
вин. ш. в. 1909. Ч. 40.

ХРОНІКА
НАЧКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ4 ШЕВЧЕНКА

У ЛЬВОВІ.
Справозданє за місяці: вересень-грудень.

ЗМІСТ: Засїданя Видїлу. _ Засїданя секцій. (Мик. Залізняк _ Праці архео
льоґічних зїздів у Харкові й Катерннославі. Ів. Кревецький _ До
пспхольот'іі 1818 р. (Справа Ст. Гошовского). Марко Грушевський _
Гетьманська гніздо. Урочища й перекази села Суботова. Вол. Гнатюк_ Гаівки. Філ. Колесса _ Про мельодіі гаївок. Мих. Зубрипький _
Ходаки, обув селян Староіамбір. і Турчан. пов. М. Грушевський _
Портрети Івана Мазепи. Мих. Тершаковепь _ Відносини Вартоломея
Копітара до галицько-украінського нисьменства. Волод. Гнатюк _ Хо
ценськнй співаннпк Левицьких. Яросл. Гординський _ До біографії й
характеристики Миколи`Устінновнча~ Іл. Свєнцїцький ~

Похоронне

голосінє і церковно-реліґійна поезія. Ів. Верхратський _ Виравня мі
неральогічна. Юл. Гірняк _ Вплив температури на скорість де
кількох хемічних реакцій).

_ Засїданя комісій. _ Справозданє з бі
бліотеки. _ Дезідерати бібліотеки. _ Справозданє з музея. _ Това
риства й інстітуціі, Що приступили до обміну виданими.

_ Нові ви
даня Товариства.

Засїдакя відділу.

ХІІ нас. дня 1 вересня.
1) Принято до відомости, що Намісництво затвердило змінений

статут Товариства рескриптом з дня 17 липня, 1909, ч. ХІІІ. 801/1. 2)
Принято до відомости, що вийшли з друку: а) СітгопіІс, 37. б)

Хроніка, 38. в) Етпоґрафічннй Збірник, т.ХХ\їІІ. З) Визначено до
800 кор. на евентуальні закупна предметів зі Стрийської виставиІ

для музея і поручено вибір іх дд. В. Гнатюкови, М. Залізнякови
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і дру І. Раковському. 4) Принято пропозицію І,}Ківочоі Гроиади"
у Львові в справі передачі збірки вишивок до музея, щоби: а)
Визначено для збірки окрему шафу з написом „Дар Кнюбу Ру
сииок“. б) Всикі права видавництва належали товариству „Жіноча

Громада'. 5) ііринито до відомости, що з Київа прислано вже

частину збірки вишивок і плахт до иузея. 6) ІІрппято до відомости

стан складов на нанятннк Т. Шевченка в Київі на відозву
комітету українських товариств. ІІостаиовлено повідомити про се

київський комітет і вибрати делєгатом до нього від комітету укра
їнськнх товариств д. Василя Григоровича Кричевськото, архітекта
в Кпіві. 7) Ухвалено кредит до висоти 3.000 кор. на оборот

української книгарні в Харкові, на яку одержано вже концесію.

8) Постановлеио звернути ся до Руського Товариства ііедагогіч

ного в справі полагодженя його значних залеглостий у друкарні
та уповаікнено дра С. Томашівського пертрактувати про передачу

деяких його видань на власність книгарні титулом довгу. 9) ІІо
становлено вислати берлїнській Академії Наук в обмін усі виданя
з внімком перших 20-х томів „Записок'. 10) Принято пропозицію

„Общества славянской культури' в Москві в справі назязаня

близших зносин.

ХІІІ зас. дня 29 вересня.

1) ІІрииято трьох нових членів. 2) Принято до відомости, що

иат.-прнр.-лікарська секція розвязала лікарську комісію, а утво

рила нову, фізіографічну. 3) Принято до відомости снравоздане дра
Ів. Раковського і д. В. Занька з наукових екскурзій та постанов
лено відступити фівіографічній комісії шафи на уміщеиє предметів

нриродописного відділу музея. 4) Визначено новий кредит на за

кунна на Україні предметів для музея. 5) ІІостановдено видати
коштом Товариства латинські вправи для ІІІ гімн. кл., яких перший
наклад вичерпав ся. 6) ІІринято запроснни „Сокола“ в Стрию на

посвяченє прапора і призвано йому даток у квоті 10 кор. 7)

Принято до відомости, що буковннське краєве правительство не

призвано товариству концесіі на залоікене книгарні в: Чернівцях,

проти чого ухвалено внести рекурс до міністерства. 8) Полаго

джено справу обсадн місця начальника книгарні та деякі справи

книгарпяиого персоналю.
'

І
Ї



ХІХЇ нас. дня 17 падолиста.

1) Принято одного нового члена. 2) Признано даток філії

Просвіти в Новім Оанчи на бурсу у квоті 10 кор. З) Принято до

відомости, що комітет для роздаваня нідмог із фонду Д. Мордовпя

признан підмогу в сумі 100 кор. д. Гнатови Хоткевичови у Львові.

4) Відстунлено Статистичній Комісіі письмо Краєвого Союза Реві

зийного в справі вибору делєґата до комітету для кооперативного

конгресу, що має відбути ся 1910 р. 5) Постановлено передати

Красному Союзови Ревізийному письмо „Общества еднненія Сла

вяп'ьи в Одесі в. справі промислової вистави также 1910 р. для

евентуального полагодженя. 6) Принято до відомости, що: а) вне

сено подане до буковинського сейму в справі признаня субвенції
товариству; б) що скінчив ся друк „Етноґр Збірника“, т. ХХМ.

'7
) Постаиовлено переймити майно товариства „Сїч“ у Відни на

випадок його розвязапя, без поношеня одначе влучених із тим кош

тів. 8
)

Принято до відомости, що па „Академічний Дім" жертву
вали: а

)

Др. Ст. Днїстрянський 80 кор. б) Товариство „Віра“ в ІІе

ремишлн 100 кор. 9
)

Принято до відомости зміни в складі персо
налю книгарень у Кпїзі та Харкові та в їх платні.

Хії нас. дня 1 грудня.

1
) Оконстатовано, піо на конкурс для нідмог із фонду А.

Бончевського вплинуло 24 поданя. Супротн так значного числа

нетептів постановлено піпмогн поділити на дрїбнїйші квоти і роз

дано їх ось як: а
) Бурда Омелян, студ. ІІ р. прав у Львові -

100 кор.; б
) Микола Ключник, студ. ІІ р. філь. у Львові - 100

кор.; в)_Володимир 'Гимочко, студ. І
І
р
.

філь. у Львові - 100
кор.; г) Володимир Мануляк, студ. ІІІ' р. філь. у Львові - 100
кор.; д

)

Володимир Саєвич, студ. ІІІ р. прав у Львові _ 150
кор.; е) Іван Мандіок, студ. ІІЇ р. філь. у Відни -- 150 кор. 2)

Ііризнано тов. „Зоря“ у Львові даток у квоті 10 кор. на. закупно
власного дому. З

) Постановлено висилати до бібліотеки україн
ської гімназії в Рогатині безплатно всі виданя аж до її удержав
леня. 4

)

Принято справозданє д. В. Козловського в справі регу

ляційної нїнїі при нарцепї Академічного Дому і поручено вести

дальші нертрактації в тій справі. 5
) Стабілізовано д. Ів. Кревець

кого, як біблїотекаря, з місячнохо платною 150 кор. і постанов

лено уложити для нього службову прагматику. Крім того системі
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"Чи-_

вовано дві аплїкаптури при бібліотеці і одну при иузею; останню

поручено д. Мик. Залїанякови. 6) Принято до відоиости утворено
іі уконстнтуованє нової ноиісії, біблїоґрафічної, що новстала ва

порозуиінви усіх секцій. 7) Постановлено віднести ся до секцій

з пропозицією, щоб вони нороауиіли сяі спрецнзували доклад
нїйше нории та спосіб ноступованя при виборі нових дійсвих чле

иів. 8) Принято одного нового члена.

ХУІ зао. дня 22 грудня.

1) Затверджено вибір нових дійових членів у фільольог'ічній

секції: а) Філярета Колессу, проф. ґіин. у Львові. б) Дра Зенона

Кувелю, урядника унїверс. бібліотеки в Чернівцях. в) Юліана Ро

ианчука, вислуженого проф. ґіин. у Львові. г) Федора Корша,

проф. університету й академіка, в Москві. 2) Принято до відоиости,

що вийшли з друку: а) Записки, т. ХСІ; б) Матеріали до укр. бібліо
їрафіі, т.І; в) Матеріали до укр. етнольоґіі, т. ХІ іХІІ. З) Принято З
нових членів. 4) Постановлено вакунити для иувея: а) Велику

археольоі'ічну колекцію каиінного віка в Овруччинн на Волині

за 400 рублів. б) Збірну фотографій, звичайних і кольорових,

переважно церковних дввінниць від д. В. Щербаківського за

75 корон. в) Пастельний образ від Василя Г. Кричевсъкого
в Київі за 200 рублів. 5) Принято до відоиости, що вже піднято

другу половину субвенції краєвоі за 1909 р. 6) Постановлено від

ступити безплатно деякі книжки для Русинів у Босні і для читальиї

Просвіти в Лагодові. 7) Привнано: а) Даток на ювилейний дар

Просвіті
- 10 кор. б) На коляду для бідних дітий: Коиітетови

інститута св. Ольги, Школі ін. М. Шашкевича, Школі вправ нри
жіночій учнт. семінарії, Руській Захоронцї -- но 10 кор. 8) По
вволено бібліотеці вианчати на нровінціго книжки учителяи ґіииа

зій на їх кошт через дирекції ґіинааій.



Засїданя секцій.

ЗАСЇДАНЯ ІСТОРИЧНО ФІЛЬОСОФІЧНОЇ СЕКЦІЇ.

ХУ зас. дня 1 вересня.

1) Д. Мик. Залізняк предложив статю н. н. „Праці архео
льоґічних зїздів у Харкові й Катеринославі". 2) Д. Ів. Кревепь
кий зреферував працю н. н. „До психольоі'іі 1848 р. (Справа Ст.

Гошовского)“. Обі праці ухвалено друкувати в „Записках“.

Зміст статі д. М. Залізняка:

На початку автор дає коротенький огляд того, що зробили

попередні російські археольоґічні зізди для науки українознавства
й на підставі друкованого матеріялу, а також офіцїяльноі нере
ннски показує, як ставили ся вони до української науки. Далі йде

докладнїйший огляд праць харківського й катеринославського зїзду,

при чому автор показує, що нового дали вони українській науці.

Зміст статі д. Ів. Кревецького:
1848 р. ботатий т. зв. пснхольоґічними екстраваґанціями,

особливо у Галичині. Дрібні, незамітні в иншу пору факти (часто
навіть зовсім фантастичні) роздували ся в сїм році під впливом

психольоі'ії хвилі до розмірів і значіия першорядних історичних

подій, затемнюючн через те з одного боку - фактичний стан річн,
з другого - дискредитуючн серіозність і повагу згаданого істо
ричного моменту.

Історію одної такої психольоі'ічпої екстраваґанції, т. зв.

справи Ст. Гошовсного, подає автор у своїй статі.
_ Зачала

ся вона з т. зв. „котячої музики“ у Станїславові, яку виправили
тамошвї вуличиики двом „шварці'ельберам“ (чорпо-іковтим австрій
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ським патріотом) за їх надмірний австрійський патріотизм. В обо

роні спокою вистунило військо і в результаті _ на улицї міста
лишнв ся труп одного з демонстрантів, Ст. Гошовского. Хоч

згаданий трагічний випадок сам собою дрібний, як на бурлпвий
1848 р., хоч згадана „котяча музика“ не мала зовсїм характеру по

важкої політичної деиопстрації, а сан Гошовский упав жертвою

нещасливого випадку, то все таки він набрав від разу незвичай

ного розголосу й значіня і відбив ся голоснии відгомоном не тільки

по цїлім краю і у Відні (у міністерськнх салях і молодім парлн
ментї), але увійшов як серіозний історичний епізод у пранї пізній

шнх польських істориків Галичини того часу. _ Статя написана
на підставі рукоп. матеріалу і сучасних публікацій.

Хі/'І зас. дня 12 падолпста.

1) Проф. М. Грушевський предложив матеріали, записані о.

Марком Грушевським, п. н. „Гетьманське гніздо. Урочнща й перекази
села Суботова“. 2) Д. Ів. Кревенький зреферував статю п. н.

„Галичина в другій половині ХУШ ст.“. Обі прані ухвалено дру
куватн в „Записках'.

Зміст праці о. М. Грушевського:
Проживаючи в Суботові як священик одної з тутешиїх цер

ков, о. М. Грушевський в рр. 1897-9 безпосередио і через ріж
ннх парафіяи своїх зібрав збірку переказів, звязаних з ріжними
памятками і місцями колишньої батьківщини Богдана Хмельниць

кого. Оповіпачами виступали в білыности місцеві старожили. Їх
оповідаия не тільки знайомлять в місцевими перекавамн, але і з по

глядами на історичну стать Хмельницького, на мииувшниу України.

Зміст статі п. Ів. Кревецького:
Автор подає критичний огляд декількох нових праць по істо

рії Галичини 2-оі пол. ХУШ в. (В. Хотковского, В. Токажа, В.
Шумовского).

ХУІІ вас. дня 16 надолиста.
1) Д. Вол. Гнатюк предложив свою збірку пісень зі вступом п. н.

„Гаївки“. 2) Д. Філ. Колесса нредложив свою працю п. н. „Про
нельодії гаївок“. Обі праці ухвалено друкувати в ХІІ т. „Мате~
ріяліз до укр. етнольоі'ії".



Зміст праці д. В. Гнатюка:

Рефереит предклздає окремий тип весняних пісень, співаних

у Галичині виключно на Великдень і називапих гаівками (хоч при
ходять іще й инші терміни)` які поділив на три І'рупи: Двохорові
гаівки; однохорові гаівки в іграми; однохорові гаївки без ігор.

Крім того прилучив до них в окремій групі пезавважений доси тип

вепикодиих пісень, пазиваних риндаівками і по вмісту та формі

дуже близьких до колядок. Риндзівки зближає реферат із велико

та білоруськими волочебними піснями, при чім висловляє бажанє,

щоб на них звернено більшу увагу, як доси, записувано як най

частійше та слїджеио за іх назвами, бо лиш тоді можна буде роз-`

слїдити іх всесторонно; Всіх чисел гаївок подає у збірці 184,
з численними варіантами і вказівками, де сі пісні друковано доои.
В передмові означує, що то саме за пісні гаївки, звідки бере їх

назву і чому як раз сю, а не нншу, вичисляє збірники, в яких

друковано гаівки, говорить про прикмети риидзівки і її назву, ви
числяє пісні, співані в деяких околицях замість гаївок та виказує

записувачів, що припинили ся своєю працею до зладзкеня'збірки.

