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в 1908 р. 8.000 кор. субвенції, які вибрано аж по інтервенції
послів, бо Товариству не прпслано иовідомленя про неї, хоч

воно ще в вересни внесло було дотичне письмо. На 1909 р.

призвано 12.000 к'ор., про що повідомлено Товариствоу зараз
і субвенцію вже, вибрано. Ііідмог на спеціяльні наукові
цїли не'иризнано. З) іірпнято до відомости. що дирекція по

лїції відіслала вже свою оиіиїю на прихильне подагодженє

дозволу збираня складок на памятник Т. Шевченка. 4) [Іри
нято до відомости, що Руська Бесіда'І в -Чернівцвх прислала
листи до О. Федьковича для опублікована, які по скопіиованю

будуть їй звернені. 5) Ііостановлено віднести ся до львівської
„Просьвітґ а відповідним представленєм у справі друку тво

рів 0. Федьковича, М. Вовчка і Ст. Руданського н „Руській
письменности“. 6) ііринято до відомостн, що вийшли з друку:
а) Записки,-т. 86. б) Збірник мат. прирдлїк. секції, т. 12.

в) Хроніка, ч.'35-36. г) Сіігопіік, ч. 33 34. 7) ііоручено се
кретареви предложити на наиблизше засїданє проект зміни

тих точок статути, які мають бути предложені загальним збо

рам. На речинець зборів визначено половину мая. 8) Постано

влено 'одну щафу в музеї відступити на перехованє Фоно

ґрамів, яких вибором і законсервованєм займеть ся д. Ф.
Колесса. 9)-ІІринято до відомости ціни моделїв гуцульської
будівлі та постановлено замовити ще боиківські, а крім того

закупити два гуцульські і два бойківські одяги на маиекіни.

10) Ухвалено дати комплєт видань „Церковному Музеєви“

у Львові' в замін за 23 старі друкн. 11) Принято трьох нових

членів. 12) Відчитано запросини „Ѕосіёіе (
і'

Апііи'ороіоіёіс усіе

Рагіѕ" до участи в ювплею !›О-лїтіхього істнованя і постановлено
взяти участь, евентуально виснлкою делєґата.

ІІ зас. дня 17 марта.

1
)

Секретар предложив т
і

точки статути, які належить

предложити затальним зборам для зміни. Ухвалено: а) До §. З.

додати точку 7: „Удержуване Академічного Дому для бідних

студентів“. б
) До §. 5 точку з: „З реальностий“. в
) В §. 41

замість першої стрічки вложити слова: „Всякі спори, повсталі

в. відносин у Товаристві, з виімком зазначених у §. 29 і 38;
точка 9, рішає мировий суд“ 'і далї без зміни. 2

) Відчитано
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письмо „Общества Любителей. Россійской Словесности" у Мо

скві і постановлено взяти участь у відкритю памятника Ми

колі Гоголеви в Москві, що буде 9 маяμ с. р. На делегатів То

вариства иостановлено просити його дійсних"членів: доц. Олекс.

Грушевського і проф. А. Кримського. 3) Прннято до відомости,

що Губерн. Земська Управа в Полтаві прислала справозданє

про стан будови памятника Т. Шевченка в Киіві, інструкцію'
для членів комітету будови і повідомлено, що Товариство
може вибрати делєґата до комітету будови наслідкомтого, що

відступило на памятник поверх 1000 рублів.. Вибране делега
-том проф. М. Грушевського і постановлено повідомити про се

управу і головний комітет. 4) Принято до відомости, що на

місництво дозволило Товариству збирати складки в краю на

памяугник Т. Шевченка в Киіві до кінця 1909 р. при помочи

друків і відозв, а з виключенєм квести. 5) Принято двох но
вих членів. 6) Прнннто до відомости почтове розиорнджене що

до виснлки оправних книжок до Росії (в пачках) і поясненя

дані в Дирекції ночт д. В. Козловському в справі висиланя

перенасок. '7
) Ііостановлено подякувати д. О. М. за дар 100

рублів на академічний фонд та д-ру Ст. Федакови за дар 200

нор. на „Акад Дім“.. 8) Ііринято до відомости стан продажі
книжок у київській книгарні. 9

)

Проф. М. Грушевський пред
ложив справу надрукована діялєктольпічного `квестіонаря д.
Е. Тимченка. Ііостаиовлено повідомити автора, що його праця
може друкувати ся під тими самими умовами, що всі инші.

ІІІ зао. дня 24 марта.

І) Голова иредложив просьбу археоґр. комісії, щоб Виділ
признан покрита на іі надзвичайні публікації, яку треба ви

пустити суироти прнзбираия більшого числа матеріалів. Прось

бу принято прихильно. 2
)

Принято до відомости, що вийшли:

а) Записки, т. 87. б) Студії з поля суспільних наук і стати
етики, т. І. 3) Прнзнано д. Василеви ІІанейкови, кандид. прав

у Львові, 300 кор. підмоги на. продовжена наукових студій.

4
)

Делєґовано д. В. Козловського, як відпоручника Товари
ства, на відкрите бібліотеки тов. „Просьвіти” -для публіки.



ІМ. вас. дни 19 цвітня.

1) Принято до відомости справозданє з діяльности Ви

ділу і секцій та рахункові за попередиий рік і ухвалено на

друкувати їх у ,Хронїцї“. 2) Затверджено регулямін бібліо
теки і постановлено надрукувати його в „Хроніці“. З) [Іри
нято програму загальних зборів, які визначено на 12 мая, на
4 год. по полудни. 4) Принято до відомости, що вийшов „Укр
руський Архів', т. ІУ'. 4) Упрошено д. М. Мочульеького, щоби
зреферуаав на дальшім засїданю справу державного обезпе

ченя функціонарів Товариства.



Засїдакя секцій.

Заеіданя історично-Фільософічноі секції.

І. зао. дня 28 лютого.

1) Проф. М. Грушевський предложив другу частину „Істо›

рії України-Руси", т. У'ІІ, яку ухвалено друкувати в „Збір
єникуц секції. г) Д. Вас. Герасимчук предложпв працю п.

є. „Виговщнна і гадяцьний трактат", над якою відложено ді
скусію до дальшого засіданя.

Зміст праці проф. М. Грушевського:

Друга половина УІІ тому Історії України-Руси присвя
чена історії украінського житя в першій четвертинї ХУІІ в.
в звязку з історією козаччини, як головного речника украінсько
національного житя в тім часі. Вияснюеть ся той процес, як

козаччпна з простого побутового явища переходить в ролю мо

-гутного соціального і національного чинника, і в дальшім елї

дить ся, з одного боку процес неустанного зросту козаччини

й еволюцію відносин до правительства Польщі і всього її
укладу з другого _- сучасні культурні, національні змаганя
української суспільноети, та участь в них козаччини. Огляд
сей кінчить ся кампанією 1625 р. (Куруківеькою).

Зміст праці' д. В. Герасимчука:
На вступі висловлює автор погляд, що Хмельниччина не

-була собі припадковим Фактом, не була отже революцією,
виклнкаиою йно з особистих мотивів самого Хмельницького,

але зрілпм ділом цілого народа, який стремів привернути назад

давний лад ісвободу. Що ся революція не оснгиула своєї
мети, то причина лежала в її дуже скомплїкованій Формі
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і в невдатнім використаню сил пробудшеного народа та в не
досвідчеиости самих проводирів. Як з початку український
проводир звів до шіпішпт великий розгін вародньої енерііі,
так звіяв до вузких рам і національно-державний програм.
По думці автора, весь сей десятилітний період борб, се тілько

час проб іпрактнки для українських політиків, з чого не

удало ся зібрати Хмельницькому овочів' через його передвчасну
смерть. Аж його наслідник Іван Виговський хотів цілковито
використати попереднє і старав ся яснійше спрециаувати всі

украінські автономні постулати іаж він добивав ся з усіх
сил за помічю ґерманського світа, себ-то ІЦвеції і Прус,

видвигнути українське князівство в давних етнографічних гра
ницях. Так бодай виходило з його заключених згод і з його

пертрактацій з сусідними державами, що годились і гаранту
вали самостійність Украіни. Властивий план гетьмана ніколи

не мав цілн згоди з Польщею, а противно він стремів до іі
цілковитого знищеня. Гадяцький тракгат був уже тільки ре

зультатом скрахованого попереднього пляну, а знищила його
Москва, винликавши звану домову революцію. [Виговський
в своїм меморіялї до європейських держав винує в сім ділі
тільки Москву. Полковник Пушкар і Запорожці, що вели сю до

мову межиусобицю, були тільки підкуиленпм оружєм москов

ського правительства.

ІІ. зас. дня З марта.
і) Переведено ліскусііо над працею д. В. Герасимчука

і ухвалено друкувати іі в „Заиисках“. 2) Др. О. Маковей
предложив: „Кілька документів з Гуцульщини з другої пол.

ХУ'ІІІ ст.“ З) Др. В. Щурат предложив працю п. н. „До біо
ірафіі й ппсань Івана з Вишні“. Оба реферати ухвалено дру

кувати в „Записках“.

Зміст замітки дра О. Макоиея:
В гуцульськім селі, в Розтоках на Буковині, найшли ся

ріжні документи з кінця 18 ого віку. Др. О. Маковей подає кілька

з них, що менше-більше вяжуть сн із собою і подають обра
зець тодішніх пригод у Гуцулів. Напр. син поиа викрав доньку

у Гуцула, а батько повінчав його у ночи. Документи інтересні
й своєю мовою і деякими подробицями.



Зміст праці дра В. Щурата:

Автор подає в статї на основі монастирських помяників

(Добромильського з ХІЇІІ. в. і Щеплотського з ХІІ'ІІІ. в.) до
кази на те, що автор посланій не лиш походив з Судової
Вишнї, але і знав ся Вишєнським. Коляціонуючи його писаня

оголошені з рукописий Імп. Пуб. Бібліотеки та Ів. Н. Цар
ського з тими-ж писанями в рукописи Підгорецького мона

стиря, дав довгий ряд текстуальних спроетовань і доповнень,

з яких виходить ясно, що Підгорецька рукъпись зберігла твори
Ів. Вишенського в найстаршій інайпоправнїйшій Формі, без

пропусків, перекручень і русицизмів двох инших рукописий.

Спростовуючи поданий д-ром І. Франком опис Підгорецького
збірника, в якім зберігла ся й рукопись з писанями Вишен

ського, др. Щурат вказує й на те, що промовляє против прн

ниманьо її за авторський оріі'інал.

пІІІ. зао. дня і. марта.

і) Д. Ів. Кревецький відчитав статю дра Ів. Франка п.
н. „ІІричвнки до історії 1848 р.“ 2) ІІроФ. М. Грушевський

предложпв'статю д. Вяч. Липинського п. н. „Генерал арти

лєрії в. кн. Руського“. 8) Висловлено бажано, щоби з нагоди

200-літної річниці Полтавської битви всї статі, зібрані про Ма

зепу і його часи протягом 1909 р., видано разом в одній

книжці „Записок'Ы

Зміст праці дра Ів. Франка:

Стати написана на основі рукописних і друкованих мате

ріялівродинвого архіва Федоровичів у Вікнї, Скалатського
повіту, і складає ся з трьох роздїлів, із яких перший, головно

на основі листів Олександра Гіцкевича оповідає широко про
подїї у Львові у д. 12- 25 марта 1848 р.: сї звістки доповнено
ви/писками з инших сучасних листів і в дневника самого Івана

Федоровича. У другім роздїлї з тих самих жерел подано
звісткн про подїі у Львові іна галицькім Поділю в цвітні
і маю, а в третім звістки про виборчий рух на Поділю, деякі

рівночасні події у Львові і перші засїданя державного Сойму

у Відні, та перші парляментарні виступи Івана Федоровича.



Зміст працї д. В. Липинського:
й'

В статі поданий незвісний історіоґраоам привилсй, виданий

братови визначного учасника Гадяцького трактату Юрія Неми

рича _ Отепановв королем Яном Казимиром 11 червня 1659 р.
на І,ґенеральство артилєрії вел. князівства Руського'. Автор
додав також коротку біоґрафію й 'характеристику політичної

діяльности ґен. Степана Немирича.

ІУ' зас. дня 14 марта.

1) Проф. М. Грушевський предложив статю Б. Бучин
ського п. н. „Митрополит Григорій". 2) Він же зреферував
статю о. Ю. Кміта п. н. „Причинки до історії руського ду
ховного семіиара у Львові 1887-1851 рр.“ Обі праці' ухва
лено друкувати в „Заиисках“.

`

Зміст праці Б. Бучинського:

'Друга частина студій про церковну унїю присвячена
наступникови митр. Ізидора Григорівна, а властиво переміні

характеру боротьби, яка вела ся в руській церкві і в руській

суспільности з приводу доконаноі' митрополитом Ізидором уві'і
з Римом. До 1457 р. ситуація була така: юридично річ беручи
законним митрополитом цілої Руси був Ізидор, який одначе
не мав Фактичного прнзнаня і управи в руській церкві, за те

Фактичиим головою її був підпираний Москвою митр. Іона не
маючи одначе Формального затверджена іюрісдікціі від па

тріярхату. Боротьба між тими двома- противниками велась на

доґматичнім поли: унїя чи православіє? Для руського суспіль
ства знов далеко важнійшою була справа признаня руській

церкві належних її прав у Литовсько-Польській державі, через
що чисто доґматичне питанє поволі відступало на задній плян

поки зовсім не згубило ся. В 1457 р. Ізидор зрік ся митро
поліі, а на його місце вибрано в Царгородї Григорія івід
тепер у сїм другім періодї (1457-1470 рр.) боротьба між
ним і Іоною та його наступником зводить си до питання

чисто юрідичного
_ хто з них легальний митрополит. Оста

точио Григорій, ставши з одного боку по стороні руської су
спільности в іі змаганях за права руської церкви в Литовсько
Польській державі, а з другого боку добувши Формально при



9

аиане для себе від царгородського патріарха, зістав загально

призваний митрополитом і на тім закінчила ся на разі справа

унїі руської церкви з Римом.

