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ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Видано 29. Січна.

Ч. 1.

Якт> изь краевихь часописей відомо, що часть нарохіяні» схизмагицкои 
парохіи вь Раранчи, на Буковині, перейшла на унію, и по многихь трудахь Пре
освященного Дра ЮЛІЯНА ПЕЛЕША, на тоть чась Еішскоиа Станиславбвского, зо- 
стала тая часть парохіи яко Самостоятельне сотрудничество сістемізоване сь пен
сією рочною 400 зл. зь религійного фонди.

Тій же вірнй не мають своеіі церкви, а совершають своє Богослуженье 
и треби церковнй вь латиньской каплици, нротое основавь ся комітеть вь діли  
собираня милостинь вь грошехь, на созданье свого дома Божого, и удавь ся до 
Нась сь ирошеньемь о сноводованье собираня жертві, вь Нашой Епархіи.

Препоручаемь нротое Всеч. душпастирскому Свяіценьству Нашой Енар- 
хіи якь всегда такь и теперь, усердно и ревно занятись собираньемь жертвь, а 
собранй жертви при ноименованю дателей, до Нашой Консисторіи Франко доставляти.

О т ь Е н. О р д и н а р і я т а.

Перемишль, дня 26. Студня 1891.

Ч. 5451/91.

0 собираню жертві 
на будову церкви 

ві» Раранчи, на 
Буковин±.

Рокт 1892.
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\

Pastoralis officii conscientia et proximorum caritate permoti, datis ad Nos 
superiore anno litteris, referendum censuistis de singularum certaminum, quae duella, 
vocant, in populo vestro frequentia. Genus istud dimicandi, velut jus moribus con
stitutum, non sine dolore significabatis etiam inter catholicos versari: rogabatis pa
riter, ut deterrere homines ab istiusmodi errore vox quoque Nostra conaretur. — 
Est profecto error iste admodum perniciosus, nec sane finibus circumscribitur civi
tatum vestrarum, sed excurrit multo latius, ita ut hujus expers contagione mali vix 
ulla gens reperiatur. Quamobrem collaudamus studium vestrum, et quamvis co
gnitum perspectumque sit quid hac in re philosophia Christiana, utique consentiente 
ratione naturali, praescribat, tamen, cum prava duellorum consuetudo Christianorum 
praeceptorum oblivione maxime alatur, expediet atque utile erit id ipsum per Nos 
paucis revocari.

Scilicet utraque divina lex, tum ea quae naturalis rationis lumine, tum 
quae litteris divino afflatu perscriptis promulgata est, districte vetant ne quis extra 
causam publicam hominem interimat aut vulneret, nisi salutis suae defendendae 
causa, necessitate coactus. At qui ad privatum certamen provocant, vel oblatum 
suscipiunt, hoc agunt, huc animum viresque intendunt, nulla necessitate adstricti, 
ut vitam eripiant aut saltem vulnus inferant adversario. Utraque porro divina lex 
interdicit ne quis temere vitam proiiciat suam, gravi et manifesto obiiciens discri-
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mini, quurn id nulla officii aut caritatis magnanimae ratio suadeat; haec autem 
caeca temeritas, vitae contemptrix, plane inest in natura duelli. Ouare obscurum 
nemini aut dubium esse potest, in eos, qui privatim praelium conserunt singulare, 
utrumque cadere et scelus alienae cladis, et vitae propriae discrimen voluntarium 
Demum vix ulla pestis est, quae a civilis vitae disciplina magis abhorreat et justum 
civitatis ordinem pervertat, quam permissa civibus licentia ut sui quisque adsertor 
i uris privata vi manuque, et honoris, quem violatum putet, ultor existat,

Ob eas res Ecclesia Dei, quae custos et vindex est cum veritatis, tum 
justitiae et honestatis, quarum complexu publica pax et ordo continetur, nunquam 
non improbavit vehementer, et gravioribus quibus potuit poenis reos privati certa
minis coercendos curavit. Constitutiones Alexandri III decessoris Nostri libris in
sertae canonici juris privatas hasce concertationes damnant et exsecrantur. In omnes 
qui illas ineunt, aut quoquo modo participant, singulari poenarum severitate ani
madvertit Tridentina Synodus, quippe quae praeter alia, etiam ignominiae notam iis 
inussit, ejectosque Ecclesiae gremio, honore indignos censuit, si in certamine occum
berent, ecclesiasticae sepulturae. Tridentinas sanctiones ampliavit explicavitque de
cessor Noster Benedictus XIV in Constitutione data die X. Novembris anno 1752, 
cujus initium tyetesta.bilem. Novissimo autem tempore f. r. Pius IX in litteris aposto- 
licis, quarum est initium Apostolicae Sedis, per quas censurae latae sententiae limi
tantur, aperte declaravit, ecclesiasticas poenas committere non modo qui duello 
confligant, sed eos etiam quos patrinos vocant, itemque et testes et conscios. — 
Quarum legum sapientia eo luculentius emicat quo ineptiora ea esse liquet quae 
ad immanem duelli morem tuendum vel excusandum solent proferri. Nam quod in 
vulgus seritur, certamina id genus natura sua comparata esse ad maculas eluendas, 
quas civium honori alterius calumnia aut convicium induxerit, id est ejusmodi ut 
neminem possit nisi vecordem fallere. Quamvis enim e certamine victor decedat 
qui, injuria accepta, illud indixit, omnium cordatorum hominum hoc erit judicium, 
tali certaminis exitu viribus quidem ad luctandum, aut tractandis armis meliorem 
lacessentem probari, non ideo tamen honestate potiorem. Quod si idem ipse ceci
derit, cui rursus non inconsulta, non plane absona haec honoris tuendi ratio videa
tur? Equidem pauco? esse rfemur, qui hoc obeant facinus opinionis errore decepti. 
Omnino cupiditas ultionis est, quae viros superbos et acres ad poenam petendam  
impellit: qui si elatum animum moderari, Deoque obtemperare velint qui homines 
jubet diligere inter se amore fraterno, et quemquam violari vetat, qui ulciscendi 
libidinem in privatis hominibus gravissime damnat, ac poenarum repetendarum sibi 
unice reservat potestatem,ab immani consuetudine duellorum facile discederent.

Neque illis qui oblatum certamen suscipiunt justa suppetit excusatio metus, 
quod timeant se vulgo segnes haberi, si pugnam detrectent. Nam si officia hominum 
ex falsis vulgi opinionibus dimetienda essent, non ex aeterna recti justique norma, 
nullum esset naturale ac verum inter honestas actiones et flagitiose facta discrimen. 
Ipsi sapientes ethnici et norunt et tradiderunt, fallacia vulgi judicia spernenda esse 
a forti et constanti viro. Justus potius et sanctus timor est, qui avertit hominem  
ab iniqua caede, eumqne facit de propria et fratrum salute sollicitum. Immo qui 
inania vulgi aspernatur judicia, qui contumelarium verbera subire mavult, quam 
ulla in re officium deserere, hunc longe majore atque excelsiore animo esse per
spicitur, quam qui ad arma procurrit, lacessitus iniuria. Quin etiam, si recte diiu- 
dicari velit, ille est unus, in quo solida fortitudo eluceat, illa, inquam, fortitudo,
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quae virtus vere nominatur, et cui gloria comes est non fucata, non fallax. Virtus 
enim in bono consistit rationi consentaneo, et nisi quae in judicio nitatur approban
tis Dei, stulta omnis est gloria.

Denique tam perspicua duelli turpitudo est, ut illud nostrae etiam aetatis 
legumlatores, tametsi multorum suffragio patrocinioque fultum, auctoritate publica 
poenisque propositis coercendum duxerint. Illud hac in re praeposterum maximeque 
perniciosum, quod scriptae leges re factisque fere eludantur: idque non raro scien 
tibus et silentibus iis, quorum est puniri sontes, et, ut legibus pareatur, providere. 
Ita fit ut passim ad sii.gularia certamina descendere, spreta majestate legum, im
pune liceat.

Inepta etiam atque indigna sapienti viro eorum est opinio, qui utut togatos 
cives ab hoc genere certaminum arcendos putent, ea tamen permittenda censent 
militibus, quod tali exercitatione acui dicant militarem virtutem. Primum quidem 
honesta et turpia natura differunt, nec in contraria mutari ob diversum personarum 
statum ullo pacto possunt. Omnino homines, in quacumque conditione vitae, divina 
ac naturali leg*e omnes pari modo tenentur. Praeterea ratio hujusce indulgentiae 
erga milites ab utilitate publica petenda foret, quae numquam tanta esse potest, ut 
eius obtentu naturalis divinique juris vox conticescat. Quid, quod ipsa utilitatis 
ratio manifesto deficit? Nam militaris virtutis incitamenta eo spectant ut civitas sff 
adversus hostes instructior. Idne vero effici poterit ope illius consuetudinis, quae 
suaptae natura eo spectat ut suborto inter milites dissidio, cujus causae haud rarae 
sunt, e singulis partibus defensorum patriae necetur alteruter?

Postremo recens aetas, quae se jactat humaniore cultu morumque elegantia 
longe superioribus saeculis antecellere, parvi pendere vetustiora instituta consuevit 
ac nimium saepe respuere quidquid cum colore discrepet recentioris urbanitatis. 
Ouid est igitur quod has tantummodo rudioris aevi ac peregrinae barbariae igno
biles reliquias, duelli morem intelligimus, in tanto humanitatis studio non repudiat?

Vestrum erit, Venerabiles Fratres, haec, quae breviter attigimus, inculcare 
diligenter populorum vestrorum animis, ne falsas hac de re opiniones temere ex
cipiant, neu ferri se leviorum hominum judicio patiantur. Date operam nominatim 
ut juvenes mature assuescant id de duello sentire et judicare quod, consentiente 
naturali philosophia, judicat ac sentit Ecclesia; ab eoque judicio normam agendi 
constanter sumant. Immo quo modo alicubi receptum consuetudine est ut catholici 
praesertim florentis aetatis sibi sponte perpetuoque interdicant nomen dare societa
tibus non honestis, pari modo opportunum ducimus ac valde salutare, eosdem  velut 
foedus inter se facere, data fide nullo se tempore nullaque de caussa duello dimi
caturos.

Supplices a D eo petimus ut communia conata nostra virtute celesti corro 
boret quodque pro salute publica, pro integritate morum vitaeque christianae vo
lumus, id benigne largiatur. Divinorum vero munerum auspicem itemque benevo
lentiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fratres, Apostolicam benedictionem per 
amanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S Petrum die 12. Septembris an. 1891, Pontificatus 
Nostri Decimoquarto.

0  t т> E 11. О р д и н а р і  я т а. 
Перемишль, дня 9. Січня 1892.



ч. з.с
Книгарня Віденьска пбдь фірмою: „kaiser u. konigl Holbuchhandlung und 

Kustanstalt, Leo W oerl, W ien n. W urzburg,u многозаслужена на поли видавництві» 
тань загально науковихь, акт» вь ос-обснности богословскихь и церковннхь, видала 
при конци минувшого року два діла великої! вартості! для тьіхь, котрії штукою 
религійною занимають ся, або будову церкви наміряють, а именно:

1. „Yorbilder zur wiirdiofen Ausschmtickunof unserer Kirchen. Nach alten 
und neuen Entwiirfen gezeichnet von Gregor IIe)’berger kgl. Professor.

2. ABC. des romanischen und gotischen Baustils. Ein Leitładen zum 
Studium und Yerstandnisse der romanischen und gotischen Bauordnung. Heraus- 
gegeben  von Gregor H eyberger kgl. Professor.u

Поручае ся 1Ірч. Священьству, щоби діла тій по можи >сти для бібліо- 
текь деканальнихь, парохіальнихь или же власннхь набути старалися.

0  т ь Е н. О р д и н а р і я т а.

Перемишль, дня 2 . Січня 1892.

Ч  4.

Подався до відомості! слідуюче:

а) Отпоручники орд. до ц. к. радь школьньїхь окружньїхь.

1 Березові» Прч. Алексин. /Келеховскііі декань Вирчаньекііі
2 Горлиці „ Дюнизш Дооряньскш завід, дек. Біцкого.
3 1 урка „ Михаиль Прухницкій декань Височаньскііі
4 Добромиль „ Константинь Гукевичь пар. вь Квашенині
5 Дрогобичі» „ Іоаннь Скобельскііі декань Дрогобьіцкін
6 Ясло ,, Гить Дуркоть декань Дукляньскііі
7 Жолкбвь „ Александерь Саноцкііі декань /Колковскш
8 Ланцутт» „ Ннколаіі Колтунюіп» нар. вь Тарнавці
9 Гудки ,. Илія Каламунецкііі декань Комарняньскій

10 Корисно ,, Геодорь Мерена на]), вь Ріпнику
11 Ліско ,. Іеронимь Куновскііі пар. вь Бандрові
12 Ціннанбвь „ Александ. Сембратовичь декань Любачовскін
13 Мостиска . ,, іосифь Лисковацкіп пар. вь Мостискахь
14 1 рьібовь „ Григорії! Копнстяньскііі декань Му шин ьекііі
15 Перемишль Вир. Кароль Волошиньскіп Сх о л і а р хь Ка и итулі»і
16 Гава руска „ Іоаннь Гаврьшікевичь декань Потелицкій
17 Самббрь П]іч. Александ. Нестеровичь декань Самоорскш
18 Сокаль Впр. Ннколаіі Роздільекііі нар. Сокальекііі
19 Старемісто Прч. Левь ІЦавиньскін дека ні» Староса м борскій
20 Сянбкь Вії}). Василін Чемарникь парохь Сяноцкш

Ч. 5579/91.

0  НОВЬІЗСЬ К Н И Ж -'

кахт> дотично 
штуки церковнон.

Ч. 5601 /91 .

Школьно орд. 
отпоручники 
и комисарн.



б

21 Яворові. Прч. Юліянь Низовий нар. вь Завадові
22 Ярославі, Впр. Іоанні, Хогьінецкій пар. вь Ярославля
23 Решовь Прч. Викторі, Кмицикевичь пар. вь Лежайску
24 Новоіі гГоргь ,, ІОСИФ1, Ломницкій пар. вь Лабовой
25 Новілії Сончі, ,, Іоанні, Дуркоть пар. вь Новойвеси
26 тч АКракові, Вир. іоаннь Борсукь для 

Мисле ниць
пар. Краковскш

б) Орд. школьнй комисари до надзора науки богочестія
вт> школахь народньіхт>.

1 Дек. Балигородскій ІТрч. Василів Устіяновскій зав4,д. дек*. Балигородского
2 „ Белзекій ,, Оресть Чсховичь пар. вь БоратьінЬ
3 „ Бирчаньскій ,, 1. Алекс. Желеховскій декань

,, II. Ант. Кошлстяньскій М. декань
4 „ БІЩКІІІ „ Володимирі, Хилякь нар. в'ї, Бортномь
5 „ Варяжскій „ Михаиль Ковшевичь нар. вь Ульвбвку
6 „ Внсочаньскій ,, Михаиль Ирухницкій декань
7 „ Горожаньскій „ і. Клим. Лопушаньскій декань

її її „ II. Ананія Юзьічиньскій пар. вь Гро м н і,
8 „ Добромильекііі ,, Якові, Лукашевичь декань
9 ,, Дрогобмцкій „ Іоаннь ІІЬмцовь пар. вь .Іетн4,

10 „ Дукляньскій „ Юліань Дуркоть ., вь МшаннЬ
11 „ Жолковскій „ Алекс. Сяноцкій „ вь Мацошиніі
12 „ Жукотьіньскш ., Оєофиль Турчмановичь „ вь Рьіпян4,
13 „ Затварницкііі ,, Маркиль Мигуловичь ,, вь Чорной
14 „ Каньчуцкін „ І. Викторь Кмицикевичь пар. вь Лежайс. для Ротова

п а II. Ннколаіі Колтунюкь „ вь ГарнавцЬдляЛанцута
15 „ Комарняньскш „ Илія Каламунецкій . пар. вь Кронильшіку
16 „ Коросняньскііі „ Леїп, М'Ьііскііі „ вь Ваніищі,
17 „ Куликбвскіії ,, ІОСИФЬ Брилиньскііі ,, вь /Колтанцяхь
18 „ Л’Кскіії ,, Алекс. ІІундьіксвичь „ вь Ваньковой
19 „ Любачбвскі іі „ Алекс. Сембратовичь „ вь І Іовомь-селЬ
20 Мокряньскій „ І. Юліянь Чайковскій „ вь Городищи

11 „ II. ІІегрь ГІОЛЯНЬСКІІЇ „ вь Лужку дольномь
21 „ Мостискій ,, І. ГеОФИ.ІЬ Сіоікевичь ,, вь Черневі

11 11 ,, II. 'Гєофиль Созаньскій ,, вь Пакости
22 „ Мушиньекііі ,, 1. Григ. Кошлстяньскіії „ вь СнЬтницЬ

11 ' 11 ,, II. Іоаннь Дуркоть ,, вь Новоіі веси
23 „ Нижанкбвскін ., Іоаннь Ардань „ вь Циковіі



24 Дек. Олешицкіії Прч. 1. Викторь Киверовичь пар вь Жаналов4>
т> г» „ 11. Іоаннь Ванковичь я вь ЦіівковК

25 „ Ольховецкій „ І. Іоаннь Салацкій ,, вь Тернав^ горн.
55 r „ II. Веодорь Семечка ,, вь Ольховцяхь

26 „ Перемискій „ І. Зенонь Крвавичь „ вь Негрнбц'Ь
55 „ II. Иляр. Будзнновскій „ ві, РадимнЬ

27 „ Порохницкій „ Яковь Нероновичі, „ вь Розбори округломь
28 „ Потелицкій „ І. Сильвестерь Стецякь „ вь КаменцЬ старесело

п 55 „ 11. Іоаннь Гиеовскій „ вь Журавцяхь
29 „ Самборскій „ І Алек. Нестеровичь „ вь Самборіі

55 55 ,, II. Левь Козаньевнчь „ вь Мистковичехь
ЗО „ Сокальскій ,, іосифь Яюсь „ вь СтенятинК
31 „ Старосамборс. ,, Левь ІЦавиньекііі „ вь Старомь мКстК
32 „ Старосольекііі ,, І. Петрь Витошиньскій „ вь Волчи дольной

57 55 „ II. Левь Ясеницкій „ вь Старой Соли
33 „ Судововишень. „ Володимірь Лисякь ,, вь Долгомостискахь
34 „ Сяноцкій „ І. Василій Чемарникь ,, вь СяноігЬ

55 55 II. Іоаннь Криницкій „ вь Сеньковой Волі}
„ III. Іоан. Констанкевичь „ вь ЯлинК

35 „ Угновекій „ І. Емиліянь Д'Ьдицкій ,, вь Мостахь великихь
55 »

,, II. Тимооей Лисякь „ ВЬ Корчеві}
36 „ Устрицкій „ І. Теодорь Карпякь „ вь Устрикахь доль.

55 55 „ II. Іер. Куновскій „ вь БандровІ!
37 „ Яворбвскій „ 1. Стєфянь Маренинь „ ВЬ Грушові}

55 55 „ II. Юліянь Низовий г вь Завадові
38 „ Ярославскій „ 1. Антоній Маткжь „ вь Ляшкахь

55 55 „ II Кииріянь Доб])яньскій ,, вь Леясахові}
39 „ Яслискій ,, Іоанні, Ліициньскііі „ вь Команьчи

О т ь Е н. О р д и н а р і я  т а. 

Перемишль, дня 26. Студня 1ь91.

Ч. 5. Ч. 8.
ІІ0ЄЛЯ повідомленя Ц. К. Дирекція ФОНДОВЬ Іірошшаційньїхь остали ДНЯ 0 внльоеошшьігь».

80. Студня 1891 слідуючи облигаціи проиинаційни вьільосованй сь речинцемь облнгацшгь пра>-
. тт -.олл пінаціїнигь.виплати дня 1. Липця 1892.

Серія А. но 10.000 зл. Ч. 63 98 112 194 516 562 570 672 760 781 856 925.
Серія Б. по 5.000 зл, Ч. 118 250 391 449 461 481 515 540 620 631 711 743 811.

820 858 914 962 984 1165 1181 1288 1340 1462 1639.
Серія Ц. но 1.000 зл. Ч. 39 192 214 244 255 291 313 364 382 447 657 672 685 

1106 1167 1264 1322 1391 1405 1549 1616 1618 1619 1860 1871 1889 1944 1983 1997 2276
230і 2314 2337 2471 2544 2566 2786 2984 2992 3037 3343 3371 3458 3463 3530 3563 3729
3811 3866 3880 3924 3969 4064 4116 4135 4165 4183 4275 4318 4337 4426 4554 4699 4803
4831 4903 4950 4986 5008 5Ю9 5220 5248 5589 5785 5880 5955 5964 6000 6281 6475 6516



6539 6558 6594 6612 6641 6668 6713 6791 6800 6899 6968 7026 7170 7194 7201 7223 7285
7287 7557 7627 7791 7936 7957 7959 7991 8070 8227 8473 8615 8648 8701 8863 8989 9100
9132 9175 9198 9367 9416 9417 9650 9706 9721 9732 9743 9868 9930 9933 10054 ЮНО

—  8 —

10178 10448 10558 10572 10615 10629 і 0844 11055 11197 11236 11310 11340 11424 11450
11539 11586 11616 11762 11873 11922 12008 12100 12125 12127 12136 12185 12523 12880
13330 13355 13414 13662 13666 13884 13949 14025 14074 14253 14293 14354 14525 14621
14624 14682 14696 14871 14917 14960 15144 15209 15247 15350 15418 15599 15867 15892
15926 15987 16268 16449 16506 16510 16653 16728 16831 16909 16918 17248 17282 17319
17394 17493 17497 17542 17573 17587 17705 17773 17803 17909 17985 18015 18332 18337
18355 18583 18631 18705 18749 18757 18768 18806 18865 18885 19133 19163 19319 19516
19896 19906 19957 20091 20096 20294 20358 20396 20491 20602 20679 20780 20799 20828
20976 20980 21035 21105 21135 21150 21191 21244 21285 21286 21535 21583 21788 21801
22008 22061 22126 22290 22361 22381 22469 22557 22594 22732 23065 23111 23119 23120
23340 23382 23454 23628 23692 23740 23920 23945 24038 24062 24074 •24227 24389 24535
24637 24641 24704 24709 24780 24808 24839 25249 25298 25339 25568 25627 25658 25974
25979 26051 26067 26196 26222 26407 26429 26501 26518 26520 26541 26618 26637 26678
26707 26710 26849 27007 27015 27086 27091 27139 27215 27249 27697 27892 27896 27958
27983 28046 28071 28144 28233 28255 28291 28402 28542 28758 29026 29093 29112 29113
29150 29207 29376 29513 29517 29904 29928 29931 29991 30096 30171 30191 30198 30245
30301 30553 30574 30753 30862 30883 30974 30977 30984 31071 Зі 085 31092 31151 31292
31408 31415 31418 31542 31649 31690 31697 317U 31780 32259 32309 32409 32462 32544
32545 32562 32623 32686 32689 32863 32882 32927 32967 3303S 33078 33111 33124 332Н
33221 33303 33442 33469 33571 33749 33758 33797 33968 33986 34016 34036 34048 34072
34150 34166 34379 34555 34561 34669 34684 34763 34879 34881.

Серія Д. по 500 зл. Ч. 117 129 190 334 489 564 569 615 694 851 1049 1177 1253
1434 1569 1599 1605 1627 1656 1696 1714 1802 1833 1860 1878 1902 1988 2209 2304 2390 
2437 2466 2506 2584 2628 2663 2846 3199 3205 3255 3294 3329 3479 3610 3810 3823 3915 
3934 4099 4178 4307 4316 4430 4556 4584 4671 4733 4740 4790 4830 5058 5060 5237 5373 
5495 5597 5645 5766 5801 5821 5833 5382 5907 5949 5977 5998 6042 6167 6199 6237 6544 
6619 6735 6785 6845 6933 6949 7030 7072 7083 7194 7241 7270 7505 7706 7733 7766 7889 
8025 8101 8154 8161 8388 8394 8546 8643 8671 9029 9303 9325 9326 9344 9386 9465 9520 
9603 9641 9677 9707 9718 9935.

Серія E. по 100 зл. Ч. 58 61 198 380 411 452 685 725 767 828 861 879 925 933 
959 1128 1399 15&2 1591 1827 1924 2005 2061 2160 2212 2323 2388 2395 2478 2517 2593 
2596 2697 2824 2891 2954 3035 3087 3114 3133 3136 3188 3313 3364 3383 3552 3587 3844 
3869 3910 3967 4012 4114 4180 4200 4308 4319 4418 4714 4867 4874 4910 4917 5161 5197 
5347 5447 5656 5745 5923 6078 6098 6126 6205 6418 6701 6716 6734 6814 7053 7089 7439 
7529 7603 7611 7643 7870 7903 7929 7976 8051 8052 8124 8134 8268 8371 8378 8406 8485 
8509 8518 8536 8537 8566 8576 8585 8621 8692 8709 8885 9073 9097 9167 9224 9307 9427 
9508 9640 9670 9761 9781 9791 9887 9943 9954 9990 10162 10179 10183 10204 10472 10500 
10571 10379 10713 10788 10845 11212 11304 11357 11641 11655 11777 11827 11868 11913 
12098 12101 12128 12209 12449 12553 12572 12669 12674 12690 12762 12769 12771 13023 
13037 13202 13258 13359 13445 13452 13572 13706 13725 13729 13855 13879 13995 14350 
14481 14564 14748 14942 14961 15016 15117 15233 15251 15343 15429 15430 15469 15478 
15628 15691 15718 16023 16071 16147 16297 16323 16342 16422 16463 16511 16659 16669 
16861 16937 17020 17223 17260 17289 17350 17645 17669 17700 17748 17872 17880 17917 
18078 18271 18302 18316 18597 18641 18747 18763 18900 18973 19088 19127 19226 19280 
19338 19372 19449 19526 19666 19677 19816 19909 19950 19959.

Серія Ф. по 50 зл. Ч. 215 329 338 345 397 557 605 657 707 760 813 849 910 1309 
1452 1658 1961 2169 2180 2344 2451 2478 2523 2555 2662 2707 2807 2822 2862 2891 2908 
2924 3109 3279 3319 3330 3401 3426 3463 3464 3490 3523 3614 3629 3664 3665 3707 3757 
3946.

Поручався всЬмь душнастирямт, у  которьіхт, облигаціи проиинаційни він- 
кульованй вь користь парохіи, церквей или Фундацій знаходять ся, тій точно пе-



ресмотрити, а еслиби іюмежи 
вразь гь дотичними аркушами 
облигадііі за дослідне иовроче,

_ А
ними знаііпілн ся вильосс ваші, 

платимчими и квитами на % 
вт, часЬ оті» 1. до 10. Червця

иредкладати сюда 
отгь внльосованілхь 
1892.

О т ь Е н. К о н с и е т о ]) і и

Перемишль, дня 15. Січня 1892.

Ч .  G.

Відомо буде, що весь св іт і, католическій, радостно обходивши вереді 
колі,кома ]юками нятьдесятьлітні,ні Ювилей священьства ЕГО СВЯТОСТ11 ПАПЬІ 
ЛЕВА XIII, при помочи Божоіі способить ся вь р. 189.-5 праздновати еще торже* 
ственніііше 50-літну рбчннцю (Секундицію) Еиископства Св. Отца.

Вь той діли — якь уж е при первоп нагоді, складинй були Отду Святому 
изь всіхь  стороні світа рожни цінна дари вт, налатахь Ватьїканьскдхь вт, до- 
казт, горячои любови и сілновнон нреданности кь ІІайдостоіініншому Его Лиду, 
такт, її при сносббностИ торжественноге обхо;іженья Его нятьдесяті,літного Юви- 
лея Епископского постановлено собирати поможи вірньїми жертви, изь которілхь 

• Отду Святому найдорожшою н наііугоднііінк ю має бути нова Церновь вь РимЬ 
котора изь вильїнувшихь жертвь г. 189В стане вибудована на самбмь виднііішбмь 
и ббльше залюдненбмь містди, и то нбдь покровомь св. Іоакима, Патрона Его 
Святости. Тая церковь має бути по воли О т а  Святого нерва, Его св. Тезоимен- 
нику посвященна; она має статися заразомт, ередоточіемь для в сіхь  богомолі,ни- 
кбвь приспівшихь іам ж е отдати належите иоклоненіе Св. Евхаристіи (centrum 
Eucharisticae peregrinationis); она має бути не тблько даромь святочні,імь, но та- 
кожь нерозрушимьімь намятндкомь, которіліі увічнить Его ГІонтіїФдкать, стблько 
напастьми и тіснотами испілтованнй, а столико достославнимн білішаючій с}1 
ділами.

Коли отже на будову такої! церкви, яка має вну'ірснннмь и вніпшьімь 
еи устроііствомь виолні отвічати вимогам!, нннішного часу, впливають уже чи
слений жертви изь в сіхь  стороні, світа вь доказі, узнанья великої! любви Отца 
Св. кь міру христіяньскому, Его мудрости вь управленню церкви Христовоіі, 
Его Слави середі, потентатові, земскіїхь, засягаючихь вь самьіхь критичних!, хви- 
ляхь Его світлого Совіта и предоставляючихь Ему часто рішенье самьіхь жи- 
зненнхь вопросбвь — • гожі, взьіваемь и Мі,і Прч. Духовеньство и всіхь діедезань 
Нашихі, до охотного, щодрого складовані,я жертвь на поминутую церковь, которои 
будовою изь спеціального уповажненья Папи Римского має занятися Всч. Ієрей 

Антоній Brugidou, ректорь общого стоваришенья »ab Adoratione Reparatrice gen
tium Catholicarum* вт, Рим і (Rvdis. І). A. Brugidou, Presbyter Moderator Sodalitii 
universi „ab Adoratione Reparatrice gentium Catholicaram« Romae, Piazza della 

P igna Nr. 24).
Жертви найлучше пересилати або внрость подь адресою поминутого Всч. 

Папского Делегата або до здішной Еи. Канцелярій.

Ч. 5052. .

0 пятьдесятьліт- 
номть ювилею 

Епйскопства ЕГО 
СВЯТОСТИ ІІАПЬІ 

ЛЬВА XIII.
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гГое Наше возванье має ся якь найскорше обвістити діецезаномь вь цер- 
квахь такі» матернихь якь н дочернихь.

0  т ь Е н. 0  ]) д и н ар і я т а.

Перемишль, дня 22 . Січня 1892.

Ч. 52.
Ч. 7.

Конкурсь на па- 
рох ю Близянка. ІІарохія Близянка деканата Коросняньского, право патрона ночивае, вьі- 

ставляеся на конкурсь сь речинцемь убігательства до дня ЗО. Марта 1892.

() т т» Е н. К о н е  и с т о  р і н.

Перемишль, дня 15. Січня 1892.

Ч. 4 6 7 . Ч. 8 .

0 доносах!» смерти 
т'бл'ь учитель 

скихь.

Бедля заявленья вис. ц. к. Ради школьнои краевои зь дня 21 . Січня 
1892 Ч. 91 переконано ся вь многихь случаяхь, що уряди парохіяльнй, вь об- 
ем і когрьіхь заходять случаи смерти емеритованихь учителеіі її учительокь школь 
народнихь, вдбвь н сироть по тихже, побераючнхь то емеритури, то заосмотренья, 
додатки на вихованко або дари зь ласки, не доносять о тихь случаяхь смерти 
ц. к. Р ад і школьнои краевоіі нослідствіемь чого єсть неладь вь заряді дотич
ними Фондами.

Для уникненья проте повнешои недогодности, взивають ся нредлежачимь 
в с і уряди парохіяльнй нбдь лячною отвічательностію о случаяхь смерти вьіжь 
наведеньїхь личностеіі при докладномь наведенью дня смерти, безотволочно висо- 
коіі ц. к Р а д і школьнои краевоіі внроеть доносити.

0  т ь Е н. К о н е и е т о р і и.

Перемишль, дня 28. Січня 1ь92.
»

Х роникд .
Ч. 418. Дня 24. Січня 1892 упокоюся вь В о зі Его Еминенція карди- 

наль Іоаннь Симеони, Префскть св. конгрегація но діламь розпространеня в іри .
Світлий сей трудолюбивий и вь повномь слова значеню знаменитий 

Мужь родивь ся 12. Лиііця 1816 вь Palliano di Palestrina. Студія укончивь вь 
семинаріи римскоіі, а одержавши степені» доктора св. Богословія и нравь, и руко- 
нолаганий вь іереи, ставь секретаремь Пропаганди вь новоотворенбмь бтділ і „pro 
negotiis ecclesiarum orientalium.* Свопми способностями и свойствами серця звер-
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Єр. . . r „
нувь на себе скоро увагу Его Святости б. н. Пін ЇХ. п ставь именованнй 15.
Марця 1875 кардиналом!,. Вь тбмь часі бувь иокойний Апостольскимь Нунціемь
вгь Мадриті, по смерти же кардинала Антонелли стань статскимь секретаремь Его
Святости. Теперішні,ііі Пана Левь XIII. заразь по обнятію правленій норучивь
коконному ведені,с д іль Пропаганди, на котрбмь то становищн трудивт. ся <>нь
ажь до смерти.

Бистрі,імь оком!, и неутомимою діятельностію обнимаючи діла розширена 
в ір и  но ділом!, с в іт і, занимався Иокойний щиро ділами нашого св. об])яда и на
шої! Церкви, отношеня котрої! були Ему докладно знанії, 

ви- Д уш у Праведника поручаемь побожні,імь молитвами Прч. Духовеньства.

ІНкольноюрд. комисарями именованй:
Ч. 57 79. Прч. Михаиль Ковшевичь, завідагель деканата Варяжского для тогожь 

деканата а Прч. Володимірь Льіснкь М. Декань Судововишеньскій для 
тогожь деканата.

„ 5427. Прч. Кинріянь Добряньскій парохь ні, Л ежахові для другой ноловиньї 
деканата Ярославского.

00-
охь
ані,
гри
от

НІЙ
і!®
ІНСО-

ірди-
Ц.
ний
вь
іо-
го
)■

Ч. 5655. ІІр. К уцій  Даніиль, получинь сопомочничестно при нароху вь Л ін и н і 
вели кой деканата Стари іса мб<ірского.

„ 5654. II]). Нестеровичі, Ннколаіі, получинь сотрудничество вь Самборі.
„ 5701. Пр. Гаетавецкій Счасіньїй, долучивь сопомочничестно при пароху вь До- 

брусині, деканата '/Колкбвског<>.
,. 55*3. Пр. Грабець Теодорь, получинь завідательство парохіи Стрілбичи. дека- 

ната Старо самоорского.

Вт» пропозицію нринятй:
Ч. 4269. На парохію Заточені,е, деканата Балигородского, Чаііковскій Володимірь.
„ 4270. На парохію Горохбвці, деканата Нижанкбвского : Хомндкій Т єофиль, 

Кульматьіцкій Н)ліянь.
„ 4273. На парохію Ростайне, дек. Дукляньского, Хилякі, Антоній.
,, 4276. На парохію Брухналь, деканата Яворове кого : Мацюракь Василій, Ярем- 

кевичь Лука, Годовані,скій Иетрь, Насальскііі Володимирь, Петрнкь Сте- 
<і>ань, Яворскій Іоаннь, Ирухнидкій Андрей, Сливин ьекііі Михаиль, Ме- 
телля Северинь, Сорока Іоаннь, Струсевичь Александерь.

,, 4266. На парохію Звбрт», деканата Старосамборского: Хомндкій Т єофиль, Со
рока Іоаннь, Хомишинь Максимь, Давидовичь Бронпславь.

„ 4268. На парохію Тьісовидя, деканата Затварницкого: Морозь Григорій, Кня- 
жиньскііі Піетрь, Ясеницкій Володимірь, Ленчикь ІОСИФЬ.

„ 4271. На парохію Криве дек. Затварницкого, Моравскій Іеронимь.
,. 4267. На парохію Гладншбвь. деканата Біцкого: Лещишакь НикіїФорь, Бар-

• — ґл •новекш оахарія.
,, 5382. На парохію Тиханя, деканата Дукляньского, ІІирбгь Даніиль.
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„ 46 49. 
4650.

Ч. 5384. 11а парохію Татаринові», деканата Горожаньского: Гумецкііі іосиф ь , 
ІІрухницкіії Андреіі, Х омицкіи Т єофиль, Сорока Іоаннь 
На парохію Дубецко, деканата Бнрчаньского, Петрьїкь Стсфянь.
Па парохію Борьіня, деканата Вьіеочаньского: Морозь Григорій, Морав- 

скііі Іеронимь.
„ 4651. На парохію Конотопі»!, деканата Варяжекого: Низовий Юліянь, Яремке- 

вичь Лука, Насальекііі Володимірь; Жарскііі Михаиль, Алексевичь Сга- 
ниелавь, Гумецкііі Юліянь, НЬсельовскіи Фнлемонь, Онишкевичь Стєфянь, 
Метелля Северннь, Билиньскіії ІОСИФЬ.

,, 5383. На парохію ОЬлець, деканата Мокряньского: Иіьницкііі Іоаннь, Мацю- 
]>акь Василів, Чаііковскііі Володимірь, ОЬлецкііі Александерь, Добряньскій 
Альбпнь, Билиньскій іосифь, К іісєльовскіп Фнлемонь, Хомицкіи Т єофиль, 
Сорока Іоаннь, Ленчнкь іосифь, Давндовичь Брониславь.

Увольненье огь исньїту нон курсового иолучили:
Ч. 2522. ІІреч. Мосевичь Володимирі, зь Теглова.

4899. ., Менциньскііі Корнилііг, зь Тирявьі волоском.
Калужняцкій Владьіславь, зь Нзбь.
Крвавичь Викгорь, зь Залужа.
Гладиловичь Юліянь, зь Боленовичь. 
Лодьіньскііі Корнилій, зь Либохорьі.
Лисякь Іоаннь, зь Т учані 
Гелитовичь Александерь, зь Коровникь.

„ 5051. 
„ 5070. 
„•5116.

:і
п
п

5120.
„ 5087. 
„ 5233.

•і
•п

Отиустки иолучили:
Ч. 5386. Куріїякь Гсодозііі богословь зь IV. р. на Епархію Станиславбвску. 
„ 5411. ,, Нот учко Володимирі на АЕнархію Львбвску.

На конкурсе ел> речинцемт, до !4 Цвітня 1892 розписує ся:
Ч. 358 Тустановичп, дек. Дрогобьщкого, ц. к. наданя.

О т ь  Е н. О р д  п н а р і я т а .  

Перемишль, дня 29. (Зміна 1892.

t  Ю л і д н ь
Еішскопь.

ГГ' _ Л і



Роїть 1892.

ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Вьідано 18 . Лютого. ч. II.

Ч. 9. Ч. 263/орд.

На моє смиренне прошеніе благоволили Его Святость Левь Пана X III 
пбсля рескрипту св. Конгрегаціи для Розширеня В ір и  зт> дня 11 . Листопада 1891 
на авдіенціи дня 20. Жовтня 1891, уділити ми н і  слідуючи надзвичайнії власти:

І.

Власти o tt , ев. 
Апост. Престола 

ві> справахт, 
сопруж- Епископу 

у д іл  єни.

Facultates concessae a SS. D. N. D. Leone divina providentia Papa XIII, 
in audientia habita a Subscripto Secretario S. Congregationis de Propaganda Fide 
pro Negotiis Ritus orientalis die 20 . Octobris anno 1891 R. P. D. Juliano Pelesz, 
Episcopo Premislien. Ruthenorum, ad quinquennium duraturae:

1. Absolvendi ab haeresi, et apostasia a fide, et a schismate quoscumque 
etiam ecclesiasticos, tam saeculares, quam regulares, non tamen eos, qui ex locis 
fuerint, ubi sanctum officium exercetur, nisi in locis missionum, in quibus impune 
grassantur haereses, et post judicialem abjurationem, illuc reversi, in haeresim fue
rint relapsi, et hos in foro conscientiae tantum.

2. Tenendi, et legendi non tamen aliis concedendi, praeterquam, ad tempus 
tamen, iis Sacerdotibus, sive laicis quos praecipue idoneos, atque honestos esse 
sciat, libros prohibitos, exceptis operibus Dupuy, Volney, M. Reghellini, Pigault,
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le Brun, De Potter, Bontham, J. A. DuJaure, Fetes, et Cou.rtisanes de la Grece, 
Novelle di Casti, et aliis operibus de obscoenis, et contra Religionem ex professo 
tractantibus.

3. Dispensandi in 3. et 4 simplici, et mixto tantum nedum cum pauperibus 
sed etiam cum nobilibus et divitibus in contrahendis et in contractis cum haereticis 
vero conversis etiam in 2. simplici, et mixto, dummodo nullo modo attingat primum 
gradum, et in his casibus, prolem susceptam declarandi legitimam.

4 . Dispensandi super impedimento publicae honestatis, justis ex sponsalibus 
proveniente.

5 . Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen conjugum ma- 
chinante, ac restituendi Jus petendi debitum amissum.

6 . Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis, praeterquam inter 
levantem, et levatum.

7. Hae ve**o dispensationes Matrimoniales, videlicet 3. 4 . 5. et 6 , non con
cedantur nisi cum clausula, dummodo mulier rapta non fuerit, et si rapta fuerit 
in potestate raptoris non existat, et in dispensationibus hujusmodi declaretur ex
presse, illas concedi tanquam a sedis apostolicae delegato, ad quem effectum etiam 
tenor hujusmodi facultatum inseratur; cum expressione temporis, ad quod fuerint 
concessae.

8 . Dispensandi in irregularitatibus ex delicto occulto tantum provenientibus, 
excepta ea, quae ex homicidio voluntario contrahitur.

9 . Dispensandi, et commutandi vota simplicia in alia pia opera, exceptis 
votis castitatis, et religionis.

10. Absolvendi ab omnibus censuris etiam speciali modo in Bulla-Aposto- 
licae Sedis moderationi diei 12. Octobris 1869, Romano Pontifici reservatis, excepta 
absolutione complicis in peccato turpi.

11. Delegandi simplicibus sacerdotibus potestatem benedicendi paramenta, 
et alia utensilia ad Sacrificium missae necessaria, ubi non interveniat sacra unctio, 
et reconciliandi Ecciesias pollutas aqua ab episcopo benedicta, et in casu necessitatis 
etiam aqua non benedicta ab episcopo.

12. Conferendi ordines extra tempora, et non servat"s interstitiis usque ad 
sacerdotium inclusive.

13. Dispensandi super defectu aetatis unius anni ob operariorum penuriam, 
ut promoveri possint ad sacerdotium, si alias idonei fuerint

14. Conficiendi olea cum quinque saltem Sacerdotibus, non tamen extra 
diem coenae Domini, nisi necessitas aliud urgeat.

15 Celebrandi bis in die, si necessitas urgeat, ita tamen ut in prima missa 
non sumpserit ablutionem, per unam horam ante auroram, et aliam post meridiem, 
sine ministro, sub dio, et sub terra, in loco tamen decenti, etiamsi altare sit fructam 
vel sine reliquiis Sanctorum, et praesentibus haereticis, schismaticis, infidelibus, et 
excommunicatis, et aliter celebrari non possit. Caveat vero, ne praedicta facultate, 
seu dispensatione celebrandi bis in die aliter, quam ex gravissimis causis, et raris
sime utatur, in quo graviter ipsius conscientia oneratur. Quod si hanc eamdem 
facultatem alteri sacerdoti juxta potestatem inferius apponendam communicare, aut 
causas ea utendi alicui, qui a S. Sede hanc facultatem obtinuerit, approbare visum 
fuerit, serio ipsius conscientiae injungitur, ut paucis dumtaxat, iisque maturioris 
prudentiae, ac zeli, et qui absolute necessarii sunt, nec pro quolibet loco, sed ubi



gravis necessitas tulerit, et ad breve tempus eamdem communicet, aut respective 
causas approbet.

16. Deferendi sanctissimum Sacramentum occulte ad Infirmos sine lumine, 
illudque sine eodem retinendi pro eisdem infirmis, in loco tamen decenti, si ab 
haereticis, aut infidelibus est periculum sacrilegii.

17. Induendi se vestibus saecularibus, si aliter, vel transire, ad loca eorum 
curae commissa vel in eis permanere non poterunt.

18. Recitandi rosarium, vel alias preces, si breviarium secum deferre non 
poterunt, vel divinum officium ob aliquod legitimum impedimentum recitare non 
valeant.

19. Dispensandi, quando expedire videbitur, super esu carnium, ovorum, 
et lactiniorum tempore jejuniorum et praesertim quadragesimae, non tamen per 
generale Indultum, sed in casibus particularibus.

20 . Communicandi h as' facultates in totum, vel in partem, prout opus esse 
secundum ejus conscientiam judicaverit, sacerdotibus idoneis in conversione animarum 
laborantibus, et praesertim tempore sui obitus; ut sede vacante sit, qui possit sup
plere donec sedes apostolica certior facta, quod quamprimum fieri debebit per 
delegatos, aut unum ex eis, alio modo provideat.

21. Et praedictae facultate, gratis, et sine ulla mercede exerceantur, et 
ad quinquennium tantum concessae intelligantur.

22. Utendi eisdem facultatibus in civitate, et dioecesi.

ir .

Ex Audientia SSnii diei 20. Octobris 1891,

SSmus Dominus Noster Leo divina providentia Papa XIII. referente sub
scripto Secretario S. Congregationis de Propaganda Fide pro N egotiis Ritus Orien 
talis, R. P. D. Juliano Pelesz, Episcopo Premislien. Ruthenorum, sequentes facultates 
benigne concedere dignatus est :

I. Facultatem dispensandi cum catholicis ejus jurisdictioni subjectis super 
impedimento tertii consanguinitatis gradus mixti cum secundo, pro viginti casibus, 
concurrentibus canonicis causis.

II. Facultatem dispensandi pariter pro viginti casibus, atque canonicis 
concurrentibus causis super impedimento tertii affinitatis gradus secundo admisti.

III. Facultatem dispensandi super impedimento secundi consanguinitatis 
gradus aequalis, pro decem casibus, canonicis concurrentibus causis.

IV. Facultatem dispensandi pro decem pariter casibus, concurrente ne
cessitate, super impedimento secundi affinitatis gradus ex copula licita provenientis, 
in linea collaterali aequali.

V. Facultatem dispensandi, pro decem casibus, atque gravissimis con
currentibus causis, super secundo affinitatis gradu tangente primum, ex copula licita, 
in linea collaterali.

VI. Facultatem cumulandi dispensationes matrimoniales juxta Rescriptum  
typis impressum atque insertum.

Datum Romae ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide die et 
anno ut supra.
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Ех Audientia SSmi habita die 20. Octobris 1891.
SSmus Dominus Noster Leo Divine Providentia PP. ХЦІ. referente me 

infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide Secretario pro Negotiis R. O. 
R. P. D. Juliano Pelesz Eppo Premislien. Ruthenorum, benigne indulsit ut faculta
tibus ab Apostolica Sede ei tributis dispensandi super quibusdam impedimentis 
matrimonium dirimentibus singillatim sumptis uti etiam possit in casibus, in quibus 
duo vel plura simul concurrant ex praedictis impedimentis, nec non concurrente 
quoque impedimento mixtae communionis, si etiam pro hujus dispensatione conce
denda facultatem jam obtinuerit; accedentibus tamen justis iisque gravibus causis, 
et in urgentioribus casibus, pro quibus tempus non suppetat recurrendi ad Sanctam 
Sedem, et dummodo singulae facultates, sive primitus ab eo obtentae sive ei reno
vatae, adhuc perdurent, et si agatur de facultatibus pro certo casuum numero 
taxative eidem concessis, hunc numerum non excedat. Contrariis quibuscumque 
non obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis die et anno ut supra.

Що симь до загальної! відомості! подався.

О т ь Е п. О р д и н а р і а т  а.

Перемьішль, дня 3. Лютого 1892.

Ч. 42/орд.

Обвізщаеся рес
крипте св. Кон
грегація Инквиз. 

уділяючій Зї> по
воду пануючои еще 

слабости т, зв. 
ИНФЛЮЄНЦИ розро

щені е 0’гь поста.

Ч. 10.

Оть св. Конгрегації! Пнквизиціи нолучилисьмо слідуючій рескрипть:

S. R. UNIVERSALIS INQUISITIO
AD OMNES ARCHI EPISCOPOS

EPISCOPOS ET LOCORUM ORDINARIOS CATHOLICI ORBIS.

Apostolicae potestatis et benignitatis curas ad se vocavit, conditio et g-enus 
morbi, qui hoc tempore non Europam modo sed alias Orbis regiones late pervasit. 
Hoc enim grassante malo permotus Sanctiss;mus Dominus Leo XIII. pro summo studio 
quod gerit, ut non solum in iis quae animi sunt, red in iis etiam quae sunt corporis 
bono Fidelium consulat, Suae sollicitudinis esse putavit, ea praesidia quae in sua 
potestate sunt conferre Fidelibus, quae corporis vitaeque incolumitati adversus morbi 
vim dominantis prodesse posse visa sunt. Ouamobrem ministerio Sacri Consilii 
Supremae Romanae L niversalis Inquisitionis utens, omnibus Archiepiscopis Episcopis 
et locorum Ordinariis Catholici Orbis, cunctis in regionibus qua morbus de quo 
supra dictum est, incubuit, Apostolica auctoritate facultatem impertit, ut Fideles 
queis praesunt a lege solvant qua abstinentiam et ieiunium servare tenentur, donec 
iisdem in locis ipsorum iudicio, hanc Apostolicam indulgentiam publicae valetudinis



ratio et conditio requirat. Optat autem Sanctitas Sua, ut dum Fideles Apostolica 
hac benignitate utuntur, studeant impensius piis vacaie operibus, quae ad divinam 
clementiam demerendam valent. Quapropter eos hortatur, ut sublevandis caritate 
egenis, celebrandis ad preces et sacra officia templis, frequentique sacramentorum  
usui ad Deum exorandum placandumque studiose dent operam, cum aperte pateat 
crebra quibus affligimur mala, ad divinam justi:iam esse referenda, quae ob cor
ruptos mores et late exundantem flagitiorum colluviem iustas poenas ab hominibus 
expetit.

Romae die 14. Januarii Anno 1892.

R. Card. Monaco.

Подаючи ce до загальнои відомості!, норучаемь Всеч. Душпастнрямь, 
щобьі вь р азі истиннои потреби зь того разрішенія оть поста нбсля воли и вска- 
зовокь Его Святости Льва Панн XIII ужигокь робили.

О т ь  Е н. 0  р д и н а р і а т а.

Перемишль, дня 9. Лютого 1892.

Ч. 11.

Подався до відомості! Преч. Духовеньства слідую че:

ИОВ'ВДОМЛЕИЬЕ.

Ч. 180. Загальне зббранье членбвь Товариства св. Аи. Павла, бтбудеся 
вь сали засідань консисторскихь вь Львові дня 10. л. Марта с. р. сь слідуючою 
програмою:

1. Торжественне Богослуженье вь церкві св. Вмч. Георгія о год. 8 рано.
2 . О год. 10 зачнесь загальне зббране.
3. Вибори предсідателя на чась загального зббраня.
4. Снравозданє секретара.
5. Справозданв касіера.
6. Внббрь контрольної! комиесіи.
7. Иредложеня виділу що до зм іни  статутбвь, имснно §§. 4. 4 б. 11 . 

1о. 15. 16 а. 16 в. 18.
8 . Внеееня членбвь.
Заразомь повідомляє внділь, що на дняхь 7. 8 . 9. и 10. л. Марта с. р. 

бтбудутся реколлєкціи духовий для Всеч. Свяіценникбвь вь монастиря ОО. Васи- 
ліянь вь Львові. Вь Понеділокь дня 7. л. Марта, бдбудесь вже перша наука ве- 
Черомь о год. 6, а вь Четверь 10. л. Марта рано о год. 7 закончатся реколлєкціи, 
почбмь наступить св. Причастіє вь церкві св. Вмч. Георгія.

Хотячихь взяти участь, упрашає ся що найменше 10 дней напередь зго- 
лосити ся до Вир. О. П])едсідателя Тов. св. Аи. Павла — або внрость до Всеч.

Ч. 547.

0 загальнблгь з  6- 
браню Товариства 
св. Ап. Павла в-ь 

Львові



Настоятельства ()(). Василіянь вт» Львові Ц іле удержанє пбдчась реколлєкціи, о- 
тримають Всч. 0 0 .  Учаетники вт» монастиря за найскромнійшимь вннагородженьемь.

Оть виділу Товариства св. Агг. Павла.

Львовь, дня 28. л. Січня 1892.
Евгеній Гузарь Л. Турневичь

-  18 —

секретарь
О т ь Е іг. О р д и н а р і а т а. 

Перемишль, дня 8 . Лютого 1802.

дредсФдатель.

Ч . 288.

О вильоеованю 
5°/о листові 

• гнпотечньїхг.

ч. 12:
\

Посла повідомлена Дирекцій банку инотечного зь дня 15. Січня 1892 
остали слідую чи 5°/0 листи заставна дня 29. Жовтня 1891 внльосованй:
ч. 7093. Сер. Б. на 500 зл. винк. на парохію Модричь.

11
1375 V А. її 100 ,, ,, ., ,, Якубова Воля.

11
8633 м А. її 100 ,, „ богослужебну Фундацію Иліи Половчакь Я-

ворского при г. к. церкві вь Волошиновой.
55 3325. Сер. А. по 100 зл винк. на церковь вь Самборі.
55 194>. А У 100 „ ,, Фундація богослужебна Игнатія Ванковичь,

ари церкві вь Смерекові.
55 10754. Сер. А. на 100 зл. винк. на парохію Дорожовь.
11

8764. 55 А. •а 100 „ ,, ,, ,, Рогбзно.
п 12403. 51 А. її 100 „ „ „ ,, Устіянова.
5’ 147. 'A А. •• 100 ,, легать Василія Семейко при церкві вь Ульгбвку.

1394. «• А. •ц 100 .. і77

55 3988
77

•А Б.
77

її

■*оо>о ? фондь церкви вь Стеонику.

У) 4299.
11

Б. її 500 „ парохія Крампна.
55 8631. 55 А. У ю о  „ винк. на парохію СтеФКова.
55 7861. А.

ї ї
100 „ „ „ ,, Ялині» сь Паконювкою.

55 10035. А.
ї ї

100 ,, ,, „ ,, Радо ци на.
11

8857. 55 А.
ї ї

100 ., „ ,, церковь вь Дорож ові нижномь.
55 8854.

11
А.

ї ї
100 зл на парохію Вяцковичи.

11
10206. У) А.

ї ї
100 ,, богослужебна Фундація Счастного Кеніга при цер

кві вь Шляхтовоіі.
55 2494.

14
Б.

ї ї
500 „ ви нк. на парохію ІІелня.

55 1546. 11
А. 11 100 „ ., ,, ., Дублянн.

ь
10684. 11

А.
ї ї

100 ,, ,, ,, ,. Яворець.
п

11140. 11
А.

ї ї
100 ,, ,, ,, ., Сгаресело.

11
10657.

11
А. •і 100 „ ,, ,, „ Пакості».

55 11246. 11
А.

11
100 ,, „ дочерн. Жидовске ad ’Гиханя.

11
11079. 11

А у 100 „ богослужебна Фундація Іоанна Базилевича при цер-
к в і вт» Ярославю.
Повисиш листи припадають до виплати дня 1. Мая 1892 а сь днемь ЗО. 

Цвітна перестають нроцентоватися.
Поручаеся дотичнимь ІІреч. урядамь парох. речена листи шготечнй вь



другой половині’» місяця Цвітня 1892 до Дирекцій банку ииотечного сь нокли- 
комь на нинішнє розиорядженье пересилати и о зам іну на новй листи просити, 
по иолученю котрихь подписки полученя на тіиже при отвітннхь донесеняхь 
безотволочно сюда нредкладати належить.

Тій же Преч. Душ пастнрі, котрй би переведена зам іни иовнсшихь ли- 
стовь посредствомь Еп. Консисторія желали, що однако подвоїти видатки на иоч- 
тове порто за собою потягає, мають вь часі оть 1. до 10. Цвітна 1892 реченй 
ціннії єфєкти сюда нредкладати.

О т ь Е п. К о н с и с т о р і и.
k__

Перемишль, дня 10. Лютого 1892.

Ч. 13.
(

Комісія еміграційна вь Львові займаюча ся розслідженьемь справи емі
грацій, внесла туть прошенье, щоби посредствомь Преч. душпастирского Духовень- 
ства зббрати данй дотично руху еміграційного тутешнои Епархіи.

Ириклонно кь сему ирошенью, узнаючи вагу справи, взиваемь Преч. 
Душпастировь, щоби дотнчнй квесгіонари, котрй рбвночасно посредствомь Преч. 
урядовь дек. для кождого душпастнретва зь бтси внсилаются, совістно, точно и 
докладно виповнили, и вь назначеномь черезь дотичний урядь дек. часі іюсред- 
ствомь тогоже сюда иредкладали.

О т ь Е п. О р д и н а р і а  т а.

Перемишль, дня 13. Лютого 1*92.
\

Ч. 14.

Вь книгарні! Ф. Темнскоко вь Відни можна получити діло: »Anleitung
zum geistlichen Geschaftsstyl von Dr. Josef Helfert, eilfte A ullage“ котре для душ- 
настнрского урядована дуж е пожиточне сочиненіе симь поручае ся.

Замавляти належить у „F\ Tempsky Verlagsbuchhandlung in Wien І. 
Tuchlauben ю .«

О т ь Е іт. О р д и н а р і  а т а.

Ч. 750.

0 руху
еміграційньиуть.

Ч. 41/орд.

0 сочиненю Дра» 
ІосиФа Гєльфє рта 

„Anleittmg zum 
geistlichen 

Geschaftsstyl."

Перемишль, дня 8 . Лютого 1892.
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Ч. 830. Ч. 15.

О конкурсі на по
саду катяхитз при 

нар. школах^ 
вть Бучачу.

Подаєся до в’Ьдомости слідуюче:
L. 145. Celem stałego obsadzenia posady osobnego nauczyciela religiigr. kat. 

z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkole 6-klasowej żeńskiej i 4-klasowej 
męskiej w Buczaczu rozpisuje się niniejszem konkurs.