Зміст праці д. Ф. Колесси:

Гаївки творять серед укр. народніх пісень окрему по змісту
і формі різко визначену групу. Мельодіі гаївок підходять під один
тип пісенний, на що вказує уже обсяг тонів (апіЬішѕ). в якім вони

обертають ся. На 180 мельодій збірки 38 виповнює кварту (1-4)*),
34 квінту (1-5), а 53 сексту (1-6); є 29 мельодііі таких, що
виповнюючи горішну кварту, квіиту або сексту, доторкають ще іі

долішноі кварти (ІУ'). Взагалі гаївкові мельодіі ви значу
ють ся квартовим і квінтовим складом. В вичислених
154 мельодіях вявляє ся часами долішна секупда

- однак лише
в мелізматичних прикрасах і побічних нотах(\7\7ес11ѕе1поіеп).

У водячиіі то н входить у склад скалі як істотний інтер
вал усего в 22 мельодіях. Дурові мельодіі переважають
в гаївках; на 180 знайшло ся всего 27 модьоиих мельодііі. Замітна

річ, що неясні тональні відношевя, (т. зв. невтральні терціі, поява

*) По методі О. Коллера означуємо арвбськиіми Цифрами тони, що ідуть
в гору, а римськими тони, що ідуть у виз від топіки.
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на переміну нелпкоі і малої терції, чистої і надмірної квзрти між

тими самими степенями скалі і пр.) зивляють ся лише в мольоних

мельодіях.

Ґру по ванє сих мельодично дуже близько споріднених з со
бою пісень оперто па їх рптмічпііі будові. В кожпііі мельодіі фрази

відділені від себе мертвими іптервалами, капепціямн і павзами, що

сходять ся з тактовпми крисочкамп і пезурами в тексті.

Через те кожда фраза визначена стапою ритмічною структу

рою і сполучеиа тісно з силябічною групою тексту творить рит
мічний мотив. Число нотоних вартостии, що творить мотив по
криваеть ся в числом складів відповідної ґрупи. Колиж мельодія

першої строфи що до ритмічиоі форми ічисла складів творить
стану схеиу, в котру відливатоть ся усі стихи пісні, - то и
складочисловий пріиціп явлнєть си характеристичною
прианакото укр. пародніх пісень.

Складочисловою схемою словеспоі строфи зизначуєть ся не

лпше уклад ритмічних мотивів, але подекуди також їх розмір і рит
мічниі'т зміст.

_ Ритмічні мотиви лучать ся по два і три в двоісті і троїсті

трупи ритмічні, яким відповідають дво- і тринолінні стихи
в тексті. Однак приходять також одиоцільні ритмічні групи, що

містять по 6 і по 7 вартостиіі нотових і виповиюють вложені таити
(4/4, 5/4, 9/8) або простягають ся иа два такти. В такім разі се

ред одноцільного коліна пісенного являєть ся тактова криска,

якій не відповідає цеаура в тексті.

Мельодіі збірника поділено на ось які розділи:
І: одноцільні стихи відповідають одноцільним ґрупам рит

мічнин; ІІ: двоколінні стихи - двоісті ґрупи ритм.; ІІІ: двоко
лінні стихи з повторенєм другого коліна

- троісті групи ритм.;
ІІІ: триколінні стихи - троісті ґрупн ритм.; У: триколїниі стихи
з повторепеи третього коліна, - розширені форми троїстої трупи
рити; УІ: мішапі стихи - ріікнородні Групи ритмічні.
В кождііт із вичислених т'руп переведено на основі складо

числового прінціпу дальшу діференціяцію ритмічних
форм. В підрозділах упорндковнпо нельодії по змістови ритміч
них мотивів. Двостих являє ся в гаївках иайавичаіінійшою фор
мою строфи. Ритмічпі мотиви римують ся переважно на вхрест
(аЬ-аЬ, ааЬ-ааЬ, аЬс-аЬс і т. 11.). Гаівкові мельодіі иианачу
ють ся живим темпоп і виразним поділом тактовим.



ХЧІІІ вас. дня 21 падолиста.

1) Проф. М. Грушевський предложив плян ХСІІ тому „За
нисок“, присвяченого памяти гетьмана Ів. Мазепи. Постановлено

при тім звернути ся до Виділу з просьбою на дозвіл переступити
звичайний обом сього тому в разї потреби. 2) Постановпено від

нести ся до д. Д. Еварницького в справі портрету І. Мазепи, про
який він реферував на катериносл. археольогічнім вїздї. 3) Др. В.

Щурат нредложив плян д. М. Возняка видати фільольогічні праці
Ів. Могпльницького. Референт вносить. видати граматику Ів. Мо

тильннцького і „Відомість“ його з реконструкцією на підставі

бруліонів „Нар. Дому“ у Львові і перемиської капітули, та попе

редити видане оглядом двох фрагментів граматики Лаврівського,

руської й німецької, які референт передав до використана. Поста

новлено надрукувати сю працю в У т. „Укр-р. Архіва“.

ХІХ вас. дня 28 падолиста.

1) Др. С. Томашівський предложив статю дра А. Єнсена:

а) „Орлик у Швеціі“. б) Йогож - збірку листів Орлика (1711
1720) до шведського правительства, зі шведського державного ар
хіва. в) Матеріяли до рр. 1709-1720, зібрані Н. Молчановським

у шведських архівах. Усі статі ухвалено друкувати в „Записках“`
2) Затверджено склад новозорганїзованої біблїографічноі комісії.

3) Затверджено вибір на членів статистичної комісії: І. Джиджори,
М. Залїзняка і Ів. Кревепьвого.

ХХ вас. дня 5 грудня.

1) На пропозицію п. В. Гнатюка ухвалено надрукувати
в „Матеріялах до укр. етнольогіі", т. ХІ, статю о. М. Зубриць
кого п. и. „Ходаки“. 2) Обговорено справу посгупованя при іме

нованю дійсних членів і дійдеяо до таких висновків: а) Щоби ви

бір дїйсних членів не відбував ся на тих самих засіланях, на яких

виступлепо з їх кандидатурами; б) Щоби для обговорена канди

датур нових дійових членів скпикувано спільні засїдаия всіх сек

цій і Виділу та щоби Виділ приходив на такі засїданя також із

пропозиціями вибору нових почесних членів. 3) Признано бажаним,

щоби Виділ і секції застаповили ся над справою заснована укра
інськоі Академії Наук і звяваними в тим нитанями.
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Зміст статі о. М. Зубрицького:

Давпійшими літами шили селяни ходани в сирої шкіри або

купленої, або виробленої аі своєї худоби. Автор подає опис, як

віскріптували шерсть і ириладікували шкіру до шитя ходаків. По

дано, хто шив ходаки, ва яку заплату, як їх иірають і як шиють,

хто ходить у ходаках і коли? До ходаків приладжують волоки

декудп шкіряні, де інде вовпяиі і обуванпї ві шкіри, або прядив
них ниток. Дальше йде опис, чии обвивають ноги і як обвивають

волокн довкола ноги та василюють обуваиці. Подано також, як

направляють і підшивають внходжені холаки.

ХХІ вас. дня 12 грудня.

1) Проф. М. Грушевський предложпв ваиітку: „Портрети
Івана Мааепи" і впимок з портрету, власність А. Бутовича, для

опублікована в „Записках“. 2) Обговорювано справу бібліогра

фічиого відділу „Запнсок“.

Зміст статі проф. М. Грушевського:

Іконоґрафія Мазепи вианачавть са незвичайного ріэкнородні
стю і дає кілька типів, які ніяк не иоікуть бути погоджені в со

бою. Портрет, власність Вутовича, входить в одну групу в пор

третом лаврським (і катеринославськии) і Ґрінегольмськоі ґаларії`
і нас ва собою поважну фаиілїйну традицію.

'

ХХІІ вас. дня 19 грудня.

1) Ведено дальшу дискусію над біблїоґрафією І,Записок''

іухвалено дати під роавагу редакції такі гадки: а) Знести на

далі річний перегляд часописий. б) Завестн ва те реферати ста

тий, друкованих по часописях, у загальнім біблїоґрафічнім огляді.

в) Роздїлити між співробітників неріоличпі і пеперіодичні ви

даня. г) Просити Виділ, щоби визначив для них додаткову ре

мунерацію. 2) Д. Йосиф Пеленський иредложив відтискн старианих
написів на каменп, знаіідепім при роакопках у Галнчи на руїнах

церкви св. Пантелеймона.
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ЗАСЇДАНЯ ФІЛЬОЛЬОҐІЧНОЇ СЕКЦІЇ.

117 зас. дня 11 надолиста.

І) Др. К. Студинський предложив працю д. М. ТершаківцяІ
п. н. „Відносини Варт. Конітара до галипькоукраінського пись

менства“, яку- ухвалено друкувати в „Запись-их". 2) Дискутовано

над недалекою річницею столітних уродин М. Шашкевича (1911
р.), над її святковапєм, критичпим виданєм творів М. Шашкевича, та.

збірником праць, що вяжуть ся з особою поета, або ипшими людьми

з тої пори. З) Принято до відомости, що язикова комісія органі

вуз під проводом дра В. Щурата збірник праць, звязаних із юви

иевм Т. Шевченка в 1914 р. і висловлено застережено, що всі

праці мусять переходити звичайну апробату секції. 4) Постанов

лено скликати на перші днї грудня засіданє для вибору новик`

дїйсних членів.

Зміст статі д. М. Тершаківця:

Історіявідносин В. Конітара до укр. письменства в Гали
_чинї представляє дві фази: 1) від початку його літературної ді

яльностн до 1816, зглядно 1823 р., 2) від 1816, зглядно 1823 р..
до кінця його звитя. Коли порівиаемо становище Конітара до укр.
письменства та до укр. питаня взагалі в першій фазі до сегож7

становища в другій фазі, то на перший погляд видасть ся нам,

наче маємо діло з двома ріжнимп особами, -- така величезна ріж
ниця у поглядах. Зачав Копітар від сего, що не признавав само

стійности укр. мови і народпости, бо не знав про істнованє Укра
іпців, _ а скінчив на сім, що не лиш прпзнав самостійність укр..
мови і народности супроти польської та московськоі, але у своїх

горячих симпатіях для Українців, а саме для одної іхчастини,
для Галичан, бажав повної політичної незалежностн супроти По

ляків до сего степени. що Поляків називав Ех-Нетгеп Галичини,
а Українців апЅеІіешіе Неггеп.

неприхильні обставини станули сему в дорозі. Автор показав

се, слідя чи близше відносини Конітара до поодиноких Гали

чан: Івана Снігурського, Івана Могильницького,

Проте однак із сих горячих
симпатій для гал. Українців не вийшло богато хісна, бо ріікпіІ
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Йосифа Левицькоґо, Петра Ловинського, Якова Го
лонацького, Дениса Зубрнцького та н.

У вас. дня 20 падолнста.

1) Др. К. Студинськніі предложив працю проф. В. Церетца
›п. н. „Матеріяли до історії української літературної мови“. 2) Д.
І. Кокоруде ереферував статю д. В. Гнатюка п. н. „Хоценський
співанник Левицьких'. Обі праці ухвалено друкувати в „Запис
ках“. З) Вибрано делєґатом секції до бібліоґрафїчиої иоиісії д; І.

Кокорудза.

Зміст статі д. В. Гпатю ка:

Автор подає докладиніі оппс рукопнсиого польсько-русь
укого співанннка в ХУІІІ ст., переховуваного понад 50 літ у но
нівськііі родині Левицькнх у Хоцени, Лїського пов., і доповнюва

ного бевнастанно на протяаї того часу (в співанинку приходять

виразні дати 1777-1832 р.), головно Іваном та_ Михайлом Ле

внцькнм. Співаинив містить 134 піснї; в того руських 51, решта
польські, деякі доволі вільного вмісту. Руські піснї вложені -_
одні церковною, другі живою народною мовою. Найкрасші пісні,

числом 27, публікує автор у цїлости.

УІ вас. дня 9 грудня:
1) Др. В. Коцовськиіі подав справозданє в праці д. Та

раса Франка п. н. І,Українсько-русьне віршованє". Постановлено

її передати до другої рецензії д. Філ. Колессї. 2) Д. І. Кокорудз
предложпв статю д. Я. Гординського п. н. „До біографії й харак

теристики Миколи Устіяновича“. Ухвалено друкувати в „Запис
ках'. З) Вибрано новини дійовими членами секції і рішено пред
ложити Видїловн до затверджена: а) Філярета Колессу у Львові.

6) Дра Зенона Кувелюв Чернівцях. в) Юліана Романнука у Львові.

~
г) Федора Корша, проф. унїв. в Москві.

Зміст статі д. Я. Гордннського:
На основі недавно віднайденої віршованої автобіоі'рафії Ми

коли Устіяиовича із 1884 р. подає автор короткий перегляд важ

анїйших моментів із житя поета. Довше застановляєть ся над гене

еою москвофільства Устіяновича. і доходить до висновку, що не

внутрішнє переконанє, але радше важкі матеріальні обставини,
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а ще більше інтрнґн внливової тоді москвофільськоі кліки, зловити

характер Уотіяновича і казали йому кинути каменем на рідну мову.
Головну, а таємну роль відіграв у сьому ділі - вдаєть ся - Бог-7
дан Дідинький. 'Га чутливий Устіянович ве виперікав до кінця
зкитя у москвофільськім таборі, якого безідейність бачив зовсім

ясно. Зворушений правдоподібио ювілеєм, що його святкували
і народовці, в честь його довголітнього священства, він відверта
єть ся від москвофілів, хоч іще не пристає зовсїм до народовпів-
про се свідчить і його автобіографія і дещо з його поезійА

у останніх часах його жити. До праці получені матеріали, що ки

дають ярке світло передовсім на Устіяновнча і Дідицького.

і/'ІІ васіданє дня 23 грудня.

Др.Іл. Свєнцїцький предложнв працю п. н. „Похоронне голо--~

сїнє і церковне-релігійна поезія", яку ухвалено друкувати в „За
пнсках“.

