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Рокъ 1>93. Выдано 1G. Сѣчня Ч. I.

Ч. 1. Ч. 184.

СИЛ КРЕСТ ЕРЪ СЕМ БРАК )РІ 141 >,
Божою Милостію и св. Апостольского Престола благодатію Митрополитъ Галицкій, Архіепи
скопъ Львовскій, Епископъ Каменецкій, Его ц. и к. Апостольского Величества дѣйствитель
ный тайный Совѣтникъ, Членъ Палаты Вельможь Австрійской думы державной, Віцемарша- 
локъ и Членъ Сойма Королества Галичины и Володимиріи съ  Великимъ Княжествомъ Кра

кбвскбмъ, Докторъ св. Богословія и пр. и пр.

ЮЛІИП Ъ  ІІЕЛЕШЪ,
Божою Милостію и св. Апостольского Престола бгагодатію Епископъ Перемыскій, Самборскій 
и Сяноцкій, 'Членъ Сойма Королества Галичины и Володимиріи съ  Великимъ Княжествомъ 

Кракбвскбмъ, Докторъ св. Богословія и пр. и пр.

ІОЛШІІЪ рыцарт> К.Ѵ ПЛОВСКІИ,
Божою Милостію н св. Апостольского Престола благодатію Епископъ Станиславбвскій, 
Шамбелянъ Его Святости Льва XIII. Папы Римского, Членъ Сойма Королества Галичины 

и Володимиріи съ Великимъ Княжествомъ Кракбвскбмъ и пр. и пр.

В н е ч е с т н о м  у І в я щ е н ь с т в у  и В ѣ р н ы м ъ  Н а ш и х ъ  Д і е ц е -  
з і й м и р ъ  и б л а г о д а т ь  о Г о с п о д ѣ  н а ш б м ъ  І и с у с ѣ  Х р и с т ѣ .

Сповняючи обовязокъ пастырскій, Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ 
на Насъ вложений, довжин Мы поручене Намъ стадо вѣрныхъ не лише вести на 
здорову нашу духовну, яку Господь и Спаситель нашь зложивъ въ св. своей Цер-
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квѣ, але такожь хоронити то стадо бтъ шкодлив и поживы духовной, противніш 
ев. вѣрѣ и чеетнотѣ христінньскбп.

Противникъ царства Божого на земли рожныхъ уживає орудій, іцобы 
тому царству нанести шкоду. Найнебезпечнѣіішимъ однакожь о))удіемъ такимъ въ 
нашихъ часахъ суть письма, котрії ширитъ насади противнії науцѣ Христа ( 'пари
тели, пбдконуютъ св. вѣру и ширятъ нснѣргтво, або рбвнодд) шнбеть религійну. 
il ик'і. зъ одной сторони радуємося, коли чуемо, іцо середъ народу нашого ширитъ 
ся грамотность и подноситъ сн просвѣта черезъ заклаіанье школъ и читальнѣ, бо 
человѣкъ грамотным и нросвѣчсный скорше и лучше порозу мѣе правды вѣры, 
красоту и етОйнОсть честноты лучше зможе Бога хвалити и виповнити свои обо- 
вязки, скорше зъучѣе собѣ дати ралу въ своихъ нригодахъ житья п поправити 
свою долю; такъ зъ другой стороны нобоюсмо ся, іцобы въ руки нашихъ .іюлей 
не Доставали ся письма, іцо подкопу ютъ св. вѣру и честноту христіяньску. На 
жаль сказали мусимо, іцо. якъ зачуваємо, лѣпстно дбпаютъ ся вл. румі нашихъ 
л (оде fi такії шкбдлпвіі письма, котрії пбдрываютъ въ народѣ св. вѣру, подкуп уюут» 
новап свиіцсньсѵва, ворожо выступаютъ противъ св Церкви и захитати можуть 
соединенье нашого руекого народу съ св Церквою римскою

такихъ то нисьмъ належатъ : „Народ, Хлібороб, Галицкая Русь," и ирочй 
того самого духа. ,,Хлібороб и Народ~ суть органами партіи такі, званой радикаль
ной, они виступають ворожо супротивъ св. вѣры Церкви и евніценьетва Засады въ 
нихъ гол опійнії суть небезпечнії, бо. коли якій народі, стр тнтъ св. вѣру, ю н до
рогій скарбі,, базі» котрого человѣкъ анн вѣчно ани дочасно щас.іикымл, бути нс 
можи, то, чнчъ же бнъ стане ся, якъ нс лютымъ «вѣренъ, котрий улягаючи побу
дженою своихъ похотей и пристрастен — послѣди цѣль свого житья бачить лишь 
въ заспокоєною тихъ же и нс іжахне ся передъ н ія к и м и  средствами, котрії лишь 
до того послужити можуть, іцобы ВДОВОЛИШ своѵу потягові! до уживання. Чоло- 
вѣкови бе п. вѣры не есть ничь святе, бнь не узнає vftsi днои поваги ани Божои 
анн людской. Загальний безладі, и вызысканьс слабшого були бы конечнымъ на- 
слѣдкомъ такого стану.

Часописи зновъ „Галицкая Русьи и другії подобна, хоть не ширятъ прямо 
засадъ бе ірслигійныхі. и неморалміыхъ, однакожь своими величаніями и похвалами 
схнсмы іиагалѣ а россійской въ особенности, тенденціііничъ п0дношсні.смъ богослу
женій, обходовъ и особь церкви россійскон, »величаньемъ оеббъ сиронсвѣріівшихъ 
сн Церквѣ католнцкби и принявших!, ехш'му, частымъ нсопраиданымъ висту ів-ва- 
нвсм'і. супротивъ Іерархіи церковной католицкоіі. а вкбнціі оказованьемъ бблмпои 
іірііхіілыюстіі до церкві; вехбднои нссосдіінснои, нѣжь до Церкви католицкоіі и до 
соединенія, можуть ві. народѣ ііапымъ охолодити нривизанве до св. католической 
Церкви, захитати соединенье съ Римомъ, засѣятн рбиноду шнбеть религійну а навѣть 
ослабити патріотичнії чувства Русиновъ.

З в  тыхъ отже причинъ Мы намитий на слова св. Павла: ГВ ни  м а н т е  
\  б о  с с б ѣ и в с е м у  с т а д у ,  в ъ  н с м ж  с Д у х ъ  с в я т ы  іі в а с ъ  п о с т а в и  
с и і с к о н ы  п а с т и  це р к о н ъ  Г о с п о д а  и Б о г а ,  ю ж е  с т а ж а  к р о в і ю  
с в о е ю 11 (Діям. 20. 2Ь.) уважаемо за свой обовязокъ звернути увагу ВЧ. Дѵхо- 
веньетва на кыеше реченй письма заказати читані.с и рознространснье тыхъ же 
и вбзвагн Вссч. Д\ шнастыровъ. іцобы подъ строгой» отвѣчателвностію ихъ совѣсти 
иерічтерѣгали и хоронили пор ученыхъ собѣ вѣрныхъ передъ питаньемъ тыхъ же 
а  именно, іцобы при подані й собѣ нагодѣ попеняли имъ згу бнії напрями речі нихъ



з

часописе»! и поучали ихъ, на яке неОезнеченьетво выставляютъ ся душѣ ихъ и якъ 
провиннютъ си передъ Господомъ Гогомъ, коли ти часописи читаютъ, и нСднома- 
гактъ. Особлиножь наіі Всеч. Душиаотырѣ звернуть бачність свою на читальнѣ 
и на шкбдміу молодѣжь и нам доложатъ всей старанності!, іцобы иысше рентныхъ 
часоииссп ii иншихъ шісьмъ такого напряму не допустити до читальні, и до рукъ 
молодѣжи. Гдебы однакожъ своимъ шчнымъ внлииомъ сего арйбити не могли, то 
наіі доне суті, взпядному < ірдинарінюви. котрыіі обдумає, икнхъ бы л жити мѣръ, 
іцобы лиху занобѣгчи

А іцобы шовъ заходы дуншаетыря були уенѣіннй, доиженъ Онъ самъ дати 
зъ себе примѣръ и тыхъ часовисей и нисьмъ самъ не держати и не нрен меро- 
вати, держачи ся словъ св. Іоанна (II. I. 10.): „ В с я к ъ  п е р е с т у п а н і ї  и н е- 
п р е б  ы в ая  іі въ у ч е н і и  X р і с тоѣв ѣ, Б о г а  не н м а т ь  . . . .  А ще  к т о  п р и 
х о д и т ъ  кі .  в а м ъ  и с е г о  у ч е н і я  н е  п р и н о с и т ъ ,  н е  п р і е м л и т е  е г о  
в ъ  д о м ъ ,  и р а д  о в а т и с я е м у  не  г л а г о л и т е .  Г л а г о л я іі б о  е м у  р а 
д о  в а т и с я. с о о б щ а е т с я  д ѣ л о м ъ  е г о  з л ы м  ъ.“ Се заряджені,е Наше що до 
заказу новысшихъ газетъ и нисьмъ нозОстас въ своей сиіѣ навѣтъ на тогды, — 
коли бы реченй письма свои» назву вмѣнили, однакожъ нанрямъ той самъ захо
вали. — и то ажъ до Нашого виразного Откликаньи сего заказу. — ІЗосч. же 
Урядамъ деканальнымъ накладаемъ на совѣсть, іцобы они при дек. осмотрахъ осо- 
бенну на сю точку увагу звертали и о спостереженбмъ въ томъ нанрнмѣ непо
рядку въ енравозданяхъ своихъ взглндному Ординарі июни донести не залишили и 
то подъ особистою Отвѣчате юностію.

Дано въ Львовѣ дня 22. Студня 1 N92.

СИЛЬВЕСТЕРЪ,
Митрополитъ.

ЮЛІЯНЪ, КЛІЯН Ъ,
Епископъ Перемыскн,. Епископъ ( танін іавбвеііііі.

О т ъ  Е н . О р и  н а  p i а т а ,

Псрсмышль, дня 10. Сѣчня 1893.

Ч. 2. Ч. 184.

На числений заиытанья въ справѣ новой правописи въ книжкахъ школь
ныхъ завести сн маючои — новѣдомляемъ Бсечестн. Духовеньство, що Ордина- 
ріяты въ справѣ впровадження новой правописи до шкблъ не мали жадной участи, 
ани не були въ положеньи», якій будь вплывъ мати. Ординарінты не выдить одна
кожъ п ітребы змѣннти дотеперѣшну ними уживану нравились руску т. е. етимо- 
льогично-фонет нчну, и позаякъ та есть вѣковымъ уживаньемъ освящена, не зрмвяе 
союза съ Церквою и есть зовсѣмъ отвѣлна до отданья нитоменностеи языка мало- 
руского. ирото такъ Ординаріяты якъ и Консисторіи въ своемъ урядоваиі.и» будутъ 
держати ся и на дальше дотенерѣшнои правописи гакъ званой етимольоги іно-фо- 
нетичнои.

Преіюручае ся протое такожь и Всечестнымъ 0 0 . Деканамъ и Душпа- 
стырямъ. іцобы они въ своихъ урядовыхъ перепискахъ сирявсзданяхъ, донесеньяхъ

СПОЛЬВ : ОВѢіЦе- 
нье всѣхъ трехъ 
рускіхъгал. ордк- 

наріатовъ въ 
справѣ правопіов 

русвом.
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и грамотамъ зь одной стороны держали он чнстиго народне, руского нчыка — яъ 
другой :ке стороны ужинали дотенерѣшнои правописи єтичольогишо-фонєти чнои.

• Отъ гр. кат. ОрдинарінтАвъ.
ЛьвАвъ. дня 22. Студня 1892.

СИЛЬВЕСТЕРЪ
Митрополитъ.

ІОЛІЯНЪ, ЮЛІЯНЪ,
Епископъ Перемыскій. Епископъ Станиславовскі'і.

О т ъ  Е п. О р д и я а р і я т а.

Псречышль, днч 10. Сѣчни 1893.

Ч. 239 Ч. 3

Одозва централь 
ного комітета, для 
торжественного об 
ходу юв: [лея 50 
лѢінрго Епископ
ства ов. Отця II.

Льва XIII.

Оголошае ся слѣдуЮча Адовра центрального комітета для торжественною 
обходу К »вился 50-лѣтного Епископства св. Отца Льва П. X III.

.,() Д О З  В A.
Зближає сн день радостный для цѣлон каголицкои Церкви, для веѣхъ 

като.інцкихъ народовъ, день нелітні Ювилея Святѣнпюго Піца Льва 11 X III., въ 
которАмъ то дни тоіі достойный Наслѣдникъ сп Негра, будр обходити рѣдку, бо 
іінтьдеен тьлѣтну рАчннцн» свого Епископского рѵконоложенья. Радость того дня 
Атчуваюп. днесь іиѣ вѣрна я любнчн дѣти сп Отца ЮвнлнѴа но цѣ.юіі вселенной, 
куда лишь еягас пастырскій жел.ть его духовного вла дѣнія, —  в* юда, где лишь 
Гн.с католицке сѵрце, чн то вт, палатахъ вельможі., чи йодъ соломиною стрѣхою 
убогихъ лѣпннокъ чи поееред'ь народовъ давно угвердженыхъ въ ев. вѣрѣ, чн но- 
4 ересь ново ііаверііеныѵь, еще, не цѣлкомъ уцшш.ііі.іованыхъ наридАнъ и племенъ, 
котра ледво перша початки Г>ожон благодати и св. вѣры Христовов отримані. Всѣ 
тій численна и р.-ленородна народы и племена цѣлого свѣта мильно днесь приспо
собляютъ ся до гбіного обхода оного такъ рѣдкою а такі, ра достного и величавого 
торжества в нот*“ріп шво ііыж’і цініть хншпі. коли б> дуть могли носііѣшнтн до стонъ 
Достпіїного К »вилита и тамі, тюжити ему въ дарѣ горяча чувства ево*“и сыноіш"іі 
любви, сноси иекреннои преданности и непоколебимой вѣрности яко Гомд. кото
рый отримань Атъ Бога повноту власти Лііосто.іьскон въ Цсрквѣ Христовой, кото
рый яі;о Намѣстникъ Вожііі на аем.ін есть нидимымь іасгч нникомъ невидимою 
межи (югомъ а лодмп единого посередника — l’ircyCa Христа, который яко Архі
ерей Нового Навѣта, яко на івысшііі и единый пастырь в Увраішгсль Церкви все- 
іеньекои есть Епископомъ и Отцсмъ всѣхъ Епископовъ II ( 'вяіценнііковъ II всѣхъ 
вѣрныхъ, которого всѣ и къ самого Іи* д еа Христа слухати должна. Цо не лишь 
*-ама тая верховна власть Свитѣіішого Отца дѣлае сю  Епископскій Ювнлсй пр“Д- 
метемъ та кон іагальнои радости а его Престолъ цѣлою походовъ народивъ цѣлого, 
свѣта, але до гого причиняє ся тлкожь сама личноегіЛ внтѣйнюго Огца Лова П. XIII .  
въ которомъ Боже lipomi дѣніе въ гыхъ гакъ трл днихъ и сумныхъ часахъ поса
дило на Престолѣ Петровомъ мужа нейныклихь евойствл.. мужа великого ролу му 
и ве.піког*) сердив, мужа ионного мудрости Божон. мужа такъ волвыешенного ха 
рактсра, токіш солодичи и лагАдности. такой любви. іира и ягоды, щ о тыми вели-
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кими дарами неба, которыми его Господь збоіатиьь до такъ высокого уряда за--т, 
чудовавъ свѣтъ и ввернувъ на себе очи ввѣкъ вѣрныхъ сыновъ Христовой цер
кви а навѣть ей ворогОвъ.