Do powyższej posady przywiązana jest płaca roczna 600  zł., io °/0 dodatek 
na mieszkanie i prawo poboru dodatków pięcioletnich po 50 zł. O posadę tę ubie
gać się mogą kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni. Podania należycie 
udokumentowane i zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną wolno wnosić za posYedni- 
ctwem swej władzy przełożonej do końca marca b. r. do tutejszej c. k. Rady szkol
nej okręgowej. Buczacz 6 . lutego 1892.

O T b E II K O H C И C T o p і и 

ІІеремьішль, дня 16. Лютого 1892.

Х роникл .
Зав'Ьдательства полу мили:

Ч. 5334. Гумецкііі іосифь парохіи Комарно, деканата Комарняньского.
., 5530. Пастернакь Іоаннь парохіи Зворь, деканата Старосамборского.
,, 33. Осьмакь Романь парохіи Синявка, деканата Любачовского.
„ 614. Хотьінецкій Константинь парохіи Букова, деканата Старосольского
„ 806. Хилякь Димитрій парохіи 'Гиханя деканата Дукляньского.

Новоиоставленй иресвитери нолучили сл'Ьдуючй иоеадьі:
а) завкдательства.

Ч. 5908. Венгриновичь Володимирь вь Крьівомь дек. Балигородского.
„ 5914. Дуркоть Теодозій вь Войковой.
„ 5920. Дуркоть Іоаннь Хр. вь Ольховци.
,, 5915. Фецица Михаиль вь Чорнорккахь.
., 5917. Савойка Теодорь вь Мильковк.
,, 5909. Заремба іосифь вь Рябомь.
„ 5929. Кузьмакь Михаиль вь Багноватомь.
., 5913. Черлюнчакевичь Миронь вь Долинахь

б) согрудничеетва.

Ч. 5904. Берескій СтеФань вь Хиров-Ь.
„ 5910. Лазоршпакь Миронь вь Любичи.

5911. Титарь Іоаннь вь КурьілбвцР.
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Ч. 5912. Хилянь Петрь вь Сосниці. 
kat „ 5918. Дуркоть ІІетрь вь Каменці лісной.
щ „ 5914. Кмицикевичь Алек. Савинь вь Ббтли.

„ 5922. Габлиньскій ІІетрь вь Оровомь. 
ц  „ 5924. Винницкій іосифь в ь  Теплицяхь.
щ
Усіє п) сономочничества./

Ч. 5906. Филиповичь Іоаннь вь Болехбвцяхь.
„ 5905. Негребецкій Юліянь вь Р іч и ц і.
„ 5903. Жолковскій Антоній вь Гуйску.
„ 5916. Ляврецкій Василів вь Себечеві.
„ 5921. Людкевичь Михаиль яь Дрогоеві.
„ 5922. Мудрий Михаиль вь Вьішатьічохь.
„ 5928. Федашь Ннколаіі вь Дорогошові.
„ 5. Перчиньскій ІІетрь вь Ришковой Воли.
„ 51. Сабарай Іоаннь вь Плоскомь.
„ 53. Рудзю Діонізііі вь Волчшцовичахь.
„ 126. Бурмичь Ннколаіі вь їїолонной.
„ 5902. ІІогорецкій Володимирі» етавь II пронов'Ьдникомь при катедр. Х рам і вь 

ІІеремншли.
„ 317. Петровскій Михаиль бувшій сотрудникь вь Оровомь переміщені, етавь

на сономочника до Доброгостова.
„ 351. Борись Сімеонь був. сопомочникь вь Р іч и ц і на сотрудника до Комарна.

Впропозицію принятй:
ч

Ч. 4275. На парохію Яблонка внжна дек. Внсочаньского Ленчикь іосиф ь.
„ 5441. На парохію Синява дек. Ярославского Мерена Теодорь, Годованьскій 

Петрь, Вахнянинь Игнатій, Метелля Северинь.

ІІрезентьі иолучили;
Ч.
V

r

r
V

462. Кульматнцкій Юліянь на парохію Горохбвці дек. ІІижанкбвского.
5440. Хилянь Володимирь на парохію Литння дек. Мокрянг.ского.
4277. Леонтовичь Адріань на парохію Тенетиска дек. Потелицкого.

616. Хомицкііі Т єофиль на парохію Звбрь дек. Старосамборского.
623. Моравскій Іеронимь на парохію Криве дек. Затварницкого.
671. Чайковскііі Володимирь на парохію Загочевье дек. Балигородского.
692. Копьістяньскій Сильвестерь на парохію Сушиця велика, дек. Старосольск. 
710. Алексевичь Станиславь на парохію Коногони, дек. Варяжского 
806 Барновскій Захарія на парохію Гладишбвь деканата Бідного.

Именованя:
Ч. 123. Гіреч. Брнлиньскій іосифь парохь вь Жолтанцяхь поставлень
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етавь завідателемь деканата Куликовского вь містце уступившого декана Бпр. Ро
мана Ковшевича.

Ч. 513. Преч. Мацюракь Василій парохь вь Ляшкахь завязаннхь поста
влень етавь Віде-Деканомь для деканата Комарняньскоґо.

Ч. 5605. Преч. Копьістяньскій Антоній М. Декань Бирчаньскій и парохь 
Brj» Лині нолучивь грамоту на отличія крилошаньскй

Ч. 553 . Вьгс. ц. к. Намістничество рознорядженьемь зь дня 22 . Січня 
1892. Ч. 2365 призволило на дотацію рочньїхь 300 зл. для сопомочника вь Доро- 
ошові деканата Куликовского на одень рбкь.

Ч. 331. Тоежь рознорядженьемь зь 11 . Січня 1892 Ч. 69.468 призво
лило на таку саму дотацію для сопомочника вь Рьішковой Воли деканата Яро- 
славского на чась душпастьірованя тамошного нароха Теодора ІІаньковского.

Переведенй богоелужебнй учрежденія:
Ч. 484. Иванковой Марій при церкві вь Хліпляхь сь капиталомь 200 зл. 
Ч. 654. Заблоцкои Юлій при церкві вь Тартакові сь капит. J00 зл.
„ 813. Базилевича Іоанна при церкві вь Ярославю, сь капиталомь 100 зр.

Ч. 5114. Преч. Кишикь СтеФань парохь вь Опаці нолучивь узнанье и 
похвалу за заслуги его около побудована новои матернои церкви и іюстроеня ц ін 
ного иконостаса.

Ч. 463. К уцій  Даніиль сопомочникь нароха вь Л ін и н і великой, етавь 
управляючимь сопомочникомь тамже.

Ж ертви.
Ч. 326. Преч. урядь дек. Дрогобьщкій донісь що Ч. Теодорь Иванишинь госно- 

дарь вь Долгомь ad Ріпчиці, иричинивь ся до внбудованя тамошнои 
церкви квотою звьішь 200 зл. за тое богоугодне діло нолучивь оть Еп. 
Ординаріата грамоту похвальну сь Архіерейскимь благословеніемь.

О т ь Е и. О р д и н а р і а т а.

Перемишль, дня 18. Лютого 1892.

t Юліднь
Епископь.

TvnoMi» С. Ф. Піонгкевича вг Неремьішли.



ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Рокч» 1892. Видано 12 . Марта. JJJ#

Ч. 16. Ч. 309/орд.

АРХІЕІШСЕЗОПЬІ и ЕПИСКОПЬІ Д Е РЖ А В ЬІ АБСТРІЙСЕЗОИ Обвіщаеея вспбль-

ВЗзрнь ї м^ь  С Б О И Х І )  Д і е ц е с і й

мирі), поздоровленьв и благословеніе вії l i c y c t  Я р и сті Г о с п о д і н а ш !
Возлюбленнй о Г осп оді!

Взнесли и важни задачі нашого св. уряду, именно вт. часахь пребога- 
тмхь вь вонросн рішаючи н повни послідствій, скликали наст, такожь и cero року 
на вспольну нараду.

Чувствуемь ся при томь щасливими, що собраня напій нодобають ся и 
похвалу найшли у  Верховної! Голови св. Церкви, якт, намь тое виразно познати 
давь Святійшії! Отець вь письмі Своемь зь 3. Марта с. р. А які, же то моглобн 
иначе бути.

Коли ціль нарадь нашихь не єсть инна, якь щоби обовязки нашого св. 
уряду сь большимь усп іхом ь виконувати и покріпленй вь едности, повіренихь неча- 
ливости нашой Исповідниковь церкви католичеекои ббльше убіджаючими словами 
супротивь опасностій хоронити, яки вь часахь ннніш нихь христіяньской в ір і  и 
христіяньскимь обнчаямь такь сильно угрожають. Собраня наши суть заразомь 
локликомь перестороги для клира и народа, щоби обачними були и знамена часу

ньін листі, па* 
етьірскій Архієпи
скопові, и Еписко- 
пбві, Австрійскои 

Монархій
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нонимали, а заохоченії нашимь наиомнсньемь, ялись содійствовати великому ділу  
одроженя в ір ь Г  христіаньскои и христіаньского жити.

Сь кождьімь рокомь Грознийше противостають со б і христіаньски и не
христів ньски погляди и борють ся сь собою на житье и смерть о оудучность на
родові». Вь борбі то і і всколибують ся всі» основи, на якихь доброонть оощества 
чоловічого ночивае — и такь основні державнії: бо чи єсть где еіце иорядокь 
державньїіі, на котрий, іцобьі его розсипати, не нападають завзятій партій дальше 
основи товариски, коли многи поважились онрокидати найстаршій и найкрішпіи 
головнії иодвалиньї порядку горожаньского: право власности, сонружества, родину 
и нодчинснбсть властемь оть Бога установленим!» — вь конци основи религіі и мо
рально сти, коли поважають ся будьтоби застарілими суєвіріями звати найсуще- 
ственнійшіи правди, будучій свічниками духа чоловічого и неумильними нрово- 
дниками вь /кипо туземномь именно: Бога, душу безсмертну и вічний животь.

Той грозячій уиадокь основь на якихь ночивае всякій иорядокь и до- 
бробнть людскости, може здержати лить одна сила а то Церковь Іисусь Христова: 
она лишь одна може сь усніхом ь вь ниіцо обернути в с і змаганя овьіхь темнихь 
властей, що то на закладу Христіаньсгва наустилися.

По хотя Церковь полупила обітницю вічнои гревалости, должнй поодино
кій народи самії рішитися, чи хотять свои найвисіиіи и найблагороднійшіи добра 
пбдь защитою и печаливостію церкви сохранити або тіижь зь в іасной вини потерпти.

ІІротое ми, вашій оть св. Д уха поставленії Архіпастирі, вь почутю со- 
вершеннои одвічательностн нашого уряда ІІастьірского, вьістуиаемь передь вами 
вь томь грозномь часі, щоби вась серіозно и сь натиекомь уиомнути, абисьте вь 
той великої! борбі теперіпіности р іш учу взяли поставу и прапорові! Іисусь Хри
стовому, иосередь світа всегда ббльше оть него огдаляючогося, вірними осталися.

І.

Бувь колись чась, коли світі» духомь христіаньскимь бувь одушевленьні 
и Христось Господь житьемь народові» обладавь: якь луч і сонця освічаюгь світі» 
видимьііі, такь переймала наука Христова чоловічееке общество вь в сіхь  его на- 
прямахь-

Такь зак нодательство якь и в с і усгройства житя нубличного, носили 
печать хрнстіаньскои религіи и иочивали на е і  основах!». Наука христіаньска була 
пбдвалнною наукь такі» вь вьісшихь якь и вь низшьіхь школахь. Родина ла
скою святои Тайни сонружества освящена, була розсадником!» хриетіаньеко віру
ючи хь поколінь.

Коротко сказавши, товариство людске родило ся, жило и умерало вь тіни 
кресла святого Не виключени були виравді пристрасти чоловічески такожь и вь 
томь христіаньскбмь с в іт і и наносили многіи знищеня; були и тогді.і м іж ь христіа- 
нами згбршеня, котрії по вьіреченю Оиасителя николи не будуть уставати. Одначе 
взагалі жили тогді народи вь св ітл і в ір и  и берегли вірно н а д іі, якими віра 
тьму житя туземного розясняе.

А нині? і з» отмінний оть того єсть образь якій намь житье чолові 
чества вь теперішности являє. Н ині хот і диби зруйновані той нречудний буди
нок!» христіаньскои о іьічайности и образованя надь здвигненьемь, котрого такь 
многіи народи н етолітія, королі и князі, святій и ученій працювали и надь



зруйнованьемь его трудять ся тисячі вт» iipaef», на училищахь вт, саляхь радньїхт» 
и народньїхт, зборахь. Вт, замішу за благодати Хрисгіаньства що же поважили ся 
народами предЛожити V Указують на добробнть земскій яки на послідиу и найвисшу 
ціль сущеетвованя и яко на одиноку оправдану ціль всего стремленя чоловіческо- 
го. Н о.щ о инного значить то, якь не розьуздати всі, найнизшіи пристрасти д р і
маючій вь сердци чоловіка, якь не помотати и знищити в с і поняті я правдивої! 
честноти її моральності! її вкинути зновь людскость вь тій пропасти] варварства 
вь якихь она нередь тисячами л іт і  скована лежала, и тамь еще все лежить, 
куда не заблиснувь лучь взнеслои правди христіаньскои?

Бачите, возлюбленй вь Х ристі! се єсть тая велика небезнечность, що то 
христіаньскому світовії угрожас и тому то ми не можемь переставати, щоби вір- 
нихь до защити ихь найсвятійшихь дббрь супротивт, нападбвь нехристіаньского 
світа накликовати.

Но ко тому неспоСббньтми суть ХОЛОДИМ и ЛІНИВІ! душ і, до того потреба 
ревні,іхь католикбвь, а то такихь, що житьемь и діломь суть католиками. Такихь 
виховує лини, тісна звязь сь правдами в ір и  и средствами сиаеительними яки 
подає церковь. В ірне держанье Богомь откровеннхь и его церквою проиовіданнхь 
нравдь в ір и  и ревне стремленье завсегда основнійщимь иознаньемь, тихже, єсть 
первою признакою віруючого католика, насупротивь же, не суть католиками тій, 
що оттягають ся оть елучайностей подаваннхь имь ко религійному образованю — 
не слухають проповідей, не посіщають хриетіяньскихь поученій, не читають 
ііисмь релнгій. Однакже саме липи» знанье в ір и  не вистарчає, щоби статися до- 
брнмь воиномь за справу Божу. До нового надприродного житя хотівь Синь 
Божій людей привести; а щоби тое возбудити, иринісь бнь имь не тблько в ір у  
но розкривт, имь такожь жерела ласкь небесні,іхь, щоби житье тое удержовати, 
скріпляти н усовершати. ІІо если люде жерела тій занедбують, молитви не одма- 
вляють, богослуженя не посіщають, св. Тайни не иринимають, н ед іл і н Свята 
рабскими роботами зневижають: щожь зможе ихь тогди супротивт, пристрастій 
сердцяи супротивь нападові, невірного світа охоронити? Н іть, возлюбленй во Христі! 
лишь вь той чась будете спосббннми допомагати до бтбудованя царства Божого, 
коли старатись будете, тое внередь вь власнбмь внутрі побудовати. Такь діялося 
вь тамтнхь иервихь временахь Христіяньства, коли то кождий віруючій бувь майже 
Апостоломь, бувь воиномь вь войску Божимь, куицемь бувь на чужині, дитятемь 
вь дом і родительскбмь, бувь слугою у  пана свого, и тнмь то сиособомь діяло 
ся, що наука спасенія неспинимо во в с і верстви суспбльпости видворялася. Розва- 
ж іть , возлюбленй вь Христі, що и до вась князь Апостоловь урадь священичій 
прилатає (І Петр. 2. 9.) одначе не вь смислі еретичнбмь яко строителей таинь 
Божихь, до чого божественний основатель церкви окремішне Священьство устано- 
вивь, а тблько вь тимь духовнбмь змнслі, по которому в с і самй себе освяща
ючій, довжнй суть освящати такожь и другихь и ихь для Бога и діла его на 
земля (с. е. для Церкви) одушевляти.

Виповняйте нрото сь всею ревностію вашій должности яко побожнії ка- 
толическй Христіяне; не приобщайте ся овому религійному рбвнодушію, яке на 
жаль розлягліи круги горожань вь нашой католической Австрія затрувае, святкуйте 
по христіански н ед іл і, такь якь святкованье дней недільннхь обновляє всегда 
звязь сь Богомь, котру то звязь розсіяннбсть и борбн житья щоденного такь дуже 
розривають, и такь причиняйте Ся в с і разомь и кождий за себе на томь стано-



вищи яке по Божому смотренію вт. с в іт і  занимаете до того, щобн вздержали ви 
зь всіхь  стороні, напираючу Фалю, стремлячу на загладу Христіяньства вь всіхь  
отрасляхь) житя туземного.

II.

Однакже возлюбленй вь Х ристі! вь часахь нашихь до совершеня вели- 
кихь задачі., не вистарчає роздроблена праця ноодинокихь людей. Розвитокь нашого 
загального житя нубличного стремить н и н і доконечно ко нолученто одномнслен- 
никбвь до вспбльннхь цілей, и дійство розвивався діятсльность людска донерва 
тогдн вь цілой своеіі силі, коли працює вь снолучсню. Вь обществахь то скрі
плявся одвага и довіріе, розбуджаеся воодушевленье п ободряе ся власне нересвід- 
ченье на нримірахь другихт, товаришбвь. ІІо н ігь  сильнійшои звязи надь ре- 
лигію; такь бо обіцянь намь Господь : „идіж е бо еста два или тріс собраньї во 
имя моє, ту есмь посрсді ихь“ (Мат. I n . 20.).

Поручаемь нротое и ми церковнії, с. е. нодь нроводомь церкви остаючи 
товариства, яко найотвітніГний средства ко заїциті и скріпленій) христіянскихь 
поглядові, и христіяньек' го житя, супротивт, безчисленннхь вніш нихь зводителівь 
и супротивь заблудженя власного сердця.

Вь товариствахь бо тнхь ироповідають ся тій великій правди віри, сь 
котрихь мудростію и основностію ніяка уміетность світова міритись не може, вь 
такої! Формі, яка найлучше одновідае потребамь ноодинокихь сословіїї и в ік у  чле
н бв ь; вь нихь то еобпрають ся члени на вспбльне празднованье св. Таинствь зь 
котрихь чоловікь божественне житье черпає; вь товариствахь тн хь  воеіштують 
ся оня до той статочнои основної! побожности вь домахь и роббтняхь, яка єсть жереломь 
всякого щастя домашного и найпевнійшою защитою супротивь мудрованя и обмана 
подстуннихь зводителівь. Такт, уеброенй вь правдиве просвіщенье о в сіхь  во- 
просахь на часі будучихь основанії на страсі Божомь, скріпленії молитвою и 
принятьемь Таіінь святихь, не будуть уж е м у ж і и молодці рабами страха люд- 
ского и жертвами первого лучшого пориваючого слова безбожного шуткаря u без- 
совістного зводи теля, НО стануть ся беспечними и постоянними вь обороні своеіі 
віри, одважннми н неустратимьіми іісповідниками еи, вірними и совістними вь 
исполненю своихь должностій, крінкими її витревалими вь трудахь своего званій. 
Такь вспбльно злученії при огнищи божественної! любви и нелицемірної! побожно
сті!, внесуть женщинн и д ів и ц і святий той огонь вь свои круги, лагбдннмь его 
заревомь йодне суть и притягнуть всіхь  ко собі, розиростронять доокола себе благовон- 
нбеть незмазаного житя и цнотливого поведена и найдуть вь ділахь милосердій ко бли
жні,імь свою найкрасшу окрасу и найчистнійшу радбеть. Вь той способі, здійстнить 
ся тое чого Апостолі, народові, желае, пишучи до Христіянь вь Р и м і тій слова: 
„Богт, же терпінія и утішеній да дасть вамь тожде мудретвовати другь ко другу 
о Х рясті Гисусі: Да единодушно єдиними устн славите Бога и Отца Господа 
нашого Іисуса Христа Т ім ж е нріемлите другь друга, якоже и Христось иріять 
вась во славу Божію.“ (Римл 15. 5 — 7.).

По лишь тогди змогуть гі\)вариства успіш но дііісгвовати, коли члени ихь 
будуть правдивими католиками; истинннми католиками будуть, вьшолняючи сь 
святою совістностію побожнії практики якими имь церковь свята надприродне 
житье уділяє, именно: щоденнії молитви, посіщенье богослуженііі вь дни неділь
н і її нразднчнй и частійше нриниманье св. Тайнь. Тимь скріпленії вь вірнбмь
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исполненію своихь должностіи взглядомь Бога и Его св. Церкви, составлять члени 
религійннхь товаристві» такожь и на вн і цілющій заквась для своихь собратей и 
возбудять ихь до рбвнои ревности о славу Бога, до неустрашимого исповіданя 
ихь в ір и  и до христіаньского побожного житя.

Бь горожаньскомь житю знова вниолняти будуть вірно обовязки свои 
взглядомь Ц ісаря и держави а м іж ь собою злучатся вь союзі, правдивои згоди 
н любови.

Бачите, возлюбленіи вь Х р и ст і! се єсть такожь м н іт е  св. Отца, що „цер
ковній товариства суть доконечно погребній, бо стадо вірннхь на премногіи оиа- 
стности єсть виставлене^, мовить бнь вь внжь сказономь посланію, такь прото 
много на томь залежить, щоби уиотребити розлнчнін средства яки би имь могли 
бути пожиточними. “

До тнхь средствь цілющихь зачисляє Отець Христіаньетва „побожній то
вариства мірянь всякого рода, котрій церковь иозваляе и похваляє, якь такожь 
неменше тій діла п установи, котрими віруючій особенно же молодіжь оть зо- 
псованя и уведеня захованою зостае и котрими той такь спасительний обнчай 
частійшого нрисгунованя до св. Тайнь взрастае.“ Чи отже погреба вичислити 
намь ноодинокіи товариства, яки задачу тую на ся припилиV Би ихь знаєте, воз- 
любленій вь Христі, знаєте тій діла печаливости нашой Церкви; ви многіи зь нихь 
находите вь вашихь парохіяхь пбдь про водо мь ревннхь свяіценикбвь: маріяньскіи 
конгрегації!, товариства для мужбвь и молодцбвь, майстрові, и челядникові,, купцівь  
її ремісникові,, роббтникбвь и роббтницт, — дальше тій нречудніи цвіти милосер
дій христіаньского для облегченя духовної! її тілесної! нужди — розливними суть 
они що до цілей своихь и вніш ннхь уряджень, що до стану, пола и в ік а ; но 
в с і мають одну ціль всибльну именно: вспомагати побудованье царства Божого 
на земля. О! кобн слово найвисшого Пастиря Церкви ненригомоніло марно! коби 
тій повни благодатей товариства найшли своє містце вь кождой парохіи, всюда 
тамі, где обстоятельства ко заснованю такихь товаристві, находятся! а заразомь 
кобн и в с і члени товариствь церковні,іхь сталися ревними католическими хрпстіа- 
нами, щоби вь тнхь товариствахь благословеніе получили но и собою благословеніе 
розпространяли!

Еіце одно окреме сполученье пору чає Отець святий вь томь своимь пи
сьм і ко намь именно: публичніи згромаджена (збори) в ірннхь по державами або 
провинціямь або другимь містцевнмь обставинамь и основує тое ирипорученіе 
слідуючими словами: „коли бо по стороні нротивникбвь злій люде повсюду грома- 
дятся и сполученими силами на тое напосілися, іцобь вірннмь видерти в ір у  и 
добра зь неп випливаючи: то певно справедливо и потребно єсть, щоби и като
лики пбдь проводомь своихь Енископбвь в с і свон сили її змаганя до спротивленя 
ся сему сполучили. О скблько численнійше посіщати будуть такого рода собранія 
о тблько свободвійше и успіш нійш е зможуть исповіданье в ір и  удержати и во
рожій напади поборювати.

III.

ІІайважнййшимь средствомь, щоби Царство Баже на земли водворилося^ 
єсть родина; родина єсть школою приготовавчою до діла вічного спасеній. 
Ми ненаміряемо говорити туть о взаимнбмь отношеню сопругбвь, о довжно- 
сти себе взаимно освячати и созидати, лише о той задачи, яку сопруги мають
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ВИПОВНИТИ ІЦО до душі» МОЛОДОГО ПОКОЛІНЯ, котре Богт» черезь нихт» до житя но- 
кликавь. Тую задачу, католически родичи! вьісказуе Апостоль вь нрекрасньїхь, 
иовнихь глубокого змьіела словахь: „Чадца моя, имнже паки болізную, дондеже 
вообразить ся Христось вь вась“ (Галат. 4. 19).

Ви далисьте вашимь дітемь за Божимь нромьісломь житье тілесне, ви 
однакже маєте имь дати и житье вьісше. Христось має черезь ваеь вь тнхь мо- 
лодьіхь душахь образоватися, вь Своеіі науці», Своимь законі и Своеіі святости.

Душа дитяти повинна вь тнхь вічнихь, неизміннихь истинахь утверди
тися, котрії в іра христіаньска подає. Если молодий христіанинь при цілой своеіі 
світОвой науці незнае, яка єсть ціль и яке призначенье его туземного житя ; 
если нсможе отиовісти на вопрось: зь бткиї ти взявся? куда стремитьV щожь 
стане ся сь нимь вь томь с в іт і сумиівбвь и нохибокь, вь томь х о а с і наукь, 
котрй сами соб і противорічать ? Що станеся сь нимь вь тнхь буряхь житя, вь 
тнхь чорнихь годинахь страданя, вь часі напору пристрастей V Ахь, мьі виділи 
ихь и видимо щоденно, тій діти родинь позбавленнхь в іри , тнхь учениковь без- 
религііінихь институтбвь науковихь и виховавчихь. Ледви вийшли зь першихь 
літт» молодості!, а вже представляють сумний образь руини своеіі чести, своеіі долі 
и в сіхь  своихь туземнихь надій. Родичи католическіи! ІЦожь значать шумнії 
слова такь зовнмои просвіти, котрй ани переступленій викоренити, ани честноть 
виплекати не могуть, супротивь науки Божого откровеня, котра вь в с іхь  отно- 
шеняхь житя туземного подає світло и отраду! Впущайте тую науку душамь д і 
тей вапіихь оть першої! молодості! вашими власними словами, бо до того напоминае 
вась Д ухь Бож ій: „Суть ли Т е б і чада, накажи я, и приклони оть юности внк> 
ихь“ (Іис. Сир. 7,25). Але и незалишайте посилати ихь совістно на науку религіи, 
на пропопіди и катихизаціи. А дальше оть молодості! научіть тій молоди души 
головної! засади христіаньского житя: „Бога бойся и заїтовіди Его храни“ (Екл.
12. 13). Есть только одно правдиве зло, найббльше на св іт і:  переступленье запо
відей Божихь, гріхь. О кобн ви, родичи католически! о томь пересвідчили ся, 
якь тая такь свята мати, и такь говорили, якь она до свого сина говорила : „Еслибьі 
я знала, що ти колись тяжкій гр іхь зділаешь, то радше волілабнмь тя нидіти 
умершимь нередь очима моими.“

Нротое стережіть молоднхь сердець и вь чась придушуйте повстаючи нристра- 
сти ^уважайте на ихь окруженье, и не дозваляйте щоби щось грішного до нихь прибли- 
жилося; але и сами иоступаііте нередь ихь очима всегда посли заповідей Божихь 
и во всімь, що дотнчигь вашихь дітеіі, майте нередь очима головну засаду хри- 
стіаньску: „Кая бо польза человіку, аще мірь весь приобрящеть, душу же свою 
отщетить?“ (Мат. 1G, 26).

Старайтесь щоби доми вашій сталися правдивими домами Божими, где 
все гібдьвіїлнвомь религіи стоить и на туюжь указує. Погане мали своихь дома- 
шньїхь богбвь, почитали ихь такь на ибдсіняхь столиамн украшеннхь палать, якь 
и на порогахь хать убогихь — ньіні же христіяне католическіи, почитаючи 
правдивого Бога, залишають щоденно его почитати и не мають часто вь домах ь 
своихь н і  одного знаку, котрий би пригадувавь на Бога ! Магометанинь (Б ісур- 
мань) послідователь ложного пророка, не залишить николи на нокликь свого жре ця 
зь мінарету (веж і богослужебнои) ббльше разбвь денно до молитви приклякнути, 
хотяй би и на отвертой улици прнлюдло — но просвіщеній котолики безь жаханя



ся навикли опускати молитву и н і  рано, н і  вечеромь, н і  при і;дженю не соби- 
рають николи дітей своихь на вспбльну молитву.

О ! якь много од ц і  и матери мусять за иозно до свідч ати, іцо то значить 
виховати діти безь нобожности и страха Божого ! Богь милосердньїй нехай охо
ронить вась нередь такт» сумними досвідченими. Наставляйте прото дітей вашихь 
до правдиво католического житя, посилайте ихь до иринятія св. Тайнь, но не ука
зуйте самій рбвнодушности и легковаженя супротивь церковньїхь обьічаівь и вправь 
нобожности, но словомь и приміромь вводіть ихт» вь благословену участь житя 
благодатного вашои святои церкви.

Яке се счастье и якова потіха буде то для вась католическіи Родичі ! 
коли такь вь родинахь вашихь царство Боже ширити будете! Помніть, за літі» 
кілька а инне поколінне забере ваше містце и переходити буде но при гробахь 
скрьіваючихь иорохи ваши. Якимь буде тое поколінне ? То Божа таємниця; но 
таємниця тая лежить оть части вь вашой руц і.

їїозум ь и в іра кажуть вамь : поколінне тое буде такими, яке соб і ви
ховаєте —  оно буде «упадати чимразь ниспіе н вкбнци пропаде вь моральної! гнили, 
коли дасте му виховуватись безь вірьі и Богочестія; поколінне тое буде іцасливнмь и 
буде крінкимь супротивь веякихь лихолітій, коли в >іховаєте его вь Х ристі и для Хри- 
ста. наріка етееь нами на неодно урпдженье вь нашой державі на поли шкбльництва, 
вьіхованя молодежи и дійстно маемь причиньї до такихь нарікань, коли погля
немо на школи народній чи то на внешіи заведеній науковії. При становищи, 
яке на жаль вривалось церкви черезь н ов ій те законодательство а головно черезь 
щіконьї шкбльніи, не сіть она вь силі плекати успіш но вь народахь австрійскихь 
христіяньску в ір у  и хрйстіяньскіи обьічаі, не має мож мости сердця для богочестія 
загрівати и нротое упадає Христіаньство во в с іхь  станахь, а того церковь спов
нити не може.

Якь часто указовали ми на сумній овочі нашихь шкбльньїхь законбвь ! 
якь ріш учо заносили мьі напій зажаленя на отвітномь містци — на жаль доси 
бсзьуспішно. Но мьі не замовкнемо и зажаліня нашій вь нанюмь и вашомь 
іімени будемь шівтаряти до той хвилі, допоки справедливій домаганя церкви увзгля- 
дненьїми не зостануть; тьімь часомь вьі вь похвальной вашой ревности домагай- 
теся школь католическьіхь и поперайте тій, мьі же поручаемь вамь такожь засно- 
ванье католического всеучилища. При томь намятайте католическіи родичі! що 
и найлучшй урядженя повного чувства в ір и  н до христіяньского житя много при
чинитися, коли родина не содійствуе. На отвороть же, зменшать ся небезпечно
сті! розворотното вьіхованя, если вь родинахь вашихь правдивий духь католичс- 
скій владіти буде и коли вь тихь віра и честнота защиту и илеканье найдуть. 
ІІр ото на д ітехь  вашихь виконуйте вірно упомненье мудреця Божого : „Вь зау- 
тріи с ій  сім я твоє и вь вечерь да не оставляеть рука твоя: яко не віси , кое 
произидеть сіє или оно, и аще обоя вкупі благая. “ (Еккл. гл. 11 . ст. 6 .).

ІY.

Даремний однако во з любленій о Господі, буде наші» нокликь до вась, 
щоби противоділали ви змагаючому ся загальному зопсованю а головно, щоби хо
ронили вві бисерь католическои в ір и  коли не будете зважали на дальше упомне-



зо

яье, яке висказуе Отець Святьій вь посланію своимь кь намь. Указуючи на сред- 
ства якихь иматися намь потреба до побореня опасностій в ір і  угрожаючихь, и 
за котрй ми попередь говорили подносить бнь особенно вьідавництва книжокь, ча- 
соиисей и томь подббного, котрй служити мають народови віруючому до розши
рена в ір и  и до удержаня добрьтхь обьічаівь, а послі того продовжне : „Того рода 
добрй письма и часописи, котрй будь то щоденно, будь вь означенй дни видава
тись будуть, причиняють ся дійстно у  кождого народа много сь користію для в ір и  
її держави, а то тьімь, ще хоронять тіижь и рознространяють, либо що письма 
вороговь, наміряючй тимже пікоду наносити поборюють и нечисту заразу спиня
ють. Вь Австрія однакже можна имь еше большу користь приписати, такь якь 
тамь найббльше розпростаненй часописи но найбольшой части Церкви ворожимь 
людемь служать и оть тнхь яко дуже заможнихь легче и вь дальній круги роз
ходитись могуть.

Потреба прото тнмь письмамь и газетамь противоноставити до борбн иншй, 
щобь такь стріли ихь притупити, ихь злобний обмань розкрити, отрую блуда од- 
перети а заохотити до праведного обовязкового житя вь честнотахь. Буде прото 
отвітно и спасительно, если кождий край свои питомй часописи мати буде, ко- 
торй мовь би за Церковь и родину боролися и такь були устроснй, щоби вь ні- 
якомь предметі оть волі и розсуджена Епископа не розлипалися, но точно и вірно 
сь его мнініемь и наміреньемь соглашалися; тимь то часоиисямь довжно такожь 
и Духовеньство сгіріяти и вндаванье ихь своими відомостями вспирати, в с і же прав
диво католическй м у ж і довжнй суть часоиисямь того рода всяку помочі» и по си- 
ламь своимь маєтковнмь обильну иоднору уділяти. Щ ожь могли би ми, воз
любленй о Господі, до тнхь уиомненій .св. Отца еще додати? Навірно, зле дневни- 
карство єсть причиною зопсованя нашого часу а именно нашой отчини! Нема 
ничого дорожшого надь дарь слова; слово єсть вираженьемь мислей, єсть ору- 
діемь поучена вь законі и истині. Но чимь стає ся оно вь устахь того, кто его 
злоуиотребляе на розширенье ложи и гр іха?  Оно исовае и убиває душ і, оно воз- 
мучае духа и розбуджае пристрасти сердця. Писане слово производить се вь ббль- 
шой еще м ір і, ділають се злій письма и часописи: они то суть тнмь затроеннмь 
жереломь зь которого безнастанно тисячі черпають и такь сердця свои исовають 
честноту свою занапащають и свою вічность затемняють. Чи можете ви, возлю- 
блени о Господі щоденно безь угрнзовь совісти зь жерель тихь напоюватись? 
Чи можете безь вибору и проби письма и дневники иринимати яки вамь подають 
вь гостинницяхь, вь роботняхь, на улицяхь и дворцяхь желізнодорожннхь ? 
Чи можете безь сорому и згрозьі тое читати, що вамь щоденно найевятііішіи чув
ства ваши ображає и найдорожши скарби вамь видерти грозить? Чи можете то 
стерпіти, щоби вь родинахь вашихь письма и книжки читанії були, которнбн 
вводили вь доми ваши найлютійшихь вороговь в ір и  и добрихь обьічаівь и про- 
изводили нещастни знищсня на домашнихь вашихь огнищахь.

Ми би стали невірними урядовії нашому ГІастнрскому, еслибн ми го
лосу нашого сь голосомь найвнсшого Пастиря Церкви не злучили, а притомь не 
опускаєм!» н а д іі, що Его и наше слово тамь житье возбудить, где дотеперь смерть 
владіла! Нехайже всюда вь католической Австрія узнають се должноетію чести, 
щоби прасу католическу всіми силами подпирати! Нехай счезнуть зь католическихь 
родинь Австрія письма исоваючи сердце и обичаі, и уступать місця правдиво 
католическимь, в ір у  и ненорочность защичаючимь дневникамь и книжкамь! Нехай



духовий її міряне лучать ея до заснованая удержованн такихь писема,. котори бід 
виконували тую задачу яку св. Отець катодическому дневникарству норучае. Тогдн 
то католическа Австрія не буде грошемь своимь живити тьіхь троителівь, що то ей кровь 
сердця е і  затроююгь; не буде більше льімь радоватися, що в ір у  et» тлумлять и 
побожность е і  внсмівають; тогдьі устане нримилянье ся засадама» и ноглядамь 
Церкви ворожима, и счезне йдучи сь тнмь поручі» себе религіїіна ровнодушнбсть. 
И нротое витаемь радо найновійше діло вь Австрія, се єсть общество католиче- 
екихь ученьїхь, котре нодь именемь „Леонового-Общества“ завязалося до удержова- 
ня и защитьі католическнхь засадь на поли науковомь и желаемь гомужь благо- 
датнои діятельности.

У.

Коли духь невіри її нехристіяньскихь засадь послідователівт, своихь зь 
початку вь висшихь н образованьїхь сословіяхь шукань и находивь, звертавсь 
онь вь ньтнішниха, часахь найбільше до працюючихь клясь и наматаесь наповнити 
ихь незадоволеньемь до существуючого горожаньского ладу, именно же розлучити 
ихь оть церкви, видерти имь в ір у  и релігію. И на жаль видимо, що многи ро
бітники тьімь покликамь по слідують, віруючи мріямт, ц блудньїмь наукамь безь 
совістнмхь зводителівь и отвертаючися оть церкви навикають причисляти ю до 
вороговь своихь. Чи заслужила соб і на тое Церковь вь отношеню до клясь ро- 
бочихь? Погляньтесь вт. нсторію, католически робітники! Церковь то розбила о- 
ковьі невольництва; она то взяла робітника, коли сь нимь строгії и безчувственни 
хлібодателі самовольно безьсовістно обходилися и достоиньство его чоловіче зне
важали. в ь свою защиту и узнала его прилюдно нередь великими и могучими світа 
того за брата вь Христі. 1 >сімь нереслідованимь и охорони требуючимь отворила 
она, щоби свободу її житье имь забезпечити, вь церквахь и монастиряхь своихь 
ненарушиме прибіжище. Она приняла сьгнбвь роббтничого стану до своего свя- 
щеньства н иоднесла ихь до найвисшихь достоиньствь а даже яко Святьіхт. на свои 
престоли. То зділала церковь во всіхь  столітіяхь суіцествованя свого. Чижі, те- 
нерь устала она вь нечаливости своеіі до роббтничого народу?

Міть; ббльше якь коли нибудь окружила она тоііже вь часахь наніихь 
ділами христіаньскои доброчинности. она покликала до житя для кождои его по
треби, для кождого тернінія его. діло матернньскои любіш своеі, она для немо
вля чи хт. н нбдрастаючихт. дітей роботничнхь поставила вь помочі, и науку .ціло 
ряди нобожнихь монашсскихь лиць. Все то зділала церковь для народа робочого 
и ділае все щоразь ббльше; правда, одного она не зділала и николи не зділае, именно: 
она не накормила роббтника якь то ділають мними пріятелі его вь часахь ньі- 
нішньїхь, пустими мріями її ложію. Она му николи не сказала и не скаже николи 
будь то бн рай его ту на землі! находіть ся; будьто би ціль житя его вь томь 
состояла, щоби ту на земля радовавь ся и уживань, щобь оибсля якь скотина на 
всегда згинути; она го ш‘ учила николи и учити не буде будь тобі,і всяка зави- 
снмость була ганьбою а праця несправедливостію и що колись чась нріііти має 
коли чоловіка, оть праці н терпіній свободньїмь буде. гГакь церковь роббтникови 
николи не сказала, бо то єсть отча йду шность и ложі,; бо праця єсть и остане ся 
закономь сеіі землі, розличіе станова, установою Божого нровидінія а розділе- 
нье добра, земскиха, нравома, Божимь. Церковь роббтникови сказала и учить за-



всігдн, що правдива ціна чоловіка по его честноті мірпть ся, що правдиве ща- 
стье чоловіка не вь уживаню но ту на земли вь виконуванні его должностей а 
колись вт» небі вь посіданю Бога состоить; що убожество и териінія на земля 
николи не устануть, но вірою христіаньскою нреображають ся, христіаньскою лю- 
бовію усмиряють ся а надією христіаньскою утішають ся. Одначе церковь при 
томь не заспокояеся, щобьі лішіь сими религійньїми средствами роботиикамь вь по
мочі, приходити; — она бо до сей норьі заступила роббтникбвь вь ихь матеріаль
них!, правахь и домаганяхь о сколько тій розумними и оправданими суть. Кто 
бо незнае, що она повторно черезь свого верховного Пастиря державннхь власти- 
телівь уноминала до поправи судьбн роббтникбвь, о сколько то лишь Сь устроемь 
челові ческого товариства сходнимь єсть V Чи не нодносила она повторительно свого 
голосу, уноминаючи працедателівь, щоби милосердними и справедливими були, 
працю по справедливим!, засадамь нагороджували, чась до праці вь оправданий 
н христіаньскііі способі, вимірювали, а спочинокь и святкованье н ед іл і не укоро
чували ? Кто прото христіаньски роббтники! має право представляти вамь церковь 
ванту яко ворога вашого и перепону до всякої! поправи вашихь зсмскихь одно- 
синт.У М іть! слухайте голосу правди и не нослідуйте нриманови самолюбнихь 
зводителівь, що то немають на сердци добра вашого но власну ціль прослідують. 
Не соберайтееь нодь нрапоромь безбожности, до перевороту всякого Богомь осно
ваного порядку, но себерайтеся нодь нрапоромь креста до обьновленя христіань
ского ладу світа, вь которомь лншь одинокомь возможете отшукати вашу дочасну 
п вічну щастливость. Обрадуііте вь товариствахь вашихь вспбльно надь поправою 
земскихь вашихь относииь, но увзглядняйте при томь законь и иорядокь и не 
спускаііге зь очей условій всякого земского добробьггу якій суть: пильності,, оща
дності,, тверезості, її вірна старанності, о свою родину. Но держ іться зь далека оть 
всякихь стоварищень, котори удають, що безь Бога и безь религіи судьбу вашу 
зможуть поправити а радше прилучайтеся до товаристві,, якій церковь нодь свои 
проводь и покрові, принимае.

Но если жерела нужди и незадоволеня роббтничого стану успіш но зачи
нитись мають, то мусять и працедателі правдиво христіяньскими поглядами нереня- 
тися, такь якь лини, христіяньскй нересвідченя здержують захланності, використуючу 
нужду ближного для власного збогаченя, кладуть границю безьвзглядному викори- 
стуваню силі, робочихь, спиняють охоту до уживаня и збитки, а радше розширя
ють (отвиряють) серця працедателівь ко наслідованю того божественного серця, 
що то надь всіми изьобильность любви своеи виливає и учить вь вірноіі ста
ранності! о благо иодчиненнхь находити найвнешу радосгь и почесть. ЬІавірно 
чинить ся вь нашихь часахь много ко заспокоєнні оправданих!, домагань и ко по- 
миреню сердець; однакже чоловічески устройства и змаганя не возмогуть сами 
задачу тую розвивати, такь якь не могуть досягнути и перемінити сердець люд- 
скихь. До того потреба нередь всемь стреічіти, щоби душамь роббтничого на
роди отдати знова христіяньскй погляди, христіяньску в ір у  и христіяньску надію, 
душамь же працедателівь додати до ихь земскихь каниталбвь и маетностей о много 
ціннійш іії капиталь христіяньскои любви ближнього.

Якь же могли би ми, возлюбленй о Господі! заключити до вась тое 
слово уиомненя, не звернувши еще разі, взорбвь вашихь на того, що намь до слова 
того такь прекрасну дані, заохоту! Щорочно есьмо свідками, якь ріки світла 
п мудрості! зь престола сто виходять, подаючи вь знаменитнхь иисьмахь кото-



рнмь и вороги церкви узнана свого отказаги не могуть, для всякнхь человіче- 
скихь обстоятельствь найскуточнійшй средства отрадн и всказуючи гіравй дороги.

Отець Святий продовжне бо потрійний урядь БОГОЧОДОВІШІ якій тойже 
вь часі', житя туземного виконувань; онь учить наст» непогрішиме слово Іисуса 
Христа, хороняче наст» оть ложи п заблудженя; онь управляє нами влаетію Іисуса 
Хрнста а безь него були би ми стадом і, безь пастиря, державою безь владітеля; 
онь есті» найвнсшимь Первосвшценникомь довершаючимь слова Снасителя: „якожс 
посла мя Отець и азь посилаю вни (Іоан. 20. 21 .) для цілого широкого світлу 
коли посилає Епископовь, котори изь своеи сторони знова Свяіценьство обьновля- 
ють и розпространяють; онь сполучає вь кбнци вірннхь вь одну святу Церковь, 
котору б у р і часовь вправді нападають но николи не всколебають. Чи можемь 
ми невдячними бути наміренямь ировидінія Божого, що намь дало вь Отци Свя- 
томт» поручителя в с іхь  дббрь в ір и  ? Чи можемь бути обонятними на тое, що его 
дотичитт. V П іть, возлюбленй о Господі! безь опреділеня способу и дороги, дов- 
жнй ми желати и дома гати ся того, що в с і котолики шару земекого, всі Ени- 
скоііьг. Священики її миряне заодно желають и домагають ся! именно свободи наіі- 
внсшого Пастиря Церкви вь виконуванні его святого уряда а слідовательно со- 
вершеннои и дійстои незавиеимоети Его ОТЬ ВСЯКОІІ другої! мірскои власти. Того 
домагають ся католики вь имени своеіі св. Церкви, котора на цілий сніть роз- 
пространяе ся и никому иодданою бути не може, домагають ся того вь имени 
божественної! иравдьі, котора світло своє неспинено на в с і сторони розливати дов- 
жна, її вь имени духового владінія Іисуса Христа, которе черезь Намістника его 
свободно и незвязано вь ціломт» католичеекомь Христіяньстві владіти мас.

Но якь оиравданимь єсть тое домаганье и якь велику має сніть като- 
лическііі причину надь нинііііньім'і» станомь тяжію бути занепокоєним!» доказали 
найновііішй подій зь Жовтня cero року. Або чи може сумне положенье вь якомь 
Отеш» Святий находить єн еще внразнііішс другимь чимь зазначити ся якь тнмь, 
що навіть свободннй приступь до него стає зависимнмь оть настрою толиьі невір- 
нихь возмутителівь народа, або о гь приказа тайного церкви ворожого товариства, 
и що Отець Святий не може мати навіть тон утіхи , щоби нрііниматн ночитанье 
оть дітей своихь при степенях!» своего ирестолаV

ІГротое ми, возлюбленй о Господі, не перестанемо вь иокорнихь моли
твах!. споглядати сь довірісмь до ировидінія Божого а щоби справи державі» 
земскихь сь справами Божои держави на землі! чимь скорше помирились; но 
тнмь часомт, не нсрестанемь сь иреданнійшою любовію и вірностію оставати од
даними величавому Архіерееви на Престолі Петра сидячому и по при долзі нашой 
молитви складати н на дальше дари нашої! снновскои любви ему до стбпь, щоби 
облегчити ему иечали его о управі Церкви. О дари тій нросимь ми для Отца св. 
особенно вь часахь тнхь, коли ні* має ніякихь земскихь средствь нодь рукою якь 
лини, дарьі любви вірньїх'і», и надіемь ся на ьатоликбвь Австрійскихь, що не позоста
нуть вь любві и жергволюбію за ніякпмь инньїмь католическимь ііраемт. но заду. 
Но заразомч. уж е нині підготовляйтеся вь духу, іцобь Его вь р. 1893 нредстоя- 
чій Иятьдесятьдітнніі Ювилей Еігпсконства сь цільїмь католнческимі. христі я ні.- 
ствомь достойно праздновати.

Поминаючи заразомь вічне царство Іисуса Христа, вь которе наст, Д ухь  
святий крещеніемь вировадивь, не забуваймо и на земску державу котрої! нодда- 
ннмн и горожанами ссьмо.



Жіемо вь важннхь часахь и тяжкій небезпечності! угрожають супокоеви 
и ладови світа. Кріпкимь забороломь супокою єсть наша дорога Австрія, но 
кріпость е і  ночивае вь едности народбвь е і .  Ми маемь прапорь собираючій всі 
народності! великои Австрії! доокола себе, именно прапорь католическои в ір и  а за
разом!, іірапо]іь нашого найяснійшого цісарского Дому н нашого много возлюбле- 
ного Ц ісаря и Короля.

Нодь тнмь преславньїмь нрапоромь, котрий варварство ноганьского роз- 
діла и взаимнои враждьі колись переломіть и народи вь христіяньскоп обичай- 
ности сполучіть, собирайтесь отже в с і за честь и силу Австрія и будьте кріп- 
кими силою католическои в ір и  и католическои любви и иостоянности вь неїтоко- 
лебимой вірности для Ц ісаря и держави.

„Возлюбленй,u такь кінчимо словами св. Апостола „За сіє и молимся 
всегда о вась, да ви сподобить званію Богь вашь, и исиолнить всяко благоволеніе 
благости и діло в ір и  вь силі (II Солун. 1. 11 .). Самь же Господь наші, Іисусь 
Христось, п Богь и Отець наші, возлюбивнії нась и давнії утіш еніе вічно и у- 
пованіе благо вь благодаті!, да утішить сердца ваша и да утвердить вась во вея- 
комь слові и д іл і  блазі (II Солун. 2 . 16. 17.). Прочее молитеся о нась братіє, 
да слово Господнє тсчеть и славится, якоже н вь вась (II Солун. 3. 1.). Аминь.

Дано вь Біднії вь день св. Епископа и исновідника Мартина 11. Падо
листа 1891.

Фридрикь кардиналь Фірстенбергь, князь Архієпископі, Оломунецкій. 
Франць de ІІауля кардиналь ІІІенборнь, князь, Архіепископь Прагскіії. 
Альбинь кардиналь Дунаевекій, князь, Енисконь Кракбвскій, заступлений 

черезь Севєрина Моравсього Архієпископа Львовского обр. лат.
Антоні, кардиналі, Груша, князь, Архіепископь Віденьскій.
Фульгентій Карєвь, Архіепископь, Епископь Лесиньскій, заступлений че

резь Филигіна Накіца. Епископа Сиалятско-Макарскаго.
Северинь Моравекій, Архіепископь Львбвскіії обр. лаг.
Алойеіії Матій Цорнь, князь, Архіепископь Горицкій.
Іоаннь Ев. Галлерь, князь, Архіепископь Сольноградскій.
Сильвестерь Сембратовпчь, Архіепископь Львбвскіії обр. руского.
Исаакь Николай Исаковичц Архіепископь Львовскій обр. орм. заступле

ний черезь Моравского Архієпископа Львовского обр. лат.
Іоаннь Крест. Цвергерь, князь, Епископь Секавскій.
Маттей іосифь Біндерь, Еписковь св. Пелтеньскій. 
іосифь Іоаннь Еванг. Гаісь, Епископь Кралевоградскій.
Ангонь іосифь Фоско, Епископь Себсніка, заступлений черезь Филиіша 

Накіца, Епископа Спалятско-Макарского.
Іоаннь Нєномукь Глявіна, Епископь Тріестеньско-Капо d’ Истрійскій. 
Хранць ‘І^ерретіць, Епископь Велійскій.
Георгій Коииь, князь, Епископь Вроцлавскій.
Лука Солецкій, Епископь Перемискій обр. лат.
Игнятій Лобось, Епископь Тарновскій заступлений Севериномь Морав- 

скимь Архіеиискономь Львбвскимь обр. лат.
Еммануиль Іоаннь ІЇІебель, Епископь Литомержицкій.



Ф ранці. Сал. Баверт., Епископь Берненьскій.
Маттей Водогііць, Епископь Рйгузскій, заступлений Монсиньоромь Григо- 

ріемь Райцевіць именованнмь Епископомь Дзадарскимь.
Сімонь Айхнерь. князь. Епископь Бріксеньскій.
Яковь Міссія, князь, Епископь Любляньскій.
Іоаннь Крест. Флянпь, Епископь зь Паренцо-Поля.
Мартинь іосифь Жіга, Епископь Будейовицкій.
Еугеній Карелі» Вдлюесі, князь, Епископь Тридентійскій, 
іосифь Кань, князь, Епископь Гурскііі.
Франць Марія Доппельбаверь Епископь Лінцкій.
Михаиль Напотнікь, князь, Еписконь Лавантскій.
Филипь Накіць Епископь зь Спалято-Макарска.
Коломань Белопотоцкій, тії. Епископь Трікальскій, апост. Польньїй Ві

карій.
Юліянь Пелешь, Енископт, Перемьіскій обр. руск.
Юліянь Куиловскій, Епископь Станиславовскій обр. руского, заступлений 

Оевериномь Моравскимь, Архіепискоиомь Львовскимь обр. лат.
Сімеонь Пулішіць, Вікарій каиитулярньїй зь Дзарьі, заступлений Монсі- 

ніоромь Григоріемь Райцевіць, именовань Архіепискоиомь Дзарскимь.
Поручаемь листь той Пастнрскій вь часі Богослуженя іго Евангелію ел і-

N

дуючихь по собй неділь по уступамь нрочитовати, або яко иодставу до пропові
дей у  потреба нти.

О т ь Е и. О р д и н а р і а т а .

Перемишль, дня 16. Лютого 1892.

Ч. 17.
ч . \ /

Світ. Др. А. гГржнадель проФесорь догматики при Перемнскомь діецес. 
Заведенію богословекомь обр. лат. вндавь діло содержаня догматично- філозофич- 
ного подь заглавіемь: „Stwórca і stworzenie w obec rozumu i wiary“ обнимаюче 
250 стр. печаті:. Ц ін а сь пересилкою 1 зл. 75 кр., у  самого О. Аугора иолучити 
можна такожь на інтенціи Службь Божихь.

Д іло тое трактує вь первой части о возможноти и способі познаня Бога, 
наводить докази существованя Бога и виказує несостоятельность мніній нротивньїхь. 
Часть втора говорить о д іл і  сотворена світа, наводить и критично розбирає роз
ливнії теорій, ставлені для погодженя откровенія еь науками природничими; по- 
томь розправляє о правленій), удержованю світа, о нровидінію Божомь и о конци 
світа. Третя, часть содержить мнінія н науку о творахь жіючихь; о рослинахь, 
явірятахь и чоловіці, о его ноходженю, О ЄДНОСТІ! и в ік у  рода чоловічого, о ду
ховності!, едности и безсмертности д уш і и т. п.

Праця тая написана вправді для ученихь именно же для богослововь 
но легкій и ясний спосббь представлена ділае ю приступною кождому здорово ми
слячому и не високо образованому чоловіковії. Совістнніі и працовитнй Авторь 
вь нотахь подань велике число жерель науковихь, зь котрихь составивь ясний

Ч. 2G8.

Доручався д іл о  
Свящ. Дра А. 

ІТржнадля подь. 
титуломь „Stwórca 

і stworzenie.*



Ч. 659.

О заснованю това
риства ризг 

літур. вт> Коросніз.

Ч. 812.

О гробницях’ь
НЯХОДЯЧИХ-Ь ся

иодх церквами.

доказь що віра, огкровеніе и Богословів не суть вт» суперечности сь природою и 
науками мірскими.

Такт» духовньїмь якь и мирянамь читанье діла того принесе безперечно 
не одну духову користь тьімт» ббльше, що предметь его составляють правди, зна
неє которнхь єсть кождому необходимо погребне.

Доручався прото Всеч. Духовеньству такь про себе якь и для мирянь 
діло се набувати.

() т ь Е п. К о н с я с т о р і и.

Перемишль, дня 19. Лютого 1892.

Ч. 18.

Подався до відомості! Всеч. Духовеньства, що сь днемь 1. Січня 1892 
засноване зостало вь Коросні „Товариство вьіроба и продажі! ризь Літургич- 
нихь ,11 розсилаюче своихь агентбвь сь отвітною легітимацією сь готовими виро
бами по краю и прій маюче замовлена на ризи Літургічни.

Заснованье товариства того має на діли перенятье вироббвь ризь бого- 
служебньїхь зь рукь старозаконньїхь вь руки Христіяньскй.

О т ь Е п. К о н е  и с т о р і и.

Перемишль, дня 22 . Лютого 1892.

Ч. 19.

Високе ц. к. Намістнпчество ішсьмомь зь дня о. Лютого 1892 Ч. 3737 
уділило сюда розпорядженье дотично ностуиованя на случаіі потреби реставрацій 
цсрквсії, каплиць и т. її. если нодь тими виходячи ся гробниці отвореннми бути 
мають, вь которихь то случаяхь такь дотичиоіі ц и. политичнон власти п шін- 
серваторови, якь и до Еи. Консисторії! донести ішніїннммь нриказуеся.

Згаданий рескринть високого ц. к. Ііа.містничества гласить:
Unter alten Kirchen befinden sicli gewohnlich Grabstatten fiir Stifter und 

Wobltbater clerselben, sowie fur angesehene Personen des geistlichen oder weltli- 
chen Standes. Der Eingang in solcbe unterirdiscbe Raume ist gewohnlich durch 
eine in dem Fussboden des lem p els  angebrachte schwere Steinplatte verscblossen. 
Ausnahmsweise ist in einigen Kirchen der Zutritt zu solchen Grabem, wo Sarkolage 
oder wohlverschlossene Sarge mit Uberresten beriihmter oder angesehener Personen 
sich befinden, dadurch erleichtert, dass Th ii re' und bequeme Stiege den Eingang* 
bilden, wie dies z. B. bei den Konigsgrabern in Krakau, bei den Grabem des 
Fiirsten Ostróg in Tarnów u. s. w. der Fali ist.

Das Conservatoren - Collegium von W est-Galizien hat meine Aufmerksam- 
keit auf den.Umstand gelenkt, dass ofters unterirdiscbe Grabeśtatten unter Kirchen



oder Kapellen, die nicht zur Besichtigung eingerichtet sind ohne Erlaubniss der 
kompetenten Behórde geoffnet, ja sogar die darin befindlichen Sarge durch unbe- 
rufene Personen zur Betriedigung der Neugier und mit Abbruch der den \  erstor- 
benen efebiihrenden Ehre durchsucht werden, wobei werthvolle Kunst- und archao- 
logische Denkmaler in den Grabstatten, wie Gewande, metallene Objecte und 
Kostbarkeiten entweder beschadigt werden oder in Verlust gerathen.