Зміст праці дра І. Свєнціцького:

Елементи нохоронного голосіня можна прослідити починаючи:

з найдавнїйшнх ноем про Ґільґамеша (аснровавнлонської), Магаба

рати (ХІ кн.) староіндійської і старогрецької Ілїяди. Голосіня ті.
ділять ся на мужеські і ікенські, перші на більше загально-су
спільній основі, другі па тіснійшій особистого чути. До особлив

шоі сили доходять мужеські голосіня в староікндівськім письмен

стві, а то в псальмах Давида і пророків. У Єгнптян вони творять

частину похоронного і поминального обряду (плач Ізіди і Нефтіс7
по Озірісі). Дальші елементи народ. голосіня находимо в надгроб
ннх написах, як дохристіянського, так і христ. світа. Христіянство
вносить у них певні зміни, відповідно початковим основам віри про

позагробове житє духа і кару-нагороду за земські вчинки. З дру

гої сторони воно творить протягом ІЧ-ІХ віків цілий ряд похо
ронних пісень-молитов, що стають антітезою народному голосіню.

Витворений в тих пісень обрядовнй похоронний канон впливає

стало - в духу христ. віри -- і на нагробні написи і на само
голосінє, особливо вахіднокатопицьке (франц., італ., кат.-слав.).,

Паралельно з каноном витворюєть ся духовна пісня
- нлачі Бо

ГОРОДИЦЇ, онерті цілковито на народних голосінях (паралєлїзм мо

тнвів) і духовна похоронна надгробна вірша (кат.-слав., Угорська
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Русь, рос. Україна, велпкорус.) Вааїмиа звязь тих иотивів є пред
метом самої студії.

зАсІдАня мхтвмнтично-пвиводописно
ліванської снкції.

ІУ аас. дня 17 вересня.
ґ 1) Др. Ів. Раковський зложив справозданв а антропольотіч
пої екскурзії по Брідщннї, в часі якім зробив 111 аитропометрич
них помірів і велике число фотографій. Реферепт знайшов на сій

теріторії доволі чистий український тип, без московських та мон

гольських домішок, із чистою українською мовою. Люниість нале

жить переважно до високих, чориявих вороткоголовців. 2) Той сам

подав до відомости, що д. Волод. Запько відбув із припорученя

фізіот'рафічпої' комісії ентомольоґічпу екскурзію по ІІоділю та по

чориогорсьиім пасмі Карпат і зібрав гарну колекцію хрушів, яку

передав до музея Товариства. З) Др. С. Рудницький зложив спра

возданє з екскурзії по подільськім сточищи Дністра. Вона простя
гала ся на картах у лїнїї: Тисьмеииця-Товмач, Ягольниця-Черне
лиця, Бучач-Чортків, Залїщикн-Мельниця-Окопи. Звертав увагу

передовсім на ділювіяльні ріниша старого Дністра і сконстатував,

шо вони простиґають ся здовж ріки поверх 20 кільометрів широ
кою полосою і виходять на поверхню землі в численних місцях,

незазначених доси на ґсольоґічних картах. Крім того реконструу
ван данні меанпри Дністра та його приток і досліджував давні

напрями відппиву на наддпїстрянськіи поділю. 4) Затверджено

вибір на членів фізіоґрафічної комісії: Юлїяна Левицького

(Львів), Володимира Занька (Копичинці), Володимира Ґериновича

(Самбір).

У вас. дня 10 жовтня.

1) Др. В. Левицький предложив етатю д. Ів. Верхратського
ши. „Виразня мінеральоґічна“, яку ухвалено друкувати в Збірнику
секції. 2) Делєґат секції до Видїлу повідомив, що предложив Ви

ділови постуляти секції та що їх полагодэкено прихильно.
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Зміст статі д. І. Ве-рхратського:

Виравня нінеральоґічна. І. Видівня мінералів. ІІ..Власиости

фізичні мінералів. Подані вирази односячі ся до видівні (морфо

льоґіі) і фізики мінералів. З видівнї оброблена обширнійше крис
тальня (кристальоґрафія). З поодиноких укладів подані і описані
поєдинчі види кристалів і паііваэкпїііші вложені види т. є. сполуки

(комбінації) видів ноедиичнх.

УІ зас. дня 26 падолиста.

І) Затверджено вибір на делегатів секції до бібліоґрафічної
комісії: дра Вол. Левицького і дра 0. Рудницького. 2) Принято
до відомости, що Виділ відступив одну кімнату на природописниіі

відділ музея. З) Полагоджено справу клїшів для Збірника секції.

І
УІІ вас. дня 8 грудня.
1) Др. Вол. Левицький предложив працю дра Ю. Гірняка

н. н. „Вплив температури на скорість декількох хемічних реакцій",

яку ухвалено друкувати в Збірннку секціі. 2) Принято бібліогра

фічннй відділ для Збірника секції. З) Поручено дру І. Раков

ському і дру С. Рудницькому,` щоби улоэкилп спис найпотрібнїй
ших видань із парини нриродописно-ґеоґрафічного українознавства
і просили Виділ, щоби вакупив ті книжки для бібліотеки.

Зміст статі дра Ю. Гірняка:

Автор вмірив скорість (і сочинник температури) слідуючих

реакцій в температурах 400 і 600 С.

Реакції иономолвкулярні:

(роачипник :)
Етильовлй йод + дво-метильо-анїлїна: Ісдо

= 0'000534, Ісво =
0'002065, Ісбо/Ісм, = 1'995

,, -|- дво-етильо-апіліна: Ісбо
= 0'00002715, Ісбо =

о-оооо4свз, „
_

„ -І- хіноліпа: Їсзш =0'00276, Ісбш =
о-01479, „ 2-221

хінолїиа + етильовиіі йод Іа”.85 =0'0001803,їс60.5 =
0-001213 ,, 2-511

крім того першу реакцію також в температурах 500, 700 і 900,
а то; 1:50 = 0'001066, ІСМ = о-оозз41, вт, = 0-01198.
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Реакції біиоиєкулярні:
(в роачиниику ОН,,.ОН)

С,Н,,І+дво-иетильо-пара-толюїдина:

в„.,=о-ооовэв, Іе60¬=о ооізв Іа,0+,0/л„=2-24
,, +пірилина:

в„.,=о-0000882, Ісшг-о-оооієв ,, 2-51

,, +а-піколіна:

л„.,=о°ооооівь, в,о.6=о'ооопв ,, 2-882

,, + хінолїна:
Ісп~25=0.00000766, 1с6„=0'0000545 ,, 3'019

,, + с-три-метильо-піридина:
в,,.,,=о-оооо1ое, л,„.,=о-оооізов ,, з-взе

, + а-нафто-хіноліна:
1с39.9=0.00000507, 1с60.8=0'0000606 „ 3'372

Перше і друге віставленв не потверджує погляду Г. Галь

бава (а носередно і теорії М. Травца) на нвнаь між рядок
і сочинпиком температури хемічної Іреакції. Автор не займає

однак іще в тій справі власного становища.

В другій табелї автор вндить поанаки блиашоі ввявн між

сочинником температури і деяким уґрупованеи атоиів в амінах.



. .. Засїданк комісій.

засїданя Азхвогвафічної комісії.

171 зас. дня 21 падолиста.
'
1) Проф. М. Грушевський подав до відомости, що в друку

є трп томи „11амят0к“: а) "Анокріфи, т. У, дра Ів. Франка. б)
Вірші монаха Климентія, приготозані проф. В. ііеретцом. в) Тре
нос, нриготований проф. К. Студииським. Повідомляє також, що й

другої серії видань комісії, „Жерел“, вповні приготоване вже до

друку том дипльомаіичиих матеріялів до часів В. Хмельницького,

приладжений дром М. Кордубою і приготовлені збірки В. Гера

симчука (Виговщипа) і Ф. Ґолїйчука (акти до діяльности Ф. Ор
лика. 2) Переведено діскусію над збіркою матеріалів до уісто

ріі Ф. Орлика, предложеною д. Ф. Ґолїйчуком.

1711 зас. дня 27 грудня.

І) Вибрано членами комісії: Олександра Грушевського, Ілярія
Свєпціцького, Вячеслава Липинського. 2) Проф. М. Грушевський
подав до відомости, що для „Жерели приготовляють до друку,

збірки матеріяиів отсі члени: М. Грушевський, О. Грушевський, І.

Джиджора, І. Кревепькніі, С. 'Гомашівський 3) Принято пляп л.
В. Липинського видати один том матеріалів до історії і становища
шляхти до Хмельниччини і іі участи в Хмельниччині та ухвалено
кошти на копіоване дотнчних актів. 4) Признано кредит на копіо

ванє актів і кошти подорожі для членів: Ів. Джиджорн і дра С.

Томашівського. 5) Постановлено звернути ся до петербурської

2
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Академії Наук із нросьбою виробити дозвіл на вступ до російських

архівів для д. Ів. Кринякевича і д. М. Кульчицького.

зАоїдАня статистичної комісії.

ІУзас. дня 28 надолиста.
1) Відчитано письмо Красного Союза Ревіаійного з запроше

ивм до участи в організаційні: комітеті для нідготованя коопера
тивного конгресу в 1910 р. і вибрано до нього делеґатом д. В.

ІІаиеііка. 2) Обговорювано план другого тому органа комісії, до

якого намічено ось які праці: а) М. Лозинський-В. Охрнмович,
З виборчої статистики Галичини. б) М. Гехтер, До нитаня про

культурно-економічну ролю великого зеилеволодїин. в) В. ІІаней

ко, Раціоналізм і реанїам в розуміню соціальних явищ. З) По

становлено звернути ся до деяких членів ів нригадкою надснланя

праць до сього тому, бо інакше сніанить ся його вихід.

У вас. дня 27 грудня.
1) Проф. М. Грушевський предлоікив статі д. М. Гехтера:

а) „До нитаин про культурно-економічну ролю великого землеко

лодіня', яку призначено до „Студій“ і б) „Із статистики Укра
їни“, яку постановлено запропонувати авторови умістити в ЛНВіст

нику. 2) Д. Вол. Дорошенко підоймив ся внадити реферат із книги

Веселовського про земства. З) Проф. М. Грушевський предложив

проект видавництва: „Украинскіїі народъ въ его нрошломъ и на

стоящеґьі', в якін нриобіцяли взяти участь іонрацюватн стати

стичниіі відділ огсі члени комісії: О. Русов - статистику росій
ської України; В. Охримовнч - Галичини й Буковини; С. То
иашівський _ Угорської Руси.

_

ЗАОЇДАНЯ ЕТНОҐРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ.

ІУ вас. дня 9 грудня.
1) Принято до відомости справовдане д. М. Залїзняка про

і

предмети, закунлені для музея в російській Україні. 2) Поручено
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д. М. Залізнякови уложигп загальний план комплвтованя музея
і на його підставі звернути ся до Виділу з просьбою, щоби при
значив на св) ціль постійну річну квоту в своїм иауковім буджетї.

З) Д. Філ. Колесса подав до відомости, що д. Сластьон прислав
знов 16 валків із мепьодіями дум, які незабаром зачнуть далі дру

кувати ся. 4) [Іоручено д. В. Гнатювови оголосити коротеньку ві

довву в газетах у справі ванисуваня 'народних пісень. б) Поста

новлено надрукувати в „Хронїці“ кнестіонар у справі записуваня
похороннвх обрядів та толосінь. 6) Принято до відомосги стан

друку видань комісії: а) Етногр. Збірник, т. ХХЧІІ вийшов уже
з друку, а т. ХХІ,Ї кінчить ся; рукопис на ХХУІ т. відданий ще
з початком падолиста до друку, але задля навалу у праць у дру

карнї на разі не складаєть ся. б) Матеріали до укр. _етиольогіі,

т. ХІ і ХІІ кінчать ся вже друкувати і незабаром вийдуть.

ЗАСЇДАНЯ ЯЗИКОВОЇ КОМІСІЇ.

І зас. дня 2 падолнста.

1) Вибрано нредсідателем на се засіданєдра М. Пачов

ського, а секретарем д. М. Залїзняка. 2) В. Гнатюк подав огляд

історії комісії від їі заснована та поставив внесенє, щоби доповнити
комісію новими членами та вибрати президію. Відповідно до того

вибрано членами: В. Білецького, Вол. Дорошенка, дра Ф. Евина,

М. Залївпяка, дра Ів. Раковського, 0. Роздольського, дра В. Щу

рата. До президії вибрано: Дра В. Щурата, головою; Ф. Колессу,

заст. голови; Ів. Кревепького, секретарем. З) Др. В. Щурат від

читав плян роботи для нзиковоі комісії, звертаючи головно увагу

на близький ювилей уродин Т. Шевченка. Сей план в деякими
змінами ухвалено надрукувати в „Хроніцї“. 4) Постановлено

в справі ювилею павязатн також зносини із нашими закордонними

ученими землякамп.

ІІ зас. дня З грудня.

1) Др. В. Щурат відчигав реферат, в якім звернув увагу на

те, що саме належить узгляднювати при словарній роботі. 2) Сло
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вариі праці ровібралн-поміж себе отсї члени й спізробітникиё В

Дорошенко
_ словарьпо писань Т. Шевченка; М. Бараник'

до Е Котляревського; Я. Кульчицький - до' Е. Гребінки і'А.
Метпинського; В. 'Гимочко і Д. ІІацтавський -- до Г. Квітки, С.
Левицький _- до П. Гулака-Артемовського.

`

здсїдиня вівлїоґвифтчної комісІЇ.

І нас. дня 21 иадолиста.

1) ІІроф. М. Грушевський, як голова Товариства, отворившн
засїданє, повідомив присутних про передвступиі заходи над зорґа
нїзоваиєи нової бібліоґрафічної комісії. По переведеній діскусіі,

в якій промовляии заступники всіх секцій, вибрано в члени комі

сії: М. Возняка, В. Гнатюка, М. Грушевського, В. Доманицького,

Д. Дорошенка, М. Залїзняка, І. Кокорудза, Ф. Колессу, М. Кома

рова, Ів. Кревепького, І. Крппякевича, З. Кузелю, Ів. Е. Левиць
кого, Волод. Левицького, В. Перетца, Ів. Раковського, С. Рудни
цького, І. Свзнціцького, М. Сумцоза, В. Щурата. 2) До презідії;

вибрано: Ів. Ем. Левицького, головою; дра Вол. Левицького і Ів.

Кревецького, заступниками голови; М Возннка, секретарем. З)
Постаиовлено видавати як орт'аи комісії нову серію п. и. Мате

ріяли до української біблїографії“, яких перший том буде містити

частину „Галицькоруської біблїоґрафії“ (за р. 1887-1889) Ів.

Левицького.