Въ тбмъ агальн ,мъ оказанью наііблагороднѣіішихъ чувствъ Свнтѣіішому 
Отцу ІОвилнту, въ томъ всемірномъ и единодушномъ узнанью Свчтѣіішого Отца яко 
Головы цѣлого христінньства, —  мы, Галицкй Гусины, не можемъ и не хочемъ 
дати ся випередити никому, але бажаемъ при тбіі такъ пожеланий случайности 
явно и голосно иіъявити чувства нашои сыновнои любви и нашого ісрѣнкого нри- 
вязанья до вселеньского Отца цѣлого христінньства, Представителя того св. Апо
стольского Престола, отъ которого отрималисьмо ев. католицку единоснаситсдьну 
вѣру, той наГідорожіпИі нашъ скарбъ, тую наііцѣннѣйшу нашу спадщину ; который 
то Престолъ но всѣ часы бу въ и ееть сильною охороною нашои св. Церкви и на
шого руского народа.

}  радонаю сн бтцѣвокс сердце СвнгЬйшого Оща ІОвилята, коли довѣдавъ 
сн. іцо мы, Галицки Гусины, такъ щиро и горячо бажаемъ. при случайности того 
величавого его Юшілея зложити лично у стонъ его Престола тій наши искренни 
чувства и дати новый доказі, нашои крѣпкой вѣрности для св. Апостольского Пре
стола, — и ото ( штѣйіііін Отецъ благоволивъ ласкаво приречи, що съ Отцѣвс.кимъ 
любячнмъ сердцемъ и pi б ме представителей Галицкой Гуси на окремимъ послухані,и».

Великій. численный есть рускіЯ народъ въ Галичинѣ ; Онъ сягає до трехъ 
миліон»пъ. 'Гожь годигъ ея, щобы зарОвно численными були его представителѣ пе
редъ ев. Апостольскими Престоломъ въ часѣ оного ласкано намъ приреченого по
слу ханья. щобы кромѣ руекихъ священниковъ зОбрали ея тамъ якъ найчисденнѣй- 
ше т-i ко/Ы, предела Интелѣ рускои интслигенціи, руекихъ промишленникбнъ, мѣщанъ 
и (слинь, слономъ, представителѣ всякого сословія нашого руского народа. Чямъ 
больше буде число тыхъ розничныхъ представпгелей нашого народа, тымъ’ бЛ.лыне 
величавымъ буде снѣюцтво его чувствъ для ев. Апостольского Престола тымъ 
больше во.радус сн Отцѣ веке сердце Святѣй того Отца на видъ такь многихъ пред
став ителсі. ему всецѣло отдал о го народа рукого .

Для тымъ уснѣшнѣіішого осягніня той випіком цѣли Ііреіюручіц' ПОДИ к 
саны ft Комитетъ, завнзанні дли веденья нараді, надъ обходомъ Епископскою Юви- 
лея Святѣіішого Отца, всѣмъ ВЧ. Урядамъ дсканальнычъ, щобы такі, на еоборчк 
кахъ деканальныхъ, якъ и на .«йбраняхъ, на которыхъ находили бы ея Гусины 
всякого сословія духовнії и свѣтски, а такожь черезь отнесенье сн до нос ппічихъ 
особъ въ обрубѣ деканата мешкаючихъ якъ найекорше и pelli о ж или запрошені,е 
до якъ найчіісленнѣіііііои участи такъ руекихъ еннщеннumori, якъ и руекихъ мі
рянъ, представителей болынон ноеѣлости. инге.пііч нціи. ре мѣ»е и и к С въ, мѣщанъ и 
селянъ въ моючГчй удаги ея до Гим\ окремий руекбй доііутаціи, при] чѣмъ Ко
митетъ заявлю*, що було бы весьма иожеіанымъ. щобы мірскй ііредеташггелѣ на 
ііослухпнью у Сьятѣішіого Отца явили ся но можности въ нашихъ такъ хорошихъ 
народныхъ строяхъ. Если бы мѣстщ выи Комитетъ узнавъ за добре, щобы декотрії 
*ъ особъ въ обрубѣ деканатовъ перебуваючи отъ Президій центрального Комитету 
буян запрошенії, то унрашае ся о томъ безнрово.іочно центральному К ом irrt гони 
донести, а желаніе то буде виповнено.

Найотнонѣднѣйшимъ часомъ до отъѣзда тон депутаті» ееть мѣсяці. Ц в ѣ 
т е н ь  слѣдуючого року, а то но Великодныхъ Свитахъ. Часъ то отже недалекій, 
дли того зволнп. ВЧ. Уряды деканальнй ііоенѣшити съ довершеньемъ нредложе-
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ного дѣла к заразъ но зголошенью ся, а наіідалыне до 1. Л ю т о г о  с. р. надо- 
слати до пбднисаного Комитета еписъ всѣхъ Русиновъ, желаючихъ взяти участь 
вл. риченѵй денутаціи.

Однако, понеже въ томі, часѣ Епископского Ювилен Святѣйmoro Отца 
спѣшатъ до Риму путники зъ цѣлого свѣта, зъ найдалынихъ его закутанъ, такожь 
съ .чатерінльною —  въ тенерѣінныхл. сумныхъ обставинахъ Св. Отцу необходимою 
помочію, несучи съ собой» заразомъ и розлична дары,—то и мы, Русины, не можемъ не 
наслѣдовала! того красного ихъ примѣра. Правда, наші, рускій народъ небогатый 
и на обильно датки, на дорогоцѣннй дары здобути ся не може, — однако не дасть 
ся заперечити, що въ означено обѣжникомъ Преосв. Ей. Ординарічта зл. дня 14. 
Сгуднн 1892 Ч. 650/орд. три дни, т. е. въ праздникъ Рождества X вистового, Нового 
року и Стрѣтенія, зббрані! въ Церквѣ л е н т ы  в ѣ р н ы х ъ ,  такожь датки Отъ са
мого ВЧ. Д у х о в е н  i. с т в а  и Отъ б р а т с т в ъ  ц е р к о в н ы х ъ  — принесли 
бы таку суму, котора бы и представляла значний датокъ любви для Святѣйшого 
Отца и заразомъ уможливила офѣрованьнс Святѣйшему Отцу якогось ноказнѣйіноѵо 
и числу Галицкихъ РусинОвл. Отновѣдаючого дару. Комитетъ унрашае протое ВЧ. 
Уряды деканальні! іцобы вразъ съ ВЧ. кондоканальнммъ Духовеньствомъ и въ ломъ 
вяжномл. взглядѣ нрійшли ему въ помочь для уснѣшного довершенья ТОГО ])бВНО 
красного якл. и конечного дѣла. Венки ж е того рода датки належить присилати 
пороетъ до ВПр. Ей. Консисторіи, але но можности вчасно, іцобы Комитетъ, зна
ючи. яку суму мае до роапорндимостн, могъ тымъ свободнѣйше заняти ся отновѣ- 
днымъ выконанье.ѵл. призначеного для Святѣйшого Отца дару.

Вт. конца цримѣчае Комитетъ, що подѣлавъ уже вступна кроки въ цѣли 
зниженії подорожі! до Риму для участникбвл. рус кои депутаціи, іцобы и менте 
заможні! Русины могли до тоиже прилучити ся и що уж е тенеръ Комитетъ може 
новѣтомити, що кошта подорожі! 1 клнеою бблынс менше 100 зл., ГГ. 70 зл., а 
1П 45 зл виносити будутъ

Веню! подробим вѣсти що до часу отъѣзда рveruni депутаціи до Риму 
и що до другихъ тутъ належачихъ дълъ, будутъ въ своемъ часѣ подана до публи
чном вѣдомосли.

<>ть центрального Комитета занимавшего ся обходомъ Епископского Юви- 
лея (витЬншого Отца Льва ГГ ХПГ.“

Подаючи тую бдозву до вѣдомости Вееч. урядовъ дсканалыіыхъ и всего 
Духовеньства, норучаеея всіпі])ати якъ найгорячіііше всѣ заходы того Комітета въ 
сиоеббъ нимъ ) казаний. Заразомъ поручат ся Всеч. Душнастырямъ датки зл. поо- 
динокихъ душиаетырствъ пересилати заразъ по Стрѣтенію до дотычныхъ Всеч. > ря
довъ дсканальныхъ, котра то датки Всеч. уряды дек. съ точными описями жертво
вавшихъ сюда безотволочно предложит!! маютъ.

О т ъ  Е п . О р д и н а р і я т а .

Перемыиіль, дня 13. < Лчнн 1893.

Ч . 6796.
Поясненье св. Еван- 
геліі Дра. ІосмФ» 

Ксмарнхдхого.

Ч  4.

„Поясненье св. Евангелій“ написавъ Дръ І осифъ Комарницкій. Выпускъ 
1, цѣна 50 кр., Львовъ, накладомъ автора; въ Ставропигійский печатнѣ, слоронъ 
128 звычайнои 8-ки.



Поясненье святыхъ Евангелій, потребу которого бдчували всѣ наши Свя
щенники Одъ довшого уж е часу, найшло вт особѣ Всесвѣтлѣй того и Высоконре- 
подобного Автора иайотвѣтнѣйшого труженника; а судячи но первымъ выпуску, 
стане оно такъ подъ взглядамъ основности каголицкои оогословскои науки, якъ 
и зъ богацтва и добору жерелъ зъ которыхъ зачерпнуте, на выжинѣ сегочаснои 
высоко розвинутої! богословской егзигетики.

До іібзнанл, хоть новерховного, великої! цѣнности труда того, досить буде 
навести лишь предметъ, якій на 88 сторонахъ пояе нивъ Всесвѣтлыіі Авторъ передъ 
при< тупленьемъ до самого „Пояснена ( в. Евангелія ѵ.тъ Матѳея “ Розбирає бнъ 
именно :

1) О читаню св. Письма (12 сторонъ).
2) О ев. Книгахъ Нового Навѣта (5 сторонъ).
8) О св Евангеліяхъ въ загалѣ (10 сторонъ).
4) О взаимномъ отношеніе трехъ первыхъ Евангеліи (10 сторонъ).
5) О хронолохіи св. Евангеліи (19 сторонъ).
Дальше поясняє основно въ
§ 1. О св. Евангелистѣ Матѳею (4 сторонъ;.
§ 2. О подлинности первого ев. Евангелія (7 сторонъ).
§ 3. О неповрежденное™ первого св. Евангелія (1 сторона).
§ 4. Якпмъ языкомъ написане нерве св I ваніеліе (7 сторонъ).
S Г). Колн и где написане нерве св. Евангеліе (2 сторонъ).
і? (і. О нрнзначеню цѣли и подѣлѣ первого св. Евангелія (7 сторонъ).
§ 7 Егзегетична література (3 сторонъ).
( амоѵкь „поясненье“ богато въ жерела и мнѣнія св. Отпѣвъ и нап луч

шихъ Егзегетбвъ, подасть кождому ( шіщенникови пребогатый кормъ душевный, 
образованье и богословекс розумѣні-е св. Письма и уснособнтъ при Вожоіі помочи 
до ревного и умного проповѣдана слова Пожого.

ѴКеіаючн Неесвѣт. Авторовії помочи Божии къ довершенні великого и 
вельми хосенного труда, поручнемъ Веч Дупшастырямъ, щобы постарались кождыТі 
для своей матерной церкви набутії по одному примѣрникови зга ціного сочиченія, 
на іцо Веч. О. Деканы при ымитаціяхъ наблкідаги будутъ.

О т ъ К и. О р д и н а р  а т а.
Перемишль дня 31. Студня 1892.

Ч. 5. •
Книгарня накладова „A ustria“ (Yv ien I. Habsburgergasse) намѣряе іп. 

100-рочницю смерти Королевой Маріи Антоніи видати докла т у ,  на вѣрныхъ жере
ла хъ оперту исторію тон нещасливої! и благородной доньки Маріи Тересіи. Дѣло 
тое стояти буде Fi зл. 30 кр. и можна замавляти такожь на сплату въ 5 мѣсячныхъ 
ратахъ. Подаючи иовысше дѳ вѣдомости Веч. , {уховеньства норучае ся ]іечену 
книжку по можноети набувати.

О т ъ  Е й . К о н с и с т о р і и .
Перемишль, дня 2. Сѣчня 1893.

Ч. 6878/92.
Дѣло „исторія Ко
ролевой Маріи Ан

тоніи“.
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Х р о н и к а .

Презенты получили:
Ч. 7022/92. Пирогъ Даніилъ, на парохію Тыханн, деканата Дукляньского.

„ 7023/92. Мельникъ Лука, на парохію Ольховецъ, деканата Дукляньского.

Ч. 41. Кб'нальскііі Антоній, на НовооѣлкИ гост, деканата Комарннньекого.
„ 215. Копыетяньскііі Іеронимъ, на Псредѣльнішю, деканата Добромнльского.

Ч. 217. Давидовичъ Ёмиліянъ, получивъ каноничну институцію на Мисливу де
каната Дукляньского.

„ 217. Мельникъ Лука, получивъ завѣлатѵльство въ ІГолянчику дек. Балигородс.

Ч. 8572'92. Болощакъ Антоніи, иарохъ въ Колодрубахъ, деканата Комарннньекого. 
,, 0849/92. Кобрынъ Іоаннъ. нарохъ въ Олеішічахъ. деканата Олешицкого.
„ ГГ). Тевицкій Иліи, нарохъ въ Щавн<>мъ, деканата Яслиского.

Имевъваня :
Ч. 8508.92. Конмстііньсілй Сильвестеръ, нарохъ въ Сушицѣ великой именованъ 

М Деканомъ для деканата Старосольского.
„ 8573,92. БЬрецкіп Владиславъ, нарохъ въ Олынанахъ, именованъ М Дека

номъ для деканата ІІижанкбвского

І̂а конку рсъ съ речинцемъ убѣгательства до дня 22. Марта
1S93, выставляютъ ся:

Ч 20. Беніова деканата Выеочаньского надана приватного.
„ 217. Нолянчнкъ. деканата Бал»городского, наданя іі]>иватного.

на перенесенье мощей би. Енна Гоанна ( нѣі ѵрекого.
Ч . 7099/92. Звтварницкій уряді, дек надое давъ квоту 18 зл. 50 ьр. ко- 

тору аюжшш 00 , Була Николай 1 зл. Лодыньсьін Петръ 1 зл. Кузевъ Іоаннъ 
1 зл. Бонтовичь Оеодосій 1 зл. Моравскій Кропимъ 1 зл. Котецкігі І осифъ 1 зл. Т у - 
рлньскій Михаилъ 1 ал. Яроеевичь Іоаннъ 1 зл. Канко Димитріи 1 зл. Стукачъ 
Повелъ 1 зл. Нотисѣ Аѳанасіи 1 зл. Солоп бъ Ваошгій 1 ал. Лещишакъ Никифоръ 
1 зл. Должицкій Феликсъ 1 зл. Левицкій Во.іодимиръ 1 зл. Мнгуловичь Маркиллъ 
3 зл. Ильницкій Петръ 50 кр.