Es soli dies eewohnlich bei G elegenheit der Kirchenrestaurationen, Altar- 
iundierungen u. dgl. unter dem Vorwande einer technischen Untersuchung der 
Fundamente, Mauern und unterirdischen Gewolbe geschehen:

Da die eigenmachtige Eruffnung von Grabstatten im Sinne der bestehenden 
Sanitatsvorschriften untersagt und iiberdies durch den £ 306 des Strafprozesses ais 
V ergehen verpont ist. ersuche ich das Hochwiirdigste Consistorium, auf die im 
Bereiehe der D iocese befindlichen Vorstiinde der Kirchen in geeigneter W eise dahin 
Einfluss zu nehmen, damit sie einem derartigen Verfahren standhaft entgegentreten  
und im Idalie einer unerlasslichen Notwendigkeit der Eroftnung einer Grabstatte 
im Zwecke der Restaurirung oder aus anderen Rucksichten, hievon rechtzeitig die 
zustandige politische Behorde und den Conservator des betreftenden Conservatoren- 
Sprengels behufs geeigneter Verftigung in Kenntniss setzen.

Seinerseits wolle das Hochwiirdigste Consistorium dariiber wachen, dass 
-die Kirchenvorstancle sich den diesbeziiglichen Anordnungen unbedingt fiigen.

0  t t> E ir. K 0 h c и c t 0 p і и.

Перемишль, дня 20. Лютого 1892.

Ч. 20.

Високе ц. к. Намкстничество пбдь датою 12 , Лютого 1892 Ч. 98.650 у д і 
лило до обвіщенія розпорядженье вьіе. ц. к. Министерства ділі, внутреннмхь зь
13. Студня 1891, Ч. 3839 дотично обовязкбвь парохбвь и завідателей парохіи 
доносити ц. к. Староствамь о случаяхь смерти и о сопружествахь осббь наділе
них'!» пенсією ераріяльною, которого то розпорядженья точне перестереганье симь 
приказуеся при наведеню тексту нодлинного :

In dem mit dem Hofkammer-Dekrete vom 17. April 1834, Polit. Ges. Samml 
Band 62 Nr. 49 im Einvernehmen mit den betrefienden Hofstellen zur Vrermeidung 
ungebiihrlicher Beziige an Pensionen, Provisionen. Erziehungsbeitragen und Gnadenga- 
ben erlassenen Vorschriften, und zwar in der Vorschrift C) fiir die Pfarrvorsteher wird 
im § 8 denselben zur Pflicht gemacht, nicht nur jeden in ihrem Pfarrsprengel sich 
ergebenden Todesfall einer mit einer Pension, Provision oder einem sonstigen  
Aerarialbezug betheilten Parthei. sondern auch jede nach den gesetzlichen Vor
schriften vollzogene Trauung einer W itwe oder weiblichen Waise von Civil- und 
Militar-Beamten oder Officieren unverziiglich der betreffenden politischen Behorde 
I. Instanz, (Bezirkshauptmannschaft, Gemeinde mit eigenem  Statute) anzuzeigen.

Nachdem wahrgenommen wurde, dass diese Anordnung haufig unbeachtet 
bleibt, wird nach mit dem k. k. Finanz-Ministerium und dem k. k. Ministerium fiir



Ч . 1023.

О закупні бого- 
елуже бньїхть 
іредметовг.

Ч. 410.

О залрещеню 
роздача вч> нагоро
ду шкбль. молоде- 
жи кпижочокг не 
мяючихч» одобреся 
дптьічнои Власти.

Cultus und Unterricht gepdogenen Einvernehmen, die k. k, Statthalterei angewie- 
sen, zu veranlassen, dass obige Vorschrift den Pfarrvorstehern und Seelsorgern zur 
genauen Darnachachtung in Erinnerung gebracht wird.

() t ь E i i . K o h e и c t o p і и.

Перемишль, дня 25. Лютого 1892.

Ч. 21.

Взиваемь Всеч. Духовеньство поучати при даной елучаиности в ір н и хь  
хотячихь якій дарь або жертву справити для церкви, іцобьі таїсь снаряди церко
внії, кнши богослужебнії и до молитви, образці И икони до церквей и своихь ДО- 
мбвь, ризи її взагалі всякії богослужебнії предмети, не куновали безь в ід  о мости 
н поради своихь Душііастьірівь, п щоби куновали лить у торговельникбвь хрп- 
стіяньскихь. При томь звертаемь увагу Всеч. Священикбвь на канони церковнії 
дотично матерій ко Святійшої"! Т айні Евхариотіи; где неможливо булобьі пооди
нокому, должнй лучитись сь сосідньїми душпастьірями ко заосмотренію потреби 
своихь Церквей вь пшеничну муку и вино літургичне.

• () т ь Е  її. К о н с и с т о р і и.

Перемишлі», дня 22 . Лютого 1892.

Ч. 22.

По поводу зайшовшого случая що мимо тууридового наказу зь дня 7. 
Цвітна 1890 Ч. 1411, оголошеного вь Вістнику епарх. Ч. \ ‘і зь 1890, одинь зь  
Преч. Душнастирбвь роздавав!, вь нагороду пильності! от.інчньімь ученикамь школи 
народний, книжочки  немаючії одобреня Високої! ц. к. Ради школь, красвоп, прика
зуєм!» симь строго вь будучности точно придержоватиси рішена Висок її ц. к. Ради 
школь, краевоіі зі» 19. Парта 1890. Ч. 4519 її .піші» находячися вь списі кождои 
школи народноіі книжки ученнкамь вь нагороду пилі,пости роздавати.

Такь якь не виїішлобьі на користь поваги душнастьірбвь, еслибьі учителі 
мали контролювати діятельность и иоведеньс катихита вь школі, Еписк. Ордина- 
ріать має увіренье, що Всеч. Душпастнрі вь ночутю обовязку свого п власного 
интерссу придержоватист, будуть якь вьіжь згаданого такь и друпгхь до ніколи на
родної! односячихь ся розпоряджень начальної! власти школьнои.

() т ь Е н. О р д и н ар і а т а.

Перемишль, дня 28. Лютого 1892.



39

гі: Ч. 23.

Щ\)
Шщ
її
ІМОпі
И|1,

Испнть конкурсовнй на бенеФиція дуишастнрскй отбуде ся дня 2. и 3. 
Мая 1892 — о чім ь клирь єпархіальний увідомляеся сь нримічаньемь, щоби ко- 
ждьій на міряючій первин равь пбддатися тому испьіту предложиль вчасно проше- 
ніе своє о нозволенье приступити до тогожь исішта сь приложеніемь декрети коне, 
нервого свого поставлена вь душпастьірску службу, а еслибьі то не було возмо- 
жно,. то нринайменшії дату и число консисторске тогожь декрети, такожь день u 
місяць вьведенія вь душпастнрску службу черезь дотичний урядь дек. и най
менше три дни нередь исньїтомь нредложити сюда своє прошеніе — а прибувши 
на испнть заосмотрити ся книгою св. писаній.

О т ь Е п. К о н  с и с т о р і и.

Перемишль, дня 2. Марта 1892.

щ
ідо'и Ч. 24.

Дня 4. и 5. Мая т. р. отбудеся исішть сь кандидатами на кагихитовь 
школь вьіділовнхь и народньїхь. Хотячися тому испнтови ибддати, должни свои 
дотичнії ноданя заосмотренй вь потребнй свідоцтва вь свонмь ч асі до Еи. Конси- 
сторіи вносити, сами же лично вь вьтеше онреділеньїмь речинци туть явитися.

О т ь  Е її. К о н  с и с т о р і и.

Перемишль, дня 2. Марта 1892.

Ч. 25.
✓ .

Кандидатбвь стану духовного окончившихь науки богословекй и желаю- 
чихь нриняти св. Рукополаганье вь Ереи взиваесь до внесеня дотичннхь прошеній 
до дня 19. Марта с. р.

ІГрошеня заосмотренй бути мають вь в с і свідоцтва уконченьїхь наукь, 
поведеній клирикального, здорова, убожества затвердженого черезь ц. к. Староство 
и удоволення войсковои бранці —  сами же явитись мають лично дня 21. Марта 
с. р. у  Епископа.

О т ь Е п. О р д и н а р і а т а.

Перемишль, дня 2 . Марта 1892.

Ч. 1271.

0 исщлті КОН" 
курсовому.

Ч. 1270.

Испьіті> на кати-
ХИТОВ'Ь ш к о л ь

вьід'бловьіх'ь и на 
родньїх-ь.

Ч. 1273.

О св. рукополага- 
ню ь'ь Ереи.
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1404. Ч. *26.

Конкурсі на катя- 
хита при народи, 

школахі в і  Дро
гобича.

Ч. 6 і і .

Вьїказі жертві на 
рожни богоугодна 

діли.

Подався до відомсти сл ідую че:
L. 289. Rozporządzeniem z daty dzisiejszej rozpisała c. k. Rada szkolna 

okręgowa konkurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii obrządku 
g. k. przy szkole VI. klasowej żeńskiej w Drohobyczu z płacą 650 zł. z dodatkiem 
65 zł na mieszkanie, z obowiązkiem udzielania nauki religii w tej szkole, jakoteż 
w szkole IV.- klasowej męskiej i III. klasowej na przedmieściu Zadworniańskim. Ter
min podawania się o te posady upływa z dniem 20. kwietnia b. r. Z c. k. Rady 
szkolnej okręgowej. Drohobycz dnia 5. marca 1892.

O т ь  E 11. К о н с и с т о р і  и.

Перемишль, дня 18. Марта 1892.

Ч. 27.

Сяноцкіі'і уряді, деканаль. иредложивь туть нодь днемь 31. Студня 1891, 
Ч. 222 на Місій вь Африці,, квоту 11 зл. Тую квоту зложили : Гамерскіії Іоаннь 
1 зл., Зубрицкій Александерь 3 зл. 64 кр., Калужняцкій Іоаннь 1 зл. 36 кр., Лав- 
ровскій Антоній 50 кр., Крьіницкій Іоаннь 50 кр., ІІухирь Андреіі 1 зл., Яворскій 
Іоаннь 1 зл., Дуркоть Петро 50 кр., Сембратовичь Левь 1 зл. 50 кр.

Вь протягу року 1891 предложено туть слідуючи жертви, котрй пооди
ноко були вже виказанії вь Вісгнику епарх. вь р. 1891.

На каплицю св. Кирилла и Мееодія вт> Льоретто:
Ч. 5303/91 Жовкбвекій деканать 4 зл. 40 кр.

В і користь св. Землі;:
Ч. 2514/91 
25 кр. Ч.

1334/91 
2093/91 
2118/91 
2170/91 
2244/91 
2332/91 
2333/91 
2369/91 
2438/91 
2441/91 
2513/91 
2514/91 
2515/91
2551/91
3783/91

Матковскііі Климентій парохь Сулимова оть себе и иарохіянь 3 зл. 
4348/91 Жукотьтньскій деканать 6 зл. разомь 9 зл 25 кр.

На Micciи Африканьскй:
Судововйшеньскіи деканать 12 зл. 18 кр.
Сокальскій деканать 5 зл. 90 кр.
Чеховичь Оресть, парохь Боратнна 5 зл.
Мокряньскій деканать 11 зл.
Коросняньскій деканать 9 зл.
Судововишеньскііі деканать 9 зл.
Варяжскін деканать 20 зл.
Мацускій Левь парохь Яжова нов. 4 зл. 6 кр.
Куликовскій деканать 15 зл. 40 кр.
Мостискій декан, оть Ник. Назаревича нар. вь Сернахь 20 зл. 28 кр. 
Мосьевичь Ромуалдь парохь вь Ш миткові 13 зл. 40 кр.
Матковскііі Климентій парохь Сулимова 3 зл. 25 кр.
Мушиньскій деканать 13 зл. 56 кр.
Урядь нарохіальннй вь Белзі 10 зл.
Жареній Михаиль парохь вь Стропильнії, 2 зл. 50 кр.П
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Ч. 2897/91 Любачбвскій деканать 6 зл.
„ 2910/91 Жолкбвскій деканать 17 зл.
„ 3651/91 Старосамборскій деканать 16 зл.
„ 4349/91 Жукотнньскій деканать 3 зл.

42/92 Сянодкій деканать 11 зл. разомь 207 зл. 53 кр.
Квотьі повьіспій вмснлае ся рбвночасно до Аи. Нундіатурьі вь Відни  

вразь сь дродентомь вь квоті 4 зл. 35 кр. наросшимь вт, протягу року вь туте- 
шной щадниці отт> вьісше сказаньїхь грошей тамже наміщуванихь.

Подаючи тое до відомості! взьіваемь Преч. Духовеньство и вь біж учомь  
р оді но можности збирати хоть дробни лепти на богоугодні! Д ІЛ И  и тіиже туть 
нредкладати.

О т ь Е  д. К о н  с и е т о р і и.
Перемишль, дня 27. Лютого 1892.

Ч. 28.
Всеч. Комисія управляюча ділами вдов.^оиротинь, Фонда

доносить нодь днемь 24. Лютого 1892 Ч. 122 слідуюче:
С ТА Ш Ь К А С ЬІ ВДОВИЧО-СИРОТ. И Н С Т И Т У Т А

зь днемь 20 . Січня 1892 р.
Одь дня І. Грудня 1891 р. до 20. Сізчня 1892 зайшли слідуючи змЬньї:

А) Ф С Н Д Т Ь  коренньїй
П р н х б д ь ЗЛ. 1кр . Р 0 3 X б д ь зл. кр.

1 . 0 . Борись Симеонь . 100 1)

• 1
-Гвидано на закупно . Іиет.

2 . її Матюкь Антоній . 100 заст. Той. кред....................... 9 9 9 3 8
3 . п

Х.юдедкій (усверинь . . 10 - і : 2 ) на закупно 4% облигацій
4. » Дуркоть Теодбзій 60 — ф о н д и  иропинаїїіііного . 9 2 5 8
5 . 11 Дуркоть Іоаннь . . . 160 3 ) на закупно 4 Va °/о Лист.
6 . 11 Хотинедкій Кипріянь . 60 _ _ заст. Тов. кред. земского . 500
7 . Черлюнчакевичь Миронь 60 4) изь надосланшхь грошей
8 . 11 Жолкевскііі Антоній . 60 зь Обід. кр. Зат. видано
9 •• Берескій СтеФань . . 60 на 4  Vi °/о Лист, застав.

10 . 11 Бурмичь Николаіі 60 Тов. кред. земского . . 500
11 . м гГитарь Ивань . . . і 60 5 )  порто ночтове ........................ — 4 5
12 . 11 Лазоришакь Миронь . і 60 всего 2 0 9 2 41
13. 11 Фецица Михаиль . 8 0 у/
14. 11 Людкевичь Михаиль . 60
15. п Лявредкій Василій 60 — /

1 6 . ї ї Хилянь Петрь 1 1 0

17. ц Савойка Теодорь . 60
18. 11 Винницкііг ІОСИФЬ 60
19. 11 Сабарай Іоаннь . 60
20 . 11 Кмицикевичь Савинь 60
2 1 . П ♦Йилиповичь Іоаннь . 60
2 2 . 11 Венгриновичь Володям. 60
2 3 . 11 Погоредкій Володимирь 60
2 4 . 11 Савицкій Андрей . . 2С —

2 5 . 11 Габлиньскій Петрь . І| 1С
26. 11 Савицкііі Андрей . 5С) -

27. 11 Негребецкііі Юліянь II з с )

Ч. 1110.
Станх касьі вдов. 
еирот. Ф о н д а  о т ї> 

1. Студня 1801 до 
20. Січня 1 Ні):і
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2 . вь общо-рольнич. кредит. Заведеню 16.900 зл.

't

В ) Ф о н д ^

П р и х о д ь

1. Матюкь Антоній 21 зл. 20 кр.
2. Вдова іто бл. н. ЛудЬ

Боднарь . . . . 97 т> 52 5?
3. Дек. Комарн. 20 11 — 11
4. Дек. Л'Ьекііі оть

0 . Очабрука 27 11 8 11
5. Дек. Яслискііі оть

0 . Воляньского 22 Г) 26 11
6. 0 . Т єофиль ОЬнкевіїчь 14 11 — 11гт <. Перенось з ь . Іистон. 4110 11 16 «1

всего 4612 зл. 22 кр. 
отишбнувши розході. 910 „ 45 „

3401 зл. 77 кр.

резервовьш

Р о з х б д ь

1 . По р-Ьшеню Обіцого Со- 
браня зь 1891 для 
доповнена роздЬленои 
квоти . . . . 910 зл. 45 кр.
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Е- Ф о н д ■р п  і-' ~ с п о р я д и м н й .
V: „ J

Готбвкою

зл. кр.

1 »
15

13 зо

5 _
9іші 18

15

: 50

II р и х б д ь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12 .
18.
14.
15.
16. 
17. 
18
19.
20. 
21 . 
22 
28.
24.
25.
26.
27.
28. 
29. 
80.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

39.
40.
41.
42.

43.

44.

Дек. Ольховецкій .
,, Судововишеньекій 
„ Ярославекій .

О. Хлопецкій Северинь 
Дек. Белзкій . . .
О. Матюкь Антоній .
Дек. Коросняньскій .

„ Жолкбвскій .
О. Гвоздовичь Игнатій 
Дек. Любачіівскій . .

„ Ярославекій .
., Дукляньскій .

О. Гелитовнчв Александерь 
О. СОзаньекій іосифь 
О. Тустановскій Антоній 
Дек. Комарняні.скій .
О. Гладиловичь Н )ліянл> 
Дек. Дрогобицкій . .

„ Б'і.цкій
О. Гмитрикь Иляріонь 
О. Подяньскій Іоаннь 
Дек. Переммскій .

„ Варяжскій 
О. Сапрунь Теодорь 
О. Ш ихь Юліянь 
О. Ивасіївка 
Дек. Олешицкій 

Сокальскій 
Ліскій

,, Потслицкій 
О. Н'Ьмцовь Іоанн 
Дек Яслискііі .
О. Погорецкій Петрь 
О. Козаневичь Иннокентій 
Дек. Мокряньскій 
О. Оішкевичь Т єофиль 
О. Подлускій ІОСИФЬ 
О. Конистяньскій Антоній 
О. Конко Максимь .
О. Алекеевичь Н )ліянь 
О. Подляшецкій гГєофилі» 
Вир. Соборь Крьілошань зь 
Фунд. Лавровского 
Вир. Соборь Крьілошань одт 
членбвь (обора Крил. .
За купони вбдь 4в/0 облнг 
фонди ііронинаційного

:і
v

Готівкою

зл кр

38 — 
126 59 
103 —

7! -  
14 —
12 —  

47 -  
1 9 0 9 2  

7
88,—  
88 
96
12 
12 

7
100,95

(■ -і! 
225150 
12667  

7 
6

21 
73і 
10

<
<S8j— 
95 
69і 
20 

7
173

59

. і

172 50 
7|
1\
і j
7
7 18

1-і'
і

j1000 

100 : —  

319 25

Р о з X б д ь

1.

оО.

ІГО.

G.

Кли.шь Николай за услугу 
при канцелярій за чась бдь
‘б До 31/і2 1^91 р...................
АутограФІя проекту зм-Ьньї
Статутові • .............................
Штемпель до квит} на вин- 
куль. Лист, застав. , .
Порто п о ч т о в е ........................
Вдова Лукашевичь ІІавлина
н ереддаток ь ..............................
Вдова Насальска Клявдія не
реддатокь ' .
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11 р и х о ; Готовкою
1j

Р О 3 X б Д 1,
Готовкою

І !>
зл. |кр. 1ЗЛ. ікр.

45. За купони оді, 4 1/і и 4 0/о 
Листові, заст. Товар. кр. 
винкульованьїхі, . . . .

46. Оть Общ. рольн. кред. За- 
вед. °/0 за II пбвроче 1891 р.

47. Вбдь книжочокь іцадничихь 
°/о НО день 3,/,а 1891 р.

48. Перенось готбвки зь Листо
пада 1891 І р .......................

49. Зь фонди резервового . .

1595 50 

365 50 

25886її

2295,87 
910 45

Всего . 
Отшибнувши розході, .

8872 33

Остае вь касі', . . 8771 90

В. Кондрацкій
секретарю.

М. Копко
касі ерг.

М. Подолиньскій
предс-Ьдатель.

О т і, Е н. О р д и н а р і а т а. 

Перемишль, дня 27. Лютого 1892.

Х роникд .
Именованя:

Ч. 559. Ломницкій Антонів катихить народних!, школь вь Дрогобичі! поставлень 
етавь ІІреФектомь Студім при тут. епарх. С-Ьменищи вь містце ДРанДа 
ІІоліевкта Кмита имснованого канеляномь Ихь Преосвященьетва Юлія на.

Поч. СовгЬтниками Еи. Конеисторіи се правомт, уиотребленя 
екепозиторій крилошаньскихЕ именованй:

Ч. 691 Ринявець Игнатііі парохь вь Явбркахь дек. Муншньского.
867 Щавігньскііі Левь, декань и парохь вь Старомь мг1,стЬ.

.. 1312. Ардань Іоаннь декань и парохь вь Цьїковіь

Отличія крилбшаньскй нолучили
Ч. 4920/91. Гвоздовичь Игнатііі парохь вь Бирчи.

690. Качмарчикь гГєофііль парохь в ь  Біільца ревом.

Ч. 869. Доб])яньскііі Діонизііі, завЬдатель деканата БЬцкого и парохь вь ЖдьінІі7 
именовань діяіствительнілмь деканомь.
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До каноничной институціи завозванй:
ч -
п
У )

п

У )

п
V

841. Хилянь Володимирі, на Литілню, деканата Мокряньского.
1046. Моравскій Іеронимь на Криве, деканата Затварницкого.
1047. Чайковскій Володимирі, на Загочевье деканата Балигородского.

831. Турчмановичь Оеверинь, парохь зь Лукового на. парохію Колодйевь Еиар- 
хіи Станиславовскон.

1121. Леонтовичь Адріань на парохію Тенетиска, деканата Потелицкого.
1275. Хомнцкій Т єофиль, на Зворь, деканата Старосамборского.
1276. Копнстяньскій Сильвестерь на пар. Сушиця велика, дек. Старосольского.

Каноничну институцію долучили:ty tJ ' ty

Ч. 1045. Кульматьіцкій Юліань, на ГорохбвцЬ, деканата Нижанковского. 
„ 1305. Моравскій Іеронимь, на Криве, деканата Затварницкого.

Ч. 1328. Яремкевичь Лука нолучивь презенту на пар. Брухналь, дек. Яворбвского.

Ч. 1305. Волошиньскій Василій, получивь завЬдателг.ство парохіи Ветлина деканата 
Балигородского.

Увольненье отт иепьіта конкуреового долучили:
Ч. 104. Ломницкій іосифь, парохь вь Лабовой, деканата Мушиньского 

„ 460. Русинякь Іоаннь, парохь вь Внссовой деканата Б^цкого.
к 661. Гаіідукевичь Андрей, парохь вь Святомь. деканата ІІеремьіского.

Ч. 865. Високе ц. к. На мі,стнячество розпорядженьемь зь дня 9. Лютого 1892, 
Ч. 9370 призволило на дотацію рочньїхь 300 зл. для сопомочника нароха 
вь Вощанцяхь Льва Воляньского на чась дущпастнрованя его.

„ 991. Тоежь рознорядженьемь зь дня 13. Лютого 1892 Ч. 11657 призволило
на таку саму дотацію для сопомочника нароха вь ІІолонной на одень рокь.

„ 1127. Тоежь рознорядженьемь зь дня 17. Лютого 1892 Ч. 10427 призволило на 
таку саму дотацію для сопомочника вь Доброгостов'й на чась душпастьі- 
рованя тамошного нароха.

„ 1323. Тоежь розпорядженьемь зь дня 22. Лютого 1892 Ч. 12945 нродолжило 
дотацію на дальшій одень рбкь для сопомочника вь Никловичехь а то 
оть 18. Мая 1892 до 1. Мая 1893.

Переведенії богослужебнй учрежденя:
Ч. 815. ОЬнкевнча Анатоля при церкви вь Тустановичахь сь капиталомь 100 зл. 

„ 814. Пинцурн Іоанна при церкви вь Дублянахь сь копиталомь 100 зл.



Ж е р т в и .

Ч. 405. ГІреч. уряді, парохіальннй вь Ходновичохь донісь йоді, днемь  
20. Січня 1892 що Ч. Громада Ходновичи справила дія тамошнои церкви євангеліє 
за 90 зл. до чого причиниш, ся Ч. Іоакимь Михасякь, бувшій иівець церковний.
жертвою 20 зл

Ч. громада Борятьічи зрестауровала стару церковь конггомь 250 зл. впра
вила икону до великого нрестола за 45 зл. и одень світлілі фєлонь за 50 зл. Ч. 
громада Поновичи закупила бронзовіли паукь за 95. — фєлонь за 65 зл. и звбнь 
за 210 зл Брацтво сестриць тамже закупило красну икону ироцесіональну за 115 зл. 
н шафу на туюже за 15 зл. Вь тойже містцевости справивь Николай ІІокладко 
д в і хорухвьі за 50 зл. а именемь б. н. тестя Андрея Гирмань жертвівовавь тойже 
на закупно звони квоту 100 зл. Ч. громада Плешевичи закупила два фєлоньї в ь  
ц ін і  100 зл. — Бресті, ироцееіональніліі за 25 зл. а Теодорь Вознякь справивь 
два поставники и кресть напрестольні,ііі за 26 зл. Ч. громада Хриплячи одновила 
містцеву церковь и закупила новілії фєлонь.

Ч. 481. Преч. уряді, дек. Мушиньскіії донісь нодь днемь 25. Січня 
1892. Ч. 43 що ЧЧ. господарі зь Королеви рускоіі якь Гавриіль Плюта, Игнатііі 
Вілшовскій, Тадеп Льорчакь, Максимь Карлошь, Сімеонь (тиранка, Іоаннь Дроз- 
дзякь, Максимі, Михальчикь и Варбара Вьішовска причинили ся вь ббльшой 
м ір і  до одновленя и отмальованя містцевоії церкви, а ЧЧ. Илія и Марта Вілшовскій 
жертвовали на поминуту церковь 110 зл. и вьшожичили суму 600 зл. на обновле- 
нье тогожь дому Божого.

Ч. 4246. Преч. уряді, дек. Дрогобнцкій донісь о жертвахь парохіань зь 
Рибника именно: Ч. Якові, Параіцакі, обновивь образь до матернои церкви ко- 
штомь 25 зл. Ч. Михаиль Мілерь обновивь два образи коштомь 10 зл. Ч. невістьі 
жіночого брацгва зложили 10 зл. на обновленье образовь вь баби ні їй.

Ч. 5114. Преч. урадь дек. Мокряньскііі донісь, що Ч. Михаиль Моіїше- 
вичь, воііть, Антоній ІТрілцаїіь и Мартина Сухарчакь причинили ся своими що- 
дрілми жертвами до вілбудованя новои матерноії церкви вь Опаці. а Анна Коначь 
жертвовала 100 зл., Анастазія Кулинякь 50 зл.

Ч. 5717. Преч. урядь иарохіальньїіі вь Ольшанахь донісь сюда, що Ч. 
Николай Матвііічикь и Яцко Тру хані, парохіане тамошня, Справили для містцевоії 
церкви, нервьій паукь за 70 зл. а вторьііі фєлонь за 50 зл.

В сім ь тнмь иовнсшимь жертводателямь уділяє Еи. ( Ірдинаріять уз,на
ніс и похвалу.

О т ь Е н. О р д и н а р і а т а.

Перемишлі,, дня 12. Марта 1892.

t  Ю л і а н ь
Епископь.

Tveokt, С Ф ЇІіонгкевяч-і вь Ц^ре>і,іля ж
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ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Видано 12. Цвітня

Ч. 29. Ч. 193/орд.

Наміряючи предприняти за номочею ласки Божои каноничну визитацію справ-ь визитм 
Церквей и парохіи Диецезіи ІІеремнскои, Самборскои и Сяноцкои погребно мині 
знати:

а) котрого року, місяця и дня и черезт» котрого Епископа отбула ся 
послідна канонична визитація поодиноких^ церквеіі и нарохііі;

б) чи при той визитаціи каноничной була посіщена тблько церковт» ма
терня, або такожь и належачії до неп церкви дочернй.

Взиваю протое Всеч. уряди деканальнй, щоби мині до дня 15. Мая с. р. 
точнії отновіди на виспіє два наведенії ннтаня предложили.

Порядокт» и способів якь каноничнй визитаціи отбуватися будуть, остане 
вь свосмь ч асі оголошений.

О т ь  Е н. О р д и н а р і  а т а. .
Перемишль, дня 8. Цвітня 1892

Ч. ЗО. Ч. 102/орд.

Случають ся випадки, що поодинокії личности або и корпорацій удають 
ся до властей церковннхь дорогою телеграФіїчною вь розличнихь справахь. Зь того 
поводу зауділивь М ині Его Еминенція кардиналь Рамноля розпорядженье зь дня

Вт> справі теле- 
rpałHMBbiiij про

шеній до Властей 
дерковньїхг.
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10. Студня 1891 пбсля которого св. Конгрегація Римскй ио приказу Его Святости 
Льва Панн XIII. не мають вбдь теперь нріймати ніякихь прошень о ласки (do
mande di grazie), я що пбсля того и Епископн Италійскіи мають поступати.

Подаючи се до загальної! в'Ьдомости, розпоряджаю зо взгляду на тое, що 
и до тутешного Ен. Ординаріата або Консисторія приходять часто телеграФични 
прошенья розличного содержанья, особливо вь сиравахь соиружескихь, що вбдь

• Атеперь сь изнятіемь справь наглнхь я непредвидженнхь, телеграФични прошенья 
не будуть увзгляднятися.

О т ь  Е п. О р д я н а р і а т а.

Перемишль, дня 22. Марта 1892.

Ч. 142/орд. Ч. 31.

Обвіщаеся декреть 
Его Святости Льва 
Папьі XIII. вг спра- 
вах-ь сопружескихг

Свята Конгрегація для розширенья НЬрьг зауд^ляла сюда слідуючій де- 
креть Его Святости Льва Папи X III. зі» дня 15. Лютого с. р.

LEO РР. XIII.
A D  PERPETUAM  REI MEMORIAM.

Consensus mutuus, unde matrimonia iusta nascuntur, non verbis dum
taxat sed aliis quoque signis exterioribus patefieri ac declarari potest. Ouamobrem 
Alexander III, ‘) Innocentius III, a) et Gregorius IX, *) decessores Nostri, merito 
decreverunt ut carnalis copula, si sponsalia de futuro certa ac valida praecessissent 
cum in iudicio tum extra iudicium pro vero coniugio haberetur, nisi impedimentum  
canonicum obstitisset Et in hac iuris praesumptione tantum roboris inesse voluerunt 
ut firmum ipsa statueret sanciretque ius nec probationem contrariam ullam admit
teret. Deinde vero matrimonia clandestina, id est non praesente Parocho et duobus 
tribusve testibus inita, quum Concilium Tridentinum 4) irrita infectaque esse iussisset, 
ius illud priscum, ut erat necesse, valere desiit ubicumque promulgata vel moribus 
usuque recepta Tridentina lex. Ouibus autem illa locis non viget, in iis semper 
Apostolicae Sedis iudicium fuit, canones,, quos iudicavimus, ratos atque firmos per
mansisse. Sed aetatum decursu, ex conscientia et cognitione Christianorum sensim 
effluxere. Plures enim Episcopi ex iis regionibus, in quibus matrimonia clandestina 
contra fas quidem inita, sed tamen valida iudicantur, haud ita pridem rogati quid 
populus ea de re sentire videretur, plane retulerunt, canonicam de coniugiis prae
sumptis disciplinam passim exolevisse desuetudine atque oblivione deletam : propte- 
rea vix aut ne vix quidem contingere ut copula inter sponsos affectu maritali 
nec fornicario habeatur: eamque non matrimonii legitimi usum sed fornicationis 
peccatum communi hominum opinione existim ari: imo vix persuaderi populo posse 
sponsalia de futuro per coniunctionem carnalem in matrimonium transire. 

ł) Cap. Veniens, de Sponsal.
*) Cap. T u a  n o s , eodem tit.
*1 Cap. Is gui fidem, eodem tit.
*) Sesa. XXIV. Cap. 1 de Reform, matrim.



His igitur rebus et causis, de consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum  
S R. E. Cardinalium in rebus fidei Inquisitorum generalium, supra memoratos ca
nones et alias quascumque iuris canonici ea de re dispositiones, etiam speciali 
mentione dignas, per hoc Decretum Nostrum abrogamus et abolemus, et pro abo
litis et abrogatis, ac si nunquam prodiissent, haberi volumus.

Simul per has litteras Nostras decernimus ac mandamus ut deinceps illis in 
locis in quibus coniugia clandestina pro validis habentur, a quibusvis iudicibus eccle
siasticis, in qrorum foro causas eiusmodi matrimoniales agitari et indicari contigerit, 
copula carnalis sponsalibus superveniens non amplius ex iuris praesumptione coniugalis 
contractus censeatur, nec pro legitimo matrimonio agnoscatur seu declaretur. Huius 
tamen auctoritate Decreti indici nolumus necessitatem formae Tridentinae servandae 
ad matrimonii validitatem ubi illa forma modo non vigent.

Datum Romae apud S. Petrum die I 5 . februarii MDCCCLXXXXII. Pon
tificatus Nostri anno decimo quarto.

LEO PP. XIII.

Котрий декреті, Его Святости до відомости подався сь тнмь, щобн вь 
даньїхь випадках!* посла него ноступовано.

0  т ь Е п. () р д п н а р і а т а,

Перемишль, дня 1. Цвіти я 1892.

Ч. 32. Ч. 293/орд.

Висе водь многнхь літь оказовалася нагляча потреба нового внданя св. 
Евангелія, иозаякь давнійшй Бластею церковною одобренй внданя вже давно ро- 
зОйшли ся. Зь того поводу повстали розливного рода прикрости и недогбдности 
бо хотяй многй Вірнй, веденії чувствомь нобожности, хотіли справити для своихь 
Церквей книгу св. Евангелія, не могли достати отвітного Бластею церковною одо- 
бреного нечатаного примірника. Тому недостаткові! заряднвь Славетний Инстітуть 
Ставропигіііскііі, котрий нодь проводомь своєго многозаслуженого Сеніора Дра ІІзи- 
дора Шараневича внпечатавь нове виданье св Евангелія, которе нротое Бсеч. 
Священьству до якь найчисленнійшого розширенья поручаеся.

0  н о в о м у  вьіданю 
св. Евангелія.

О т ь  Е н. О р д и н а р і а т а. 

Перемишль, дня 22 . Марта 1892.

Ч. 33 Ч. 1087.

Посредствомь Преч. урядові, деканальннхь розіслалося нечатане на однои СпРавозДанье това-
* „ „„ ' риства дяковского

картці „Справозданье зь діятельности переходового виділу Товариства взаимнои за р. т і.
помочи дякбвь гр. кат. Епархіи Перемнскои за рбкь 1891й Всеч. Духовеньству
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до відомости и норучас ся заразомь такь Всеч. Свяіценникамь Д уш н асти рям ь якь 
и нівцямь церковнимь громадне пристунованье н ер вн х ь  вь члени вспомагаю чй а 
вторихь вь діііствительнй члени згаданого Товариства, щоби тимь способомь 
пОднссти морально и матеріально в стань дякОвскій ни ні много єіце занедбаний, а 
честь п доля котрого такь близько повиннії обходити Всеч. Духовеньство.

. О т ь Е п. К о н с и с т о  р і и.

Перемишль, дня 5. Марта 1892.

— 50 —

Ч. 1196.

Товариство „школь- 
на помочь“ ^Льво

в і.

Ч 54.

На прошені,с Товариства „ПІколна іюмбчь“ вь Львові подався ІІреч. Ду- 
ховеньству до uf.домости слідую че:

\

II Р  О С Б В А
Товариства ,,Школьна Помочь“ у Л ьеовіь.

Всечестнііішій и Великодушний Добродію убогои молодежи школьнои!
Чотирнацятші вже рбкь, якь у Львові, при ц. к. семинаріи учитедьской, 

креувало вис ц. к. Правительство першу народну школу зь вьікладомь рускимь, 
такь названу школу вправь або взбрцеву школу. Неприхильнії і і і  люде доводили, 
що у  Львові не потреба рускои ніколи народної!, та що она не найде достаточного 
числа дітей. Д освідь однакь показавь инакіне; школа та заразь вь нершбмь році 
наповнила достаточннмь числомь дітвори рускои в с і чотири класи, а першу класу 
навіть переповнила, бо до неп вписало ся 96 дітей, хлопцівь и дівчать. Коли 
о тбмь довідавь ся творець сей школи, міністерь Штремаерь, котриіі вь часі 
иосіщеня учительскои семинаріі и сю школу навістіть, казавь заразь утворити 
зь неи окрему ровнорядну класу дівчать. гГимь способомь ся школа вже вь пер- 
шОмь році истнованя мала шість окремихь клясь: д в і мішана (2 и 3), д в і дівоча 
(1 и 4) и д в і хлошіча (1 и 4) — зь иовисше двома сотками дітей. При добрихь 
силахь учительскихь ся школа розвила ся вь слідуючих!, рокахь дуж е хорошо — 
бо небавомь числила чотири хлонячй класи и пять дівочихь — зь 360 дітьми.

Кождбй школі добр од іі убогои молодежи приходять вь помочі,; особливо 
Львовяне иОдпомагають молодіжь в сіхь  міскихь школь одежію, обувію, приборами 
научньїми и харчемь. гГожь и учителі взорцевои рускои школи зачали иризаду- 
муватись, якимь способомь нріііти вь помочі, наіібіднііішон д ітв ор і сси школи. 
У ложили статуті, для товариства „ПГкольна ПомочіЛ, а по затвердженні тогожь 
звязали ся вь товариство и розпочали хосенну, бо добродійну діяльності,.

Першими добродіями сей школи II ново-завязаного товариства були оба 
русконароднй институти, Народний Домь и Ставропигія. Першій заосмотрювавь 
убогу молодіжь вь одіж і, и обувь, а другій вь книжки. Було то вь часі, коли 
совітникь, Би. Вас. Ковальскій, предсідатель обохь совітовь вь сихь институтахь, 
тепло интересувавь ся долею сей однакои руско народної! школи, свои діти  до неи 
занисувавь и що року подниравь ею запомогами зь институтскихь фондовь.
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Товариство „Шкбльна ІГомбчь" тішило ся симпатією всіхь  щирьіхь на
родолюбців'!,. Вь першихь рокахь числило товариство се колька соть членбвь 
И добродіівь. Межи добродіями, записаними вь золотбй книзі cero хосенного 
товариства бачимо имена такихь иатріотбвь, якь бл. п. игумень Косакь, котрий 
жертвувавь 1000 зл. на корінний фондь запомоговиіі для cero товариства, бл. п. 
крилошанина Теод. Лукашевского зь Перемишля, та нароха Кобнляньского зь Пбйла, 
котрй що рбкь жертвували по 100 и ббльше зл.; бачимо имена нашихь митропо- 
литбвь, Впреосв. Сембратоїшчівь, запомагаючихь се товариство квотами до 50 зл. 
рбчно; бачимо имена такихь добродіівь, якь крил. Юзичиньскій зь Бориничь, 
ректорь Сембратовичь зь Відня, сов. Вас. Ильницкій зь Львова, о. Іое. Качковскій 
зь Кошичь, о. Ем. Левицкій зь Тартакова, о. Ив. Залуцкій зь Теребовлі, д-рь 
Дрималикь зь Жовкви, игумень о. Немиловичь зь Дрогобича, о Мих. Гулла зь 
Борщева, о. Мих. Куневичт, зьТульна, о.Зах. Павлюхь. ц. к капітані, авдіторь зь В і 
дня, н. Ив. Гуляй зь Львова, о. Леонт. Осміловскій зь Бучача, н. Лонг. Грушкевичь 
з'ї, 1 усятина, о. крил. І соф. ІГавликбвь зь Львова, ІГреосв. епископь Юліянь ІГелешь, 
котрий давь 20 зл. о. Ник. Гошовскій зь Блюдникь, н. Г. ІІостернакь зь Тнлявьі, 
сов. Ив. Литнньскій, о. Шанковскій зь Копьічинець, о. Мих. Скородиньскій зь Под- 
михаіі.ія, о. Ив. Дрималикь зі, Волощи, о. Ив. Воляньскій, бувшій парохь вь ИІе- 
нандорі, о. Сілецкіії зь Жужеля, н -і Минадора Гойвановичева зь Львова. д-]іь 
Ив. Гробельскій зь Перемишля, н Кості, 'Гелишевскій зь Турки, нроФ. Ом. ІІа])тицкій 
зь Львова, п. Петро Боднарчукь зь Калуша, н. Іос. Онишкевичь зь Зборова и многй 
ИНІІІИ, котрі! щорбчннми оольшими датками запомагали наше товариство.

Ко.іижь л Львові, вь слідь за першою взбрцевою школою, креувало 
місто свою руску школу им. Маркіяна ПІашкевича, виділь товариства „ИІкбльна 
Номочьк’ розширивь статуть и діяльнбстг, свою на о б і руско-народнй школи и о- 
иЬкуссь ними дуж е похвально, уооіимь дітямь дав одіжь, обувь, книжки, зошити 
и друга приоорьі науковії, деякимь дітямь дає харчь, а для иншихь устроюе ко- 
льоніі вакаційнй.

Фонди товариства „ИІкбльна Помочі,“ суть однакь cero року за скупи, 
щоби прийти вь помочі, всій  нагбй, босбіі н голоднбй дітво])і обохь сихь шкбль. 
Н ині у  Львові, де бохонець хліба коштує два рази майже ббльше ніж ь давнійш е 
де мясо, крупи, мука и иншй средства поживи нодорожіли о половину; де зима 
надходяча домага ся н тенлійшои одежи и опаленя комнатьі: де родичі наіібі- 
днійшои молодежи рускои розноряжають місячно ледви кблькома зл. на удержанє 
цілої! родини, —  нині, кажемо, дітвора шкбльна найбіднійшихь родичівь рускихь 
терпить го.юдь, холодь її нужду до крайності!. Дотеперішнії ФОНДИ тов. „НІкбльнои 
Помочикі у  Львові зовсім'!, вже не вистарчають, щоби прийти вь помочі, с ій  
н уж д і бодай вь ббльшбп части. ІЗже до теперь треба було конечно справити 64 
нарь чоббтокь; ще сими днями треба вдруге тблько парт, обуви, а грошей вже не ма, — 
ба її нате затягнено вже довгь. Сими днями треба будемо сотки гуньокь для хлонцбвь и 
нлаїцикбвь для дівчать, —  а каса товариства нашого не лини, пуста, но надто и задовже- 
на. А задовжуємо ся, бо чась не стоять, зима вже наспіла, потреби множать ся, а 
шкбльнбй н уж д і рускбіі треба конечно спішити зь помочею тнмь скорше, що и сь 
кожднмь днемь зббльшає ся и страшна дорожня.

Товариство „Шкбльна Помбчь“ приневолене вбдкликагись до пагріотичнихь 
сердець цілої! суспбльности нашой, її умильно просить великодушнихь членбвь,
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Ч. 1401.

Додаток^ до В іс- 
тника ч. І.|У2 о 

школь, комисарах'ь.

Ч. 1440.

О містци рожденя 
Еудокіи Татьікч..

тенерішньїхь її давнііїшихь, о ласкаве нрисьілане членьскихь, вкладокь, хочі, бьі 
и дрібнійшими лентами, а вбдтакь о дари и датки зт» ласки посла власнои спро
можності!.

Задовжуючись зт» конечности, числить товариство „Шкбльна ІІомбчь4* на 
милосердий серця великодушних!» нагріотбвь, заявляючих!» своіі патріотизм!» добрнмь 
діломь. Ббльше засббньїіі добродій дасть ббльше, менше засббньїіі —  менше, — 
але кождий дасть подвбііно, коли дасть заразь. Имя кождого великодушного до
бродія вписане буде до золотои книги добродіівь тов. „Шкбльна ІІомбчьи у  Львові. 
Товариство наше вь c iii своій потребі числить и на звістну великодушнбсть 
Вашу, Всечестнііішііі Добродію.

За вьіділь товариства ..Шкбльна Помбчь-1 у Львові

Зт» високим!» новажанемг

0. Ив. Редкевичь Гр. Врецьона
голова. заступник!» голови.

О. Вас. Наврсцкій
секретарі..

О т ь  Е и. К о н с и с т о р і и.

Перемишль, дня 15. Марта 1892.

Ч. 35.

Подався до відомості!, додатково до оголошеного пбдь днемь 26. Студня 
1891 Ч. 5601/91 вь Вістнику епарх. Ч. І. зь 1892 виказа орд. школь, коми- 
сарбвь до надзора науки богочестія вь школахь народньїхь, що вь Добромильскимь 
деканаті кромі виказаного Преч. О. декана Якова Лукашевича, єсть такимже 
комисаремь Преч. О. Константинь Гукевичь парохь вь Квасенині.

О т ь  Е п. О р д и н а р і а т а.

Перемишль, дня 24. Марта 1892.

1І. 36.

Вь діли висліджена містця рожденія Еудокіи Татикь, доньки СтеФана 
u Катерини 20— 24 літь числячои, завзьіваєся єпархіальне Духовеньство, особливо 
деканата Горожаньского и Комарняньского, точно переглянути дотнчнй метрики рожде
нія и крещенія, а наколи би діііствіє креіценя висше реченои Еудокіи Татикь записане



винайшлося, безпроволочно о тинь повідомити уряд'ь парохіальннй вь Поляні дека
ната Затварницкого.

О т ь  Е п. К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 21. Марта 1892.

Ч. 37.

Подався до відомости Преч. епарх. Клира слідуюче: Ц. к. Рада шкбльна 
окружна вь Яворові розписує нинішньїмь конкурсь вь діли сталого обсаджена 
посади осббного учителя религіи гр. кат. при 5-клясовой школі мужеской вь 
Яворові сь платою рочною 500 зл. и обовязкомь уділяня науки религіи 1. вь 5 
клясовой школі мужеской 9 годинь тьіжднево: 2. вь 4-клясовой школі женьской 
9 годинь тижднево; 3. вь 2-клясовой школі мішаной на передмістю Наконеч- 
нбмь вь Яворові 2 годинь тижднево и 4. отбуваня тижднево двохь ексгорть. До 
той посади нривязанй суть додатки пятилітнй но 50 зл. и 10°/о огь еталон плати 
на мешканье. О тую посаду могуть ся убігати лише канонично ординованй Свя
щенники. Убігаючи ся о тую посаду, должнй внести иоданье належито удокомен- 
товане посредствомь своеіі Власти до тутешнои ц. к. Ради школьнои окружнои най- 
нбзнійше до кбнця Цвітня т. р.

О т ь  Е н. К о н с и с т о р і и.

Перемишль, дня 28. Марта 1892.

Ч. 38.

Вь Відня завязалося Товариство пбдь назвою ,.І)іе Leo-Gesellschaft 
in W ien .u

Ціль, яку со б і се товариство поставило єсть всесторонне подномаганье 
христіаньско - уміетннхь трудбвь вь Австрія, вь честь Всевьішного, вь защиту 
и славу христаньско-католическои истини и церкви, вь правдивий иожитокь бтчинн. 
Товариство тое єсть наукове, котре виключає в с і справи політичнй, а занимати 
ся має слідуючими:

а) Сполучити в с іх ь  ученихь вь Австрія, котрй стоять вірно при засадахь 
христіаньскихь, вь діли всибльнои праці наукової!.

б) Приклонникбвь христіаньско наукові,іхь трудбвь зббрати, до вспбвуділу 
заохотити и до діли отвігного всиомаганя злучити.

До того мають служити слідуючи средства:
1. правильно иовтаряючися зоораня христіаньскихь ученихь и приклонни

кбвь наукь вь цілії ( бговоренья квестій науковихь.
2. впроваджанье вь житье бтновідньїхь часовії науковихь предирипятііі.
3. росиисованье конкурсбвь на праці наукового содержаня.
4. удаджованье бтновіднихь отчитбвь.

Ч. 1832.

Конкурсі, на носа, 
ду катихита шкодь 
народ, вь Яворо

в і.

Ч. 1033.

Товариство „ Leo 
Gesellachaffc in 

Wientt
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mІовариетво складався:
1. зь Членові, почетнихь 2) вспомагаючихь 3) дійствительннхь и 4) зь 

участи икбвь. г.
Членові, ночетньїхь именує загальне собранье задля ихь заслугь на поли

науки.
Вспомагаючими стають ся гін. котра на діли товариства зложать 200 зл. 
Членами дійствнтельними могуть бути тблько тій христіаньски мужи, 

котрй скбнчили виспій студія (універзитеть или ине рбвнорядне наукове заведенье); 
тій мають платити рбчно 5 зл. вкладки. ,

Участниками стають ся тій, котра на ціли товариства що найменше 2 зл. 
рбчно вплачують.

Ктобьі зі. ІІреч. Священникові, до реченого Товариства яко члень или 
участникь вступити желавь, може отнестися до дирекцій пбдь слідуючою адресою 
„An das Directorium der Leo-Gesellschaft in Wien, I Bartensteingasse Nr. 13.“

O т і. E ii. O p д 11 h a p i a t a.

Перемишль, дня 24. Марта 1892.

Ч. 1264. Ч. 39.

0  ИЬІЛЬОСОБЗЕЬІХ'Ь
5%  л и с т а х vno-

ТвЧНЬІХТЬ.
Пбсля донесеня дирекцій банку мютечного вь Львові осталн дня 29. Лю

того 1892 слідуючи 5°/о преміованй листи унотечнй вьш.осована:
Серія А. на 100 зл. Ч. 1599 1880 2074 2175 2211 2342 2402 2459

2522 2089 2702 3033 3153 3383 3432 3835 3982 4549 4681 4944 5045 5220
5445 5873 6043 6137 6466 6515 6644 7216 7481 7721 7911 7929 8038 8192
8195 8239 8580 8660 8726.

Серія Б. на 500 зл. Ч. 1 914 1314 1472 1699 1783 1968 2034 2046 
2600 2776 2835 3014 3141 -3408 4368 4428 4573 4947 5608 5755 5890 5928 
5949 5961 5975 6014 6306.

Серія Ц на 1000 зл. Ч. 1697 1773 1792 1872 2317 2775 2911 3387 
3562 3618 3730 3795 3875 4369 4972 5067 5165 5725 5753 5942 6155 6198 
6689 6817 6840 7575 7782 7913 7986 8288.

Серія Д. на 50и0 зл. Ч. 398 557 581.
Взиваєся нротое Преч. душпастьірбвь, вь котрихь посіданю тій ціннії 

єфєктіл вінкульованй вь користь церквей, Фундацій илн иарохііі знаходили би ся, 
щоби тіиже сь кбньцемь місяця Серпня 1892, нонеже ихь опроценгованье дня 31. 
Серпня 1892 устає, а капиталь дня 1. Вересня 1892 до виплати припадає, до ре- 
ченои дирекцій сь иокликомь на нинішнє розиорядженье вь цілії заміни на нові! 
листи переслати. По полученю новихь єфєктОв ь  належить при предложеню пбдписки 
полученя безотволочно о зділаномь сюда донести.

О т ь  Е и. К о н с и с т о р і  н.

Перемишль, дня 24. Марта 1892.
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Ч. 40.

Всеч. Еомисія управляюча Д’Ьлами вдов.-сиротинь. фонди доносить нодь 
днемь 22. Марта 1892 Ч. 135 слідуюче:

СТАНЧЬ КАСЬІ БДОВИЧО-СИРОТ. ИН СТИ ТУТА
оть дня 20. ОЬчня до 29. Лютого 1892 р.

А) Фонд^ коренньїй

П р и х о д ь зл. кр. Р 0 3 X 0 д ь зл. кр.

1. 0. Гудзьо Діонизій . . . ЗО 1) видано зь каси на заку-
2, її Заремба іосифь . . . 60 нно 4 'Іі°/о Лист. заст.
3. її ПІведзицкій Антонів . 10 Гов. кред. земск. Ser.

і і - її Вересків Стєфинь . . 40 Ш .Хя 9156 и Ser. IV
5. її Бурмичь Николай . . 40 —! Ля 2815 ............................. 1400
G. її Венгрииовичь Волод. . 40 2) видано зь грошей нодь
7. її Винницкій ІОСИФЬ . . 40 Общ. рольн. кр. завед.
8. У) Габлиньскій ІІетрь . . 40 на закупно 47а °/0 Лист.
9. її Гудзьо Діонизій . . . 40 заст. Тов. кр. земск.

10. її Дуркоть Іоаннь . . . 40 — Ser. III Л ї 17880 Ser.
11. її Дуркоть Петрь . . . 10 V Д» 21905 Ser. IV
12. її Дуркоть Теодозій . . 40 — .Хя 2 8 1 5 ............................. 1200
13. її Заремба іосифь . . . 40 — 3) порто почтове ........................ — 54
14. її Жолкевскій Антоній . . 40 всего 2600 54
15.. її Кмицикевичь Ьавинь . 40
16. 47 Кузьмакь Михаиль . . 40
17. її Лазоришакь Миронь . 40 —

18. її Ляврецкій Василій . . 40
19. її Людкевичь Михаиль . 40
20. її Мудрий Іоаннь . . . 40

І 21. її Перчиньскій Петрь . . 40 ___

22. її Погорецкій Володимирь 40
23. її Негребецкій Юліянь . 40 —

24. її Сабарай Іоаннь . . . 40 /

25. її Савойка 'І'еодорь . . 40 —

26. її Тьітарь Іоаннь . . . 40
27. 77 Хилякь ІІетрь . . . 40
28. її Хотьінецкііі Кипріянь . 40
29. її Черлюнчакевичь Миронь 40
З О . •7 Федашь Николаії . . 40
31. Фецица Михаиль . . 40
32. її Филиновичь Іоаннь . . 40

ч . 1903.

Стані, каси вдов.
сир. ф о н д и  сь 

концемь Лютого 
т. р.
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11 р И X 6 д ь Готбвна ц'Ьнни
папери Р 0 3 X б д ь

вь гот. 
грош.

зл. кр. зл кр. зл. кр.

33. 0 . Сабарай іосифь . .
34. перенось зь Січня . . 
35 оть Общ. рольн. кр.

З а в е д е н ій ........................
36. за к у п л е н о ........................

150
286

1000

34 123301

2600

22

зь кОнцемь Лютого всего 
отшибнувши розхбдь

2666
2600

34
54

125901 22

остав вь касі 65 80 125901 22

2. вь общо- рольн. кредит. Заведенію 15.900 зл.

Б) Фонд^ резервовьій

II р и х 0 д ь Готовкою
Р о з х б д ь

Готовкою

зл. кр. зл. кр.

1. 0 . Пелехь іосифь . . . 7 1. По рішеню Общого Со-
2. Дек. С яноцкій....................... 127 браній 1892 р видано
3. „ Устрицкій . . . . 68 для дополненя розділеної!
4. „ Мушиньскій . . . 210 32 квоти до Фонда розио-
5. „ Затварницкій . . . 96 ЗО рядимого ............................. 2922 20
6. „ Жукотиньскій . . . 89 всего . 2922 20
7. „ Старосольскш . . . 8 і /
8. 0 . Дрь Мншковскій Т. . 12 /
9. „ Нероновичь Викторь . 12 /

10. „ Бачиньскій Николай . 7 /
11. ,, Гумецкій ІОСИФЬ . . . 7 — /

12. „ Добряньскій Стєфянь . 12 /
13. „ Волосяньскій Іоаннь . 7 /
14. Левицкій Павель . . . 12 /

15. „ Глушкевичь Т єофиль . 12 — /

16. Дек. Угнбвскій . . . . 122 /

17. „ Самборскій . . . . 61 50 /

18. „ Вмсочаньскій . . . 33 — ■



57

П р и х О д ь
Готовкою Р  0 3 X б д ь Готовкою 1

зл. кр. зл. |кр.

19. Дек. Горожаньскій . . . 104
20. „ Перемьіскій . . . . 42 —
21. „ Добромильекііі . . . 111
22. 0 . Чайковскій Антоній . . 6 50
23. Дек. Нижанковскш . . . 113 50
24. „ Порохницкій . . . 57
25. 0 . Мащакь іосифь . . . 9 60
26. „ Ольховьій Володимирь . 14
27. Дек. Яворбвскій . . . . 54
28. „ Мостискій . . . . 32 75
29. „ Огаросамборскій . . 73 56
ЗО. „ Куликбвскій . . . . 10
31. 0 .  Кмицикевичь Петрь . . 19
32. „ Доропіь Тимотей . . 7
33. „ Днгдалевичь Іоаннь . . 12 —
34. Волошиньскій Василі й . 12
35. ,, Секела Григорій . . . 14
36. „ Гонтарскій Григорій . 32 26
37. „ Чернецкй Василь . . 7
38. „ Дмоховскій Т єофиль . 14 42
39, „ Секела Григорій . . . — 92
40. „ Дуркоть Юліянь . . . 7 12
41. „ Гаіідукевичь Андрей . 7
42. „ Яцевь Антоній . . . 14 *
43. Дек. Яворбвскій . . . . 21
44. 0 .  Метьїкь Василій . . . 7
45. „ Волошиньскііі Василій . 36 72
46. „ Гаіідукевичь Володим. . 14
47. Дек. Угнбвскій . . . . 26
48. 0 . Крьтницкій Маркиль . 22 26
49. Дек. Жукотиньскій . . . 29 40
50. 0 . Мрьіць Михаиль . . . 7
51. „ Кондрацкій Василь . . 13 36
52. П е р е н о с ь ........................ 3401 77

всего . 5330 26
отшибнувши розхбдь . 2922 20

остає вь к асі . 2408 06 -



В) Фощрь роспорядимьій.

П р и х о д ь
Готовкою

Р о з х б д ь Готовкою

зл. кр. кр. кр.

1. Перенось зь Січня яко 1. За 1891 р розділено
роздільна квота . . . . 8771 90 вдова мі, и сир ота мь . . 11288 16

2. 0 . Гелитовичь Александерь 10 2. На 1892 р. иередатокь
3. ,, Кульматнцкій Юліань 20 на 6% уділено вдо-
4. „ Ломницкій іосифь . . ЗО в а м ь .................................... 180
5. Зь Фонда розервового для 3. Ремунерація протоколи-

доповнена роздільн. квоти 2922 20 сти, секретаря и ка-
всего . . . 11754 10 еіеря за чась до 31.