Зміст праці о. Ю. Кміта:

В бібліотеці львівського духовного семінара сгрінув автор
акти, які головно тикають ся заборони читати иитомцям світ

ські книжки і часописи, устроювати театральні представлена, а

попри се впроваджують нас до внутрішнього семінарського жи

тя в рр. 1837-51 ; відтак е тут справоздавє ректорату про інте

лєктуальний та реліґійно-моральний стан питомців і про „острі“,
як найдокладнійші ревізії, переведені наставниками у деяких

питомців. Ю. Кміт зазначуе, що „навчанє та ведене тодішньої

молодіжи були сього рода, що впов'ні відчужували від сво
його і вбивали в зароді всякий ироблиск вольного духа.
Треба справді чудувати ся, коли що виднійше виринало з сеї

затхлоі атмосфери".

У зао. дня 19 марта.

Ь 1) Секція уконституувала ся вибравши: директором проф.
М. Грушевського, заступ. дра С. Днїстрянського, секретарем
д. Ів. Кревецького. 2) Вибрана трьох нових дійсних членів:

а) Катерину Антоиовичеву, вдову по звіснім історику. б) Ми

колу Біляшевського, директора город. музея в Киіві. в) Олексія

Шахматова члена академії в Петербурзі _ і постановлено
предложиги їх Виділови до затвердженя.

УІ зао. дня 21 марта.

і) Др. С. Томашівський предложив збірку матеріялів
о. Ю. Кміта и. и. „Народна сільська школа в Галичині

1810-1824" і статю дра І. Сввнціцького п. н. „Шкільна освіта
духовних кандидатів в рр. 1756_1788“, які ухвалено друку
вати в „Архіві“. 2) Д. Ів. Кревецький иредложив збірку ма

теріялів п. н. „Матеріали до історії украінського народ. шкіль

ництва в Галичині в 1830- 50 рр.“, які ухвалено друкувати
1також: в „Архіві”.
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Зміст збірки о. Ю. Кміта:

Матеріали Ю. Кміта вийняті з протокольних записів на

.родньоі школи в Жовтанцях, подають нам попри богато инших

річий звістки про зусильні стараня і заходи поодиноких свя

щенників і повітоввх наставників біля закладаня шкіл, про дяко
учителів, про закладанє шкіл і про збільшена фонду на них,

порядок навчаня, освіту й іспити учительськпх кандидатів,

про шкільні підручники іправпла доброго писапя; подають

взірці (вельми важний документ „Взірцевий плян“), по яким

школи були уладнані, а по части вислі'д заходів і старань;

дізнаємо ся. яке число дітий ходило до школи в сей найго

рячійшпй час заходів деяких ліодпй. Бачимо байдуэкність, на

ируженв й антагонїзми між населеиєм, шкільними засновни

ками й наглядачами, між диво-вчителями, вченими ~по „ін

струкції“ і тими, що не взнавали ніяких приписів, інструкційА
і нзірців. Подано теж тут два підручники методики: „Мето

дика або правила для учителів у навчаню дітий в школах

руських, сільськпх“ Василя Блонського з р. 1820 і „Методика”
Івана Лаврівського з 1887 р.

Зміст статі дра 1. Свєнцїцького:

Автор подає 10 документів із 2-гоі пол. ХУІІІ ст. (1756
1788 рр.), які характеризують шкільну освіту тодішніх ду
ховних кандидатів. ММ 1- 4 _ се 4 свідоцтва із відбутих те
оретичних наук у Єзуітських і Василіяиських школах (у Сам

борі, Каменці Под., Шаргороді й Любарі);~ М 5 _ се свідоц
тво з однорічноі бакалярської практики; МЮ 6-9 _ грамоти
вільности (лібертації) для духовних кандидатів, які видали їм
їх иани-дїдичі або ще в хлоиячих літах, або вже перед самим
свяченем на иоручене духовних нластий. Маючи такі доку
менти, кандидат духовного стану ставав перед духовні власти

і просив ириняти його до евяченя. Духовна комісія, зложена

з одного або кількох екзамінаторів питала кандидата вбого
словських предметів івидавала йому останнє свідоцтво, на.

підставі якого діставав духовне свячене. Взірець такого сві

доцтва поданий під ІЕ 10.
' `
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Зміст збірки д.›І. Кревецького:А

Се збірка 20 актів; що4 дотикаютьі історії українського

народнього шкільництва в Галичині в 1830Ь1850'рр. По сво

йому змістови ділять са вони на З групи: І. матеріали, які;

характеризують лихий стан народнїх шкіл у львівській еп'архіі
в рр. 1828, 1830, 1832-1834, 1842-1843 (акти ММ І-і);
ІІ. матеріали, що відносять ся до історії українізації народ-

і

ньоїшколи в Галичині (до' сього часу на половину польської)І
в 1847-1850 рр. (акти ММ 1 - 5); ІІІ. акти, що дотикають укла
дана й заводженя українських шкільних підручників' у га

лицъких народніх школах в рр. 1835-1850 (ММ 1-8).

УІІ зас. д_на 28 марта.

1) Др. 0. Томашівський предложив: а) Збірну матеріалів
п. н. „Стан парохіяльних шкіл в кізлівськім деканатї львів

ськоі епархії в рр. 1819-1827“. б) Збірну матеріалів п. н.

„Стан парохіяльних шкіл в бережанськім деканатї львівської

епархіїї в рр.І 1843-1848“. в) Замітку о. Ю. Кміта п. а. „Під
ручник методики Івана Лаврівського, 1837 р.“. Ухвалено все

надрукувати в „Архіві“, т. ІУ. 2) Проф. М. Грушевський пред
ложив першу редакцію праці пок. Б. Бучинського п. и. „Зма
гана до унії руської церкви з Римом в-рр. 1848-1506“. Поета
новлено сю працю відступити укр. Науков. Товариству в Київі`

для його „Записок“.

Зміст реферата дра С. 'Гомашівського:

РеФерент предложив плян видана матеріалів до історії

галицько-руського шкільництва ХУІІІ іХІХ в. зложених із
шістьох збірок. Зміст трьох із них, о. Юр. Кміта, дра І. Овен

цїцького і д. І. Кревецького, наведено внсше. Четверта і пата

збірка (д. 0. 'Гомашівського) подають результати деканських.
візитапій шкіл бережанського округа 1819-1827 і 1843-1848,
особливо заходи коло будови шкільних будинків; остатню ча

стину творить підручник методики Ів. Лаврівського з р. 1837,.

(поданий Ю. Кмітом) як взорець тодішнього світогляду і на

віть мови.



Зміст праці Б. Бучинського:

Автор дае насамперед загальний погляд на Іаидорову

унію і на ті наслідки, які принесла вона для церковного житя

України й Білоруси та відносини до неї ріжвих чинників. На тлі
сього кроку переходить він до унійних змагань 1498-1506 р.
`Широко спииявть ся на головнім діячу іх, мнтр. Йосифу Бол

годиновичу і на тих політично-династичних обставинах, які ви

кликали в двірських кругах в. ки. Литовського змаганя до пере
веденя'церковноі уніі та описує періпетіі сих змагань, при
тнгаючи до характеристики становища Иосифа т. зв. лист

`Місаіла - автор вважає сей лист в дійсности Йосифовим.

Засіданя фільольоґічноі секції.

І зас. дня 11 лютого.

1) Др. К. Студинськнй здав справу а граматикн Панлїна

-Свєнціпького, який передано ще для переглядуц д. І. Коко

рудзови. 2) Др. Осип Маковей заявив охоту взяти на себе

«видане дальшого тому „Укр. руської Бібліотеки", до якого
ввійшли би матеріали до біографії О. Федьковича і сама біо

-ґрафіщ що принято до відома.

Зміст реферату дра ОЇМаковея:

Референт приняв ся зладити том матеріялів до житєписи

-Федьковича і на засіданю секції подав плян сего тому, при
чіи відчнтав деякі, доси невідомі жерела (як спомини Роткеля,

документ про перехід Федьковича на православів, про його

астрольоґію і т. и.). 'Гом матеріялів має складати ся з чотирох
частий: І. листи Федьковича і до Федьковича, 2. спомини
і статі про Ф-а, З. доповненя і варіянги його писань і 4. на

родні пісні, зібрані Федьвовичем.
`

ІІ зас. дня 18 лютого.

1) Д. Іля Кокорудз здав справу з граматики ІІавлина

'Свенцїцькогщ яку постановлено надрукувати. 2) Др. К. Сту
,динський предложив сгатю д. М. Возняка „Студії над укра
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їнськими граматиками в Галичинї 19 5.”. 2) Д. Іля Кокорудз-`

предложив призпачену для Міѕсеііапеа замітку д. М. Возняка:

До історії трупи Бічинського.

Зміст статї д. М. Возняка:

Автори українських граматик в австрійській Українї нач

початку 19 в. стояли на тім становища, що їх підручники ма

ють учити українську суепільність, як має говорити, а не рев

струвати яаикові Факти. З такого хибного прінціпу вихо

дило граматичне замішанє. Одним авторам хотїло ся пере-
пласти народні Форми з церковно-славвнськими, другим з ве

ликоруськими, третім з польськими, ще иншим з усімн зга

даними. На основі друкованого й передовсім богатого рукопис
ного матеріалу ілюструє автор сю боротьбу за народню мову
та проти неї авторів українських граматик у Галичині 19' в.;.
як Левицького, Лозинськогог Вагплевича, Головацького, Осадці,
Дячана, Гр. Шашкевича та Партицького. До сих граматик при
ходять іще рукописні: Могильницького, якої поданий докиаднийА
опис, історія заміру видаия то що, одного з роду Воробкс
вичів (здаєть ся Якова), Малицького, Олуі'оцьвого, Паслав

ського Ґаврила та Головацькото Якова (скорочена граматика).

Вправдї деякі автори грашатик відбивали ся від зазначеного

зпочатку правила (в части Лозинський, Головацький, 0садця),.
але першим у Галичині, що схлоплював язпкові Факти на
папір, що _дав граматику чисто-нарсдньої мови, одївши її
в Фонетичну правопись, був Павлип Овєнцїцький, що написав

1872 р. „Коротку Українську Мовньу“, про яку також ширше

говорить ся у статі. Дальші граматика: Омеляна ОгоновськогоІ

(1889), доси найкраща, вводить у своїм змісті нарздню мову,

а Стоцького й Ґартнера (1893) Фонетичну иравопись, два чин

ники, які спостерігаємо у Свенцїцького декуди навіть у кращіш
ириложеню, вже в 1872 р. ііоданвм у додатку статі Могиль
ницького „Віэдом'всть о рускомъ яьыціьи в значно ширшім оріґі
нальнім тексті від польського перекладу Набеляка та кількох

документів, звязаних із граматикамп кінчить автор свою статю.

Зміст замітки д. М. Возняка:

Автор подає довший лист _ посланіе Карпенка-ііаливоди
до Юл. Лаврівською, -в якім він заявив охоту вступити з жін

г
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ною і дочкою як добрі співучі сили до театральиоі дружини
Бачиньсного. В листі боронить Карпенко свої „твори“ перед

неприхильною рецензіаю в ІСлові“. Тому йзбирав автор вістки

про се, о свілько причинили ся штуки Карпеика-Паливоди до
..збогаченя репертуару українського театру в Галичині.

Засїданя мат. прир. лікарської секції.

І. зас дня 15 марта.

у 1) Др. В. Левицький предложив статю д. Володимира Ку

Учери. п. н. „Основи елєктронїки“, яку ухвалено друкувати
в ХІІІ т. Збірника. 2) Поручено д. В. Ґерииовичовн предло
жити в окремій статі розвиток географії від 1901-1907 р.
З) Постаиовлено розширити рецензійний відділ Збірника і ви

брано окремих референтів для поодиноких відділів наук, що

входить в обсяг дїяльности секції. 4) Ііостановлено скликати

зЧ'зд українських природописців для обговорена і усталеня

тприродописпоі термінольогії та українських підручників. 5) На

внесена дра Ів. Раковського постановлено по переведеній діскусії

заснувати при секції фізіографічну комісію та упрошено внеско

'даиця виробити для неї регулямін. б) Порушено гадку заснованя

при музею Товариства природоиисного відділу і поручено деле
гатовп секції перевести з Виділом переговори в сій справі.

Зміст статі д. Вол. Кучера:
Праця ся подав читачеви всі найновійші відкрита і те

орії на полї наймолодшоі частини Фізики, яку становить саме

електроніка. Складае ся з двох частий: І. Розрядженя елек

тричиі в газах; ІІ. Радіоактивність. В першій части подає
автор иачерк явищ у рурках Ґайслєра, опісля повставане лучів
катодових іїх прикмети. Далыие слідує теорія лучів като
дових з начерком еяєктронової теорії; потіи йде річ про лучі

і

ситові і анодоиі. Перша часть. кінчить ся трактатом про лучі
Рентгена, де говорить автор про їх прикмети та їх найновійші

теорії. В другій части падає відкригя радіоактивних тіл,

цїхи а, (і
, з лучів та їх дїланя. Опісля говорить про радіо

активну еманацію та індуковану радіоактивність, як також

про радіоактивність атмосфери і кори землі. Часть ся кінчить

-ся широкою теорією радіоактивности.
'



Засїдакя комісій.

м

Засїданя археоґрафічної коміеі.

Їзас. дня 14 марта.

1) Проф. М. Грушевський подав до відомости сиравозданє
зі своєї археоґрафічної поїздки до Петербурга. 2) Д. Мих. Во
.звяк иредложвв загальний илян видана иисань К. Саковича,

який иізнійше подасть у детальнїйшім обробленю. З) Постано
влено віднести ся до дра Ол. Колесси з запитом, як стоїть

„справа із ироєвтованим ним виданѕм старих українських драм.