ІІ зас. дня 12 грудня.
1) Відчитаио письмо члена дра З. Кузелї в справі його

праці над українською біблїоґрафією. 2) Затверджено такий титул

для орґана комісії: „Матеріали для української біблїоґрафії“. ІІер
шнй том має займнти Ів. Е. Левицького, Українська бібліографія

Австро-Угорщиии за рр. 1887-1900. Т. І, за рр. 1887-1889.
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Оправозданез бібліотеки і

за7 час від 1 вересня (до 381-4 грудня 1909 іі.

І. відділ книжок.
`

а) Загсщсно. В часі від 1 вересня до 31 грудня 1909 р;

внисано в картковиіі катальоґ 862 нових чисел (16.938-17.800)
у 967 томах і винусках; нових періодиків і дальших томів допи
сано до давнїйших 1492. Разом внисано в катальоґ нових томів

і випусків 1.459. У біблїотечиу інвептарну книгу нереписано
2.253у чисел (15247-17600).

'

До бібліотеки закуплено в тім. часі: книтарською дорогою
178 творів у 244 томах і випусках + 16 укр. перен. карток (до
збірки) за: 102'75 Ґг. -І- 296'69 рб; + 22'00 м. + 403'98 кор.
= 1.529'77 кор.1); антикварською й приватною _ -103 тв. у 125
т. і в. + 2 рукоп. + 1 мапу за: 74'47 рб. + 8'30 І. + 111)'50
кор. = 814'80 кор. Рачом: 281 тв. у 369 т. і в. +16 укр. пер.
к. -І- 2 рук. + 1 мапу за 1.844'57 кор.

›

З обміну в науковими інституціями й редакціями наукових

видань бібліотека дістала 1338 т. в.; в обміну 7в ипшими бібліоте
ками й приватними особами

_ 1261 т. і в. + 20 рук. З дарів
прибуло'811 т., в., бр. і дрібн. друків + 208 цісарських паніЬ

І) В тім передплата на журнали: Атсіііч їііг ЅоиіаІшіѕѕспѕсЬаЂг паті Ѕе

гіаіроіііііх (Тібіпґен), Иепітаііоіаіі іііг ВіЬІіоіііеіхѕшеѕеп (Липск), Міііеііцпдеп
(іеѕ бѕіеттеісіііѕсііеп Уеі'еіпѕ і`ііт Віыіобііеіхѕшеѕеп (Відень), Міітеііппдеп дег ап

іЬтороІоЁіѕсііеп Єгеѕеііѕсііаіі іп “Їіеп (Відень).
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фестів, ґуб. ровпорядків й ин. в рр. 1774-1851 + 210 укр. пе
реп. карток + збірку а 2475 внріаків ілюстрацій в рос. часопи

сий по укр. історії, етнографії й ин. + 1 мапа + збірку пооди
нок. Іёлё ріжних часописий.

Рааон а купна, обміну й дарів: 4200 томівї), випусків, бро

шур, дрібних друків + 226 укр. переп. карток + 22 рукопис-ий
+ 2 мапи + 2475 внрівків часоп. ілюстрацій на укр. темп +
вбірка поодиноких 16.16 ріжних (укр.) часописий.

Кріп того приходило до бібліотеки 75 часопнсий (головно

українських).

Дарували отсі інституції, видавництва й особи: 1) А. Ан

дрохович - 6 т. + 1 бр.; 2) В. Антоневич - 1 т.; З) проф.
Д. Н. Анучии (Москва) _ 1 т.; 4) В. Барвінський - 1 т.; 5)
др. В. Бачинський - 2 бр.; 6) К. Беднарськнй - З т.; 7) проф.
Е. Бобров (Варшава) - 1 бр.; 8) В. Бураченко (Одесса) - 1
бр. + 10 чч. часоп.; 9) Вид. Спілка укр. Унит. - 1 т.; 10) М.
Возняк - 1 бр.; 11) М. Гаврищук _ 1 т.; 12) І. Гвлаи _ З
бр.; 13) В. Гнатюк _ 1 т. + 7 бр.; 14) о. М. Гробельський _
12 т.; 15) проф. М. Грушевський - 1 бр.; 16) о. И. Ґроцький- 9 бр.; 17) О. Деревянка - 8 т. + 7 бр.; 18) Ів. Джиджора- 1 ч. час.; 19) В. Дорошенко _ 1 т. + 2475 виріаків ілю
страцій в часоп. на укр. теми; 20) Д. Еварницький (Катериноснав)
-- 1 бр.; 21) др. А. Єнсен (Штокгольн) _ 2 т. + 2 бр.; 22)
В. Яворський - 6 т.; 23) др. Ю. А. Яворський (Київ) ~ 2 бр.;
24) др. В. Янович

_ 4 т.; 25) В. Ярошенко _ 1 бр.; 26) Б.
Загайкевич' _ 30 т. + 2 бр. -І- 25 др. друк. + 208 ціс. пан.,
губерн. роапор. й нн. + 62 укр. переп. карт., 27) Б. Заклинський

1) В тіи ніж ин. такі стародрукн: Апостол (Київ - 1630), Окгоїх (Львів- 1530), 'Гріодь пісгна (Київ _ 1640), 'Грісдь пвітна (Львів _- 1642), Лптур
гіаріон (Львів - 1702), Катавасія [деф.] (Львів _ 1720), Требник (Почаїв -
1741), Тріодь цвітна (Львів _ 1746), Ірмологіон (Львів - 1757), Требник
(Львів - 1761), Біблія (Почаїв - 1798), Х. А. Запіѕиеиіѕіті, Каианіе ш двісті
родууіесепіа па Ъіаіхпрвтуио Ріоіга ВіеІатіѕіхіедо (Львів - 1781), Х. М. ІдиеПе
шіси, Моша. іхаипогіиіеіѕіха... ргиу итосиуѕіеу іхохіѕеіхгасуі .. А. Анёіеііоѕтісиа

(Львів -- 1796), Х. І. Ёііірошіси, Каиахііе па пгоснуѕіоёі. ЩпіеЪотии. Ыауѕут.
М. Р. тіапе чи сегіцті ѕіапгоріёіаіпеу Ілуоууѕіхіеу (111. 15 ѕіегрціа 1781, Х. І.
Ріііроуиіси, Каиапіе и' диіеті пгосиуѕсу В. дана и Ппіхіі І. “7. Х. Ріоігоп'і Віе
Іаііѕіхіетп... ргауріѕапе (1788), В. Магсіпіхіеууїса, Кут З. “7. А. Апргіеіоууісиоууі,
геіх'готоууі ѕешіпагупт тпѕіхіеёо “1 двісті роьішіесепіа іеёой на Ьівіхирѕ'шо ргиу

туѕіхіе... оііагоууапу (Львів _ 1796) й пн.
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_ 14 бр. + 77 укр. перец. карт. + збірка дрібн. друзів. 28)
М. Залізняк _ 3 бр.; 29) В. Зінченко (С-Петербург) _ 3 бр.
`+ 4 чч. час›оп.; 30) о. М. Зубрицький _ збірку поодиноких чч.
ріжних укр. часописий; 31) Г. Жмурко

_ 13 чч. часоп.: 32) 0.
Іванчук
_ 14 бр.; 33) Я. Кваснюк _ 4 т.; 34) В. Козловський_ 1 т.; 35) А. Г. Кондра (Симферополь) _'18 т.; 36) Н. Р.

Коцовський _ 3 т.; 37) Ів. Кревецький _ 1 т. + 5 бр.; 38)
проф. А. Кримський (Москва) _ 1 т.; 39) Тов. Кружок правни
ків _ 2 т.; 40) др. З. Куаеля -_ 2 бр.; 41) В. Лозинський _
1 бр.; 42) В. Левнцький-Лукич _ 2 річн, часоп. „Руслан“; 43)
М. Левицький (Радивилів) _ 1 бр.; 44) о. Я. Лепкий _ 1 бр.'3
45) Ред. „Лїт.-Наук. Вістника" _ 12 т.; 46) С. Маталяс _ 2 т.;
47) В. Михайлович _ 4 бр.; 48) М. Михалевич _ 1 т.; 49) Ы.
Ы. _ 2 т. + 1 бр.; 50) О. Назарук _ 1 бр.; 51) Ред. „На
шоі Школи” _ 2 бр.; 52) о. Л. Несторович _ 3 бр. + 1 мапа;

53) Ів. 'Німчук - 5 т.; 54) А. Новак (Вінніпеґ) _ 1 бр.; 55)
Тов. „Основа” _ 1 т. + 61 вип.; 56) П. М. Панченко (Ростов
н. Д.) _ 46 чч. укр. часоп.; 57) др. М. Пачовськнй _ 2 бр.;
58) Ф. Поиель _ 23 укр. перед. карти; 59) В. Радзикезич _ 8
т. + 42 бр. + З др. др.; 60) М. Росткович _ 6 т.; 61) Руськ.
Інститут для дївч.

_ 2 т.; 62) Тов. ,,Селянська Каса" (Чернівці)_ 1 т. + 50 бр.; 63) др. В. Старосольський _ 305 т. і в. +
1 пана + збірка часоп.; 64) Н. Стемнурський _ 1 т.; 65) др.
Іл. Свєнцїцкий _ 2 бр.; 06) М. Терлецький _ 48 укр. переп. '
кари; 67) Укр. Вид. Сп. _ 2 т.; 68) Вид. І,Унів. Біблїотека“_
2 бр.; 69) Ю. М. Успенскій _ 1 т.; 70) о. К. Федорович _ 1
т. + 12 др. др.; 71) др. Ів. Франко _ 10 т.; 72) 11. Хабур
ський _ ”1 т. + збірка виборч. друк; 73) Г. Хоткевич _*2 т.;
74) О. Чвалюк _ 6 чч. часон.; 75) др. І. Шишилович _ 1 бр.;
76) В. Шухевич _ 42 т. і бр.; 77) В. Щербаківський _ 2 бр.;
78) др. В. Шурат

_ 1 бр.
До переплету віддано 5 стародруків. До дублвтів відложено

370 т., бр. і в.

б) Старі друки. У відділі старих друків прибуло в часі,
обнятім сим справозданем, 23 нових чисел у 23 томах, а то: чу
жнх 14 чч. у 14 тт., а українських 9 чч. у 9 тт. З кінцем грудня
1909 р. було отже: церковно-словянських й україпсько-білорусь
ких стародруків _ 112; стародруків на чужих мовах _ 237 у
275 томах. Разом відділ стародруків _ 349 тв. у 387 тт.
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ІІ. ВІДДЇЛ РУКОПИСІВЫ
' І
_ 'Ї

'_,У часі від 1. ІХ - Зі. ХІІ, 1909 р. рукописний віддїивбо;
гатився такими новини набутками: з заміни - Богогласвик; вот
пія Епеїди Ів. Котляревського ,(1¬ша пол. ХІХ в); в дарів -›1)
А. Богуоевич _- „Ртоіоіші Ыаушугѕвусіі Воиіхаиош іаіікртиев
Ргиеѕ. Сугіхпіагпу Пгвасі јаіхоіей ргиев І. “7. Копѕуѕіотн _єт/ікаі.
іп'сутошапусіі ргуиу Сегіпуі Ѕ. Міісоіаја ш... (1784~1824)і; 2) В,

Гнатюк -_ 1 рук. (нов.); З) Б. Загайкевич _ співанник в 1725
р. + _1 лист слрийськоі „Надуу Ыагосіоиїеј" з 1848 р.; _4) 0.

Іванчук
_ З збірники церк. проповідий (польською новою) поч.

'ХІХ 'в.; 5) В. Левицький - Ірмологіон (ХУІІ в.~); 6) Ы. Ы. -
Єрук. (церк. метрикн, протоколи, рахунки й ин. з рр. 1784

1860); 7) 0. Пик - 1І рук'; 8) М. Росткович - 2 рук; 9) др.
В. Старосольський

ш частина паперів з часів сецесіідукр. воло

діжи з львів. університету, рільннх страйків 1902 р. й орт'анівації

укр. студенства; 10) о. К. Федорович
-- співаниик з рр. 1777

4-1832.
і ' '

Всім Вп. жертводавцям Управа Бібліотеки сктадає щиру

подяку.
` _

, В'достанніх місяцях 1909 р
_. переведено чи запроєктовано

в бібліотеці декілька більших технічних робіт у напрямі
уліпшепя бібліотечного поміщеня. ,

у

.І так: прилучено до бібліотечного льокалю три нові кімнати,
ваияті до тепер під помешканє й магазини. Через те усунено на

певний час один з найбільших браків нашої бібліотеки -_ брак
місця, який так дуже дававвідчувати себе при постійпім і досить

снорім врооті пашої інституції. Тільки тепер стало можливим при

ступити до поділу бібліотеки на дальші спеціяльні відділи (окре
мий відділ старих друків в'орґанізовано вже в 1908 р.), а то:

відділ періодиків, відділ мап, карт й ин., що переведено у всіх

майже більших бібліотеках краю і заграниці. І до такого поділу
пороблено вже вступні приготованя -Й само остаточне в'орґанізо
ванє одначеі згаданих відділів відложено з ріжних причин (головно

з причини постаповленоідвже заміни7 деревияних -підлот у бібліо

течнім льокалі бетоново-асфальтовими) на З-гу пол. 1910 р. Все-зв
таки вже тепер призначено одну окрему кімнату на поніщене від

кинених дублєтів, яких дальше катальоґіаованє зачнеть ся в най
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близіиій будучности, а також окрему кімнату на спеціальну тех

нічну робітню бібліотеки. .

Розширена бібліотечного льокалю зробило можливим переве

сти в жигє нове важне уліпшенє в обслугованю публнкн - без
посередне получена наукової робітні (яка містить ся у мезанїні)
з властивим книгозбором (поміщеним у сутеринах) за помічю кру
-чених зелїзних сходів. Результатом такого полученя є те, що пу
блика одержує замовлені книжки в дуже короткім часі - в богато
коротшім, чим се було можливе перед тим, а значно коротшім, чим

з инших місцевих бібліотеках. , І

Із заироектованих тільки в сім часі'й апробованих уже Ви

ділом дальшн-х І більших технічних робіт уІ бібліотечнім льокалю,
які одначе будуть переведені що йно в 1910 р., зазначимо: зга

дану вже заміну деревляиих підлог у' сутеринах бетоново-асфаль
-товими, заведенє елєктричного освітленя й ин.

В часі від 1. ІХ,- 31. ХІІ (є одномісячною перервою
з причини технічних робіт) вивичено з бібліотеки: до дому -- 461
томів і випусків на 301 реверсів; до бібліотечноі „Наукової ро
бітні" - 460 томів і випусків на 351 реверсів.у Разом _ 921
ииусківвтомів і на 652 реверсів.