Отшибнувши розхбдь . . . 11694 10 Грудня 1891 р. . . . 175 —
Остае вт» касі . . . 60 — 4. По рішеню Оощого

Собранія для слугь
консисторскихь . . •. 9

5. За купони текущй . . . 19 15
6. Есконть вбдь КНИЖ.

шадниці Перемиск.
Ла 17124 . . • . . 2 80

7. переписані»е проекту
зм іни статутбвь . . . 3

8. карти кореспонд . . . 2
9. порто ночтове . . . . 14 99

всего . 11694 10

Повторенье.
1. Фонді» коренний . . . готовкою 65 80 — цін. сф. 125 901. 22.
2. „ резервовий . . .  „ 2408-06
3. ,, розиорядимшї „ 60.

Должно бути вгь касі 2533-86 цін. єф. 125-901. 22. 
Отвітно тому виказови найдено дня 29 Лютого 1892. вь к а с і:

1. Книж. щадн., Нар. гГор. Ч. 91 на 424 зл. 69 кр
2. r її її Ч. 163 507 „ 11

11

3. r її її її ч . 175 п 961 „ 63
11

4. . V її Перем. кас. ч. 17124
11

484 „ 23
11

5. готовкою вь касі . • • • 156 „ 20 11

2-533 зл. 86 ]КІ).
Б. вь цін. еФектахь 125-901. 22.

В. Кондрацкій М. Копко N1. Подолиньскій
Секретарі.. Касіерг. ПредсЬдатель.

О ть Е н. К о н е  н ст  о р іи.

Перемишль дня ЗО. Марта 1892.
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Хроникд.
ііоч, Совкгниказш Еи. Консисторії! сх правом!» ношеня на

одежи крил, отличій изіенованй:
Ч. 1495. Дмоховскій Т єофиль. парохь вь Яксманичохь,
„ 1534. Крвавичь Зоно, парохь вь НегрьіГщі 
„ 1623. Стрмйскіп Іоаннь ц. к. канелянь І. клясьі ш» ІІеремьішли.
„ 1624. Матковскііі Іоаннь, на])охь вь Ясениці замковой.
„ 1696. Еднакій Михаиль, парохь вь Хрипліші, Епархіи Станиславбвскои.
„ 1811. Секела Григорій, парохь вь Л іску.

Отличія крьілошаньскіи поличних:
4 . 1155. Саикь Корнилій, парохл» вь Себечові.

Изіенованя.
Ч. 290/орд. Вир. Подолиньскій ЗІиронь. парохь катедраль. именовань ббльшимь 

Сповідникомл» катедральнммь ,.Poenitentiarius Major cathedralis.“
„ 1291. Стецякь Сильвестерь, парохь вь Каменці Старесело, ординаріатскимь ко- 

мисаремь для справі, сервитутовьіхь для деканата ІІотелицкого.
„ 1311. Ардань Іоаннь діііствительньїмь деканомь Нижанкбвскимь.

Цензоразш книгь религійского содерженя именованй:
Ч. 291/орд. Вир. Литьіньскій Венедикть, Подолиньскій Миронь, Чеховичь 

Константинь, Войтовичі» Іоаннь. Всеч. Желеховскій Юстинь, Дрь Людкевичь Миха
иль. Тороньскій Северинь, В. Ректорь вь генер. Сімениіци вь Львові, Сілецкій 
Кнрнль, парохь вь Жужелю, Чернецкій Василій парохь вь Сільця белзскомь.

Вх пропозицію ириняти:
Ч. 1478. На парохію Краковець деканата Яворовского: Ясеницкій Северинь, 

Желеховскій Леонтій, Метелля Северинь, Струсевичь Александерь.
„ 1479. На парохію Манастьірь деканата Ярославского: Весоловскій Антоній, Стру

севичь Александерь, Билиньскій іосиф ь, Сапрунь Михаиль, Лебедовичь 
Алексен.

„ 1480. На парохію Корнтники, дек НнжанкОвското: Бірецкій Левь, Онишкевичь 
Стєфинь, Струсевичь Александерь, Михальчукь Іоаннь, Костекь Іоаннь.

„ 1482. На парохію Боднарка, деканата Біцкого: Сорока Іоаннь.
„ 1483. На парохію Комарно, деканата Комарняньского: Нероновичь Викторь, 

Ляврецкій Александерь. Панасіньскій Левь, Залитичь Михаиль, Даписе-
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вичь Іоанні.. Стецевь Михаиль, Лисковацкій іосифь, С авицкій Андрей, 
Метьїкь Василій, Сапрунь Теодорь, Децко Андрей, Баранецкій Сильвестерь, 
Струсевичь Александерь.

Ч. 1675. На парохію Соснини денаната Переммского: Гаіідукевичь Андрей, Ло- 
мницкій іосифь, Лисковацкій іосиф ь, БГрецкій Іоаннь, Отто Іоаннь, Край- 
чикь Иліи, II изовніі Юліянь, Мокрицкііі Антоній. Дроздовскііі Андрей, 
Мацускій Левь, Коннстяньскііі Іеронимь, Ринявець Володимирь, Годо- 
ваньскій Петрь, Насальскій Володимирь, Дуркоть Петрь, Желеховскій 
Леонтііі, Мащакь іосифь, Горднньскій Димитрій, Сологубь Василій, Вин- 
нидкій Корнилій, Левидкій Левь, Струсевичь Александерь, Хомндкій Во- 
лодимирь, Кузнкь Корнилш.

„ 1676. На парохію Чернилява дек. ЯворОвского: Отто Іоаннь, Бірецкій Іоаннь, 
Савицкій Андрей, Низовин Юліянь, Крайчикь Нлія, Децко Андрей, Годо- 
ваньскій ІІетрь, Наеальскій Володимирь, Яремкевичь Василій, Сологубь 
Василііі, Жукь Георгій, Петрикь Стєфянь, Прухницкій Андрей, Венгри- 
новичь Емиліянь, Струсевичь Александерь, Костекь Іоаннь, Гинилевнчь 
Володимирь, Кобздай Володииирь, Чичиловичь Симеонь.

„ 1679. На парохію ІІередЬльницн. деканата Добромильското: Созаньскій Владьі- 
славь, Рілняведь Володимирь, Копьістяньскіії Іеронимь.

Преаентьі волучили:

»
14
11

11

11

11

Ч. 1328. Яремкевичь Лука, на Брухналь деканата Яворовского.
1355. Гумецкііі іосифь на Татпрмнйвь. деканата Горожаньского.
1448. Хилякь Антоній на Ростаііне деканата Дукляньского.
1481. Децко Андрей на Луку деканата Мокряньского.
1765. Княжиньскііі Петрь на Тноовицю деканата Жукотнньского.
1848. Петрикь СтеФань, на Дубецко деканата Бирчаньского.
1986. Сорока Іоаннь, на Боднарку деканати Бйдкого

До каноничнои институціи завозванй:
Ч. 1390. Барновсійй Захарін на Гладниювь, дек. Б^цкого.
„ 1417. Алексевичь Огаииславь на Коногони, деканата Варяжского.
„ 1691. Яремкевичь Лука, на Брухналь, деканата Яворовского.
„ 1707. Гумецкііі іосиф ь, на Татариновь! деканата Гогожаньского.
,. 1924. Децко Андреії. на Луку деканата Мокряньского.
„ 1988. Хилякь Антоній на Ростаііне деканата Дукляньского.
„ 2045. Княжиньскііі Петрь, на Тнсовицю деканата Жукотнньского.

Каноничну институдію получили:
Ч. 1591. Коннстяньскііі Сильвестерь на нар. Сушиця велика, дек. Старосольского.

1592. Чайковскііі Володимирь, на Загочевье деканата Балигородского.
1593. Хомицкій Т єофиль на Зворь, деканата Старосамборского.
1634 Леонтовичь Адріань на 'Генетиска деканата Иотелидкого.
1734. Хилякь Володимирь на Литиню деканата Мокряньского.
1755. Барновскііі Захарія, на ГладишОвь деканата Біщкого.

її
її
її
її
її
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Алексевнчь Станиславь, на Конотони деканата Нараженого.
Гумецкій іо с и ф ь , не Татаринові, деканата Горожаньското.

Зав-Ьдательетва нолучили:
Бнлиньскій іосиф ь , парохіи Махнбвь деканата УгнОвского.
Кобздай Володимирь. парохіи Лукове деканата Ольховецкого.
Пержило Григорій, парохіи Коньске деканата Бнрчаньского. 
Калужняцкій Володимирь, парохіи Бортне деканата Біцкого. 
Михайловь Даніиль, парохіи Лужокь долішньїй деканата Мокряньского. 
Хилякь Петрь, парохіи Новиця деканата Біцкого.
Струсевичь Александерь нар. Комарно дек. Комарняньского.

Берескій СтсФань нолучивь сопомочничестно при пароху вь Вощанцяхь 
деканата Комарняньского.

Грамотні похвальнії е ь Лрхієрейскюгь благосдовеніемтліолучили:
Ч. 1155. Вблагородньш Пань Михаиль Янишовскій властитель села Русинь 

за снравленье для містцевоії церкви книгь церковнихь вь хорошомь переплете, 
ббльшого звона, отстунленье безмездне кусень поля изь власного грунту на кладбшце 

. и дарованье всего матеріали на огороджена тогожь.
Ч. 1645. Чест. Стєфянь и Викторія Глуховскіи парохіане вь Бикові, за 

н ноетроєнье бочного престола вь містцевоії церкви коїптомь надь 260 зл.
Ч. 1650 Чест Димитрій Добко госнодарь вь Маковиску за снравленье 

s1 для містцевоії церкви: ириукраіиенье до иконьї Пр. Богородиці,і за 24 зл., икони 
походовой за 126 зл. книгь церковнихь за 85 зл.

І*. Ч. 1682. Чест. Михаиль Пацань госнодарь вь Святомь за снравленье для
місгцевой церкви рожні,іхь снарядОвь церковнихь стоп мости 718 зл. и Чест. Тео
дорь Угура госнодарь вь дочер. Задуброва за снравленье для церкви тамже такожь 
рожннхь снарядОвь церковнихь стоимости 457 зл.

й . --------------

Ч. 1503. Високе ц. к. Намістннцтво рознорядженьемь зь дня 3. Марта 
1892 Ч. 12948 призволило на дотацію рочньїхь 300 зл. для надатись маючого ся 
сопомочника пароху вь Дальовой деканата Яслиского на одень рбкь.

Ч. 1583. Тоежь рознорядженьемь зь дня 8. Марта 1892 Ч. 13627 при
зволило на таку саму дотацію для сопомочника нароха вь Летнй деканата Дрого
бицького на одень рбкь а взглядно на чась до внздоровленя нароха Іоанна Німцевь.

Переведенй богослужебнй учрежденія:
Ч. 1377. Гошовского Александра при церкві вь Смольні й сь капиталомь 200 зл.

1431. Ринусь Григорія при церкві вь Любачові сь капиталомь 70 зл.
1432. Григорія и Катерини Удичь при церкві вь Любачові сь кап. 200 зл.

А
Ч. 1803. 
„ 2031.

іц

11
іц-
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IV

Ч. 1018. 
„ 1560. 
,. 1591.

1758.
1759. 
1806. 
2031.

V

Ч. 1406.
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Ч. 1564, Теліщакь Игнатія при церкві вт, Ястрабику асі Злоцке сь кап. 100 зл. 
1582. Загатиньского Теодора при катедр. Х рам і вь Перемінили сь кап. 200 зл.

Ж ертвьі.
На дерковгь св. Іоакима вгь Римії.

ч. 1043. Уряді, нарохіяльньш вь Люблинци 2 зл. — кр.

11 1424. п а „ ПолянаXI, суров. 2̂ а 42 а

На церковч> вт> Раранчи.
ч. 851. У  радь нарохіяльньш вь Д убні 2 зл. — кр.

11 1044. а 11
,, Люблинци 2 „ — п

11 1319. и „ Хлівчанахь 2 „ 54 її

11 1424. а 11
„ Полянахч, суров. 2 „ 42 її

Ч. 1905. Уряді, нарохіяльньш вь Тарнавці деканата Канчуцкого прис'лавь 2 зл. 
на ІІетровь гроші».

На міесіи Африканьскй.
Ч. 2087. Пр. Михаиль Ладижіїньскій парохь rt, Бересці 2 зл.

Некрологія,
Ч. 1580. Мійскій Іоаннь парохь в ь Л о і і і н ц і  дек. Балигородского уи. дня 6. Марта. 

„ 1735. Поляньскій Петрь парохь вь Лужку долішномь деканата Мокряньского, 
уиокоився 14. Марта.
Души ихь поручають ся молитвамь Преч. Клира.

О т т> Е и. О р д и н а р і а т а.

Перемишль, дня 12. Цвітня 1892.

+ Юлшгь
Епископь.

TvnoMi, С. Ф. Піонткевича вт, Перемьішяи.



Рокчь 1892. Видано 18. Мая ^  "у*.

Ч. 41

Ц. к. комісія центральна для останковь штуки н памятникбвь историчньїхь 
вгь Відня зт, дня 2 . Марта 1892. Ч. 254 зав і домила Високе ц. к. Намістництво, 
що Его Превосходительство Пань Міністерь віроисновіданій и науки рескриптомт, 
зь дня 25. Лютого 1892. Ч. 808 продовжіть на дальшихь 5 д іть  и затвердіть 
консерваторами вь 10 округахь консерваторскихь, на якій Галичина рішеньемь 
вис. ц. к. Міністерства віроисн. и науки зь дня 22 . Лютого 1887 поділеною зостала, 
о чім ь Всеч. Духовеньство тутешннмь обіжникомь зт, ЗО. Марта 1887. Ч. 1389, 
завідомлене було. Именно же затвердженими консерваторами суть: ПроФ. Дрь
Людвикь Цвиклиньскііі, Дрь Войтіхь гр. Дідушицкій вь Езуиоли, Кароль гр. Лянц- 
короньскій вь Роздолі, проФ. Дрь іосифь Ленковскій вь Кракові, Владнславь 
Лозиньскій вь Львові, нроФ. Славомірь Одживольскій вь Кракові, Владнславь 
ІІржибьісловскій вь Чортовци. проФ. Дрь Исидорь Шараневичь вт, Львові, Іоанні, 
гр. Шеіітицкій вь Прильбичахь, Дрь Станиелавь гГомковичь вь Кракові и нроФ. 
Юліань Захарєвичь, вь Львові. О чім ь сь нокликомь на рішенье високого ц. к. 
Намістництва зь дня 18. Марта 1892. Ч. 19317 Всеч. Духовеньство завідомляс- 
ся сь нрепорученьемь по силамь всппрати діетельность консерваторовь.

Ч. 1952

0 консерваторах!, 
для Галичиньї.

О ть  Еи. К о н с и с т о р ія  

Перемишль, дня 2 . Цвігня 1892.



Ч: 2161

О легітимація не
законно родже- 

ньтгь д^тей.

Ч. 42

Подався до в4>домости Всеч. Духовеньства сл-Ьдуюче:

„Odpis. K. k Ministerium des Innern. 1 1 8 9 0 /1891.
Mit dem hieramtlichen Erlasse vom 12. September 1868 Z. 3649/M. I. wurde 

der auf Grund der hestehenden Vorschriften zu beobachtende Vorgang wegen 
Berichtigung der Geburts-Matriken aus Anlass der durch nachgefolgte Vereheli- 
chung der Eltern eingetretenen Legitimation unehelicher Kinder im Einverstandnisse 
mit dem k.k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht zur Darnachachtung bekanntgegeben.

In gleicher W eise ist mit hieramtlichem Erlasse vom 7 November 1884 
Z. 12350 die Weisung fiir jene Falle erflossen, in denen es sich um die Anmerkung 
der Legitimation per subsequens matrimonium in den Geburtsmatriken handelt, 
die Partheien aber nicht in der Lange sind, die erforderlichen Erklarungen von dem 
Fiihrer der Geburtsmatrik personlich abzugeben.

Beide bezogenen Erlasse haben fiir die entweder gleich bei Aufnahme 
des Geburtsaktes oder spater erfolgende Eintragung des unehelichen Vaters in die 
Geburtsmatrik die unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften abgegebene 
Einwilligung des Vaters hiezu zur Voraussetzung.

Ausserdem kommen haufig Falle zur Verhandlung, in denen die Veran- 
lassung der Vormerkung der Legitimation unehelicher Kinder in den Geburtsma
triken auf Grund nachgefolgter Ehe der Eltern im administrativen W ege angestrebt 
wird, ohne dass die vom Gesetze geforderte ausdriickliche Einwilligung des an* 
geblichen Vaters zur Eintragung der Vaterschaft in die Geburtsmatrik zumeist 
wegen friiheren Ablebens des angegebenen Vaters oder auch aus einem anderen 
Grunde zu erwirken ist.

In solchen, nicht selten vorkommenden Е'аііеп kann nach den bestehenden 
Vorschriften wegen Mangels des gedachten gesetzlichen Erfordernisses, die An- 
merkung der Legitimation durch nachgefolgte Verehelichung der Eltern im Ge- 
burtsbuche nicht sofort im administrativen W ege verfiigt, sondern kann dieselbe 
erst auł Grund eines mit Erfolg durchgefLihrten Civilprozesses begehrt werden.

Aber auch der Austragung der Anerkennung der Vaterschaft und sonach 
der Legitimation im Civilrechtswege treten nicht selten vielfache Schwierigkeiten 
entgegen und muss wieder darauf hingewiesen werden, dass selbst die ausnahms* 
weise Erwirkung der Legitimation durch Begiinstigung des Landesftirsten nicht 
geignet ist, alle fiir die Kinder nachtheiligen Folg en zu beheben.

Den in den bezeichneten Fallen sich sowohl fiir die Parthei ais fiir die 
Sache ergebenden erheblichen Missstanden, sowie eventuellen Civil Prozessen und 
den hiemit verbundenen Kosten, kann dadurch begegnet oder wenigstens die Zahl 
derartigen Falle vermindert werden, dass fiir die rechtzeitige Ordnung des Fami- 
lienstandes Vorsorge getroffen wird.

Die Ursache der haufigen Unterlassung der Eintragung der Vaterschaft in 
die Geburtsmatrik wird, wenn die materielle Grundlage einer solchen Matriken- 
eintragung, namlich die Zeugung des Kindes durch den nachmaligen Gatten der 
Mutter vorliegt, kaum einem W iderstreben oder selbst auch nur einer Absicht des 
Vaters zuzuschreiben, sondern meistentheils in der Unkenntnis der bestehenden 
Vorschriften, in der Nachliissigkeit und Indolenz der Partheien zu suchen sein.

Es wird sonach in vielen Fallen durch eine entsprechende Einflussnahme
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auf die Partheien seitens derjenigen Organe, welche in Austibung ihres Berufes in 
die Lage kommen, von den obwaltenden Verhaltnissen Kenntnis zu erhalten und 
zwar zunachst seitens der Seelsorger und Matrikenfuhrer ermoglicht werden, die 
erwlinschte Abhilfe zu schaffen.

Bei Eheschliessungen wird sich vorzugsweise Gelegenheit bieten, auf die 
Brautleute oder doch auf den Brautigam dahin ernstlich einzuwirken, dass bei vor- 
handenen, vorehelichen Kindern die Durchfiihriing der Legitimation eingeleitet und 
bewirkt werde.

Es wird aber auch in allen Fallen eine entsprechende gleiche Einfluss- 
nahme anzuempfehlen sein, in welchen die Seelsorger und Matrikenfuhrer in irgend 
einer anderen Weise etwa Kenntnis erhalten, dass vor der Eheschliessung geborene 
Kinder der Eheleute vorhanden sind, ohne dass die Richtigstellung der Geburts
matrik veranlasst worden ware.

Bei diesen Anlassen wird es nun Aufgabe dieser Organe sein, die Par
theien liber die aus der Unterlassung der rechtzeitigen Legitimationsvorschreibung 
entspringenden Folgen und sonach liber die W ichtigkeit der Matrikenrichtigstellung 
aufzuklaren, dieselben liber die einzuschlagenden Schritte zu belehren und ihnen zu 
der Durchflihrungderselben die erforderliche Anleitung und Unterstutzung zugewahren.

In W lirdigung der angeflihrten Momente findet sich das Ministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium flir Cultus uud Unterricht 
bestimmt, die k. k. Statthalterei anzuweisen, unter gleichzeitiger Inanspruchnahme 
der Mitwirkung der betreffenden kirchl. Oberbehórden zu veranlassen, dass die 
Seelsorger und Matrikenfuhrer aufgefordert werden, in den in Rede stehenden 
Fallen und in der oben angedeuteten W eise ihren Einfluss geltend zu machen, 
damit die Legitimation vorehelicher Kinder seitens ihrer Eltern im Geburtsbuche 
ohne Aufschub zur Durchfiihriing gelange.

Ebenso werden die politischen Behorden I. Instanz entsprechend zu ver- 
standigen sein, da auch sie vielfach in der Lage sind, in der gleichen Richtung 
mit Erfolg einzuwirken. — Wien, am 21. Marz 1892. T A A FFE  m. p.

Z c. k. Namiestnictwa. L. 26.420. Udziela się Najprzewielebniejszemu 
Konsystorzowi obrz. gr. w Przemyślu, odnośnie do tut. reskryptów z dnia 30. pa
ździernika 1868 L. 53.743 i z dnia 30. listopada 1884 L. 71.842 do wiadomości z u- 
przejmem wezwaniem zawiadomienia duszpasterzy o tresCi niniejszego rozporządzenia 
ministeryalnego i zalecenia im scislego zastósowania się do zawartych w niem 
wskazówek. — Lwów, 3. kwietnia 1892. BADENI. m. p.w

О т і.  E ii. K o h c и c t op i ii.

Перемишль, дня 2. ЦвЬтня 1892 .
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П. T. ц. k. Консерватори заиаднои Галичини запримітили, іцо гдекоторй 
скарбовії уряди накладають по дато кт, еквіваленту або додатку до религіііного фонди 
на церковна движимй стараннії снаряди, служачи до Богослуженя и маючи арти
стичну або научну вартості..

Ч. 2361

0 накладанні по
датку на старанні' 
снарядні церковві.



Ч. 2110

О заключакю кон
трактова. ВТ. ЦІЗЛИ 
зам іньї грунговт. 

ерекціон.

Ч. 2247
О впясованю препо 
дав>яьіхь годині» 
науки катихитамн 
ВТ» Д ТЬІЧНГМТ. ДНгі- 

вкик.у ШКОЛЬ

їїонеже такеє новеденье скарбовихь урядові, сонротйвляєся обовязуючимь 
законам!,, наносить убнтокь церковному имінію а ноередетвенно шкодить такожь 
интересамь консерваторскимь, ухвалили тіиже, на внесенье професора Славомира 
Оджевольского, звернути увагу Еи. Консисторіи на тую справу сь нрошеньемь но- 
учити єпархіальне Всеч. Священьство, що церковнй движимй снаряди, признанії до 
Богослуженя, иміючй артистичну або научну вартості,, суть свободнй оть податку 
зовимого еквивальенть або датокь до религійного фонди, а то на подставі устави 
зь дня 15. Лютого 1877. Ч. 98 Д. у. Д. (Сборникь Каспарка томь II. стр. 1729) и 
§. 2. устави зь дня 7. Мая і 874 Ч. 51 Д. у. Д. Каспарекь Томь V. стр. 3474 и 
3489).

На супротивь скарбовой власти, котораби наложила той нодатокь, иодобає 
вносити рекурсь до вьісиюй скарбовой инстанціи, а то вь мисль устави зь дня 
19. Марта 1876, Ч. 28 Д. у. Д. (Каспарекь Т. У. стр. 700.)

Понеже именно теперь єсть время виміру еквиваленту и прч. на нове 
ітяте десятолітіє, нротое завідомляеся о томь Всеч. Священьство сь примічаньемь, 
що II. Т. ц. к. Консерватори вь Кракові, ломимо, що вь той справі отнеслися 
вирості, до Внсокой ц. к. Президія краєвои Дирекція Скарбу вь Львові, будуть 
дуже радо вь даномь случаю уділяти интересованимь отвігнй ннФормаціи и вь 
силу Ихь кругодійствія попирати рекурса.

О т ь Е п. К о н с и с т о р і  и.

Перемишль дня 9. Мая 189 2.

Ч. 41

Многократно случилось, що ІІреч. нарохіальнй уряди виключали умови 
а даже Формальній контракти вь справі заміни або продажі! еФЄКціонально-наро- 
хіальннхь грунтовнхь парцелі, безь предварптельного соизволенія Еи. Консисторіи 
її тнмь самоволі,нимь и неоправданнмь дійствіємь, на случай, єсли Еп. Консисто
рія не була вь положеню тую умову або контракть затвердити, привели интереео- 
вану сторону до грошевихь видаткові, и безполезнихь урядовихь переписеіі.

Вь цілії устраненя подобнихь неправильно степ и зь взгляду, що парохь 
не має власти розпоряджатії церковннмь и иарохіальннмь движнмимь и недвижи- 
мнмь имініемь, а тнмь самимь н заключати умови або контракти, розпоряджаєся, 
щоби Преч. уряди парохіяльнй вь случаю необходимои u для церкви або парохіи 
користнои заміни або продажі!, безь предварптельного соизволенія Еи. Консисто
ріи умови або контракти не заключали.

О т ь Е п. К о н с и с т о р і  и.

Перемишль, дня 13. Цвітна 1892.

Ч. 45

Понеже нереконалисьмо ся, що не в с і Священники нренодаючи науку 
религіи дітямь школьнимь записують годину той науки вь дотнчннмь дневнику 
іпкОльнимь, тожь для порядки ІШІОЛЬНОГО якь и другихь сь того внплнваючихь користей



нриказуємь предлежачимь, щобьі кожднй душнастирь часі, науки религіи увидо- 
чнявь вь згаданохмь дневнику, чімь дасть не лишь добрий примірь учителевії міст- 
девому але зь другой сторони ноступованье таке заслонить го нередь можливою 
инсинуаціею занедбованя обовязковь катихита.

О ть  Е н. К о н с и с т о р і и.
Перемишль, дня 10. Мая 1892.

—  67 —

4.46.

Пбсля донесеня дирекцій гал. Товариства кред. зем. остали вь Цвітни 
1892 слідуючи 4Vi°/o листи заставна внльосованй:
Ч. 4808 Cep. IV  вінкул. на сеиинарицку бібліотеку вь Иеремишли.
„ 2247 Сер. ІД’ вінк на гр. кат. парохію вь Загорю.
„ 1784 Сер. Д‘ „ на дочер. Налісковичи ad Вязовниця.

4258 Сер. V. „ на гр. кат. парохію Иоріче.
Взнваеся дотнчннхь Преч. Дуіішастнрбвь, щоби тій листи при кбнци м і

сяця Червця 1892 вирості, до Дирекція вислали и сь иокликомь на ньінішне роз- 
порядженье о зам іну на нова такіиже листи просили. По иолучсню новнхь ц ін 
них!, єфєктовь належить безотволочно о зділанбмь сюда донести.

О т ь Е и. К о н с и с т о р і и.
Перемишль, дня 11. Мая 1892.

Ч. 47.
Всеч. Комисія управляюча ділами вдов.-сирот. фонди доносить пбдь днемь

3. Цвітня 1892 Ч. 202 слідуюче:

СТАНПз КАСЬІ ВДОВИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА
сь днемь 31. Марта 1892. Оть дня 29. Лютого до 31. Марта 1892 зайшли сл ід у 

юча зміни:

А) Фондгь коренньїй

П ]) и х 6 д ь Готовка ц-їтни
паперьі Р о з і  б д ь Готовка ЦІННИ

паперьі

зл. |кр. зл. |кр. зл. К|). зл. |кр

1. Чеснокь Захарів . 60 1. Видано на за-
2. Обіц. роль кр. Зав. 500 — купно 4°/0 Обл.
3. Перенось зь Лютого 65 80 125901 22 Фонда проп. . . 469 —
4. Закуплено 4 % Обл. 2. Порто почтове — 45 —

фонди нроп. Ser. всего . 469 45 w
D. 5182 . . 500

всего . 62580 126401 22
Отшибнувши розхбдь 469 451

3,/з остае вь касі 156|35 126401 22 ■

Вь Обіцо-роль.-кредит. Заведенію: 15.400 зл.

Ч. 2656

0 вьільоеованю 
4 Vа**/о листові, за- 

став. Товариства 
кред. зем.

Ч. 2009
Стані, касьі вдов.- 
сир. фонди сь  кон
цепті, Марта т. р.
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Б) Фонд'ь резервовьш
11 р И X 0 Д Ь Готовкою Р 0 3 X б д ь

Готовкою
зл. кр. зл. кр.

1. 0 . Давидовичь Емиліянь . 17' 60 1. По рішеню Общого Собранія
2. ,, Чеснокь Захарія . . . 33 84 до Фонда роспбрядимомого 245 65
3. „ Костекь Іоаннь . . . 7 всего . 245 65
4. „ іаворекш левь . 12 /
5. „ Цепиньскій Евстахій . 7 /
G. Дек. Куликбвскій . . 121 /
7. 0 . Хотьінецкій Климентій . 12 60 /
8. „ Чернецкій Василій . 5 50 /
9. „ Манастьірскій Юстинь . 8 — /

10. „ Ковальскій Володимирь 1 68 /
11. „ Ольшаньскій Михаиль . 16 20 /
12. „ Витошиньскій Петрь 15 75 /
13. „ Левицкій Левь 7 /
14. „ Ярема Теодать . . . 13 36 /
15. „ Боднарь Михаиль — 96 /
16. ,, Добряньскій Северіннь 7 /
17. „ Венгриновичь Антоній . 7 /
18. „ Киверовичь Викторь 12 /
19. „ Слоньскій Антоній . 7 86 /
20. „ Петрнкь Іоаннь . 7 42 /
21. „ Рабій Франць 7 /
22. „ Крвавичь Викторь 2 82 /
23. „ Гонтарскій Григорій 8 32 /
24. „ Борковскій Яковь . . 12 28 /
25. „ Татомирь Іоаннь . . 9 55 /
26. „ Строньскій Корнилій . 12 80 /
27. „ Поляньскій Петрь . . 42 /
28. „ Телень Андрей . , . 7 — /
29. ,, Цапиньскій Петрь . . 10 — /
ЗО. „ Куцій Даніиль . . . 7 /
31. „ Мельникь Артемій . . 1 53 /
32. „ Шумило Тома . . . 15 /
33. Маковей Илія . . . 1 03 /
3 4 .  „ Менциньскій Емиліянь 7 42 /
35. „ Британь Іоаннь . . . 38 42 /
36. „ Вербицкій Георгій . . 7 /
37. „ Крнницкій Іоаннь . . 22 — /
38. „ Ясеницкій Северіянь . 7 /
39. „ Пристать Илія . . . 7 /
40. „ Баранецкій Сильвестерь 7 — /
41. „ Дорошь Тимотей . . 9 10 /
42. „ Кордасевичь Анатоль . ' 7 /
43. „ ПІайдицкій іо с и ф ь  . . 7 /
44. ,, Кинріянь Іоаннь . . 7 /
45. „ Дашкевичь Онуфрій 12 — / .
46. Дек. Внсочаньскій . . . 24 /
47. 0 . Гандякь Михаиль . . 7 /
48. Дек. Старосамборскій (оть /

ЯворскоГо и Хтьея) . . 15,59 /
49. Перенось зь Лютого 1892. 2408 06 /

всего . . 304969
Отшибнувши розхбдь 24565 /

Остае 31. Марта вь касі 2804 65)
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В) Фонд'ь роспорядимьій.

П р и х б д ь
Готовкою Р о з х б д ь Готовкою

зл. (кр. зл. |кр.

1. 0. Чайковскій Володимирь 10 1. Вдовамь за 1891 р. . . . 245 65
2. „ Хомицкіи Т єофиль . . 10 2. Литьіньска Анна пер. на 1 й>92 25
3. „ Леонтовичь Адріань . . 20 — 3. Грабска Аделя „ „ 25
4. „ Хилякь Володимирь . . 20 4. Ваць Мальвина „ ,, „ ЗО —
5. „ Дек. Старо. Самбор. (одь 5. Новосядловска Ант. „ „ 15

Я в о р с к о г о ) ........................ 20 6. Лисковацка Сильвін ,, „ 10
6. „ Алексевичь Станиславь . 20 7. Ваць Мальвина пер. ,, ,. 20
7. Перенось зь Лютого 1892 . 60 — 8. Строньска ІІавлина „ „ 25
8. Зь Фонда резервового . 245 65 9. Карти коресп. и порто иочт. 2 50

всего . 405 65 10 Купонь текуїцій ОТЬ 4°/о
Огшибнувши розхбдь • 402 75 ирон. облигяцій . . . . 4 60

Остае 373 вь каеЬ . 2|90 всего 402 75

Повторенье:
зь днемь 31. Марта должно бути вь к асі:

Готівкою Ц^ннй
папери

зл. ікр. зл. кр.

І. Фондь к о р е н и м и ....................................................................... 156 35 126401 22
11. Хондь р е з е р в о в ь ій ................................................................. 2804 04 — —

III. Ч>ондь р о с п о р я д и м ь ій ........................................................... 2 90 —

всего ........................ 2963 29 126401^22

Одв'Ьтно тому сиравозданю проварено касу и найдено тамже:
1. Вь цішньїхь еФ ектахь ...................................  126.401 зл. 22 кр.
2. На книж. іцадн. Народи. Торг.

Ч. 91   424 зл. 69 кр.
Ч. 163   507 „ 11 „
Ч. 175   961 „ 63 „

3) ІІеремнскои ІЦадн. Ч. 17124 ............................... 984 „ 23 „
4) Г о т о в к о ю ...................................................................... 85 „ 63 „

в с е г о ........................  2.963 зл. 29 кр.

М. Подолиньскій
предсіздатель.

І и

В. Кондрацкій М. Копко
секретарі». касіерт».

О т ь  Е и . К о н с и с т о р  

Перемьииль, дня 6. Цв'Ьтня 1892.



Ч. 2683. Ч. 48.

Са н ?» касьі вдов.- 
ярот. Фонда с-ь 
таяцеагь ЦвФтня 

т. р.

Всеч. Комісія управляюча ділами вдов.-сирот фонди доносить нодь днемь
5. Мая 1892 Ч. 218 слідуюче:

СТАВСЬ К А С И  ВДОБИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА
Оть дня 1. до ЗО. Цвіугня 1892 р.

А) Фондів коренньїй.

П р и х о д ь Готовка ц'Ьннн
папери Р о з х б д ь

ВТ, гот. 
грош.

зл. ,кр. зл. |кр. зл. |кр.

1. 0 . Кузьїкь Корнилій
2. „ Иванець іосифь . .
3. Перенось зь Марта .

5 0 -  
6 0 -  

156 35 126401 22
всего .

Отінибнувши розхбдь .
266 35 126401 22

Остає вь касЬ Z0U 266 35 12640. 22

II. Вт общо-роль. кред. Заведенію 15.400 зл.

Б) Фонд^ резервовьій

II р И X 6 д ь
Готовкою

зл. кр
Р О З X б д л» Готовкою

ЗЛ. |кр

1. Дек. Яслискііі оть 0 0 .  М.
Сливиньского и И. Левнц- 
к о г о .........................................

2. О. Мацускій Левь
3. „ Д рнДь Кмить Ноліевкть 

Кульматицкій СоФроній 
Хлопецкій Северинь 
Царевичі, Гервазій . 
Сологубь Василій 
Левицкій Володимирь 
Княжиньскііі Петрь .

4.
5.
6.
7.
8.
9.

5?
55

55

55

55

51
10. Перенось зь Марта

всего
Отінибнувши розхбдь

()стае :;о11 ВЬ касгЬ

12 
7 — 

1140  
10 81 

6 “  
7 і-  
1 74 
7 — 

20 90 
280404
2867 89 

17 30
2870,59

Вь ц'Ьли доповнена розходу 
до ф о н ду  розпорядимого .

всего
17 ЗО
17 ЗО
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В) Фондеь роспорядимьій.

П р и х о д ь Готовкою Р о з х б д ь Готовкою

зл. кр. кр. |кр.

1 . 0 . Гедитовичь Алексан. . 2 0 1 . Ант. Чирнянска нередат. 25
2 . „ Гумецкііі іо с и ф ь 20 2. Козловска Альбина ,, 40
3. Общество Асекур. Авст. 3. Ропицка Минодора „ 50 _______

Фениксь °/о . . . . 210 80 4. Лукашевичь Павлина „ 20 —
4. 0 . Пелехь Евстахій 20 5. Поті ель Каролина „ 25
5. „ Сорока Іоаннь і 20 6 Поляньска Антонина „ 25
6 . „ Княжиньскііі Петрь 20 7. Федевь Христина „ 25
7. „ Хилякь Антоній . 20 8. Новосядловска Ант. „ 10
8 . Перенось зь Марта . . 2 90 9. Хробачйньска Марія „ 25
9. „ зь Фонда резер- 10. Козаневичь іо с и ф я 42 50

вового .............................. 17 ЗО 11. ПІведзицка Ант. „ 27 50
всего . 351 12. Метеля Марія ,, 35

Отінибнувши розхбдь . . 35! 13. Реклямаціа грошевої! ви-
20Ос/гае вь к асі 30U вь касі. . — — , м

си л к и ................................... —
14. Переплеть НОВОІІ книги

касовои .............................. — 80

. *
всего . . 351

ІІовторенье.
1. Фондь кор. готовкою 266 зл. 35 кр. —  цйн. єф єк . 126.401 зл. 22 кр.
2, „ розп. „ 2870 „ 59 ,,
я __ __

_____________________ 1' _ 55 55 J ’  ____ ______ 5 5 _ __ _ _ _____________________  _________ __________________ ____ ________

30/4 1892 р. Должно бути вь касй 3136 зл. 94 зл. —  ціш. єфєк. 126.401 зл. 22 кр.

ОткЬтно тому виказови найдено дня ЗО. Цвітна 1892 р. вь к а с і :

о 1. Книж. іцадн. Нар. Торг. Ч. 91 на 594 зл. 69 кр.
2. її а 51 55 15 163 „ 507 „ 11 55
3. а а 55 55 55 175 „ 961 „ 63 55
4. а а Перем. „ 17124 „ 984 „ 23 55
5. Готовкою вь liacf, • • 89 „ 28 55

всего о 136 зл. 94 1ф

II) Вь цінньїхь ЄФЄктахь

В. Кондрацкій
Секретарі..

М  К о п к о
Касіерю

126401 зл. 22 кр.

М . П с д е  л и н ь : - н ій
ПредсЬдатель.

О т ь Е п. К о н е  и с т о р і  и.

Перемишль, дня 9. Мая 1892.



Хроника.
Именованя:

II. Орд. школь, комисаремь для надзору науки богочестія в~ь народньїхь школахь:

Ч. 1792. Рудавскій Кириль, парохь вь Броници для деканата Мокряньского.
„ 2437. ІІІумило гРома завідатель деканата Канчуцкого для тогожь деканата.
„ 2128. Копнстяньскій Климентій парохь вь Регетові орд. комисаремь для енравь 

сервитутовьіхь вь деканаті Біцкомь.
Ч. 2371. Дмоховокій Т єофиль парохь вь Яксманичахь завідателемь деканата ІІере- 

мнского вь містце уступившого вь слідствіє старости дотенерішного декана 
Прч. Емиліана Паславского.

\

Ч. 2294. 
„ 2368. 
„ 2377. 
„ 2380. 
„ 2440. 

2541. 
2555.

Ч. 2373. 
„ 2433. 
„ 2434. 
„ 2454. 
,. 2582. 

2779.

Ч. 1864. 
,, 2373. 
„ 2455.
„ 2699.

Ч. 2034. 
„ 2576.

Ирезентьі получили:

Вахнянинь Игнатій на Синяву деканата Ярославского. 
Низовий Юліянь на Черниляву деканата Яворовского. 
Михальчукь Іоаннь на Корьітники деканата Нижанкбвского. 
Гмитрасевичь Іоаннь на ІІорудно деканата Яворовского. 
Чайковскій Володимирь на Сілець деканата Мокряньского. 
Лісковацкій іосифь на Сосницю деканата Перемьіского. 
Метьїкь Василііі на Комарно деканата Комарняньского.

Канондчну инстітуцію получили:

Сорока Іоаннь на Боднарку деканата Біцкого.
Децко Андрей на Луку дек. Мокряньского.
Княжиньскііі Петрь, на Тнсовицю дек. Жукотиньского. 
Хилякь А нтоній. на Ростаііне деканата Дукляньского. 
ІІетрьїкь Стєфинь, на Дубецко деканата Бирчаньского 
Яремкевичь Лука, на Брухналь деканата Яворовского.

Вавіідательетва получили:
Ленчикь іосифь вь  Яблонці вьіж ной, деканата Бьісочаньского. 
Мельникь Лука в ь  Михалевичахь деканата Комарняньского.
Залескій Василій новоіі. пресвитерь вь Дубрбвці, деканата Канчуцкого. 
Була Николай вь Ветлині, деканата Балигородского.

Самостоятельнй еотрудничества получили:
Киричиньскій Илія, вь Суш иці Рьїковоіі деканата Старосамборского. 
Винницігій іосифь, вь Яблониці рускои деканата Бирчаньского-



Ч. 2137. Иванець іосифь, новоноетавлений презвитерь нолучивь управляюче соно- 
мочничество при пароху вь Новосілкахь гостинньїхь дек. Комарняньского.

Увольненье отт иепьіта конкур, получили:
Ч. 1989. Левицкій Т єофиль, парохь вь Стрілкахь 
„ 2008. ІІелехь іосифь, парохь вь Звертові.

Отиустку для поратованя здоровля получили;
Ч. 2206. Ядлошь Димитрій зь Дошниці на 6 неділь.
„ 2246 Дуркоть Тить декань Дукляньскій на 8 неділь.
„ 2412. Литнньскій Миронь зь Мужиловичь на 4 неділь.
„ 2668. Скобельскій Іоаннь, декань Дрогобицькі на 2 м іся ц і 
„ 2708. Грнневецкій Левь, зь Б u нова на 2 м ісяц і.

Грамотні похвальнй за ревне и точне обучанье молодежи 
школьнои вт науці* религіи получили:

Ч. 2247. Дідицкій Емиліянь,
Глиньску,•>

декань Угнбвскій и Василій Породко парохь вь

Ч. 2409. Високе ц к. Намістництво рознорядженьемь зь дня 15. Ц ві- 
тня 1892 Ч. 21705 призволило на дотацію 300 зл. рочно для сопомочника вь Вьі- 
шатичахь деканата ІІеремьіского на чась душпастированя тамоіігното нароха Мак- 
симіліяна Лукашевича.

Ч. 2669. Тоежь розрорядженвемь зь дня 27. Цвітня 1892 Ч. 30784 про- 
должило дотацію на дальшії! одень рбкь для сопомочника нароха вь Грбмні дека
ната Горожаньского а то оть 17. Лютого 1892 до 16. Лютого 1893.

Переведенії богоелужебнй учрежденія:
Ч. 2258. Сінкевича Анатоля при це]жві вь Ц віржи сь капиталомь 100 зл.
„ 2363. Кнексевича Жигмонта при церкві св. Норберта вь Кракові сь капи

таломь 100 зл.

Исньїтови конкуреовому на бенеФиція вт дняхт 2. и 3.
Мая т. р. поддалися;

Боднарь Михаиль, Борисевичь Андрей, Була Николай, Губицкій іо с и ф ь , 

Давидовичь Емиліянь, Добряньскій Северинь, Жареній Іоаннь, Заяць Михаиль, 
Карановичь Іоаннь, Констанкевичь Іоаннь, Кордасевичь Вікторь, Ломницкій Ан
тоній, Маркові. Іоаннь, Мельникь Артемій, Мельникь Лука, Нестеровичь Николай,
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Раставецкій Счастньш, Сапрунь С тє ф я н ь , Слоньскій Антоній, Хлопецкій Северинь, 
Шемердякь Іоаннь, Южичиньскій Онизимь, Яремкевичь Александерь, Яремкевичь 
Василій.

Исньїтови на кагихитовь школь народньїхь вь дняхь
4. и 5. Мая 1S92 ноддалися:

Неетеровичь Николай, Ортьшьекііі Михаиль, Плешкевнчь Іоаннь, Иолоши- 
новичь Левь, Хотннецкій Кипріань, Ярема Богдані».

Ж ертви.
На церковь св, Іоакима вь Римі.

ч . 2143. Урядь нарохіальньїй ВЬ Стронятнні» 8 зл. 40 кр
77 2289. ,, 77 77 Горинци 2 77 —

77

77 2234. „ 77 » Грушово й 8 77 зо 77

77 2626. „ 77 77 Башни 9 77
—

77

77 2703. „ 77 17 Сулимов4> 5 77 35 77

77 2712. „ 77 77 БелзГ 7 77
—

77

На церковь вь Раранчи.
Ч. 2626. Урядь нарохіальньїй вь Башни З зл.

О т ь  Е  п. О р д и н а р і а т а -  
Перемишль, дня 18. Мая 1892.

+ Юліднь
Е ііи с к о ііь .

Tveout. С. Ф. Піонткевича вт. Перекгьшли.



ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Рокгь 1392. Видано 1. Червця. V \ t

Ч. 49.

На завідомленье зь сторони Високого ц. к. Нам-Ьстництва, що декотори 
уряди парохіальнн ігри веденію книгь метрикальнихь, що до язика не стосуюсь 
ся до розпоряджень виданнхь вт» томь погляді» високими ц. к. Властями, видать 
ся Ен. Ординаріять споводованимь ноновно подати до в'Ьдомости и строгого на- 
блюданья Всеч. спар. Духовеньнству розпорядженя Високого ц. к, Нам4,стннцтва 
зь дня 25. Вересня 1875 Ч. 4 7151.

Ч. 2165.

0 провадженю 
книгі» метрикаль. 

що до язьїка.

„Da nach den unterm 9 . Marz 1874, Z. 699 vorgelegten Erhebungen, die 
Geburts-. Trauungs- und Sterbe-Register von den Pfarramtern der drei katholischen 
Riten in lateinischer Sprache geflihrt werden und da dieser Vorgang den die Ein- 
fuhrung jener R egister betreffenden Normen und der W ahrung der wichtigen 
óffentlichen und privat Interessen, welche an die betreffenden Urkunden gekniipft 
sind, entspricht, so hat das Hohe k. k. Ministerium des Innern laut des Erlasses 
vom 16. September 1875 Z. 1767 keinen Grund fiir ein Abgehen von dieser Ubung 
'.refunden und an^eordnet, dass sich fortan nach derselben zu benehmen sei.

Den Partheien, welche in die Geburts- und "Prauungsbucher ihren Namen, 
Stand u. s. w. eigenhiindig zu schreiben haben, bleibt es dabei unbenommen, sich 
auch der polnischen, ruthenischen oder deutschen Sprache zu bedienen.

Nachdem die Matrikenscheine (die eigentlichen Extrakte aus den Biichern) 
amtliche Ausziige aus oftentlichen Biichern sind, miissen dieselben wortlich mit der
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betreffenden Eintragung in der Matrik iibereinstimmen, woran sich somit bei Aus- 
fertigung solcher Ausziige genau zu halten sein wird.

Wenn es sich jedoch nicht um eigentliche Ausziige, sondern um Zeug- 
nisse iiber bestimmte in den Registern verzeichnete Thatsachen handelt, wird es den 
Behorden resp. den Partheien anheim zu stellen sein, die Ausfertigung solcher 
Zeugnisse in einer der oberwahnten Sprache zu verlangen, welchem Begehren der 
Matrikenfuhrer insoferne derselbe der gewahlten Sprache machtig ist, zu entsprechen 
hat. Wird eine dieser Sprachen ausdriicklich nicht verlangt, so ist das Zeugniss in 
der lateinischen Sprache auszustellen.u

0  t t» E ii. O p д и h a p і а т a.

Перемишль, дня 17. Мая 1892.

Ч. 2381. Ч. 50.

Конкурсь на 
опорожненй 

парохіи,

Сгь речинцемь убігательства до дня 10. Серпня 1892 н. е. виставляють 
ся на конкурсь слідуючи парохіи.

1) Ветлина деканата Балигородского, надана приватного.
2) Горянка
3) Гочевт»
4) Криве до Т існой
5) Лопінка 
0) Рябе
7) Коньске
8) Бортне
9) Долини

10) Ліщини
11) Новиця
12) Багновате
13) Беньова
14) Прислонь
15) ПІумячь
16) Рибникь
17) Ольховець
18) Дністрикь Дуб.
1 9) Береги горня
20) Хміль
21) Дубрбвка
22) Михалевичи
23) Блияяика
24) Чорноріки
25) гГирява волоска
26) Синявка
27) Лужокь дольний
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Дрогобицкого 
Дукляньского 
/Кукотиньсного
Затварницкого право патрона ночивае.

,, наданя приватного
Каньчуцкого 
Комарняньского 
Коросняньского, право патрона ночивае.

,, наданя приватного
Ліского 
Любачбвского 
Мокряньского
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28) Войкова деканата Мушиньского ц. к. наданя
29) Камяна п п ц. к. наданя
30) Лелюхбвь V JT • ц. к. наданя
31) Милькбвь V Олештцсого наданя приватного
32) Лукове V Ольховецкого право патрона починав.
33) Бел яєць Г) ІІотелицкого наданя приватного
34) Крупець V г» Г> V

35) Ольшаникь V Самборского право патрона ночивае
3fi) Лінннка мала Г) Ста росамбор. наданя приватного
37) Свидникь г> п r* v
38) Стрілбичн V w Я Я

39) Туре V п " Я

40) Букова•> п Старосол ьского Я Я

41) Токарня п Сяноцкого " Я

42) МахнОвь V Угнбвского п
43) Явбрникь п Нслиского право патрона ночивае.

О т ь  E ii. K о н с и с т о p і и.

Перемишль, дня 18. Май 1892.

Ч. 51.

Фирма Б. Гердерь вь Відни оть многихь л іггь стояча на грунті щиро 
каголицкОмь и положивша великії заслуги на поли видавництві, церковнихь и бо- 
гословскихь, видав вже шестин рокь дуж е цінне періодичне письмо для христіань- 
скои археольогіи и исторіи церковної!.

Подаючи нонисше занрошенье до нреднлатьі, Намь нредложене, до в ідо
мості!. взиваємь Преч. Духовеньство, щоби но МОЖНОСТИ письмо тое для бібліотекь 
деканальнихь, парохіальнихь или же власні,іхь преднлатити старалися.

Е і п 1 а (1 u u g z u m А 1) о ii ii e in e n t
aut' den seclisten Jalirgang (1892) der

Rómischen Quartalschrift
fur christliche Alterthumskunde

und fiir Kirchengescliichte.
Unter Mitwirkung von Eacligenossen herausgegeben

von
Dr. Anton ile Waal, und Dr. Heinrich Finkę,

Hector des C o l l e g i n m s  v o n  C a m p o  S a n t o  i n  K o m ,  a .  o .  Professor der Geschiehte in Miiuster,

tur Archaologie. tur Kirchengeschichte.

4 . 268G

0 вьіданю
„Romisciie Quar- 
talschrift fiir chri- 
stlifhe Alterthnms- 
kunde mul tur Kir- 

chengeschichfe**.
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In  Commision der Herder schen Verlagshandlung zu Freibttrg in Breisgau.

Die Rómische Quartalschrift ercheint jahrlich in vier Heften von je circa 100 Seiten und mit 
je drei Tafeln. meist in Heliotypia, in Lex.-8° zum Preise von M. 16 pro Jalirgang.

! ■ '■ » (
Die fiinf ersten Jalirgange (18,87— 1891) konnen, soweit der Vorraht reiclit, zu je  M . 16 nach-

bezogen werden.

Mit dem Jahre 1891 hat die Ійот ізсіье  H h ia r ta ls c lir i j t  ihre ersten Jahrgange 
abgreschlossen. Schneller, ais erwartet wurde, hat sie sich in der wissenchaftlicheno
W elt Namen und Stellung erworben, wozu vor allem die glanzende Zahl der Mit* 
arbeiter, dereń Yerzeichniss wir dem V. Bandę beifiigten, beigetragen hat. Wir 
nennen aus ihnen fiir Archaologie die romischen Herren de Rossi, Stevenson, Ma
rne chi, Armellini, Cozza-Luzi und P. Germano, und die deutschen Herren Ehrhard, 
Jelić, Kirsch, Strzygowski, Swoboda, Wilpert ; fiir Kirchengeschichte die Herren Ba- 
tiffol, Ebner, Ehses, Eubel, Finkę, Nurnberger, v. Pflugk-Harttung, Pieper, Sauerland 
Schlecht. So wurde es moglich, eine ungemein reiche Fiille gediegenen Materials 
z u liefern, da fiir Archaologie die hochbedeutsamen Entdeckungen in den Katakom- 
ben, fiir Kirchengeschichte die unermesslichen Schatze vor allem des vaticanischen, 
durch Leo XIII. der wissenschaftlichen Forschung eroffneten Archivs das weiteste 
Feld der Thatigkeit darboten. Es ist der gliickliche Vorzug unserer Quartalschrift, 
dass sie auf beiden Gebieten unmittelbar „an der Ouelle sitzt“. Ihrerseits hat die 
Redaction strenge an der objectiv^en Besprechung auch bei strittigen Fragen fest- 
gehalten. Fiir den sechsten Jahrgang, von welchem die beiden ersten Hefte ais 
Doppelheft erschienen sind,* sind ais neue Mitarbeiter am archaologischen Theile 
die Herren Prof. Kraus, Prof. Gatti, Prof. Stornajolo, P. Grisar S. J., Dr. Endres 
u. a. gewonnen. —  Eine weitere wesentliche Hebung der Quartalschrift aber wird 
da durch erreicht werden, dass der kirchen geschichtliche Theil eine eigene Redac
tion erhalten hat, welche Prof. Dr. ł7inke aus Munster, Mitbegriinder unserer Zeit- 
schrift, iibernommen hat.

So wird die Romische Quartalschrift fortfahren, auf dem Gebiete der chri- 
stlichen Alterthumskunde neben grosseren Abhandlungen und Aufsatzen kleinere Mit- 
theilungen zu bringen, wobei stets auf die neuesten Entdeckungen, Funde und Aus- 
grabungen besonderes Augenmerk gerichtet bleiben soli; daran schliessen sich Re- 
ferate liber archaologische Novitaten und eine Zeitschriftenschau. —  Der kirchen- 
geschitliche I heil wird in der Form von Aułsatzen und kleineren Mittheilungen neues 
archivalisches Materiał verarbeitet oder, \xo es besonders wichtig erscheint, im Text 
mit erlauternder Einleitung zum Abdruck bringen. Gerade durch letztern Punkt 
unte rscheidet sich unsere Zeitschrift von fast allen bestehenden deutschen Zeitschrif- 
ten kirchengeschichtlichen Inhalts. Eine Rubrik ,,Nachrichtenu bildet den Schluss. 
Darin sollen Notizen liber Bibliotheken, Archive und Arbeiten in denselben, soweit 
sie die Kirchengeschichte beriihren, gebracht und neue Publicationem vor allem die- 
jenigen, welche Ouellenmaterial enthalten oder neues verarbeiten, kurz besprochen 
werden.

Die heier des siebzigsten Geburtstages unseres grossen Altmeisters der 
christlichen Archaologie, Comm. G. B. de Rossi, veranlasste die Redaction, sich an
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ihre Mitarbeiter und Freunde zu wenden, um durch archaolpgische Beitrage in die 
Quartalschrift eine eigene Festschrift zu ermoglichen. Dank dem allseitigen Ent- 
gegenkom m en werden wir daher in diesem Jahre aus den berufensten Federn 
Abhandlungen in grosser Mannigfaltigkeit bringen. die zudem durch vortreffliche 
phototypische Taffeln und Textbilder illustrirt sein werden. Dass diesmal auch 
einige Aufsatze, dem W unsche der nicht deutschen Autoren gemass, in deren  
Muttersprache statt in Uebersetzung erscheinen, wird in den gelehrten deutschen  
Leserkreisen auf keme Schwierigkeiten stossen. — Das ausgegebene D oppelheft 
bringt archaologische Aufsatze von Kraus, de Waal, Batiffol, Armellini, P. Germano, 
Cozza-Luzi, Jelić, Scagliosi, Endres, Swoboda, P. Grisar und Ebner. D ie kleineren 
Mittheilungen enthalten u. a. einen Bericht von Cozza-Luzzi iiber einen von ihm 
entdeckten Papyrus aus Ravenna, Mittheilungen iiber die gegenwartig in Platonia 
bei S. Sebastian unternommenen Ausgrabungen u. s. w.

W egen des oben angegebenen  Grundes hat in dem ersten Doppelhefte 
der kirchengeschichtliche Theil allerdings dem archaologischen den grossern Raum 
bewilligen m iissen; dafiir werden die beiden folgenden Hefte um so reicher an 
historischen Arbeiten sein. Zu dem ersten Doppelhefte lieferten kirchengeschichtliche 
Beitrage: Finkę, Ehses, Hayn, P. Eubel und Meister

Ist so die Redaction bestrebt, die Quartalschrift mit jedem neuen Jahrgange 
zu lieben, und scheut sie dafiir auch keine ausserordentlichen Opfer, wie es das 
Doppelheft zeigt, so diirfen wir auch andererseits auf jene Forderung und Unter- 
stiitzung, besonders von seiten der deutschen Gelehrtenwelt, hoffen, deren eine 
Zeitschrift zu ihrem dauernden Bestande bedarf. Die Nothwendigkeit eines solchen 
in Rom selbst erscheinenden Organs zumal fiir die Archaologie ist ja allgemein 
anerkannt; neben de R ossfs Bullettino aber ist unsere deutsche Quartalschrift das 
einzige derartige Organ, dem weder die Franzosen noch die Italiener ein ahnliches 
an die Seite stellen konnen.

0  t ri. E її. О р д и н а р і а т  a.

Перемишль, дня 2G. Мая 1 892.

Хроникл.
Презентьі получили;

Ч. 2775. 
„ 2835.

Лебедовичь Алексеи, на Монастирь деканата Ярославекого. 
Желеховскій Леонгій, на Краковець деканата ЯворОвского.

До каноничнои институціи завозванй:
Ч. 2777. Низовий Юліянь, на Черниляву, деканата Яворовского.

2778. Михальчукь Іоаннь. на Коритники, деканата НижанкОвского.
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Ч. 2837. Вахнянинь Игнатій на Синяву, деканата Ярославекого.
„ 2891. Гмитрасевичь Іоаннь на Порудно, деканата Яворовского.