До каноничной институціи завозванй:

Отличія крылошаньски получили:

О тъ Е й . О р д и н а р і а т а.
Перемышль, дня 16. Сѣчня 1893.

+Юліанъ
Епископъ.

/ѵвімі С. 4> П імгпкіга і г  Парены ллж.



ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ
Рокъ 1893. Выдано 22. Лютого II.

Ч. 6.
Ня основъ рѣшенн межинароднои конференціи въ Женевѣ (Genf) ЗЪ  

Октобрін 1863. заключили многи европейски правительства умову зъ 22 Сс рпня 
1864, котора нашимъ цѣс. и кор. Правительствомъ подъ днемъ 21. Линин 1866 
потверджена и и Одъ назвои* „Червоного К. »еста “ въ житье введена зОстала.

Въ королествѣ Галичины и Володимирів съ Вел. Книж. КракОвскомъ су- 
іцествус Одъ р. 1880 на новысшыхъ основахъ „ Красит товариство мущинъ и дамъ 
Червоного Креста дли Галичины“ (Landes- Männer- u. Frauen-Hilfsverein vom lio- 
tlien Kreuze für Galizien), цѣлей» которого сеть обоим ікову старанності, державы 
для зраненыхъ и въ воинѣ занедужавшыхъ жовнѣровъ доповнити и но надъ мѣру 
сеи войсковой нечаливости. плеканье .»раненыхъ и хорыхъ но можности усовер- 
піати.

Патріотичне се товариство стояче въ части мужеской надъ Покровитель 
стромъ Его нѣс. и кор. Величества, а въ части женьской пбдъ Покровительствомъ 
Еѣ цѣс. и кор. Величества, дбаюче о добро членовъ хороброй арміи нашого Наііми- 
лостивѣЖнуго Цѣсаря и Короля числилъ въ рядахъ своихъ много особъ на становищахъ 
управы державной перенятыхъ горячимъ патріотизмомъ австрійскимъ До тыхъ не 
менше вѣрныхъ и горячо преданныхъ Августѣйшому Домови Цѣсарскому а зара- 
зомъ сочувствуючихъ потребамъ Арміи Его цѣс. и кор. Величества, патріотовъ Ав
стрійскихъ зачислявся Веч. Клиръ нашь, Отъ которого надѣемъ ся, що, яко нриро- 
днй зъ уряду свого попечителѣ вдовъ, сиротъ и всякими нещастями навѣіценыхъ, 
радо до такъ гуманітарного и патріотычного товариства якимъ есть „Червоний 
Крестъ“ приступати будутъ.

Ч. 6676/92.
О нриотупованю до 
Товариства „Чер
воного Креста."
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Вкладка рЛчна найменше виносить 2 злр. ir записоватись въ бюрахъ ко- 
ждого ц. к. Староства.

О т ъ  Е п . О р д и н а р і я т а.

Перемишль, дня ЗО С ічня 1893..

Ч. G955.
О выльосованыхъ 

6° р ластахъ 
ипотечныхъ.

Нисля новѣдомленя Дирекція банку ипотечного зъ дня  21 Студня 1892 
остали дня 28. Жовтня 1892 выльоеованГі слѣдуючіи 5% листи ияотечнГі, вінку- 
льованіі въ користь ііарохііі тутешнои Епархіи, съ речннцемъвыплати дня 1. Мая 1893:
ч . 2102 С ет А. вінку.і НН иарохію Тустлновичи.

•ч 1654 71 li „ Хлѣнчаны
*1 3405 71 71 77 „ Вади городъ.
11 8094 11 чч 71 богоелул:. Фундацію r.jjianin Яхневичь при гр. кат.

церквѣ въ Дрогобичі!.
77 4703 V 77 71 церковъ въ Устиновой горной.
71 4405 71 71 71 богослуж. Фундація Анетѣ Яалускевичь при церквѣ

св. СтсФана въ Чаііковичохъ.
п 7515 п 77 71 ііарохію Злоцке.
ті 1727 77 71 71 „ Бандр въ.
11 110ВЗ 17 71 71 „ Дорож »въ.
71 6033 Г Г 71 „ Гр J іибвъ.
71

71
7100

13425
Ср. В )
В А ) 71 *» фондъ гр. кат. нарохіи в ъ  Стебнику.

11 13515 п  А Г 71 ііарохію Смбльннкъ.
Г
71

*18 Г А)
8428 В С) 71 17 „ 1 гсФііова.

У> 13009 И А 71 71 „ Гадоцына.
17 9027 Г Г 71 „ Малковичи.
Г 7425 71 71 17 „ Коньске
71 10645 71 71

V

Г дпчерн. Заборье ad Гбііче.
71 101.85 11 Г 77 ііарохію Нворецъ.
71 7909 71 71 17 „ Пакость.
Г 3794 71 71 77 церковъ въ Гороховцяхъ
11 3746

В  В. % Г ііарохію Мачишинъ.
71 10019

В  А- 71 г» „  Тиханя.

Взывлеся дотычныхъ неч. Душнастырбвъ, щоби высше реченії листы ипо- 
течнй съ концомъ чѣсицн Цвѣтня 1893 внроетъ до Дирекціи банку ипотечного 
выслаіи и еъ нокликомъ на нинѣшне ролюрядженье о замѣну на нови на тую 
саму цЬль вінкульованн листы просили, но нолученю же новыхъ цѣнныхъ еФектовъ 
о здѣллномъ при нредложеню точной нбдпнски но іученя на новоновставш'и цѣнный 
єфєкть посредствомъ Веч. уряда дек. сюда донесли.
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Прч. Урядамъ декан, поручаесн, щобы точного переведена нинѣінного 
рокнорндженя іірііііилі.нонили н доти ч т і  спранокданя вравъ съ подписками нолу- 
ченя до кмнця Мая 1893 сюда предложили.

О т ъ  E  i i . К о н с и с т о р і и .

ТГеремынілі.. дня 3 Сѣчня 1893.

Ч. 8.
Высока ц. к. Рада школі.на красна оголошу« подъ днемъ 18. Сѣчня 1893 

Ч. 9(57 конкурсъ на посаду кати.хита при ц. к. семинаріи учнтельекон въ Тар- 
ноно.іи. до котроіі то посаді.! привн.’ана «сто нъ мыслг, § 3(5 ііаньстновоіі устави 
школьной рочна платня 1000 я.ір. съ д..даткомгі, актпналг.нымъ для IX клисм ранги 
и Ираномъ поГжранн додаткбнт. питолѣтніихъ.

Кандидаті.! убѣгаючи ся о тук» посаду д о б ж н іі внести свои иоданя као- 
смотрсни вт. нОтробші снѣдоцтва посредствомъ своей власти до Прокиді и ц. к- 
І'адіи іикблі.ноіі краевой найдальше но конецъ іютого 1893.

Повысив подався до вѣдомости Прч. Свящсш.стна.
О т ъ  Ей. К о н с и с т о р і и .

Нере.чыіиль. дня З і. Сѣчия 1893.

Ч. 9.
Господин’!. ГміІЛІЯНТ. Ь ’КІІЦІ.ПІ отворивъ отъ »»сени минутного року ВТ. 

Перемишлі! при улицѣ Францѣскані.скои ч. д. 104 нову першу руйку ЦерСм^іску 
торговлю рѣчей не]»ковныхъ именно рыкъ, чашей, кивотовъ и нро’і. Торговля тая 
нору чаеся Веч. Духовені.ству.

О т ъ  Ей К ». нс и с т  o p i и.
ІІсрсмиш и., дня (5. Іютого 1893.

Ч 10.

Подаеся до вѣдомости Всеч. Священьству слѣду к.че:

* 0 Д 0 3 В А !

Вѣсомо кождому въ як(»мъ кануетѣнью находила ея гр. кат. нарохіалі.на 
верковъ въ Краковѣ. Видъ ея болестей» перенимавъ сердце каждого хрііетіанина- 
Гусина любячого свбй обрядъ и народъ.
• . : ибнявшн дарятъ краковской нарохіи русской постановивъ емъ себѣ прото

церковъ тун» поднести, отновити и но вымогамъ гр. кят. обряду уст]іоигіі.

Ч (542
Конкурсъ на кати- 
хита при ц. к. Се

минаріи учи
тельской 

въ Тарнополи

Ч (578.
Торговля рызъ 

церковныхъ Еми- 
ліяна Левицкого 
въ Перемышля.

Ч 101U.
О жоргвахъ на 

бтновленье церкви 
св. Норберта 
къ Краковѣ.
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Но части удалося минѣ тое самому -г- собравши зъ добровольныхъ дат- 
кбвъ отъ парохіанъ и неііарохіанъ въ мѣстци суму высше 3000 злр. выносячую. 
Но понеже мѣстцевй жерела вычерпанй а  въ дорозѣ конкуренціиной ничого узы- 
скати не дастъ ся, такъ якъ паро:_анс, хотнй числений, но по всей западной чйети 
нашой провинціи розсѣянй, якъ ц. к. урядники проФесоры, служащій и выронили 
непосѣдаючіи нерухомого маєтку, не могутъ бути змушенй до даткбвъ и то зна- 
чнъйшихъ на докбнченье бтновленъя реченой церкви а  именно: украшенье камѣн- 
ного иконостаса и закупленье образовъ до тогожъ.

Зъ тыхъ отже причинъ удаюсь до Вась Высоконочтеннй Родимцѣ съ 
умильнымъ прошеньемъ не отказати минѣ своей помочи.

Маючи позволенье Выс ц. к. Намъегницвта въ Львовѣ зъ 26. Листопада 
1892 Ч. 13.394 збирати складки въ цѣлбмъ краю —  высилаю колектантовъ на Русь 
святую мѣжь Васъ любимй Родимцѣ и Высоконочтеннй Собратя, въ надѣи, що и 
сами охотно по возможности пожертвуете и своихъ до того спасительного дѣла зао
хотити зволите, черезъ що мое трудне и утяжливе положенье улекшите.

Руска церковъ въ Краковѣ есть средоточіемъ — около которого все що 
наше соединае ся, есть подъ взлчдомъ религійнымъ и народнымъ великого всенаро
дного значенья, есть якбы на оказъ для славяньскихъ народбвъ западныхъ; многій 
бо зъ Слезіи, Моравіи, Чехіи и даже ирускои Слезіи посѣщаючи городъ Кракбвъ 
всегда заходятъ въ нашу, іцобы ея внутренное устроенье увидѣти и нашому ела- 
вяньскому богослуженью прислухатись, до которого съ традиційною любовію отно
сить ся. Парохіане которыхъ судьба туть пересилила менше отчуваютъ природную 
тоску за своемъ, коли посѣтитъ достонно прикрашену церковъ въ которой мовбы 
на лонѣ своей матери рбдной, на духу ноднесенй безпечными чуствуютъ ся а исторія 
наша ясно намъ показує, що тамъ где наша церковъ тамъ и Русь, протое еще разъ 
повтаряю мое прошенье подайте минѣ дорогій Родимцѣ помочную Руку здѣлати 
Церковъ нашу нривликательною, щобы тая своихъ до себе приковала а инныхъ 
притягала. —

Къ Краковѣ, 1 і  Лютого 1893.

ІОАННЪ БОРСУКЪ
гр. кжт. i ,poj i *'

Преиоручаючи сію одозву Всеч. Священьству Еп. Консисторія надѣеся, 
що Веечест. Душпастыри щиро и усердно якъ всегда въ такихъ случаяхъ, возму’Ъ 
явившихъ ся собирателей въ свое покровительство и поддержку', а  кромѣ того 
и въ церкви собираньемъ гропіевихъ лептъ займутся и собранй жертвы въ простъ 
отъ себе до парохічльного уряда въ Краковѣ доставлятъ.

О т ъ  Е п . К о н с и с т о р і и .

Перемышль, дня 17. Лютого 1893.

Ч. 433. Ч. 11.

Ст»въ мсывд.-сір- 
♦ОВД» з» мѣсяцъ 

Сттді'іі 1192

Всеч. Комісія управляюча дѣлами вдов.-снрот. Фонта доноситъ пбдъ днемъ
10. Сѣчня 1893 4 ' 630 слѣдуюче:
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СТАНЪ КАСЫ ВДОВИЧО.-СИРОТ. ИНСТИТУТА.
Отъ дня 1. до 31. Грудня 1892 р.

А) Фондъ коренный.

П р и X ó д ъ Готовка цѣннй
п&пѳры Р о з х б д ъ Готовка цѣни*

паперы

ЗЛ. кр. ЗЛ. кр. ЗЛ. кр. ЗЛ. кр .

1. Переносъ зъ Лист. 97 47 132351 22 1. Порто ничтове. 99 ■ ■ _
2. < ). Бованко Атаназ. 20 - — — 2. Н а закупно 4 Ѵа°/о
3. „ Кормошь Емил. 160 — — — Листъ Заст. Банку
4. ,, Лещишакъ Ник. 25 — — краевого 995 50 — —
5. „ Бованко Атаназ. 40 — — — 3. На закупно 4%
6. „ Городецкій Іоан. 40 — — — обл. Фонда пропин. 476 05 — —
7. „ Гумецкій Алекс. 40 ■ - — — 4. На закупно 4°/0
8. „ Гермакъ Казим. 40 - — — обл. Фонда пропин. 952 90 — —
9. „ Дуркотъ Макс. 40 — — — всего 2425 44 —

10. „ Кормошъ Емил. 40 - — —
11. „ Козаневичь Ан. 40 — — __ /
12. „ Козѣіі Антоній 40 — —- __ /
13. „ Коцыкъ Іоаннъ 40 — — -_ /
14. „ Круликовскій I. 40 — — — /
15. у, Кузьминъ Іос. 40 — — — /
1 6 .  „ Мяцюракъ Север. 40 — — — /
17. „ Матвіясъ Іоаннъ 40 — _ /
1 8 .  „ Паннъ Орестъ 40 — — — /
19. „ Савчакъ Викт. 40 — — — /
20. „ Сюбельскій Ан. 40 — __ __ /
21. „ Сѣнкевичь Ал. 40 — — __ /
22. „ Хоминьскій Евг. 40 --- — _
23. „ Федевъ Іоаннъ 40 — — - /
24. „ Брылиньскій I. 40 - _ — /
25. „ Чеховичь Титъ 40 — ___ /
26, „ Кобрынъ Іоаннъ 24 — — — /
27. „ Госнодаревскій 10 — /
28. г Одъ Общ -рол.-к. /

Заведенія 1500 __ --- /
29. Закуплено 4V s°/o Л. /

Заст. Банку краев. — — 1000 — /
30 Закуплено 4°/, об. /

Фонда пропин. — — 500 — /
31, Закуплено 4% об. /

Фонда пропин. — — 1000 — /
веего 2676І47 134851 22 /  .

віднявши розхбдъ 2425 44 —
Остае 31. Груд, въ касѣ 251 03 134851 22

■ F «  «
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Bj Фондъ ревервсвый.

II 1» II X б Д '1. Готовісою

rp.