ІІ зас. двя 24 марта.

І) Проф. М. Грушевський відчитув записку ироФ. В. Ііе

Іретиа в справі видана иамяток українського віршованого ;пись

менства ХУП~ХУШ ст.; ухвалено іх друкувати. 2) Поста
новлено видати в „Памятках україн. мови й літератури" „Тре
›нос“ та корпус староукраїиських граматик. З) Ухвалено прий
мвти за вихідний рік для черговани „іІамяток“ і „Жере/і" _
Урік 1907. 4) Цосгаиовлено звернути ся до Виділу з иросьбою,

щоби помиожив число томів видавництв комісії.

вас. дия 28 марта.

1) На внесенє ироф. Грушевського, змодифіковано ухвалу

арх'еоґрафічиої комісії иоиоредного засїдани в сираві чертованя
„Памяток“ і ,,Жерел“ так, щоби їх зрівнати по 1908 р., а на
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далі що року видавати на переміну. 2). Принято пропозицію
дра І. Франка, щоби в „Памятках“ видано Патерик Йосифа Три
знн з р. 1649 (з рукоп. Василянського монастиря у Львові) та

передруковано „Рай Мисленвьіь" і „Оглавленіе книгъ". З) При
нято також пропозицію проф. М. Грушевського зладженя і ви

даня в ,Памятках“ збірника иередмов до старих лруків
з ХУ'І-ХІЇШ ст. 4) Привиано кредит проф. М. Грушевському
на археографічні розслїди і копійоввинв актів у Петербурзі.

Засіданя статистичної комісії.

І зас. дня 7 марта.

1) Проф. М. Грушевський предложив деякі доповненя
й поправки до передінови збірника комісії. 2) Принято илян

другого тому збірника, до якого увійдуть такі праці: а) Дра
С. Днїстряиського _ продовжена праці „Національна стати
стика“ та матеріяли до статистики Галичини з початку ХІХ
ст. б) М. Лозииського статя про результати статистики пер
ших парляментарних виборів загального голосованя. в) Дра С.

Томашівського стати п. н. „Критичний розгляд статистичних

публікацій з обсягу націон. статистики і шкільництва Гали

чини. 2) О. Нааарієва _ статя про умови промислового роз
витку Галичини.

Засїданя етнографічно'і комісії.

І зас. дня 25 марта.

1) На пропозицію секретаря постановлено приступити до

виданя корпусу українських народніх пісень та поробити від

повідні заходи, щоби стягнути як найбільше матеріалів. Для
того порішено видати коротку відозву до публіки і віднести
ся окремо до деяких осіб, що могли бп показати ся помічнимн

в сій справі. 2) Постановлено зараз розпочати переписуванє
тих збірників пісень, які є під рукою і просити Виділ, аби



визначив на се потрібний кредит. Переписані пісні будуть за

раз розділювати сн між ті особи, які иідіймуть ся редакції
окремих труп. З) Ухвалено на будуче подавати при поодино
ких томах усїх видань комісії короткі німецькі змісти, щоби
тим способомсзробити їх ириступними ширшим кругам учених.
4) Постановлено приступити до союза фолькльористів (Гоіісіо
тіѕіеп Е'огѕсііегішпсі) і вибрано до нього представителем комі

сії д. В. Гнатюка у Львові, а його заступником дра З. Кузелю
в Чернівцях. 5) Поручено аакупно керамічних виробів до му
зея д. 0. Роздольськомуі постановлено віднестиса до Видїлу
з пропозицією визначити йому на се і на докомплєтованє ме

льодій гаївок 200 кор. 6) Президія уконституовала са вп

бравши: Головою дра Ів. Франка, заст. голови дра В. Охри
мовича, секретарем В. Гнатюка.

2



Участь Товариства
в ювилею М. Гоголя.

Дня 9 мая обходжено в Москві дуже урочисто столітнї

роковини уродин Миколи Гоголя, при чім відсловено також

виставлений йому памятник. Урядженєм ювилею займало ся

„Общество Любителей Росс. Словесностґ, Уяке прислало за

просини до участи в святі також Наук. Тов. ім. Шевченка.

Цупроти того передано на ювилей через делегатів Товариства
ось який привіт:

„Хвальному Общсству Любителей Россійской Словесностн

при Императорскомъ Московскомъ Университет1ѕ“.

Наукове Товариство імени Шевченка у Львові шле свій

привіт на святкованнв памяти Великого Сина України, твор
чість якого стояла в тіснім звязку з історичними традіціями

української суспільности і глубоко вплинула на розвій укра
інськоі національної свідомости.

Українська сусиільність має в живій памяти міцні і не

розрнвні звязи, які лучили генїяльпого Письменника з його

рідним народом і які він живо відчував, його глубоку любов

до поетичної спадщини старої України і сотвореяі иим бли

скучі образи украінського життя тогочасного і минулого.
. Слава Великому Письмеинику!

Львів, дня 1 мая, 1909.

За Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові:

Мисс. Іфушсвськш'є В. Гнатюк
голова. 4 секретар.



Організація складов

на памятник Т. Шевченка в Київі.

При кінци минулого року віднесла ся Ґубернська Земська

`Управа в Полтаві до Наук. Т. ім. Шевченка у Львові з прось
бою, вказати їй ті особи й інстітуціі в Галичині, які могли би

занятп ся збиранем складок на памятник Т. Шевченка в Ки
іві. Супроти того, що на збиранє складов треба мати дозвіл
від політичної управи краю та _що його треба добути на одну

особу чи інстітуцію, яка мала би право вести дальшу роботу,

спросив Виділ на 13 грудня на нараду в справі зорґанїзованя
складок представників усіх львівських українських товариств,
які могли би справі чимнебудь допомогти, а вони поручили
переведено справи Наук. Тов. ім. Шевченка. Наслідком того

внесло Товариство зараз по нараді до Краєвоі Управи просьбу
на дозвіл збираня складок ось якого змісту:

Високе ц. к. Намісницгво!

В недовгіи часі має стаиути в Київі памятник найбіль

шого украінського поета Т. Шевченка і то на дрібні складки,

яких збиранем займаеть ся в Росії офіціяльна інстітуція, бо

Ґубернська Земська Управа в Полтаві, на що дістала дозвіл

від російського правительства. Т. Шевченко належить одначе

до тих поетів, яких культурно-національне значіиє не замика

-єть ся в одній якійсь околиці або країні, але обіймав ввесь

український народ без уваги на його політичні границі. Су

проти того й ми Галичани чуємо себе зобовязавими взяти
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участь у поставлевю памятника, а Наукове Товариство імени

Шевченка, маючи імя поета за патрона і уповажнене до свого

иншимн українськими товариствами у Львові звертаеть ся отсим

до Вис. ц. к. Намісництва а иросьбою дозволити йому заняти

ся збиранѕм у Галичині складок на памятник Т. Шевченка

у Киіві на протяг одного року починаючи від 15- сїчня 1909 р.

За Видїл :

М. Іфушевський В. Гнатюк
голова. секретар.

У відповідь на сю просьбу прийшов при кінці марта до
звіл, який подаємо тут у цїлости: І)

С. ІІ. Вутеіксуа РоІісуі
“те Ьшшуіе.

ч. тзед'оо
11.

Львів, дня 6. марта 1909;

До

Чесного Видїлу наукового Товариства
ім. Шевченка

до рук голови Пана Михайла Грушевского

у Львові

ул. Поніньского Ч. 61

Ц. к. Призидія Намісництва рескриптом з дня 27 лю

того 1909 Ч. 2977/ир. удїлила чесному Видїлови позволеня на

збиране добровільних складок в краю на будову памятника

поети Тараса Шевченка в Кіїві за помочє письменних'прісьб
до осіб знаних з добродійности на ціли гуманітарні, інституцій
Фінансових і товариств просьвітних, як також за помочєю ві

дозв в руских, дневниках краєвих поміщати ся маючих, на час

до кінця грудня с. р. з виключенєм квестованя від дому до

дому.
~ Тапег.

1) Нї язикових, нї правоппсних поправок тексту не робимо
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По одержаню дозволу видруковано зараз субскрипцийні
лїсти, які порозсилаио на відомі канцеляріі адреси і на які
почали вже впливати жертви. (Дальші лїсти впсплають ся
в міру того, як одержують ся нові адреси). Окрім того опу
бліковано в галицьких часописах отсю відозву, зладжену проФ. _
Трушевськнм і приняту відпоручниками українських товариств
_у Львові :

Український народе Галичини!

Не маємо иншого так милого, так близького всім нам
імени, як великий поет наш _ Шевченко! Вдячні ми йому
за те, що так горячо любив він нашу матір велику - Укра
їну і наповнив нас любовю до неї. Не забудемо йому того, що
-він горячим словом своїм озвав ся за долею меншого брата,

поневіряного кріпака, панського слугу, українського хлопа
-і зробив його чоловіком в очах своїх і чужих.
Нині настав час обявити світови, яку велику любов і честь

має для свого великого поета, для пророка обновленої України
весь український нарід у всіх верствах і кругах, з усіх частей
української землі. В серці України - в Київі, на тїснїйшій
вітчинї вашого поета збирають ся йому поставити памятник.

Крайній час на те, бо за пять років минає сто літ від

дня народження Цоета, і треба, щоб на той час став той пер
ший памятник йому.

Всі части української землї, всі країни 1 місця, де живе
наш нарід і де чути наше слово, повинні взяти як найгоря

чійшу участь в здвигненню того памятника, щоб був він гід
ний нашого Поета і гідний нашого народу.

Українські народні Товариства у Львові взивають отже
всю українську людність Галичини, всіх, в кому живе дух
народний, аби поспішили ся принести жертву свою на сю святу
ціль. Хто може дати більше, нехай не пожалує дати на се. Хто
не може дати богато, нехай дасть мало, аби лише не бракувало
_його між вірними синами України.
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До збиранв складов і завідуваня ними упроенлн ми На

укове Товариство імени Шевченка, яке й уаискало (рескрип
том Намісництва з дня 27 лютого в. 2.977) право збиранн
складов дорогою письменних і друкованих відозв. До нього'

просимо удавати ся всїх, хто його іменем хотів би збирати
складки. Жертви на памятник можна посилати и просто на.

кн. 5555 Краввого Союза Кредитового у Львові. Тих, що одно

разову жертву хотїли-б заступити місячвнми свладками, про
симо згодосити са до Науков. Тов. ім. Шевченка, ул. Супін~
оького. 17.

'

За українські народні Товариства у Львові:

М. Білецька, голова „Клюбу Русинок". - І Боберський, го-І
лова „Сокола“. - Я. Весоловоький, заст. гол. „Драматичного
Тов. ім. Котляревського“. -- Др. А. Говикович, заст. дирек
тора „Землї“. - Гр. Грозик, директор „Тов. Кред. урядників
і священннкіґ. _ М. Грушевський, голова „Наук Тов. ім.,
Шевченка“ і І,Учительської Громади". - Др. Я. Кулачков
ський, директор „Днїстра“. - Д. Кучика, директор „Оскіль
съкого Базара“. - О. Левицький, голова „0снови“. - В. На
вірний, голова „Зорі“. - О. Назаріїв, заст. голови „Акаде
мічноі Громади“. - П. Огоновський, голова „Цросьвіти“. -
Др. В. Оагримович, заст. голови „Народного Комітету“. -
ВЇ Паньківський, директор „Краввого Союза Кредитового“. _
О. Ол. Стефанович, директор „Достави“. - Др. К. С'тудин
ський, голова „Бояна“. - Др. С. Федак, заст. голови „Крає
вого Союза Ревізийного“. _ О. _Ів. Чаиельський, голова
„Руського Тов. Педаґоґічногт. _ А. Шеаювим, голова „Русь
кої Бесїди“. _ Г. Шутевичеш, предсїдателька „Труду“.

'
"дн,



Справозданє з бібліотеки

за Час від 1 січня до 30 цвітня 1909 р.

/
І. Відділ книжок.

а) Нові друки. В часі від 1 січня до 30 цвітня 1909
року вписано в картковий катальог 804 нових чисел (15378

--16182) у 977 томах і вииусках; нових періодиків і томів

допнсано до давнійшпх 716. Разом вписано в катальоґ 1693

нових томів і випусків. У біблїотечну інвентарну книгу пере
писано 568 чисел (11932-42500).
Для бібліотеки закуплено: кнйгарською дорогою 63 тв.

у 71 т. і в. + збірка 413 українських переписних карт за
373'09 16.; антикварською й приватною 119 тв. у 130 т. і в.
за 497'15 К: разом 182 творів у 201 т. і в. + збірка 413 укр.
пер. карт за 870'24 К. З обміну з науковими інститупіями,

редакціями наукових журналів й приватними особами бібліо

тека дістала 502 т. і в. (крім часоиисий, яких приходило до

бібліотеки 68). З дарів прибуло 1230 т., в.,
і

бр. і публ. -і- 1

альбом укр. переп. карт (96). Разом з купна, обміну й дарів
1933 томів, випусків, брошур і листкових видань + 1 альбом

укр. пер. карт.