ЗавгЬдательства получили:
Ч. 2805. Трешневскій Михаиль вь Турю, деканата Старосамборского. 
„ 2829. Тигарь Іоаннь вь Л опінці, деканата Балигородского.

Сотрудничества получили:
Ч. 2805. Нлешкевичь Іоаннь вь Сокали, деканата Сокальского.

2829. Погорецкій ІІетрь вь Курьілбвці, деканата Канчуцкого.

Ч. 3130. Михальчукь Іоаннь нолучивь каноничну инетитуцію на парохію Корит- 
ники деканата НижанкОвского,

Отнуетку для норатованя здоровля получили:
ч .
Я
я
Я

Я

Я

я

я

2570. Гуркевичь Николай зь Вядковичь на 3 м ісяц і.
2814. Гладьішовскій іосифь з ь  Дрогомьшіли на 0 н ед іл ь .
2887. Грабовеньскій Іоаннь зь Добровлянь на 2 м ісяц і.
2897. Крушиньскій іосифь з ь  Добрусина на 0 неділь.
2842. Калужняцкій Т єофиль з ь  Загори на 5 неділь.
2900. Метш;ь Василій зь Пятковой на 4 неділь.
3003. Матюкь Антоній декань Ярославекій на 0 неділь. Діловодство де каналь

ного уряда норучено на чась отсутствія Декана пароху вь Лазахь Филе- 
мону ІІодолиньскому —  а нарохіяльного пароху вь Ко])еници Михайлу 
Мрозовскому.

3053. Левицкій Емиліянь зь Тартакова на б неділь.

Отличія крилошаньскй нолучивт:
Ч. 2511. Кмицикевичь Викторь, парохь вь Лежайску деканата Канчуцкого.

Ч. 2913. Вир. Нероновиць Яковь декань ІІорохницкій, при нагоді увОль- 
неня его на власне прошенье оть должности Орд. школьного комисаря нолучивь гра
моту узнана и похвали за ревне н точне иснолненье новьісшои должности, и на 
его містце именовано орд. школь. Комисаремь для надзора науки богочестія вь 
народнихь школахь положенихь вь п ов іт і Ярославскомь Днгдалевича Антоній па- 
роха вь Полнятьічахь, а вь школахь ноложеньїхь вь п о в іт і Перемнскбмь Федоро
вича Альбина нароха вь Б ахові.
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Вгь пропозицію на Тустановичи дек. Дрогобьіцкого ириняти:
Ч. 2688. Дашкевнчь Іоаннь. Дроздовекій Андрей, ІГолиньскій Александерь.

Ч. 2828. Венгриновичь Антоній парохь вь Смольной дек. Старосамборского нолучивь 
увбльненье оть испита конкурсового на чась душпастьірства его.

Ж ертви.
Ч. 296В. Урядь нарохіялний вь Крпстиноноли нриславь на міссіи афри 

каньскй 6 зл.
Ч. 2336. Урядь нарох. вь МединД донось пбдь днемь 23. Цв-Ьтня т. р. 

що тамошнє брацтво церковне обновило коштомь 80 зл. старинннй Божій грббь 
и ІІрестоль св. Пророка Иліи, заразомь справило хоруговь за 32 зл. и кресть иро- 
цесіональньїй за 48 зл. Ч. Ивань Надводний тамже справивь образь процесів наль- 
ньій за 50 зл. н зложивь 50 зл. на Фундацію богослужебну. Зь складокь справлено 
хоруговь за 20 зл. Вь дочерной ІПегинЬ обновили нарохіане покрнтье церкви 
коштомь 100 зл., справили монстранцію за 75 зл. плащенницю за 60 зл. ф єлонь  за 
32 зл. и многй дрббн’Ьіішн ріши до церкви.

B cf.M b  жертводателямь уділяє ся узнанье и похвалу.

О т  "ь Е п. О р д и  н а р і а т  а.

Перемишль, дня 1. Червця 1892.

t Юлшгь
Епископь.

Тгсомг С. Ф Пюнткевича вь Перемьішли.



ПЕРЕМЬІСКОІЇ Е П ІР Х Ш
Рок-ь 1892. Видано 1. Линця.

у
Ч. 52.

Ч . М І .

Ч. 540.

юпаіь тшгтт Листь Шстьтрскій 
дотично тверезостн

Божою Милості ю и Святого Аностольского ГІрестола благосло* 
веніемт> Епискоігь Перемьіскій, Самборскій и Сяноцкій, Члені» 
Сойма Королеств'ь Галичини и Володтіиріи ст> Великими 

Княжествомчь Кракбвскимт», Доктора св. Богословія.

реч. миреному и і н о ш о м у  Свящ еньству и Нашой Епархіи.
М ир^ и благословеніе оти, Господа І

ІІсалмоігЬвець Давидь переол’Ьдованнй Сауломь, благодарить вь 33 псалм'Ь 
Господа Бога за вибавленье изь тяжкои опасности житья. а заразомь напоминае 
симь псалмомь всЬхь. щоби хвалили Бога такь для Его старанья, яке Онь має 
около в'Ьрннхь слугь своихь, якь и для помочи, яку Онь намь вь наншхь біідахь 
и недогодахь вьісв'Ьдчае, а вь стиху 14 тогожь псалма подає спосббь, якь можна 
статися в'Ьрннмь слугою Бога и старатися о правдиве своє щасті,є на зємли, взи
ваючи : „Уклони ся оть зла и сотвори благо.“ Ти слова заключають вь соб'Ь всю
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праведність христіяньску, тожь хоронитися зла а долати добре повинно бути голо
вною и єдиною задачею кождого праведного чоловіка. Если же тое єсть взагалі доко
наною неоспоримою истиною, то ітносигь ся оно не менше и до ноодинокихь до- 
бродітелей христіаньскихь, наколи праведність христіаньска на тнхь ночивае и вь 
нихь обявляеся. Межи честнотами, котори становлять основу всякои религійности 
иноровственности чоловіка, занимае безь сомнінія добродітель уміренности одна 
изь чогьірехь добродітелей кардинальннхь саме передове містце, особенно же до
бродітель тверезости или воздержности яко одна часть добродітели уміренности, 
которою нротивить ся чоловікь ненорядочноіі ігохоти кь уживанні горячихь напо- 
ів ь  и ти або тілько мірно уживає, або совсемь оть нихь повздержуеся.

Тая чесгнота чоловіка правдиво ублагородняе и уснособляе его до всего 
добра, надає ему вьісше значенье, підносить его до достоиньства „образа и подо- 
бія Божого “ її єсть характеристичнамь знаменемь духовної! нросвітьі такь пооди
ноких!» людей якь її ц ілнхь народівь. Чимь більша уміренність и тверезість 
тім ь ясн ійте нонятіе о Б о зі и свойствахь єго, тім ь ііросвіщеннійшій розумь 
летче нонимає обовязки, котори тогдьі и легче до внконаня, т ім ь склоннійше и 
більше переимливе серце наше для вліяній Божои благо дати, тім ь більше на него 
подійствує тогдьі теплота віри  святои, в іри  ЖИВОИ, изь котрої! нроисходять ВСЯКІ 
добрй діла. О тімь переконує нась давнішня исторія нашого народу, котрий при- 
захованью тверезості! житья н боязни Бога славивь ся колись своими могучими 
князями, хорошою просвітою її рідкимь добробнгомь: широкії лани дороднои земли 
переходили зь батька на енна, которнй ихь єще и помнажавь — простороннй за
городи красили изь далека жизненну окрестність — грунта отцівскй не марнова- 
лися розтратними синами и не переходили вь чужії руки, при тверезості! всего 
прибувало и вь оборі и вь коморі и вь стодолі — корчемь майже не було 
видко — глубока религія и віра св. вь серцяхь заїцінлена, недала вирвати цін
ного скарбу достоянія иобожньїхь предкові» нашихь.

Сь часомь однакь стало инакше: неуцтво и піяньство загубило наші» на- 
рідь и долги віки не мігь інь двигнутися: неуцтво поставило его на низкбмь сте
пені! культурннхь народівь а піяньство позбавило єго тнхь дорогих!» здобутків!» 
бувальщини якими мігь сміло нередь світомь иовеличатися. Днесь же при зм і
нених!» обстоятельствахь видимо на многихь містцяхь, що громади норовственно 
и умственно розвивають ся, що станули на виднійшімь уровени, зл» отки могуть 
взирати на лучшую будушність, они бо просвітили и отверезилися!

Однакь лишилися єще вь многихь містцевостяхь сліди темноти И неві- 
жества у  нашихь людей, которй вь своеіі нерозкаянности дійшли до того, що по
тратили черезь піяньство грунта свои, запропастили майно батьківске и вразь сь 
родинами своими часто о голоді и холоді безь силь до зарібку проживають.

О якь нещастне состояніе чоловіка ітдаючого ся нристрастно уживанню 
горячихь наиоівь и якь рідко дасть ся такій наклонити до тверезого богоугодного 
житья! Но Господь Богь невичерпаний вь своємь милосердію, допускає, що такій 
грішникь покидає иногда улюблений налігь и исиравляє жизнь свою и що неразь 
цілй громади надь котрими мовь би тяжка пітьма занановало нристрастне піянь- 
ство, прозріли, опамяталися, отверезилися, якь то свідчать многй крести на при- 
людньїхь поставлені містцяхь вь память отверезінья громади! До того впливали 
при помочи Божои ревнй науки духовниківь и неутомимй ихь труди около мо
рального двигненья такихь каянниківь —  до того причинилися неразь и духовий
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м і c с і и, котрй вь новійшихь часахь вь Нашой богоспасаємой Епархіи частнійше 
бувають устроюванй сь великимь пожиткомь для вірннхь: тамь то пбдчась тор
жества міссійного розкривали каянннки тайньї сердець своихь нередь сповідни- 
ками и дознавали потіхи и спасаючого бальзаму св. католическои религіи — тамь 
то слухали слово Боже, загрівалися лучами божественної! правди и опамяталися и 
отверезилися, и даже публичною присягою скріпили ностановленье поиравьі житья, 
численно приступали вь члени общества тверезости, они заявили доистно, що хо- 
тять ити за голосомь Апостола народбвь: „Не упивайтеся віномь, вь немже єсть 
блудь, но паче исполняйтеся духомь“ (Ефєс. У. 18) ни блудниці»і ни ніяницн цар- 
ствія Божія не наслідять (І. Кор. 6. 9) и за голосомь верховного Апостола св. 
Петра взиваючого: „Трезвитеея и бодрствуйте, зане супостать вашь діаволь, яко 
левь рьїкая ходить йскііі кого поглотити, емуже противитеся твердії вірою “ (ини 
містця: вь посланію кь Галат. V  21 — кь І Солун. 5. G — ТІ Тім от. 4, 5 —  
Тіт. 2, 12 — а вь старомь з а в іт і:  Иисуса сина Сірахова 19, 1— 3 ІГритчь 23, 20. 
Исаия У. 11 —  Осія ТУ. 14 Іоиль І. 5 Аввакумь II, 15).

Укончиваемь словами св. Апостола Павла: Яко вь дни благообразно да 
ходимь : не козногласованіи (пиршестві) и піяньстви, не любодіяніи и студодіяніи, 
не рвеніемь и завистю „Римл. X III 13. 14) и умоляемь Всевншнего, щоби якь ко
лись при читаню сихь слбвь изь тогожь посланій св. Павла уділивь Господь Богь 
св. Августину наднрироднГі внушенія, котрй єго ведля єго власного сознанія побу
дили до зм іни гріховного єго давнійшого житя, до єго наверненій ся. дозволивь и 
вамь вооружитися вь збрую світла т. є. віри, истиньї и добродітели (Е фєс. VI. 11) 
до борби сь темнотою иротбвь вороговь снасенія, нротивь світа, плоти и діавола 
щобнсьте такь, говорячи словами св. Василія Великого, вь Христа преобразились, 
прій маючи єго науку, понимаючи его духа и наслідуючи єго діла и Его якь би 
вь образі внутренно и внішно представляли.

Б л а г о д а т ь  Г о с п о д а  н а ш о г о  И и с у с а  Х р и с т а  и л ю б и  Б о г а  
и О т ц а  и п р и ч а с т і  е св.  Д у х а  б у д и  сь в с і  ми в а м и .

Преч. Душпастьіри перечитають тое Наше пастнрске посланіе вірньїмь вь 
церкви вь найблисшу Неділю, и пояснять имь важності» содержанія тогожь, на котре 
и вь протягу року при даноіі случайности частійше подобає покликатися.

Д о б а в л е н ь  е. Щ оби мати евиденцію якь поступає тверезості» вь Енар- 
хіи Нашой, постановлено уж е Преемниками Нашими, щоби Преч. Декани иредкладали 
сюда точнй справозданя о состоянію Тверезости вь ноодинокихь деканатахь Вь по- 
сліднихь літахт, (1888 — 1891) зауважано однакь кь болшому уднвленю, що заледво 
чотири або пять Деканбвь таке справозданье щорбчно иредкладали що и вь тнхь 
чотнрехь (взглядно IIять) деканатахь многй священики мимо колькакратннхь 
настиженій своєй должности не удоволили, що зь прочихь 34 (35) деканатбвь ані- 
одно справозданье сюда не вилинуло, и що зь нредложеннхь сюда зь чотнрехь 
(5) деканатбвь доносовь о состоянію тверезости заледво колька квалиФикуєся до ме- 
риторичного ихь оціненя, прочи суть по найбблшой части занадто коротки (3— 10
Отцхбвь) безь пляну и перегляду уложени.

Щ оби отже запобігчи надалі» сему анормальному состоянію взивають ся 
Преч. Декани, щоби ири кбньци Студня кождого року справозданя таки сюда нред- 
кладали сь тімь, щоби кождий нзь самостоятельннхь Всеч. Душнастнрей вь ціли 
составленя справозданія подавь Преч. дек. урядови слідуючій даний;

1) Чи существуе общество тверезости вь его парохіи и бтколи ?
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2) Скблько має членбвь, чи занрисягльїхь и на якь довго ?
о) Чи не ма налоговнхь піяниць и яки средства уживань парохь вь ціли 

усунення налогу V
4) Чи не подають случайность до налогу корчмьі вь іюблизкости церквей, 

или чи не приводить до того грішниковь сиосббь ихь заробкованя и. н. копалини 
нифтн, тартакь и пр.

5) Чи не належалобьі устроити Міссію вь его парохіи?
6) Чи у  молодцюй генерацій, чи у  етаршихь налбгь піяньства іюказуеся ?
7) Яки м іри предприняти для исиравленья злого, чи говорить ся ех pro

fesso ііроповіди о томь и пр. ?
8) Чи зверхнбсть громадска визначає карні на піякбвь?
Д а н о  в ь  П е р е м и ш л и  н р и ц е р к в и  Р о ж д е с т в а  с в. І о а н н а 

К р е с т и т е л я  д н я  17.  Ч е р в ц я  1 8 9 2.

Ч. 3320. Ч. 53.

о складках̂  на по- Дня ЗІ. Мая 1892 вь місточку Улянбвь, новіть Ниско, згоріло 101 до-
Г О р ' б Л Ц ' Й В ' Ь  мФсточ-

ка Улянова. мбвь сь госнодарскими оуднінками, но причині пильного в ітр у—  иомощь бо оула 
невозможна —  и 140 родинь. иострадавши все своє имініе, лишилося безь вся
кого сиособа до житя. Шкода виносить 97.000 зл.

Подаючи тую сумну вість до відомості!, взиває Еи. Консисторія Всеч. 
Священьство тутешнои Епархіи, щоби оголосивши в ь  церкви собранимь вірнимь 
свого прихода, занялися собираньемь милостині» а собранй жертви внрость оть 
себе пересилали ночтою до ц. к. Староства вь Писку.

«

О т ь Е п. К о н с н с т о р і  и.

Перемишль, дня 11. Червця 1892.

Ч. 3454. Ч. 54.

0 вмльосованьїх'ь 
5 °/о листахт»
VITOTeHHblXT».

55 Г )

55 51

Пбсля повідомленя Дирекцій банку гпотечного зь дня 15. Червня 1892 
остали дня 28. Цвітня 1892 слідуючи 5°/0 вінкульоваий листи употєчнй вьільо- 
совани:
Серія А. Ч. 1398 на 100 зл. вінк. на парохію Дмитровичі!.

8647 ,, 100 „ „ на парохію Хирбвь.
П36 „ 100 „ „ „ „ Бандрбвь.
581 „ 100 ,, „ богослужебна Фундація А. Петрьпиакь при цер

кві вь Майдані.
„ 1195 и 4950 на 100 зл. вінк. богослуж. Фундація Пантелеймона .Іи-

твинь при церкві вь Татаринові.
«■ ■* .

,, 10755 на 100 "зл. вінк. на парохію Дорожбвь.
„ ,, 1 „ Селиска.' ’ ■

55

55

55

55

55 „ „ 10663 я 100 „



ерія А. Ч. 13251 на 100 зл. богослуж. Фундація Іоанна Ціпановекого при цер-
кв і св. Николая вь Согмли.

1’ її її 9122 на 100 зл. вінк. на парохію Ялинь с ь  дочер. ПакошОвка.
r і? її 9846 я 100 11 богосл. Фунд Г. Венгриновча при церк. вь Завадці.
17 її її 13446 100 11 вінк. на парохію Вілсоцко нижнє.
її її 10660 11 100 11 „ богосл. Фундація Григорія и Катариньт Удичь

при церкві вь Любачові.
„ „ 2)81 на 100 зл. 473°/„ вінк. на парохію Труокавець.

Поручався дотичнимь душпастьірямь листьі тій, котрй днн 1. Листопада 
1892 до виплати припадають, при кбнци місяця Жовтня 1892 до реченои Дирекцій 
внросгь вислати и сгі> нокликомь на нинішнє розпорядженье о зам іну на новй та-

ложеню ибдписки полученя безпроволочно сюда донести.

() т т, Е н. К о н еп  с т о р і и. 

ІТерсмьппль, дня 20. Червця 1892.

Ч. 55.

Всеч. комисія управляюча ділами вдовичо-сирот. Фонда доносить нодь 
днемь 4. Червня 1892. Ч 243 слідуюче:

Ч. 3248.

Стань каси вдов.- 
сирот. Фонда сь 

кбнцемь Мая т. р.

СТАНЧЬ ЬСАСЬІ ВДОВИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА.
Оть дня 1. до ЗІ. Мая 1892 р.

А) Фондть коренньш.

II р и х 0 д ь Готовка ЦІЗННЙ
папери Р 0 3 X б д ь Готбвка діннй

папери

зл. К|). зл. |кр. зл. кр. зл. кр

1. Оть Общо-рольн. 1. Видано на заку-
кред. Заведеній . 1000 — ІІНО 47о облиг.

2. Закуплено 4% обл. Фонда проп. 940 25 —
фонди нроп. Ser. 2. Порто почтове — 90 — —
1). 6179, 7798 — 1000 всего . 941 15 —

3.1 Іеренось зь 1 квітня 266 35 26401 22 ✓
всего 1 266 35 127401 22

Отінибнувши розхбдь 941 15 — — -

Остав вь касі . 325 20 127401 22

II. Еь о б що-р о л ьн. -кр едит. Заведенію 14.400 зл.
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Б. Фощрь резервовьій.

11 р И X 0 Д Ь Готовкою 

зл. кр.

1 0. Нестеровиш, Ннколаіі 12 14
2. „ Раставецкій Щастннй 10
3. „ Була Николай . . . . 12
4. ,, Левицкій Т єофиль . . 25
5. „ Дуркоть Юліянь 2 15
3. „ Гриневецкій Емиліянь . 7
7. Дек. Перемнскій вбдь

0. И. Калужняцкого
и 0. И. Малика . . . . 21

8. Перенось зь Цв'Ьтня . 2870 59
всего . 2959 »8

Отцшбнувши розхбдь * . . . —

Остав зь д. 3,/5 готбвкою вь касгЬ 2959 88

Р О З X б д ь Готовкою

зл. кр.

В) Фондів роспорядимьій.

П р и х о д ь Готовкою
Р 0 3 X б д ь Готовкою

зл. кр. зл. [кр..

1. 0 . Борисовичі, Андрей . . 15 _ 1. За текущй купони вбдь
2. „ Яремкевичь Лука . . . 20 — закунленнхь 4°/0 облиг.
3. За купони вбдь 472°/0 лист. фонди нрон. до Фонда ко-

заст- Банку ипот. ііо но- ренного ................................... 14 65
трученю 2 зл. 50 кр. на 2. Порто ночтове....................... — 20
ш т е м п е л ь ............................. 704 3. Закуплено лякь до неча-

4. 0 . Михальчукь Іоаннь . . 20 таня висилки Протоколи . — 40
5. Перенось зь Цв'Ьтия . . . — — 4. Баць Мальвина нереда-

всего . . 759 — токь на г. 1892 . . . 25 —
Отінибнувши розхбдь . . . . 278 58 5. Кордасевичь Анна пер. 1892 25
Остав 31. Мая вь касі . . . 480 42 о. Лисковадка Оильвя перед. . 5 —

7. Людкевичь Юлія перед. 25 —
\ 8. Залитачь Юлія перед. . . 25 — ’

\ 9. Раставецка Ел......................... 5 — — і
\ 10. Желеховска Мал..................... 20

N . 11. Ильницка Неониля за 1891 55 •
N, 12 Яросевичь Клим. за 1891 р. 78 33

всего . . 278 58
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Повторенье:
1. Фонді, кор. готов. 325 зл. 20 кр. — Ціннії єф єк . 127.401 зл. 22 кр.
2. ,, резер. „ 2959 „ 88 „
3. „ росиор. „ 480 „ _ 4 2_,,_______________________________ _ _ _ _ _

3,/5 1892 р. должно бути: 3765 зл. 50 кр. —  Ціннії єф єк . 127.401 зл. 22 кр.

Отвітно тому вьїказови найдено дня 31. Мая 1892 р. вь касі:
1. Книж. щадн. Нар. Торг. Ч. 91 на 544 зл. 69 кр.
2. її 1’ її її її 163 іГ) 507 я 11 її
3. її ?• її її її 175 її 961 я 63 її
4. 11 11 Пер. Касьі її 17124 її 1684 „ 23 її
5 Готовкою вь касі 67 „ 84 її

всего • 3765 зл. 50 кр.

Вь цінньїхь СФектахь • •  • . • « 127.401 зл. 22 кр.

Б. Кондрацкій

М. Подолиньскій
предебдатель.

М. Копко М. Мрьіцоь
секретарю. касіері.. контрольор'ь.

О т ь  Е н. К о н с и с т о р і  и.

Перемишль, дня 7. Червня 1892.

Хроникл.
Именованя:

■ іЧ, 2948. Назаровичі, Николай, парохь вь Сернахь деканата Мостяского, именовань 
тіт. духовннмь совітникомь Епископскимь.

„ 3158. Льісякь Володимирь М. Декань Судововишеньскій и парохь вь Долгомо- 
стискахь, именовань Завідателемь тогожь деканата вь містце уступив
шого оть той должности дотеперішного декана Іоанна Голодьтньского 
нароха вь Молошковичахь.

v 335/орд. Назаревичь Николай, парохь вь Сернахь, именовань гоноровьімь 
Шамбеляномь Его Святости Панн Льва XIII.

Каноничну институцію получили:
Ч. 3198. Вахнянинь Игнатій на Сіняву деканата Ярославекого.
„ 3311. Чайковскій Володимирь на Сілець деканата Мокряньского.
„ 3404. Лебедовичь Алексей на Монастьірь деканата Ярославекого.
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До каноничнои и петиту дій завозванй:
Ч. 8141. Желеховскій Леонтинь на Краковець деканата Яворовского. 
„ 3063. Метінсь Василів на Комарно деканата Комарняньского.
„ 3081. Лісковацкій іо с и ф ь  на Соснини* деканата ІІеремнского.

ЗавгЬдательства получили:
Ч. 3311. Савчакь Іоаннь вь Тустановичахь, деканата Дрогобнцкого. 
„ 3498. Заремба іо с и ф ь  в ь  Явбрнику, деканата Яслиского.

Ч. 3585. Савчакь Іоаннь вь Нагуевичахь, деканата Мокряньского.
„ 3629. Мельникь Лука вь Мьіецовой, деканата Дукляньского.

п 3311. Хоминьскій Т єофиль 
чивь самосгоятельне

дотеперішньїй завідатель вь гГустановичахгь яолу- 
Сотрудничество вь Вьїкотахь декан. Старосольского

Ч. 3118. Раставецкій Марки.гь нолучивь сономочництво при пароху вь Кульчичохь 
деканата Самборского. ___

Ч. 3439. Ленчикь іо с и ф ь  нолучивь презенту на парохію Полонка внжна деканата 
Внсочаньского.

Ч. 3166. Вь пропозицію на парохію ІІяновичи деканата Самборского нрннятй: Дані- 
кевичь Іоаннь, Ильницкііі Іоаннь, Мацюракь Василій, Насальскій Володи
мирь, Яворскій Іоаннь, Волосянскій Іоаннь, Ясеницкій Володимирь, Kf,- 
селовскій Фнлемонь, Струсевичь Александерь, Хомишинь Максимь, Лен
чикь ІОСИФЬ.

Отпустку для іюратованя здоровя получили:

її
її
її
її

Ч. 3202. 
„ 3266. 

3256. 
3278. 
3385. 
3365. 
3388. 

„ 3418. 
„ 3448. 
„ 3580. 
„ 3588.

Иаславскіп ІТлятонь зь Белза на 8 неділь.
Матковскііі Климентій зь Сулимова на 7 неділь. 
Ясеницкій Кипріань зь Балигорода на 6 неділь. 
Бачиньскій Левь зь Тудорковичь на 8 неділь.
Матковскііі Михаиль зь Горожанни великоії на 4 неділь. 
Полянг.скій Алойзій зь Вацовичь на 4 неділь. 
Будзнновскій іо с и ф ь  зь Мокроті,іна на 4 неділь. 
Киверовичь Викторь зь /Каналова на 5 неділь.
Кобрьінь Іоаннь зь Олешичь на 6 неділь.
Ничай Николай зь Замочка на 8 неділь.
Гумовскій Петрь зь гГьінова на 8 неділь.
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Жертвьі на церковь ев. Іоакима вь Рим'Ь:
Ч. 3444. Урядь парохіальннй вь Уетрикахь дольнихь 1 зл. 50 кр. 

3502. Урядь нарохіальньїй вь Скоморохахь 7 зл. 27 кр.

уп. дня 2. Червця.
Билиньскій Василій, парохь вь Нагуевичахь деканата Мокряньского і 

дня 14 Червця.
Русинякь Симеонь, парохь вь Мьісцовой деканата Дукляньского уп. д 

19. Червця.

Некрологія.
Подолиньскій Франць Ксаверій наділений пенсією уп. 12. Лютого. 
Войновскій Северинь, парохь вь Новомь селі деканата Куликбвск о

Души ихь поручають ся молитвамь Всеч. Клира.
\

О т ь  Е и. О р д и н а р і а т а. 

Перемишль, дня 1. Липня 1892.

Епископь.

ІЧткшь С. Ф. Піонткевича вч> Перемьішля.
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Ч. 3033. Високе ц. к. Намістництво розпорядженьемь зь дня 19. Мая 
1892 Ч. 36.584 призволило на дотацію рочньїхь 300 зл. для надатись маючого на- 
роху вь Ляшкахь сопомочника на одень рбкь

Ч. 3594. Кандидати поддавшй ся на дняхь 4. и 5. Мая т. р. исньїтови ква- 
лиФикаціііному на каДихитбвь до шкбль народньїхь и вьіділовнхь получили свідо
цтва : ІГлешкевичь Іоаннь и Хотьінецкій Кинріяпь, сь отличннмь успіхомь, Ярема 
Богдань. Нестеровичт» Николай, Ортьіньскій Михаиль и Полошиновичь Левь сь до- 
ррьтмь успіхомь.

Исиьггь конкурсовьтй зложили;
ч. 3595. Боднарь Михаиль, Борнсьевичь Андрей, Була Николай, Губицкій 

іо с и ф ь . Давидовичь Емиліянь, Добряньскій Северинь, Жарскій Іоаннь, Заяць Ми
хаиль, Корановичь Іоаннь, Констанкевичь Іоаннь, Кордасеичь Викторь, Ломницкій 
Ант., Марковь Іоаннь, Мельникь Артемій, Мельникь Лука, ІІестеровичь Ник., Раста- 
вецкіії Счастньїй, Сапрунь Стєфянь (отлично), Слоньскій А нтоній, Хлоиецкій Север., 
Шемердякь Іоаннь, Южичиньскій Онизимь, Яремкевичь Алек. Яремкевичь Василій.

На конкурсі. с/ь речинцемт. уб-Ьгательства до дня 2. Вересня 
1892 н. ст. вьіставляют'ь ся слідуючи парохіи;

Ч. 3523. Нагуевичи деканата Мокряньского ц. к. наданя.
,, Нове село, деканата Куликовского, наданя приватного.

3592. Мисцова деканата Дукляньского наданя приватного.

!

Жертвьі на перенесенье мощей б. п. Еи. Іоанна Снізгурского.
Ч. 3325. Урядь деканальньїй Мокряньскій надославь квоту 12 зл. 80 кр., 

котру зложили : Левицкій ІІавель 3 зл., Чайковскій Юліянь 1 зл., Скобельскій Ва
жчій 1 зл., Билиньскііі * Василій 1 зл , Кишикь Стєфянь 1 зл., Дашкевичь Іоаннь 
50 кр., Децко Андрей 50 кр., Скобельскій іосифь 50 кр., Леонтовичь Іоаннь 50 кр., 
Курьівчакь Николай 50 кр., Плятекь Юліянь 50 кр., Слоньскій Антоній 40 кр., 
Гумовскій Петрь 40 кр., Хилякь Володимирь 50 кр. Рудавскій Кириль 50 кр. 
Михайлові, Даніиль 50 кр.

Ч. 3447. Урядь деканальньїй Любачовскій надославь квоту 17 зл.
Ч. 3599. Урядь деканальньїй Судововишеньскій иереславь квоту 24 зл. 

котру зложили: Гудзю Діонись Ізл., Ядевь іосифь 1 зл., Савула Теодорь 1 зл., 
Льісякь Володимирь 2 зл., ІГасЬчиньскій Кириль 1 зл., Голодьіньскій Іоаннь 1 зл., 
Гнховскій Левь 1 зл. ІІаславскій Юліянь и Паславскій Володимирь 8 зл., Телепь 
Андрей 1 зл., Гукевичь Алексей 1 зл., Решетьіловичь Викторь ] зл., Приелонскій 
Романь 1 зл. Петрикь Стєфинь 1 зл., Паипь Левь 1 зл., Льісякь Іоаннь 1 зл. Левь 
Григорій 1 зл.

Ч. 3571. О. Желеховскій Антоній парохь вь Козіовой АЕпархіи Львбв- 
зкой 5 зл. ..............



ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Рокь 1892. Видано 8. Серпня. Ч. VIII.

Ч. 56. Ч. 4231

Пиеьмомь зь дня ЗО. Липня с. р. Ч. 59661 зауділило мині високе ц. к. 
На містиицтво рознорядженье до всіхь  ц. к. Староствь вь справі асанаціи громадь 
вь наш0мь краю и утворена санитарнои оборони на случай, коли би холера вь на- 
шбмь краю появилася.

О зм іс т і згаданого розпорядженя остануть Всеч. Душ настирі певно че
резь дотьічни ц. к. Староства завідомленй и нротое не уважаю за иотребне тоежь 
до» іовно наводити. Згадаю тблько за устунь, вь котромь Всеч. Клирь упрашаеся 
о вспиранье евентуальної! акцій ц. к. и автономичннхь Властей. Ани на хвилю 
не сомніваюся, іцо Всеч. Душнастирі, котрй вь нершоіі линіи суть внставленй 
на небезпеченьство, зроблять все, що имь буде можливе.

Зь моей сторони еще норучаю, щоби Всеч. Душ настирі вь нроновідяхь 
и наукахь катехитнчньтхь взивали своихь В ірннхь до захована чистости и онря- 
тности вь номешканяхь и одежи, и униканя всякихь горячихь наниткбвь, котрй 
суть найвірнійшими союзниками и посредниками грозячої! нашому краеви епидеміи.

Тнмь способомь зділають Всеч. Душпастнрі все, що чоловіковії єсть
можливе.

Але „понеже всякое наказаніе вь настоящое время не мнится радості, 
бити, но печаль: посліди же нлодь мирень наученямь тім ь воздаеть правди“ 
(Евр. 12.) и всякь дарь совершень свише єсть, сходяяй оть отца світовь (Яковь), нро
тое пору чаю Всеч. О. Душпастирямь. щоби для уирошеня Бога, щоби оть нась от-

Вь справі гро- 
зячои холеричної 

епидеміи.



94

Ч. 3722.

О поведеню ся 
кандидатові, стану 
духовного в*ь часі 
Ферій школьньїхь.

вернувсь тую страшну недугу, прилучали вт, Неділи и Свята до Литургіи „Службу 
за отпущеніе гріховь44 а по св. Литургіи отмавляли колінопреклоньпіе три рази 
„Отче нашьи „Богородице Д ів о 44 „нодь Твою Милость44 и разь „В ірую .44

О т ь  Е її. О р д и н а р і а т а .

Перемишль, дня 5. Серпня 1892.

Ч. 57.

Преч. урядамь деканальнимь и нарохіальньїмь нригадуеся на давни роз- 
норядженя, котрй налягають должнбеть на нихь смотрити вь время нразднинь шкОль- 
нихь за новеденіемь клирикальнбмь вь окрузі ихь урядованя неребнваючихь ни- 
томцівь духовнихь семинаріи, вь обіде слушателеіі богословія, и по истеченію 
нразднинь вірне и точне донесенье о поведеню реченьїхь нитомцівь нредкладати 
Еп. Консисторіи, ибо вь по сліди ихь літахь хиба нікогорй уряди внеше реченн, 
оціняючи важності, и донеслость нодобньїхь донесеній нодь взглядомь званія и волі 
до священнического сана тихь кандидатовь иредкладали преднисанА донесеній.

Еи. Ординаріать но постановленю Тридеитіііекого Собора засід. 23 гл. 
18 о реФ. „quorum indoles et voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis 
inservituros... Studium praese ferant Deo et Ecclesiae inserviendi... ita ut collegium  
Dei ministorum perpetuum seminarium sit,44 при приниманю кандидатовь до священ
нического сана уживає всеможного ировидінія и розваги и старанно чувае надь 
успіхами тихь, такь вь семинаріи поміщенньїхь, якь и вні тоііже остаючихь вь 
приготовленю ся до високого званія Служителеіі Бога и церкви и внимае, чи че- 
резь кольколітне унражненіе и нечаливе нровадженье до того степеня цноти н но- 
оожности воспитують и ооразовують ся, яка високому достоиньетву Священьства 
отповідае а теперішнин духь времени конечно вимагає. Помимо совістного сполненя 
иовьісше сказаного все притраФЛяють ся случаи, що многи кандидати евяіценичее- 
кого сана, еохраняючи статутами семинаріи нреднисане, не ])03винули вь соб і и 
укріпили духа клирикального, ни набрали той сили, волі и иочутя святого зва
нія, щоби ставшись священниками, возмогли яко добрА воііньї Іисуса Христа сміло 
и мужественно всімь кознемь и навадженіямь діявола и світа та пристрастямь 
тіла противоетояти, и нобідоносно преодоліваги, чего но званію ихь Богомь дан- 
номь церковь и вірний надіють ся.

Бо вишедіші изь семинаріи на дворь яко оконченА слушателі богословія, 
або на фєріи яко ностунаючи, уважають себе свободними оть нравиль веденя ся 
но кл при кальному нризначеню, и не оказуючи ничимь свого призначена, кидають 
ся вь безладь міра и яко мірскА по міроки проживають и розвеселяють ся и если 
вь семинаріи и изь наукь богословскихь и унражненій религііінихь набили якои 
склонности кь евому нризначеню, то вь проживанні и розвеселеню мірскомь загу- 
бляють або потупляють ю, наслідкомь чего єсть механичне іі]шготовленье до слу- 
женія високого, И обоятность для должностеіі того. Неіслирикальне бо житье чи
нить нездббнимь души проводити и благословеніе Боже на діланье низпросити, 
таки не суть ходатаями вірньїхь нередь Богомь, оо сь Богомь не суть занрия-
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зненй. Еп. Ординаріи маючи високій обовязокь и страшну отвічательнбсть нередь 
собою о благостояніе св. кат. церкви и о спасеніе вірнихь его старанности Ар- 
хіерейской иорученихь, взиває ІІреч. О. Настоятелей деканатбвь и парохіи, щоби 
чували надь клирикальнбмь ітоведеньемь кандидатові, клирнкальнихь, внималн на 
ихі, склонность ко богослуженямь • и нрактикамь церковнимь и религійнимь, на 
ихь занятіе и обертанье ся вь обіцествахь, вь случаю потреби напоминали и ис- 
правляли и такь Еи. Ординаріатови содійствіемь своимь Богу и церкви угоднимь 
пособствовали до восиитаня кандидатовь на добрихь священниковь надзоромь, по- 
ученьемь и приміром!,.

О т ь  Е п. О р д и н а р і а т а .

Перемишль, дня 31. Липня 1892.

Ч. 58.

На прошенье Всесвітлійш ои и Високопреподобнои Митрополичои Конси
сторіи дописею зь дня 1. Лиііця 1892 Ч. 6011 сообіцаеся Всеч. Свяіценству туте- 
шнон Епархіи слідуюче :

,.Вь емпренію подпасаний комітеті, парохіальннй упрашае нинішнимь о 
вселаскавіііше припорученье Всеч. урядамь парохіальнимь вь Архідіецезіи ЛьвОв- 
ской собираня складокь вь церкві на будову новои церкви вь Тростянци вели- 
кбмь деканата Залозецкого, Староства Бродского, почта Оліевь. Кь вселаскавому 
увзглндненю няй послужать слідуючи причини:

1) Вь Тростянци великбмь на 1952 душі, єсть всего 303 русинбвь, решта 
мазурі. Конкурентбвь до будови церкви єсть числомь 55.

2) Парохіане Тростянецкй вже 8 літь будують церковь и годі що до 
Формальности кбнця ся дочекати. Зь початку недоброжелателі радили іі])ихожанамь 
перейти на лат. обрядь и такимь чиномь збутися всякого клопоту сь будовою 
церкви полученого. Но коли ворогамь не удало ся отвести парохіянь оть питомого 
обряда а тимь самьтмь оть вознаміренной будови церкви, тогди обшарь двОрскій 
яко натронь почавь вносити протести противь будови церкви. Обшарь двОрскій 
вь рекурсахь своихь наводивь, будьто стара церковь еще стояти може; не удало 
ся, протестовавь дальше, що плянь и косторись не єсть виготовлений черезь ин- 
жинера. По виготовлена) уж е нляну п кошторису черезь ц. к. повітового инж и- 
нера бродского, протестовавь обшарь двОрскій, що нова церковь буде за велика 
и за дорога. По сконстатованю несостоятельности cero, обшарь двОрскій дальше 
протестовавь, що на будову церкви суть фонди церковнй и що прихожане тій 
Фонди держать вь тайні и тіиже належалося иотрутити оть загального кошторису 
и доперва ему 7« часть виміряти. Протестовавь дальше, що вь кошторисі за ниско 
почислено роботу шарваркову и тимь самимь єсть обшарь двОрскій покривджений.

Кождий протесть обшару двирского переходивь иоочередно в с і ин- 
станціи ажь до високого ц. к. Министерства ІТросвіщенія, кождий закидь двору 
м усіли  парохіане комісеіонально оиревергаги, бо письмо лишалося успіха, а тимь 
самимь мусіли комісію оплачовати, вь слідствіе чого понесли страти бОльиге 
якь 300 зл.

Ч. 3796

0 складках?, на 
будову церкви вт, 

Тростянци вол. 
АЕпархіи Львбв- 

скои.
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3) ІІослідна комісія делегована ц. к. Староствомь вь Бродахь отбула ся 
вь Тростянци великбмь дня 5. лат. Мая с. р. По сей комісій ц. к. комисарь зая- 
вивь, що усомнівае ся, аби то була іюслідна комісія н заявивь. що єсть річею 
дуже можливою, що обшарь двОрскій еще протестовати буде.

Зь уваги, що уж е два літа тому ad hoc вьіделегованй ц. к. повітовй ин- 
жинерьі Золочевскій и Бродскій сконстатовали урядово, що стара церковь грозить 
унадкомь а крайності, приневолила стару церковь cero року розібрати; зь уваги, 
що 8 літі» не вистарчає, аби конкуренціііну Формальность вь Тростянци великомь 
перевести, а тимь самимь конечно треба нрихожань наражувати на безіютребнй 
видатки, котори небавомь вировналиби шестині на обшарь двОрскій нрипадаючой; 
вь кбнци зь уваги, що така проволока цілого діла смішана сь крайною нежи- 
чливостію ворожо отбивала ся на ирихожанахь, бо неохотила ихь, вираджовала 
трусбвь и нриспособляла до измінн питомого обряда, смиренно пбдписаннй комі
теті» парохіальний дня 5. лат. Мая с. р. заявивь ц. к. комисарю, що тая комісія 
єсть уж е нослідною бо грубо завель ся вь надіяхь яки покладань ві» такь часто 
Отбувшихь ся комісіяхь.

4) Вь протягу 8 літі» зь призбираних!» датковь конкуренційнихь смиренно 
поднисаннії комітеть ириснособивь камінь, цеглу, ванно, пісокь и тій матеріали 
вистарчать на ц ілу  будову церкви. Кромі cero зббравь оть нрихожань готбвки 
500 зл. и дня 16. Мая с. р. згодивши майстра за 4.350 зл. розпочавь будову новои 
церкви. Богь вість, коли вь той справі наступить иосдідний правосильньїй ви
роїсь ц. к. Власти, бо безь него годі позволенье на квесть получити, а горстка 
прихожань на такь тяжки літа майже послідне принесла вь жертву Богу, на бу
дову цевкви.

М азурі Тростянецки р. 1884 будовали костель, воздвигли его майже ру- 
скимь грошемь, опіка ц. к. Староства Бродского била надзвичайна безь всякихь 
Формальностей дано имь квесть, продовжовано, доки діло не нокбнчили.

Тимь ббльше мьі зробивши, що вь силі нашой горстка Русинбвь вь сво
имь краю и вь своимь селі середь чужихь людей, зазнавши такои нежичливости, 
розпочали будову церкви сь кріпкою вірою вь помбчь Божу, сь надією, що свои 
нась не опустять.

Изволить прото Всесвітлійш а и Високоиреподобна Митронолитальна Кон
систорія вселаскаво заопіковатися ирихожанами Тростянецкими, правдивими сиро
тами и увзгляднити нредлежаче смиренне ирошенье.

Комітеть гр. кат. парохіальний, Тростянець дня 20. Мая 1892. Сь смире- 
ніемь Оаддей Кончевичь предсідатель комітети и парохь.

Павло Олійникь, Микола Кужель, іосифь Я сній члени комітету —  под
ії нсавь Павло Ол ій н и к ь . “

Прихиляючися до cero норучаемь Всеч. Священьству щиро занятися зби- 
раньемь милостині, на такь Господу Богу и католическои церкви угодну ціль —  
а собраня гроти внрость до парохіального комітету на руки нароха отсилати.

О т ь  Е и. К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 6. Л ипня 1892.



Ч. 59. Ч. 4329.

До нодаваня ся о принятіе вт, кандидати клирикальнй до Віденьского 
централі,ного сіменища визначався речинець до 8 Вересня т. р. а до генерального 
гр. кат. сіменища Львовского визначався речинець до 28. Вересня т. р* сь тьімь, 
що на томь дня компетентьі явитися мають вь канцелярій Еп. Консисторіи до 
предварптельного испнта.

Подана дотнчнй мають бити заосмотренй свідоцтвами: 1. рождества, 2. 
окбнченнхь школь людовихь и гимназіальнихь сь иснитомь зрілости, 3. норов- 
ственноети, 4. здоровій виданого оть ц. к. повітового або сіменищного лікаря,
5. убожества затвердженого оть дотичного ц. к. Староства, (і. удоволеній повинно
сті! бранці виданого оть ц. к. Староства.

О т ь  Е її. К о н с и с т о р і  и.

Перемишль, дня 8. Серпня 1892.

Ч. 60.

Вь цілії принятія кандидатовь до тутешного заведсня і і і в ц і в ь  церковнихь 
Фундацій б. п. Епископа Іоанна Снігурского на рбкь шкбльннй 1892/3 назначає 
ся речинець на день 3. Жовтня 1892 н. с. Условія кь нринятію доконьче иотребнй 
суть слідуючій: 1) У копчений 17 рокь житя; 2) непорочнбеть норовбвь; 3) укон- 
чена четверта або що найменше трета кляса школь народньїхь сь добрьімь усп і-  
хомь и 4) добрий чистий гол ось. j

У бігателі мають дотичнй свои иоданя безь стемпля заосмотренй вь по
треби й свідоцтва, черезь взглядний урядь иарохіяльний найдальше до 25. Вересня 
1892 н. с. сюда нредложити, а сами лично на виспіє опреділенбмь речинци т. е.. 
3. Жовтня 1892 вь тутешнои канцелярій явитися.

Кто изь кандидатовь внеше реченихь условій недоновнить, того ноданье 
увзгляднене не буде. Місто Формального Свідоцтва рожденя и крещеня достаточно 
буде, если дотичний урядь парохіальний на нрошеню убігателя сонроводячи то
ежь, рбкь, місяць її день рожденя и крещеня нросителя а такожь имя и стань 
отца его її містце пребиваня тогожь примітить.

О т ь  Е н. К о н с и с т о р і  и.

Перемишль, дня 28. Липня 1892.

Ч. 61.

Всеч. комісія управляюча ділами вдов. еирот. Фонда доносить пбдь днемь 
13. Липни с. р. Ч. 272 слідуюче:

Речинець подзваня 
ся до Візденьского 

и Львовского , 
с-Ьменища.

Ч. 4119.

Речинець подава- 
ня ся до півче- 
ского Заведенія.

Ч. 3933.

Стань кас» вд.
е н р  Ф О Н Д І  з і  м і
сяць червень 1892.
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СТАН I d к а с ь і  в д о в и ч о -с и р о т . и н с т и т у т а .
Оть дня 1. до ЗО. Червця 1892 р.

А) Фонд^ коренньїй.

П р и х о д ь Готовка ціннй
папери Р о з х б д ь Готовка Ц'ЙННЕ

папери

зл. кр. зл. кр. зл. кр. зл. кр.

1. 0 . Опрись Григ. 20 1. видано на закупно
2  ,, Иванець іо с и ф ь 40 — 4 7а °/о Л ист . ЗаСт.
3. За вьілосов. Листь Банку краевого 297 60 —

Заст. Банку краев. 2. видано зь каси Л.
Cep. II. Ч. 4239 100 — Заст. Банку краев.

4 . Закуплено 4 'А % вилос. Cep. II. Ч.
Листи Заст. Банку 4239 ........................ — — 100 —
краевого Cep. II. Ч.

300
всего . 297 60 100 —

2130, Ч. о74,Ч. (399 /
5. Перенось зь Мая 325 20 127401 22 /

всего 485 20 127701 22 /
Отінибнувши розхбдь 297 60 100 /

Остае вь касі | 187 60|і 27601 22

Вь обіцо-рольннчбмь кредитовбмь Заведенію 14.400 зл.

Б. Фондгь резервовьій.

П р и х о д ь Готовкою Р о з х б д ь Готовкою

зл. |кр. зл. |кр.

1. 0 . Маликь Игнатііі . . .
2. Перенось зь Мая . . . .

14
2959 88

■  ■

—

всего . . . 
Отшибнувши розхбдь . . . .

2973 88

Остае вь касі . . . 2973 88



Б) Фонд^ роспорядимьій.

П р и х о д і » Готовкою
Р о з х б д ь Готовкою

зл. кр. зл. кр.

1. 0 .  Чайковскій Володимирь 20 1. Лукашевичь Пав. пер. на 1892 ЗО
2. „ Лебєдовичь Алексей 20 — 2. Потучко Іоанна „ „ „ ЗО —
3. °/° оді, Листові, заст. Товар. 3 Подлуска Марія „ „ „ 25 —

кред. Земского 1668 4. Исайчикь Анна „ „ ,, 50 —
4. Звороті» за стемпель до кви- 5. Желеховска Маль. „ „ „ ЗО

ту за купон і,і 6 25 6. Вацт, Мальвина ,, „ „ 25 —
5. °/о оді» Лист. Заст. краевого 7. Пелеховичь Емил. „ „ ,, 25

Банку и Общ. Авст. Банку 159 75 8. Лукашевичь Павл. „ „ „
6. % оді» Облигацій фонди про- зь Самбора 25

пинаціпного 240 9. Лисковацка Юлія „ „ ,, 50
7. °/о оді, Обтц. рольн. кредит. 10. Гинилевичь Марія „ „ „ 25

Заведена 311 :і9 11. Лисковацка Силі». „ „ „ 10
8. Переносі» зь Мая 480 42 12. Реваковичь Кам. „ „ „ 25

всего 2905 81 13. Новосядловска Ан. ,, ,, „ 10
Отінибнувши розхбдь 733 71 14. Федеровичь Іос. „ „ „ 25 —

Остае вь касі дна ЗО. Червця 2172 10 15. Іерлецка Карол. ,, „ „ 75 50
16. Сирота. Коссакь Мар. за 1891 ЗО
17. Порто ночтове 1 63
18. П апірь —  вбдозва при роз-

силці нротокола 4 15
19. За купонь бдь вьільосова-

ного Лист. Застав. 2 43
20. Ремунерація Касіера, Се-

крегара, Контрольора 150 —
21. Услуга канцелярійна 15
22. Печатанье протоколу и дне-

вннка Консисторского 70
всего 733 7T

ІІовторенье.
1. Фонді» корен. готовка 187 зл. G0 кр. Ціннії є ф є к . 127.601 зл. 22 кр.
2. „ резерв. „ 2973 „ 88 „
3. „ роспор. „ 2172 „ 10 „___________________________________

ЗО Че]>вця 1892 ]). має бути гот. ,6333 зл. 58 кр. Ц ін . є ф є к т . 127.601 зл. 22 кр.
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Отвітно тому вьїказови найдено дня ЗО. Червня 1892 р.

1. Книж. щади. Нар. гпІ орг. Ч. 91 на 644-69
2. п Г) Я я ч. 163 „ 507 11
3. п У) п ч . 175 „ 961-63
4. п Перемьіск. ч. 17124 ,, 3184-23
5. Готовкою вь касі • . •  • 35-92

всего . 5333 зл. 58 кр.

II. вь цінньїхь нанерахь: 127.601 зл. 22 кр.

М. Подолиньскій
предсідатель.

Б. Кондрацкій М. Копко М. Мрьіщь
секретарг. касіерт». контрольорт».

От ь  Е н. К о н с и с т о р і и .

ІІеремьішль, дня 20. Липня 1892.

Хроникд. .
Отличія крьілошаньекй получили:

Ч. 3367. Баньковскій Емиліянь, парохь вь ІІолонной.
„ 3845. Чайковскій Юліянь, декань и парохь вь Городнщи.
„ 3461. Чернецкій Василій, парохь вь Сільци белзскомь. .
„ 4010. Добряньскій СтеФань, парохь вь Рогбзні.
„ 4010. Маренинь СтеФань, парохь вь Грушові.

Именованя:
Ч. 3461. Чернецкііі Василій, парохь вь Сілци белзскомь, именовань тит. Совітни- 

комь Еп. Консисторіи.
3719. Козакевичь Іоаннь, парохь вь Угнові, именовань бібліотекарем!, дека

ната Угнбвского.
„ 3802. Калужняцкій Т єофиль, парохь вь Загорю, М. Деканомь для деканата 

Ольховецкого.
„ 4011. Крвавичь Зенонь, парохь вь Негрьібці, завідателемь дек. Перемнского.
„ 4200. Брнлиньскій іосиф ь, парохь вь Жолтанцяхь и дотеперішньш завідатель 

деканата Куликовского, дійствительньїмь деканомь.

ЗавФдательства получили:
Ч. 3635. Весоловскій Антоній, вь Новомь Селі дек. Куликовского.



Ч. 3891. Шкирпань Маркіянь Николай, Ч. св. В. В. вь Лаврові дек. Старосамб. 
„ 4006. Погорецкій Володимирь вь Тустановичахь дек. Дрогобицкого.
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Ч. 4234. Ломницкій Антоній, нреФекть Студій при епарх. сімениіци сталь поста
влень такожь и II проповідникомь при катедральномь Храмі.

Отнустку для поратованя здоровя получили:
Ч. 3819. Конко Максимь, зь Перемишля, на 6 неділь.
„ 3848. Романовскііі Василій, зь Ярослави, на 6 неділь.
„ 3880. Гумецкііі Іоаннь, зь Р іч и ц і, на 2 м іся ц і.
„ 3917. Демянчикь Іоаннь, зь Старого міста, на 4 неділь.
„ 3959. Кондрацкій Василій, зь Перемишля, на 6 неділь.
„ 3934. Ярема Богдань. зь Перемишля, на 6 неділь.
„ 3980. Котись Аеанасій, зь Телешниці Санной, на 6 неділь.
„ 3981. Савицкій Андрей, зь Коропужа на 4 неділь.
„ 4020. Мудрий Іоаннь, зь Вишатичь, на 6 неділь.
„ 4080. Хотинецкій Іоаннь, зь Ярослави, на 4 неділь.
„ 4205. Пасічиньскій Кириль, зь Макунева, на 4 неділь.

Ч. 3751. Драндь Кмить ІІолиевкть, м. проФесорь права церковного при еиарх. С і-  
мениіци и Капелянь Ихь Преосвяіценьства Юліяна получивь увбльненье 
оть испьгга конкурсового.

Ч. 4009. Кондрацкііі Василій, сотрудникь катедральний, нолучивь грамоту узнанія 
и похвали за ревне п совістне преподаванье науки богочестія школьнои 
молодежи на Болоню ad Перемишль*

Ч. 3888. Високе ц. к. Намістництво розпорядженьемь зь дня 3. Лииця 1892, 
Ч. 50396 призволило на дотацію рочнихь 300 зл. для сопомочника нароха 
вь Кульчицяхь дек. Самборского на одень рбкь.

„ 3889. Тоежь розпорядженьемь зь дня 3. Липця 1892 Ч. 50397 призволило на 
таку саму дотацію для надатись маючого сопомочника пароху вь Гуменци 
дек. Старосамборского, тоже на одень рокь.

Ч. 4292. Тоежь рознорядженьемь зь дня 27. Липня 1892, 55687 призволило на 
дотацію рочнихь 300 зл. для надатися маючого сопомочника пароху вь 
Кукизові, деканата Куликбвского на одень рбкь.

На конкурсь сь речинцемь убігательства до дня 15. Жовтня 1892 ви- 
ставляются слідуючи парохіи:

Ч. 3988. Яксманичи деканата ІІеремиского, наданя приватного.
„ 4297. Новосідки гостинни, деканата Комарняньского, наданя приват.



Жертвьі.
На неренесенье мощей б. п. Еп. Снігурского сл ожили:

Ч. 3984. Володимирь Погорецкій, II нроновідникь катедральний оть м і-  
іцань Сокальскихь 6 зл.

Ч. 4012. Преч. урядь деканальньїй Жукотиньскій нриславь 24 зл. когору 
то квоту зложили слідуючії ІІреч. 0 0 .  Турчма новіші» Т є о ф и л ь  2 зл., Борись Си- 
меонь 2 зл., Яворскій Корнилій 2 зл., Госнодаревскій Іоаннь 2 зл., Ганкевичь 0 -  
нуфрііі 1 зл., Гичко Андрей 1 зл., Фпднкь Василій 1 зл , Калиничь Максимь 1 зл. 
Гамерскій іо с и ф ь  1 зл., Флюнть Михаиль 1 зл., ІІристашь Илія 1 зл.. Зубрицкій 
Михаиль 1 зл., Бірецкій Левь 1 зл., Гмитрасевичь Іоаннь 1 зл., Княжиньскій 
ІІетрь 1 зл., Марчакь Димитрій 1 зл., Раставецкій Маркилій 1 зл., Лебедовнчь 
Іоаннь 1 зл., Сабарай Іоаннь 1 зл.

Ч. 2997. Урядь парохіяльннй вь Зубкові» на церковь св. Іоакима вь 
Римі» 4 зл., на церковь вь Раранчи 4 зл., на міссіи африканьскй 4 зл.

Ч. 3974. Урядь парохіальний вь МеднцІ донісь, іцо тамошнй парохіане 
у  красили добровольно свою церковь коштомь 300 зл. до чого найббльШе причини
лися : Вблагор. ІІань Дрь Іоаннь Павликовскій, коляторь квотою ЗО зл., Вол. ІІань 
МІчиславь Романовскій, носесорь квотою 5 зл., урядники и слуги колійнії вь Ме
днцІ квотою 20 зл. Скарбона церковна уділила 50 зл. а парохіане тамошня зло
жили 200 зл. Доглядомь и збираньемь грошей трудивь ся найбільше начальникь 
громади Ч. Олекса Букь и провизорн церковнії ЧЧ. Ивань Станько и Василь Хи
тра —  такожь дуже ревно тесельскою роботою занимавь ся Ч. Андрей Юрчакь 
госнодарь тамошний.

Ч. 3434. Черезь урядь деканальньїй Олешицкій нолучила похвалу Чест. 
Катарина ПІалай парохіанка зь Старого Села за снравленье Евангелія за 100 зл. 
для містцевоії церкви.

В сім ь новнсшимь жертводателямь уділявся похвалу и узнаніе.

Некрологія.
Дмоховскій Т є о ф и л ь , парохь вь Яксманичохь уп. дня 11. Липня. 
Кмицикевичь Петрь, парохь вь Повосілкахь гост. уп. дня 27. Липня. 
Петровскій Игнатііі, парохь вь Гусномь уп. 25. Липня.
Рейнаровичь Леоиольдь, парохь вь ДрогоевІ уп. 3. Серпня.
Души ихь норучають ся молитвамь Всеч. Клира.

() т ч> Е п. О р д и н а р і а т а .
Перемишль, дня 8. Серпня 1892.

t Юшнь
. . Епископь.