Управа Бібліотеки.



Д е з ід е р а т и І

Бібліотеки Наукового Товариства ім. Шевченка.

(Гадтицько-буковинсько-уюрські виданя з 1836-1850 рр.)')

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

виказї й хотів скомплетуватн ним біблїотечну збірку, нехай пришло
його (навіть на наш кошт) даром або за вииагородою на адресу:
Бібліотека Наук. Товариства ім. Шевченка (Львів, ул. Супіи
ського, ч. 17).

1836 р.

162) (Зубрицький, Д.) - 1\Їеі<гоіоьу (іеѕ Носіів... М. На-
гаѕіеууіси... Шіеп; 163) Ыаьонетіѕішо гбнпе... Ргнетуѕі; 164)1\Іе
їхгоіод (М. Гарасевича). ВодаіеІс пасінуу. (10 п-гн 81 „Єгаиеіу
Іди" (ін. 12 Іірса 1836 г. Львів; 165) Цадура, Т. - Во
Ыіешпа, Ѕопеі Місіхіеууісиа іІитаснуІ па гцѕіхіе (Воишаііоёсі,
Львів, 1836); 166) Семаш, От. - Умн'ь иарбдньтй съ нотами...
иереведё зъ нізмецкагш... Львів; 167) Слеза на тробіѕ... М. Гара
севича... Львів; 178) Ѕсііепіаііѕпшѕ пп. Уеп. Сіегі Агсііітіїоес.

теіг. Ѕгаесо-саі. ІеороІіепѕіѕ... Ьеороіі; 169) Ѕсііетаііѕшнѕ уеп.
Сіегі Віоес. Ѕтн-саі. Ргешіѕііепѕіѕ... Перемишль; 170) Саеѕ. В..

Єутпп. Впсзасепѕіѕ... іцуепінѕ... Львів; 171) Ях имович, Гр. -
Аыіапсіінпвеп ііЬег (і

. Веєеін, пасіі шеісііеп діе Ѕіауеп (Іеѕ

Егіесіі. В. (іеп ОѕіегіаёІ Ьегесітеп. Львів.

1
) Виданя з рр. 1801-1835; див. Хроніка, ч. 88; також окремо -
І)еѕісїегаіа Бібліотеки Наук. Тов. ін. Шевченка у Львові. М І.
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1837 р.
'~ '

-1'

`

172) уЁукварь славепо-рускій. Львів; (173) М. Гарасе
впч - 2апга16уу (Ьиюууіапіп, 1837); 174) Голосъ радости въ.
день иняинн'ь... М. Лев'іщкого... Відень; 175) Добрянськиіі,
А. _- Єташаіуіха јеиуіха ѕіагоѕІаи/іаііѕкіеѕо... Ргиетуѕі; 17 6) Л е
виць ки й, Й. -і (Эекіісііі,`_шеісііеѕ 1ан Еіітеп сіеґп І. Ѕпіт
внгѕіхі... ані ТаєеІ (іеѕ Ыапіепѕіадеѕ... ніетіегіеіёіе. Перемпнільі

177) - Стих'ь во честь... І. Сн'вгурскону... Льн; І178) Ороло
гіонъ... Льв; 176) Ѕсііешаііѕтпѕ пп. уеп. Сіеті _Агсііісі. єв-саі..
Іеороі., Льв.

' 7 А І ` І 4

І |838 р.' _

180) Вагнлевич, Ів. - Ннсніоуе [Саѕоріѕ ёеѕітеііо Ми:
ѕент, ХІІ В. Ѕит. 17. Прага]; 181) Воиііотесвё Зеѕіхуне [Саѕор._
ё. Мпѕ. ХІІ В. Ѕуу. ІІ]; 182) Евангеліе... Льв; 183) Звукъ ра-
достотворпаготласа..._ во правдникъ... тевоимениства... М.-Левиц

като... Віденц; 181) Зубрицький, Д. - -0 славяно-русскихъ
типографіяхїь въ І'алиціи и,Лопомеріи (Журналъ Мин. Нар. Просв.

1838. ч. Х1Х,~С.-Петерб.); 185) Компаневич, В. - Росіііовсе
[Ьшоуиіаніщ 1838]; 186) Лаврівськиіі, Ів. - Еіепіепіагх.
гпѕіхі. Перем., 187) Левицький, Й. - Стихъ во честь... М.
Ліввицкому... Перем.; 188)

_ Воііупіа [Воишаііоёсі, 1838); 189)
-¬“7іетѕя па сяеёс ЛУ. І. Ѕпіёптѕікіеёо... Перем; 190) АЕрльке
піт'ь Ґетого... Перем.: 191)

_ Стихъ во честь... В. Половину...
Перед; 192) Лисинецькнй, О. 6. - Возвртніе страшилища... '
Відень; 193) Півень радостна съ притоды поставленія... В. Попо

вина... на Еппа Мупкановской Ен... Льв.; 194) Ѕсітешаііѕтнѕ

'(ль-в. тр.-кат. енарх.); 195) Ѕсііетпаііѕпшѕ (перем. тр.-кат. епарх.);..

195) Пиііасіоппіепіе Іііегасіхіе [в справі передруку „Служебника“
в 1792 р.].

Івзе

у
р
.

196) Вагилевич, Ів. - Нпсніоиїе [Саѕоріѕ сеѕіх. Ми»¬
ѕенш. В. ХІІІ, ѕу. 1); 197) Левицький, Й

.

¬- Звбн'ь Шіль

пера. Перем.; 198) Мали новськнй, М. -¬ Віе Кігсііеп-Ппіоп
(іег Ршіііепеп іп (Заііиіеп [АнёѕЬитёег АІІВ'. Иеіінпё, 1839]; 199)
Молптвословъ... Въ Лвовііз; 200) Радостпое привитаніе Его цію.у

кор. Выс... Франц'вшка Карла во Львові; 1839; 201) Ѕсііетаііѕв
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тиѕ Уепег. Сіегі Агсіі. гпецор. Ет. саі. іеороііепѕіѕ... рго а.

1839 (Львів); 202) _Ѕсііетаііѕтиѕ у.
сіегі 132511 са1._ГРгепііѕ

.1іепѕіѕ (Переи') у.

`

'°'Ї""ј`”_ а? μ

_ ,, |а4о~р.
'і'
_'

203) Ва-гилеви ч: Ів.' _ О прјгес11 а шієітасіі [Са'ѕојк
ІЇЅеЅІх. Мпѕепт. В._ХІ\7, Іѕуу. ІІІ. 1840]; 204) Левицьки й,
Молитвословъ... уВъ 11ерем.; 205) Лєітоургїконъ. В Перетпј
206) Лисенецький 6. _ Втнецъ благородной мііііости дп. 8

Ноєнв. 1840... Відень: 207) Ѕсііепіаііѕшиѕ у. сІегі Агсіі. теігор.
ёг. саї. ІеороІ. [Львів]: 208) Ѕс11етаііѕтпѕ у. с1. І). 5г. саі.
РгетіѕІ. (Перем), 209) Чинъ божестн. лїтургїи, В'ь Перець; 210)
Яхииовнч Гр. _ Каиапіа... Ілубш; 211) Виіеппііт шбгі ра
гуѕкісіі (Львів, 1840 _ `е польскі вірші Ів. Вагилевича).

1841 р.

212) Ваги левич Ів. _ Војіхопґё... (Саѕор. ёеѕіг. Мпѕепт.
В. ХУ. ѕуу. 1, 1841); 213) _ Роёгиеі) и Ѕіоиііап [ВіЫіоіеІха
Шагѕиаииѕіга, Варшава, 1811]; 214) Головацькиіі Я. _ Ве
лякая Хорватія или Галицко-Карпатская Русь [Москвитянинъ,
Москва, 1841]; 215) _ Сеѕіа ро ііаіісіхё а иііегѕігё Нпѕі [Саѕор.
-ёеѕкч Мпѕ. В. ХУ, ѕуч. П_ІЩ; 216) Зубрицькнй Д. _ Іп
посепіу Кпісиусігі Меігороіііа (Воипіаііоёсі. Львів, 1811); 217)_ Кііка (іпі “І Ратуип. 2 роіігбипедо (ініеппііха ргоїеѕога ипіуу.
піоѕіхіеіуѕітіеёо Місітаіа Роёоєііпа “І гоіш 18.39 (Ьууошіапіп, 1841);

218) __ Шашеік и Кгопікі тіаѕіа Імоууа 1405-1704 г. (Во
ипіаііоксі. Львів, 1811); 219) _ Учебпыя и литературныя заве
денія во Львові; (Москвитянинъ. Москва, 1841, ч. Ш); 220) Іе
теті Кѕіаие Шіёпіошіескі. Ріеёгі гпѕіга.(1луо\уіапіп. Львів, 1841);

221) Компапіевнч В. _ Ргітпѕ ТгпЬег і (ігпіхагпіе ѕіа
ууіаііѕіхіе (Ратіаійі Іііѕіогусипе іхгајоууе _ вид. Л. 'Зєлїнскі
Львів, 1841); 222)

_ Х. Ѕиитіаііѕігі Ібиеі' (Ьуиопїіапіп, Льв.
1841); 223) Левицький Й. _ Стих'ь во честь Его Преосв.
ктр'ь 'Григорія Яхимовича... ІіегпЬегд; 224) Ьеи/ісігі Місіі. _
пастирські листи з 10. Ш, 11. Хі 1. ХІІ 1841 р.; 225) Ли
твинович Сп. _ Іпреігпі (іег ЬетЬегєег Ет. каіі1. Егжіібсеѕе;
226) Мох Р. Вдячно-радостный стих'ь в'Ь день... теаоименсгва...
І. Сн'ізгурского... Льв.; 227) _ Мотыль. Льв.; 228) Прокопчиц
Е.: _ 'Рой јаіхіт “інѕіедет паіеіу іііегаіпге Іхіаѕусигщ4 і. ј. Зге



ока, гиугпѕйа, шуаиас? (Воишаііоёсі. Льв.); 229) Вііііѕ еі сете
птогііае... (Льв.); 230) Ннѕйа ріеёгі о Ѕтіегсі и шіеіш ХУ'ІІ

[Ьнюууіапігц 18-11, с'г. 61_62]; 231) Ѕсііепіаііѕтнѕ (львів. гр.-ґ
кат. архідіец. _ рго аппо 1841); 232) Ѕсііешаііѕтпѕ (нерем. гр.
кат. діоп. _ а. 1841); 233) 'Грефологіонъ... Льв.; 234) Часо
словъ малый. Льв.; 235) Чувствія любви и благодаренія к'ь оте

честву Буковинской Семииаріи питомцев'ь на новый г. 1841; 236)
Виіеппііс 111611 рагуѕііісїі [Льв. 1841 _ польські вірші Ів. Ваги
левича).

1842 р. .

237) Вагиленич Ів. _ Мегіаі тнѕігі [ВіЬ1. Оѕѕоііпѕйісіт, .
Льв., 1842, т. 117, ст. 174_175]; 238) Головацький Я. _
Сеѕіа ро ІтаІісіхё а нііегѕіхё Впѕі [Са'ѕоріѕ ёеѕй. Мнѕепт. В. ХІЇІ,
ѕуу. 1]; 239) Зубрнцькнй Д. _ Неіасуа о ијейгіиіе Кгоіа Ан
диѕіа ІІІ і Сага Ріоіга, 1701 г. [Воитаііоёсй Льв., 1842); 240)
Шільльера Борба со смокомъ (пер. Й. Левицький). Перем.; 241)

«Літургіяш Льв.; 242) Литвинович Сн. _ Каиапіе... Ьхуоту;
243) Л. Ант. _ Во Ьппу (укр. вірш у Ріоиптаііоёсіасіі, Льв.);
244) Молигвословъ русскій. Перем.; 245) ОіІе іп сііеш Опота
ѕеоїѕ.. Міс11. Ьеутісіхі... Чіеппае; 246) Паславськиіі Г. _ Об
явленїє Наукъ нарохіяльныхъ...; 247) Ргоѕрейі. Рогїгсі ЛУ. ІКЅ.
1ас11іпаоууіс2а...; 248) _ Рогігеі... Сгіеііотуѕіхіедод 249) Возле
паЬоиепѕітуа.. Перем.; 250) Ѕсііешаііѕнінѕ (льв. гр. кат. архидієц.

рго а. 1842); 251) Ѕсііетаііѕтнѕ (перем. гр. кат. дієп. А. 1842);

252) Пууіааотіепіе. Рогігеі... Ьеууісіхіедо, Мсігор. Наіісйіеао...

|з4з р.

253) Азбука русская для найменьшихъ д'іѕгей...; 251) Ваги
левич Ів. _ Вегііа ту Пгусин [8031. Оѕѕоііп. Льв. 1843, т. 171);
255) _ Вгоёі Ікотппііхасујпе ѕіагойуіпеј Воѕѕуі іВіЫ. Оѕѕоі.
1843, т. уп-уіщ; 256) вакцина волкъ _ заката... „а
статью А. Б'Ізлёвского: ІІервопачальная псторія Польши [Денница_ Іпігиепіха, Варшава, Вин. за цвітень, червень, серпень]; 257]
Зубрицький Д. _ НнЬепѕ, “і ІІІ сиеёсіасіі [Воипіаіїоёсі,
Льв. 1843ј; 258) Катехісмъ мальгй. Льв.; 259) Каталоґъ книг'ь

славено рускихъ въ 'І'тпографіп Інст. Ставроп... обрвтающихса.

Льв.; 260) Левицький Й. _ Доля галицко-рускаго языка [Деп
ница _ _Їнігиепіха, Варшава, 1843. Вин. за март_цвітеиь]; 261)
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Руководство ко рахункаґь для діатейш; 262) Левицький Мих.- Ве таігіш. СаЦіоі. еі Асаііі. еніанауіі... Ьеороіі; 263) Обв'в
`щеиіе апостольскаго посланія Е. Св. Григорія ХУІ... Перем., 264)
Ѕсііетаііѕпіпѕ (львів. гр. кат. архидівц. на 1843); 265) Ѕсііеша
Іііѕпіпѕ (перем. гр. кат. діеп. на 1843).

ІМ4 р.

266) Апостольі и Енангелія... Льв.; 267) Библійна гисторія
ветхого вав'вта. Переъ; 268) Блаженна Т. _ Тііеогеі. ргаікі.
Єгатшаїій сі. баіто-гоніан. (і. і. (іег тоісі. п. шаііасіі. Ѕргасііе...
ІнешЬегЗ; 269) Вагнлевич Ів. - Ѕаеіпёуууу Вппіаїс [ВіЫ.
~Оѕѕ01іп. 1844. т. ІХ]; 270) “Ґіегѕие .І

. Ехс... Місіі. Іаеіуісіхіешп...