P  о a X 0 д ъ Готовкою

ал. ял. К])

1. Переносъ аъ Лнетонада 3411 Г)
2. О Ворковекііі Л кон ь lo — — —

3. ,, Нодлиіиецкііі ТеОФІІЛЪ 100 — —

4. . Кобрынъ Іоаннъ 292 22 — —
5 Деканаті. Старі,»самборекііі 22 84

воді. О. Купінѣра 8 ал. вбдъ
О. К. Гры ци кепи ча 14‘84

6. О. Менцині.екііі Юліинъ 318 —
7. „ Венгрнноннчь Михаилъ 3712
8. Деканаті. Ярославскій : 31 94

водъ О. Матюка Ан. 4 ал. 94 кр.
водъ О. Дорыка 'Г. 27 ал.

У. О. Гпоадовичь Игнатіи 15 —
10. Дек іілукотыныжііі : вбдъ О.

ГосііодарОского fi 72
всего 4244 90

В) Фондъ рсспорядимый

П р и X 0 д ъ Готбвкон Р  о а X б д ъ Готовкою

зл. кр. зл. (кр.

1. Переносъ аъ Листопада . . 1914 78 1. Штемпелі, на квитъ на ку-
2 Деканатъ ІИ>икііі : із<; 75 ПОНЪ....................................... fi 25

0 0 .:  I Сорока, В. Калужниц- 2. Вд. Ганононпчі. ІО. переда-
кій, I. Рѵсннніл.. 1 ..Іитыні.скій, дато кт. на 1*92 р. . . . 40 —

3. Парноискііі. Д. Добрнні.скій, 3. Бд. Раетанецка пер. на 189 2 р. 5 —

ІО. Константинович!., Д. Пирогъ, 4. Вд. Паеальска ІО. „ 20 —

В. Курило, 11. Хилмкъ, М. Мер- 5. Вд Лиеконацка С. „ 6 —

бпцкій. Іос. ІОрчакевнчі., Е. Пен- 6. Вд ІКелехонека М. „ 10
грпношічь. Ем. Юрчакевнчі., М. 7. Порто почтоие . . . . 2 49
Черлюнчаксвичі. : аложи.ін но 8. АутограФІн. — Порто . . 5 45
7 алр — О. Клим. Кониетині»- 9. Пааареничі. Е. на 1892 р 30 —

скііі 7 ал. 75 кр (К). Ант. Ли- 10. Вд. Аробачиньска М. 20 —

хонскііі и Іосифъ Менцѣньскііі 11. Вд. Рубаха О. милостива . 15 10
но 12 ял}». 12. Карты кореспонденційнії . . ' '4 —
3 Деканатъ Ярославскій : 15 70 13. З а  уел у iti при Канцслиріи

вбдъ ОО. Ем. Гриневецкого за часъ вбдт. 1.- липни до 31. 1. .
8 з.!}». 70 кр.: Насиліи Романов- грудня 1892 р. . . . . 15 —
ск о т  7 алр. всего 179 29
4 Деканатъ Яелискій : 191 —

ОО. 1. Венгриновичь, Д. Ко-
ты съ. А. Кочиркевичь, I Лѣ-
іцнньскііі. В. Волошиноішчі. А.
Псшкидъ вложили но 12 алр. 0 0 .



15

її  р И X Ö д ъ Готбвко» II р И X б д ъ Готовкою

зл. Ікр. зл. |кр

Левъ Войтовичъ, I. Гомза, Ем. И. Рынявець, Ант. Константине-
Антонєвичь, I. Мерена, В. Ко- вичь, С. Поляньскій, Г. Коны-
ростеньекій, Р. Кмицѣкевичь, Н. стяньскій, I. Хриз. Дуркотъ,
Волошиновичъ, Г. Поляньскій, М. ігКегестовскій, но 12 злр.
А. Дроздовскій, I. Коныстянь- 0 . К. Костантиновичь 10 злр.
скій, С. Колодѣй, Н. Бачиньскій, 12. 0 . Соааньскій І осифъ . 12 —
Л. Воляньскііі, И. Маковеіі, М. 13. За купоны одъ Лист.
Сливиньскій, I. Заремба, Д. Га- Заст. Банку ипотечного . 704 —
бла зложили ко 7 злр. 14. За купоны Одъ - "/о Лист.

5. Деканатъ Куликовскій . 128 — Заст Общ. кред. Заведенія . . 15 —
0 0 . Д Телесницкін, I Брылинъ- 15. Дек. Любачбвскій 123 —
скій, I. Иелехъ, В. Кокотайло, 0 0 . А. Сембратовичь, Гр. Пиро-
М. /Карскій, К. Матковскій, С. жиньскій, I. Яблоновскій, Т. Ско-
Онинікевичь, М. Метеля, I. По- сельскій, I. Отто, І осифъ Рай-
лннъскій, АЛІесоловскій, зложи- неровичь, І осифъ Должицкій, Ант.
ли по 7 злр. — 0 0 . : Т. Полянъ- Мокрицкій, Т. Лятошиньскій, 1.
скій, К. Должицкій, I. Дыгдале- Рыбачевскііі, Т . Тарасовскій зло-
вичь, К. Грушкевичь но 12 злр. жили но 7 зл. — 0 0 .  Корн.
0 . Юл. Кашубиньскій 10 злр. Строньскііі, Мих. Кокуревичь,

6. Новоноставленй нрезви- I. ^Ш ИЛОВЪ, зложили но 12 зл.
т е р ы ............................................ 16 18 0 . Іоаннъ ІІодляшецкій, 10 зл.

7. Дек Балигородскій . . 115 — 16. Дек. Жолковскій . 174 72
( Ю. В Ясеницкій, М. Ладижинъ- 0 0 . М. Грушкевичь, В. Породко,
скій, В. Рынявець, Вол. Гуке- А. Тымкевичь, И. Ничай, ІО.
вичь, Т. Козакъ, 10. Вендзило- гГрохимовичг», А. Борисевичь,
вичь, В- Охничь, I. Титаръ, Ем. И, Краіічикъ, А. Саноцкій, 1.
Давидовичъ, Bau. Уетпновскій, Радецкій, Іос. Будзиновскій, Ант.
В. Мокрицкій, Т. Костышинъ, Тустановскій, А. Олеіцукъ, А.
М Щирба, зложили но 7 зл. — Виханьскій В Подолиньскій зло-
0 0 . В. Венгриновичь и Н. Була жили по 7 зл. — 0 0 . А. Ко-
по 12 злр. цыкъ. 1. Крушиньскій, А. Бори-

И. О. Илнріонъ Гмитрикъ . 7 —- севичь, М Косоноцкій но 12 зл.
9. Дек. Сокальскій . . 95 — 0. Ю; Трохимовичь 12 зл. 72 кр.

0 0 . Ем. Крыницкій, М. Микола- „ Щ . Раставецкій 10 зл.
евичь, I. Плешкевичь, Т. Ко- ,. Лавр. Дрималикъ 6 зл.
вальскій, Я. Корчинъскій зло- 17. За купоны Товариства
жили но 7 злр. — 0 0 . С. Лонц- кред. З е м с к о го ........................... 1668 -
кіи, М. Фолисъ, Н. Роздѣльскій. 18. За штемпель на квитъ до 1

1
I. Яюс, Ем. Левицкій но 12 злр. купоновъ ....................................... 6 2 “.

10. 0  Олексинъ Илія . . 7 — 19. Дек. Олешицкій . 88 ---
11. Дек. Мушиньскій . . 201 — ОО. П Дуркотъ. I. Д ’ ркотъ.

0 0 . В. Козловскій, I. Сенета, Т. Савойка, І. Сухій, К Па-
Т. Качмарчикъ, II. Саидовичъ, вловскій, І. Лебедовичь зложили
I. Дуркотъ, Г. Спрысъ, I. Па- по 7 зл. —  0 0 . Софронъ Куль-
рыювичь, В. Полишиновнчь, I. матицкій, I. Ванковичь, В. Ки-
Чирняньскій, I. Коныстяньскій. веровичь зложили но 12 зл.
I. Ломницкій, И Вислоцкій, I. 0 .  А. Шведзицкін 10. зл.
Мохнацкій. Д. Мохнацюй, П. Ца- 20. Дек. Старосамборскій . 70 —
пиньскій, I. Прислопскій,М.Шу- 0 0 . А. ІЦавиньскій, Т  Грабсцъ,
мило, зложили по 7 злр. — 0 0 И .  Киричиньекій, К). Билинскій.
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11 р  Н X б Д Ъ
Готовкою П р и х О д ъ Готовкою

зл. кр зл. кр.

Е. Кушнѣръ, 1. Ильницкій, В. ОО. Ю Гладиловичь, Ю. Дур-
Пльницкііі, І Стояловскій, М. котъ, Л. Левицкій, М. Олынань-
Брыкъ, К. Грициксвичь зложи- скій, 'Г. Глушкевичь, Н. Сенета,
ли но 7 зл. Іос. Черкавскін, Т. Сѣнкевичь,

21. Доканать ЖукотыньСкій 61 — М. Боднаръ зложили но 7 зл.
ÜO. Т. Турчмановичь, В. Фи- о. Адамъ Гордыньскій 12 зл.
дикъ, К. Яворскій, М. Флюнтъ, 31. За купоны водъ облит.
Т. Борисъ, I. Гмитрасевичь, Фонда пронинаці иного . . . . 240
М Калимонъ зложили но 7 зл. 32. Дек. Ольховсцкій . . 5Б
О. Ганкевичь 0. 12 зл. ОО. 1. Салацкіи, Ю. Левицкій

22. Док. Коросняньсгій . 54 — по 12 зл. ОО ГГ. Калужняцкііі,
ОО. Ф. Кисѣлсвскііі, Ев. ІГелехъ, К. Левицкій, Н. Еѵрмичыю 7 зл.
А. Прнс.тонекіп, Л. Прихнидкііі. О. В. Хомицкій 14 зл.
'Г. Мерена, >1. Фсцица, зложили 33. 0 . М. Венгриновичь 7 —
по 7 зл. О. Л Мѣйекій 12 зл. 34. °/и водъ книжочокъ щад. 199 66

26. О. Кал^жняцкій Влади- 35. Дек. Комарняньскііі . 154 35
сланъ * . * • • • » « • 7 - ( X ). Л. Лазурксвичь, . 1 Крыни-

24. Деканатъ Потелицкій . 140 — цкій, С. Берсзкій. Л. Турннь-
Свисъ ноодинокцхъ священнії- еь'ій, С. Борисъ, А. 1 авнцкій,

кОвъ нс предложено. И. Каламунецкій, Л. Заградникъ,
25. О. Гумсцкіі1 Корннлій . 7 — В. Мацюракъ, Я, Косоноцкііі,
26. Деканатъ Дрогобыцкій . 210 — М. Стецсвъ, Г. Царевичъ цо 7 зл.

0 0 .  Іесынъ Петро, Селецкій I. 0  Іос. Пваыецъ 9, зл. О. Ь. Гна-
Коростеньскій 1'., Псеннцкій Ни- тышакъ 7 зл. 34 кр.
колаіі, Дашкевичь I.. Рудавскій 36. Декан. Судововиніеньскій 11096
Ант., Ильницкій Г., Гошовеьін ОО. В Лысякъ, Г. Левъ, 1 Лы-
В., Гумецкій ГОліянъ, Иолянь- сякъ, Т. Савула, К. Паеѣчннь-
скій Ал., Савицкій Г., Сьокаію скій, А. Теленъ, В. Ольховый,
И., Хилякъ С , Фнлиііовичь 1., И. Гуркевичь, В. Репштиловичь,
Морозъ Г.. Ломницкій Б. И., М. ЛѣтынькіК, А. Гукевичь, А.
Ш ихъ ІО., зложили но 7 зл. Тыховскій, Р. ТІрислопскій, зло-
ОО. Н. Кшпаксннчі., Грілцай Д., жили но 7 зл. 0 . Алекеей Гу.
Монастырь ОО. Василіяновъ Ту- кевичь 7 зл. 96 кр 0 . В. Па-
цкіи Онуфрій Л. Кадужлицкій, славскій 12 зл.
М Лиеикевнчь но 12 зл О. Ско- 37. Деканатъ Затварннцкій 110 —

бельсып 1. Ц) зл. 0 . Алекеевнчь 0 0 .  М Мигуловичь, Т. Воііто-
Ю 9 зл вичь, А. ІІотяньскій, I. Котец-

27. За м  ноны . . . 228 38 кій, А. Котысъ, I. Яросевичь,
2S Дек КуликОвскій . . 19 — В. Сологубъ, М. гГурнньскій, 11.

одъ (1 В. Левицкого 7 зл Стукачь, Е. Моравскій, В. Ле-
Одъ О 1 М \ сѣя 12 зл. внцкій зложили по 7 зл. ОО. Ф.

29 Дек Д \ кляньскііі . . 98 — Должицкій и Н Леіциіпакъ но
ОО. 'Г. ДуркОІгъ, 1. Мерена, 3. 12 зл. 0 . Д. Кан.-о 9 зл.
Чеснокъ, Д. Ядлоіііь, К. Коны- Зч. Вир. Соборъ Крылоніанъ 100 —
стиньскій, Е . Чорйяньскій, Л. и г  г
Мельникъ, Т. Дуркотъ, I Мыш- зъ Фундаціи бл. н. Лавровского 100С ______

ковекій. А. Сѣлецкій, А. Хилякъ, 40. 0 . Игнатій Гвоздовнчь 7 —

Д. Хилякъ, 1. Пастернакъ, Г. 41. Деканатъ Г »рожаньскій 104 _____

Гнатишакъ по 7 зл ОО. Д Лепкііі, М. Матковскій,
30. Дек. Мостиеі.ііі . . . 75 — Мих. Заяць, 0 . Юзичиньскій,

І
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II р и X 0 д ъ Готовкою П р и х о д  7. Готовкою

зл.

А. Волощакъ, К. Билпньскііі, ГГ. 
Санрунъ, [. Гумецкііі зложили но 
7 зл ()(). Клим. Лопушаньскій, 
А. Юзичиньскііі, А. Бачиньскііі, 
Сейер. Днѣстрнньскііі но 12 зл.

42. Деканатъ Сяноцкііі ПО. 
А. ИубрицкіП, Д. Венгриновичь, 
А. ІІухиръ, І. Маркові., Г. Ка- 
лужннцкін. Н Ивановскій, А. Ла
вровскій, І. Гамерскііі, І. Кры- 
ницкіії. В. Бахнянинъ, А. Сем- 
братовичь, 11. Дуркотъ по 7 зл. 
ОС). Б. Сала хіонъ. Б. Чемарникъ 
но 12 зл.

108

ІК|) зл. |кр.

4.-> Деканатъ Самборекііі
С іІИ С Ъ  ПООДИНОКНХЪ СВЯІЦСН-

нп конъ непредложено.
44. С). Мрыцъ Михаилъ
45. Деканатъ Жукотыньскін 

СЮ. I. Гамерскііі, 11. Пристать, 
М. Зубрицкіи, зложили но 7 зл. 
О. I. Господаревскііі 8 зл 50 кр.

всего
однявши роях одъ 

Остае въ кнеѣ

54
I

7 ,—
29,50

8878(85 
179 29 

8699 29

1. Фондъ корен.
2. „ резер.
3. „ розпор.