Дарували отої інституції, видавництва й особи: 1) Ф. Ан

друсевич _ 7 бр.; 2) др. Вол. Бачинський -- 3 бр.; 3) К. Бе
днарський
_ 10 бр. + 123 дріб. друк; 4) Е. Бобров _~ 4 бр.;

5) Л. Бучинський - 6 т.; 6) Я. Бучанський - 16 т.; 7) Хв.
Ватиканська Бібліотека в Римі _- 2 т.; 8) Хв. Тов. „Віра”
в Перемишлі _ 14 бр.; 9) М. Возняк _ 1 бр. + 4 лїт.
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листки; 10) Хв. Видавництво Чина Св. Вас. В. (Жовква) _
85 т. і бр.; 11) Ів. Герасимович _ 1 бр.; 12) В. Гнатюк _
З бр.; 13) Хв. Видавництво ,Грім“ (Чернівці) _ 9 бр.; 14) проф.
М. Грушевський _ 1 т.; 15) В. Доманицький _ 1 бр.; 16) Хв.
Дирекція укр. гімназіі в Коломиї _ 1 бр.; 17) Хв. Дирекція
укр. гімназії в Тернополі _ 1 бр.; 18) Хв. Дирекція ІІ гімн.
в Чернівцях _ 6 бр.; 19) Ів. Джиджора _ 21 бр.; 20) Б. За
гайкевич _ 7 т. + 2 бр.; 21) Б. Заклинський _ 16 т. +
збірка дрібних друків + альбом укр. переп. карт (96); 22) К.
Заклннський _ 1 т.; 23) Хв. Закордонний Комітет Р. У. П._ 283 т. і бр.; 24) М. Залізняк _ 1 бр.; 25) о. М. Зубриць
кий _ 18 паст. листів еп. Рила (1783-1787 рр.) + 17 1'уберн.
і ціс. патентів кінц. ХУ'Ш в. + збірка дрібних дрУків 1-оі
пол. ХІХ ст.; 26) Др. Еико Жупаниіј (Білгород) _ 1т.;
27) А. Ільченко _ 1 бр.; 28) проФ. Р. Кайндль _ 4 т.; 29) ІІ.
Карманський _ 1 т.; 30) С. Ковальський _ 2 бр.; 31) по
пок. Пл. Костецькім _ 228 т., бр. і дрібн. друків; 32) В. Ле
винський _ 2 бр.; 33) В. Липинський _ 1 бр.; 34) М. Ло
зннський _ 1 бр.; 35) іисп. Ів. Матіів _ 116 кн. „Рггехто
(іпііса панк. 1іі.“; 86) о. С. Матковський _ 17 бр.; 37) Хв. Мі
ністерство Торгов. Рільн.і Промислу королівства Сербії _ 27 т.;
38) Хв. Народна Канцелярія _ 11 бр.; 39) Хв. Видавн. „Народного
Слова" _ З т. + 9 бр.; 40) Хв. Тов. „Народна Торговля“ _
2 бр.; 41) А. Новак (Вінніиег _ Канада) _ 1 бр.; 42) К.
Паньківський _ 4 т.; 43) Л. Пахаревський _ 1 бр.; 44) по
пок. Ст. Ііїдручнім _ 17 бр. і листк., вид., 45) В. Поиовиць
кий _ 21 бр.; 46) Ів. Процнк _ 2 т.: 47) Хв. Тов. „Руська
Бесіда' в Чернівцях _ 16 бр.; 48) др. Іл. Сввнціцкий _ З бр.;
49) Гр. Сьогобочний _ 4 бр.; 50) Ів. Созанськнй _ 1 бр.;
51) Е. Стебновськнй -- 1 бр.; 52) М. Тершаковець _ 1 т.;
53) Хв. Вид. „Унїверзальноі Бібліотеки“ _^3 бр.; 54) В. Це
левич _ 1 бр.; 55) В. Шмігель (Київ) _ „Гром. Думку“
ч. 147; 56) Др. В. Щурат 1 бр. -і- 1 листок; 57) М. Хавхалюк

(Житомір) _ „Гром. Думку"є ч. 130; 59) А. Хойнацький _
10 т.; 59) Гн. Хоткевич _ 1 бр.; 60) Хв. Вид. „Червоний
Прапор“ _ комплвт; '61) Хв. Вид. „Чорноі Ради“ - 2 бр.;
02) полк. І. Янков (Болгарія) _ 1 т.
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До переплету віддано в часі, обнятім сим справозданєм,
284 творів у 587 томах і випусках. До дублєтів відложено
255 томів, брошур і випусків.

б) Старі друк и. У відділі стародруків прибуло в часі
від 1. І _ ЗО. ІМ. 1909 р. 9б-чисел у 101 томах, а. то: чу
жих 66 чч. у '73 тт, українських 29 чч. у 29 тт. З кінцем
ьцвітня с. р. було отже: І церковно-славянських й українсько
білоруських стародруків _ 96; Ы стародруків на чужих мо
`вах _ 214 у 252 томах.

І

Як бачимо, відділ стародруків зріс у протязі перших мі

-сяцїв 1909 р. навіть досить значно, коли порівнаемо число

книжок у ньому при кінці минулого 1908 р., нагромадженпх

протягом кільканайцятьох літ від першої хвилі заснована бі

-блїотеки (1893 р.). Зложило ся на се головно два Факти:

обмін з Церковним Музеєм у Львові й дар збірки головно
польських друків ХУШ ст. д. В. Кравченком із Київа.

ІЩо тикаєть ся обміну з львівським Церковннм Музеєм, то
на підставі порозуміня між Управою нашої Бібліотеки й Упра
-вою згаданото Музеи, а також за обосторонньою згодою Ви

.ділу Наук. Тов. ім. Шевченка й Фундатора Церковного Музеи

митроп. А. ґр. Шептицького Бібліотека Наукового Товариства
одержала 23 дублети церковно-славянських й українських
стародруків ХУІІ-Х7Ш вв., оцінених на загальну суму 640

кор. в замін за свої історичні й Фільольоґічні виданя в висоті
такої самої суми по номінальній вартости. Згадані 23 старо
друки такі :

1) Октоих _ Дермань, 1604 12) Огородок Пр. Богородипи _ Київ,
2) Аиеологіон _ Київ, 1619 1676

З) Книга о вірі; (деф.) _ Київ, 1619 13) Псалтир (иеф.)
_ Львів, 1688

4) Евангеліє Учительне _ Київ, 1637 М) Служебвик _ Львів, 1691
5) Апостол _ Львів, 1639 15) Аноологіон _ Львів, 1694
6) Евангеліе _ Львів, 1614 „ 16) Акафістник _ Львів, 1699
17) Требник Арсена Желїборського. 17) Требипк

_ Львів, 1719_ Львів, 1615 18) Требиик
_ Львів, 1720

8) Небо Новое _ Львів, 1665 19) Служебник (деф.)
_ Унів, 1733

'9) Таблиця Невгщииая сердца члове- 20) Требник
_ Унів, 1739

чаго _ Львів, 1669 21) Богословіє _ Львів, 1752
10) Служебник _ Львів, 1669 22) Требник _ Львів, 1761
11) Мир с Богом _ Київ, 1669 93) Марткролог

_ Львів, 1793.
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ІІ. Віддїл рукописний.
З початком 1909 р. приступлево до дальшого інвен

таризованя рукописий, які призбирили ся у протязі кіль--~

вох останніх років. До давнїйших 144 чисел дописано
в перших місяцях с. р. 60 нових чисел, так що інвентар ру
кописного віддїлу 'числить нині 204 позицій. Дальша робота
коло сього віддїлу йде вже без перерви.
У тім часі збогатнв ся Ірукописний відділ такими новими

дарами: 1) Л. Бучинськнй - переписка дра М. Бучинського
в дром Т. Окуневським, О. Косачевою, Кистяківським, ІНа.
рольським, Народньою Радою“, ріжними редакціями, Тов. „Сїч“

у Відні, дирекцією украінського театру в Галичині й ин.;

2) В. Гнатюк _ 2 рукоп. (,,Лист Божииц з ХІХ ст. і копія
„Ргаісіуіті (Зоѕросіагѕіхіеуц _ Краків, 1796) + збірку матерія
лів до історії українських церковних відносин в Америці;

З) Б. Загайкевич - 6 рукоп. (Ыоііііае ѕесгеіае (іе РгоіеѕѕогіЬпѕ
Єутпаѕіі Ирагаѕіеиѕіѕ іп Сігспіо ТагпороІіепѕі ѕііі аппо 1804:
(ііеЬпѕ Мајі ѕпЬтіѕѕае; Веѕропѕіо Меітороіііае і'. 3. Ьеор. аіі

уегѕпѕ ргороѕіііопеѕ Агсіііеріѕсорі г. І. Ьеороііепѕіѕ Сопѕіѕіогіо
г. 8. іасіаѕ, ЗІ. Х 1838 (в справі переходу з одного

обряду на другий); З копії привилеїв Рождественськоі церкви

в Тернополі й ин.; 4
) В. Заклинський -- 1 гектограф; 5
) о.

М. Зубрицький - 4- рукоть; 6
) В. Кравченко - 8 томів ви

писок з ріжних польськихі Французьких поетів і книжок поч.

ХІХ ст.; 7
)

др. Ос. Маковей
_- 1 рукоп. [ісіуоіуікоп ІІІ. =

словар з допискою ех ЬіЬІ. Єг. \УогоЬІ((евича)]; 8
) [0. Мудрак-

Фрагмент рукоп. Евангелія ХУІ ст.; 9) Тов. „Січ“ у Відні- автографи ювилейного збірника; 10) др. Г. Стрипський -
Евангелів з ХУІІ ст. (коміт. Земплин, півп-зах. Угорщина);
Проиовіди Юрка Вівсяника в 1805 р

. (с. Голубинне коло Она;

ляви, коміт. Берег); 2 співанники з Марамароша (с. Рипинне

коло Волового).
Всім Ви. жертводавцям Управа Бібліотеки складає щиру

подяку.

Важким крокоя у дальшім розвою нашої бібліотеки є

улоэкенв нового бібліотечного регуляміну, який
Виділ Наукового Товариства ім. Шевченка затвердив на засі

даню дн. 19 цвітня 1909 р. Дотеперішній біблїотечний регу
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лямін, а властиво тільки освячений традицією звичай, показав

ся в практицїне виовні відповідним і наражав біблїотеку на

евентуальпіґа в богатьох випадках навіть на Фактичні

страти. Супроти того Управа Бібліотеки мусїла подумати над.

відповідною реформою дотеперішніх бібліотечних норм, які
з одного боку
_ берегли-б біблїотечнпй книгозбір перед частими

стратами й декомплетованєм, з другогоІ
_ не робили знач

нїйших трудностий нашим науковим кругам у користуваню
з бібліотеки при іх наукових працях. В результатї вийшов но
вий бібліотечний реґулямін, уложений з одного боку -- на
підставі дотеперігпньої практики самої Біблїотечної Управп,
з другого _- на підставі такого-ж реґуляміну бібліотеки п. Ік.
Університету у Львові. Реґулямін сей поданий в повнім тексті

в додатку до сього сиравозданя й на сьому місци Управа Бі
бліотеки Наукового Товариства ім. Шевченка просить Ви. Пу
блику, яка бажає користати зі згаданого книгозбору, щоби

придержувала ся під кождим зглядом обовязуючих норм й ін

струкцій нового реґуляміну. .

Друга важна справа на яку в часі, обнятім снм_справо-
зданєм, Управа Бібліотеки звернула свою спеціальну увагу .-}
се скомплвтованє українських друків (також ча
сописий) за давнійші роки. Редакції української пе
ріодичної преси, як і взагалі майже всі українські автори й ви

давці не зовсїм розуміють національно-культурну вагу такої

інституції, якою є одипокий нині на цілій українській етно

ґрафічній теріторіі український науковий киигозбір -- Бі-
бліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Укра
їнські автори й видавці взагалі не памятають про нашу бі

бліотеку, деякі украінські редакції або відкидають а Іітіие
всї просьби, з якими до них звертаєть ся бібліотечна Управа,
або присилають свої ввдавя дуэье неправильно; навіть ре
кламації не все приносять бажаний успіх. Наслідком таких

аномалій у відношеню до нашої інституції виходять такіж

аномалії в бібліотечнім катальозі у відношеню до новійшої

української видавничої продукції (головно українських періо
дичних часописий), яких Управа Бібліотеки з браку потрібних
на се Фондів не в силі зовсїм усунути. В результаті вийде те,

що будучий бібліоґраф нинішнього украінського видавничого

руху й будучий історик нинішнього украінського національно
\
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-культуриого й суспільно-політичного житя буде приневолений

шукати колись українських друкованих матеріалів поза гра
ннцями нашої теріторіі (пр. у надворних цїсарськнх бібліоте

ду Відні й Петербурзі, куди всі друкарні в Австріі,згл. у Росії
-обовнзково мусять посилати всі своі друки, як се вже нині
має місце що до деяких українських друвів в поч. ХІХ ст.,
_.нкнх нема ні в одній краєвій біблїотеці.

Маючи перед очима таку сумну перспективу, Управа Бі
-блїотеки Наук. Тов. ім. Шевченка поробила цілий ряд захо

_дів, щоби зібрати у своїм книгозборі можливо повний ком
нлєт всіх українських друків ХІХ ст., без огляду на
їх зміст, тенденцію, призначене й ин. _ до найдрібнійших т. зв.
летючнх листків включно. ')

. І заходи біблїотечноі Уирави, що
тикаєть ся галицьких неиеріодичних видань, увінчують ся

з кождпм днем чим раз більшим успіхом; при помочи анти

кварськнх закуиів і при підмозі деяких, на жаль нечислеиних,

одиниць, що передають у бібліотеку своі приватні книгозбори,

Ічисло тих видань наближаєть ся чим разбільше до комплету.
Те, чого ще не достае до такої повноти, Управа Бібліотеки

виказує в окремім біблїоґрафічнім додатку (на разі за період
1801-1835 рр.), на що звертає сиеціяльну увагу нашого за

.талу. Не так пощастило з нашими иеріодичними виданими.