Льв.; 271) Егхологіопъ... Перек.; 272) Зубрицький Д
. -

Кѕіасіи Маіііеіч [Воишаііоёсд Льв. 1844]; 273)
- Шатіхі 2 Кто

тіііаі пііаѕіа Ьи/оіча [Воигпаііо§сі, Льв. 1844); 274) Левиць
кий Й. - Азбука русская для найи. д'итей... Перем.; 275) _
І.І)аѕ Ѕсііісіхѕаі (Іег Єаііа-тпѕѕіѕсііеп Ѕргасііе иші Ьііегаіпг [Іаііг
Ьйсііег і. ѕіау. Ьііег. Кппѕі п. Уі'іѕѕепѕсііаіі нон І. Р. Іогсіан.
Ьеіриіѕ, 1844. Н. 5-6]; 276) -- Шїллера Нурокъ або Водолазъ...
Перем.; 277) Левицький Мих. _ Молитва о еже во сїіомъ

совдиненїю...; 278) Малиновський Мих. - Слово на празд
.никъ Покрова... Льв.; 279) 0 оумирепїє церкве... Переіь; 280)
Ѕеіістаііѕтпѕ (льв. гр. к. архидієц. на 1844); 281) Ѕсііепіаііѕ
4-тпѕ (пер. гр. к. дієц. на 1844].

1845 р.

282) Головацький І. - Запросииьі до передплатьт на
першу часть: Віэиок Русинам...; 283) Зубрицький Д

. - “Їіа
-ііопіоёс о Веішѕіхіеј і Оѕіготігошѕіхіеј ВіЫіі [Воипіаііоаси Льв.

1845); 284) - Критико-истор. нон'нсть нремеиньіхъ л'втъ Черво
ной или Галицкой Руси.. Москва; 285) Левицький В. - Би
-блійна исторія нов. зав'Ьта... 11ерем.; 286) Лодипськнй І. -
:Ргоје1хі ѕіорпіошу ипііапу ѕіоѕппйош шІоёсіап пі (Заіісуі... “Те

Ілиоіуіе; 287) Лозинський Й
. -- Вепіегішпвеп ііЬег (іеп Аг

..Ьі1§е1: Ваѕ Ѕсііісіхѕаі (і
.

ёаііи. гпѕѕіѕсітеп Ѕргасііе [ІаіітЬіісііег і'.

ѕіау. Ьі'сегаіпг, Кппѕі ппсі “їіѕѕепѕсііаїь Ьеіриід, 1845. Н. 4];
288) П рокопчиц Е. _ Протпіепіа Іѕоіхгаїеѕа (10 Ветопііка...
-Ѕіапіѕіаіі'оіу; 289) Ѕіоіуо раптіаісе Уіїіеіт. Мійоіаја 2 “їіесіхо



ууіс Ыараіііеиіісиа... Льв., 290) Ѕсііепіаііѕшпѕ (львів. гр. к. архидієп.
1845); 2.92) Фе р леєви ч В. _ П'Іісии съ нотами... Чернівці.

“` `

1846 р.
`

293) Гаврило Ру си-н - 2пѕ1апсіе (і. Впѕѕіпеп уін Єгаіі
иіеп. Ііеіриіё; 294) Левицький М. _ Місіі. Ьеуиісіхі, Іііііґіпа.
тіѕегаііопе... [наст. лист 14. Ш, 1846]; 295) Молитва внутрен
ная...; 296) Молитва оутрениая ивечерныя... Льв., 296) Па

славський Г. _ Науки парохїяльньгя. Ч. ІІ. Перов; 297)
Стих'ь во честь и валог'ь всеблагодарств. любви Е. ІІр.~ ктр'ь М.

Левицкому...; 298) Ѕсііешаііѕшнѕ (льв. гр. к. уархідієц. 1846);

299) Ѕсііетаііѕпшѕ (перем. гр. к. дієц. 1847).

|847 ур.

300) Богуміл із Ветлина _ Ьиа ровууіесопа иууіоіют

„1
.

Ехс... Іапа Ѕпіёпгѕіхіеєош; 301) Возв'ієщеиіє (про видане: Раз

мышлеиія благов'ізйиая]. Льв.; 302) Гласноп'ііснецъ... Льв.; 303)

Духнович А. _ Согрпѕ іпгіѕ сапопісі. Р. І-ІІ. Льв.; 304)
Каталогъ киитъ руско-славенскихъ при тип. Інст. Стауроп... Льв.;

305) Л е в ицький В. _ Библійная исторія ветхаго завфта... Льв.;
306) Левицький Й

. _ Слова посвященна памяти Е. ІІр. І.
Сиёвгурского... Перем., 307) Левицький М. _ М. Ьеиіісіхі сІі
уіпа шіѕегаііопе... (наст. лист 4. Ш, 1847); 308) _ (наст. лист
11. Х, 1847); 309) - (наст. лист 18. ІІ, 1847); 310) Л. Тео
дор _ Слеза надь гробом'ь І. Пр... І. Снівгурского...; 311) Лу
жецький А. _ Олева посвящена памяти... І.І Оиіігурского...;
312) Мигалич А. _ Л'ііствица къ блажеииому животу... Будин;
313) Наука о оупран'Іі тютюну для Галиціанбвъ... Відень; 314)
ІІлачь на гроб'іі Е. ІІр... І. Снигурскаго...; 315) Радостиая п'вснь

Русииа Галичапина въ день св. Арх. Михаила...; 316) Оємаш
Ст. -_ Благов'іійная размышлянія... Льв., 317) _ Надгробиое
поема... І. Сн'іігурскому... Льв., 318) Снігурсь кий І. _ Бо
жією мил. Еніскоп'ь... (наст. лист 3

. Ш, 1847); 319) Отихъ пе
чальиьтй блаж. памяти.. І. Си'вгурскаго...; 320) Ѕсііешаііѕнтпѕ
(льв. гр. к. архідієц. 1847); 321) Ѕсііешаііѕпіпѕ (переп. гр. к.

дієц. 1847); 322) Товарницький В. _ Ргаіхіусяпу (іпѕиѕіа
гоуупііх... “І Ргиетуѕіп; 323) _ Чинъ оутрени и вечерии... Перов;
324) Іїмн'ь Благодіітельньімъ.
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|848 р.

325) Адгеѕ Впѕіпбві. Ыајјаёпіјѕзу Рапс! - Ыајјаёпіејѕну
Рапіе!; 326) А. Л. - Ріѕті гадоѕіу [Вірш: РгуІуііІа Іаѕіііуогііха
(10 паѕиоіто ѕе1а...]; 327) Ап (ііе Ноііе Веісііѕуегѕаттінпр. Віе

Нанріуегѕашшініде` (і
. Вніітепеп іп ІіетЬегє Ьіііеі Веііеёцпд дег

уіеіеп Єгппдепіиіеішпєѕіхіаёеп (іаѕ Єееіёпеіе апшогііпеп/Інет
Ьег3..; 328) Ан (ііе Ршѕѕіпеп (Єгедісіііш). ЬетЬет-є; 329) Блон
ський В. - Веп Ёеіѕііісііеп Іїйіегп сіеѕ гиіііепіѕсііеп \701кеѕ.,.;
330) Блонський К. - Подписка и иредплата на руску книжку:
Виргілїева Еиеида (Котлвревського)...; 331) Б. Г

. - Дві; сестриц'в
Русь и Польща (вірш). Льв.; 332) Братчикн (вірш: Чи бувавъ тн

коли въ л'Ьс'Н); 333) Братя Русины! Зъ рады головнои народ
нои рускои. Льв. 18 мая 1848; 334) Братя Русины! (з дн. 29

червня 1848); 335) Вагилевич Ів. - Впешвуіх Впѕіхіј. Рго
Згат. “Те Ілпоууі (ін. 12 ѕіегр. 1848; 336) Василевський І._ Канапіа... “і Кгаіхоууіе; 337) Ваше Величество!; 338) В. Г. П.

в Н. - ІІчольт (вірш); 339) “Іісіонууа Тоууагуѕіууа Ьгаіеј (10
птуІусІт Ьгаіеј ѕеіап, аЬу ѕууоі Єгнпіа пе тагпоууаіу. Льв.; 340)
Вселаскавшій Пане! Въ Львові; 18 Марця 1848. - “їѕеїаѕіхачу
ѕиуј Рапе!; 341) Въ память Эеофіля Кмвт'вкевича... Льв.; 342)
Вывоз'ь и провозъ оружія до Швайцарїн и до Государств'ь ита

лїяискихь запр'їтшается. Львовъ 31 юлїя 1848; 343) Ган кевич
Ю. -тНауки на нед'вти цтвлого року. ІІерем.; 344) - Ыіеісібге
ртиуёотіпе і ѕктіаіесипе папііі... Ѕіапіѕіашоуу; 345) ЄеііеЬіеѕіе

гніііепіѕсіте Вгїітіег! ЬептЬегёР аш 19. Іппі 1848; 346) Гло
сковський М. - Во Ьгаіеј Виѕупііу (вірш: Вонііо, (1011110
шу “І петіоіу...; також у часоп. „Ргиујасіеі 1п(іп“, Льв. 1848. Лё

14); 347) Гной душа въ господарства.. Відень; 348) Ноііе Веісітѕ

уегѕашпііппёі (Неісіатаііоп тіег Впіііепеп іп (Заііиіеп Зеёеп
Еіпуунті', аіѕ шепп ѕіе Ыоѕ еіпе роіпіѕсііе Ргаітііоп шагеп). Льв.;

349) Горош кевич ІО. - Мохуа па ріепуѕиеш рпЫісипепт ро
ѕїесіиепіп ѕоЬогп гнѕіхіеЅо “те Ілуоіуіе (ін. 15 снегхуса 1848; 350)
ЄгойЬа огііка Ьіаіеёо ёууіеіо-јигѕіхіт шагапт. Огіроууіеіій Ѕіо

Іпгѕіхісіі шаг. ІІерем.; 351) Ґроховальський Ж. - Питна
гцѕіха [Тіаиіхщ ііаиіхо паш “І слпиупі!... [Кіііха ріоѕпеіх 2 роиа
Іхгаі Імтоууа і ЅирііЬеї-ѕа. Ьуу6\у]; 352) Гушалевнч Ів. -
Оголошенье письма часового „Новины“. Льв.; 353) - Стихотво
ренія..; 354) Вепіѕсііе Вгйсіег! [Аііёп Ѕіішпте сіег Виіііепеп іп

6а1і2іен]; 355) Вепіхѕсіігііі (1
.

гпіїі. Ыаііоп ін Єгаііиіеп...; 356)
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Для васпоковнїн. Зъ Рады Головнои Рускои. Льв. 16 жовтня 1848;

357) Впеитуіс Внѕіхіј. Льв. М 1-9; 358) Во Ьгасі Впѕіпот;
359) Д. А. _ Пов'всти _в'ь письма святого старого Завівта. Перем.;
360) До моих'ь братей люду Галицкого; 361) Во ѕеІѕіхоІіо іпдну;
362) Еиеге Мајеѕіаі! [Адреса гал. Українців до цїс. Фердинапда

І]. Арпі 16 Маі 1848; 363) Жендвяновськнй Б. _- Во Ніні
сіуѕт па роіѕітіј иеніІу игодйепусіі. Станіславів; 364) Запрошенье

оученых'ь рускихъ на аъ'іѕвдъ до Львова; 365) Зр'влище руское

[Театр афіш на Москаля Чарівника Котляревського -¬ Перем.];

366) І. Т. _- Ьуѕі до Ьгаііуу Впѕупіиі...; 367) ІІеЬег діе Аеп
детппа дег Ыаііопаіііаі... Перем.; 368) И. Н. ~ Стихъ во честь

Е. Пр... М. Левпцкому...; 369) КарІапі сіл-гадки гцѕіхіеёо до

Наду оЬиюдоуиеј Ѕапосіхіеј; 370) Катадоі'ъ клигъ... (ставр. Інсти

туту у Львові); 371) Катехивнъ нальтй для оучилищъ народныхъ.
Перем.; 372) К. І. _ 0 атіаіііе пагодоиюёсі род ууиёіедепо па
пагодоиюес гнѕіса; 373) Книжка для читанїя для другои классы

оучилищ'ь сельскихъ.. Відень; 374) Кошедуо орега. Віхуіса па

шіддапіп, аЬо на туіотиапіе пепіа ѕуіоигапіе; 375) Кони ндпк
Д. - Впѕуп до Внѕупіут [вірш: Сиоііоа Ршѕуп ааингууиѕіај
Ьуибуу; 376) Крушпнсь кий І. - Коніедуа диіејбуу. Ьуубиг;
377) -- Одроуиіедй па ргоіеѕі піЬу Іхіегп гпѕіхіево деіхапаіи Іш
Ііігоууѕіхіеёо; 378) Во ууѕісіі! [вірш: О Ьогоіі Ііндіаі уиоргоѕу];
Льв,; 379) Левицький Й. - Руководство къ рахункан'ь для
д'втей. Пер.; 380) Л. - Одроуиіедй на АагіуіхнІ о піеіѕіпіепііі
Впѕіпоуу...; 381) Лозинський П. - Веде... (а нагоди всту
пленя на престол Франц-Йосифа І)

. Ьетіэегє; 381) Веде.. (з на~

годи побіди австр. армії в Італії). Ьешіъ; 383) - Слово въ часі;
задушного набожепьства за полеглыхъ въ брапы Італїйской року
1848 Австр. воиповъ... Льв.; 384) - Слово вт. часі; торікеств.
Службы Божой [а нагоди вступ. на престод Франц-Йосифа І]:
385) Любович А. - „ІаѕітіЬ і Ішгу. Вајіха. Льв.; 386) Мали
повсь кий М. _ СгІоѕ ргаутеёо РоіаІха до Ьгасі Роіаіхбуи. Льв.;
387) Внѕіп М. - Еѕода! 388) Мцйі сиеѕіпі і Ьт-аііа; 389)
Наука христїпнская. Пер.; 390) Панкевнч І. - Одеиууа до
Агуѕіоіхгаібуи. Перем.; 391) Ріеёґі о шагасіі Ѕууіеіо-Інгѕіхісіъ~;

392) Ріаіі пагодоууаја [Ваііј сІіІорсі Піхгаіпу...); 393) Подоляк

з ва кордону _ Ріёіі о “Туѕипіоууѕіхігп [Сау синІу иіу Іпде доЬгі
ріёпіи о ѕиюЬоді'Э). Ьуубту; 394) ІІопель М. - Оыаѕиенује...
до ууѕісіі Внѕупіуу уио ЅатЬогѕІхој гаді на 25 (13) таја 1848 г.