Тгпомг С. Ф. Піонткевича вт» Перемьшли.



ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Рбк-ь 1892. Видано 18. Серпня. Ч . I X .

Ч. 62. Ч. 400/орд.

ІІосля заявленья високий Президій ц. к. Намістництва зт, дня 6. Серпня 
с. р. Ч. 8757/ нр. благоволить ЕГО ціс. и кор. Апоетольске ВЕЛИЧЕСТВО, Най- 
милостивійшій Ц ісарь и Король ФРАНЦІЇ ЮСИФТз І. усчасливити нашь край 
Своимь Найвьісшимь Посіїценьемь.

Програмі, подорожі! ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА есті, слідуючій:
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Ц ісарь нриіде до Олешичь дня ЗО. Серпня о 6 

годині 45 мінутг рано (чась середно-европейскій).
На двбрци ж елізниці вь Олешичахь новитають Найяснійшого Монарха 

торжественно Его Ексделендія Пань Намісгникь, Староста повітовий и Презесь 
Ради повітовой на чолі членбвь редрезентадіі довітовои, духовеньство та началь
ники громадь.

Вбдьіздь зь Олешичь о 11 годині нередь долуднемь (чась серед, евр.)
Ііри іздь до Львова о 3 годині 15 мін. по полудни (чась серед, евр.)
На дворци ж елізниці будуть ждати на дриіздь Монарха: Его Ексц. 

Пань Наміетникь, ц. и к. Коменданта корпусу, Его Екс. князь Маршалокь крае- 
внй, ц. к. Віцепрезиденгь Намістництва, Президента міста и Директорь поліцій. 
Его Ексц. князь Маршалокь краевий на чолі В иділу краевого, згромадженои 
ш л я х т и и  Делегатовь репрезентацій повітовихь повитае торжественно ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВО ЦВСАРЯ короткою промовою.

По найласкавійшой вбдповіди повитае ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЦВСАРЯ

0 п р и їзд і Его 
Д. к. Ап. Величе- 

ства Францг 
ІосиФа І до Га

личини.



104

f

торжественно кількома словами Президенті, м Львова, котрий прибуде на дворець 
ж елізниці на чолі членові, міста Львова.

Монархь удасть ся вбдтакь новозомь до Своеи резиденцій, попереджений 
ьь дорозі Президентомь міста. Доходь пбде улицями: Городецкою, Жигмонтбв- 
скою. Мицкевича, Маршалкбвскою, Третього мая, Ягайлоньскою, Кароля Людвика, 
площами: Марійскою, Бернардиньскою и улицею Чарнецкого до будинку ирави- 
тельственного, де Е. Бел. Цісарь замешкає.

Повздовжь цілои дороги утворять шиалерь корпорацій духовий, товари
ства, вихованці добродійні,іхь закладе вь и ученики школь. Иорядокь буде удержу
вати сторожа горожаньска.

Достойники Двора, в с і Бласти цивільнії и войсковй, Кориусь ОФІцирскій, 
Духовеньство, Сенати академичннй вризь сь зборомь нроФесорбвь и Сенать Школи 
політехнічної! сь зборомь професорові, уставлять ся вь той спосббь нередь будин
ком!, ц. к. Намістництва, щоби Начальники властей краевихь. Епіскопи и всі 
достойники Двора заняли місця безпоередно нередь вьіздомь до палати.

Зббранй попитають Е. Б. Ц ісаря безь промові, и жадного нредставлюваня 
на місці! не буде.

Вь Середу дня ЗІ. Серпня вн іде Е. Б. Бел. Ц іса р і о год. 6. зь рана тою 
самою дорогою якь при в ь ізд і на дворець ж елізниці и удасть ся иоіздомь двбр- 
скимь до Городка.

На желізничомь двбрци ві, Городку будуть ждати на нриіздь Монарха: 
тамошньїй ц. к. Староста повітовий и ирезесь Ради повітової! на чолі членбвь 
тойже ренрезентаціі, духовеньство її начальники громадь.

Зь Каменоброда верне Монархь до Львова и удасть ся зь двбрця желізниці 
до Своеи резиденцій виспіє означеною дорогою,

О годині 2-бй по нолудни вбдбудеся приняте у  Найвнсшого Двора вь 
слідуючбмь порядку:

1. Духовеньство,
2. Достойники двбрски и шляхта,
3. Корпусі, ОФІцирскій,
4. Кн. Маршялокь краевий сь Вьіділомь краевнмь, Презесами и вбдпо- 

ручниками репрезентацій повітові,іхь, евентуально місті,.
5. Президент, міста Львова сь Радою мійскою.
6. Ш єфьі департаментові, ц. к. Намістництва, красвои Ради школьнои, 

краевоіі Ради здоровля, Директорь поліцій, Директорь почть и телеграФбвь Дирек
тори и заступник!, Директора ц. к. Дирекцій руху желізниць державні,іхь и На
чальниць Дирекцій добрь державннхь,

7. Начальники висілого Суду краевого, карного и старшій Прокуратори
державний,

8. Начальниць краевоіі Дирекцій скарбу и Ирокураторіі скарбу.
9. Президенти Палать адвокатбвь и нотарівь.
10. Ре :торь Університету вразь сь Сенатомь академичннмь, Ректо рь 

Школи політехнічнои, Дирекція Школи ветеринаріі, Дирекцій школь середині ь, 
семинарій учіггельскихь и державнои'Школи промисловои,

11. Палата торговельна и промислова и галицке Товариство господарске,
* 12. Зверхності, церкви евангелицкои, и
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13. Зверхнбсть віроисиовіднои громади израильекои.
На случай, коли бьі зголосили ся ше иншй депутацій, не належачи до 

однои зь иовнсшихь категорій, ліста ихь буде иредложена ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
вь передодень принятя до Найвнсшого рішеня.

О годині 6 мін. ЗО двОрскій обідь, вбдтакь походь сь смолоскипами и 
серенада мужеского хору галицкихь Товаристві музичннхь.

Конець о годині 9.
Вь четверь дня 1. Вересня вбдвідае ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО о годині 9

зь рана:
1. новий будьтнокь ц. к. Намістництва,
2. державну школу промислову вразь Сь виставою вироббвь промислу

домашного,
3. м ійску народну" школу имени Мицкевича,
4. збудованії громадою міста Львова касарні артилеріі и артилсрійскй

бараки,
5. дбмь инвалідбвь и бараки инФ антеріі коло дому инвалідбвь, 
а о годині 2 мін. ЗО но полудня, буде ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО звиджувати:
1. будинокь гаїицкои Каси ощадности,
2. грецко-кат. Семинарь и
3. мійскій наркь стрнйскій.
О годині 6 мінуть ЗО двОрскій обідь.
О годині 8 мінуть ЗО вечерокь вь будинку Соймовомь и илюмінація

міста.
Вь пятницю дня 2. Вересня буде ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Цісарь звиджувати 

о годині 9 зь рана:
1. IV. гімназію державну,
2. виставу бу'довлнну вь будинку'' Школи політехнічної! и
3. університетскій Ииституть хемічний.
О годині 12 вь полуднє (чась середно-евронейскій) вбдьіздь до Любачева 

на Жолкбвь и Раву'.
Нбдчась вбдьізду зберуть'ся на двбрци желізничомь всі Власти цивільнії 

и войсковй и Репрезентацій для торжественного ігращаня ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
На желізничомь двбрци вь Любачеві повитають торжественно ЕГО ВЕ

ЛИЧЕСТВО ЦТ>САРЯ ц. к. Старости и Презеси репрезентацій повітбвь Цішанбв- 
ского и Яворовского разомь зь членами дотнчннхь репрезентацій новітовнхь, Ду
ховеньство и начальники громадь.

Вбдтакь поіде Е. Вел. Ц ісарь иовозомь до Грушова, попереджу ванни 
ц. к. Старостою и Презесомь Ради повітовои зь Яворова,

Вь серед/ дня 7. Вересня верне Е. В. Ц ісарь о тод. 2 мін. ЗО (чась сер. 
евр.) до Любачева, де на желізничомь двбрци зберуть ся тй самй особи якь при 
повитаню, вь ціли торжественного иращаня Е. Величества.

Тое Найвнсше носіщенье нашого краю черезь Наймилостивійшого нашого 
МОНАРХУ наповнило серця цілого нашого Клира и Народа радостію, бо в с і добре 
знають и чують, якь многй и превеликй ласки и добродійсгва сплинули на нась 
изь Руки и Скиптра ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. В с і нротое горячо и сердечно бажають 
дочекатись той днини, коли ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО до нась прибути зволить, щоби 
ЕГО радостно и найпокорнійше иовитати и ЕМУ„.внразь своеи синовскои при-
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вязанности и невзрушимои вірности и іцирои вдячности за одержанії ласки и до
бродійства заявити могли.

Есмт> увірений, іцо таки чувства гомоніють вь серци кождого Душпа- 
стнря и порученихь его духовному Пастирству Вірньїхт», и певно в с і радостно 
повигають сносббнбсть дати своимь задушевньїмь желанямь такожь и на вні до
стойний внразь.

Для того норучаю, щоби Всеч. Душнастьірі нашой Епархіи вь тихь око- 
лицяхь, черезь котрй ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО переізджати будуть, такь вь часі нри- 
із д у  якь и отьізду разомь сь парохіянами удавалися ітроцессіонально до взгляд- 
ннхь стадій колієвьіхь, а где такихь не ма, до місць коло колій або дороги, 
котрою ЕГО ВЕЛИЧЕСЧ'ВО переізджати зволять.

Вь томь взгляді належить поступати пбсля всказбвокь взглядного ц. к. 
Староства.

До Перемишля прибуде ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО дня ЗО. Серпня о годині 1 
мінуть 2 сь полудня, и туть на двбрци коліевбмь являтся ц. к. Власти, Всечес. 
Духовеньство сь капитулами и Еписконами обохь обрядбвь.

Вь часі Своего неребуванья благоволить ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО около 2 
години сь полудня ііосітити  такожь гр. кат. ееминарію вь Львові, и тнмь Най- 
висшимь посіщеньемь дати намь новий доказь Найвьісшои ласки и нриклонности. 
Належить намь протое доложити всякихь силь и старань, щобьі принятіє ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА вь забудованю духовнои семинаріи бгбулося якь найторжествен- 
нійше. Вь той ціли взиваю ВПр. канитулу и Всеч. Клирь енархіяльньтй, щоби на 
тос торжество якь найчисленнійше явилися.

Вь часі нереізду ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА черезь ноодинокй містцевости ио- 
ручаемь В ірнихь вь найблизшу Неділю завідомити, щоби вь святочнихь оде- 
жахь нодь проводомь Всеч. Душіїастирей ироцессіонально на місце черезь взгля- 
дне ц. к. Староство означене удалися. А щоби се для нась всіхь  радостне соби- 
тіе Господь Богь благословивь, молімь Всемогущого, іцобь нашого Великодержа
вного, Богохранимого и Наймилостивійшого Ц ісаря и Короля Франць іосифя і . 
кріпивь, хоронивь и благословивь.

Оть Еп. Ординаріата- 

Перемьішль, дня 15. Серпня 1892.

t Юлшгь
Епископь.

Тгпомг С. Ф. Піожгкевича вь Йереммшли.



ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Рбкі, 1892. Вьідано 23. Вересня. Ч . X .

Ч. 63. Ч. 4319.

]3і» королевскомь волі,нимь м іс т і Судова Вишня завязавь ся комитеть, 
к отрий  поставиш, со б і за ціль, призбирати датки на будову новои мурованої! 
церкви. Старенька церковь перестоявша вьісше 2 ’/а столітні грозить унадкомь, а 
хотяіі тамошній нарохіяне призбирали уж е деякій матеріалі,і на побудовані,е новои, 
то зь поводу с-воего убожества не суть вь можности власними силами уеовер- 
шити такь велике діло. Потреба такоіі будові,і єсть необходима, наколи ся зва
жить, що но сліди і,і ми роками побудовано прекрасний костель парохіальний, а до 
того еще стараньемь 0 0 .  Ре^ормагОвь красніе понадь ціле місто и ихь костель; 
одна тблько руека церковь, погружена вь крайнє убожество, клонить ся кь упад 
кови, а тнмь самимь и наші, святий Обрядь, которий зь браку отвітнои Церкви 
не може заясніти вь цілої! своєї! красоті и велеліноті. Вь виду того кождий 
признати мусить, якь великі! и сумні! послідствія могуть постигнути рускихь 
парохіань Судової! Вишні, наколи тимже не подасть ся иомбчь и средства кь ося- 
гненью вознаміреннои цілії.

Епископскііі Ординаріагь, маючи на оц і тій задушевній желанья, щоби 
вірній богоспасаемои Нашой Епархіи вь отвітно пристроеннхь Храмахь, достой- 
нихь помістити немістимого Бога честь и Славу гГомужь отдавали, щоби краса 
и велеліиота Нашого намь дорогого св. Обряда а черезь тое Слава Божа яіомежи 
вірними умножалась, ведений до того многократннмь исресвідченьемь о жертво- 
любію Нашого улюбленного Клира и Вірнихь, йор у чає якь найусерднійше, щоби

О еклядках'ь на бу 
дову церкви в г  Су 

дсвой Вишни.



Ч. 4889.

Жертвьі на £одре - 
ставрованье церкви 
вчь Кристинополи.

Ч. 4971.

О вьгльосованьїх’ь 
облигаціах’ь индем- 

HHsâ fcHbixb.

тойже по можливості! датками на будову новисиїои Церкви самт> нричинивь єн 
и до того пастві своеіі иовіренннхь вірннхь заохочувавь, переснлаючи тій на 
руки тамошного нароха Всеч. О. Виктора Решетнловича.

От'Ь Е н. О р д и н а р і  а т а.

Перемишль, дня 1. Вересня J892.
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Ч. 64.

На прошенье 11р. О. Франца Радецкого, Т. І. Игумена Монастиря Чина 
св. Василі я Великого вь Кристинополи зь дня 3. Вересня с. р. уділяемь до в ідо
мо сти Преч. Овященьства єпархіального, що високе ц. к. Намісгництво рііиеньемь 
зь дня 3. Липня 1892 Ч. 7234 позволило собирати до кбнця Липня 1893 вь ц і-  
лбмь краю добровольнй датки на отновленье парохіальнои церкви вь Кристинополи, 
иожаромь и землетрясеньемь знищеної! оть многихь л іу г ь  а доси не зреставрова- 
нои и завзнваемь се богоугодне діло но силамь чинно ибддоржувати, заохочува- 
ньемь парохіннь до складуваня добровбльнихь, хотьбн и найменшихь жертвь на 
поминутую ціль, котори або внрость до Пр. Игумената вь Кристинополи, або до 
тут. Еи. канцелярій надсилати зволять вс4, щедрй благодгЬтел4, посредствомь Преч. 
у])ядбвь нар охі альн и хь .

О т ь Е н. К о н с и с т о р і и.

Перемишль, дня 15. Вересня 1892.

Ч. 65.

Дня ЗО. Цв'Ьтня 1892 остали слідуючи вінкульовани вь користь парохіи
и ФОНДбВЬ тутешнои Епархіи облигаціи индемнизаційнй внльосс
Ч. 2895 на 190 зл. вінк. на парохію Святкова.

У) 680 п 790 71 ї ї 51 51 Мнсцова.
я 5684 11 100 11 ї ї 51 51 Дублянн.

V 6307 11 250 11 и 51 51 св. Норберта вь Кракові
У) 6381 11 50 11 ї ї „ дочерну Млодовичи ad Корманичи.
14 6534 » 200 11 u „ парохію Сосниця.
11 7048 11 100 11 п 51 51 Райске
11 7446 11 50 11 ї ї 11 71 Болестрашичи.
11

7807 11 550 11 ї ї 55 51 Бунбвь.

11
7815 11 200 У) ї ї

„ експоз. Кальниця.
J7 8252 11 100 11 ї ї

парохію Турье.

71 8379 11 100 11 ї ї 51 51 Босько.

11
8406 7і 100 11 ї ї 51 51 и о ~
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ч . 8 5 2 4 на 1 0 0 зл. ВІНК. на богослуж. Фундацію СтеФана Пелехатого при дочерн. 
церкві вь Опарахь ad Рабчиці.

V 8 9 5 4 r 1 0 0 а я я богослуж. Фундація Юліана Яловіцкого при церкві 
вь Блажові.

У 8 6 3 0 я 1 0 0 я я я церковь вь Снітниці.
я 1 3 6 5 я 5 0 я я я парохію  Середииця.
•1 5 0 9 6 я 3 1 0 я я я Хміль.
я 5 7 1 4 У) 4 4 0 я я я ,, Передільннця.
Я 6 2 5 7 11 2 0 0 я я я богослуж. Фундація Теодора Лукашевекого при цер

кві вь Петельці ВЬІЖНОЙ.
7 5 7 2 11 1 3 0 я я я Монастирі Инокинь Ч. св. В. В. вь Яворові.

ТІ 8 5 6 1 11 3 0 0 я я я церковь вь Гбйску.
я 1 3 6 2 0 11 5 0 я я я дочерну Передвбрье ad Краковець.
я 1 3 9 6 6 її 2 0 0 я я я „ Чемеровичи ad Заміхбвь.
• ч 1 3 9 8 0 Я 1 0 0 я я я „ Ловці ad Острбвь.
я 1 4 1 3 8 я 5 0 я я я сам. сотруд. Цвіржа.
.. 1 4 1 4 1 я 3 0 0 я я я парохію Валичи.

я 1 4 1 4 3 я 5 0 я я я дочерну Кунбвь ad Волча дбльна.
я 1 4 1 4 8 .. 5 0 я я п „ Конечна ad Ждьіня.

1 4 2 8 2 •1 5 0 я я я парохію Дорожбвь.

я 14 3 5 6 я 5 0 я я я „ Жегестбвь.
.. 1 4 3 7 2 я 1 0 0 я я я Ветлинь.

V

я
1 4 4 5 1 я 2 0 0 я 11 я „ Заміхбвь

',1 1 4 5 6 0 я 6 0 0 я .1 я „ Волиця сь Збоисками.

я 1 5 9 9 4 я 4 0 0 я я я „ Зиндранова.
я 1 6 0 4 3 я 2 0 0 я я я „ Грабь.

я 1 6 2 3 3 я 3 0 0 я я я „ Рогбзно.

я 1 6 3 5 0 я 5 0 0 я я „ Полянчикь.

я 9 3 2 7 я 1 5 0 я я я „ Соколье.
Взьтаеся д о т ь іч н ь іх ь  душпастьірбвь, щоби повисіли облигаціи безотволочно,

найдальше же до дня 5. Жовтня 1892 сюда Франко нредложили безт> аркушбвь 
нлатничихь, котрй при пбднятю % за послідне ибвроче вь дотнчнбмь ц. к. уряді 
податковому зложити належить.

О т ь Е и. К о н с и с т о р і и.

Перемишль, дня 15. Вересня 1892.

Ч. 66.

Кандидатовь стану священнического, окбнчившихь науки богословскй и же- 
лаючихь приняти св. Рукоиолаганье вь Ереи, взьіваесь до внесення дотьічнихь 
прошеній передь днемь 15. Жовтня т. р. на которбмь то дни приступать до пред- 
варительного итпьіта.

Прошеня реченй заосмотренй бути мають вь в с і свідоцтва оконченнхь

Ч . 4 9 0 3 .

0 св. Рукополага 
нію вь Ереи.



ПО

*

наукь, поведеній клирикального, здоровія, убожества затвердженого черезь ц. к. 
Староство и доволенія войсковои бранці

() т ь Е її. К о н  с и с т о р і и.

ІІеремншль, дня 20. Вересня 1892.

Ч. 5031. Ч. 67.

0 испьггЬ конкур- 
совьімі. на бене-

ФИЦІЯ

Испнть конкурсовнй на оєнєфиція душнастнрскй отбуде ся дня 1 , 2 . и 
3. Листопада 1892 — о чїімь клирь єпархіальний ув'Ьдомляе ся сь нрюгйчаньемь, 
щоби кождий нам’Ьряючііі первнй разь нбддатп ся тому испьіту нредложпвь вчасно 
нрошенье своє о позволенье приступити до тогожь нспнта сь приложеньемь декрети 
Коне, иервого свого поставлена вь душпастирску службу, а еслибн то не було 
возможно, то прннаймен'Ьн дату п число Консисторске тогожь декрети, такожь день 
и місяць вьведенія вь душпастирску службу черезь дотичний урядь дек. и най
менше три дня нередь иеиитомь нредложити сюда своє нрошенье — а прибувши 
на попить заосмотрити ся книгою св. писанія.

0  т ь Е и. К о н с и с  т о р і и.

Перемишль, дня 2 0 . Вересня 1<V92.

Ч. 5117. Ч. 6 8

Конкурсі, на поса
ду катихита при 
нар. школахт> ві> 

Жолкви.

Подає ся Преч. Свяіценьству слідуючії! конкурсь ДО ВІДОМОСТІ! :
С. k. Rada szkolna okręgowa ogłasza niniejszem konkurs celem stałego 

obsadzenia posady osobnego nauczyciela religii grecko katolickiej przy szkole 
męskiej 4 -klasowej w Żółkwi, z płacą roczną 6 0 0  zl. i 10 % na pomieszkanie, 
z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 4 -klasowej szkole żeńskiej w Żółkwi 
i w szkolę jedno - klasowej w Winnikach ad Żółkiew w miarę potrzeby aż do 24 

godzin tygodniowo.
0  posadę powyższą mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani s'wieccy 

ub zakonni kapłani.
Nadmienia się przy tern, iż obok posady rzeczywistego nauczyciela religii, 

nie można piastować urzędu duszpasterskiego.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w przepisaną tabelę kwa

lifikacyjną należycie wypełnioną, należy wnosić za pośrednictwem swej władzy prze
łożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Żółkwi najdalej do 3 0 . października 
1992 roku. — Z c. k. Rady szkolnej okręgowej. Żółkiew dnia 1. wrzes'nia 1892. — 
Przewodniczący: Lanikiewicz m. p.

0  т ь Е п. К о н е  и с т о р і и. 

Перемишль, дня 21. Вересня 1892.



Ч. 69. Ч. 5139.«Г

Подає ся до відомості! Преч. Свяіценьства слідуючій конкурсь;
С. k. Rada szkolna okręgowa ogłasza niniejszem konkurs na posadę ks. 

katechety obrz. gr. kat. dla nauczania religii przy 4 -klasowej szkole, chłopców i 
6 - klasowej szkole dziewcząt w Sanoku z plącą mającą wedle ustawy z dnia 15. 
•czerwca 1892 Nr. 40 wynosić rocznych 600 w. a. zł. i dodatkiem na pomieszkanie 
rocznych 60 zł.

Termin do wnoszenia podań naznaczono do 30. października 1892 r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej w Sanoku, dnia 11. września 1892. — 

Przewodniczący: c, k. Radca Namiestnictwa i starosta Studziński m. p.

0  t 7» E i i . K o h c и c t o p i h .

Перемишль, дня 2 1 . Вересня 1892 .

Ч. 70 .

Всеч. Комісія управляюча ділами вдов.-сирот. Фонда доносить пбдь днемь
6. Вересня 1892  Ч. 281  слідуюче:

CTAHTd к а с ь і  в д о в и ч о -с и р о т . и н с т и т у т а .
Оть дня 1. Липця до 31 . Серпня 1892  р.

А) Фощуь коренньш.

11 ]) И X 6 Д 7»
Готовка ціннй

паперьі Р О 3 X  б Д 7»
Готовка ціннй

папери

зл. кр. зл. (кр. зл. кр. зл. кр.
1

1. Перенось зь Червця 0 1 187 60 127601 2 2 1. Порто почтове 90
2. 0. Мельникь Лука 50 — — 2 . видано на закупно
3. ,, Мельникь Лука 50 — 4 °/'0 облиг. фонди
4 . Общо рол. кр. Завед. 10 0 0 — крон....................... 947 50 —
5. Закуплено 4% обли- 3. На закупно 4*/а %

гаціи фонди прои. Лист. заст. Бан. кр. 99 20 -
Ser. D. Nr. 3776, всего 1047 60 —
4304 ..................... — 10 0 0 ’ /

6 . Закуплено 4 1/а0/о /

Лист. заст. Банку /

краевого Ser. II. /

Nr. 2992 . . - — 10 0 і /

всего . 1287,60 128701 22 /

отінибнувши розхбдь . 1047,60 __ І— /

о с т а е  В7> к а с і 240  ̂-- 128701 22
і

Вь Обіцо-рольничбмь кредитовомь Заведеню 13.400 зл.

К онкурсі на кати
хита ш кол і нар. 

в і  Саноку.

Ч. 4947 .

Стані касьі вдов. 
сир. Ф о н д а  за м і 
сяць Липень и Сер

пень 1892.
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Б. Фонд7*) резервовьій.

11 ]) И X б д ь
Готовкою

Р 0 3 X б д ь Готовкою

зл. кр. ЗЛ. кр.

1. Перенось зь Червця . 2973 88 ___

2. Дек. Лйскій бдь о. Бояр- У
ского, о. Менцинского, /
о Полошиновича, о Ра- /

ставецкого ............................. 37 67
3. Дек. Яслискііі бдь о. Р.

Кмицикевича и о. В. / і
Волошнньского . . . . 24 /

1
і

4. 0 . Дрималикь Онуфрііі . 9 20 /
всего 3044 75 1

Отінибнувши розхбдь . . —

Остае вь касі дня 31. Серпня 3044 75

В) Фондть роспорядимьій.

П р и х о д і
Готовкою

зл. кр.

Р о з х б д ь Готовкою

зл. |кр.

1.
2 .
3.
4.
5. ji

її
її

Перенось зь Червця .
О. Маликь Игнатііі .

Сілецкііі Александерь . 
Калужняцкій Владнславь 

Дек. Вьісочаньскій Одь: 
о. Счастного Салямона . 
о. Игнатія Петровекого . 
о. Михайла Прухницкого 
о. Анат Кордасевича 
о. Волод. Ясеницкого 
о. Альбина Добряньского 
о. В лод. Вачиньского 
о. Михайла Хомишина . 
о. Савина Кмицикевича . 
о. Виктора Кордасевича

всего
()тшибнувши розхбдь

Остае дня З і . Се]шня вь касі

2172
ЗО

10

20 — 
ЗО —

ІС
7 -  
7 - 
7 -  
7 -  
7 -  
7 -  
7 -  
7 -

231910  
437 2

1882 08

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 .

9.
10.

11.
12 .

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .

21 .
22.

Стемнель до квиту на купони 
Вд. Яновска Емилія перед. 

Добряньска Юлія „ 
Волошиновска Кар „ 
Ваць Мальвина 
Раставецка Елеон. 
Новосядловска Ант. 
Козловска Савина 
Подлуска Юлія 
Сембратович ь Ел. 
Залужна Елисавета 
Чайковска Текля 
Вишневска ІосіїФа 
Рудівска Юлія 
Лукашевичь Павл. 
Насальска Юлія 
Ясиньска Марія 
Рошщка Минодора 
Ваць Мальвина 

Текуіци куноньї оть 4°/0 
облиг. Фонда ирон. . . .

Перекази почтовй . 
Текущій купонь бДЬ 4 7а°/0 
листу заст. Банку краев.

її
її
її
ї ї

її
її
ї ї

ї ї

>»
u
ї ї

ї ї

ї ї

ї ї

V
ї ї

'і

її
її
ї ї

ї ї

ї ї

її
її
ї ї

ї ї

ї ї

ї ї

ї ї

її
її
ї ї

6 25 
25)— 
20 -  

2 5 -  
10 —  

10 і -  

15 -  
2 5 -  
25 — 
50 — 
15 
25 - 
2 5 -  
2 5 -  
20 — 
2 5 -  
2 5 -  
2 0 -  
4 0 -

4 90 
— 7

— 80
всего 437 02



П о в т о р е н ь  e.
1. Фондь кор. готовкою 240 зл. —  кр — цїш . єфєк. 128.701 зл. 22 кр.
2. „ резер. ,, 3044 „ 75 „
3. „ розпор. „ 1882 „ 08 „

3,/s 1892 р. має бути готовкою 5160 „ 83 —  ціін . є ф є к . 128701 зл. 22 кр.

Отвіугно тому вьїказовії найдено дня 31. Серпня 1892 р. вгь касЬ:

— 113 —

1. Книж. щадн. Нар. гГорг. Ч. 91 на 504 зл. 69 кр
2. V r її її п 163 п 507 u 11 »
3. r 1' 11 V н 175 її 961 а 63 а
4. 11 ч Перем, каси 11 17124 u 3184 V 23 а
5. Готовими гронімн . 9 її 1 7 а

всего 5166 ЗЛ. 83 кр

II) Вт, ці.нні.іхт, ЄФЄКгахь . . . 128701 зл. 22 кр.

М. Подолиньскій
предсіздатель

В. Кондрацкій М. Копко М. Мрьїцсь
секретарю. касіерт, контрольор'ь

О т т, Е н. К о н (* и с т о р і  и.

Перемишль, дня 11. Вересня 1892.

Хроникл. •
Отличія крилошаньскй получили:

Ч. 4655 . Скобельскій Т єофиль, парохь вь Жуковії, деканата Любачовского.
Отто Іоаннь, парохь вь Липовци деканата Любачовского.

Именованя:
Ч. 4749. Чеховичь Оресть М. Декань Белзскій, парохь вь БоратьінгЬ поставлень 

етавь Завіідателемь тогожь деканата вт, міістце уступившого сь узнаніемь 
изь той должности дотеперішіного Декана Маоея Дмоховского.
Чернецкііі Василій, парохь вь Сішш белзскомь именовань М. Деканомь 
для деканата Белзского.

,. 4704. Погорецкій Петрь катихитомь при народньїхь школахь вь Дрогобичі!.

Завідательства получили:
Ч. 4428. Людкевичь Михаиль, вь Дрогоеві. деканата Перемиского.



Ч. 4526. ГІетровскііі Михаиль, вь Гусномь деканата Вьісочаньекого.
„ 4668 Цапиньскіії Евстахій, вь Пакости деканята Мостиского.
,, 4701. Вахнянинь Володимирь, вь Токарни деканата Сяноцкого.

4862. Губицкіи і о с и ф ь , вь Завадові деканата Яворовского.
4037. Демянчикь Іоаннь, вь Яксманичахь деканата Перемнского.

„ 3973. Калимонь Григорій, вь Полкиняхь деканати Ярославекого.

Сотрудничества получили:
Ч. 4191. Дуркоть Петрь вь Олешицяхь.
,, 4191. Чернецкііі Василій вь Моетахь великихь деканата Угновского.
„ 5004. Габлиньскій ІІетрь вь Теплицяхь деканата Ярославекого.

Ч. 5021. Мудрий Іоаннь нолучивь сопомощничество при пароху вь Гуменци де
каната Старосольскоіо.

Ч. 4862. Низовий Юліань нолучивь каноничну институцію на парохію Чернилява 
деканата Яворовского.

Ч. 4094. Ясеницкій Михаиль парохь вь Монастирци деканата Ліского нолучивь 
грамоту узнаній и похвали за ревне и совйстне нреггодаванье науки ре
лигіи тамошной молодежи школьной.

Ч. 4973. Карановичь Іоаннь, парохь вь Полкиняхь деканата Ярославекого нолу
чивь грамоту отнустительну изь связи каноничной тутешнои Епархіи на 
АЕпархію.

Ч. 4915. До Віденьского сіменища на І. р. богословія принятй: Войтовичь Юліань 
и Ціцькевичь Іоаннь.

На конкурсе ст> речиндемч. убігательства до дня 4. Студня 
1892 р. вві став ляютть ся слідуючії парохіи;

Ч. 4216. Гусне, вьіжне деканата Вьісочаньского, наданя приватного.
„ 4421. Дрогоевь деканата Перемнского, наданя приватного.
„ 4873. Завадбвь деканата Яворовского наданя приватного.
„ 5018. Порудно деканата Яворовского наданя приватного.
„ 4547 Рьшікова Воля деканата Ярославекого наданя приватного.

H е к р о л о г і я:
Ианьковскій Теодорь, парохь вь Ришковой Воли, уп. дня 8. Серпня. 
Созаньскій Т єофиль, парохь вь Пакости, уп. дня 14. Серпня.

Души ихь поручають ся молитвамь Преч. Клира.

О т гь Е її. О р д и н а р і  а т а.
Перемнптль, дня 23. Вересня 1892.

+ Юліань
Епископь.

TvnoMb С. Ф. Піонткевича вь Перемьшли.



ЇЇЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
Рокь 1892. Видано 1. Листопада. Ч. XI.

Ч . 7 1 . Ч . 5 0 4 5 .

Подає ся до uf.домости и случацного употреблснія слідуюча Аіюсто лі. 
ским'ь воинскпмь Вікаріатомь видана Инструкція:

Иотрукд^я^АііА ііосг .
В О Й С К О В О Г О

Вікаріата-

Nr. 271О.
An die hochwiirdigen

Herren subsidiariscben Militar-Seelsorger.

Bei der gegenw artig zu Recht bestehenden Organisation der Militar 
Seelsorge und der dadurch bedingten geringen Anzahl der Militar-Geistlichen sind 
letztere thatsachlich nicht im Stande, allen religiosen Bediirfnissen der oft in vielen 
kleinen Garnisonen vertheilten Truppen Rechnung zu tragen, weshalb die giitige 
Aushilfe des hochwtirdigen Civil-Clerus vielfach in Anspruch genommen werden 
muss.

Es ist dies sicherlich keine geringe Muhewaltung, die dadurch dem hoch- 
wiirdigen Civil-Clerus erwachst, allein mit besonderem Danke muss ich constatiren, 
dass die hochwurdige Orts-Geistlichkeit nahezu liberali, wo es notlnvendig ist, die 
oft ziemlich umfangreiche subsidiarische Militar-Seelsorge mit dem freundlichsten 
Entgegenkom m en zu verwalten nicht ermangelt.

W as die damit verhundenen Opfer leichter ertragen liisst, das sind fol- 
gende Erwagungen : (

1. In der Erfiillung der allgemeinen Wehrpflicht sind die Candidaten des



не
geistlichen Standes derart begiinstigt, dass dieselben zum Behuf der Fortsetzung 
ihrer theologischen Studien im Frieden und im Kriege von iedem Prasenzdienste 
enthoben bleiben, wahrend unsere Mitbiirger sich selbst in Friedenszeiten im besten 
Falle wenigstens durch ein Jahr dem anstregenden Prasenzdienste unterziehen 
miissen. Fur diese grosse Begiinstigung erweisen wir uns gegen unseren Allerhoch- 
sten Kriegsherrn, unser Vaterland und unsere Mitbiirger dankbar, indem wir fiir 
die religiosen Bediirfnisse der Soldaten mit liebevollem Eifer Sorge tragen.

2 P2ine starkę, wohldisciplinirte Armee ist die sicherste Biirgschaft der 
Segnungen des Friedens. Nun ist es aber gerade die Religion, welche — tief 
eingesenkt in die Seele des Menschen — die beste Biirgschaft der Treue, des 
Gehorsams, der Tapferkeit und aller militarischen Tugenden bildet. Es ist also ein 
eminent patriotischer Dienst, den wird leisten, indem wir uns der Pflege des reli- 
giossitlichen Lebens der Soldaten widmen.

3. Die im Prasenzdienste stehenden Militar-Angehorigen, welche die 
liliithe der mannlichen Jugend bilden, kehren nach kurzer Zeit in ihre Heimats- 
gemeinden zuriick, um da ihren eigenen Haus- und I7amilienstand zu begriinden. 
W er sieht nun nicht auf den ersten Blick, von welcher W ichtigkeit es ist, dass 
der junge Soldat wahrend seiner Dienstzeit den Glauben bewahre und ais ein 
wolgesitteter Mann in seine Heimat zuriickkehre. Welch unermesslichen Schaden 
kann ein einziger glaubens- und sittenloser Mann in einer Gemeinde anrichten ! 
Es liegt demnach im eigenen Interesse der hohwiirdigen Ortsgeistlichkeit, sich 
die Militar-Seelsorge dort, wo es nothwendig erscheint, mit besonderem Eifer an- 
gelegen sein zu lassem

Um die Ausiibung des subsidiarischen Militar-Seelsorgedienstes zu erleich- 
tern, flige ich eine kurze Anleitung beziiglich der wichtigsten Punkte bei.

S o n n =  u n d  S te ie r ta g s  - G o tt e s d ie n s t .

Hinsichtlich des Gottesdienstes enthalt das Dienstreglement fiir das k. u. k. 
Heer, I. Theil, folgende Bestimmungen:

§ 2. P u n k t  14.
»Jedem ist, soweit der Dienst es zulasst, die Verrichtung seiner Andacht 

und seiner religiosen Pflichten zur gehorigen Zeit zu gestatten.*
§ 58. Pu n k t 435. ^
„ Darni t die Militar-Personen ihren religiosen Pflichten nachkommen und

ihre Andacht, soweit es der Dienst zulasst. zur gehorigen Zeit verrichten kbnnen,
sind die Stunden, zu denen in den Gotteshausern der verschiedenen Confessionen
Gottesdienst abgehalten wird, durch Vermittlung der Militar-Stations-Commanden
rechtzeitig zu verlautbaren, und soli von Seite der Truppen-Commandanten
darauf gesehen werden, dass den Militar-Personen an den dem Gottesdienste voro 1
nehmlich geweihten d'agen die Theilnahme an den Andachtsubuni>en ihrer Religions-O O O o
genossenchaft ermoglicht werde uo  o

„An den bezeichneten Tagen, mindestens monatlich einmal, sind, wo es 
angeht, die Truppen, nach ihren Religionsgenossenschaften gesondert und in takti- 
sche Abtheilungen geordnet, zum Kirchenbesuche zu ftihren.^

Aus dem W ortlaute dieser Bestimmungen des Dienstreglements ist zu 
ersehen, dass die Mannschaft einer Jeden Garnison monatlich mindestens einmal 
zum Gottesdienste zu fiihren und derselben auch an allen iibrigen Sonn- und Feier- 
tagen die Moglichkeit zu bieten ist, ihren religiosen Pflichten nachkommen zu 
kbnnen.

Nur der „Dienst“ bildet eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel.
Zur Orientirung diene, dass der § 8 desselben Dienstreglements folgen- 

derweise lautet.
„l^nter der Bezeichnung „Allerhochster Dienst44 oder „Dienst44 werden
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alie Verrichtungen verstanden, welche durch 
sind.u

die Standes-O bliegenheiten geboten

Von Seite des M ilitar-Stations - Commandos ist mit dem Orts - Seelsorger  
das Einvernehmen zu pflegen, an welchem T a g e , und zu welcher Stunde die 
Mannschaft zum G ottesdienste gefiihrt werden soli. Der die Truppe fiihrende 
Othcier hat die Mannschaft wahrend des Gottesdienstes zu iiberwachen und aul 
ein wiirdevolles Benehmen in der Kirche sein Augenmerk zu richten. Etwaige
diesbeziigliche Beschwerden waren vom Orts Seelsorger dem Militar-Stations-Com- 
mando vorzutragen; wenn aber eine vollberechtigte Beschwerde unberiicksichtigt 
bleiben wiirde, dann ware die Angelegenheit an den zustandigen Militar - Pfarrer 
zu leiten. welcher auch in allen sonstigen, zweifelhaften Fallen die nothigen Auf- 
klarungen bereitwilligst ertheilen wird.

Ich luge hier noch die innige Bitte bei, lur das Militar, wenn die Mbg- 
lichkeit vorhanden ist, einen besonderen Gottesdienst, d. i. eine heilige Messe mit 
Predigt, wenigstens allmonatlich einmal abzuhalten und in dieser Predigt auch auf 
die besonderen Pflichten des Militarstandes Rlicksicht zu nehmen und zugleich die 
Mannschaft zum treuen Festhalten und Bekennen ihres Glaubens und zur fleissmen 
Theilnahme am Gottesdienste, wenn sie dienstfrei ist, anzueifern.

ts te r  andacht.

Nach den dermaligen Normen ist zur Osterbeicht nur die freiwillig hiezu 
sich meldende Mannschaft in die Kirche zu fUhren. Von Seite des Militar Stations- 
Commandos ist die Anzahl derjenigen Soldaten, welche sich zur Osterbeicht ge- 
meldet haben, dem Orts - Seelsorger bekanntzugeben und im Einvernehmen mit 
letzterem T ag und Stunde der Beichtablegung zu bestimmen.

W ie segensreich gestaltet sich aber die Osterandacht, wenn dem Empfange 
der heiligen Sacramente der Busse und des Altars eine diesbeziigliche religiose 
Belehrung vorausgeht, eventuell wenn wahrend der Fastenzeit religiose Vortrage 
fiir die Mannschaft gehalten werden, oder wenn dieselbe den allgemeinen Fasten- 
predigten beiw ohnt!

Um allfalligen Schwierigkeiten in Bezug aut die Entgegennahm e der hei
ligen Beicht von den meiner geistlichen Jurisdiction unterstehenden Militar-Personen, 
ihren Gattinen und minderjahrigen Kindern zu begegnen, ertheile ich hiemit allen 
mit der subsidiarischen Militar - Seelsorge betrauten Geistlichen, sowie allen von 
ihrem eigenen Ordinarius zum Beichthdren approbirten Priestern, welche zur Aus- 
hilfe beim Beichthoren der Militar-Angehorigen beigezogen werden, die hiezu erforder- 
liche Jurisdiction und die „Facultas absolvendi personas castra sequentes in foro con- 
csientae a quibusvis excessibus et delictis quantumcunque gravibus et enormibus etiam 
in casibus summo Pontificici et Sedi Apostolicae specialiter reservatis.u

Nebenbei sei bemerkt, dass die Angehdrigen der Landwehr, sowie die 
Militar-Personen des Ruhestandes. der Reserve und „ausser D ienst“ nicht zu meiner 
Jurisdiction zahlen. sondern der Civil-Seelsorge angehoren.

Sollten sich in einer Station Soldaten des griechisch - katholischen Ritus 
oder Militar-Personen eines dem Orts-Seelsorger nicht gelaufigen Idioms befinden, 
so geniigt eine Anzeige an das zustandige Militar Pfarramt, damit ein geeigneter  
Militar-Geistlicher zur Abhaltung der Osterandacht mit denselben dahin entsendet 
werde.

Cdlecruten-Cftelehrung.

Die kritischeste Period, die der Soldat wahrend seiner Dienstzeit durch- 
zumachen hat, sind die ersten Monate, wenn er ais Recrut zu seinem Truppenkor- 
ger einriickt. Trennung von seinen Angehórigen, neue und ungewohnte Lebens-
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verhaltnisse, Strenge der Disciplin und sonstige Umstande wirken olt sehr depri- 
mirend auf den jungen Soldaten und fiihren ihn zuweilen bis zur Verzweiflung und 
zum Selbstmorde.

Es braucht keiner vveiteren Nachweisung, wie sehr die eifrige Pflege der 
Religion Herz und Gemiith zu erquicken und zu starken, Gehorsam und treue 
Pflichterlullung zu fordem und die Ertragung der Miihen und Arbeiten zu 
erleichtern vermag. Aus diesem Grunde habe ich im verlossenen Jahre die Militar 
Geistlichkeit beauftragt, den Recruten eine besondere geistliche Sorgfalt ange- 
deihen zu lassen und dieselben ofters an bestimmten, mit dem betreffenden 
Commando zu vereinbarenden Tagen in einem hiezu geeigneten Locale iiber 
ihre neuen Standespflichten auf Grund der ubernatiirlichen Motive zu beleh- 
ren und mit trostreichen W orten ihren Muth zu beleben. Und das k. und k. 
Reichs-Kngsministerium hat in voller W iirdigung der Motive dieser meiner We 
sung mit dem Pariasse, Abtheilung 5, Nr. 3344, vom 4 November 1891, die M i i i - 
tar Territorial-Commanden aufgefordert, cliese Bestrebungen^ im Einklange mit den 
bestehenden Dienstvorschriften zu fordern.

Ich hege die sichere und freudige Ueberzeugung, dass auch die hochwiir 
digen Herren subsidiarischen Militar-Seelsorger den seinerzeit einriickenden Recru 
ten dieselbe geistliche Sorgfalt bereitwilligst zuwenden und zu diesem Behufe mit 
den MilitiE-Stations-Commanden das Geeignetste vereinbaren werden.o

ty& ankenbesucJb .

Von liberaus segensreichen Friichten begleitet ist der haufige Besuch des 
Militiir-Spitales oder Marodehauses durch den Seelsorger. Wie dankbar und emp- 
fanglich der Soldat fiir jedes gute W ort ist, das ihm ani Krankenbette vom Priester 
gesagt wird, weiss jeder Seelsorger, der in dieser Beziehung seine W irksamkeit 
bethatigt hat.

СП y e it .

Es sind hie und da Klagen laut geworden wegen der Abhaltung von Bal- 
len und Tanzunterhaltungen seitens des Militars wahrend geheiligten Zeit.

In dieser Hinsicht hat das k. und k. Reichs-Kriegsministerium mittelst Er- 
lasses vom 25. Janner 1892, Pras-Nr. 367, aufmerksam gemacht, dass die Abhaltung 
von (iffentlichen Ballen (Tanzkriinzchen) wahrend der Advent und Fastenzeit in 
jenen Gegenden. wo das religiose Geflihl der Bevolkerung besonders hervortrit, 
leicht Aergerniss erregen kann, weshalb von Seite des Militars diesen herrschenden 
religiosen Anschauungen Rechnung getragen werden soli.

im allgemeinen werden alie diesfalligen oder sonst etwa auftauchenden 
Schwierigkeiten eine um so befriedigendere Losung finden, je freundlicher das Ein
vernehmen der Orts-Geistlichkeit mit dem Officierscorps und namentlich mit den 
Militar-Stations Commandanten sich gestaltet.

- / a n z u n te r h a l tu - m je n  i n  d e r  (jeJoeilicjt

filem  m ie r a t io n c n .

Nach Massgabe der zur Verfiigung stehenden geringen Dotation konnen 
wohl nur die Gesuche um Remunerationen fiir a u s s e r o r d e n t l i c h e  subsidia- 
rische Militar-Seelsorgedienste, welche sonst in keiner Weise honorirt werden, eine 
entsprechende Beriicksichtigung finden. Den eigentlichen Lohn wird Gott selbst 
ertheilen.

Das Gesuch um eine Remuneration soli beim Militar-Stations-Commando
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eingereicht werden und mit einem Ausweise iiber die im letztvertlosenen Jahre fiir 
die Angehorigen des k. und k. Heeres verrichteten seersorglichen Functionen verse- 
hen sein. Gesuche um eine Remuneration fiir Seelsorgedienste, welche vor dem 
letztverflossenen Jahre geleistet wurden, konnen bei dem Umstande, ais die beziig- 
liche Dotationsquote bereits ausgegeben ist, keine Beriicksichtigung mehr finden.

S e e ls o r g l ic h e  PfiericlUe.

Nach den besteheden Vorschriften senden die Militar-Pfarrer am Schlusse 
eines jeden Ouartales einen Bericht Liber den von jedem Militar-Geistlichen und 
von den mit der subsidiarischen M ilitar-Seelsorge betrauten Civil-Geistlichen abge- 
haltenen Militar-Gottesdienst und nach beendigter Osterandacht einen Bericht Liber 
die Abhaltung der Osterbeicht und die Zahl der Pbnitenten dem apostolischen 
Feld- Vicariate ein.

D iese Berichte dienen dem apostolischen Feld-Vicar zur Richtschnur, welche 
Theile seines raumlich so ausgedenhten W irkungskreises derselbe eine besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden habe, und sie bilden auch die einzig mogliche Con- 
trole ob und inwieweit die auf die Pflege des religios-sittlichen Lebens im Meere 
bezu^habenden militarischen Vorschritten beobachtet werden.

o

Es w o l le  daher auch den hochwLirdigen Herren subsidiarischen Militar-Seel- 
sorgern nicht schwer fallen, derartige Amtsberichte wenigstens halbjahrig an das 
zustandige Militar-Pfarramt zu leiten und in denselben zugleich auch die etwaigen  
Wtinsche zum Ausdrucke zu bringen.

W  i e n, im August 1892.

Dr. Coloman Belopotoczky,
Bisehof, apostolischer Feldvicalr.

0  T 'b PI II. K 0 H c и c т о р і  И.

ІІеремьішль, дня 19. Вересня 1892. Ч.

Ч. 72. Ч. 54G2.

Вь справі обезпеченя церквей и будьінкові» ерекційньїх'ь получив'ь Еп. Ординаріягь 
оть Дирекцій „Товариства взаимньїхь обезпечень Дністерьц вь Львові слідуюче письмо:

„ІІо довго.тїугньіхь Стараняхь одержали Русини водь ирявительства іпшзво- 
лене на засноване 1 овариства взаимньїхь ооезнечень видь огню нодь назвою 

Дніїстерь. “ а то на нодетавк розиорядженя Вис. ц к. Міністерства справі» вну- 
трішіньїхь зь дня 9. Грудня 1892 Ч. 22.731.

ІГо зобраню ка пита, і у  основного вь су м і 50.000 зл. котрий виключно 
сами патріоти рускй зложили, и по уконституованю ся, Товариство наше нокбн- 
чивіни широкії вступнії роботи организаційни розпочало сь Богомь свою діяль
ності» дня 15. н. ст. Вересня 1892 р.

Не будемо широко розводити ся о важності! и значінні „Д ністраw а на
ведемо лшш.:

1) що пбсля дать статистичнихь, зббранихь Виділомь краевпмь, ледво 
12°/0 в с іх ь  будьінкОвь вь краю нашбмь єсть обезнеченихь, а коли ся зважить, що 
вь тнхь 12% містять ся будинки двбрски, доми но м істахь и місточкихь, котрй

0 Товаристві 
взаимньїх'ь обез- 

печвнь „Д кістерь* 
в г  Л ьвові.
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:гь малими винятками майже в с і суть обезпеченй, дальше церкви, костели и школи, 
котрй посли закона мусять бути обезпеченй, сміло сказати можна, що на доми 
нашихь селянь не припадає ббльше обезпечень якь 1%, а загально знаною єсть 
річею, що пожежи вь нашбмь краю рбчно міліоновй шкоди наносять нашихь се
лянь не щадять и на жебракбвь ихь обертають. Вже на ибдставі тихь дать ста
тистичних!., заходила конечна и нагляча потреб» заснована другого краевого То
вариства асекураційного, що такожь Фахова вь томь вигляді; Дирекція Товариства 
кракбвского вь цілості! нередь нашими делегатами признала

2) Важності, заснована „Дністра44 о каже ся еще ббльшою, коли ся зва
жить, що вь недалекої? будучности буде заведена вь цілбй державі, отже и вь 
нашбмь краю примусова асекурація, и тогдн и тихь 8S7« будинкбвь, до теперь 
не заасекурованй, будуть мусили бути обезпеченй, и два краевй Товариства бу
дуть мати ажь надто велике поле до діланн. Напій церкви и будинки парохіяльнй 
и школи, для котрихь якь виспіє сказано, примусову асекурацію вже вбдь дов
шого часу заведено, обезпеченй були до теперь, для браку руского Говариства 
асекураційного вь иншихь Товариствахь (переважно вь Товаристві, кракбвекбмь, 
Славіи и Фениксі) а рбчна премія лише вбдь самьіхь церквей виносить що наіі- 
меньше 200.000 зл. Другу таку суму становлять премій вбдь будинкбвь ерекціо- 
нальнихь, а таку саму суму виносять премія вбдь забудовань школі,нихь а коли 
до того додамо еще рбчнй премій вбдь обезпечень будинкбвь селяньскихь, вийде 
зь того поважна бо близько міліонова сума руского гроша, котра теперь до ин
шихь Товарнствь навіть позакраевнхь впливає.

Хочь Русини оплачують рбчно такь велику суму титуломь премій асе- 
кураційньїхь, мимо того на зарядь тихь Товариствь не мали и не мають жадного 
виливу, а Русини если знайшли вь тихь Товариствахь яке удержанье, занимаюгь 
тамь лини, ибдрядне становище. Деякії зь тихь Товариствь, вь ціляхь агитацій- 
ньіхь и конкуренцііінихь, оиреділяють справді часомь зь своихь чисті,іхь зискбвь 
певнії суми на цілії рускй, але суми тй предстявляють ся сорозмірно ДО МІЛІО- 
новьіхь рбчньїхь премій и великихь зискбвь, такь малими, що не варто навіть о 
нихь згадувати.

Противно рускимь Товариством!, „Дністерь44 будуть управляти сама 
Русини, вбдь котрихь виключно буде залежати не лише окрухп зь чистихь зи
скбвь, але цілий чистий зиск!, на рускй ц'Ьли онреділяти.

Вь нашбмь Товаристві, знайде такожь значне число Русинбвь вь Львові;, 
яко урядники „Дністра44 цілковите удержанье, а на нровинціи яко агенти ноліпиіенье 
свого добробнту.

То булибь найважнійшй причини, для котрихь перше руске 'Говариство 
обезпечень „Дністерт,44 засновано.

Оно має значене такожь культурне, бо розширяє руске письмо вь краю.
Товариство наше представляє повну гаранцію, за всяка шкоди ручить 

<і*ондь основний вь сумі; 50.000 зл.. а крбмь того Товариство наше заключило 
умову зь віденьскимь Товариствомь реасекураційнимь „Theilungsverein’4 до ко
трого належать крбмь г Дністра44 У инш ихь нерворяднихь на взаимности опертихь 
гГовариствь, а м іж ь ними и Товариство кракбвске н Славія. Вь томь Theilungs- 
verein, отже реасекуруе „Дністерь44 часті» своихь ризикбвь, и всякй шкоди роз
кладають ся м іж ь тихь 10 Говариствь сорозмірно до частеіі реасекурованнхь. 
Иозаякь розвбіі кождого отже и нашого 'Говариства залежить передовсіїмь вбдь 
якь найббльшого всновуділу членбвь- и „Дністерь44 станувь би вбдь ]>азу.на 
силі,нихь ибдетавахь. еслиби вь нім ь убезпечили ся всі; церкви, забудована па
рохіяльнй и школи.44

Увзглядняючи матеріяльнй и моральна користи, яка Товариство асекура- 
ційне „Дністерь44 основане на взаимности, не на спекуляцій акціонарбвь, на слу- 
чай потреби подасть церквамь пого])1;вшимь, а остаючи нодь зарядомь своихь лю
дей. но узбираню отвітнихь каниталбвь, которими евбіі Совіть управляючі]'! розпо- 
ряджати має, не лпшь иогорівшимь но п валячимь ся и черезь конкуренцію до
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здвнгненя несносббннмь дати буде могло и о чімь несомніваемь ся вь первой 
ліній подавати буде, —  надіючися дальше о Господі, що институція руека, гро- 
шемь убогого но чеетного, морального и Богобоязливого народа руского здвигнена 
и удержувана, взьіски свои матеріяльнй вь користь економичну а переважно мо
ральну свого народа обертати схоче, —  иоручаемь Всеч. Духовеньству ст. всею 
готовостію приступати вь чіенн обезпечаючихь и обезпеченнхь яко взаємного 'Го
вариства „Дністерь. “

О т ь  Е и. О р д и н а р і  я т а.

Перемишль, дня 21. Жовтня 1892.

Ч. 73.

Звертався урагу Всеч. Духовеньства, що ризи церковнії, всякій знаряди 
и прибори церковно належить куновати вь торговляхь христіяньскихь именно же 
вь торговляхь, що удержують на складахь вироби цромислу домашного тукрае- 
вого видолано руками роббтникбвь христіяньскихь.

Такого рода предмети удержує на складі» „Галицке акційне 'Товариство 
гандльове, удержуюче вь своимь центральнбмь Базари кізаєвбмь вь Л ьвові44 на 
складі» обильннй внббрь всякого рода ризь церковнихь, кресгбвь законаньскихь, 
чашь и лямнь а такожь сукна краевого виробу на реверенди, которихь то предме- 
тбвь купно вь згаданбмь Базари норучаеся.

О т ь Е н. К о н е п е  т о р і и.

Перемишль, дня 29. Вересня 1892. Ч.

Ч. 74.

На нрошеніе уряда нарохіяльного вь Дубецку, зь дня 29. Вересня с. р. 
Ч. G1. уділявся до відомості! Преч. Клира енархіяльного, що високе ц. к. Н аміс- 
тництво благоволило позволити рішеніемь зь дня 19. Вересня с. р. Ч. 10.549 
збирати складки на репарацію церкви вь Дубецку вь 1 0 повітахь на одинь рбкь, 
именно вь п о в іт і:  Мостискбмь, Самборскбмь, Ярославскомь, Ланцутскбмь, До- 
бромильекбмь, Березбвскбмь, Сяноцкбмь, Ліскбмь, Старомійскбмь и Яворбвскбмь 
и норучаеся добровбльнй жертви на тую ціль на руки Преч. нароха Стєфяні Пе- 
трнка пересилати, такожь нарохіянь заохочувати до чинного нбддержуваня cero 
богоугодного діла.

О т ь  Е п. К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 13. Жовтня 1892.

Ч. 4122.

Товариство ган
дльове вт» Львові 
всякими приборами 

церковними.

Ч. 5303.

0 дозволеному 
собираню жертву 
на будову церкви 

в у  Дубецку.
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Ч. 5493.

О вьїказахь вдовь 
и сироть священ.

належачихь до 
Епархіи Стаяисла- 

вовской.

Ч. 5700.

Конкурсь на поса
ду Катихита при 
нар. школахь вь 

Яворові.

Ч. 5403.

Стань каеьт вдов. 
сир. ф о н д и  за м і 

сяць Вересень
3892

Ч. 75.

Вь слідство дописи ІІресвітного Ениск. Ординаріята вь Станиславові 
зь дня 10. Жовтня с. р. Ч. 4340, взьіваеся Преч. урядьі деканалг.ни, щобн до к0нця 
Листопада с. ]). предложили вирості» оть себе ВПр. и Всесвіт. Еи. Консисторіи 
вь Станпсливові викази вь тутейшоіі Епархіи замешкалихь и до запомоги зь вдо- 
вичо-сирот. Фонда унравненнхь вдовь и сироть но священникахь Епархіи Стани- 
славовскои, такожь ві»іказьі тихь вдовь, котори черезь смерть або повторне брако- 
вінчанье право до запомоги утратили.

О т ь Е и. К о н е  и с т о р і и.

Перемишль, дня 13. /Ковтни 1892.

Ч. 76.