П о в т о р е  н ь е.
251 зл. 3 кр готовка 134.851 зл. 22 кр.

4244
8699

90
56

Я

Я

Я

Я

цѢн. ЄФЄК.

П Г!

'Iix 1892 долито бути 13195 зл. 49 кр. готовка 134.851 зл. 22 кр. цѣн. є ф є к .

Бодновѣдно еправозданк» зъ дня 31. Грудня 1892 р. наіідено въ касѣ:
1. Книж. щади. На]). Торг. Ч. 91 на 530 зл. 92 кр

2Ä 1 Я я я Я 163 „ 536 Я 73 Я

я я я я Я 175 я 10 0 Я 10 Я

4 „ „ Перем, касы Я 17124 „ 3279 я 57 Я

5. Готовыми грОнгми • • 7838 я 17 Я

всего 13195 зл. 49 кр.

Бъ цѣнныхъ еФектахъ 9 ш 134851 зл. 22 кр.

М. Подолиньскій
предсѣдатель

В. Кондрацкій М. Конко М. Мрыцъ
ееіер^таръ. касіеръ контрольоръ

О т ъ  Е п  К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 22. Сѣчня 1893.
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Хроника.
Огличія крылошаьньакй получили:

Ч. 123. ІІасѣчиньскій Романъ, нарохъ въ Доброй, дек. Ярославского.
„ 236. Т,р. Чал и ни къ Николай, нарохъ въ Сливницѣ, дек Нижанкбвского.
„ 237. Гукевичі, Константинъ, парахъ въ Квашенинѣ, дек. Добромильского.
„ 485. Нотисъ Даннілъ, нарохъ въ Лѵпковѣ дек. Яі лиекого.
., 48(5. Войтовичъ l e вт., нарохъ въ Смольнику дек. Яслиекого.

Ль пропозицію на пар Яксмаішчи дек. Пѳремілекого принятй:
Ч. 6146/92 1. Ладижиньекій Михаилъ, 2. Мацускій Левъ, 3. Тьімницкій Николай,

4. Желсховскіи Геонтііі, 5. Вѣсьнсвскій Николаи, 6. Воляньокін Левъ, 
7. Коітунюкъ Николай, 8. Сологубъ Василііі, 9. Ноляньскііі Володимирі.,
10. Гаіідукев ічъ Володимирі., 11. Давидовичъ Врониславъ.

Ч. 285. Ильницкій Іоаннъ, нарохъ въ Лалокти дек. Старосамоорского получивъ 
нреаснту на нарохію Лужокъ долѣшний дек. Мокряньскоко.

ДО каноничной институціи завозванп:
Ч. 189. Турчмановичъ Т софиль. на нарохію Нагуевичи дек. Мокряньекого.
„ 355. Мельникъ Лука, на нарохію Ольховецъ дек. {уклиннекого.

Каноничну институцію получили:
Ч 545. Короетеньскііі (Ѵнеринъ, на нарохію Букова дек. Старосольского.

745. Коблдан Володимирі., на нарохію .Іонѣнка дек. Бали городского.
,. 917. Янорекііі Іоаннъ, на нарохію Стрѣлбичи дек. Старосамборекого.

1058. Хлоиецкіи Северинъ, на нарохію К іньске дек. Бирчаньского.

(отру дничеепы полу чили :
Ч. 241. Матніяеъ Іоаннъ, въ Каменцѣ лѣі ной дек. II »те пщкого.
„ 917. Марковъ Іоаннъ, самосючтелыіе въ Ноетоювѣ, дек. Лѣскоп 
г 917. Грабеці, Геодоръ, сам. въ Межибродк» дек. Онноцкого.

Вавѣдате, і ьс гва полу ч ил 11 :
Ч. 545. Нсржнло Григорій, въ Паплокочой дек. Бирчаньского.
,. 745. 'Гитаръ Іоаннъ, въ Луковомъ дек. Ольховецкого.

Увольненье отъ иепыта конкурсового получили:
Ч 7139'92. Децко Андрей, нарохъ въ Луцѣ дек. Мокряньекого.
,, *»*»4В. Гыінароничь І осиф ъ . нарохъ въ Башни. Маііускііі Левъ, нарохъ въ Яжо- 

вѣ новом!,, IL гри къ Іоаннъ, нарохъ въ Сгоннцнхъ, Криницкія Василій: 
сам. сотру а. въ Наховцѣ Еііа]іхіи Станнсл-товскон.
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Ч. 255. Выеоке ц. к. ІІамѣстництво рознорнджсньемъ зъ дня Г). Студня 1892 ч. 229 при
зволило на дотаціи* рочныхъ 300 злр. дія надати ся маючого еопомочннка 
парох нт, /І.’ раници Кон«:тантину Бѣрецкому на часъ душнастыро- 
ьаня ero.

Ч. 370. Тр&жъ розноряджснемъ зъ дня 25 Студня 1893 Ч. 104.762 призволило 
на дотацію ровныхъ 300 зл. для еопомочннка нароха въ Стенятыніі на 
оденъ рСісъ

Ч. 440. Дашкевичъ Онуфрій, нарохъ въ ІІііжанковичахъ получивъ по поводу 50 
лѣтного евященьслва грамоту съ Архіерейскимъ благословеніемъ.

Ж ертвы.
На перенесенье мощей он. Енна Іоанна Снѣгурского :

Ч. 2. Синоцкій урядъ дек. надославъ квоту 50 ил. кот]*у зложили: ОО. 
Зубрицкіи Александеръ 5 зл. Венгриновичъ Дійштрій 1 зл. 50 кр. Саламонъ 14и- 
кто]*ъ 5 зл. ТГухиръ Андрей 1 зл. Марковъ Іоаннъ 3 зл. Калужннцкііі Іоаннъ 50 кр. 
Ивановскій Николай 3 зл. 50 кр. Лавровскій Антоній 5 зл. Гамерскін Іоаннъ 5 зл. 
'Гонарницкііі Михаилъ 5 зл. Криницкій Іоаннъ 1 зл. Яворскій Іоаннъ 2 зл. Чемар- 
никъ Насилій 50 кр. Пахнининъ Володя миръ 50 кр. Сембратовичъ Левъ 5 зл II«*- 
линьскій Олимпъ 1 зл. 50 кр. Дуркотъ Негръ 5 зл.
Ч. 7Н. Комарняньскііі урядъ дек. отъ О Андрея Савицкого нароха въ Коропужи 

квоту 2 зл
Ч. 81 Варяжскій урядъ дек. надославъ квоту 11 зл 40 кр. котру зложили: ОО. 
Коритыньсііій Ленонъ 3 зл. ІІаиаснньскій Левъ 40 кр Федоровичъ Кар<>.іъ 1 «л- 
Лысякъ Теодоръ 1 зл Чарнецкій Андрей 1 зл. Бачиньскій Левъ 1 зл. < 'мулка < и- 
меонъ 1 зл. Кал итонскій Юліинъ 1 зл. Ковіпсвичь Михаилъ 1 зл.

Ч. 118. Дрйгобыцкій урндъ дек. квоту 12 зл. 50 кр. котру зложили: 0 0 . 
Морозъ Григорій I зл. Алексеничъ Юліанъ 2 зл. Лігйикевичь Михаилъ 1 зл. Лоѵчи- 
цкій Німі. 1 зл. ІПихъ І< )лі.инъ 1 зл. Гумецкій К ірни ни 1 зл. Горняцки: Емн.чіинъ 
50 кр. КомарницЕ-ій Володнмиръ 2 зл. Вархоіикъ Анатоль 2 зл. Краіічикъ Николай 
50 кр. Габлиньскііі Негръ 50 кр.

Ч. 249 Устрицкііі урядъ дек. квоту 12 зл. к«>тру зложили 0 0 . Куновскій 
Іеронимъ 1 зл. Чайковскій Николай 1 зл. Нонель Михаилъ 1 зл Чайковскія Але- 
ксандевъ 1 зл. Яре мкс в и чъ Василій 1 зл Бачиньскі і Василій 1 зл. Габла Андрей 
1 зл. Коростеньскій Антонів 1 зл. Козѣй Стсфянъ 1 зл Витоіііііньскіи Евгенія 1 зл. 
Мельникъ Геод..ръ 1 зл. К ари якъ Теодоръ 1 зл.

Ч. 282. Старосольскііі урядъ дек. квоту 14 зл. 50 кр. котру зложили: 
ОО. Хотынецкій Константинъ 50 кр. Масальскій Модестъ 50 кр. Мацѣеничь Іоаннъ 
1 ал. Хомнньскій Теофиль 1 зл. Мудрый Іоаннъ 50 кр. "Гуна Плиріонь 1 зл. 
Грушкевіічь Корнилій 1 зл. Дорошь Ті .юоей 1 зл. Ясеницкій Левъ 1 зл. Гичко 
Михаилъ 50 кр Котіыстяньскій Сильвестеръ 1 зл. Волоеяньскій Іоаннъ 1 зл. Мен-
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цііні.скііі Апо.іинаріи 1 :іл Гладылоиичь Георгій 1 ал Пастернакъ Іоаннъ 1 ал. 
Нитоіннні.скіл Петръ 1 ал. Шемердякъ Іоаннъ 50 кр

Ч. 332 Нижанкбвсмн урлдъ дек. оп» Священниковъ тогожь деканата 
киоту ІЗ ал.

Ч. 413. ІІеремыскін урядъ дек. квоту 9 ал. котру зложили: (И). Голова
тий Владиславъ 1 ал. Маликъ Игнатій 3 ал. Демлнчикъ Іоаннъ 1 ал Крвавичь 
Пені нъ 1 ал. Двулѣтъ І Ід прій 1 ал. Захаріасевнчі, Антоніо 1 ал. Висьневскііі 
Николая 1 ал.

Ч 507. ІІреч. Грунікеннчь Константинъ парохъ въ Куликовѣ квоту 
3 ал ЗО кр.

Ч. 530. Высочаньскій урядъ док. квоту 33 ал. 70 кр котру зложиш: 
UO 11 рухннцкіії Мнхаиль 5 ал. Саламоні» Счаотнілй 2 ал. Xдонецкій Едвардъ 1 ал. 
ІПандицкін Іосифъ 2 ал. Бачинг.скіії Володимирі. З зл. Иестеровнчі, Петръ 2 ал. 
Гиниленичь Володимирі. 1 ал. Петровскій Михаилъ 1 ал. Куз.ліакъ Михаилъ 1 ал* 
ДобринѴскіІІ Альбинъ 1 ал. Кордасевичь Анаголі. 1 ал. Борковскій Яковъ 1 ал. 20 кр. 
.Тснчігйъ Іосифъ 1 ал. Яссницкін Володимирі. 1 ал Чомнінинъ Максимъ 2 ал. Лодмнь- 
екііі Корнн.ѵіп 50 кр. Солтыкевнчь П.інрііі I ал. СачнньскіЛ Станиславъ 1 ал. 
Кордасевичь Викторъ 2 ал. Куновскііі Маркнллъ 4 ал

Ч, 533. Старосамборскііі урядъ дек. квоту 3 ал. котру зложили : 0 0 . 1,0- 
брпньскіи Северинъ 1 ал. Лсвицкііі 'Гсодоръ 1 ал. гі реніневскін Михаилъ 1 ал.

Ч 747. Мокриньекііі уряді. Д‘*к. квоту (> ал. 50 кр котру зложили <)()• 
Гудавскіл Кириллъ 50 кр Вербицкія Георгіи 50 кр. Дсцко Андреи 50 кр. Иолянь- 
скііі Северинъ 1 ал. Пилиньскііі Николаи 50 кр Скобельскііі Василіи 1 ал. ІТого- 
рецкііі Володимирі. 1 зл. Чаііковскііі Володимирі. 50 кр. Гарбиньскія Михаилъ 1 ал.

Ч 773. Вбл. Дръ Теофиль Кормошъ адвокаті. краевыя въ ІІеремыінліі 
алеживъ квоту 7 ал. 38 кр отъ неизвѣстныхъ дагслѣвъ.

Н е К [) о л о г і я.

О. Пичаіі Николая, парохъ ві. Замочку ун 10. Сѣчнн. О. Вахнянинъ 
Климентіи въ пенсіи ун. 14. Сѣчнн. О. Мацѣевнчь въ пенсіи ун 22. Сѣчнн. О. 
Ганкевичь Онуфріи, парохъ въ Веілчомъ гор. у н. 29. Сѣчнн. О Мацюракъ Василіи, 
парохъ въ Лишкахъ аавяааныхъ ун. 8. Лютого.

Души ихъ поручаютъ ея молитвамъ Иреч. Клира.

О тъ  F и. О р д и н а р і а т а*
ІТсремьпніь, дня 22. Лютого 1893.

+Юліанъ
Епио.копъ.

Гѵшмъ С Ф Піонткевпа въ Перемышлі.



въстникъ
ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ

РО К Ъ  1S93. Выдано 8. Марта Ц  | [ [ .

Ч. 12.

ІІрійшовъ часъ покаянія „время благопріятне время спасенія“ часъ св. 
Поста и Пасхальной Сповѣди ; и славити Бога майже всѣ Вѣрнй безъ изънятія при
ходятъ самовольно въ почутю своей немощи до си. Т. Покаянія, щоби очистив
шися отъ сквернъ грѣховныхъ достойно поклонитися св. воскресенію Христову. 
Але на жаль находять ся межи кающимися и таки, котрй допустилися тяжкихъ 
грѣхОвъ, отъ котрыхъ только областныя Епископъ раярѣшати може. Въ такихъ слу
чаяхъ обовязанъ Сновѣдникъ удаватися до насъ о удѣленье власти розрѣшати отъ 
задержаного грѣха. Въ протягу року не робить то ани Намъ анц Сновѣдникамъ о- 
соблившои трудности, инакше рѣчь маеся въ часѣ пасхальной Сповѣди, коли Всеч. 
Дуіннастырѣ о много больше суть занити. Про тое хотячи ихъ трудъ улекшити, 
удѣляемъ всѣмъ самостоятельнымъ Душпастырямъ на часъ сегорочнои пасхальной 
Сповѣди с. е. Отъ третои Недѣли вел. Поста ажь до Праздника Вознесенія Госпо
дня. власть рпзрѣшати отъ грѣховъ задержаны хъ, у поминаючи ихъ о Господѣ, 
щобы въ такихъ случаяхъ точно и совѣстно заховали нрипнсы пастырского Бого
словія.

Въ кОнци поручаемъ, щобы по скОнченой пасхальной Сповѣди, кождый 
Всеч. Душпастыръ донѣсъ сюда въ якихъ и кблько случаяхъ зробивъ ужитокъ 
зъ сего уповажненя.

О т ъ  Ей. О р д и н а р і я т а .

Ч. 169/орд.

Въ справѣ властей 
разрѣшена отъ 

грѣховъ Епископу 
задѳрж&ныхъ.

Перемышль, дня 3. Марта 1893.



Ч 152|орд. q. із .

Заявленье в. ц. к. 
Правительства въ 
справѣ еміграцій 

селянъ до Россіи.