З
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Льв.; 395) Посл'вдованїе доравного оуголовного судопроизводства
въ случаяхъ иаи'внн противъ Выс. власти рознаауєтся... Льв. 24.

УП. 1848; 396) Поученїе. (в справі бандажів); 397) Програнъ
в'ь'ввду оученьтхъ рускьіхъ...; 398) Ргојеіхі на апіѕисиепіе Виѕі

ијесіпосиопеј... Льв.; 399) Проиова до подданьіхъ при оголошеню

циркуларю и знесеию паньщиньг...: 400) П'Ітснь на 3-го иаа для

люду. Льв.; 401) Впѕуп и паті ЕЬгпсиа _ Маіу сіо ѕупа [вірш] >
(Пгиедпііх ртутуаіпу. Льв. 1848,.116 7); 402) Впѕіап _ “Їоѕіхге
ѕепіе [вірш]; 403) Селецький 1. _ Окружноє посланїс до
Преп. Духовенства Епар. гр. к. Перов., 404) Синовідський
М. _ Слово вт. иричиньт однесеиои поб'ндьг...; 405) С. Ц. _ На
сиеѕі' Ьгаіеј роіпегпцуиѕиусіт и пеууоіі 2 Ьегеипіа 1848 [вірш];

406) Ѕіаууа Всіш! иаѕіпуіаіо (вірш); 407) Слово до Руссинбвъ
(вірш: Обудіьтся руски д'Вти 1) 11ер.; 408) Ѕіоууо јеііпо ту сеіп

ууиајешпеєо рогоиптіепіа; 409) Сокваиів на соборъ до окружного
иізста Стрьтя, въ день З-го авг. 1848; 410) Стефан Русин _ Ра
потуіе РоІасуІ; 411) Ѕсііетаііѕшпѕ (льв. гр. к. архидієц. на 1848
р.); 412) Ѕсііетаііѕшпѕ (пер. гр. к. дієц. на 1848 р.); 413) 'Гро
паръ и кондакъ Богоявленїю. Львів; 414) Пуиаєі паіі гоиргата
о „іаіх иууапусіт" Виѕіпасіт... Пер.; 415) Оустав'ь для оучрежде
нія Гвардїн народовой [Стражи народовой] въ Кесарств'іѕ Атстрінц
комъ; 416) Ёегііхо и паб. Реііууу _ Виѕіп сіо Роіакбт. Льв.;
417) Хоиінський _ Огіеиууа. Льв.; _ Ѕіоуто Іш шојеј
оЬгопіе [в справі тарнівської рівні 1846 р.] Льв.; 419) Цирку

ларъ ц. к. Галицийскои Ґубернїи о внесеню паньщины..., 420)

Цибульский К. _ Коіопіујіта гпѕіха; 421) _ Оѕіаіпі ѕіои/а
Теоі'уіа “Гуѕипіоууѕіхоііо (10 шугц ііаіусітодо руѕапі `(Іпіа 28

Іурсіа 1847 11...; 422) Шашкевич Гр. _ Бес'вда подаасъ фе
стину народного руского въ Станиславов'із ли. 30 мая 1848; 423)
Ѕисипсіхі В.._ Шісііху ѕіа шиіаіа ѕиіасіііа, раку, ратіѕасиупа
ірісіііапі. Льв.; 424) _ “їісіошіёі о росиаііхасіі Іюпѕіуіпсуі
і Іш/іісі сиуіі кокагсіі. Льв.; 425) _ Орошіьііга (іісіа Іігпуіха
о ууојасіхіј ѕІпкЬі. Льв.; 426) _ Впѕіп і Маипг. Вуаіоё. Льв.;
427) _ Сіігуѕіоѕ шоѕіхгеѕ! (вірш).

1849 р.

428) Айталевпч І. _ Коаакъ и охотникъ. Перен.; 429)
Букваръ рускій. Перем., 430) Величковський Ю. _ Стихи...
Льв.; 431) Всеобщій Дневникъ зенскихъ ааконбвъ и правительства
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для короннои области Галиціи и Володимеріи... [те саме по ні

мецьки] Льв. Р. 1849. [ст 117-1-117-1-ЬХХХІІ-1-ЬХХХІІ-І-СЬХУ-і
ССХУІІІ-1-254-1-254-1-104-1-104]; 432) Галичо-рускій Віѕстник'ь.

Льв. 1849. Лё 38; 433) Гимн'ь австрійский народный... Льв.; 434)
Гнмпъ австрійскій народный... Льв.; 434) Головацький Я. _
Граматика руского языка. Ч. І-ІІ. Льв.; 435) Домкович І. _
Обявленіе [про видаванє часои. „Сельская Рада“]; 436) Его Пр.

Григ. Яхимовичу... въ нарочитый день тезоименства. Льв.; 437)

Зргвлнще руокое [афіш з театр. вистави в Перемишли дн. 14 січня

1849 р.]; 438) Зубрицький Д. _ Лвтонись львов. Ставропи
'гіальнаго братства [Журнал'ь Министерства Нар. Просв. 0.7Пет.,

1849-50, ч. ЪХІІ, отд. ІІ, ст. 1, 59, 131; ЬХУІ, отд. ІІ, ст. 60,
І121; ч. ЬХУІІ, отд. ІІ, ст. 1 й даль.]; 439)'Зибликевич Д._ Веде (з нагоди побід австр. армії на Угорщині); 440) Из'ь
ясненіе громадского оустава зъ пн. 17-го марта 1849-го р. Льв.;

441) СІаѕѕіНсаїіо інуеп'шїіѕу Сушпаѕіі Впсиасепѕіѕ.. рго а.

МВСССЬІХ._ Льв.; 442) Колосевич І. _ Віе гніітепіѕсііе
Ггаєе ін Саііиіеп уоп А. Ваїэсиапѕіхі... ЬеІенсІііеі; уоп І. КоІоѕо
Іугіси. Ьешіоегє; 443) Короткій типикъ или оуставъ п'Ізнія церков
ного. Перем.; 444) Лозинський Й. ПеЬег (Іен Агіііхеі: А<1геѕѕе
(іег Ветуоішет СаІіиіепѕ ін иууеі Ргоуіпиеп (ЅІауіѕсІіе СенігаІ

Віаіїег. Ьеіриід, 1849, ЫЫ. 35_36); 445) Молитвословецъ для
мірскихъ людей. Перем.; 446) Молитвословецъ малый для дітей.

Льв.; 447) Молитвословъ для мірскихъ людей. Перем.; 448) На

чсгавленїз къ оумочисленію для первой клясы школъ народныхъ.

_ В'Іздень; 449) Наумович Ів. _ Гриць Мазниця... Льв.; 450)
Новины. Льв. 1849. ММ: 1_26; 451) Общїй законовъ держав
ньтхъ и правительства В'встник'ь для пвс. Австрїи (те саме по нї

-мецьки). Відень, 1849. Ст. 1711-1-1711-1-83-1-83; 452) Оголошенье

передплатьт на В'Ізстникъ для Русинбвъ австр. державні. Відень;

453) Одоиууа до Ьгасіута ѕеѕіг і ѕеѕїгусиоіс сегІсоуупус11...; 454)

дОлозва до народа Русското. Зъ Русскои Окружнои Радьт. Перем.

ди. 17 березня 1849; 455) Озаркевич І. _ Коніесіуо-орега.
“Геѕіііе аЬо паті Суііана Ѕипіаііауіа пегпа гоиншпіјѕиоііо. Чер
нівці; 456) 0 ноправк'іѕ опечатокъ въ Выс. патентів сјь дн. 1О-го

~Октоврія 1849 г. Льв.; 457) 0 оучрежденіи 25 новыхъ стипендій
ручвьтх'ь..; 458) О оучрежденіи двохъ заведеній науковьтх'ь гор

ных'ь д'йлъ; 459) Раігіоііѕсііе Ѕапіеп-Кбгпег уоп Рг.1)гехе1...;

460) Попович А. _ Краткая исторія ветхаго и новато завёта...
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Будин; 461) Програм'ь (часоп. „Галичс-рускій В'Ьстникґ); 462)
Процинський С. _ Ода до нового Ц'всаря... Льв.; 463) П'Ііспи
на д. 3 (15) мая 1849. Льв.; 464) Пііснь народная. Льв.; 465)
Оамоука Гриць _ Оуваги критичиьти иадъ гранатиков'ь ру
сковъ Іос. Левицкого; 466) 0. Ст. _ П'Ьснь народная; 467)
Слова изреченьт при торжества дн. З иая 1849... Л. Трещаков
ским'ь и П. Лоз'вньскимъ. Льв.; 468) Стіхъ в'ь честь Е. Пр. ииръ
Мих. Левицкого... Льв.; 469) Ѕсііеніаііѕшпѕ (льв. гр. к архідіец.
на 1849 р.); 470) Ѕсііешаііѕтпѕ (переи. гр. к. діец. на 1849 р.);

471) Уегєіеісііппё (іег сугіПіѕсІіен ВпсІіѕіаЬеп шіі (іеп роініѕсііеп
ппіі (іепіѕсііеп. Льв.; 472) Яновський А. _ ПіЬег (іен Єгуні
паѕіаіппіеггісііі ін Оеѕіеггеісіі тіі Ьеѕошіегег Ріїісісѕісііі: апГ
Єаііиіеп... ЬешЬ.

|850 р.

473) Апїгиі'. Пег НапріпаііопаІ-Паііі ап сііе Вечбііхегпщ;ь
Єаіініепѕ (8. ІІ. 1850). Ьет1›.; 474) Боготласник'ь... Льв.; 475)
Білецький М. _ Пов'всти благонравиьіи... Льв.; 476) “Теща
піе. Ыагоєіоіуа (Новина Баба 110 Ыагокіп и' (Заіісуі (8. ІІ. 1850).
УУе Ьууоічіе; 477) Вовванїе. Рада народна головна до народа Га

лицкого (8. ІІ, 1850). Льв.; 478) Вовиякъ 0. _ Стих'ь пеналь
ньій Пр. и Вс. Якову Геровскому. . Льв.; 479) Воеобщїй Дневникъ
земскихъ законбвъ и правительства для коронно области Гали

ціи... Льв. Р. 1850. Части І-ХХУІ (чч. 1-692) (ст. ЬХХХШ+
ЬХХХШ+0ХЫІ+00ХХУІ+365+365); 480) Вьтказъ доходовъ
и выдаткбв'ь Галицко-рускои Матиц'в за час'ь бтъ 1. червня 1848

до 13. марта 1850 года; 481) Візстникъ. Відень,›1840. ММ 1

136; 482) Галичо-рускій В'Ьстник'ь. Льв. 1850, Ю 7; 483) Гур
кевич І. -- Руско-ніѕмепкіи розговорьі и упраікненія нъ язьщ'Ь.
Льв.; 484) Гушалевич І. _ Слово о полку Игоря Святосла
вича... Льв.; 485) Де шко А. _ О Карпатской Руси (Кіевля
нин'ь, 1850. Кн. Ш); 486) Изображеніє св. Обители Креховскія;

487) Додатки до Перемышлянина; 488) Дух новин А. _ До
брод'итель перевьтсшаетъ богатство. Переіь; 489) Еи Ц'вс. Высо

`теству Вс. Госпожи Архикиягини Софіи матери прапору руских'ь

стрізльц'нвъ... Відень; 490) Земскій правительственньтй В'Ізстникъ

для Королевства Оугорщиньт. І тод'ь, 1н 2 половина. Будин,
1850; 491) Имнъ австрійскій народнЫй...; 492) Саіаіодпѕ Пні

ііегѕі уеп. сіегі (перен. гр. к. дієц. на 1850 р.); 493) Квітка...
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Он. Криницкому... Льв.; 494) Молитвословепъ для д'іітей. Льв.;

495) Молитвьт оутренння и вечернія... Льв.; 496) Мудрыи изре
чеиія, новіісти и байки (вид. І. Гуркевич). Льв.; 497) М'Ьсяцо
слов'ь... Льв.; 498) Наставленіє къ численію для другой и третой
классы оучилищ'ь. Відень; 499) Нодь М. _ Гласъ радости...
Відень; 500) Общій законовъ державньтхъ и правительства В'Ізст

никъ для ціісарства Аустріи. Відень, 1850. Чч. 1_497; 501)
Общій законовъ краевьгх'ь и правительства Віістиив'ь для нор.

краю Буковиньт. Чернівці, 1850. Ст. 514-1-514; 502) Одозва до
г. г. властителёвъ домбвъ и жителей головного города Львова [зъ

Магистрату в. голов. м'вста Львова пи. 15 падол. 1850]; 503)

Озаркевич Ів. _ Дарья предков'ь. Чернівці; 504) Ііеремьтшля
нин'ь. 1850; 505) Сбориикъ п'всией иародньіх'ь. Перем.; 506)
Сельская Рада. Льв. 1850. ММ 1-5; 507) Сембратович Й._ Тііеѕеѕ ех ппіуегѕа Тііеоіодіа.. Іїіпсіоіэопае; 508) Служеиіє
до службы Вожія: 509) Соедииеиньтми силами. Відень; 510)
Стихъ въ честь Е. Пр. М. Левицкого... Льв.; 511) Отунииць- ›
кий Ів. _ Вепагу Іхогоппе ХІ)7 і ХУ шіеіш. Ьиіоус; 512)
Ѕсітеппаііѕпіпѕ (львів. гр. к. архидієц. на 1850 р.); 513) 'Гропари
воскресны. 11ерем.; 514) Фолюсевич І. _ “гујазпіепіе гбйнісу
тіесіиу гоѕѕујѕіхіт а шаіогпѕіхіт сіуаіеіхіет, іпсіяіеа о ріѕоиті.
Льв.; 515) Чинт. парастаса... Перем.; 516) Шашкеиич М. _
Читанка для мальтхъ діѕтей... Льв.; 517) Яновський А. _
Слово на ваклгочительнбмъ вас'ізданію руского общества любителей

пар. нросвізщеиія... Льв.



Справоздане з Музеи
за час від 1 вересня до 31 грудня 1909 р.