Подаеся до відомості! Преч. Священьства слідуючії! конкурсь: „L. 1302. 
С. k. Rada szkolna okręgowa w Jaworowie rozpisuje niniejszem konkurs, celem 
stałego obsadzenia posady osobnego nauczyciela religii gr. kat. przy pięcioklasowej 
szkole męskiej w Jaworowie z plącą roczną 600 zł. i obowiązkiem udzielania nauki 
religii w pięcioklasowych szkołach męskiej i żeńskiej, w dwuklasowej szkole mięsza- 
nej na przedmieściu Nakonecznem w Jaworowie i odbywania przepisanych exhort. 
Do tej posady przywiązane są dodatki pięcioletnie po 50 zł. i io®/» od stałej płacy 
na pomieszkanie.

O posadę tę ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani 
świeccy lub zakonni.

. Ubiegający się o tę posadę winni wnies'ć podania należycie udokumento
wane za pośrednictwem swej władzy przełożonej do tutejszej c. k. Rady szkolnej 
okręgowej najpóźniej do 10. listopada 1892. C. k. Rada szkolna okręgowa w Jawo
rowie dnia 30. września 1892.“

О т ь  E n . К о н с и с т о р і  и.

Перемишль, дня 25. Жовтня 1892. Ч.

Ч. 77. *

Всеч. Комисія управляюча ділами вдовичо-сиротиньского Фонда доносить 
Ііодь днемь 3. Жовтня 1892 Ч. 453 слідуюче :
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СТАНТз ьса сьі б д о в и ч о -с и р о т . и н с т и т у т а .
Оть дня 1. до ЗО. Вересня 1892 р.

А) Фонд’ь коренньїй.

П р и х б д т. Готовка ціннії
пнпнрьі

зл. К|). зл. (кр.

1. Перенось зь Серпня
2. 0 . Кузикь Корниліи
3. „ Обушкевичь Тео- 

Фань (зь Америки)
4. Общоро.і. кр. Завед.
5. Закупно 4% облиг.

фонди иронинац. 
Seria D. Nr. 4546

240
15

62
500

.

128701

500

22

всего . 
вбднявши розхбдь . .

817
473 45

І 29201 22

остае готовкою вь касі» 343 55 129201 22

Р о З х б д ь

1. Видано на закупно
4°/о облиг. фонди 
нрон..........................

2. Порто иочтове .

Вт» Обіцо-рольн кред. Яаведеню 12.900 ел.

Б. Фощрь ревервовьій.

II р и х 0 д ь Готовкою Р 0 3 X б д ь
Готовкою

зл. кр. зл. [кр.

1. Перенось зь Серпня . . .
2. 0 .  Савчинь Іоакимь . . .
3. ,, ЦЬпановскііі Матеіі . .
4. , Гаіідукевичь Володимирь
5. ., Обушкевичь Т єофянь

(зь Америки) . . . .
6. .. Тороньскіії Алексеіі .

3044
20
12
15

132
7

75

42

всего . 
вбднявши розхбдь .

3231 Т7

Остае вь к а с Ь .............................. 3231 17
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Б) Фонд-гь рсспорядимьій.

1
П р и х О д ь ГоТОВКОЮ

Р  0 3 X б д ь Готовкою

ЗЛ. кр. зл. кр.

1. Перенось зь Серпня . . . 1882 8 ІІередатокь на 1892 р.
•

2. 0 .  Мосьевичь Володимирь . ЗО 1. Вд. Кордасевичь Т єофиля . 25 v
всего . 19 і 2 8 2. „ Исанчикь Анна . . . ЗО

вбднявши розхбдь . . 124 85 3. „ Лисковацка Сильвін . .
4. „ Желеховска Мальвина .

5
10Остае вь к а с і .............................. 1787 23

5. „ Лисковацка Онората . 25 —
6. „ Дутковска іосиф я  . . 
і. оа текучій кунонь бдь за-

25 -----

кунленои 4 %  облигаціи . 
«кшда проішнаціиного . . 4 85

!
всего . 124 85

П о в т о р е н ь  е.
1. Фондь кор. готовкою 343 зл. 55 кр — цін. єфєк. 129.201 зл. 22 кр.
2. „ резер. „ 3231 „ 17 „
3. „ рознор. „ 1787 „ 23 „

30/9 1892 р. має бути готовкою 5361 зл. 95 кр. —  цін. є ф є к . 129201 зл. 22 кр

. Отвітно тому вьїказови найдено дня ЗО. Верееня 1892 р. вь касі:
1) 1. Книж. щадн. Нар. Торг. Ч. 91 на 504 зл. 69 кр.

2. V r » V V 163 „ 507 „ 1 1
3. n r? » v r 175 Г 361 „ 63 V
4. ,. Перем. касьі „ 17124 „ 3 1 8 4  „ 23 11
5. Готовими грбшми • • • 204 „ 29 11

всего 536 І зл. 95 кр.

ГІ) Вь цінньїхь ЄФектахь . . . 129201 зл. 22 кр.

М. Подолиньскій
предсбдатель

В. Кондрацкій М. Копко М. Мрьщь
секретарі». касіер*ь контролерів

О т ь Е н. К о н е  и с т о р і  и.

Перемишль, дня 13. Жовтня 189?.



Хроникд.
Вт> пропозицію нринятй:

Ч. 5066. 
,, 5067.

„ 5068. 
„ 5069.

V

Г)

5072.

я

5074.
5075.
5076. 
5088.

5079.
5082.

5083.

5084

5085.

5086.

5081.

5109.

5585.

На парохію Гочевт» деканата Балигородского: Крьіницкііі Василій.
На парохію Ті»іряиа волоска, деканата ЛІ.ского: 1. Слквиньскій Михаиль, 
2 Менциньскій Антонів. 3. Вахнянинь Володимирь.
На парохію ЛоїгЬнка, деканата Балигородского: Кобздай Володимирі,.
На парохію Нове Село, дек. Куликовского: 1. Мосьевичг» Володимирь, 
2. Кунцевь Алексій. 3. Савицкій Андреіі. 4. Насальскій Володимирь. 5. 
Вееоловекіії Антонів. 6. Вннницкііі Корнилііі. 7. Оньпикевичь ( т є ф я н ь . 8. 
Кї.сьеловскій Філемонь. 9. Раставецкій Счастьііі.
На парохію Мьісцова, деканата Дукляньского: J. Мерена Теодорь. 2. Гу  
мецкій Корнилііі. 3. Туряньскій Михаиль. 4. Прухницкій Андреіі. 5. Вер- 
бицкііі Михаиль. 6. Венгриновичт, Емиліянь. 7. (ЗЬлецкііі Алексей, 8. Хи- 
лякь Антоній. 9. Гинилевичь Володимирь. 10. Мельникь Лука. 11. Дави- 
доввчь Емиліянь.
На парохію Долини, деканата БЬцкого: Мельникь Лука.
На парохію ЛЬщиньї. деканата БЬцкого: Пирогь Даніиль.
11а парохію Крунець, деканата ІІотелицкого: Федоновичг» і о с и ф ь .
11а парохію ЛЬнинка мала, деканата Старосамбо])ского: 1. Хомиїнинь 

Максимь. 2. Губицкій і о с и ф ь ,
На парохію Беньова, деканата Вмсочаньского: Хомиїнинь Максимь.
На парохію Коньске, деканата Бирчаньского: 1. Менциньскііі Антоній. 2. 
Кі.сьеловскііі <1>ілемон ь. 3. Котецкііі Николай. 4. Хлонецкііі Северинь,
11а парохію Ольховець, деканата Дукляньского: 1. КЬсьеловскііі Філемонь. 
2. Мельникь Лука.
На парохію Синивші, даканата Любачовского: 1. Крьіницкій Василій. 2.
Бордунь Димитрій. 3. Осьмакь Романі».
На парохію Букова, деканата Старосольского: 1. Коростеньекіії Северинь. 
2. Зятмкь Максимь. 3. Добряньскііі Михаиль.
На парохію Махновь, деканата УгнОвского : 1. Кравчинь Илія. 2. Мо- 
крицкій Василів. 3. Насальскій Володимирь. 4. Долошицкііі і о с и ф ь . 5. 
Гумецкііі Корнилііі. 6. Яремкевичь Василій. 7. Весоловскій Атччіііі. 8.
Б » і  г» •і,у:шкь Ко})нилів.
На парохію Стр'Ьлбичи, деканата Старосамборского: 1. Отто Іоаннь. 2. 
Коястанкеввчь Іоаннь. 3. Левицкій Гєофиль, 4. Фидвкь Василів. 5. 
Яворовскііі Т єофиль. 6. Баранецкііі Сильвестерь. 7. Б'Ьрецьій Левь. 8. 
11. Яворскій Іоаннь. 9. Голіянь Іоаннь. 10. Грьїцьікевичь Константпнь. 
Менциньскій Антоній. 12. Ясеницкій Володимирь. 13. Левицкій Левь. 
14. Романовскій Василій. 15. Савчакь Іоаннь. 16. Хомиїнинь Максимь. 
На парохію Бортне, деканата Біцкого: 1. Вербицкііі Михаиль. 2 Вен- 
гриновичь Емиліянь. 3. Хилякь Антоній. 4. Мельникь Лука.
На парохію Турье, деканата Старосамборского : 1. Ильницкііі Іоаннь. 2. 
Ясеницкій Северинь. 3. Дубь іосифь. 4. Венгриновичт» Антоній.
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До енарх. СЬмениіца на IV. годь ітринятй:
1 Будзнновскій Юліянь, 2. Рудавскій Володимирь.

За цертиФикатомт».
]< Ірчакевичь Михаиль.

До гр. кат. генер. Сіменища вт> Львові принятй:
На ГІІ. г. богословія.

1. ІІаньковскій Иляріонь, 2. Чирняньскій Миронь, 3. Бончевскій Антоній,
4. Мацюракь Василій.

На II. г. богословія.
1. Ладьіжиньскій Александерь, 2. Волошиньскій Юліянь, 3. Нестеровичь 

Левь, 4. Гичко Николай, 5. Гандякь Оресть.

На Т. г. богословія.

1. Тнмчишинь Григорій, 2. Хилякь Анатолій, 3. Шумелда Іоаннь, 4. 
Иадохь Георгії!, 5. Миньковичь Емиліянь. 6. БенігЬнь Андрей, 7. Клачиньскій Ан
тоній. 8. Км'ЬцІжеинчь Володимирь, 9. Утрьіско Володимирь, 10. Менциньскій Іо
аннь, 11. Балко Василій, 12. Крунскій ІІетрь, 13. ІІейдохь Михаиль, 14. Фелен- 
чакь Ннколаіі. 15. Дутковскін Казимирь. 16. Яалитачь Александерь.

1ІуртиФи натоми на дій он й :
На II. г. богословія.

1. Крушиньекій Романь, 2. Нирожокь Кирилль, 3. Каламунецкій Петрь, 
4. Орт кін ьекііі Филяреть, 5. Романець Григорій, 6. гГоварницкій Іоаннь, 7. Луцкій 
ІІетрь, 8. Савчинь Николай, 9 Гнатьіінакь Оресть, 10. Миколаевичь Константинь, 
11. Венгриновичь Володимирь, 12. Вишиньскій Антоній.

На 1 г. богословія.

1. Стунницкііі ІГавель, 2. Коритовскіії Володимирь, 3. Фіяля Кароль, 4. 
Ломницкііі Сава, 5. НЬсевичь Николай, 6. Дмгдалевичь Михаиль, 7. ДвулЬть Те
одорь (8. Косоноцкій Михаиль, 9. Дудьїкь Емиліянь, 10. Хлонецкій Оаддей, 11. 
Левь Михаиль, 12 Гудзю Онуфрій, 13. См сіиньекій Василій, 14. Сиротиньскій 
Оресть, 15. Хилякь Антоній, 16. Яньовь Петрь.

Каноничну институцію получили:
Ч. 5376. Л'Ьсконацкііі іо с и ф ь , на парохію Сосниця, деканата Перемнского.

5387. Ленчикь іо с и ф ь , на парохію Яблонка внжна, деканата Височаньского. 
5463 Дангкевичі. Іоаннь, на парохію Тустановичи, деканата Дрогобнцкого.



Презенти получили:.
Ч. 5428. Волосяньскій Іоанні», на парохію ІІяновичн, деканата Самборского.

„ 5534. Кузикь Корнилііі, на парохію Махнбвь. деканата Угновского.
„ 5578. Сливиньскій Михаиль, на парохію Тьірява волоска, деканата Ліского.
„ 5645. Хомншинь Максимь, на парохію Лінинка мала, дек. Огаросамборского. 
„ 5082. Коростеньскій Северинь, на парохію Букова, деканата Старосольского.

Завідательетва получили:
Ч. 5376. Левицкій Левь, вь Мостиекахь деканата Мостиского.
,, 5403. Погорецкій Володимирь вь Стуиници, деканата Мокряньского.

Соиомочництва получили:
ч.
п
П

5056. Крайчикь Николай вь Добро тостові, деканата Дрогобьіцкого. 
5101. Захаріасевичь Антонів, вь Вьішатьічохь, деканата Перемнского. 
5590. Лебедовичь Іоаннь вь /Каналові, деканата Олешицкого.

Именованя:
Ч. 5583. Сінкевичь Т софшіь, Декань Мостискій, поставлень Орд. отпоручникомь 

до ц. к. Ради школь, окружної! вь Мостиекахь. 
v 5110. Ортнньскій Михаиль нров. учителемь религіи при женьской Семинаріи 

вь Сам борі.

Ч. 5280. Захаріасевичь Антоній нолучивь грамоту приннтія вь звязь каноничну 
тут. Епархіи зь АЕнархіи Львбвской.

Увольненье оть исиьіта конкуреового получили:
Ч. 5123. Уетіяновскій Василій зь Смерека, Ладьіжиньскій Михаиль зь Березки, 

. Сіокало Илія зі, Криниця, Воляньскій Левь зь Яслиской Воли.

А Урамотьі похвальнії за ревне ооучанье молодежи
школьнои получили:

Ч. 5348. Ольховніі Володимирь парохь вь Добрянахь и ІІетрнкь Іоаннь парохь
ВЬ СТОЯНЦЯXI..

На конкурсь сі. речиїщем'ї, убФгательства до дня 11- Сі;чия 
1S93 виставляють ея слідуючій парохіи: Ч.

Ч. 4043. Пакость, деканата Мостиского, наданя приватного.
5018. ІІорудно, деканата Яворовского, наданя приватного.
5473. Полкині, деканата Ярославекого, наданя приватного.
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Ч. 549Н. І] а пі о вате, деканата Виеочаньского, наданя приватного. 
„ 5483. Стуиниця, деканата Мокряньского, наданя приватного.
„ 5570. Мостиска, деканата Мостиского, наданя приватного.

Ч. 5423 Лопупшньскін Іоаннь, внс. нроФесорь при ц. к. гимназіи вь 
Стапиславові?, на теперь ироФесорь вь учебномь Заведенім) у  О. ЕяуЬтбвь вь Хи- 
poBf>. нолучивь грамоту дозваляючу ему вь нред'Ьлахь ІІашои Епархіи св. Литур- 
гію служити и св. Гайну Покаянія сгроити.

•  1 •  uрамотьі сь олагословоніемгь Архіереиекимж по поводу 
50 лкгного Ювилея Священьства получили:

ч .
V

5148. Салацкііі Іоаннь, Декань Ольховецкііі. парохь вь ГернавЬ горной.
5681. ІІГеховичь іосифь, вислужений Декань Нижанкбвскііі, парохь вь Кло- 

ковичахь.

Жертви.
На перенееенье мощей б. п. Епископа Іоанна Онізгурского

зложили:
Ч. 4355. Посредствомь уряда дек. Яслиского: 0 0 .  Андрей Кочиркевичь 

1 зл., Михаиль Сливиньскій 1 зл., Симеонь Колодій 1 з л , Венгриновичь Іоаннь 
50 кр., Іоаянт. Мерена 2 з л , Романь Кмицикевичь 50 зл., Іоаннь Ліициньскій 
1 зл. 50 кр , іосифь Конистяньскій 50 кр., Волошиновичь Николай 50 кр., Котись 
Даниіль 1 зл., Бачиньскій Ннколаіі 1 зл., Дроздовскій Андрей 50 кр , Коростень- 
скій Володимирь 1 зл., Антоновичі, Емиліянь 50 кр., Гасла Димитрій 1 зл., Вой- 
товичь Левь 1 зл., Маковей Илія 1 зл., Гомза Іоаннь 1 зл. 50 кр., Бешкидь Ан- 
тоній 1 зл. 50 кр., Поляньскій Генрикь 1 зл., Левицкій Илія 1 зл., Заремба іосифь 
1 зл , Волошиновичь Василій 1 зл. 50 кр., Воляньскій Левь 50 кр , Солтись Ми
хаиль 50 кр., разомь 24 зл.

Ч. 4604. Посредствомь Вир. Ректорати зложили нитомн/Ь укбнчившй IV  годь 
богословія: Марковь Днмитрііі 1 зл., Мохнацкій Игнатііі 1 зл., Мішеній Петрь 1 зл., 
ІІашіь Оресть 1 зл., Яремкевичь Юліянь 50 кр., Фе день Іоаннь 1 зл., ІІодляшецкій 
ІІетрь 50 кр., Грицьїкь Алексеіі 1 зл., Брилиньскій Іоаннь 1 зл., Дуркоть Іоаннь 
1 зл., Гичко Дионизій 1 зл., Савчакь Викторь 50 кр., Дуркоть Володимирь І зл., 
Гермакь Казимирь 50 кр., Скобельскій Антоній І зл., Чеховичг, Володимирь 1 зл., 
Косарь Григорій 50 к])., Гумецкііі Алекеанде])т. 50 кр., Осідань Ннколаіі 50 кр., 
разомь 15 зл. 50 кр.

Ч. 4623. Урядь дек. Мокряньскій оть нароха вь Бикові О. Льва Гри-
невецкого 3 зл.

Ч. 4206. Перемискііі урядь дек. нереславь квоту 38 зл., котру зложили
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на руки б. н. Т єофиля Дмоховского, зав4>дателя деканата Перемнского, слідуючій 
0 0 .  ОЬнкевичь Анатоль 1 зл , Гелитовнчі» Александерь 1 зл , Козенка СтеФань 1 зл , 
Константиновнчь Емиліянь 1 зл., Гаіідукевичь Андреіі 1 зл., Калужняцкііі Игнатій 
1 зл.. Менциньскій Емиліянь 1 зл., II. Т. Гамекій Франць 5 зл., Карпиньск іі Сте 
Фань 2 зл., Юсифовичь 1 зл.. Яворскій 1 зл., Гаїциць 1 зл., Регерь Вацлавг» 1 зл., 
Дорнвальдь Михаиль 20 зл.; дальше квоту 10 зл. Ч> кр. переслану Преч. О. Ми- 
хаиломь Матковскимь, нарохомь ’вь Горожанніі великий зобрану на Соборчику дек. 
вь Громив, а котру то квоту зложили: 0 0  Лонушаньскііі Климентій 1 зл., ДнЬ- 
стряньскій Северинь 1 зл., Юзичиньскій 80 кр., Билиньскііі Ксаверій 1 зл., Ба- 
чиньскій Антоній 50 кр., Саирунь Теодорь 60 кр., Туриньскій іосифь 50 кр., Ва- 
яць Михаиль 1 зл , Лепкій Даниіль 50 кр., Матковскііі Михаиль 1 зл , Гумецкііі 
іосифь 1 зл. ЗО кр , Волощакь Антоній 50 кр., Гнатншакь зь Комарняньского де
каната 60 кр., Струсевичь Александерь 50 кр., разомь всего 48 зл. 80 кр.

Ч. 4753. Урядь дек. Добромильскій надослаль квоту 24 зл., котру зло
жили: 0 0 .  Лукашевичь Яковь 5 зл., Тарнавскій Іоаннь 4 зл.. Мохнацкііі Михаиль
3 зл., Бїфжиньскііі Антоній 2 зл , Товарницкііі ІІетрь 2 зл.. Чайковскій Антоній
1 зл., Коблошь Григорій 1 зл., Гукевичь Константинь 1 зл.. Бачиньскій Емиліянь
1 зл., Голіань Іоаннь 1 зл., Киричиньекііі СтеФань 1 зл , КунінГрь Ннколаіі 1 зл.,
Жолковскій Антоній 1 зл.

Ч. 4735. Урядь дек. БГцкііі надославь квоту 27 зл. 70 кр., котру зло
жили: 0 0 .  Добряньскій Діонизій 4 зл. 50 кр., Калужняцкііі Володимирь І зл., 
Литнньскіп Іоаннь 4 зл., Черлюнчакевичь Миронь 1 з л , Константиновнчь Юстинь 
6 зл. 20 кр., Ляховскій Антонііі 1 зл., Иирбгь Даниіль 1 зл , Менциньскііі іосифь
1 зл., Хилякь ІІетрь 1 зл., Копьістяньскій Климентій 3 зл., Вербицкііі Михаиль
1 зл., Юрчакевичь іосифь 1 зл., Венгриновичь Емиліянь 1 зл., Юрчакевичь Еми
ліянь 1 зл.

Ч. 5286. О. Іоаннь Дрималикь, парохь вь Волощи 5 зл.
„ 5416. „ Іеронь Борковскій, парохь вь Грушові. 2 зл.
„ 5 1 1 0 .  „ Т єофиль Качмарчикь, парохь вь Біільцаревой посредствомь 

Вблаг. Дра Цеглиньского 5 зл.
Ч. 5401 Добромильскій урядь дек. оть О. Онуфрія Дрималика. нароха 

вь Тростянци и Ореста Солтьікевича, сотрудника вь Добромили по 1 зл.
Ч. 5431. Комарняньскііі урядь дек. надОслаль квоту 38 зл., котру зло

жили: О. Илія Каламунецкііі 5 зл., Баградникь Людвикь 5 зл., Іоаннь Крмницкій
4 зл., іосифь Козакевичь 3 зл., Леонтііі Манастнрскій 2 зл., Михаиль Стецевь 2 зл., 
Лука Туряньскій 2 зл.. Василій Мацюракь 2 зл., Гервазій Царевичь 2 з л , Яковь 
Косоноцкій 2 зл., Келестинь Кульчицкііі 2 зл., Корнилііі Гнатншакь 1 з л , Левь 
Лазуркевичь 1 зл., СтеФань Берескій 1 зл., Сімеонь Борись 1 зл., Емиліянь Мен
циньскій 1 зл., Александерь Струсевичь 1 зл., іосифь Пванець 1 зл.

Ч. 5573 Бирчаньскііі урядь дек. надославь квоту 13 зл., котру зложили: 
БГрецкій Іоаннь 1 зл., Мащакь іосифь 1 зл., Журавецкііі Григорій 1 зл., Метнкь 
Василій 1 зл., Тустановичь Петрь 1 зл., Баньковскій Аніоній 1 зл., Пержнло Григо
рій 50 кр., Винницкііі іосифь 50 кр., Созаньскііі іосифь 1 зл., Хлонецкій Северинь 
1 зл., Коростеньскій Северинь 1 зл 50 кр . Калужняцкііі Влад. 50 кр., Жарекій 
Іоаннь 1 зл., Желеховскій Александерь 1 зл.

На церковт св. Іоакима вт» Римі. Ч.

Ч. 4357. Посредствомь уряда дек. Яслиского зложили: 0 0 .  Кочиркевичь 
Андрей 50 кр., Сливиньскій Михаиль 50 кр., Колодій Симеонь 1 зл , Мерена Іо
аннь 20 кр., Кмицикевичь Романь 20 кр.. Лілциньекій Іоаннь 1 зл. ЗО кр., Воло-
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шидивичь Николай 20 кр., Котись Даниіль 50 кр., Бачиньскііі Николай 1 зл , Ко- 
ростеньскій Володимирь 1 зл., Антоневичь Емиліянь 20 кр., Габла Димитрій 1 зл., 
Войтовичь Левь 1 зл., Маковеії Илія 1 зл., Гомза Іоаннь 50 кр., оть иарохіянь 
З зл.. Бешкидь Антоній 20 кр.. Заремба іо с и ф ь  1 з л , Волошиновичь Василій 50 кр., 
Солтисі» Михаиль 20 кр., всего 15 зл.

Ч. 4879. О. ІІухирь Андрей зь Карликова 1 зл. 50 кр.
Ч. 4798. О. Оресть Чеховичь, парохь Боратьша 4 зл.

На церковв вт> Раранчи.

Ч. 4380. О. ІІухирь Андреіі зь Карликова 1 зл. 50 кр.

Ч. 5238. Преч. урядь парохіальний вь /Кужели доні.сь сюда, що на 
дбмь Служебниць и і хоронку ІГреч. ДЬвьі Марій тамже сложили: Вблагор. Ма- 
дейска, властителька ІІархача 8 сосонь. Мінтерь, властитель Ванева 10 сосонь 
и 2000 цеголь. Лянгь зь Вечерокь ЗО сяжнеи дублньї. Священники присутство- 
вавшй на загальних!» зборахь Товариства св. Аи. Павла зложили 17 зл. Дальше 
Благор. II. Осмульскій 7 сосонь, О. Мосьевичь Ромуальдь 2 зл. Бл. Гулимка власти
тель Хлопятьша 5 зл. Чест: Анастасія Малиновска селянка вь /Кужели 4 зл. 
Вблаг. Кавнацка властителька /Кужеля 50 зл. Впр Кобьіляньскіі, пралать капи* 
тульї Митрополитальной 2 зл. О. Любоменьскііі парохь обр. лат. вь Белз4» 10 зл. 
О. Минчакевичь зь Куди ліснои 2 зл. Бл. Наталія Кобрьіньска зь Калуша 1 зл. 
О. Лука Яремкевичь зь Брухналя 1 зл. О. Миронь Литьіньскій зь Мужиловичь 
1 зл. Убоги рускй служниці» зь Львова начинье кухонне и столове вартости 12 зл. 
Парохіане зь /Кужеля вивезли безплатно матеріяль зь л1»са и землю на наеьигь, 
жертвовали такожь всю солому на ношитье хати.

Вс/Ьмь тимь новисшнмь жертводателямь уд'Ьляе Еп. Ординаріать узнаніе 
и похвалу.

О тт> Е її. О р д и н а р і а т а.
Перемишль, дня 1. Листопада 1892.

+ Юшіть
Е п и с к о п ь .

Гушмх С. Ф. Піонткевича вг Перемьішли.
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ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ

Рокт, 1892. Видано ] 8 . Листопада. XII Ч.

Ч. 78.

Всч. О. Анатолій Долиньекій парохь вь Якторові почта Словита вь Ар- 
хідіецезіи Лвбвской видавь обемисте діло „Наука В ір и  и обьічаівь часть І.“

Вь томь сочиненію поставивь Всч. Авторь ббльшій христ. кат. катихизмь 
Дегарба-Тороньского нриписаньїй вь в с іх ь  трехь нашихь Епархіяхь.

Вь І. части того сочиненія виложено на основі Символа В ір и  исторію 
библійну Старого и Нового Завіта, догматику и Исторію Церкви оть Апостолт,- 
скихь ажь до нашихь часовь. К ромі того подано коротку анольогію христіяньства, 
вь котрбй збито в с і безосновнй замітьі пбдношенй иротивь св. вірьі. На конець 
для догбдности проповідникові, подано начерки проповідей на в с і Н ед іл і и ІТра- 
здники року церковного и указано, якь належить викладати народови науку в ір и  
и обьічаівь на основі року церковного.

Видані,е такого діла оказало сь вь нашихь часахь тнмь потребніішщмь, 
що вороги св. віри, звязавши ся вь одно сторонництво радикальне, пбдняли за
взяту борбу иротивь церкви и за номочію своихь нерелигійнихь книгь и часони- 
сей старають ся ширити невірство и моральну гниль посередь нашого народа. 
Понеже небезпечеьство утрати св. в ір и  єсть такь велике, и понеже наука свя
щенника вь Церкві и школі часто не внстае, щоби спинити тую моральну гниль 
и невірство ширене явно и тайно посередь нашого народа, для того маемь вь 
В о зі надію, що кождий вірний синь Церкви св повитае сь радості ю тое сочи- 
неніе. котре много пожитку може принести нашому народови. Вь томь бо сочнне- 
нію найде кождий Христіянинь точне, ясне и практичне поясненне нравдь в ір и  
св. на основі щоденннхь молитвь, праздникбвь церковнихь и христіяньскихь обря
дові,. и научить ся вь легкій способі, збивати в с і безосновнй заміти иротивь 
Церкви й  св. в ір и ; а Всеч. Духовеньство найде богате жерело до церковнихь 
проповідей и катихизацій.

Ч. 5542.

Сочиненіе 0. Ана
толія Долиньского, 
нароха вт. Акто
рові : „Наука в-бри 

и обБіча^в-ь."
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Вь части II. наміряє Всч. Авторь пояснити науку о заповідехь о св. 
Тайнахь и о молитві.

Ц іна І. части 3 зл. а сь иочтовою пересилкою 3 зл. 25 кр. у  Автора. 
ІІоручаемь се многонолезне поучаюче діло Всеч. Духовеньству, брат- 

ствамь церковьімь, читальнямь громадскимь и кождому правди и науки шукаю
чому вірному членові! св. Церкви.

О т ь  Е її. К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 4. Листопада 1892.

Ч. 5698. Ч. 79.

Орд. комиеари 
вь справахь сер- 

витутовьіхь.

Ординаріатскими комисарями вь справахь сервнтутовихь именованй :
Всеч. Устіяновекій Василій для деканата Балигородского.

її Чеховичь Оресть 77 77 Белзского
77

Желеховскій Александерь 77 77 Бирчаньского.
я Добряньскій Діонизій 77 77 Біцкого.
я Ковшевичь Михаиль 77 77 Варнжского.
я Прухницкій Михаиль 77 77 Внсочаньского.
я Лопушаньскій Климентій 77 77 Горожаньского.
я Гукевичь Константинь 77 77 Добромильского.
я Гошовскій Василій 77 77 Дрогобнцкого.
я Дуркоть Тить 77 » Дукляньского.
я Оанодкій Александерь 77 77 ЖолкОвского.
я Турчмановичь Т єофиль 77 77 Жукотнньского.*

я Мигуловнчь Марк илль 77 77 Затварницкого.
я Шумнло Тома 77 77 Канчуцкого.
я Каламунецкій Илія 77 77 Комарняньского.
51 Мійскій Левь 77 77 Коросняньского.
55 Брнлиньскій ІОСИФЬ 77 77 Куликбвского.
Я Пунднкевичь Александерь 77 77 Лісного.
я Сембратовичь Александерь 77 77 Любачовского.
57 Чайковскій Юліянь 77 77 Мокряньского.
57 Сінкевичь 'Гєофиль 77 77 Мостиского.
57 Коннстяньс -і і й Григорій 77 77 Мушиньского
57 Ардань Іоаннь 77 77 НижанкОвского
5} Венгриновичь Михаиль 77 77 Олешицкого.
77 Калужняцкі й Т єофиль 77 77 Ольховецкого.
57 Крвавичь Зенонь 77 77 Перемнского
57 Скороднньскій Таддей 77 77 Порохницкого.
У) Гисовскій Іоаннь 77 77 Потелицкого.
57 Козаневичь Левь 7’ 77 Самборсквго,

Миколаевичь Михаиль 77 77 Сокальского.
77 Щавиньскій Левь 77 77 Старосамборского.
57 Коиистяньскій Сильвестерь Я 77 Старосольского.
57 Лисякь Володимирь 77 77 Судововишеньского.
17 Констанкевичь Іоаннь 77 77 Сяноцкого.
57 Дідицкій Емиліянь Я 77 УгнОвского.
77 Карпякь Теодорь 77 77 Устрицкого
77 Волошиньскій Василій 77 77 Яворовского.
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Всеч. Матюкь Антоній 
„ Бескиді, Антоній

для деканата Ярославекого. 
„ Яслиского.

О т ь  Е п. О р д и н а р і я т а .  

Перемьтшль, дня 29. Жовтня 1892.

Ч. 80. Ч. 5738.

Подаеся до відомості! Всеч. Духовеньство. особенно же членамь Товари
ства св. Апостола Павла слідуюче:

Nr. 551. Ех audientia SSmi diei 28. Aprilis 189г. SSnnis Dominus Noster 
Leo divina providentia Papa XIII., referente me Subscripto Secretario S. Congre
gationis de Propagada Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, precibus R. P. D. Sil
vestri Sembratowicz Archiepiscopi L^opolien, Ruthenorum annuens, quibus humili
ter exponit erectum fuisse Sodalitium Sacerdotum tam secularium quam regularium 
nec non laicorum ad dioeces. Leopoliensem, Premisliensem et Stanislaopolitanam se 
se extendens, cujus sodales in proposito habent curare tam propriam, praesertim  
per spiritualia exercitia, quam populi Sanctificationem, praecipue per misiones, et 
ephemeridum ac bonorum librorum divulgationem benigne concedere dignatus e s t :

I. Plenariam Indulgentiam, quae etiam animabus in Purgatorio detentis 
per modum suffragii applicari poterit, ab omnibus Christihdelibus Sodalitati sub in 
vocatione S. Pauli Ap., de qua supra, adseriptis, lucrandam die festo assumptionis B. 
M. V., S. Josephi Ejusdem Sponsi ac S. Pauli Apostoli, dummodo vere poenitentes, 
confenssi ac S. Communione refecti pias ad Deum preces fuderint pro S. Fidei 
propagatione, ac ad mentem Sanctitatis Suae,

II. Idem SSmus Sacerdotibus memoratae Sodalitati adseriptis benigne co- 
messit Indultum personale perpetuum Altaris privilegiati bis in hebdomada : dum
modo intuitu hujus privilegii nihil omnino, praeter consuetam elleemosynam, perci
piant. —  Praesentibus ad quinquennium valituris.

Datum Romae, ex aedibus ejusdem S Congnis die et anno ut supra.
f  Ignatius Archiep. Tamiathen. Secrius.
Отії усть вь свято св. ІосиФа можна познекати або вь другій день Ро- 

ждества Хр. а б о  вь неділю ііо  Рождестві Хр. : бтпусть же вь свято св. Павла 
вь день 29. Юнія стар. кал.

Отпустьі для 
Товариства св. 

Ап. Павла 
в* Львові.

N

О т ь Е н. О р д и н а о і я т а. 

Перемишль, дня 1. Листопада 1892.

Ч. 81. Ч. 5835.

Понеже изь енравоздань урядовихь прійшлисьмо до відомості!, що на- о потребі посі-
родь ВЬ МНОГИХЬ ЄІЦЄ МІСТЦеВОСТЯХЬ нерадо посилає Д ІТИ  СВОИ ДО ІНКОЛЬІ, Ч ІМ Ь  щаня шкбл-ь
самимь занбзнае добродійства яки изь просвіщеній вь загалі нроисходять для через* молодежь. 
громадь цільїхь, тожь нредлежачимь видимо ся бути споводованнми норучити 
Преч. Свяіценьству, щоби ігри кождой надаючой ся спосббностн представляли ро-
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дичамь спасительннй внливь школьї на просвіщенье и добробнть народові, и тихже 
накланяли до посилана дітей своихь до правильного посіщаня містцевоії ніколи.

О т ь  Е н. О р д и н а рія т.а
ІІеремншль, дня 10. Листопада 1892.

Ч. 5967. Ч. 82.
Духовни рекол- На нрошеніе В иділу Товариства св. Апостола Павла вь Львові, зь дня

лекуи в-ь Львові.  ̂ Листопада с. р. удіш іе ся Пр. Клиру єпархіальному до відомосви, іцо духовни
реколлєкціи для Всч. Священникбвь в с іх ь  трехь епархіи бтбудуть ся заходомь по
минутого Товариства вь Львові, вь монаетьіри 0 0 .  Василіянь дня 5 , 6., 7, и 8. 
Студня с. р. ІІочатокь реколлєкціи вь Понеділокь вече])ь т. е. 5. Студня, а вь 
Ііятницю св. Причастіе, потбмь „Загальнії збори реченого Товариства.“

Кошта удержання поносять участники сама — а то 1 зл. за кождні 
день. Хотячіи взяти уділь Вчеч. Отця изволять зголосити ся письменно до Виділу  
до 27. Листопада включно.

О т ь  Е іь К о н е  и с т о ]> і и.
Перемишль, дня 12. Листопада 1892.

Ч. 6072.
Станть касьі вдов.- 

сир. Фонда за 
м ісяць Жовтень 

1892.

Ч. 83.
Всеч. Комисія управляюча ділами вдовичо-сиротиньского Фонда доносить 

пбдь днемь 10. Листопада 1892 Ч. 475 слідуюче:
С Т А Н Ч з  Ь и А С Ь І  В Д О В И Ч О - С И Р О Т .  и н с т и т у т а '

Оть дня 1. до 31. Жовтня 1892 р.
А) Фощрь коренньш.

11 р И X б д ь Готовка ціани  
напер ьі Р о з х б д ь Готовка ціннй

паперьі

ЗЛ. Кр. зл. кр. зл. кр. зл. кр.

1. Перенось зь Верес. 343 55 129201 22 1. Видано на закупно
2. Козаневнчь Анат. 60 — 4% облиг. Фонда
3. Савчакь Викторь 60 — иронинаційного . 474 50 —
4. Сінкевичь Алекс. 50 — 2. Видано на заку-
5. Круликовскій Іое. 60 — пно 4 Va °/о Лист
6. Матвіясь Іоаннь 60 — заставннхь Банку
7. Мацюракь Север. 160 — краевого 744 75 —
8. Вованко Атаназій 210 — 3. Порто ночтове — 45 — —
9. Закуплено 4 °/0 обл.

500
всего 1219 70 —

Фонда ироиинац. /
10. Закуплено 4 1/2°/о /

Лист, заставнй /
Банку краевого . — 750 /

11. Оть общо- рольн. /
кред. Заведеній . 500 — ——- /

всего . . 1503 55 130451 22 /

отшибнувши розхбдь 1219 70 — /

остае вь касі дня 31/'ю 283^85 130451 22

Вь Общо-рольничомь кредитовомь Заведеню 12.400 зл.



135

Б) Фонд'ь рєБєрвовьій.

II р и х б д ь Готовкою

зл. кр.

1. Перенось зь Вересня . . . 3231 17
2. Ленчнкь іо с и ф ь  .............................. 17 11
3. Хлопецкій Северинь . . 10 —

всего . 3258 28
отінибнувши розхбдь . __

Остав вь касі 31. Жовтня . . 3258 28

Р о з х б д ь Готовкою

зл. |кр.

В) Фондть ропорядимьій.

П р и х б д ь Готовкою

•

Р о з х б д ь Готовкою

зл. |кр. ЗЛ. KJ).

1. Перенось зь Вересня 1787 23 На годь 1892,
,1

2. Ленчикь іо с и ф ь  . . . . 10 1. Вд. Козловска Любина . . 40 —
3. Деканать Бирчаньскій 78 — 2. „ Кордасевичь Анна 10 —

за г 1892 именно оть 3, Ясеницка Елена . . . . 50 —
0 0 .  Александра Желе- 4. Насальска Клявдія . . . . 50 —
ховского 12 зл., Севе- 4. Ваць М альвина....................... 10 —
рина Коростеньского 10 зл., 6.  Литнньска Юлія . . * . 25 —
Іоанна Бірецкого 7 зл., 7. За кунонь текучій оть 47о
Григорія Жураведкого обл. Фонда пронинаційного 6
7 зл., Василія Метьїка 8. За кунонь текучій оть 4V20/0
7 зл., Петра Тустано- Листу заставного Банку
вича 7 зл., Антонія Бань- краевого закупленого 20 до
ковского 7 зл., Григорія ф о н ди  коренного . . . . 11 43
Пержила 7 зл., Йвана всего . 202 43
Жарского 7 зл.

4. Созаньскій Владнславь . . 7 —
5 . Мащакь і о с и ф ь .............................. 7
6 , Дашкевичь Іоаннь . . . . 20

всего 1909 23 __^
Отінибнувши розхбдь . . . . 202 43
Остае вь к асі 31 . Жовтня . 1706 80

П о в т о р е н ь  е.
1. Фондь кор. готовкою 283 зл. 85 кр. — цін, єфєк. 130.451 зл. 22 кр.
2. „ резер. „ 3258 „ 28 „
3. „ рознор. „ 1706 „ 80 „

•Vi. 1892 р. має бути готовкою 5248 зл. 93 кр. — цін. єфєк. 130451 зл. 22 кр.
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Отвітно тому вьгказови найдено дня 31. Жовтня 1892 р. вт> касі:
I) 1. Книж. щади. Нар. Торг. Ч. 91 на 504 зл. 69 кр.

я я  я  я  я  1^3 „ 507 „ 1 1  „
3. „ у) „ „ „ 175 „ 961 „ 63 „
4. „ ,, Перем, каш  „ 17124 „ 3 1 8 4  „ 23 „
5. Готовими грбшми . . . 91 „ 27 „

всего 5248 зл. 93 кр.

II) Вь цінннхь еФектахь . . . 130451 зл. 22 кр.

В. Кондрацкій
с е к р е т а р і..

М. Подолиньскій 
предсбдатель

М. Конко
касіер-ь

О т ь  Е н. К о н с и с т о р і  и.

М. Мрнць
к о н т р о л ь о р і.

Перемишль, дня 14. Листопада 1892.

Хроникд.
Презентьі получили:

Ч. 5740. Мстелля Северинь, на Краковець, дек. Яворовского.
„ 5885. Давидовичь Емиліянь. на Мшсцову, дек. Дукляньского. 
„ 58с 6. Венгриновичь Емиліянь, на Бортне, дек. Біцкого.
„ 6054. Кобздай Вододимирь, на Лопінку, дек. Балигородского.

До каноничной институціи завозванй;
Ч. 5752. Мосевичь Володимирь, на Нове-Село, дек. Куликовского.
„ 5825. Волосяньскій Іоаннь, на Пяновичи, дек. Самборского.
„ 5940. Кузикь Корнилііі, на Махновь, дек. Угновского.
„ 5996. Сливиньскій Михаиль, на Тьіряву Волоску, дек. Ліского.
„ 6007. Коростеньскій Северинь, н і Букову, дек. Старосольского,
„ 6070. Хомиїнинь Максимь, на Лінинку малу, дек. Старосамборского.

Каноничн}  ̂ институцію получили:
Ч. 5918. Метьїкь Василій, на парохію Комарно, дек. Комарняньского.
., 6108. Кузикь Корнилііі, на парохію Махновь, дек. Угновского.

ЗавгЬдательства получили:
Ч. 5918. Струсевичь Александерь вь ІІятковой руской, дек. Бирчаньского. 

6108. Билиньскій іо с и ф ь  вь Белзі, дек. Белзского.
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Ч. 6056. Сабарай Іоаннь, получинь сотрудництво вь Лежайеку, дек. Канчуцкого.

Именованя:
Ч. 5619. Кокотайло Василій, парохь вь Колодні, именовань Місто-Деканомь для 

деканата Куликовского.
v 5829. Левь Григорій, парохь вь Бортятьіні, именовань Місто-Деканомь для 

деканата Судововишеньского.
r  5972. Товарницкій Михаиль, парохь вь П русіку  дек. Сяноцкого. нолучивь но 

поводу 50-літного ювилея Священьства грамоту сь Архіврейскимь благо- 
словеніемь, именуючу его тит. Совітникомь Еп. Консисторіи.

Грамотьі узнаній и похвальї получили:
Ч. 4892. Кузикь Корнилііі, був. сотрудникь вь Белзі, за ревну и успіш ну діятель- 

ность вь парохіи.
,, 5765. Литнньскій Миронь. парохь вь Мужиловичохь, за ревне преподаванье 

науки религіи школьной молодежи.
„ 5052. Кобилко Николай, учитель народний вь ІІлешевичахь ad Бьїковь, за 

жертволюбіе на діли тамошнои церкви.

Ч. 5709. Хлонецкііі Едвардь, парохь вь Завадці дек. Вьісочаньского нолучивь 
увольненье оть исньїта конку])сового.

На конкурсів ст речинцемт» убігательства до дня 31. Січня 
1893 вьтставляютБ ся слідуючій парохіи:

Ч. 5862. Белзь, дек. Белзского ц. к. наданя. 
г 5918. ІІяткова руска, дек. Бирчаньского.

Жертви.
На перенесенье мощей бл. и. Еп. Іоанна Сніжурского зложили:

Ч. 5863. Куликовскій урядь дек. квоту 16 зл., котру зложили : 0 0 .  Брьі- 
линьскій і о с и ф ь  2 зл., Пелехь іо с и ф ь  1 зл.. Поляньскій Іоаннь 1 зл., Кашубинь- 
скііі Юліянь 1 зл., Му с ій  Т є о ф и л ь  і з л ., Жарскій Михаиль 1 зл., Телесницкій 
Димитрій 1 зл., Матковскііі Климентій 1 зл., Должицкій Кароль 1 зл., Кокотайло 
Василій 1 зл., Метелля Модесть 1 зл., Поляньскій Т є о ф и л ь  1 зл. 50 кр., Федашь 
Николай 50 кр., Левицкій Володимирь 1 зл., Грушкевичь Константинь 1 зл.

Ч. 6017. Канчуцкій урядь дек. квоту 6 зл., котру зложили: 0 0 .  Ива- 
сювка Алексей 1 зл., Зятекь Максимь 1 зл., Сапрунь Михаиль 1 зл., Залескій Ва
силій 1 зл., Колтунюкь Николай 1 зл., Шумьіло Оома. 1 зл.
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Ч. 6114. Ольховецкій урядь дек. квоту 12 зл., котру зложили: 0 0 .  Са- 
лацкій Іоанні» 2 зл. Баньковскій Емиліянь 2 зл. Плошевскін іо с и ф ь  2 зл. Хомиц
кіи Володимирь 1 зл. Левицкій Кароль 1 зл. Левицкій Юліянь 1 зл., Кобздай Во
д о л ії мирі, 1 зл. Калужняцкііі Т є о ф и л ь  1 зл. Семечка Теодорь 1 зл.

Ч. 6022. Урядь нарохіяльньш вь Жужели донісь, що на дбмь и захо- 
ронку Служебниць Преч. Д ів и  Марій вь Жужели зложили дальше:

Вир. О. Хотнньецкій зь Яроелавя 6 зл. О. Зубрицкій зь Боська 1 зл. 
Вблаг. нані Ковнацка властителька Жужеля 10 зл. Священники деканата Сколь- 
ского зложили на соборчику деканальномь 10 зл. а то : О. Петро Гиль 1 зл. О. 
Петро Лобода 1 зл. О. Илярій Тьімішьскій 1 зл О. Левь Дністряньскій 1 зл. О. 
Алексей Ульницкій 1 зл. О. Николай Превидкій 1 зл. О. Емиліянь Глібовицкій 
1 зл. О. Володимирь Каргуть 1 зл. О. Михаиль Литвиновичь 1 зл. О. Декань 
Петро Мицковскій 1 зл. Дальше зложили : О. Зубрицкій зь Лиеенйчь 8 зл. 29 кр.
О. Зьельекій зь Збоискь 1 зл. Вь часі реколльекціи духовньїхь вь Р нм анові:
Вир. Миронь Подолиньскій крилошанинь капітули Перемнскои 10 зл. О. Лавров- ^
скій зь Одрехова 5 зл. О. Мерена зь Деигна 5 зл. О Бешкидь зь Тарнавки 3 зл.
О, Зубрицкій зь Боська 5 зл. О. Куцерьібь зь Синяви 3 зл.
Полинь Суровичньїхь 2 зл. О. Кмицикевичь зь Завадкй 2 зл.
Стрия 1 зл. О. Чарнецкій зь Сільця Белзского 1 зл. 10 кр.

О т і  Е и, О р д и н а р і а т  а.
Перемишль, дня 18. Листопада 1892.

* Юлілнь
Епископь.

О. Дроздовскій зь 
О. Бобнкевичь зь

■

Г\*псмг С. Ф. Піонткевича вг Перемьшли.



Ч. 650/орд.

вьстникь
ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ

Роїл, 1S92. Видано 17. Студня. ч. хш.
Ч. 84.

о д п и с а н і и  А р х і e п і g к о п ьі а Е п і с н о п ьі А в с т р і я

вьрньїмь своихь діецезій
Мирь, спасене и благословене вгі> Іисусі Хрісті нашомь

Господі!

Л ю б е з н г ь й ш й  о Г о с  п о д і ї !

Горячи ожидана подія подав намь спосОбность поновно вспОльно до вась 
промовити: се пятвдесятилітна рбчниця ешскопского руконоложеяя. Сей ешскопскш 
ювілей має однакожь не лише вь одноіі діецезій, не лише вь однбмь кран), але 
всюди яко родинне торжество католицкои церкви обходити ся, понеже Боже Про- 
и ов ід ін е того, котрий дня 19. лютого 1843. наслідиикомь Аностолбвь збставь, 
бдтакь ввібрало на еще вьісшое становиско, на наслідннка св. Петра, голови Аио- 
столбвь. Еиісконске ювілейне торжество єсть се. що ми урочисто обходимь, а об
ходимо для того, иозаякь той, котрого сен ювілеп єсть, єсть напіимь Папою. 1 ор- 
жественна радбсть йде черезь світову церковь, бо се значить св. Отця почтити.

Христось засновавь п а п с т в о ,  установивь е п і с к о п с к і й  ч и н ь ,  и обоє 
на в с і  часи до едности а н о с т о л в с к о г о ч и н а сполучивь.
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Одь Аііостоловь почавши, ажь до нась. вашихь архінастирівь, дуже м ноги 
по со б і епісконскііі чинь держали; однакожь в с і попередники зо своими наступни
ками сполученії суть союзомь законного наслідства и приналежності! до одного 
и того самого осередка церкви, до Папи. Числений суть такожь напій собратя вь 
вл, епіскоцскОмь чині'», котрй т е п е р ь  стадомь Христомьімь завідують, однакожь 
в с і суть вь рбвной м ір і  н а с л і  д н и к о в и е в. П е т р а  до нослушеньства обо- 
вязанй и ему вь послупісні,стві переданії, и прото в с і сь собою сполученії.

Вь торжественнбй годині при Тайной вечери, коли по пращальнбй б е с ід і  
Спасителя наступила Его нервосвященича молитва, моливь ся Онь за своихь ано- 
столбвь: „() тч e с в я т н  ii, с о б л ю д и и х ь  в о и м я Т в.’о е... д а б у  б у  т ь є д и- 
н о, я к о  ж е  и м н Иі) Близько девятьнайцятивікова исторія аностольского чина або 
римскокатолицкои ієрархій стоить нередь нами яко явное свідоцтво, що та молитва 
збстала вьіслухана. И, хотя вь теперішности людска суспбльнбсть єсть дуже роз
дерта и розєднана, хотя боязнь и ненріязнь загрожують згодливости н супокоєві!, 
хотя ненависть и зависть розьєднують стани, племена, народьі и царства, то супротивь 
сихь глубокосумньїхь проявь, тнмь ббльше потішанню стоить єднбсть в іри , по
слу і не н ьсті а̂ и любови, котра вь царстві Христовбмь учачу и учиму Церковь о- 
бнимае, вірньїхь сь священиками и епіскопами сполучує, и зновь вірньїхь, свяще
никові» її еніскопбвь сь Папою.

Епісконскііі ювілей нашого св. Отця єсть пріятною нагодою, іцобн зновь 
нередь очамн світа к а т о л и ц к у  є д н б с т ь  визнати и діломь заявити. Про то 
еодержанємь нашого снбльного пастнрского слова до вась най буде єднбсть, о ко
тру Хрістось' моливь, до котрої! Онь самь еніскопеке и папске достоинство вь 
апостольскбмь чині» сполучіть.

Христось нрійшовь, щобьі бути учителемь и епасителемь в с і ,  х ь  людей 
Его о б я в л 1» н є и Его б л а г о д а т ь нікого не виключають, они всімь суть- 
данй. Однакожь тблько немногй чули Его слова, коли тьімьчасомь в с і Его чути 
новіший. Не о довго полишивь Онь с в іу п », а однакожь хоче бути Спасителемь 
в сіхь  людей, и для в сіхь  стоять законі»: »н 1, с т ь н и  о єдиномь же иномь спа
сеній'2) К о л і іж ь  до Отця новернувь, що мало стати ся зь Его наукою н що зь 
Его благодатно У Наука и благодать довжнй були дбйти до в сіхь  народбвь, и ажь 
до кбнця світа тревати, всімь иереслідованямь противостояти и все земне иере- 
тревати. Ктожь могь, кто см іть пбдняти ся задачі'» тйже народамь передати У

Дванайцять убогихь мужішь низкого ноходженя и невеликого образованя 
зь ириказу Спасителя росиочати се * ді'.ло. І І4,мь однакожь Спаситель бдбііщовь. 
установіть и уповажнивь Онь н е у  с т а ю ч е з а с т у  н н и ц т в о : а п о е т о л ь- 
с к і й  ч и н ь .  Сему чинови Христось передані» свою науку и свою благодать; 
Онь его на то покликань и установіть, щобн царство бдь Него засноване, Его 
Церковь, по ці'.лому свЬтовн ширивь. Черезь топ апостольекій чинь хотіть  Хри- 
стось всюди свою науку пропов’Ьдати, свою благодать уділяти, своєю Церковью 
управляти. До в сіхь  пбславь Онь своихь Аностолбвь, н всімь, котрй Спасителя 
падають, Онь самі» на чинь Аностолбвь вказавь. Для того огортає Онь гоііже бо
жою величі,ю, уділяє ему своеіі власної! нов і ги. прирікає ему свою безнастанну 
помочі» Якь Христось бдь Отця, такь тй, що двигають апостольекій чинь, збетали 
бдь Христа пбсланй; якь Христось яко посередниць межи Богомь а грішною 
людскостію являвся, такь тй, що двигають апостольекій чинь, яко посередники межи 
Христомь а спасеною людскостію но нім ь.

г) Іоант, 17, 11. 2) ДЬян. 4, 11.
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Св. Евангеліе оповідає намь, сь якою старанносгію нашь Господь аностоль- 
скій чині» п р и г о ю в и в ь ,  я ні. Онь тойже нередь своимь вознесенемь на небо 
торжественно у  с т а н о в и в ! »  и особливо тогожь є д н б с т ь  нриобіцявь и урядивь.

І.

Беликй тонни людей напливали кь Снасителю, шукали Его и товаришили 
Ему вь Его іюдорожахь. Многн нрійшли и Его зновь опустили. Деякії нрійшли, 
пошли вь слідь за Нимь и збстали Му вірна. Они сталися Его учениками. Де- 
котрьіхь однакожь Онь самь вибрані, її покликавь. Були то дванаііцять Аностолбвь.

А хотя они Му охотно и заразь *) послідовали, то всетаки Господь много 
разові, згадувавь, що виборь и покликане водь Него вийшли2). Онь взявь ихь ви
ховане ц іл ііо м ь  вь свои руки, наноминавь и обьучавь ихь. гГовпьі елідовали за 
Нимь и слухали Его, але на сихь вибраних!» учениковь звертає <>нь особливу 
увагу. Онь помагає ихь розумінні, имь дає Онь „ в і д а т и  т а й н и  ц а р с т в і  я 
Б о ж і  я. 44 3)

Бскорі црііїшовь день, коли наміри Господа я сн ій те виступили. Онь имс- 
нувавь сихь дванаііцять своими Апостолами.4) — Еще нічого не еказавь о буду- 
чихь нравахь и обовязкахь и задачах!» аиостольства. Вь дбалий любови зачинає 
Онь введене вь чинь апостольекій не зь тьімь, що есті, пригнетаюПо велике н мо- 
гуче, лини, сь тнмь, що естг» легке и миле. Онь постановив!,, щоби дванаііцять нрн 
Пі.мь збстали, и щоби ихь на проповідь вислати.5) Вь своій благодатної! близости 
хотівь ихь держати, щоби ихь новоли такь виобразувати, щоби оня замість Него 
св. чинь сповняти могли. Сь малими начаткамн, вь вузкихь границях!, мали они 
почати, колись але мавь цільні сніть бути но.іемь ихь праці Ц і л і і о м ь  тісно спо
лучує Спаситель Аностолбвь сь собою, сь своєю особою и своимь діломь О с о б і  
сказав!, < >н і , : „А з ь e с м ь с в і  т ь м і р у “ 6) або : „Е г д а в ь м і p і  e с м ь, 
с н і т ь  с е ч і ,  м і р у 47); до Аностолбвь рекь Онь: „ В и  е с т е  с в і т ь  м і р а 44 8) 
Повторно запевняв!» Онь Аностолбвь: „О т м е т а н і ї  с я  в а с ь ,  М е н е  о т м е -  
т а е т ь с я." „ 11 ж е в а с  ь н p і е м л е т ь, M е н е п р і о м л е т ь “ ,,С л у  ш а я й 
в а с ь  M е н e с л у ні а е т ь" * * 9)

Не можемь, любезнії о Господі, довше задержуватися при численних!» обь- 
явахь благосклонности, котрою Апостоли бдь нашого Господа до свого будучого 
звана . виховувалися. Пригадаймо со б і .інші, на то, якь Христось апостольекій чинь 
дійстно установивь, а при томь особливо тогожь єдності, ириготовпвь и урядивь

II.

„ х р і с т . о с ь  в о з  л ю б и  ц e р к о  в і," каже намь св. Павель.10) То само 
каже намь кождий образь св. креста, бо за свою Церковь пбйшовь Христось на 
смерть. То само говорить намь кождиіі дбмь Божій, а тамь передовсім!, прису
тності» Христа вь найсвятіішібй Чайні Евхаристіи. Все. що Христось зробив!, и 
терпінь, все то було для Его Церкви.

вперте
ІЦо за величава хвиля мусіла се бути, коли наші, Господь и Спаситель 

о тбй любови свого серця говоривь! п) Се було яри Кесаріи Филиновбй,

і) Мав. 4, 20. Марк. 1, 18. Лук. 5. 2С 2)
4, 11. Лук. 8, 10- 4) Мав. 10, 1. услТд. Марк. З,
6) Іоан. 8, 12. Іван. 9, 5. •)* Мав. 5, 14.
10) Ефєс. 5, 25. п) Мав. 16, 13—20.