І) Між пн. Управа Бібліотеки розіслала дн. 25 лютого с. р
. всім укра

'їнським часописяи, які читає наша інтелїґеипія (в Австро-Угорщинї, Росії іі Аме

риці) таку відозву:

„Управа Бібліотеки Наукового Товариства ім. ІІІевченка у Львові бажає

зібрати можливо повний збір українських часописий, книжок, брошур публікацій

і т. и. зі всїх земель, де живе наш народ (Росія, Австро-Угорщина, Америка).
Не маючи однак змоги стежити як слїд за цїлин українським видавничим ру
хои, звертаєгь ся отсею дорогою до всїх Ви. українських Редакцій, Видавниптв

і Товариств з торячою просьбою не відмовити присилати ласкаво на адресу: Бі

.бліотеки неї свої виданя без огляду на зміст і призначене. Сиепіяльно Управа
Бібліотеки звертаєть ся до тих Редакцій і Видавців, яких адреси біблїотечній

.Управі не знані або які до тепер не стояли з Біблїотекою в нїяких зносинах. -
Адреса: Аиьгісііе, Ьетіоегёґ (Львів) ул. Супінського ч. 17. - За Управу Бібліо
теки: Ів. Кревепький, Ол. Назаріів.

і

Відозву сю помістили отсї часоппси: Дїло (Львів) ч. 40; Буковина
(Чернівці) ч. 43; Народне Слово (Львів) ч. 178; Руслан (Львів) ч. 34;

Ї'Рада (Київ) ч. И; Канадийеькиіі Фармер (Віннїпег) ч' іі; Нау ка
А(Унгвар) ч. 16. - На сїм міспи Управа- Біблїотеки складаєїм щиру подяку.
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На поіменний письменний відклик бібліотечноі Управи до ре
дакцій українських часописий тільки не велике їх число від

кликнуло ся з прихильним полагоджензм справи (ходило
о скомплетованє 'давнїйших річникін); більшість або звиннла

ся браком бажаних Лёдё, або просто не дала нїякої відповіди

Наслідком того часописний відділ нашої бібліотеки сильно.

здекомилетований, головно за період 1880-1908 рр. Виказ
річників і чисел поодиноких часописий, яких у бібліотеці бра
куе, поданий в окремім додатку до сього справозданя. Хто~

з Ви. читачів мав-би деякі з вичислених там річників чи чи

сел й хотів би скомплєтувати ними біблїотечну збірку, не

хай вишле іх ласкаво на адрес нашої бібліотеки чи то даром,
чи за відповідною винагородою. Передтим одначе, заки виси
лати згадані часописи, просимо в інтерссі заощаджена непо

трібних коштів, інформувати са листовно у бібліотечної

Управи. .

Так само, як з часописами й виданими ХІХ го віку треба .
поступати також зі стародруками. Одначе про сей новозорґа
нїзований відділ' нашої бібліотеки скажемо докладнїйше в однім
із найблпзших наших справоздань. Також відкладаемо на пі

ґзнїйший час спеціальні вказівки й інформації про збиране на

ших старих рукописних памяток.

В часі від 1. І-30. ІІІ'. визиченоіз бібліотеки: до дому'
-605 томів на 461 реверсів; до біблїотечної „Наукової робітні“- 365 томів і випусікв на 229 реверсів. Разом - 980 томів-
і випусків на 690 реверсів. 1

).

К
.

Управа. Бібліотеки.

1
)

В 1908 р. в тім самій часі визичено взагалі 486 т. і в. на 366 р.



Виказ друків,
за якими шукає Бібліотека Наук. Тов. ім. Шевченка.

Хто би з Ви. читачів мав який друк, зазначений у подаІ

нім виказі й хотів скомплєгуват'и ним біблїотечну збірку, не

хай пришле іх (навіть ва наш кошт) даром або за винагоро
дою на адресу: Бібліотека Наук. Тов. ім. Шевченка
(Львів, ул. Суиінеького; 17).

1801 р.

1. Лаврівськиий Ів. _ Роѕіііопеѕ ех ипігегѕіѕ діѕсі
рііпіѕ Піеоіоёісіѕ... Ьеороіі; 2. Етрііпєіиидеп Ьеу (іег АЬ
геіѕе (іеѕ Н. Н. Каѕітіг Шоіііі'еіі... уоп (Іен Ибѕііпёіеп (Іеѕ Ет.
Ікаііі. СепегаІ-Ѕетіпагіптѕ... ЬепіЬегЅ; З. ІІ е т р у ш е в н ч, С т._ “Ісіиіесиповс “7. і Ы. Х. Моо. Нгупіешіесієіеіип... \\'е Ьхгоігіе.

1802 р.

4. Ко с т е ц ь к и й І в. _ Роѕіііопеѕ ѕеіесіае... Оломунець;
5 Сточкевич Ів. _ ІЧіоѕпа... Ьіуов'.

І803 р.

6. Сіагіѕ'ѕішо... Моіі. Нгупіеъуіесіті... Ьеороіі; 7. Кон
чевпч І. _ Каиаиіа па віуіеіа і піесітіеІі .. Т. І-Ш. Кгаітонг;

1804 р.

8. Ангеловнч, А. _ Ані. Апдеііон'іст (наст. лист з дн.
11 марта, 1804); 9. _ Ані. Аидеііоігіси (наст. лист з ди. З
надол. 1804); 10. “Ііегѕи .І “Ё .І Р. Іди. Ііг. Ѕр. Н. Міасиуіі
ѕітіети... Львів; 11. Бог Ітіеіпе Каіесіііѕпіиѕ... Сиегпохтііи.
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1805 р.

12. А н г е л о в и ч А. _ Ані. Апдеііон/іси... (наст. лист
з дн. 26 мая~1895); 13. _ Кіо јеѕі: розвоііеш (10 шојпу, Апѕігуа
~с2у Етапсуа'?` Львів; 14. _ Кіо јеві ѕігопа, иасиеріајаса, Анѕігуа
сиу Ггапсуа? Львів; '15. _ Ізіѕі раѕіегѕікі (10 Впсііоїпіеґіѕіша...
_Львів; 19. Гарасевич Ів.д_ Роѕіііопеѕ ех ппічегѕіѕ (ііѕсіріі
піѕ- іііеоіоѕісіѕ ѕеіесіае... Ьеороіі.

1806 р.

17. Кончевпч І. _ ЁЬіог Ка2аІі.,. Т. І_ІІ. Кгакот.
1807 р.

18. Букварь язика словенскаго..У Львіві 19. Довгови'ч
В. _ Сагтеп ііппрагісппі... Уагасііпі; _ 20. Оііа гпіііеніса...
Впсіае.
`

івоз р.

21. Ангелович А. _ Ані. Апдеііошіси... (наст. лист
-здн 25 вересня 1808); 22. Літургія... Львів; 23.01101111113
ушісі Сегепоопіеп... Шіеп; 24. Рогиасіей і сегепіоиіе.. Львів;
25. Псипсіе и ронгосіп пгосиуѕіедо хтіаисіи... “ї Ьшон'іе;
26 фм'пнрь... Львів.

1809 р.

27. Ангелович А и. _ Вешегішпѕеп еіпеѕ бѕіегг. Ра-І
ігіоіепт; 28. _ ОЬѕегчаііопв сі

'

пп раігіоіе апігісіііен...;
29. _ Цікаві раігуоіу апѕігуаскіедо... (два видана, одно ст.
16,.друге ст. 22); 30. Довгович 15. _ Еісдіа... Тугпаі/іае;
-31. Інструкція... В Будннї.

'

Івіо р
.

32. Довгович В. _ Ерісеіііонш; 33. _ Іпѕсгірііопеѕ .
-рго Саѕіго (іоіогіѕ ејиѕсіет Васѕінѕику... Саѕѕогіае:

івіз р
.

34. Ангелович А. _ Ьііегае раѕіогаіеѕ (і
.
З ОсіоЬг.

1813...; 35. Левицький М. _ Роѕіііопеѕ ех ппічегѕіѕ (ііѕсі
ріініѕ Тііеоіодісіѕ ѕеіесіае... Ьеороіі; 36. Одіоѕиеніе ргенпте
таіу на роіѕікіе ііотасиепіе сіиіеіа о Теоіодіі Раѕіогаіпеј. “Їе
Шчіоууіе.

_ `
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1814 р.

37. Ттиік'ь... Львів.

І
1815 р.

38. Левицький М. - Місіі. Ьешісікі... (паст. лист з дщ
8 грудня 1815); 39. Наука хрїстїанская... В Будині.І

1816 р.

40. Б у к в а р ь славено-русскаго языка... В Будині ;
41. І р м ол о г і о н ъ... Львів; 42. Р. К. - Вуѕ іпѕігпітсуі ро
папки іігусипеєо (іІа Іщіп... Кгаіхбіч; 43. О с м о гл а с н и к'ь...
Львів; 44. Ѕ і. аіп іа ѕосіеіаііѕ ргеѕЬуіегогпт гііиѕ Ёгаесо-саіітог
Іісі Єаіісіепѕіптп... (Відень).

ізп р.
45. Букварь.. Львів; 46. Катехизис'ь.. Львів;

47. Р. К. - Соптрепсііппт Ііетпіепепіісае... Сгасоі/іае; 48. Ле
в ицький Мих. - Місія. Ьешісіті... (паст. лист в дн. 12 червня
1817); 49. Правила шкблная для оучилищъ параф. (ст.у
15) Львів.

1818 р.

50. Уіїашгкуп КаѕіаІѕІті... (Львів); 51. Левицький
Мих. _ МісІт. ЬешісІкі.. (паст. лист з дн. 31 мая 1818);
52. Снїгурський Ів. - І. Ѕпіёпгѕіті... (наст. лист з дн. ЗО
серпня 1818); 53. Оипаіка пајроічіппіејѕиеёо пѕвапоіуапізь

псіеѕвопусіі (Заіісуапоіу оЬ. ёгес. Ітаі... Львів; 54. Огппппё
пасіі шеІсІтег (ііе Ґеуегі. Еіпіо11гпп§...; 55. Чувства чад'ь Га
лвцкихъ рускихъ... Львів.

1819 р.

56. Зу б р и цьк ий, Д. _ Вохргаіча за рапѕисиугие... (Во
итпаііозсі з 1819 р.).

'1820 р.

57. Зубри цький Д. _ 2 птаітѕупт Апгеііпѕиа (Вокшаі
іоесі в 1820 р.); 58. Кудревич Ф. _ Вуѕ Іііѕіогусвпу шу
ІтІабп ріѕпта ёшіеіеёо .. (Восипій Тоічагиуѕ'щ'а папітошено и ипі

шетѕуіеіеш ІхгаікоіуѕІкіт роіасиопеёо Т. У') Кгаітбіу; 59. Чинъ.,

оутрени и вечерни... Львів.
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|82| р.
60. Зубрицьвий Д. '- Вигєега І., Аёгопотіа... ІІере~

мишль; 61. - О сепіе иЬоиа шЄгаіісуі'.. (Воишаііоёсі а 1821 р.);
62. -- О иргашіе іюиісиупу... Львів; 63. Каталоґъ киигъ
славёно-рускихъ, тігиогрвфіи Стаігропиґіаівокїя... Львів; 64. Г. К._ Іпігодисііо іп ІіЬгоѕ Нові

'Ііеѕіатепіі... Сгасоиіае.

І822 р
.

65. Зубрицький Д
. -- Вигёєга І., паніка еікопотіі...

Львів; 66. І. Л. '- Оучащему ся младенчеству... (Відень).
|823 р

.

66. “Їіепіес 2. ѕегс гусиіішусіі... (Львів); 68. Вег РіідегІ

чоп ЬетЬегЄ; 69. 0 гаіоіепіи Ґипсіиѕии па шѕрагсіе тібш

і ѕіегоі ІкарІаІіѕікісЬ, оЬгщдіш Ш. Ікаі.. . Львів; 70. Довго вич
В. - УіІад шеёпёгёѕеЬбі а Тегетіб. Вщіа; '71. Треп паб

ЗгоЬегп І. Х. Моё. Нгупіешіесікіеёо... (Львів).

|824 р.

72. Саеѕ. В. Висиасепѕіѕ... Ішгепіиѕ (Львів); '73. Журнал
„Тшіошйиуоѕ Єуйјіетёпу з 1824 р. (стати Довговича В. _

А іщіотйпуга ѕиоіёёіо ЕѕигечёіеІеік).

1825 р.

74. Зубрицьний Д
. - “Теєіеѕсиі А. Паніка гоЬіепіа

і иѕіашіапіа іаІк ишапуси Тіюіапіошѕікіси Кошіиікіогош ѕІотіа

пусіі... (Львів); 75. Лодій ІІ. _ Теорія общихъ правъ. С-Не
тербург.

-

1826 р
.

76. Буиварь спав-русские язика. Львів; 77. Ката
логъ книгъ спав-рус. въ тчиогр. Інотітум Сгаіґроииґіаи
свого... Львів; '78. Левицький Мих. -~ Місіі. Ьешісікі...
(наст. лист з дн. 10 цвітия 1826 р.); 79. Мол ит вы оутренныя...
Львів; 80. Катїх їсъ малый... Львів; 81. О осіриѕсіе ииреіиут;
82. Труди и Записки Общества. исторіи и древностей Росоій

скихъ при Ими. Моск. Университетіѕ, ч Ш, кн. І. Москва.

І827 р
.

83. Б у кв а р ь языка слав.-русскаго. Львів; 84. П о в ин

и о ст и иодданыхъ .. Львів.

З
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1828 р.

85. Лучаківський Іл. - 'Гііеѕеѕ ех (ііѕсірІіпіѕ [ЬеоІо
єісіѕ... Ш. Відень; 86. Отечесгвенвая цар пісвь. Львів;
87. Яхвшоввч Гр. -~ ЬісгЬошапіе аѕ1гопотіс2пе... Львів;
88. ЅсЬетаііѕтпѕ... сіегі... 11еремвшль.

1829 р.

89. Зубрвцьввй Д. _ Пргаша Іпи... Лььів; 90. Ле
вицький Йос. - Окааанїє высокаго цочтенія... 1. Сввгур
свому... Львів; 91. Сиаѕоріѕт пацієошу КѕіеєовЬіогп рцЫ.
іт. Оѕѕо1і11ѕ1кіс11. В. 11. Львів; 92. Венелцнъ Ю. - Древвіе
в вывъшніе Болгаре... Москва.