В сім часї прийшли до Музеи з першої української хлібо

робської вистави в Стрию такі річи:

Риза до спускапя дерева в горах (п. Гаиущак, Перегінсько);
зимова колиба лісових робітників (його-ж); лїтна колиба лісових

робітників (його-зв); моделі сплавів (др. В. Чапельський, ІІерегіи
еько); модель церкви в Перегінську (його-ж); модель гуцульськоі
хати (Остафій Лучка, Уторопи); модель хати в скільських горах

(Петро Заяць, Сколе); модель жорен (Стефан Яворський, Крушель
ииця); таріль деревляний і дві ложки (Микола Стадник, Долпо

тів); ярмо на воли (Василь Тулоията, Сколе); цебричок-близняк
(Павло Бородайко, Устє Зелене); коновка (його ж); масниця (йо
го-ж); модель нодільськоі хати (тов. „ІІросвіта“, Львів); 2 трем
біти (др. Є. Калитовський); цимбали (о

.

Волинський, Криворівня;

12 сопілок (його-ти); модель поливатиицї (Олекса Білик, Комарно);

постоли (Юрко Ііонятиник, Княждвір); пара иостолів з волоками

(Лендук з Космача); 3 рушники (М. Волинська, Криворівня); ска

тергь (іі-ж); рукавицї (іі-ж); 4 нарукавцї (Тимінська, Печеиіжии);

уставки (Парапька Вінтонович, Перевозець); модель ткацького

варстату (Гуменчук, Яйківцї); 2 моделі деревляних кератів (Сте
фан Чехів, Кпнгиницї); модель сушарні хмелю (Т. Стрільбпцький,
Збараж); модель ткацького варстату (Грабовепськнй, Долина);

підкови (Ів. Форович, Сколе); острівка до роблеия сіна (Інокентій
Захаріїв, Дуліби); модель церкви (Володимир Федусевич, Львів);
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колодач (Антін Монастирський, Жидачів); старий хрест з 1661

року (о. Михайло Бачинський, Рілчицї); старий хрест з 1706 року
(його-ж); хрест роботи М. Шкрибляка (його-ж); дзьобенка (Ол.
Білецька, Печеніжин); моделі плугів (Інокеитій Захаріїв, Дуліби);

варстат до роблеиия герданів; 96 зразків мінералів і'виробів
з них; 41 зразків дерева ріжиих пород; 6 деревляних люльок;

деревляний ніж до ровтинапя паперу; 5 деревляних лоэкок; пи

санки (М. Волинська, (Криворівня); хлопячий капелюх соломяиий

(Василь Костур, Стрільбичі). Майже всі річи відступлені Музеєви
за дармо, і на сім місци складає Управа Музея свою щиру' подяку
всім пп. жертводавцям.

Куплено збірку начиня з Миколаєва над Днїстром (25 пред

летів).

Куплеио в Киіві:

Старі образи гетьманів Самойловича, Полуботка і (правдопо

дібио) Юрася Хмельниченка, образ (можливо оріґінал Шевченка),

образ В. Г. Кричевського (Ярмарок в Полтаві); 10 килимів; 36

плахт; 86 картонів вишивок з Полтавщини; 4 рушиикп, 1 байба

рак; 4 жіночі сорочки; 9 церковних воздухів; 7 церковних на~

ручників; 5 хусток; 1 рушник; 43 картонп вишивок в Поділя;

1 спідниця; 11 гафтів шовком; 4 коряки; миска на паску велика;

безміп; 2 мискн; безмін залізний; бевмін мідяиий; 2 каганцї; 1

миска; 1 коряк; 3 мідяні горнці; 11 деревляних тарілок; 2 сала;

сільнипї; 1 горщик; 1 деревляна бодня; 1 черепяне барильце; 1

череняний баранець; 3 шкляпі медведики; 1 склиний фальос; 1

скляна бочілочка; 1 порошниця.

Закуплеио через проф. Михайла Грушевського велику архе

ольоґічиу колекцію в околиць Овруча. Складаегь ся вона з таких

річей: грузила з шіфера і глини (200 шт.); нряслиці (143); ка
міні до розтирання зерен (7); відбивачі і пуклєуси (44 шт.); со

кири оббиті і полїтеровані (370 шт.); долота (40 шт.); ножі (21);

молотки; тонко оброблені кремінпі стрілки; 3 глиияні начиня.

Крім того закуплено збірку залізних сокир, вістр описів.

Одержано люфу і шаблю з берестечківських піль від д. И. Ле

вицького.
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Від д. Загайкевича одержано 2 звірячі зуби (Новосілка, пов.

Підгайці, знайдені при копапю в 1906 р. разон з ившими старин
ностнми), від Б. Заклннського _ збірку народних хрестиків
і збірку фотографій, від Г. Сиротюка _ кремяний ніж (Звениго
род, пов. Бібрка, внорано в полі), від В. Левнцького _ 8 відя
них монет, від Ів. Кревецького _ 1 иідпну бляшку і4 мідяні
ионети, від В. Колїспика _ 188 старих крейцарів.
В часі до 1 січня всі набуті колекції розложено і впоряд

конано. Річи з стрнйськоі вистави уиіщено в великому покою на

третіи поверсі, археольогічну колекцію і образи _ в нартері,
в великій салі засідань, плахти, килиии, вишивки й инші річи
в окремій кіинаті в партері. Ся кімната ціла заповнена етногра

фією з лівобережної України.

Мшюла Залїзняк.



'Товариства й інстітуції, що приступили до обміну
_

`

виданями.

Київ. Редакція „Української Хати“.

Мііпсііеп. Кві. Аікайешіе (іег Шіѕѕепѕсьайеп.

СПетербургъ. Св. Правителвствующій Синодъ.

СПетербургъ. Правительствующій Сенатъ.

Опетербургъ. Редакція журнала „В'Встникъ Европы".

Спетербургъ. Русскій Музей Ииператора Александра ІІІ.



Нові впданя Товариства.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка, наукова
часопись, присвячена передовсіи українській історії, фільольотії
й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.

Грушевського. Річиик ХУШ. Рік 1909, ки. У. Т. ХСІ. Львів,
1909. Ст. 240, 80. Ціна 3 кор. Зміст: 1. Зміст тому, ст. 3-4. _
2. Гетьманське гніздо. Урочнща і перекази села Суботова, зібрані
в рр. 1897-9, подав Марко Грушевський (з ілюстраціями), ст. 5
32. _ 3. Галичина в другій половині ХУШ ст. Огляд нових ви
дань, нодав Іван Кревенький, ст. 33-94. _ 4. Хоценський спі
ванник Левицьких, подав Володимир Гнатюк, ст. 95-125. _ 5.
Студії над талицько-украінськими граматиками ХІХ в., написав
Михайло Возняк, УШ-ІХ, ст. 126-150. _ 6. Причинки до
історії руського духовного сеиінаря у Львові від 1837-1851 рр.,

подав Юрій Кніт _ 7. Міѕсеііапеа: а) З руін Галина, под. Й.
Пеленський; б) Буквар Ос. Лозинського з 1838 р., под. М. Воз

няк; в) Відклик австрнйського уряду за добровільними жертвами
на війну, под. _М. Зубрицький, ст. 159-166. _ 8) Наукова хро
ніка: Огляд часописей за р. 1908 (докінченне), (реєстр обговоре
них часописей на с. 202), ст. 167-203. _ 9. Бібліографія (ре
цензії та. справоздання, вміст на с. 236), ст. 204-237. _ 10.
Оголошення, ст. 238-240.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка, наукова

часопись, присвячена иередовсін українській історії, фільольоі'ії й

етнографії, виходить у Львові що два нісяпї під редакцією М.
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Грушевського. Річник ХУШ. Рік 1909, кн. ІІІ. Т. ХСІІ. Львів,
1909. Ст. 254, 8°. Ціна 3 кор. Зміст: 1. Передмова, ст. 1. _
2. Зміст тому, ст. 3-4. _ 3. Портрет Мазепи, ст. 5--6. _ 4.
Шведсько-український союз 1708 р., написав Михайло Грушев
ський, ст. 7-20. _ 5. Глухів і Лебедин (1708-1709), подав
Олександр Грушевський, ст. 21_65. _ 6. Із ваписок Каролинців
про 1708/9 р., подав Стефан 'Гомашівський, ст. 66192. _ 7. Ор-
лик у Швеції, написав Альфрод Єнсен, ст. 93-169. _ 8. Ро»
дина Войнаровських в Швеції, написав Альфред Єнсен, ст. 170_
193. _ 9. Листи Петра Великого до Адама Сїнявского, попав
Стефан Томашівський, ст. 194-238. _ 10. Міѕсеііапеа: а) Три
листи Мазепи до Зигмунта Ґалецкого, под. А. Єнсен; б) З доле-
сень австрийського посла Плєйера в Москві 1708 і 1709, под. С..
Томашівський; в) Мазепа й австрийська політика, под. С. Тома

шівський, ст. 239--245. _ 11. До портрета Мазепи, подав М.
Грушевський, ст. 246--248. _ 12. Оголошення, ст. 249і-254.
Матеріали до української етнольоґії. Видав Етнографічна

Комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Том. ХІ.
У Львові, 1909. Ст. 32+140, 80. Ціна 3 нор. Зміст: Перша ча
стина. 1. Михайло Зубрицький: Селянські будинки в Мшанци,

Старосамбірського пов., ст. 1_-22. _ 2. Михайло Зубрипький:
Ходаки, обув селян Старосамбірського і Турчаиського повіта, ст.

23-29. _ Друга частина. 1. Антін Онищук: Матеріали до гу
цульської демонольогіі. Записані у Зелеиици, иадвірнанського по-І

віта, 1907-1908, ст. І-139.
Матеріали до української етнольоґії. Видав Етнографічна

Комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Том ХІІ.
Гаівки. Зібрав Володимир Гнатюк. `Мельодії схопив на фонограф
О. Роздольський, списав Філ. Колесса. У Львові, 1909. Ст. 270-1
100, 80. Ціна 5 кор. Зміст: Перша частина. Гаівки, перепмова В.

Гнатюка, ст. 1-15. _ І. Двохорові гаівки, ст. 17-104. _ ІІ.
Однохорові гаівки в іграми, ст. 105-145. _ Ш. Однохорові га
івки без ігор. 1. Привіт весні, утіха в гаівки і внесеиє панщини,
ст. 146- 155. - 2. Жарти і дотпнки, ст. 155_176.- 3. Любов,
ст. 177-208. _ 4. Родина й окруженє, ст. 208-227. _ 117-
Риндзівки, ст. 228-249. _ Напріпіоііуе (іег Оѕіегііесіег, ст.
250-267. _ Друга частина. Мельодії гаївок, ст. 1-74. _ Про
мельодіі гаївок, статя Ф. Колесси, ст. 73-87. _ Єгирріегппр
(Іег Оѕіегііесіег-Меіосііеп, уоп Ріі. Коіеѕѕа, ст. 88-91. _ Дру



карські похибки й нропущеня в другій частині, ст. 92. - Зміст,
ст. 93-100.
ЕтноґраФічний Збірник. Видав Егиографічиа Комісія Науко

вого Товарнства імени Шевченка. Т. ХХУ. Етиографічні Мате
уріяпи з Угорської Руси. Зібрав Володимир Гнатюк. Т. ІІІ. У Львові,
1909. Ст. ХХІІ+248, 80. Ціна 3 кор. Зиіст: Передне слово, ст.
Ш-ХХІ. - І. Казки, ст. 3-180. - ІІ. Легенди, ст. 183-190.
Ш. Новепї, ст. 198-212. - ІУ. Історичні спомини, ст. 215-220.- Напрітоііуе ііег Етгаіііппѕеп, ст. 221-238. - Словарець
місцевих виразів, ст. 239-245. _ Зміст, ст. 247-248.
Матеріали до української біблїоґраоії. Том І. Видав Бібліо

.графічиа Комісія Наукового Товариства імени Шевченка. Украін
оька бібліографія Австро-Угорщпни за роки 1887-1900. Уложив
на підставі автопсій Ів. Ем. Левицький. Том І. Роки 1887-1889.
У Львові, 1909. Ст. Х+290.
Збірник математично-природописно-лїкарської секції Нау

кового Товариства імеии Шевченка. Том ХШ. Під редакцією Ів.

Верхратского і дра Вол. Левицького. У Львові, 1909. Ст. 230, 80.

.Ціни 5 кор. Зміст: 1. Володимир Кучер` Основи електроніки, ст.

1-68. - 2. Др. Юлїян Гірник, Замітки до рівнань моно- і бі
молєкулярної хемічиої кінетини, ст. 1-29. - 3. Др. Юліни Гір
ияк, Вплив температури на скорість декількох хемічннх реакций,

уог. 1-19. - 4. Іван Верхригский, Виразия мінеральогічна, ст.
1-64. - 5. Бібліографія, ст. 1-37.
Хроиїка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Р.

1909. Вин. Ш. Ч. 39. Оправоздаиѕ за місяці: май-серпень. Львів,
1909. Ст. 52, 8”. Ціна 30 сот. Зміст: Загальні збори. _ Засі
данн Видїлу. - Засїданя секцій. (Мих. Зубрицький - Селянські
будинки н Мшанци. Антін Онищук

_ Матеріяли до гуцульськоі
демоиольогіі. Філ. Колесса - Записи мельодій україн. народнїх
дум.
-- Листи В. Антоновича до А. Мйодушевского. В. Бучин

-ський - Студії з історії церковної унії. ПІ. Місаілів лист. Др.
А. Єнсен - Родина Войнаровських у Швеції. Мих. Зубрицький- Деканальні й парохіяльиі бібліотеки. перемиської анархії. Ю.
Гірняк - Замітки до монобімолєкулярної хемічноі кінетиии). -
Засіданя комісій. - Участь Товариства в иауковім музичиім кон
гресї у Відни. _ Др. В. Щурат: Літературно наукові девїдерати
для ювілейного обходу сотих роковин уроджепя Тараса Шевченка.- Квестіонар у справі записували похороиннх звичаїв і голосіиь.
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_ Конкурс на запомоги з фонду А. Боичевського. _ Слравоз»
дане з бібліотеки. _ Справоздаие а музея.

_- Товариства й ін
ституціі, що приступили до обміну виданими. _- Нові виданя То
вариства.

ВІДБИ'ГКИ.
Хоценський співаннин Левицьних. Подав Володимир Гнатюк.

(Відбитка з „Записок“, т. 91). Львів, 1909. Ст. 30, 80. Ціна.
60 сот.

Орлик у Швеції. Написав Альфред Єнсен. (Відбитка з „За
писок". т. 92). Львів, 1909. Ст. 76, 80. Ціна 1'50 кор.

Родина Войнаровсьних в Швеції. Написав Альфред Єнсен.

(Відбитка з „Заппсок“, т. 92). Львів, 1909. Ст. 24, 80. Ціна..

50 сот.