Загально знаема есть сумна (Ярана т. (п. (.миграціи нашихъ селянъ до 
Россіи, и вѣдоми суть такожь розличнй толки о причинахъ того дѣіістно сожалѣ
нія годного руху. Коли и до мене надбивши вѣсти о тбмъ руху, уважавъ емъ та 
потребно и снасительне о той справѣ близше и точно поишѵормоватисн, и на пбд- 
ставѣ совѣстныхъ и точныхъ устныхъ и письменныхъ енравоздань нрііішовъ до 
еовершенно певного переконання, що въ границахъ Діецезіи ІІсремыскои еъ итя- 
тіемъ спорадичныхъ выиадкбвъ не було и не ма руху емиграційного до Россіи, а и 
тій не многи люде, котрії далися до того одчайдушного кроку наїшонити вже давно 
съ жалимъ повернули до хатъ своихъ батькбвъ, але на жааь найшли тамъ вже 
инныхъ властителѣ въ.

Съ поглядимъ на сказане не мавъ я причины тою справою заниматиси. бо 
она ани мене ани мои Всея. К лиръ близше не обходила. Тенеръж еесть моимъ Архі
ерейскимъ обовязкомъ въ тбмъ взглядѣ бдозватися ; бо ото получивъ емъ слѣдуючу 
донпсь выс. Президій ц к. Намѣстництва въ дня 24. Лютого 1893 Ч. 216‘2/нр. 
котру за для ей важности въ оригиналѣ и дословно до загальної! вѣдомости подаю.
Она звучитъ:

Giównym pnwodem tlumnej em i- 
gracyi zeszlorocznej do Rossyi byla fal- 
szywa wsród ludu wiejskiego szerzona 
pogloska о bezplatnem rozdawaniu za 
g ran ic i gruntóvv tutejszym wlos'cianom.

ObecnieCes. rossyjski Rrzqd oswiad- 
czyl w drodze dyplomatycznej z wszelkq 
stanowezoixia, ze nie ma zamiaru roz- 
davvac grunta emigruj^cym wloscianom 
galicyjskim і ze rossyjskie wladze gra- 
niczne otrzymaly nakaz vvzbraniac prze- 
kroczenia granicy tlurnnie zglaszaj^cym 
si^ wychodicom, a pozvvalac przejscia 
granicy tylko takim za zarobkiem idip 
cym wloscianom, ktörzy zaopatrzeni b^d^ 
w prawidlowe paszporty.

Rozdawanie gruntów  w Rossyi po- 
mi^dzy enrgrantöw  jest wedle dalszego 
oswiadezenia Rz^du rossvjskiego stano- 
wczo wykluezone і nie mog3 spodziewac 
si^ tego ci nawet wyehodzey, klórzy 
udaj^ si^ do Rossyi za paszportami.

Poniewaz odnos'ne postanowienia 
Rz^du rossyjskiego zakomunikowane 
zostaly podwladnym organom, przeto w 
najblizszej przyszlosci oczekiwac nalezy 
zupelnej zmiany w post^powaniu grani-

Головнымъ поводомъ громадной e- 
міграціи тамтогорбчнои до Россіи була 
Фалшива носередъ народ! сельского ши
рена поголоска о безплатномъ роздава
нні за границевъ грунтбвъ тутеишимъ 
селянамъ.

Реперъ цѣс. росс.іске Ппавите.ть- 
ство заявило въ дорозѣ динльоматычной 
съ всякою рѣшимостію, що немае намѣ
рена роздавати грунта емігруючимъ се
лянамъ галнцкимъ, и що россійски вла
сти надграничнй получили наказъ, забо
роняти переходу границѣ громадно зго- 
лошуючимся выселеньцимъ, а  позва.тяти 
на нерехбдъ границѣ лише такимъ за 
заробкомъ идучимъ селянамъ, которй 
будуть заосмотренй въ нравильнй на- 
шнорлы.

Р( здаванье грунтбвъ въ Россіи по- 
межи емігрантбвъ есть пбеля дальшого 
заявлена Правительства россіііского рѣ- 
шучо выключене и немогутъ того на- 
дѣятися навѣтъ тій выселенцѣ, котрй 
уданпъ ся до Россіи за пашнортами.

Понеже бтносительнй постанов ієни 
правительства россіііского заудѣленн зб- 
стали пбдвластнымъ органамъ, протое 
въ найблизшоп будучностц ожидатн на
лежитъ цЬлковитои змѣны въ посту по-
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cznych wladz rossyjskich w obec wy- 
chodztwa tutejszych wlos'cian a tem 
s amem wszedl ruch emigracyjny w now^ 
zu pel nie faz^.

Nie ulega w^tpliwosci, ze wiado- 
mosc ta przyczj ni si^ do otrzezwionia o- 
balamuconych niesumiennymi podszepta- 
mi wloscian і zapobieze ruchow emi- 
gracyjnemu, skoro stanie sitj powszech- 
nie wiadomq.

панк» властей россійскихъ въ лици смн- 
граціи тугсшныхъ селянъ, а тымъ са
мымъ рухъ емиграцыйный воиновъ въ 
совершенно нов  ̂ Фазу.

Не иодлигае сомнѣню, іцо вѣдо
мость тая нричинлтся до отверезенн 
збаламученыхъ безсовѣстными нОдіііен- 
тами селянъ и занобѣжитъ руховії е 
міі рацыйному, скоро станеся загально 
вѣдьмою.

Подаючи се заявленье в. ц. к. Правительства до вѣдомости Всеч. Духо- 
веньства. розиоряджаю :

а) ІЦобы кождый Веч. Душпастыръ тоежь своимъ вѣрнымъ подчасъ най- 
близшого недѣльного богослуженя по евангеліи обвѣстивъ.

б) Щобы въ якъ найяснѣйіігін способъ поучивъ Вѣрныхъ, іцо Вѣра гр. 
католицка есть цѣлкомъ розличпа отъ вѣры Россіи; бо хоткй обрядъ есть подо
бный. але вѣра есть совершенно инна, акатолицка. Мы русины есьмо католики, 
вѣрнііІисусу Христу, и Его Наслѣдникамъ св. Петру и ІІанамъ Римскимъ, а въ Рос
сіи того нема, бо тамъ не узнаютъ нравного Наслѣдника и Намѣстника Господа 
Н . Г. Христа Пану Римского за голову церкви, и нротое, кто до Россіи иде вы- 
ставляеся на небезнеченьство стратити правдиву кат. вѣру а съ нею и надѣю на 
царство небесне.

в) А кромѣ того стаєш такожь, чи то самовольно, чи зъ намовы лихихъ 
людей, причиною своей матеріальной нужды и бѣды, бо не найшовши за границями 
Австрийского Дѣсарства сподѣванои іюдіюмоіи вертає, колись маючій гоенсдаръ, 
яко жебракъ. „Минъ всѣмъ.“

О тъ  Еи. О рд  ин а р іа  т а.

Неремышль, дня 1. Марта 1893.

Ч. 14. Ч. Ш 1 .

Пенитъ конкуренций на бенефиція дуишастырскй отбудеся въ ІТерсмы- Испытъ конкурсо- 
шли въ дняхъ 2. и 3. Мая т. р. о чѣмъ енарх. Клиръ увѣдомлнесн съ примѣра- вый на вене*идія. 
ньемъ, іцобы кождый намѣряючій первый разъ ноддатися тому попиту 15 дней 
передъ испитомъ предложивъ посредствомъ свого уряда дек. прошенье тут. Ен. Кон
систоріи о нрішущенье до тогижь испита. Къ тому же прошенью мае приложит» ея де
кретъ свого первого поставлена въ дуншастыретво, а еслибы тос було не возможнымъ, 
що найменше датумъ и число Кон<-исторскс тогожь декрету, такожь день и мѣ- 
сяць въведені.і въ душнастырску службу черезъ дотичний урядъ деканальный — 
а прибувши на испитъ заоемотрнтися книгою св. Писанія.

О т ъ  Е п . К о н с и с т о р і и .  

Перемишль, дня 6. Марта 1893.
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Ч. 1277.

О конььрсін облі
гацій нндемвіза- 

ційныіъ.

Ч. 15.

На нОдставѣ уставы краевой зъ дня в. Студня 1892 (днев. уст. и розпор. 
краев. Ч. 84) Выдѣлъ красвыіі приступаючи до конверсіи довгу индемнізаціііного 
выновѣвъ оголошеньемъ зъ дня 30. Сѣчня 1893 Ч. 5252 всѣ дотеиеръ не выльосо- 
вани облігацій ф о н д о в ъ  индемнізаціиныхъ на день 1. Мая 1893 и съ днемъ тымъ, 
въ котрбмъ заразимъ уетае ихъ дальше опроцентованье, узнавъ такови платными.

Каса фондовъ индемнізацінныхъ буде виплачувати Отъ дня 1. Мая 1893 
квоту 105 зл. в. а. (210 коронъ) за 100 зл. м. к. номінальної! вартості! о сколько 
такови нсбудутъ замѣнено на облигаціи новой 4°/0 ножички краевой, вОльнои Отъ 
нодаткОвъ и всякихъ нотручень, призначеної! виключно на сконвсртованье. взглядно 
сіілаченье довгу индемнізаціііного. Закпмъ наступитъ остаточне рѣшенье, чи и о екОдь- 
ко ііристунити до конверсіи облигаціи индемнізацінныхъ на облигаціи новой 4% ножич
ки краевой,чиже закупити за уяыекани капітали инни иуиілярну обеснеку маючії цѣнни 
еФскта 4°/в или же 41/і°/оі муситъ бути наіісаміісредъ переведена девінкуляція всѣхъ 
въ корысть Церквей, парохій или инныхъ фондовъ вінкульованыхъ облигацій нндемні- 
ваційныхъ, що но причинѣ значного числа тыхже вимагати буде довшого часу. 
ІІротое взывасся Вееч. Уряды иарохіильни, и Веч. Настоятельства Монастыровъ, 
котрії »осѣдаютъ облнляціи индсмнізаційнГі вінкульованГі нъ корысть Церквей, па- 
рохій, богослужебныхъ фундацій, ФОНДОВЪ убогихъ или инныхь подобныхъ, щоби 
тінже безотволочно, найдальше же до дня 25. Марта 1893, вразъ съ докладными 
донесеними однако безъ аркуиювъ нлатничихъ, Франко сюда предложили. Въ доне
сенні мае бути кожда предкладана облигація точно выписана, а именно: число то- 
иже, на яку цѣль вінкульована и на яку квоту гласитъ, на рубрумъ же мае ся 
виразити, сколько облігацій и на яку квоту иредкладаеся.

Дальше нодаеся до вѣдомости, іцо вне. ц. к. Намѣстництво выдало подъ 
днемъ 15. Лютого 1893 Ч. 13246 рознорндженье до всѣхъ ц. к. УрядОвъ нодат- 
ковыхъ, щобы дня 1. Мая 1893 выплатили всѣмъ настонтелямъ институцій духо
вныхъ, нарохамъ якоже ихъ заступникамъ всѣ но день 30. Цвѣтня 1893 заляга
ючи отсотки, стягнули отъ нихъ аркуши нлатніічи и встримали дальшу выплату 
отсоткбвъ. Взываеся нротое всѣхъ Веч. О О. нарохОвъ, завѣдателѣвъ и самостоя
тельныхъ сотрудниковъ, якоже всѣ Веч. Настоятельства Монастыровъ, іцобы непре
мѣнно дня 1. Мая 1893 съ аркушами платничими въ дотычныхъ ц. к. Урядахъ 
податковыхъ въ цѣли нОдннтя отеотокъ зголосилися, въ противномъ бо случаю 
послѣдствія собѣ приписати будутъ мусѣли

Зъ причины, що справа тая есть дуже важною и переведенье тоиже ви
магає точности, дальше, що декоторй Веч. Уряды иарох. недодержавши въ подо
бного рода енравахъ назначеного речннця, онравдуются пбзьнѣйше, що неполучили 
на часъ, або съ всѣмъ не получили дотичного розпорядженн, норучаеся Веч. Урядамъ 
декан., котрії зъ візитації! дек. докладно знають, въ котрыхъ мѣстцевоетяхъ знахо- 
дятся облигаціи индемн.. щобы точного переведена нннѣшного розпорядженн при
пил ьновал и, гдебы же особенни обстоятельства, якъ слабость або приклонныіі вѣкъ 
иароха, того вимагали, сами, чи то лично чи черезъ отпорученого къ тому сусѣ- 
дного священика, що потреба здѣлали.

О тъ  E n . К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 2. Марта 1893.
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Ч. 16. Ч. 1411.

Дня 31. Жовтня 1892 оетали выльосованй слѣдуючи облигаціи индемниза- 
цііінй, вінкульованй на фонды духовий тутешнои епархіи: 

а) Всхбднои Галичини:
ч . 18434 на 100 зл. вінк. на церковь въ Угновѣ.
г 7108 УІ 750 „ 55 „ нарохію Смольникъ.

7212 у 200 „ 55 „ богос. фунд. Льва Геровского при церкви въ
г 10178 Уі 680 „ 55 „ парохію Терло.
V 11139 V 250 „ 55 „ нарохію Тылява.
V 11409 У 100 „ 15 75 75 Дублнны.
V 11507 У 150 „ 55 75 55 Тарнавка.
V 13353 V 50 „ 55 У У Залужь.
V 13580 V 50 „ 55 „ Дочер. Коштова ad Бахбръ
У 13981 V 100 „ 55 У У Дмитровичі! ad Замѣховъ.
т 14018 У 100 „ 75 „ нарохію Яжовъ старий.
п 14063 а 100 „ 55 75 55 Ялинъ.
V 14272 И 50 „ 55 „ дочерну Мычковцѣ асі Вобрка.
г 14275 ?? 650 „ У „ нарохію Ветлина.
У 14553 ТІ 400 „ У 75 75 Морохбвъ.
V 14609 У 200 „ У 75 55 Волче.
У 14871 У 250 „ 5? „ нарохію Новоеѣлки.
У 15000 У 50 „ 55 У У Пулавы.
75 15008 У 600 „ 75 75 75 Смбльникъ.
V 15368 У 400 „ 75 75 У Баннця.
т 15534 У 100 „ 75 75 75 Лежаііскъ.
V 15539 У 250 „ 75 75 75 Баниця.
V 15585 У 450 „ У 75 75 Белзъ.
V 15690 У 100 „ 75 У У Снѣтници.
г 15692 У 650 „ 55 У У Боберка.
г 15693 51 750 „ 75 У У Прелуки.
V 15903 55 550 „ 75 У У Тылява.
У 15995 55 700 „ 75 У У Рѣнникъ.
т 16066 75 200 ж 75 У 75 Вышатычи.
V 16945 75 200 . » 75 75 Юрбвцѣ.

б) Западной Галичини:
ч . 7050 на 200 зл. ВІНК. на парохію Бандровь.
т 7264 75 50 „ 75 „ дочернои Вистовичи ad ІІовосѣлки гостиннй.
У 7431 55 200 „ У „ нарохію Хревтъ съ доч. Панищовъ.
У 7438 75 100 и У у V ЛобОзва.
г 8330 75 150 „ У „ дочерн. Звинячь дбльный ad Середниця.
У 4288 іна 60 зл. ВІНК. на церковъ въ Крам иной ф о н д ъ  Теодора Майхры
УІ 9384 в 3650 „ У я п въ Губичохъ.
У 7667 У 100 „ У ѵ дочерну Бердиховъ ad Брухналь.