1830 р.

98. Азбука велввая...; 94. Державвн Т. Р. - Богъ,
ода... Львів; 95. Ыеиеѕіеѕ Агс11і\І 1111' Єеѕсйісіііе... 1677...
Шіеп; 96. Кавовъ воскресный, Львів; 97. ЅсІіешаііѕ
пшѕ... сІегі... ІІеремвшль; 98. Левицький Мих. - Місіі. Ье
шісікі... (паст. лист з дв. 80 марта 1830 р.); 99. Молвтвы
по св. првчащеніи; 100. 11роскомидія...; 101. Рука Да
ш а с к в в а:.. Львів. 102. Кн и г а о должностехъ иодданннковъ
Ік'ь Моварху... В Будвнї.

юзі р.
103,1102таі10ёсі. Львів; 104. Ыеиеѕ АгсІіі\7 Юг Єге

ѕсІіісЬ1е...; 105. Сгаѕоріѕшо папІюше 2. паг. Оѕѕ01ійѕ1<іс11...;
106. Лучкай М. _- Церковныя Бесіѕды... В Будпиї ч. І;
107. Ѕс11ета1іѕшцѕ... сІегі... Перемвшль; 108. Ф. І. _ Мо
лїтвевнїк... В Будпнї; 109. Умн'ь народный.., ЬетЬегд;

110. Довговвч В. ~Оьіа Ѕаріііса...; 111. Молитва во
время х 0 л е р в... Львів; 112. Ѕ ріѕ с210п1<6ш Іпѕіушіи Ѕіаиго
ріёііаііѕвіеёо.

1832 р.

113.К10 Ьас11„шаѕігас11!..; 114. Народная півень...
Ііерешишль; 115. Собравїе различныхъ молитпъ... В Бу
дивї; 116. Ѕс11еша'сіѕш11ѕ... сіегі... Нереившь; 117. Він
вовськпй А. - (ЗевепѕІёшіе (іег 611. Уег111еіді3ып3... “їіещ
118. Говінсьнвй М. _ 111. ВеУ. І) по І. Гг. Ноі'шапп... Ье
ороіі. ›
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1833 р.

119. Азбука велпкая... Львів; 120. Азбука - табл.
ыеньшая; 121. Дщвца срвцательна...; 122. Каталогъ
кнпгъ сл. руоск. Львів; 123. Ѕс11етаііѕтиѕ... сіегі... Пере
мышль; 124. Молитвы по св. причащеніи; 125. Проско
мидїя; 126. ПҐЬснь за здравїє Кесаря; 127. Ѕс11ешаііѕп1цѕ
АсІеі-і... Львів; 128. Букварь языка русского... Перемишль;
129 Фогорошій Ів. - Русько-оугорска. ілї мадярска Грам
швтвва... Відень.

1834 р.

130. Канон'ь воовресвый.. Львів; 131. Катехвзмъ
шалый... ІІеремишль; 132. Сиаѕоріѕто папік. 221111. Оѕѕоіііі
ѕ1<іс11.2.1-ІІІ;133.Воитаііо§с11\ї.29; 134.Лозинський
Й. _ 0 шргошадиепіц аЬесаёІа... Львів; 135. Молптвы для
-отрочатей. Львів; 156. Молитвы по причащевіи. Львів;
137. Шзсвц набожпыя... Перемышль; 138. Ѕс11еп1аііѕтцѕ...
›с1еі'і.. Ьеороіі; 139. Ѕсііетаііѕпіцѕ... сіегі... Ргетіѕі;
140. Саеѕ. В. Єупіп. Висиасепѕіѕ... Ішїепіцѕ...; 141. Бу
укварь... Львів; 142. Молитвы оутренньв... Львів.

назв р.

143. Егёёпицпдѕіоіііііег до 1\Теиеѕ1еѕ АгсііііІ 1. Єге

-ѕсііісіііс...; 144. Голосъ Галпчанъ... Львів; 145. Левиць
`кий Мих. _ Місіі. Ьешісікі... (паог. лист з дн. 19 марта
1835 р.); 146. Нероноввв Як. - Образцы чистописавія...
Львів; 147. Осмогласникъ... Львів; 149. Гимнъ Народ
ныіі... Львів; 19 Нечальвая чувствїя Львовскаго выс.
оучшіища... Львів; 150.

- Печальное Слово.. Львів;
151. _- Н'Ьснь народна... Львів; 152. Ѕс11еша1іѕтцѕ... сіегі...
Ьеороіі; 153. Ѕсііетаііѕпіцѕ.. сіегі... Перемишль; 154.
Туаиег-Апдасііі... ЬетЬегѕ; 155. Саеѕ. В. Єгутп. Ви
Усиасепѕіѕ... Іш'епіцѕ .; 156. Чцвъ парастаса... Пере
мпшль; 157. Чии'ь оутрени... Перемышль; 158.1<1енелин Ю.
-О характер'Ь нар. пвоеиь у Славянъ Задунайсквхъ. Москва;
159. Малиновський Мих. - Птгіѕѕе 211 еіпег ЄгеѕсііісІце
(1. геі. и. іііег. 2цѕіап<1еѕ с1.-Р\ціііепеп. Шіеп; 1607. Шашке
вив Гр. - Мои/а роіісиаѕ... йаіоіэпеёо паЬойеоѕта.. Стави
славів; 161. - Веде.. Станиславів.



Виказ Ачасоиисий,
за якими шукає Бібліотека Наук. Тов. ім. Шевченка.

Хто би з Ви. читачів мав який річник або число часо

ииси, зазначені у поданім виказі й бажав скомплвтувати ним

біблїотечну збірку, нехай пришле їх (навіть на наш кошт)І
даром або за винагородою на адресу: Бібліоте ка Наук.
Тов. ім. Шевченка (Львів, ул. Супінсько1о, 17).

ім

І. Америка: (всі річники).
2. Америнаньский Голос: (всі річники).
3. Америнанено-руссиій Віѕстнинъ: (всі рїчнпки).
4. Атегікап.-гиѕѕ|(у \Ііевіпіі(: (всі річники).
5. Батьнбвщина: Рр.; І (1879); ІІ (1880) чч.: 12_24

Ш_Х11 (1881_1890); ху (1893); хуи (1895).
6. Боевий Прапор: 1906.

7. Буковина: 1898 (чч. 12-31, 33); 1899;
1900 (чч. 92, 101, 127, 130, 140, 147, 153);

1901 (чч. 14, 77, 90, 108-110, 120, 121, 126 _128, 135, 114
147, 151, 153 _ до кінця);

1902 (1111. е, 58, 60, 61, зз, 91, 199, 112 -15з);
1909; 1901 (чч. 2_е, 11, 50, 127, 139);
1905 (чч. зз, 53, 58, 61, 02-07, 09-70, 72_75, 77, 81, 94
98, 100, 107, 111, 124-126, 128-129, ізв, 149, 154 - до.
_
кінця);
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1906 (ч. 1-10, 12, 13, 15 - 17, 19_21, 28, 35, 40, 41, 54, 72,
86); _

1907 (23_24, 47, 77, 94).
8. В'Ьнпченъ: (Львів) (всі річники).
9. Воля: 1904, 1905, 1906, 1907.

10. Гайдамаки: 1903 (ч. 16, 40);

1904 (ч. 65-119);
1906 (ч. 163-167, 193),
1907 (ч. 223, 225). ч

,

11. Галицкая Русь: 1891 (чч. 16, 46, 73, 90, 100, 106, 144);

1892 (чч. тез, 171, 112, 175, 176, 178, 180,181,182,232_263,_

277). _

12. Галичанинъ: 1893 (чч. 80, 81, 102, 142, 171-204, 219
220, 222 _ до кінця р);

1894-1896; 1897 (чч. 2-4, 25, 26-80, 86, 50, 57, 77, 80, 84,
94, 109. 189, 144, 172, 178, 181, 188-189, 200, 206,
228 -229 287-288, 270, 271, 274-5, 277, 279, 282, 290);

1898 (чч. 81, 88, 89, 40, 85, 144, 202, 224_217, 229-236,
238 _ до кінця р);

1899 -11903; 1904 (чч. 21, 88, 41, 67, 70, 75, 79, 101, 118,

128-189, 174-179, 196, 211, 249, 278, 276, 284-286,
290);

1905 (чч. 76, 179-182, 187_189, 192, 197-210, 214, 284 _286,
242- 246, 260, 264, 275);

1906 (чч. 1, 11, 30, 87, 39, 40, 120, 125, 128, 141_14З, 152,

155, 158-9, 164, 175 -6, 187, 199);
-1907 (чч. 1, 61, 70, 99, 130, 188, 14О_142, 145-149, 151-158,
160-167, 169-180, 201, 218, 254, 249, 252, 261, -264,
267. 271, 275, 291).

13. Господар: (всі річникн);

14. Громадський Голос: 1895-1897; 1900 (ч. 1-2, 18
15, 18-20. 28);

1902 (чч. 20 _ до кінця р.);
1908-1905; 1906 (чч. 87, 89 _ до кінця р.);
1907 (чч. 3, 18 -14, 16-19, 28);
1908 (чч. 1, 49, 70, 77).

15. Дзвін: Р. І. ч. 1, 41.
Р. ІІ. ч. 1_10, 12 _ до кінця.
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16. дзвінок: Р. ІУ', ХШ.
17. душпастырь: Р. І-ІХ, ХІІ.
18. Эиономичный Листои'ь: 1907 (ч. 6, 8 _ до кінця р.).
19. Зеркало: 1907 (чч. 22 24).

'

20. Жало: 1907 (ч. 6 _- до кінця).
21. Наиадийсиий Фариівр: Р. І (1903); ІІ (1904) ; Ш (1905);

ту (1906); у (1907); 71 (1908) чч. 1, в, 9-19, 14.-21, на,
32-83. 44, 47, 90.
22. Листоиъ (Львів): 1908 (ч. 10-12);
23. Листокъ (Унгвар): (всі річники).
24. мета (Львів): 1908 чч. 4-5.
25. Народна Справа (Чернівцї): 1908.

26. Наука (Унгвар): 1897-1899;
1903 (чч. 18, 20-24, 26 - до кінця)
1904 (чч. 1, в, 14-15, 91, 84, 88, 46 49, 51-52).
1905 (Чч. 1, 98, зо, 32-83, 48);
1906 (чч. 1- З, 6, 23, 32, 37);
1907 (ч. 10); 1908 (в. із).
27. Наука (Наумовича):
Р. І (1872);
Р. ІУ (1875) чч. 5 -7;
Р. у (1878) ч. 7, 19;
Р. 71 (1877); р. уи (1878);
рр. УШ- ХІІ; рр. ХІУ- ХУ;
рр. ХУ'П-ХУШ; р. ХХІ - до кінця.
28. Наше Слово: 1907.

29. НедЬля (Будапешт):
1898 (ч. 14, 29-94); 1899 (ч. 29, 91- зз, 35-96);
1900 (ч. в, в, 9, 11, 16, 27, 28);

1901 (ч. о); 1902 (ч. зв); 1908 (ч. 11).
30. Новий Громадський Голос:

Р. 11 (1905) е. 10, 14.

31. Основа: 1907.

1908.

32. Поступъ (Ню-Йорк): рр. 1907, 1908;

33. Правда (американська): всі річники..
34. Прапор: р. І (1908).
35. Промінь: 1904 чч. 4, 17.

36. Рідний Край: 1906. ч. 20.
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1907. чч. 1-8, 12, 17-52.
1908. чч. 1-17, 21, 24-26, 29-30, 38-34, 39-41.
37. Русская Воля (Перемншль):_

рр. І-Щ. (ЩОБ-1908).
38. Русская Рада (Коломию: рр. І-ХХХУІІ.
39. Руссное Слово (Львів): 1891, 1895-1908.
40. Русна Хата: 1906.
4І. Русна Рада (Чернівці): 1902, ч. 40;

1903 (чч. 23, 24, зв, 4345);
1905 (чч. 942, 22_2в, 28, зз, зв, зз, 40, 44, 47, 51)
1900-1908.
42. Руоний Селянин (Львів): всі річпики.
43. Руслан: 1903-1904, 1905 (ч. 79).
44. Свитова Зирныця:

1906 (чч. 1- 13, 23, `24);
1907 (чч. 16, 25, 35, 36);
1908 (ч. '7

, 19 _ до кінця).
45. Свобода (американська):

1894-1895; 1899 (з. в); 1907 (Ч. 10, 12, 32); 1908 (ч. 2_з).
46. Свобода (Львів): 1896-1899; 1901-1905; 1907 (ч.

24 - 27, 29 _ зо).
47. СВЪТЪ (амер.): рр. І-ХІІ.
48. Селянсьна Рада: 1907, ч. 1-5.
49. Слово (Львів): 1866-76, 1878 - до кінця істиоваия

часоппси.
'

50. Слово (Киів): 1907 ч. ЗІ.
5І. Слово (Віннїпеґ): всі річники.
52. Союз: 1908 чч. 2-11.
53. Хлїбороб (Чернівцї): рр. І -У.
54. Хлібороб (Лубни): 1908 ч. 2-3, 6 - до кінця.
55. Червоная Русь: (все).
56. Читальня: р

. І.



Реґулямін Бібліотеки

Наукового Товариства імени Шевченка у Львові.

(Затверджений Вицїлои Наук. Товариства іи. Шевченка дн. 19 пвітвя 1909 р.)

§. 1.

Бібліотека Наукового Товариства їмеви Шевченка у Льво

ві отворена для публичното наукового користуваня цілий

рік _ з виімком літніх (15 липня _ 31 серпня) і святочних
(різдвяних і великодних) Ферій _ що дня крім неділь і русь
ких свят лїтиою порою (1 мая _ 31 жовтня) від год. 3 до
6, зимовою (1 патолиста _ 30 цвітня) від год. 2-5 по пол.