Марк. З, 13. Іоан. 6, 71; 15, 16. 3) Марк.
13, слЬд. Лук 6, 12. слід. 5) Марк. З, 14. 
9і Мав. 10, 40. Лук. 10, 16. Іоан. 13, 20
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ТОГДЬІ питавь (*нь своихь л ченикбвь, за кого Его свіїть держить, и за кого 
они Его уважають? Петро бднові*вь : „ T u  e с и Х р і с т о с ь  С и н ь  Б о г а  
ж її в а г о.44

До cero неминаючого исновіїданя долучивь Іисусь Христось немннаючу обй- 
тницю. Високій образь его свягои обручниц’Ь, католицкои церкви стоявь нередь его 
божими очима. Онь ю величає яко славну иобі*дительку, котрої! всі* ворожи сили 
не неремогуть; такь тихо долаюча сила минаемости, якь и голосно лютуюче нере-  
сл’Ьдованє: „В р а т а а д о в а н е  о д о  л і* ю т ь є й.44 Бо она стоить не на 
непевний хитаючий ся земли, линів на скалі*, котру Богь за основу еи крішости 
и еи єдности зробивь* Ані* минаембсть, ані* жадне иересліідованє не може Церкви 
иротивстати, бо Богь самь держить скалу и стереже еи.

Якь Христись Господь ирочихь Аностолбвь самь внбравь и покликань, такь 
нередовсішь Сімона. сина Іони. Ему однакожь дань заразомь нове имя:. Кифя або 
ІІетрь, с, в. скала мавь бнь називати ся. Тамь вь Кеесаріи Филиповбй обьявивь 
Господь, що се имя значить : T u  e с и П е т р ь  и на  с е  м ь к а м е н и  с о з и- 
ж д у  ц е р к о в ь  мою,  и в р а т а ад  о в а н е  о д о  л і* ю т ь е й. II д а м ь т й 
к л ю ч и  ц а р с т в а  н е б е с н а  г о: и в ж е  а щ e с в я ж е ш и н а  з е м  л и, 
б у  д е т ь с в я з а н о н а  н е б e c t  х  ь, и в ж е  а іц е р а з р і ш и  ш и 
н а з е м л и, б у  д е т ь ра.  з р & ш е н о  н а  н е  б e с і. х ь. ')

Розважать, любезнй о Господі*, величнбсть сей хвилі*, значене сихь слбвь, 
неиямі*риму донеслбсть сей установи, котра туть заряджена збстала. Туть з д н б с т ь  
Церкви на всі* часи усталена и на той еи неминаембсть основана.

Такожь и друга Апостоли и ихь нас.тЬдники могуть „ в я з а т н  и раз  p ił- 
ш а т и 442), яко церковна зрерхнбсть отримали они правдиву власті, нравлііня, св. Пе
тро однакожь и єго нас.гЬдники сь ключами царства небесного отримали наіівнс- 
шу власть правлена вь царстві* Божбмь. Черезь се апостольекій чинь став ся 
правдиво єдиний, папство основнимь и угольнимь каменемь всеи церковної! ЄДНО
СТІ! и неминаємости. Богь самь се запоручивь и сгарунокь о се на себе иринявь, 
щоби сей основний и угольннй камень ніколи не захитавь ся, ані* не минувь ся.

Установлене аностольского чина застало довершене по смерти Господа н е
редь Его вознесенємь на небо, и Петро отримавь повноту апостольскои власти. Вос
кресінні Спаситель, побі*дителі» свіїта и гріїха. смерти и пекла, являє ся сь види
мими и дотикальними знаменами побіїдн. прославленими близнями, Аностоламь; 
имь своимь товаришамь носвящае <>нь 40 днівь нередь своимь вознесенєм ь на не
бо: царство Боже єсть наіізнаменитшихь предметом'!, єго наставленій3). Ясніїйше и 
внразніійіпе говорить Онь гуть о великости а тревалостп и величності! свого цар
ства, о нравахь и обовязкахь и задачахь Аиостольства, понеже говорить: Я ко ж е  
н о с л а м я О т е ц ь и А з ь п о с н л а ю в и 4)

Коли заиитаємь куди и за чимь Спаситель своихь Аностолбвь посилає, то 
єго власнії слова дають пояснене: „III е д ш е у  б о н а у ч и т е  в с я  я з и  к и, к р е- 
с т я щ е  я 44 5) Ш е д ш е  вь  мі рь весь ,  п р о и о  в а д и т е  Е в а н г е л і в ,  в с е й  
т в а р  и “6) „ У ч а щ е  и х ь  б л ю с т и ’в с я ,  є л и к а  з а п о в і д а х ь  в а м ь 447) И  
б у д е т е  ми с в и д і ї т е л и  д а ж е  ДО П О С Л І Д И  И Х Ь  З І ! м л и 449).

Они довжни прото всіїмь людемь Его науку нронові*дати. Его благодать у- 
дГляти и Его Церковь строігги П о м б ч ь  же, котру Господь своимь Аностоламь до 
cero всю силу людску перевнешаючого ді*ла уд'Ьливь, то єсть с в я т и й  Д у х ь .  
Онь н а с т а в и т ь  и х ь  на в с я к у  н е п і  н у 9) и постарає ся о то, щоби на
уку Іисусову ві*рно заховали и непомильно учили10), и б у д е т ь  зь ними вь в і*кь.п) * 14

!) Мао. 16, 18, 19. 2) Має. 18. 18. ») ДЬян. 1, 3.
28, 19. 6) Марк. 16, 15. 7) Має. 28, 20. 9) ДЬяь 1, 3—9.

14, 26. п) Іоан. 14. 16.

4) Іоан. 20, 21. Б) Мав’ 
9) Іоан. 16, 13. 1в) Іоан.
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III

В с і сй слова Іисуса Христа сягають делеко по за сметрь Аностолбвь: до 
нихь, но такожь и до в сіхь  ихь законньїхь наслідникбвь були они зверненії. По
гляньте велять любезнійшй о Господі, на довгій рядь нашихь нопередникбвь, 
по ілиньте вь будучнбеть на нашихь наслідникбвь вь епіскогіскбмь чині, до нась 
в сіх ь  внйшовь ириказь Господень, до нась Его нбеланництво, такожь и намь єсть 
приречена Его номбчь. Однакожь єдино есьмо в с і вь е д н о с т и  а н о с т  о л ь с к о г о  
ч и н а, нозаякь ми найвиешому иастьіреви Церкви и Намістникови Іисуса Христа 
радо иовинуемь ся. Ему єсть дане право, ціле стадо Христово, яко своє власне 
уважати, и ціле стадо Христово, епіскопи, священники и вірнй суть ему ибдчи- 
ненй. Божь се бувь его власний божій чинь настьірскій, котрий Христось св. Пе
тру и его наслідникамь передавь, коли торжественньїмь способомь до него гово
р іть  : „П а с и а г н ц ьі м о я, н а с и о в цн м о я !Ц1).

Христось самь єсть отже жереломь такь апостольского чина вь загалі, якь 
особенно едности тогожь. Онь сю єднбсть яко незмінний основний законь Церкви 
проголосіть, о еи удержане горячо моливь, бнь е і  заховує своєю всемогучою
ІІОМОЧЬЮ.

Коли однакожь Спаситель о єднбсть апостольского чина до Отця моливь 
■ся: „С о б л ю д и и х ь в о и м я Т в о є ,  — д а б у  д у  ть е д и н о“ звернули ся вь нер- 
восвященичбй молитві Его очи и Его серце кь едности цілои Церкви Его: Н е  о 
с и х ж е  м о л ю  т о к м о ,  но и о в і р у ю щ и х ь  с л о в е с е  и х ь  р а д и  вь  мя: да  
в с и  є д и н о  б у д у т ь . . .  и м і р ь  в і р у  и м е т ь ,  яко  т и  м я  п о с л а  ЛЬ ССИ2).

Глядіть, Любезнй о Господі, якь велике значені,е наші, Господь иривязуе 
до церковної! едности. Но ній  мас ся ибзнати, що Онь бдь Отця пбсланьїй єсть 
яко Спаситель в с іхь  людііі; по ній ибзнати, що Его громада есті, діломь Божимь, 
его Церковь єсть спасенне заведене Боже. Кто се знамя розум іє н до едности 
церковної! ирилучуе ся, тон сл ідує за нокликомь Спасителя, той ходить не вь те
мноті блуда, тблько вь св ітл і Божои правди, не дорогою збпеутя, котрою многй 
ступають, липи, иутемь до неба, котрий намь Христось отворивь. Кто однакожь 
знамсни даного Христомь розуміти не хоче, и бдь едности церковної! бдділяе ся, 
той бдділяе ся бдь Церкви Христової! и бдділяе ся бдь Христа самого. Кто вкбн- 
ци єднбсть церковну по йстині не високо цінить, або навіть рбвнодушнимь для 
неп єсть, гой вь церковнбмь послушсньстві І! церковнбмь д  ̂с і  охолодне, охолодне 
такожь вь католицкбії в ір і  и вь христіяньскбіі любови.

Еднбсть церкви ссгь виравді такь неминаюча, якь и Церковь сама, основи 
церковноп едности, папства, не одоліють ворота адовй; церковна еднбсть в с е г о  
апостольского чина во віки не всколебае ся, —  але церковне послушеньство и 
христіяньска любовь п о о д и н о к о г о ,  а навіть ц і л и х ь  н а р о  д б вь могуть ро
сти або маліти. И для того може у  ноодинокихь, якь и у  в с іх ь  народбвь свідо
мості» церковної! едности її еи сили стати ся сильнійшою, ссрдечнійшою, спассн- 
нійшою. або маліти и заумерти.

Ми вже, Любезнійшй о Господі! увагу вашу на то звертали, якь поті
шаючій єсть образь церковної! едности, коли противно незгода її ненріязнь но с в і
т і  ширить ся. „В о с т а н е т ь  бо я з u  к ь на я з u к ь “ такь Христос ь нрорікь3). 
На наші, глубокій смутокь переймає нась часомь страшлива гадка, чи сй слова 
нередь нашими очима не сповняють ся. Задля того просимо и молимо вась, лю- 
безнійшй о Господі, словами св. Павла: „Т о ж д е м у д р е т в у й т е  д р у г ь  ко 
Д р у  г у о X  p і с т і  І и с у  c і “4) „Т щ а іц е с я б л ю с т и  є д и н е н і є д у х а

і) Іоан. 21, 15—17. а) Іоан. 17, 11, 20, 21, 28. •) Має. 24, 7. Марк. 13, ^8.
Лук. 21, Ю. 4) Рим. 15, 5.
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в ь с о ю  з t  м и 1> а 444 ) ЕдинодушнГі будьте едностію вь в ір і, котра „и о б і  > 
д а е т ь м і p ь” ь) заховайте еднбсть духа ноелушеньствомь и любовію, кот]

Ж-
котрй

суть еоюзомь мира.
Оживляйтежь вь собі, Любезнійшй о Господі, в ір у , послу шеньство л лю

бові» ! Тогдьі свідомості» дерковнои едности буде вь вась сильна, и тоижь благо- 
словенн повни мира уділить ся житю ноодинокихь громадь, родині, и народбвь. 
Позаякь тй благословенн намь такь дуже суть погребно, кори стаєм о зь нредстоя- 
чого ювілейного торжества нашого вснбльного Отця, торжества церковної! едности, 
тобі,і вамь пригадати обовязки нослушеньства и любови: Окажіть Ся вірними  
дітьми св. Церкви, громадіть ся сь нами о коло нрестола св. Петра.

Гамі, на наслідника св. Петра, на Льва XIII.  звернімь нашь взбрь и ра- 
досно присиособімь ся до торжествованя его ювілейного дня. Напірно святи суть 
поводи, котрй нась до того спонукують; святи будуть дійства, котрихь зь того 
надіемь ся. Единодушно зберуть ся католики округа земного на скалі Петра п 
знамена Церкви Хриеговои вь торжестві ювілейнбмь его Намістника на ново за
ясніють.

Однакожь чи годить ся торжество святочне, коли Намістникь Іисуса Хри
ста своеи свободи її свого шшованя есті, позбавлений? Наві]шо бажаемь св. Отця 
при с-імь торжестві вь новнОмь уживаню ириналежнои ему свободи, вь иолнбмь 
иосіданю свого права оачити и оилакуемь ионовно ти кривди, котрихь дознає. Але 
її се Любезнійшй о Господі, есті, апостольске уснособлене, середь терпінь задля 
Христа радовати ся. Божь вь узахь иисавь 7) Апостоль народові,: „ Р а д у й т е с я  
в c е г д а о Г о с н о д і :  и и а к и p е к у, р а д у іі т e с я;“ “) Скорбі, була его хва
лою 9). Онь и p е и з б u т о ч e с т в у е ]» а д о с т і ю о в с я к о іі и е ч а л и 10). ГІбд- 
несімже напій серця кь висоті сихь мьіслсіі и принесімь нашому св. Отцю вь ю- 
вілеііний нразникь напій молитви, напій обітьі н напій дари.

Се буде любезнійшй о Господі, правдивий виразь нашої! торжественнои 
радости : ревна молитва за Намістника Христового, щоби Господь Богь его удер
жав!,, її нередь его непріштелями хороніть; потбмь обіть вірності! що вь іюслу- 
шеньстві інш і жити и умирати хочемь; вкбнци дари (жертви) добровбльнй н бо- 
гатй, пбсля кождого стану н.маєтку.

Повсюду мусять зь року на рбкь правителі,ства и заступники народові, надь 
податками и тягарами радити ; ми виконуєм!, аностольску власті,, коли просимо, 
ви оказуєте дітинне иослуигеньство, коли добровбльно даєте. Середь захланного 
світа, де все за зиском!, жене и лише дає задля нового зиску вь грошахь або 
чести або уживаню, заявить ся черезь вась високості, католицкого духа, котрий 
зь дітинного нривязаня надприродного рода, свои дари подає, котрий вь тнхости дає, 
котрий дає, щоби дати. Середь наруги світа, котрий напій прошена внемівае, а 
вашй дари мало цінить, наша радості, буде обильна, позаякь найдемь сиосббнбсть 
задля Намістника Христового упокоритися.

Любезнй о Господі ! Б л а г о д а т і» с о в с і  м и в а м и л ю б я іц н м и
Г о с н о д а н а ш е г о  І и с у с а  X p і с т а в і, н е п е  т л і  н і и п) котрй
Его вт» его Намістнику на земли чтите ; милосердному же Богу „ M o r y  ще  м у  
и а ч е в с я т в о р II т и в о и р е и 3 б І,1 т о ч е с т в і ю, и х ж е  и р о с и м ь  и л и
]) а з у  м і  е м ь “ „Т о м у  с л а в а в ь ц e р к в и о X  p і с т і  І и с у  с і ,  в о в с я
р о д а  в і  к а в і  к о в ь. Аминь.12)

Дано вт, неділю 24 по Соні. св. Духа, вь році спасена 1892. ,

франць де Павльо Кардиналь Шенборнь, Князь Архіеніскоігь Пражскій.
Албінь Кардиналь Дунаевскііі, Князь епіскопі, Кракбвскій.

ь)  Ефєс. 4, 3. 6) І. Іоан. 5, 4. 7) Фил. 1. 13. 8) Фил. 4, 4. 9) Рим. 5, 3. 10) Кор.
п ) Ефєс. 0, 24. Іа) Е фєс. 3. 20, 21. ^7. 4.
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Антонііі Кардиналі, Груша. Князь Архіепіскопь Віденьекій. 
Фульгентііі Цареві.. Архіепіскопь, Епіскопі, Лесінн.
Северинь Моравскій, Архіепіскопь Львбвскіії, обр. лат. 
Алойсій Маоія Цорнь, Князь Архіепіскопь Гориціи. 
їоань Ев Галлерь, Князь Архіепіскопь Сольногородскій. 
Григорій Раічевичь, Архіепіскопь Варкі.
Сильвестерь Сембратовичь, Архіепіскопь ЛьвОвскііі, обр. гр. 
Ісаакь Николай Ісаковичь, Архіепіскопь ЛьвОвскііі. обр. орм. 
Іоань Крест. Цвергерь, Князь, Епіскопі, Секавьі.
Маоеіі іосифь Біндерь, Епісконь зь св. Пелтень. 
іосиф ь Іоань Ев. Гайсь. Еніскоиь Королевогородскій.
Антонііі іосифь Фоско, EiiicKoiij, Себеніка.
Іоань Неп. Главіна, Епісконь Трієсту Каио де Істріи. 
Франць Ферретичь. Епісконь Веліи.
Георгій Копиь. Князь Епіскопі, Вроцлавскііі.
Лука Солецкій, Епісконь Перемнскій, обр. лат.
1 гнатііі Лобось, Епісконь ТарнОвскій.
Іммануиль Іоань Шебель, Епісконь Літомерицу.
Франць Сал. Бауерь, Епіскопі, Вернені,скій,
Маоеіі Водоніць, Еніскоиь Гагузьі.
Симонь Аііхнерь, Князь Еніскоиь зь Бріксень.
Яковь Міосія, Князі, Епіскопі, Люблянн.
Іоань Крест. Фляппь, Еніскоиь Паренцо-ІІолі.
Ма])тинь іосифь Ржіга, Епіскопі, сь Будвеіісь.
Евгенііі Кароль Валлюссі, Князь Епіскопі, Триденту. 
іосифь Конь. Князь Епісконь зь Гуркь.
Франць Марія Допнельбауерь, Еніскоиь Лінцу.
Мнханль На йот ні кь, Князь Епіскопі, Ла ванту.
Филнпь ІІакіць, Епісконь, Сналато-Мараски.
Юліянь ІІелешь, Епіскопі, Перемнскііі обр. гр.
Юліянь Куиловскій, Епіскопі, Станиславбвскій обр. гр. 
іосифь Ганель. Капітульннії Викарііі зь Оломуца.

Уділяючи всеч Духовемьству се вснОльне Послане настнрске Архіеніско- 
нбвь и Еніскоибвь Австріііскихь. приказуєм!,:

1. ІЦобн всеч. Душнастирі се послане вь найблизшу неділю но отриманю 
тогожь, пбдчась служби Божои народови mit,сто ироповіди бдчитали, и посли
потреби ПОЯСНИЛИ.

2. ІЦоби В'ЬрНЬІМТ, ОПОВІСТИЛИ, 1ЦО вь три дни святочна с. е. вь нраздникь 
Рождества Господнего, Нового року и СтрІ.теня, збирати будуть вь церкви бть 
вйрнихь датки, вь цЬли зложеня Святійшому Отцю да]>у бдь Русинбвь. Позаякь 
звісно намь, що нарадь наші, єсть убогій, що часи суть тісна, и що прото бога- 
тьіхь дарові» жадати не можь, то кождий, хотьбн наііменшііі датокь, але зь любо
ви кь Святійшому Отцю даний, буде пріятннй и цінний. Сподіемь ся такожь, що 
всеч. Духовеньство власним!, нриміромь своимь пбсля силі, н можности заохотить 
вірньїхь до cero діла. У збирана датки Всеч. Душнастирі перешлють до Ордина- 
ріяту, котра то датки зь в с іхь  трехь діецезій руско-католицкихь разомь зббранй, 
будуть вручена Святійшому Отцю яко дарь бдь Русинбвь.

3. Щ оби всеч. Душ настирі оповістили вірнимь, що сей ожиданнй день юві
лейний припадає на д. 7 (19) Лютого 1893. р. вь недЬлю Сьіропустну, и що вь той 
день вь честь реченого ювілей бднравить ся торжествеене Богослужене. Бт, ТОЙ ціди  
такожь приказуемь:
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4. Вь неділю сиронустну д. 7 (19 Лютого 1893. до воскреснои Служби 
прилучити Службу благодарственну и но молитві заамвоннбй при виставлевихь 
святійіних ь  Тайнахь одспівати благодарственниіі имнь св. Амбросія: „ Т е б е  Б о 
га х в а л и м ь 44, но чімь всеч. Отці уділять вірнимь благословене с в я т ій ш и м и  
Тайнами при словахь: „Спаси  Б о ж е  люди т в о я 44, а по укбньченю служби Бо
жои має ся одспівати Святійшому Отцю „ С о т в о р и  Г о с п о д и  м но г а я л і  т а*4- 
три рази, и черезь иовь години д з в о н и т и  во в с і дзвони.

О тб Е п, О р д и н а р і а т а.
Перемишль, дня 14. Студня 1892.

* Юлілнь
Е п и с к о п ь .

fvniMX С. Ф. Піонткевича вг Перемьшли.



ПЕРЕМЬІСКОИ ЕПАРХІИ
РбК7> 1892. Видано 28. Студня. Ч. XIV.

Ч. 85. Ч. 6127.

( )до:жу комитета занимаючого ся нриобрітеніемь средствь для улегшеня 
тяжкой долі бідной учаїцой ся молодежи вь семінаріумь учительскимь вь Сам- 
борі слідуючого содержаня :

„Вбдь дня 1. Вересня с. г. витворено вь Сам борі семинарію учительску 
т. е. закладь маючій на гадці просвіщеніе учительства народного, котрого бракь 
дає ся дуже учувати вь нашбмь краю. На І. рбкь Семинаріи учительскои запи
сало ся 52 кандидатові. а 80 ученникбвь на курсь приготовляючій, но по наиболь- 
шоіі части єсть то молодіжь такь убогихь родичівь, що ти не суть вь можности 
ложити на утримане и просвіщеніе своихь дітей, хотяйбьі найменшої! грошевої! 
квоти. Молодий духь забагае праці вь обранбмь стані, маючи на гадці вь наїї- 
близшои будучности вбддати суспбльности услуги; заходить однакожь обава, чи вьі- 
тревалбсть молодежи вь постановленю задля недостатку и нужди не буде зломана 
заразь на самбмь вступі. Численна дружина той молодежи проганяє цілй тьіждні 
о сухбмь ковальци хліба, хотяй и того наразь забракне; пристановища глядить 
она у  знакомнхь товаришбвь, а ббльша часть еи містить ся за збзволеньемь Ди
рекцій закладу вь самбмь семинарскимь забудованих Поглянувши на нужду тихь 
будучихь роббтникбвь на поли просвіти, потреба и с т и н н о  подивляти сильну волю 
той молодежи, котра сміло зводить борбу о бить, щоби тблько намірену ціль 
осягнути. Утворений Комитеть помочи для молодежи сем. осмілае звернути ся до 
в сіх ь  благодіяльньїхь осббь доброи волі такь вь містци якь и окресности зь усиль- 
ньімь ітрошеніемь о скору сталу, хотяйби найменшу помочь будьто вь готбвці,

І • ■*

0 жертвахть для 
біздной молодежи 
вч> семинаріумть у- 
^чит. вч. Самборі.
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будьте вь натураліяхь, а всілякії датки приймає ст> вдячноетію Дирекція Семинаріи 
учительскои вь Сам борі, куди пересилки надсилати просимо (Старе забудованье 
гімназиальне). ІІомбчь тая улегшилабн Комітетові! можнбеть, що найперше заосмо- 
треня, найубожшои молодежи разь на день теплою стравою.

Зь внутренннмь пересвідченьемт» о ужиточности нбднятого діла и сь в і
рою вь можливості. ііо в о д ж є н я , нонавляе Комітеть свою просьбу вь томь переко
нанні, що она збетане прихильно ирйнята и вьіслухана.

Зь Комитету опіки надь молодеж семин.

Вь Самборі, дня 1. Падолиста 1892.

Хр. ДЬдуширній в. р, Ньешновсній в. р.
Дрь Будзьіновскій в. р. Неренярто в. р.
Дрь Петеленць в. р. не. Дорнвальдь в. р .“

CoB-feTKaicb Т. И. Нестерович ь в. р

ІГодае ся до відомості! ІІрч Священьетва сь порученіемь по можности 
причинити ся хотьби її наймениіимь даткомь до всиомаганя прекрасной комітетомь 
поставленої! цілії.

О т ь  Е н. К о н  е п с т о р і  и.

Перемишль, дня 29. Листопада 1892.

Ч. 6264. Ч. 86.
О складках'ь на ре̂  
[ставрацію Церкви 

в-ь Бахури.

На нрошенье ибдписаного комитета иарохіяльного уділила Висока Прези
дія ц. к. Намістництва рескринтомь зь дня 29. Октоврія 1892 Ч. 12,235/нр. ио- 

. зволенье на збиранье добровбльннхь даткбвь на реставрацію церкви иарохіяльной 
вь Бахури вь елі чуючи кь 7 иов ітахь: Березбвскбмь, Перемискбмь, Добромиль- 
екбмь, Сяноцкбмь, Коросняньскбмь, Яслискбмь и Ряшбвскбмь. Щ оби ся возпользо- 
вати симь нозво.тені.емь вишле подписаннй комитеть парохіяльннй кольекгантбвь, 
котории будуть збирати всякій хотябн найменшій лепти. Щ оби се одакь ббльшій 
усп іх ь  принесло вь иользу нашой убогой церкви, сміємо просити Всесвітліііш у  
и Внсоконренодобну Консисторію о вселаскавійше нонертье сей богоугодно!! справи 
и препорученье нашихь кольектантбвь о п іц і Всч. Духовеньства помянутнхь 7 
повітбвь п заохоченье ‘Духовеньства прочихь иовітбвь діецезій до збирана скла- 
докь по церквахь и пересилана гнхже нодь адресою: Комитеть парох. вь Бахури, 
н. н. Динбвь. Понеже при нашбмь убожестві не маємо иншой дороги до вьіходу 
и лише дорогою иубличной жертво любив о сти зможемо туть на кончинахь Руси удер
жати нашу церковь отвітно, а тнмь самимь и нашь обрядь на отвігнбмь сте- 
пени велеліпія и рбвноваги сь переважаючою латиньскою церквою.

Препоручаемь Всеч Душнастирямь сей братний голось, випливаючій зь 
необходимой потреби, подати иомочну руку рускимь братямь и не дати упасти той 
церкви —  бо якь не буде рускои церкви не стане и рускихь иарохіянь. Препо- 
ручаемь дальше, оголосити вь церкви тое нрошенье, взяти вь опіку ЯВИВИІИХЬ ся
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кольектантбвь и кромі того занятиеь лично собираньем'ь жертвь, и соб рани впрость 
до комитету отсьілати.

О т ь  Е іг. К о н с и с т о р і и.

Перемишль, дня 10. Студня 1892.

Ч. 87.

Митронолитальний Ординаріять вь Львові нодь днемь 8. Листопада 1892 
Ч. 851/орд. оголошує слідуючій конкурсь :

„Вь соединеньїхь ІІІтатахь пбвночнои Америки оказуе ся потреба гр. кат. 
Душпастьіря для вірньїхь нашого гр. кат. обряда тамь перебуваючихь. Кандидати 
на ти посади реФ.іьектуючй вдбвці або безженнй, пбсля іірііказу св. Собранія о 
розширенню в ір и , мають свои належиш заосмотренй прошенія Митрон. Ордина
рі ятови предл ожити а.

Сей конкурсь подає ся до відомості! Прч. Священьства сь тімь, що 
желаючй получити згадане містце должнй прошенія свои вь дорозі уряда дека* 
пального сюда для дальшого сенроведенія предложити.

О т ь  Е и. К о н е й  с т о р і  и.

Перемишль, дня ЗО. Листопада 1892.

Ч. 88.

По поводу нриключаючихь ся случаівь, що гденекоторй уряди парохіяль
нй, на прошеня зарядбвь шкбльнихь составляти и тамже доставляти вьїказь до 
школи обовязаннхь дітей шкбльнихь, ничь не бтповідають, чім ь задачу шкбльни- 
цтва ирепятетвують, тожь предлежачимь приказує ся згаданії викази благовременно 
ділати и тіиже дотичньїмь зарядамь шкбльнимь найдальше до 15. Серпня кождого 
року пересилати.

О т ь Е н. К о н с її с т о р і и.

Перемишль, дня 13. Студня 1892.

Ч. 89. .

Всеч. Комісія управляюча ділами вдов.-сирот. ф о н д и  доносить н о д ь  днемь 
5. Студня 1892 Ч. 508 слідуюче:

Ч. 6384.

Конкурсь на носа* 
ду душпастьіря вт, 
пбвнбнной Америці

Ч. 6608.
Овьїказахт д ітей  

ДО П0СІЩЄНЯ ШКО'
льі обовязаньїхт,.

Ч. 6655.

Стант> касьівд.-сир. 
Фонда за м ісяць 
Листопада 1892.
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С Т А Н ^ ЬСАСЬІ ЕДОВИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА.
Оть дня 1. до ЗО. Падолиста 1892 р.

А) Фондчь коренньїй.

Готовка ціннії
паперьі

ЯЛ. кр. зл. кр.

283 85 130451 22
20 —
60 — —
60 —
40 —
60 —

40 —
160 —
100 —

10 —
100 — —

1000 ■ — ■

— 200 .
—

— 1000

— - 500

200
1933 85 132351 22
1836 38 —

97 47 132351 22
І

II р и х о д ь Р о з х б д ь Готовка

зл. кр.

ціннії
паперьі

зл. кр.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11

■п
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

5 55

1. Перенось зь Жовтня 
2 . 0.  Гооиодаревскііі 1. 
3. „ Брнлиньсній І. 

Дуркоть Максим. 
Кузьмакь іо с и ф ь  
Чеховичь Тить 
Санрунь Мих. 
Гермакь Казйм. 
Федевь 1 Івані» 
Сінькевичь Алек. 
Городецкій Іоаннь

12. рбщо-рол.кр. Завед.
13. Закуплено :

а) 4 7а % Листи заст. 
Банку краевого Сер. 
II. Ч. 5109, 4505

б) 4% Облиг. ф діда 
нропинацинного Се
рія Ц., Число 15851

в) 4У°/0 Лист. Заст. 
Банку краевого Се
рія III. Число 4266

г) 4%. Облиг. Фонда
н роп п надійного Се
рія Е., Число 1701, 
12558 . . . . і

всего
отшпбнувшд розхбдь

остае вь касії ЗО. над.

1.
2.

Порто иочтове 
Видано на закупно
а) 4% обл. ф . дроп
б) 4V27o Лист.зас 

банку краев.
в) 4 1/2°/о Л ист, зас 

банку краев.
г) 4°/о обл. ф . дроп

всего

—  54 

952 50 

198

495 -  
190 34

183638

Б) Вь Общо-роль. кред. Заведенію 11.400 зл.
Б) Фондгь резервовьій.

П р и х б д ь
Готовкою

зл. кр.

1. 0 . Санрунь Михаиль . .
2. „ Матюкь Антонііі . . .
3. „ Черлюнчакевичь Сильвест.
4. „ Илницкііі Владнславь .
5. „ Мосевнчь Володимирь
6. „ Перенось зь Жовтня .

20
106

12t-<
7

3258

06
72

28
всего

Отшибнувіпи розхбдь . . . .

т-Ч

1
СО 06

Остае вь касі дня ЗО. падолиста 3411 06

Р о З X б д ь



В) Фонд^ роспорядимьш.

II р и Х О Д І . Готовкою

зл. |кр.

Р о З X 0 д т>
Готовкою

зл. |кр.

u 4 0

3 6 2

2 5 _

2 5
GO
ЗО

1 1 5 8 |0 2

55

11

1. Перенось зт. Жовтня .
2. О. Метьїкь Василій
3. Деканать Канчудкій, а именно

о. Ивасювка. Алекс. 7 зл.
о. Затекь Максимь 7 „
о. Залевскій Василій 9 „
о. Колтунюкь Ник. 7 >
о. ІІІумило Тома 7

4. Деканать Бирчаньекій бдь 
о. Коньїстяньского Ант. .

5. О. Кузнкь Корнилііі .
6. ,, . . .
7. Деканать Белзскій, а именно: 

О.
її 
іі- 
іі
r 
r 
11 

11 

11 

11 

11

о .
11

11

11

11

11

11
11

11

11

11

11

57

9.
10.
11.

О. Сливиньскій Михаиль 
Метеля Северинь . .
Мосевичь Володимирь

57
5*

всего
Отінибнувши розхбдь

170G80 
20 —  

37

Чеховичь Оресть 7 зл.
Новосядловскій М. 12 57

Селецкій Кириль 7 55

Тустановскі іі Ант. 7 55

Черевко Іоаннь 7 55

Брунецт. Алекс. 7 55

Дмоховскі іі Маоеіі 12 55

1 ІДшановекііі Має. 12 55

Саикь Корнило 7 57

Лавредкій Василій 7 55

Чернедкій Василій 7 55

санать Ярослав, а именно :
Матюкь Антонііі 2 ЗЛ.
Черлк>іічакевичі. С. 12 75

Хотьінедкііі Іоаннь 7 57

Год овані,скій IIетрь 7 55

Пасучинт.скі ii Іł 0M.. 7 55

Дорьїкь Теодорь 7 55

Кишакевичь Мих. 12 55

Добряньскій Кип. 7 п
Ухнять Дим. 7 11
Горошевичь Пес. 7 11
Калимонь Григ. 7 11
Мрозовсвій Мих. 7 11
Неіідохь Іояннь 7 55

Подолиньскііі Фил. 7 55

Саноцкій Левь 7 55

Барновичь Ант. 7 55

Лехидкііі гГеод. 7 55

Перчиньскііі Петрт> 7 55

, Стедишинь Алекс. 7 55

1. За текучй купони вбдь4°/0 обл.
ф о н д и  пропинац. Сер. Ц. Ч. 
15851 . . .  . . .

2. АутограФІя, наїгЬрь, порто
ночтове ...................................

3. Вд. Комарницка Домицеля
нередатокь

4. Вд. Париловичь Аиол. „
5. Вд. Сембратовичь Елена „
G. Вд. Копко Емилія

Остае дня ЗО. падол. вь кас/
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Ч. 6647.

О сопружествахх 
Баварскихг под- 

даньїхг.

П о в т о р е н ь  Є.
1. Фондь кор. готовкою 97 зл. 47 кр. —  ц-Ьн. є ф є к . 132.351 зл. 22 кр.
2. „ резер. ,, 3411 „ Об
3. .. розпор. „ 1914 ,, 78 „

з о /, і 1892 р. має бути готовкою 5423 зл. 31 кр. —  ціш. єфєк. 132351 зл. 22 кр. 

ОтвГтно тому виказові! найдено дня ЗО. Падолиста 1892 р. вь касі:
1. Книж. щадн. Нар. rl"орг. Ч. 91 на 504 зл. 69 кр.
9" • 55 4-І 4-І 44 44 163 44

507 44 11
443U* 44 44 44 44 44 175 44

961
44 63

44

4. ,, „ Перем. каси /7 17124
44

3184 44 23
44

5. Готовими грбшми • • 265
44

65 44

всего 5423 ЗЛ. 31 Іф.

Вь цГннихь еФектахь • •  • 132351 зл. 22 кр.

'

В. Кондрацкій 
секретарю.

М. Подолиньскій
предсбдатель

М. Копко
касіерч.

М. Мриць 
контрольорг

О т ь Е її. К о н с и с т о р і  и. 

Перемишль, дня 13. Студня 1892.

Ч. 90

Високе ц. к. Намістництво уділило нодь днемь 28. Падолиста 1892 ч, 
91545 Еп. Консисторіи слідуюче рознорядженье :

sol

Н.
„ O d p is . K. k. Ministerium des Innern. Nr. 9576 an Se. Excellenz den 

k. k. Statthalter v. Galizien Dr. Casimir Grafen Badeni.
Mit dem hieramtlichen im Einvernehmen mit dem Justiz-Ministerium und 

jenem fiir Cultus und Unterricht ergangenen Erlasse vom 9. Marz 1882 Zl. 17.461 
ex 1881 ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass baierische Staatsangehorige be- 
hufs ihrer Verehelichung eines von der competenten Districtsverwaltungsbehorde 
auso-efertio-ten Verehelichun^szeugnisses bedtirfen und dass daher auch bei einer im 
diesseitigen Staatsgebiete vorzunehmenden Eheschliessung eines baierischen Staats- 
anoehorigen, diess so lange nicht zuzulassen sei, Dis derselbe das erwahnte legał 
ausgefertigte und vorschriftsmassig legalisirte Verehelichungszeugniss beigebracht 
hat. Zugleich ist darauf hingewie^en worden, dass nach dem bairischen Gesetze vom 
16. April 1868 iiber Heimat, Vferehelichung und Aufenthalt und der zu diesem er- 
flossenen Gesetzes-Novelle vom 23. Februar 1872 eine ohne die erfolgte Austellung 
des o-edachten Zeugnisses eingegangene Ehe eines bairischen Staatsangehórigen un- 
giltig ist, und dass somit im Falle der Verhelichung eines Baiern mit einer Aus- 
landerin (z. B. einer osterreichischen Staatsbiirgerin) eine solche Ehe auch in Be- 
zuo- auf die Staatsangehorigkeit der Gattin und der Kinder ohne Wirkung ist.

vo.
tli

te

(ist
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bel

Jus
Ke
. lid]
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tre
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Mit dem in Baiern jungst erlassenen Gesetze vom 17. Marz 1892 sind nur 
•einige Bestimmungen der oben erwahnten bairischen Gesetze vom 16. April 1868 
u. 23. Februar 1872 abgeandert beziehungsweise aufgehoben worden und sind in 
Absicht auf die Verehelichung an Stelle der bisherigen die nachstehenden Vorschri
ften g e tre ten : „Auf die Rechtsgiltigkeit der geschlossenen Ehe ist der Mangel die- 
ses Zeugnisses“ (d. i. des oben erwahnten Verehelichungs-Zeugnisses) „ohne Ein- 
„fluss ; die Ehe hat aber so lange, ais die Austellung des Zeugnisses nicht nach- 
„traglich erwirkt wurde, fiir die Eheirau und die aus der Ehe entsprossenen oder 
,,durch dieselbe lęgitimirten Kinder in Bezug auf die Heimat nicht die Wirkungen 
„einer giltigen Ehe. Die Ehefrau behalt ihre bisherige Heimat und die Kinder fol- 
„gen der Heimat der Mutter. Erlangt die Ehefrau erst durch die Verheiratung die 
»baierische Staatsangehorigkeit, so besitzt sie mit ihren aus dieser Ehe entsprosse- 
„nen oder durch dieselbe legitimirten Kindern die vorlaufige Heimat in der Hei- 
„matsgemeinde des Mannes....447 / O

„Vostehende Bestimmungen sind unbeschadet erworbener Rechte dritter 
„auch auf diejenigen E'hen anzuwenden, welche nach dem Gesetze vom 16. April’ 
„1868 resp. vom 23. Februar 1872, oder nach den entsprechenden alteren Vorschri- 
»ften ais ungiltig zu behandeln waren.44

Aus den erwahnten nunmehr in Baiern ins Lebengetretenen gesetzlichen 
Bestimmungen ergibt sich, dass die Vorschriften betreffend die Notwendigkeit der 
Beibringung des erwahnten Verehelichungszeugnisses zwar unberlihrt bleiben, dass 
jedoch der Mangel dieses Zeugnisses nicht mehr die Rechtsungiltigkeit der Ehe be- 
wirkt. Es wird daher auch eine von einem bairischen Staatsangehorigen mit einer 
osterreichischen Staatsbiirgerin abgeschlossene Ehe ungeachtet des Mangels des 
erwahnten Zeugnisses — wenn nicht etwa ein anderes trennendes Ehehinderniss 
obwaltet — sich ais rechtsgiltig darstellen und werden somit auch im Falle einer 
solchen Ehe die Ehefrau, sowie die aus der Ehe entsprossenen oder durch dieselbe 
legitimirten Kinder die baierische Staatsangehorigkeit erlangen.

Da, wie aus den oben angefiihrten Bestimmungen des bairischen GesetzesO o
vom 17. Marz 1892 hervorgeht, der Bestimmung desselben, welche sich auf die Wir- 
kung des Mangels des mehrerwahnten Verehelichungszeugnisses bezieht, riickwir- 
kende Kraft zuerkannt wurde, werden — unbeschadet erworbener Rechte dritter 
— die gleichen Grundsatze auch auf jene zwischen bairischen Stattsangehorigen und 
osterreichischen Staatsbiirgerinnen geschlossene Ehen anzuwenden sein, welche nach 
den bisher in Baiern in Geltung gestandenen Vorschriften oder nach den beziigli- 
chen alteren Normen wegen des Mangels des erwahnten Zeugnisses ais ungiltig zu 
behandeln waren.

Von dem Vorstehenden werden Hochdieselben im Einvernehmen mit dem 
Justiz-Ministerium und mit jenem fitr Cultus und Unterricht mit dem Ersuchen in 
Kenntniss gesetzt, hievon die in dem eingangs erwahnten Erlasse bezeichneten Be- 
hórden und Organe in geeigneter Weise zu verstandigen.

Hiebei sind dieselben jedoch ausdriicklich darauf aufmerksam zu machen, 
dass in Bezug auf die Verpflichtung der bairischen Stattsangehorigen zur Beibrin
gung eines legalen von der competenten Districtsverwaltungsbehorde ausgefer- 
tigten Verehelichungszeugnisses nichts geandert erscheint, dass daher auch fortan 
eine Eheschliessung eines bairischen Staatsangehorigen in dem in Reichsrathe ver- 
tretenen Landergebiete nicht eher zn zulassen ist, bevor das gedachte vorschrifts-



massig legalisirte Verehelichungszeugniss beigebracht wurde, und dass somit sammt- 
liche W eisungen und Eroffnungen des gedachten hieramtlichen Erlasses vom 9 . Marz 
1882, soweit sie nicht die Frage hinsichtlich der Wirkung des Mangels des geda
chten Verehelichungszeugnisses in Absicht auf die Rechtsgiltigkeit der Ehe betref- 
fen, aufrecht und unberiihrt bleiben.

Wien, am 2. November 1892.

Fiir den Minister des Innern: Erb m. p. “

ІІовьісше подався Всч. Духовеньству до відомості!.

О т ь Е п К о н с и с т о р і и .

Перемишль, 13. Студня 1892.

Хронио.
Ирезентьі получили: і

Ч. 6076. Криницкій Василій, зт» Епархіи Станиславбвскоії, на Гочевь деканата
Балигородского.

„ 6097. Осьмакт» Романі», на Синявку деканата Любачовского.
„ 6272. Яворскій Іоаннь, на Стр^лбичи, деканата Старосамборского. 
„ 6085. Хлопецкій Северинь, на Коньске, деканата Бирчаньского.

І
•}

Каноничну инетитуцію получили:
■ ■'«

4 . 6236. Сливиньскій Михаиль, на Тнряву волоску, деканата Л-Ьского.
„ 6258. Метелля Северинь, на Краковець, деканата Яворовского. ,
„ 6257. Мосьевичь Володимирь, на Новосело, деканата Куликовского.

До каноничнои институціи завозванй:
Ч. 6279. Венгриновичь Емиліянь, на Бортне, деканата Б-Ьдкого. ^
4 . 6645. Осьмакь Романь, на Синявку, деканата Любачовского. 5
„ 6654. Крнницкій Василій, на Гочевь, деканата Балигородского. 'В
„ 6565. Кобздай Володимирь, на Лоп’Ьнку, деканата Балигородского.
„ 6821. Яворскій Іоаннь, на Стр'Ьлбичи, деканата Старосамборского. ' j •

* Я*

Вж пропозицію принятй:
'•Я ц

Ч. 6145. На парохію НовосЬлки гостиннй, деканата Комарняньского: 1. Насаль-
скій Володимирь, 2- Жарскій Іоаннь, 3. Ковальскій Антоній, 4. Ясеницкій , 
Володимирь 5. Струсевичь Александерь. $«

,, 6746. На парохію Лужокь долішний, деканата Мокряньского : 1. Каико Дими
трій, 2. Ильницкій Іоаннь, 3. Дроздовскій Андрей, 4. Насальскій Володи
мирь. 5. Добряньскій Северинь, 6 . Билиньскій і о с и ф ь , 7. Ясеницкій Воло-
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димирь, 8. Хомишинт, Максимі», 9. Давидовичь Брониславт», 10. Савчакь 
Іоаннь, П . Вахнянинь Володимирь, 12. ІІестеровичь Николай, 13. Ше- 
мердякь Іоаннь.

Именованя:
Ч. 6162. Сембратовичг» Левь, Завід. деканата Сяноцкого именов. діііствительннмь 

деканомь, и тіт. Совітникомь Ен Консисторіи сь ознаками крнлошаньскими.
Ч. 6437, Куш нірь Едвардь, парохь вь Сторонной, именов. І. М. деканомь, а Иль- 

ницкіії Владнславь парохь вь Я с ін ц і Масіовой II. М. деканомь для де
каната Старосамборского.

Ч. 6558. Федьінкевичь Айталь, декань Яворовскііі нолучивь ознаки крьілошаньскіи
Ч. 6615. Устіановскій Василій, Завід. деканата Балигородского, именов. дійствит, 

деканомь, и тіт. Совітникомь Ен. Консисторіи сь ознаками крнлошаньскими.

ЗавЬдательетва получили:
Ч. 6257. Весоловскій Антонііі, вь Теглові деканата Угнбвского.
Ч. 6258. Вербицкій Георгій, вь Дублянахь, деканата Мокряньского.

Сотрудничества получили:
Ч. 6258. Полошиновичь Левь, вь Любачові.
„ ,, Поляньскій Іоаннь, вь Ярославю.
„ 6236. Чайковскій Романь, сам. сотрудичество вь Вислоку вьіжномь деканата 

Яслиского.
„ 6096. Хотннецкіп Константинь, сопомочничестно вь ІДавномь деканата 

Яслиского.
„ 6334. Федашь Ннколаіі, сопом. вь Яструбичохь, деканата Сокальского.

Новоіюставленй преевитерьі получили слідуючи иоеадьі:
Ч. 6351. Матвіясь Іоаннь, ирв. катихитуру при народннхь школахь вь Яворові.
Ч. 6353. Савчакь Викторь, ирв. катихитуру при народннхь школахь вь Добромилш

6363. Кузьмакь і о с и ф ь , завідатель. вь Рябомь деканата Балигородского.
6364. Чеховичь Тить, сотрудничество вь Белзі.

Гумецкііі Александерь, сономощ. вь Жолтанцяхь.

»
У)
V
Г)
у і

у
у
У

У
У)

У)

я
п
У)

6365.
6368.
6369. 
6397.
6399.
6400.
6411.
6412.
6413.
6414.
6445.
6446.

Гермакь Казимирь, 
Федевь Іоаннь, 
Мацюракь Северинь. 
Сінкевичь Александерь 
Козаневичь Анатоль,

у
У
у
уі

у

у
у
у
у
у
у
у

Еукизові. 
Хишевичахь. 
Дорогошові вел. 
Сернахь.
Летни.
Дальовой. . 
Берегахь горінь

Скобельскій Антоній, „
Хоминьскій Т єофиль, завідатель.
Дуркоть Максимиліянь, сономощ. вь Плоскомь ad Галбвка. 
Бованко Аеанасій, сонруд. вь Мнкротнні.
Паїшь Оресть, „ „ Старомь м іст і.
Врнлиньскііі Іоаннь „ ,, Теплицяхь.
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Ч. 6447. Круликовскій і о с и ф ь , с о н о м о щ . в ь  Во.лчбмь горішнбмь.
„ 6473. К озій  Антоній, сономощ. вь Ляшкахь.
,,'6555 . Кормошь Емиліянь, „ „ Стенятині.
„ 6667. Городецкііі Іоаннь, завід, вь Михалевичахь деканата Комарняньского.

Ч. 6890. Високе ц. к. Наміетництво розпорядженьемь зь дия 10. Студня 1892. Ч.
99645. призволяло на дотацію рочнихь 300 зл. для надатися маючого 
сопомочника пароху вь Троііци О. Іоанну Тарнавскому, на чась дунша- 
стнрства его.

Ч. 6899. Коростеньскііі Ромуалдь парохь вь Борнславю деканата Дрогобнцкого, 
нолучивь увольненье оть испнта конку рсового.

Грамотні похвальнії сь Архієрейскимь благословеньемь
получили:

Ч. 4520. Вблаг. Козловскііі Фльоріянь, властитель Липи дбльной за дарь 100 зл. и 
весь матеріалі, деревляньщ на будову церкви вь Малаві.

Ч. 4606. Вблаг. Вайдовичь Алексей, властитель Межибродя, за подарованье містця 
іі будинку на школу —  за виставленье влаеннмь коштомь будинкбвь 
нриходскихь и за рожни дари для місцевої! церкви, особенно за справле- 
нье звона вартості! 200 зл

Ч. 4813. Чест. громада вь Королику волоскбмь за нриукрашенье Дому Божого и 
вимурованье дому нарохіяльного.

Ч. 4813. Кониетяньскіи іосифь, парохь bj, Королику волоскбмь за ревнбсть дупі- 
пастирску вь провадженю парохіянь.

Исиьітгь конкуреовьій зложили:
1. Ворковскій Яковь, 2. Вислоцкій Игнатііі 3. Дуркоть Юліянь, 4. Жукь 

Григорій, 5. Калимонь Григорій, 6. Калужняцкііі Володимирь, 7. Ковальскін Воло
димирь, 8 . Крнницкій Іоаннь, 9. Михайловь Даніиль, 10. М усііі ГГє о ф и л ь , (с ь  от- 
личіемь) 11. Паславскій Володимирь, 12. Пержило Григорій, 13. Иетровскііі Миха
иль 14. Погорецкій Петрь (сь отличіемь) 15. Раставецкій Маркилііі, 16. Созаньскій 
Іоаннь, 17. Сологубь Василій, 18. Чайковскііі Антоній, 19. Чайковскій Романь.

На конкурсь сь речинцемь убйгательства до 10.
1893 вві ставляють ся слідуючій парохіи.:

Ч. 6257. Теглбвь, деканата Угнбвского, наданя приватного.
„ 6941. Дублянн, деканата Мокряньского, наданя приватного.

ЖЕрТВЬІ.
На иеренесенье Мощей б. и. Ен. Іоанна Снйгурского зложили:
Ч. 4847. Белзкій урядь дек. квоту 55 зл. 55 кр. котру зложили О. О. б. н. Иа- 

славекій Іілято 6 зл. Чеховичь Оресть 5 зл. Ляврецкій Александерь 3 зл. 
Осміловскій Ннколаіі 3 зл. Тустановскій Атанасій 3 зл. Черевко Іоаннь



Ч. 6274,

Ч. 6467

1 зл. Кучиньскій був. Игумент» вь Кристинополи 3 зл. Висиліяне зь Кри- 
стинополя 2 зл. Брунепь Алексей 1 зл. Дмоховскій Маоеіі 5 зл. Сапкь 
Корнилііі 5 зл. Мосевичь Ромуалдь 4 зл. Мосевичь Іоаннь 2 зл. Кузикь 
Корнилііі 1 зл. Чернецкііі Василій 1 зл Тустановскій Аоанасій 2 зл. Дро
бин складки 8 зл. 55 кр.

Ч. 6241. Ярославекій урядь дек. квоту 41 зл. котру зложили: О. О. Матюкь Ан
тонііі 2 зл. Хотьінецкіії Іоаннь 2 зл. Годованьскій Петрь 2 зл. Вахнянинь 
Игнатііі 2 зл. ПасЬчиньскііі Романі, 2 зл. Дорьїкь Теодорь 2 зл. Кушаке- 
вичь Михаиль 2 зл. Добряньскій Кинріянь 2 зл. Ухнять Димитрій 2 зл. 
Грицикевичь Іоаннь 2 зл. Лисикевичт, Василій 2 зл. Горошевичт, Несторь
2 зл. Лебедовичь Алексеіі 2 зл. Мрозовскііі Михаиль 2 зл. Нейдохь Іо
аннь 2 зл. Стецьішинь Алексей 2 зл. Подолиньскій Фнлемонь і зл. 
Сяноцкій Левь 2 зл. Лихицкій Теодозій 2 зл. Калимонь Григорій 1 зл. 
Перчиньскій Петрь 1 зл. Полошиновичь. Левь 1 зл.
Вадкій урядь дек. квоту 5 зл. 75 кр. котру зложили: О. О. Барновскій 

Захарія 2 зл. Парохіане зь Новици 1 зл. 75 кр. Русинякь Іоаннь і зл. 
Курило Василій 1 зл.
Дрогобьіцкій урядь дек надославь квоту 25 зл. 50 кр. котру зложили 

О. О. Скобельскій Іоаннь 2 зл. Сіокало Лілія 2 зл. Іесипь Петрь 50 кр. 
Ясеницкій Антонііі 50 кр. Селецкій Іоаннь 50 кр. Коїналкевичь Петрь
1 зл. Грьіцай Даниіль 1 зл НГмиловичь Ю л і я н ь  2 зл. Лункій Онуфрій
2 зл. Коростеньскііі Ромуалдь 2 зл. Ясеницкій Николай 1 зл. Дашкевичь 
Іоанні, 1 зл. Рудавскій Антоній 1 зл. Калужняцкііі Антонііі 2 зл. Пль- 
ницкій Генрикь 50 кр. Чапельскііі Антонііі 1 зл. Гошовскііі Василій 1 зр. 
Поляньскій Алойсій 1 зл. 50 кр. Савицкій Григорій 1 зл. Хилякь 
О т є ф я н ь  2  зл.

Ч. 6525. Ярославекій урядь дек. квоту 5 зл. котру зложили: О. О. Варновичь А н
тоній 2 зл. Билецкій Михаиль 2 зл. Грнневецкій Емиліянь 1 зр.

Ч. 6550. Новопоставлени нресвитерьі зложили квоту 5 зл. а то: Городецкііі Іоаннь 
2  зл. Кузьмакь іо с и ф ь  1 зл. Дуркоть Максиміліянь 1 зл. Чеховичь Тить 1 зл. 

Ч. 6603. Балигородскііі урядь дек. квоту 12 зл. котру зложили: О. О. Ясеницкій 
Кинріянь 1 зл. Ладьіжиньскій Михаиль 1 зл Рьгнявець Володимирь ї зл. 
Гукевичь Володимирь 1 зл. Козакь Теодорь 50 кр. Вендзиловичь Юліянь
1 зл. Охничь Василій 1 зл. Венгриновичь Володимирь 50 кр Титарь Іо
аннь 1 зл Савчинь Іоакимь 1 зл, Давидовичь Емиліянь 1 зл Устяновскій 
Василі іі 1 зл. Щирба Михаиль 1 зл.

Ч. 6752. Мере на Теодорь парохь вь РЬпиику квоту 10 зл.
Ч. 6619. МушииьСкій дек. урядь квоту 40 зр. 70 кр. котру зложили: О. Сенета 

Іоаннь 1 зр. Козловскій Волод. 2 зр. Качмарчикь Т єофиль 1 зр. Сандо- 
вичь Нетрі, 1 зр. Дуркоть Іоаннь 1 зр. Константиновичь Конст. 1 зр. 
Снрьісь Григорій 1 зр. Парьіловичь Іоаннь 2 зр. Жегестовскій Михаиль
2 зр. Полошиновичь Волод. 1 зр. Чирняньскій Іоаннь 1 зр. Коньїстяньегай 
Іоаннь 2 зр. Ломницкій іо с и ф ь  2 зр^ 70 кр. Вислоцкій Игнатііі 1 зр. Мо- 
хнацкій іо с и ф ь  І зр. Мохнацкій Діонизій 1 зр. Хилякь Константинь 1 зр. 
Дуркоть Іоаннь Хриз. 5 зр. Цапиньскій Петрь І зр. Копьістяньскііі Гри
горій 5 зр. Поляньскій СоФронь 1 зр. Прислопскііі Іоаннь 2 зр. Констан
тиновичь Антоній 1 зр. ІПумило Михаиль 1 зр. Рьінявець Игнатііі 1 зр.
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Ч. 674о. Жолковскііі уряд. док. квоту 20 зр. котру зложили: 0 0 .  Коцьїкь Андрей 
1 зр. Грушкевичь Михаиль 1 зр. Породно Василій 1 зр. Подолиньскій Во
лодям. 1 зр. Крушиньскій іо с и ф ь  1 зр. Раставецкііі Счастньїй 1 зр. Тнм- 
кевичь Андреіі 1 зр. Козловскій Корнилііі, Кинріянь 2 зр. Трихимовичь 
Юліянь 1 зр. Борьісевичь Андрей 50 кр. Ворьісевичь Аоанасііі 2 зл. Краіі- 
чикь Илія 1 зр. Коеоноцкііі Михаиль 50 кр. Саноцкій Алек. 1 зл. Радец- 
кій Іоаннь 50 кр. Будзьіновскій іо с и ф ь  1 зр. гГустановскііі Аоанасііі 1 зр. 
Олещукь Лука 50 кр. Виханьскій Александерь 1 зр. Дрималикь Лаврен- 
тій 1 зр.

Ч. 6831. Козаневичь Левь, парохь вь Мистковичахь 5 зр.
Ч. 6844. Староеамборскій урядь дек. оть содеканальньїхь Священниковь квоту 25 зл.
Ч. 6244. Ярославекій урядь дек. надославь 7 зл. 80 кр. на будову церкви вь Тро

стянци вь Епархіи Львовской. — 7 зл. ЗО кр. на будову церкви вь Д у
бецку. —  6 зл. ЗО кр. на реставрацію церкви вь Отаромь м іст і.

На Міссіи аФриканьскй;
Ч. 6524. Яслискііі урядь дек. надославь квоту 6 зл. 20 кр.. котру зложили : 0 0 .

Ліщиньскій Іоаннь 1 зр. 20 кр. Заремба іо с и ф ь  1 зр. Габла Димитрій 
50 кр. Сливиньскій Михаиль 50 нр. Котись Даниіль 50 кр. Войтовичь 
Левь 50 кр. Колодій Симеонь 50 кр. Бачиньскій Николай 50 кр. Мако
ве іі Илія 50 кр. Кочиркевичь Андреіі 50 кр.

Ч. 2997. Урядь нарохіяльньш вь Зубкові, на знесенье невольництва вь Афрьїці 4 зл.

На церковть вт> Раранчи:
Ч. 6244. Ярославекій урядь деканаль. 4 зр. 66 кр.

,У])ядь нарохіяльньїй вь H. Н. (нечеткій) 2 зр.
Ч. 2997. Урядь нарохіяльньїй вь Зубкові 4 зр.
Ч. 5336. Хотьінецкій Константинь оть громади Букова и Лютовиска 2 зл. 20 кр.

На церковж ев. Іоакима вчь Рим'Ь,
Ч. 5336. Хотьінецкій Константинь, завідатель вь Буковоіі дек. Старосольского оть 

себе и парохіянь 2 зр. 20 кр.

На ев, М/Ьстця:
Ч. 6975. Гарасовскій Ч А о ф и л ь , парохь вь Коровици 3 зр.

О тч5 Е п, О р д и н а р і а т а.
Перемишль, дня ^8. Студня 1892.

, f Юлінїїь
Епископь.

fvn«Mi С. Ф. Піонткевича вг  Перемьішли.