в) Великого княжества кракбвского:
У 401 на 50 зл. ВІНК. на парохію Святкова.
т 442 75 500 „ 75 Я дочерну Жсрниця гбрна ad Жерниця.

О выльосованыхъ 
облвгаціяхъ вндем.
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Ч. 1374

О жертвахъ на бу
дову церкви ВЪ ДГ'Ч 
Середномъ Селѣ ml 

Вереска.

Поручайся Бсч. Ур. парох. облигаціи тій безотволочно, найдальше же до 
дня 2Г>. Марта 1893 съ иокликомъ на нинѣшне рознорядженье безъ аркуша нла- 
тничого сюда предложи™, съ аркушомъ же нлатннчимъ поступити точно ибсля 
тутешного розяорядженя зъ дня 2. Марта 1893 Ч. 1277.

О тъ  Ен. К о н с и с т о р і и .

Псремышль, дня 2. Марта 1893.

Ч. 17.

„До парохін Вереска належитъ яко дочерне село Середнесело, въ которомъ 
старенька цсрковъ до упадку хилитъ си такъ, що Вогослужени въ тоііже съ не- 
бесисченьСтвомъ житя отправлпти ся могутъ.

Строенье новой Церкви стаеся необходимостію еще изъ того взгляду, що въ 
Середномъ селѣ 700 жителей обряда нашого а 300 латиньекого и тій маютъ ф и л ія л і .н ы й  

костелъ, якъ и тое, що въ селѣ есть школа а село отдалено отъ нарохіялг.нон церкви о 4 
километры.

Аби будову новой церкви но можности перепровадити, завязавъ ся Ко
мітеті. водъ предсѣдательствомъ смиренно нОдннсаного ІІароха, который занявъ ся 
звйзкою матеріаловъ на строенье новой церкви.

Понеже ф о н д о в ъ  кромѣ 400 зл. церковъ не посѣдае —  а накладати на 
ларохіянъ великій тягарм изъ- взляду на мѣшаный обрядъ жителей, былобы нено- 
}>аднимъ — отнеслъ ся комітеті, до властителя села графа Михаила Плятеръ Зи- 
берка о запомогу, и тоііже надославъ 200 зл. на разѣ, обѣцнючи еще дальшую 
нОдномогу въ часѣ б уловы. — Комітеть выславъ письмо до Его Екецеленціи На
мѣстника о соизволенье соберанн добровольныхъ жертвъ на будову церкви — на 
которое Его Екецеленціи Намѣстникъ реокриитомъ зъ дня 4. Сѣчня 1893 Ч. 14962 
удѣливъ соизволенье еоборати добровольно! датки въ Староствахъ: Лѣско, Санокъ, 
Кросно, Пело, Горлицѣ, 1 Говый-Сончь, Турка и Старемѣсто. Ч'акъ отже отъ тыхъ 
добровольныхъ складокъ зависитъ будова новой церкви.

Смиренно подписаний уповаючи на помощь Свыше и жергволюбіе нашого 
народа удае ся съ прошеніемъ до Всечестнѣіішого Енархіалг.ного Священьства, 
щобы но змозѣ причинилися до такъ богоугодного дѣла —  а преимущественно въ 
згаданнхъ внеше Староствахъ своихъ нарохіанъ заохотили до жертвъ на будову 
святынѣ и колектантОвъ высланыхъ въ свою опѣку брали.

Гр- кат. Урядъ нарохіалі.ный въ Бересцѣ дек. Балнгородского дня 23. 
Лютого 1893. МИХАИЛЪ ЛАДЫЖІШ ЬСКІН. пйрохъ.“

Препоручаючи сіе прошенье Всеч. Свнщеньству надѣеея Еп. Консисторія 
що Всеч. Свнщеньетво щиро и ревно, якъ всегда, возьме явившихъ ся собирателей въ 
свое покровительство и поддержку, а кромѣ того и въ церкви собираньемъ гроше-
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выхъ лентъ занмеся а собрани жертвы »простъ до нарохі ильного уряду въ Бе- 
ресцѣ доставитъ.

О тъ  Е  и. К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 2. Марта 1893.

Ч, 18.

Д. к. Рада школьна окружна въ Синодѣ рошпгеуе подъ днемъ 22. Лю
того 1893 Ч. 151 съ рсчнндемъ до 15. Цвѣтня 1893 конкурсъ на посаду катпхита 
при 4 клнсовоії школѣ мужеской и 6 плясовой школѣ дѣвочой въ Синодѣ съ ро
вною платою 600 зл. и додаткомъ 60 зл. на помешканье, що Прч. Свищеньству 
подає ся до вѣдомости.

О тъ  Ей. К о н с и с т о р і и .  

Перемишль, дня 3. Марта 1893.

Ч. 19.

На домъ и вахоронку Служебнидь Иреч. Дѣви Маріи въ /Ку
желю зложили дальше: О. Минчакевичь зъ Лаврикова (второй разъ) 1 зл. 78 кр. 
О. Назарович» зъ Сернъ 4 зл. О. Мальчиньскід Ч. С. В В. зъ акатисту въ Кре- 
ховѣ 4 зл. 20 кр. О. Маланюкъ зъ Павдговки (черезъ редак. и Посланника) 1 зл. 
О. Любоменьскій лат. нарохъ зъ Бс.іза (вторый разъ) 10 зл. Брацтво при Цсрквѣ 
ев Онуфрія въ Лвчвѣ закупило и подарило машину до шити за 65 зл. О. Гор- 
ницкііі зъ Равы руской 10 зл. О Долиньскій зъ Ягторова двѣ книжки своего из- 
данія въ вартості! 1 зл. 30 кр. Священники зббранй на соборчику деканалыюмъ 
въ Вербовѣ зложили на руки О Декана Танчаковского 9 зл. 50 кр., а то 0 0 . С е
лезінка 1 зл., Пвасечко 1 зл., Дуди къ 1 зл.. Кузьмович» 1 зл., Макогоньскіи 1 зл., 
Федюкъ 50 кр., деканъ Танчаковскііі водъ себе 1 з л , Брацтво церковне въ 

Дунаевѣ 1 зл., Брацтво церковне ІГоточаны 1 зл. О. ІІегребецкіи зъ Залѣся п'»дъ 
Рсшовомъ вбдъ своихъ парохіянъ 3 зл. 23 кр. О. СтсФанъ Денаровичь зъ Борыничь 
21 зл. На суму іую зложили ся, Н. Н. зъ Борыничь 1 зл. Н. Н. зъ Борыничь 
13 зл. Н. И зъ Острова 1 зл. Новожендѣ яко першу офѣру но ипюбѣ: Стефанъ 
и Ксенька Тебѣнка 40 кр. Дмитро и Пслягія Гулііі 30 кр. Андрей и Марія Коцо- 
вскіи 30 кр Впр. О Іоаннь Юзичиньскій зъ Борыничь (вторый разъ) 5 зл. О. Ти- 
шиньскій зъ Бѣльча золотого складку въ часѣ міссіи духовной 13 зл.

Оденъ высокій достойникъ, который желавъ щобы его имя приосталоеь 
въ тайнѣ 100 зл. О. Редкевичь зъ Львова 5 зл. О. Садовскій зь Збаража (зъ акатісту) 
2 зл. О. То каръ 1 зл. О. Стоцкій 1 зл. О. Онишкевичь 50 кр. О. Билинкевичь зъ 
Звенигорода 1 зл. О. Давидякъ зъ Тухлѣ 1 зл. О. Килтунюкъ зъ ГІ а]шавкн 1 зл.

Ч. 1503.

Конкурсъ на поев 
ду катмхита при 

нар школахъ въ 
Сяноку.

Ч. 1442.

Жертвы ва домі 
в захоровку Слу- 
жебннць Прч. Дѣ- 
ви Марія въ Ж у

желю.



28

Ч. 1499.

Станъ каси 
вдов.-сир. Фонда 

за мѣсяцъ Сѣченъ 
1898.

О. К ніпнкевичь зъ Гнилиць пеликихь 1 зл. О. Еліяшевскій зъ Гуменця 1 зл. О. 
До гельекій зъ Сару с« .ita 1 зл. О. Ломннцкій складку въ часѣ міссіи 20 зл. 12 кр. 
О. Кипріанъ Яссницкііі зъ Еалигорода 1 зл. О. Ломннцкій складку втору въ часѣ 
міссіи 21 зл. 30 кр. О. Барусевичь зъ Мельницѣ 12 зл. О.Михаилъ Сонсвицкіи 2 зл. 
О. Петръ И.и вичь 1 зл. О. Володимиръ Стунннцкій зъ Кудринецъ 18 зл. зъ акати- 
сту въ часѣ міссіи духовныхъ. О Смольный Іоаннъ зъ Пановецъ 5 зл. Н. Н. 2 зл 
33 кр.

Доручає ся Веч. Духовеньству не забувати на нову тую а для церкви 
нашой дуже хосенну институцію и но можности охотно ей жертвами веномагати, 
а  такожь къ розмножена) сего на теперь ще одинокого розсадника чинно содѣйствовати.

О т ъ  Е й . К о н с и с т о р і и .

Псремышль, дня 3. Марта 1893.

Ч. 20.

Всеч. Комісія управляюча дѣлами вдов.-енрот. Фонда доноситъ йодъ днемъ 
29. Лютого 1893 Ч. 137 слѣдуюче:

СТАНЪ КАСЫ ЕДОБИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА.
Огъ дня 1. до 31. Сѣчня 1893 р.

А) Фондъ коренный.

II р и X 0  д  ъ
Готовил

зл. Ікр

цѣннѣ
паиеры

зл. |кр
Р  о з X 0 д ъ Готовка

зл. кр

цѣннб
паперы

зл. |Кр

1. Переносъ зъ 1892
2. О. Мохнлці.ш Иг.
3. „ Брыкъ Алекс.
4. „ Товарннцкій М. 

парахъ въ ІІрусѣку 
дек. Сяноцкого жер
тву по случаю 50 лѣ- 
тного ювилея свя- 
щсньства.

5 Священники дек. 
Неремыского збира
ну жертву яко непо
рочный датокъ

6 Дек. Дуклнньскін 
водъ бя. її. Сімеона 
Русиняка

251 
Г,О 
(50

13485Г22

100 —

5 60

100 —

В( его
ВІДНЯВШ И ])ОЗХОДЪ

576 63

ЗОстас въ касѣ 576 63

L 34851 22

Iö4851i22



29

Б ;  ФОНД’Ь р еЗер В О В Ы Й .

П р и х о д ъ ГОТиВКин)

зл. |кр.

II }) и X 0 д ъ Готовкою 

зл. |кр.

]. Переносъ зъ 1892 р. . 4244 90 чакъ, М. О. Гарбнньекій. зложи-
2. О. Осьмакъ Романъ. . . 7 — липо 12 зл , О Д. Билиньскій, 5
8. Фещіца Михаилъ . . 4 — зл. кр. О. Ю. Плятекъ 9 чл. 50 кр.
4- ( )Гнц. рольн кред. Заведеніи 15. О. Іос. Піеховичь . . 12 —

7о за IJ- полугодіе 1892 р. .. 254 50 10. Дек. Судововшненьскій 19 —
5. О Мосьевичь Ромуальдъ . 14 — ОО. I. Голодиньскій 12 зл. Д.
0. Дек. Парижскій . . . . 00 - Гудьзю 7 зл.

(И). Зенонъ Коритыньскій, Тео- 17. О. В. Кондрацкій . . . 7
доръ Лысякъ но 12 зл. ( Ю. Ковше- 18. Преосв Епископъ Киръ
вичь М. Калнтовскій Юліинъ. Юліинъ Пелени.............................. 100 —
Гнесовскій И Чернецкій Ан- 19. О Борисъ Сімсонъ . . 5 15
др< іі, Смулка (.., Федоровичь К., 20. Дек. Нижанкоискій 111 50
зложили но 7 зл ОО. I. Лазуркевичь, І осифъ

7. О. Савицкія Андрей . . 40 — Шеховичь, Л. Ч'аворскш, В.
8. „ Манастирскій Леонтій . 7 — Лебединьскій но 12 зл., ОО.
9. Дек. Дрогобыцкій . . . 81 — Людкевичь, П. Винницкій, Ю

ОО Ем. Горницкііі, I. Мудракъ, Кульматыцкій, I. Михальчукъ, • ч»
Вархоликъ Анат., П Погорецкій, В. Бѣрецкій, М. Ливчакъ, I. V .
Н Крайчикъ, П. Габлиньскій, Арданъ но 7 зл., О. Ем. Солты- а
Вархоликъ Анат. зложили но 7 зл. кевичь 9 зл. 50 кр., О. Доръ
О В. Комарницкій 12 зл. О. II. Малиннкъ 5 зл.
Погорецкій 20 зл. 21. О. Сѣнксвичь Кинріянъ . 12 зо

10. Дек. Самборскій . . . 7 — 22. „ Дндъ П. Кмить . . 5 40
11. „ 7 __ 23. „ Доръ ГГ. Мышковскій 12 -
12 „ Л ѣ сь ііі...................... 04 24. „ Хоминг,скій гГеоФнль . 7

ОО. Нундикевичь Алекс. Ясениц- 25. „ Гычко Андреи . . . 7
кіи Михаилъ, Венгриновичь Ата- 20. „ Марчакъ Димитрій 7 —
назій зложили но 12 зл. ОО Ю. 27. „ Ортыньскій Димитрій 9 50
Полошнновичь, В. Калужннцкій, 28. Дек. ІІотеліщкйі . . . 23 -
М. Шатыньскій, Г. Макаръ но 7 з. 29. Дек. Мокряньекій . . 40 —-

13. Дек. Старосольскій. . . 92 10 ОО. А. Слоиьскій, С. Кишикъ,
ОО .И  Витошнньскій, Л. Н. Курывчакъ, 1 ВсЛбиц-
Ясеницкій но 12 зл , К Хоты- кій зложили по 7 зл., О. II.
нецкііі 11 зл. 59 кр. I. Шемсрдикъ Левицкій 12 зл.
И, JjHa,  К Грушкевичь, М. 30. Дек. Поремыекін : . . 90
Гичко, I. Волосиньскні А Кми- ОО. К. Винницкій, В. Крва-
цикевичъ но 7 зл., С. Коныстянь- вичь. А. Сѣнксвичь, Е. Кон-
скій 8 зл. 7 кр. ГГ. Дорошь 6 стантиновичь, Е. Паславскій, И.
зл. 50 кр. Коланевичь, М Людкевичь, И.

14. Дек. Мокрнньскій . . . 139 50 Ивасѣвка, С. Козенка, В. Голо
ОО К. Рудавскііі, Юл. Чай- вацкій, Е. Менциньскіи, II Де-
ковекій, Іер Борковскій, I. Ma- мннчикъ но 7 зл. О. А. Гели-
ляркевичь Іоаннъ, Скобельскій. товичь 12 зл.
Н. Билиньскій, В. Скобельскій, 31. О. Г. Коблошь . . . . 4 50
Д. Михайловъ, С. Полнньскій 32. Дек. Добромильекі i . . 109 —
В. Погорецкій, В. Чайковскій, ОО. Лѵолкевскій А. М. Мо-
зложили по 7 зл. ОО. А. Гри- хнацкій, Е. Бачиньскій, П. То-
невецілй I Дрималикъ, I. Сав- варницкш зложили по 7 зл., ОО.
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П р и і  б д ъ Готовкой П р и X б д ъ Го* Лигою

ял. |кр. ьл. кр.