§. 2.

З бібліотеки можна зичити або до „Наукової робітні“,

або до дому (тільки в місці).

§. З.

До дому не зичить ся:

а) еловарів, енцикльопедій, бібліографічиих показників,

катальогів, описів рукописів.
б) дорогих і рідких творів, стародруків, листкових пу
блікацій.

в) атлясів і мап.

г) періодичних видань.

д) рукоиисів.
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§. 4.

Хто хоче працювати в „Науковій робітнї", повинен зго

лосити ся в тій цїлп в урядових годинах у бібліотечного

урядника.

§. ь.

Щобиу дістати потрібні книжки, треба:

а) виписати докладно заголовок потрібної книжки (руко

пису) на призначеній для свого окремій картці;

б) виновнену картку віддати біблїотечному урядникови;

в) на один раз можна жадати найбільше 8 твори або 6

томів; „

г) на '/
,, год. перед замкненєм бібліотечного льокалю

книжок і рукописів не видаєть ся;

д
) хто хоче користати з книжки в „Науковій ро

бітнї“, повинен виповнити докладно малий реверс і віддати
його бібліотечному уряднвкови,

е
) хто хоче користати з тої самої книжки на другий

день, повинен виповнити малий реверс, вложити його до книжки

й віддати бібліотізчному урядникови до перехованя; така

книжка переховуєть ся тільки З дні;

ж) хто хоче позичити книжку до дому, повинен випов
нити власноручно більший ревере і подати його разом з книж

кою біблїотечному урядниковн.

§. с
.

Без спеціального дозволу бібліотечноіуправи не вільно

оголошувати друком рукописів Бібліотеки ні в иовнім тексті,
ні в більших ексцерптах.

І

§. т
.

В „Науковій робітнї“ з огляду на науковий характер б
і

бліотеки, не можна займати ся нічим иншим, крім наукової
роботи; крім того не вільно курити, голосно говорити, прохо;

джувати ся по салі, взагалі як небудь заколочувати потрібний
спокій.
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§. 8.

До біблїотечноі' канцелярії, в якій поміщений катальог'
і підручна бібліотека, а також до заль, де містять ся книжки,

чужим вступ, без спеціального дозволу бібліотечного урядника,

заборонений.

§. 9.

~ Карткового катальога не можна переглядати під ніякою

умовою ні в „Науковій робітнї“, ні в біблїотечній квнцеляріі;
за сиеціяльиим дозволом бібліотечного урядника можна пере
глядати тільки інвентарні книги бібліотеки.

§. 10.

Управа Бібліотеки мае право при визичуваню книжок

до дому зажадати: 1) по ру ки дійсного члена Наукового То

вариства ім. Шевченка, або члена Виділу; або 2) кавціі
в пересїчиій висоті 10 корок.

§. 11.

В тій цілн видав біблїотсчний урядник: аєі 1) друкова
ний блянкет (поруку), яку ручитель мае підписати власно
ручно; асі 2) поквітованѕ. Порука важна взагалі на 1 рік;
для студентів на 1 курс. /

§ 12.

До дому не видаєть ся з Бібліотеки Наук. Тов. ім. Шев

ченка більше як 2 твори або 4 томи, навіть се число може

бібліотечиий урядник зредукувати, коли ходить про дорогі'
виданя.

§. 13. .

Хто зичить книжку, а також той, хто дае поруку, від

повідае вповнї за її евентуальне знищене (знищене справи,
карток, ілюстрацій і т. д.), хиба що при визичуваню записав
се ушкоджене на реверсі в рубриці: стан твору.

§. 14.

Книжки зичить ся найдовше на 1 місяць. Коли хто хоче

затримати книжку довше, повинен на 2 дві перед терміном
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_відданя прсситв у бібл. урядника прольопґату. Коли до сього

часу ніхто инший не жадав сеї книжки, бібл. урядник про
довжує термін найвисше на місяць; в противнім разї треба ¬

книжку без проволоки звернути.

§. 15.

В разї потреби бібліотечна Управа може зажадати зво->

роту визпченоі книжки також перед упливом терміну.

§. 16.

Хто не зверне позиченої книжки в назначенімтерміні

(§
.

14), або на жадане Управи (§. 15), або не постараегь ся'

о прольонґату, дістане урґенс почгою, за який при звороті
книжки має заплатити 25 сот. Коли урґований не зверне до

8 днів жаданоі книжки, дістапе другий урґен: окремим пі-›

сланцем, за який має заплатити йому 50 сот. Коли 'протягом

8 днів по отриманю другого урґенсу не зверне позпчених кни

жок, Управа Бібліотеки купить нові примірники згаданих кни

жок, о скільки вони з ще в книгарський продажі, на кошт зло

женої кавції, або поручить відібрано книжок ц. к. ІІолїцїі, зглядно
ц. к. Судови. В сїм останнім випадку тратпть дотична особа7

взагалі право визичати книжки з бібліотеки Наукового Това

риства ім. Шевченка. Дістати се право на иово можна тільки.,

за спеціяльною ухвалою Видїлу Наукового Товариства ім.7

Шевченка.

17.

Хто зичить книжки з бібліотеки, має про кожду зміну'
свойого адресу повідомити бібл. Управу; в противнім разі
буде обмежений в праві користуваня бібліотекою на протяг"
'/,-1 року, зглядяо втратить взагалі згадане право.



Справоздане з Музеи
занас від 1 січня до ЗО Цвітня 1909 р.

На самім початку року докінчено катальоґованє архе
~ольоґічного відділу Музея. До виисаних давнійше 1030 чи

-сел прийшло ще 310 чисел. так що з кінцем цвітня числпв

археотьоґічний відділ Музеи 1340 чисел.
В сім часї вплинули такі жертви:
Д. М. Біляшевський з Київа передав через проФ. Мих.

Грушевського до Музеи Наукового Товариства:
І. Дві камяні політеровані сокири.
Один ніж з креміня.
Долого з креміия.
Відбивач.

Відщипка з креміня.

(Усі сі річи походять із Новоградволинського та Луцького
повіту Волинської губернії).
ІІ. Колєкцію металевих і камяних хрестів і'енколпіонів

(усього 28 штук) з ІІоділя і Київщини.

Від д. 0. Роздольського одержав музей колекцію галиць
них писанок (197 пиеаиок).
На черзі тепер стоіть впорядковане етнографічного від

дїлу Музея й скатальогованє досить численноі й ріжнородиоі
Іколекціі писанок.

М. Залізняк.



Товариства
й інстітуціі,

Що приступили до обміну виданими.

Београд. Управа државне статистике. І

Вегііп. Іпіегпаііопаіе Чегеіпіѕппёі іїіг уегёіеісііептіе Весіііѕ
хуіѕѕепѕсііаіі; нпсі Уоіітѕшігіѕсііаііѕіеііге,

ВгеѕІаи. Ѕсіііеѕіѕсіте Єгеѕеііѕсііаіі іііг уаіегіёіпсііѕсііе Спііпг.
шагЅІаиа. Ветіаітсја „Ргиеёіасіп Гііоиоіісипеѕы'.
ШагѕІаМ/а. Тотагиуѕіиіо Ыапітоше Шагѕиашѕіхіе.

Шіеп. Єгеѕеііѕсітаіі ійг Ѕашшіппє нпті Сопѕегуігнпѕ Чоп

Кипѕі- нпд іііѕіогіѕсііеп Вепітшёііегп сіеѕ ІЇисіепііштѕ.

Шіеп. Ргаѕієііппі деѕ АЬЅеогсіпеіеаііапѕеѕ (іеѕ Веісііѕгаіііеѕ.

Шіеп. Ѕепііпаг іііг оѕіепгорёііѕсіте ЄгеѕсііісШе ап (іег іт
. ії.

Ппіуегѕііёі; “їіеть

шіеп. К. 1
<
.

Ѕіаіівііѕсііе Иепігаі-Коштіѕѕіоп.

Їде". Чегеіпіёппё (іег бѕіеггеісіііѕсііеп Віс11іег.
Шіеп. К. іт

.

Иепігаіапѕіаіі Ґііг Меіеогоіоѕіе нпсі Єеосіупатііс.
Шіеп. К. іт

.

ИепітаІ-Кошшіѕѕіоп іііг Книзі ноті іііѕі. Беніт
піаіе.

ШіІпо. Тоіуигиуѕііуо ргтујасібі папік.

Шіосіашей. Ѕепііпагуиш Висііоите.

Воронежъ. Редак. журн. „Филологичесчін Заннски“.

Єбіііппеп. Кбпідііісііе Єгеѕеііѕсііаі'і кіег “їіѕѕепѕсііаі'іегь

КгаКоіМ. Весіаіхсуа „Ргиеєіатіи Рошѕиесіінеёо'і.

І.еір2і9. Ѕіёіііііѕсітеѕ Мпѕент іііі' Убіітегішпсіе.
Львів. Общество им. Мих. Качковского.
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Львів. Редакція: „Єатеіу Ьн'он'ѕітіеј".
„Ргиенюдпііта паиісоіуоіііегасітіеєґ.

„Народної Часописи".

Львів. Весіаітеуа ,,Миѕеип1“.

Мапіоуа. Н. Ассаєіешіа Уіггіііапа.
москва. Редакція журнала І,Хирургія''.

Москва. Редакція Записок'ь Руескаго Техническаго Об
. щества.

"ет-УМК. Редакція часоп. „Свіэт'ь“.
Ново-Александрія. Редакція „Ежегодника по геологія и ми

нералогіи Россіи“.
`

Перемишль. Редакція „Перемиського Вістника".

СпетербурҐЪ. Біологическая Лабораторія.
. СПетербургъ. Редакція журнала „Вветникъ общественной
гнгіены, судебиой и практической медицннь1“.

СПетербургъ. Редакція „Славянскихъ И1в'11стій“.

Сергіев'ь Посад'ъ. Редакція „Богословскаго Вистника".

СоФия. Археографската компсия при мннпстерство на на

(родната иросв'вта.

Стрий. „Господар і Промисловець“.
Пгііапа. Спіуегѕііу оі Ііііпогіѕ ЬіЬгагу.
РігепІе. В. Ассабепііа (іеііа Сгпѕса.

Харьковъ. Харьковское Математическое Общество. і



Нові видана Товариства.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Наукова
часопись, присьвячена передовсім українській історії, Фільо

льогіі й етнографії, виходить у Лвові що два місяці під редак

цією М. Грушевського. Р. ХУШ. Р. 1909, кн. І. Т. ЬХХХУІІ.
Львів, 1909. Ст. 259, 80. Ціна З нор. Зміст: 1. Зміст тому ст.

3-4. _ 2. Внговщнна і Гадяцький трактат, написав Василь
Герасимчук (далі буде) ст. 5 86.

_ З. Генерал артилєрнї в.
кн. Руського (З архива Немиричів), подав Вячеслав Липин

ський ст. 37~47. - 4. До біографії і писань Івана з Вишнї,
подав Василь Щурат ст. 48_63. - 5. Кілька документів з Гу
цульщини з другої половини ХУ'Ш столітя, подав Осип Ма
ковей, ст. 64- 69. - 6. Українські драматпчні вистави в Гали
чині, подав Михайло Возняк (конець буде) ст. 70-_91. _- 7.
Міѕсеііапеа: а) Пригода сумських козаків у Львові з епископом

Шумлянським (1685 р.) под` Ів. Джиджора; 6) До статі М. Зу

Ібрпцького „Урядові заходи против холєри в р. 1881“, под. Ів.

-Созанський; в) Лист КсеноФонта Климковича до Марка Вовчка,

под. В. Дошаницькнй ст. 92_101. - 8. Наукова хроніка: Ет
нографія н західно європейських часоппсях за р. 1906, огляд
їЗенона Кузелі (довінченє, реєстр обговорених часописей на

с. 159) ст. 102-165~ ~ 9. Бібліографія (рецензії 'та справо
вданя, зміст на ст. 216) ст. 166-217. - 10. Показник до тт.
ЬХХХІ- ЬХХХУ'І Заппсок Наукового Товариства імени Шев
ченна (річник ХУ'ІІ) ст. 218-232. - 11. Зміст тг'. І › ЬХХХУІ
Запнсок (по німецько) ст. 283-246. - 12. Оголошеня ст.
247~248.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Наукова
часопись, првсьвячена передовсім українській історії, Фільо
льогії й етнографії, виходить у Львові що два місяці під ре
дакціею М. Грушевського. Р. ХУШ. Р. 1909, кн. ІІ. Т. ЬХХХҐШ.
Львів, 1909. Ст. 244. 80. Цїна З кор. Зміст: 1. Зміст тому ст.
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3_4.~ _ 2. Студії в історії церковної унії, написав Богдан
Бучинський: П. Митр. Григорій

ст. 5-22. _ З. Виговщина
іГадяцький трактат, написав Василь Герасимчук: Ш. Бунт

Пушкара (далі буде) ст.
23-50. _ 4. Українські драматичні

вистави в Галичині в першій половині ХІХ столітя (Замітки
й матеріали), подав Михайло Возняк (докінченє)

ст. 51_93

_ б. Причинки до історії 1848 р., подав Іван Франко ст. 94
_117. - 6. Причиики до історії руського духовенства в Га

личині від 1820 до 1853 р., подав Михайло Зубрицький
от.

118-150. _ 7. МіѕсеІІапеа: а) Угро-руський співанник Івана.
Грядилевича, под. В. Гнатюк; б) Паищинні повиниости у Вер

ховині, под. Т. Ревакович; в) До історії видання Номисовоі

збірки: „Українські приказки, прислівя
і таке инше“, Спб.,

1864, под. М. Возняк ст. 151-180.
_ 9. Наукова хроніка:

Нові видання по бібліографії українсько-білоруських старо~

друків, под. Іван Кревецький ст. 181-197.
- 9. Бібліографія

(рецензії та справоздання, зміст
на с. 242) ст. 198-243. _ 10.

Оголошення ст. 2114.

Збірник Фільольоґічної секції Наукового Товариства
іменк

Шевченка. Т. ХІ і ХІІ. Кореспонденція Якова Головацького
в літах 1835-49. Видав Др. Кирило Студинський. У Львові,

1909. Ст. ІІ-і-СХХХУШ-і-468, 80. Ціна 6 кор. Зміст: Перед

мова, ст. І-ІІ. _ Др. Кирило Студинський, Причиики до істо
ріі культурного жита Галицької Руси

в літах 1833_47, ст.

І-СХХХІГШ. _ Кореспонденція, стор. 1_463.
Збірник математично-природописнолікарської ссициї Нау

нового Товариства імени Шевченка. Т. ХП. Під редакцією
Ів.

Верхратського, дра
В. Левицького і дра С. Рудницького у Львові.

1908. Ст. 306, 80. Ціна 5 кор. Зміст: 1. Іван Верхратський.

Нові знадоби до номенклатури і термінольоґіі природописної,

народної, 1~ 84.
_ 2. Др. Юліан Гірняк. Про вплив синхронічиоі

зміни концентрациі на хід мономолекулярної реакциї,
1_11.

_- 3. Др. ЮліянГірняк. Про періодичні хсмічні реакції,
ст.

1-1-8. _ 4. Др. Стефан Рудницький. Начерк географічної тер
міиольогіі, ет. 1-151. _ 5. Др. Володимир Левицький. Клим
Глїбовицький (згадка посмертна), ст. 1-6.

_ 6. Бібліографія
і хроніка математичпо-Фізична,

1--11.

Студії з поля суспільних наук
і статистики. Видав стати

стьчна комісія Наукового Товариства ім.
Шевченка. Т. І, під
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редакцією М. Грушевського. У Львові, 1909. Ст. Х-1-218, 80.
Цїна З кор. Зміст: 1. Михайло Грушевський, Наше видавниц
тво, ст. УІІ -Х. - 2. Василь Панейко, З історії й теорії ста
тистики, 1-16. - Станислав Днїстрявсьввй, Національна
статистика, ст. 17-64. -- 4. Володимир Охримович, З полн на
ціональної статистики Галичини, ст. 65-160. б. М. Гехтер, До
історії робочого класу на Вкраїнї росийській,сг. 161_195. -
6. М. Гехтер, Земська статистика про зарібну платню и сіль

скім господарстві лівобережної України, 196-204. - 7. Ст.
Витвицький, Економічні відносини в селї „Старі Богородчани”,
ст. 205 218. Украінсько-руський архив т. ІУ. Збірник фільо
льоґічної секції т. ХІ-ХП.

І
УкраінсЬно-руоький Архив. Видав історичпо-фільософічна

секція Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. ІУ. Матеріали
доісторіі галицько-руського шкільництва ХУШ і ХІХ ви.
Видані під редакцією Стефана Томашівського. У Львові, 1909.
Ст. УПІ-200, 80. Ціна З кор. Зміст: Вступ, ст. _У- УІІ. -
І. Іляріон Сввнціцкнй, Шкільна озвіта духовних кандидатів
в рр. 1756-1788, ст. 1-9. _ ІІ. Юрій Кміт, Народна сіль
ська школа в Галичині в рр. 1810-1824, ст. 10-101. - ІІІ.
Стефан Томашівський, Стан парохіяльних шкіл в Кізлівськім

деканатї, львівської епархії в рр. 1819 7- 1827, ст. 102-110. -
117. Юрій Кміт, Підручник методики Івана Лаврівського (1837),
ст. 111-150. - У. Стефан Томашівський, Стан парохіяльнвх
шкіл в бережанськім деканаті львівської єпархії в рр. 1843

1848, ст. 151-1'74.-УІ. Іван Кревецький, Матеріали до істо
рії українського народнього шкільництва в Галичині в 1830

1850 рр., ст. 175-191. - Зміст книжки, ст. ІЭЗ-ЮО.
.Хронїиа Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові.

Р. 1908. Вип. ІУ. Ч. 36. Справозданя за місяці: вересень-гру
день. Львів, 1909. Ст. 44, 80. Ціна 30 сот. Зміст: Засїданя Ви

дїлу. - Засіданя секцій - (Б. Бучанський - Студії з історії
церковної унії. В. Панейко - Про національні відносини в Га
личинї. М. Гехтер - Земська статистика про зарібну платню
в сільскім господарстві лівобережної України. Др. В. Охримо
вич - З поля національної статистики Галичини. Уваги над
ріжннцями і перемінами в національнім складї галицької лю

диости. С. Витвицький - Економічні відносини в селі Малі
Богородчани. Ол. Грушевський - З історії сорокових років.

1
4
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П. П. Куліша: Україна. Др. З. Куделя _ Етнографія в за
хідио-европейськнх часописях за р. 1906. В. Паиейко
З історії і теорії статистики. Ів. Джиджора _ Матеріали мо
сковського І,Архива министерства юстиції' до історії гетьман

щини. Др. С. Дністрвнський _ Національна статистика. Др. І.
Франко _ Еміль Коритко, забутий славянський етнограф. М.
Гехтер _ До історії робітничоі кляеи на російській Україні.
Ів. Верхратський _ 'Нові знадоби номенклатури і термїиольо
гії природописної народної. Др. ІО. Гірник _ Про періодичні
хемічні реакції. Др. Ів. Раковський _ Аѕіасиѕ ВуЬошѕітіі. Др.
С. Рудницький _ Ґеографічна термінольогія) _ Засіданя ко
місій. _ Олександер Грушевський: Пляичвиданя актів з вну
трішньої історії Гетьманщини. _ Сираиозданє з етнографічної
екскурзіі. Участь Товариства в ювилею „Просвіти“.

Справоздане з бібліотеки. _ Справоздане з музея. _ Нові ви
даия Товариства.

Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові.
Р. 1909. Вип. І. Ч. 37. Справозданє за 1908 р. Львів, 1909.
Ст. 62, 80. Ціна 2 кор. Зміст: Діяльність Виділу. _ Діяльність
секцій і комісій. _ Наукові видаия. _ Члени Товариства:
Почесні члени. Дійсні члени. Члени оснувателі. Звичайні члени._ Члени комісій. _ Заряд Товариства. _ Інстітуціі, що об
мінювали ся виданими з Товариством. -- Стан бібліотеки. _
Рахунок наукових видань. _ Касове сиравоздане.
Сіігопій сіег иіттаіпіѕсїіеи Ѕенёепіто-Єеѕепѕсііаіі (іег “їіѕѕеп

ѕсііаііеп іп ЬетЬегЕ. Неіі ІІ. Іаіігдапє 1908. Ы. 34. Вегісііі іііг
(ііе Мопаіе: Іапиег-АргіІ. Львів, 1909. Ст. 26, 80. Ціна 30 сот.
Зміст: Ѕііщпєеи сїеѕ Апѕѕсітиѕѕеѕ. _ Ѕіівипееп (іег Ѕеітііоиеп
(Місіі. УУоѕпјаІ: _ Аиѕ Вшіоіі Мосіі'ѕ Вгіеішесііѕеі. К. Ѕугосітуј_ Віе Сгаытгеиие їп (Іег Пісгаіпе. У. Вопіапусітуј пті У. Ьу
рупёітуј
_ Ваиуіо Вгаіітоуѕіітуј, ѕоиіаіег Ѕсіігіі'іѕіеііег апѕ (Іепі

Епсіе тіеѕ ХУІІ Ліѕ. От. Ѕі. 'Готайіуёітуј _ А. Реігог'ѕ Ѕішііеп
ані' ост СеЬіеіе 1Іег Єеѕсііісіііе ііег ипяагіѕсітси Впѕј. Місіі. Нти

ёеуёітуј
_ Муітоіа Ваѕітегус (Ыеітгоіод). З. Ктіі ниіі Уоі. Ьеууи

ёітуј
_ Носііиеііеи (іег Војітеп іп І-Іуіѕкіес (Веи. Тигіта) 111111 іи

І)оЬгоііоѕ1і1/ (Веи. БгоііоЬуё). От. 2. Кпѕеіа _ Војіьеиііосішеіі іп
Ьагосие (Веи. Ѕігуј). МісІі. Нгпёеувітуј _ Вот Ашіепііеп Уоіо
(іутуг Аиіоиоуус'ѕ. Вт. Тііеосіог Уоги _ -Апііігоротеігіѕсііе
Готѕсііипгеп ппіег (Іег иіхгаіиіѕсііеп Веуоіікегипє Саііиіеиѕ, іісг
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Виіюуіпа пші ПпЕагпаЦУаЅЅ. Ооппапусікуј ¬' Ппізеікаппіе Віс11¬

іппєеп сісѕ Мбпсііѕ Кіутепііј оиѕ (іет Апі'апѕ ьіеѕ ХУІП. Іііѕ.
Ог. Маѕѕ. Ѕспгаі _ Ше Кгаѕпорпёёа ЬеЅепёе ііЬег-Іуап'ЅоЬіѕ
Куј. Шаг. Ногііупёікуј.

- Місііаеііѕ ігауеѕііегіеАопеіѕ. Місіі. У'оѕ
пјаіт -- Огііюёгаріііѕсііеѕ Ргојеісі (іеѕ Іуап Йпікіовкуј ані' (іеш
Копдгеѕѕ (іег „гпіііепіѕсііе'п (Зеіеіпїіегґ'). _ Ѕїіиппдеп (іе'г Кош
шіѕѕіопеп. Віе Апіеііпаіппе рег Єгеѕеііѕсііаі'і ап (іег ІпЬіІаипіѕ

Гсіег (іег М. Ѕатікоуесіка. _ ВіЬііоіііеісѕЬегісЧіі. - Вегісііі йЬег
(іеп Ѕіапд (іеѕ Мцѕептѕ. е Ыепе Риыіігаііопеп дег Єгеѕеііѕсііаіі.

Відбитки.
'

Ґенерал артилєрії в. кн. Руського (з архива Немиричів).
Подав Вяч. Липинський. (Відбптка в ЬХХХЧІЬ- „Звписок“.)
Львів. 1909. Ст. 12, 80. Ціна 25 сот.

до біографії і писань Івана з Вишнї. Подав Др. Василь

Щурат. (Відбитка з ЬХХХУІІ т. „Запиеок“). Львів, 1909. Ст.
16, 80. Ці'іа 35 сот.
Кілька документів з Гуцульщини з другої, половини ХУШ

ст. [Іодав Др. Ос. Маковкй. (Відбитка з ЬХХХУЇІ. „Заиисок“)
Львів 1909. От. 6, 80. Ціна 15 сот. І '

Українські драматичні вистави в Галичині в першій поло
винї` ХІХ столітя. Замітки й матеріали. Подав Мих. Возняк.
(Відбптка з ЬХХХПІ-ЬХХХМШ „Запнсок“). Львів, 1909. Ст.

64, 80. Ціна 1-30 кор.

Причинки до історії 1848 р. ііодав др. Ів. Франко. (Від
битка з ЬХХХМШ т. „Записок“). Львів, 1909. С", 24, 80. Ціна
50 сот.

і

,

Причинки до історії духовенства в Галичині від 1210-1853

р. Подав Мих. Зубрицькии. (Відбптка в ЬХХХУШ т. „3аписок“).
Львів, 1909. Ст. 34, 80. Ціна 70 сот.

Др. Кирило Отудииський. Причинки до історії культурного
жити Галицької Руси в лїтах 1833-47. (Відбитка з „Збірники
Фільольогічної секціі“, тт. ХІ-ІІ) У Львові, 1909 Ст. СХХХМШ,
80. Ціна З кор.

^

Іван Верхратский. Нові знадоби до номенклатури і термі
нольогіі ириродописної. народної. (Відбитка зі „Збірника мат.

прир. лік. секциі“, т. ХІІ), Львів. 1909. Ст. 84, 80. Ціна 1-'70 нор.
Про вплив синхронїчної зміни концентрациі на хід мовомо

лєкулярноі реакциї. Написав др. Юл. Гірник. (Відбитка зі
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„Збірника мат. првр. лів. свкцоі', т. ХІІ.) Львів, 1909. Ст. 14,
80. Ціна 30 сот. _

Про періодичні хеглічні реакциї. Написав др. 101. Гірник.

(Відбнтка ві „Збірника мат. првр. лік. сеіщвї, т. ХІІЦ Львів,
1909. Ст. 8, 80. Ціна 15 сот.

Начерк ґеоґрвсічної тврглінольоґії. Написав др. Ст. Ру
дницький. (Відбвтка аі ›36ірнвка мат. првр. лів. секциі“, т. ХІІ.
Львів, 1909. От. 152 80. Ціна 300 нор.
Василь Панейко. З історії й теорії статистики. (Відбнтка

зі „Студііі“, т. І)
. Львів, 1908. Ст. 16, 80. Ціна 35 сот.

Станіслав Акїстрянський- Національна статистика. (Від
бнтка а

і „Студій“, т. І). Львів, 1909. Ст. 48, 80. Ціна 1 кор

Волод. Охримович. З поля національної статистики Гали

чини. (Відбитка з
і

,,*)тудій“, т. І)
. Львів, 1909. Ст. 96, 8". Ціна.

2 нор.
М. Гехтер. до історії робочого класу на Вкраіиї росий

ській. (Відбвтва а
і ,Студій“, т. І)
.

Львів, 1909. Ст. 36, 8". Ціна
70 сот.

М. Гехтвр. Земсьиа статистика про зарібну платню в сіль

ськім господарстві лівобережної України. (Відбптка з
і

„Стд дій“
т. І.

) Львів, 1909. Ст. 10, 8". Ціна 20 сот.
Ст. Витвицький. Економічні відносини в селі „Старі Бого

родчани“. (Відбцтка з
і „Сґудій“, т. І.) Львів, 1909. Ст. И, 8”.

Ціна ЗО сот.
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