Я. Лукашевичъ, К. Гукевичь, 
Е. гГустановскій, A. Чайковскій,

39. 0 . Нѣмцовъ Іоаннъ . . 7
40. „ Сапрунъ Стефанъ . . 7 —

Г. Коблошь, I. Тарнавскій зло- 41. „ Мохнацкій Діонизій . 12 60
жили по 12 зл.. О. I. Голіянъ 9 зл. 42. Дек. Яворовскій . . . 61 —

33. Дек. ІТорохницкій . . 67 — 0 0 . В. Крвавичь, I. Подлускій,
0 0 . Борисевичъ, Гайдукевичъ, Е. Грушкевичь, Мацюракъ Н.
А. Дигдалевичь, Созаньскій зло- Д. Гордыньскій, Мацускій Л. С.
жили но 7 зл., 0 0 . Скородинь- Метеля зложили но 7 зл., М.
скій 14 зл , ІІодляпіецкій 12. зл. Лятошиньскій 12 зл.
Нероновичь 13 зл. 43 0. В. Ильницкій . . . 74 04

34. 0 . Іоак. Савчинъ . . . 60 — 44. „ М. Зятекъ . . . . 10 —

35. Дек. Устрицкій . . . . 54 — 45. „ Р. Коростеньскій . . 8 —

0 0 . I Куновскій, М. Попелъ, 
А. Габла, А, Чайковскій, В.

46. Дек. Угнбвскій . . . .  
0 0 .  П. Новакъ, I. Сиротиньскій.

143 —

Яремкевичь, Т. Карпякъ зло- В. Матюкъ, I. Билиньскій, Е. Дѣ-
жили но 7 зл. В Бачииьскій дицкій, А. Мельникъ, Е. Омелянь-
12 зл. скій, I. Козакевичь, Р. Кордасе-

36. 0 . Нероновичь Викторъ . 12 — вичь, М. Несторовичь, Д. Бор
ду нъ, В. Маликевичь,по 7 зл .Я-37. Дек. Высочаньскій . . . 69 50

ОО. II. Несторовичъ, М. Кузь- ремкевичь С. Дуткевичь, I. Гу-
макъ, М. Куновскій, К. Лодынь- мецкій, Іер. Козловскій зложили
скій, А. Добряньекій, В. Ко- но 12 зл, 0 . Т. Лысякъ 9 зл
рдасевичь, М. Нрухницкій, но всего 6221 55
7 зл., А. ІІоляньскігі 12 зл., М 
Петровскій 8 зл. 50 кр.

бднивши розхбдъ — —

21
Остае въ касѣ 6221 5538. Дек. Старосамборскій 

0 0 . Венгриновичь, С. Ясени- 
цкііі, М. Трсшневскій, ио 7 зл.

Б) Фондъ роспорядимый.

П р и X б д ъ Готовкой Р  О 3 X б д ъ Готовкою

зл. кр. зл . кр.

1 .  Переносъ зъ 1892 р. . . . 8699 56 1. Вдовамъ и сиротамъ за 1892 1628 54
2. 0 .  Осьмакъ Романъ . . . 1 0 2. Иереддатокъ на 1893 Силвія
3. „ Плятекъ Юліинъ . . . 30 Л и с к о в а ц к а ............................ 25 —

4. „ Криницкій Василій . . 30 — 3. Ремунер. секретаря, контро-
5. „ Коростеньскій Северинъ. 2 0 льора, касіера, протоколиста
6 .  „ Чеховичь Орестъ . . . 30 — консисторского по день 31.
7. „ Коростеньскій Ромуалдъ 30 — Грудня 1892 р. и порто по-

всего 8849|56 чтове............................................. 202 86
вбднявши розхбдъ 1856Ì40 всего 1856 40

Остае въ касѣ 6993J16
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П о в т о р е н ь е .

1. Фондъ корен. 576 зл.
2. „ ревер. 6221 „
3. „ розно]). 6993 „

Дня 3,А 1893 р. въ касѣ 13.791 зл.

63 кр. готСвка 134.851 зл. 22 кр. цѣн. єфєк. 
55 „ r  V п п п
16 „ _____„_______ _________ _ г __  я "____ Я

34 кр. готбвка 134.851 зл. 22 кр. цѣн. єфєк.

Вбдновѣдно Тиму снравозданю найдено въ каеѣ:
I) Въ цѣнныхъ иаперахъ: . • 134 851 зл. 22 кр.

И) 1. Кни/К. іцадн. Нар. Торг. Ч. 91 на 530 „ 92 11

2. Yf W W Г 17 163 п 536 „ 73 11

3. г г г г> 11 175 „ 1010 „ 10 11
4. „ ,. Перем, щад. И

17124 „ 3279 „ 57
И

5. Готовыми гришми 8434 „ 02 11

всего 13791 зл. 34 кр.

М. Подолиньскііі
предсѣдатель

В. Кондрата iì М. Копко
секретарі. каоіеръ

О т ъ  E ir. К о н с и с т о р і и .  

Перемишль, дня 3. Марта 1893.

М. Мрыць 
контрольоръ

ХрОНІІКА.
Въ пропозицію принятй:

Ч. 752. Па норохію Зава Ди въ дек. Яворбвекого: 1. Пасальскій Володимирі,, 2.
Жукъ Георгіи, В. Струсевичь Александеръ, 4. Губцицкій І осифъ. 5. Госпо- 
даревскііі Іоаннъ.

Ч. 753. На парохію Гусне дек. Вьісочаньского : 1. Добряньскіі г Альбинъ, 2. Гини- 
левичь Володиміі])ъ, 3. Соліыкевичь Орестъ, 4. Петровскій Михаилъ.

Ч. 755. На парохію Дрогоевъ де г. Перемыского : 1. Реіінаровичг. І осифъ, 4. Кми- 
цикевичь Гоманъ, 3. Пвасѣвка Іоаннъ, 4. Сологубъ Василій, 5. Романов
скій Василіи, 6. Давидович). Брониславъ, 7. Ломниціай Ниль, 8. Боры- 
севичь Андреи.

Ч. 754. На нарохіо Рышкова Воля дек. Ярославского: 1. Кмицикевичь Романъ, 
2. Годованьскііі Петръ, 3. Насальскій Володимиръ, 4. Гумецкій Корнилій
5. Литыньсіліі Миронъ, 6 Солтыкевнчъ Орестъ. 7. Саіі])унъ Михаилъ. 8. 
ДобрнньскНі Михаилъ 9. Чайковскій Романъ, 10. Калимонъ Григорій, 11. 
Чайковскій Антоній.

Ч. 1028. На парохію Порудно дек. Яворбвскоко: 1. Кисѣльовскій Ф. 2. Чичило- 
вичь Сім., 3. Губицкіи ІОСИФЪ.



Ч. 1029. На парохію Мостиска дек. Мостиского : 1. Левицкій Левъ, 2. Романов
скій Василій, 3. Костекъ Іоаннъ.

Ч. 1030. Н а нарохію ПакОсть дек. Мостиского: 1. Венгриновичь Михаилъ 2. Ка- 
лимонъ Михаилъ, 3. Ясеницкій Северинъ, 4. ІІолнньскій Ал. 5. Насальскій 
Володимиръ, 6. Санрунъ СтеФанъ, 7. Сенета Іоаннъ, 8. Гумецкій Юліанъ, 
9. Курыло Вас. 10. Левицкій Левъ, 11. Костекъ Іоаннъ, 12. Вахнннинъ Вол.

Ч. 1032. На нарохію Багновате дек. Выеочаньского : Чайковскій Антоній.

Каноничну институцію получили:
Ч. 1280. Пирогъ Даниілъ на пар. Тыханн дек. Дуклиньекого.
„ 1452. Ковальскій Антоній на нар. Новосѣлки гост. дек. Комарняньского. 
г 1500. Коііыстяньскіи Іер. на нар. Передѣльниця дек. Добромильского.

Зрезигновали зъ полученой презенты:
Ч. 984. Ильницкій Іоаннъ зъ Залбктя на нар. Лужокъ долѣшныйдек. Мокряньского 
Ч. 1433, Волосяньскій Іоаннъ зъ Терла на пар. Пнновичи дек. Самборского.

Новоноставленй пресвитеры получили слѣдуючй посады:
Ч. 1147. Брыкъ Алексей завѣдательство нарохіи въ Дублянахъ дек. Мокряньского. 
„ 1149. Мохнацкій Игнатій сотрудничество въ Курыловцѣ дек. Канчуцкого,
„ 1501 Грыцыкъ Алексей сотрудничество въ Сокалн дек. Сокальского.

Завѣдательства получили :
Ч. 799. Круликовскій Іосифъ въ Волчбмъ гор. деканата Иѵукотыньского.
„ 1280. Хилякъ Петръ въ Лѣіцинахъ деканата Бѣцкого.
„ 1452. Иванецъ І осифъ въ Белзци деканата Потелицкого.
„ 1500. Дуркотъ Іоаннъ Хр. въ Поворознику деканата Мушиньского.

Соиомочничества получили :
Ч. 1452. Ковальскій Володимиръ въ Снасовѣ деканата Сокальского. 
ѵ 1500. Чайковскій Антоніи въ Троицѣ деканата Добромильского.

ЖЕрТБЫ.
а) Дары для Свитѣйшого Отца.

О. Долошицкій Іос. зъ Щирця 3 зл. О. Левицкій Кар. зъ Чашина 6 зл. 
(отъ нар. 5 зл. отъ еебе 1 зл.) Парохіане зъ Прелукъ 3 зл. О. Алексевичь Ст. зъ 
Конотопъ отъ себе и нарох. 1 зл. 80 кр. Ур. парох. въ Лавровѣ 4 зл. О. Кири- 
чиньскій зъ Грозіовой 1 зл. Ур. нар. въ Полянахъ 4 зл. 13 кр. (отъ пар. 2 зл. 
13 кр. отъ Брацтва 1 зл. парохъ 1 зл.) Ур. пар. въ Горбачохъ 4 зл. Ур. пар. въ
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Полонной 1 зл. 65 кр. Ур. нар. въ Залѣсю 6 зл. О. Левицкій Левъ зъ Мостиекъ 
5 зл. О. Кульчицкій Кел. зъ Пбдгайчикъ отъ себе и пар. 4 зл. О. Кишакевичь 
Мих. зъ Пискоровичь 9 зл. (отъ пар. 7 зл. отъ себе 2 зл.) Ур. пар. въ Медыцѣ 
4 зл. О. Грабецъ Теодоръ зъ Стрѣлбичь оть пар. 4 зл. 35 кр. О. ГСоростеньскій 
Ан. з ъ  Лисковатого отъ нарохіанъ 2 зл. Ур. пар. въ Бѣлой 3 зл. Ур. нар. въ У- 
герцнхъ 3 зл. 25 кр. Ур. пар. въ Скоморохахъ отъ парох. 8 зл. 23 кр. О. Ор- 
тыньскій Дим. зъ Гордынѣ 10 зл. О. Копыстяньекій Клим, зъ Рсгетова отъ себе 
и нар. 20 зл. 35 кр. О. Очабрукъ Алексей зъ Лѣщоватого 5 зл. (отъ пар. 4 зл- 
отъ себе 1 зл.) О. Заремба Іос. зъ Явбрника 3 зл. О. Антоневичь Ем. зъ ІІулавъ 
отъ пар. 4 зл. О. Дуркотъ Іос. зъ Дикова отъ пар. и себе 5 зл. О. Кобринъ Іоаннъ 
зъ Олешичь отъ пар. и себе 12 зл. О. Рыбачевсісій Іоаннъ зъ Подемщины отъ пар.
4 зл. О. Лятошиньскій Т. зъ Горынця 1 зл. Ур. пар. въ Залужи дек. Явор, отъ
себе и нарох. 5 зл. О. Стецевъ Мих. зъ Чайковичь отъ себе и пар. 18 зл. О. 
Лятошиньскій Мих. зъ Олынаницѣ 5 зл. (отъ пар. 4 зл. отъ себе 1 зл.) О. Мосье- 
вичь Ром. зъ ІІІмѣткова отъ себе и нар. 10 зл. 1 %  кр. О Ухнятъ Дим. зъ Май
дана 14 зл. 80 кр. (отъ пар. 12 зл. 80 кр. отъ себе 2 зл.) Ур. нар. въ Яксмани- 
чохъ 4 зл. Ур. нар. въ Мижинци 13 зл. 58 кр. (отъ себе 2 зл. отъ н«р. въ Ми- 
жинци 2 зл. зъ Зоротовичь 2 зл. зъ Гдешичь 2 зл 58 кр. СтеФанъ Баонкъ вбйгь 
зъ Гдешичь 1 зл.) Ур. нар. въ Гуменци 7 зл. 95 кр. (отъ нарох. въ Гуменци 5 зл.
90 кр. а отъ нар. въ Чаплнхъ 2 зл. 5 кр.) Ур. нар. въ Синявцѣ 5 зл 50 кр.
Громада Мигова 2 зл. Ур. нар. въ Бетаинѣ отъ нар. 4 зл. 40 кр. О. Савицкій Гр. 
зъ Схбдницѣ отъ нар. 4 зл. 62 кр. Ур. пар въ Михалевичохъ дек. Кома]», отъ 
пар. и себе 2 зл. 80 кр. Ур. нар. въ Лосинци отъ нар. 4 зл. 20 кр. О. Ильницкій
Ген. зъ Унятычь отъ нар. и себе 3 зл. 20 кр. Ур. нар. въ Завадовѣ 5 з л , Мона
стырь въ і Ковкий 42 зл. 35 кр. Ур. нар. въ Головску отъ пар. З зл. 50 кр.
Ур. нар. въ Луцѣ отъ нар. 7 зл. ЗО кр Ур. нар. въ Кулич копѣ отъ нар. 2 зл. О
Ковальскій Титъ зъ Спасова отъ нар. 30 зл. О Хилякъ Волод. зъ Литынѣ 1 зл. 
50 к]». Ур. нар. въ Цѣвковѣ отъ нар. и себе 3 зл Ур. нар. въ Яслнекой Боли 
отъ нар. 5 зл. О. Отто Іоаннъ зъ Линовця 8 зл. 12 кр. (отъ нар. 7 зл. 12 кр. 
отъ себе 1 зл.) Ур. нар. въ Высовой отъ нар. 1 зл. 14 кр. Ур. нар. въ Волощи 
отъ нар. Зл. 24 кр. Ур. нар. въ Кривомъ ad Тѣ< на отъ нар 3 зл. Ур. нар. въ Дк- 
діовой отъ нар. 3 зл. 20 кр. О. Грушкевичь Чих. зъ Боннецъ отъ нар. 5 чл. Ур. 
на]», въ Горохбвцнхъ отъ нар. 4 зл. 45 кр. Ур. нар. въ Гочви отъ нар. 5 зл. Ур.
нар. въ К \ ниьнгкий Боли отъ нар. 8 зл. Ур. нар. въ Межибродю отъ пар. 2 лл.
Ур. дек. Коросняньскій 29 зл. 50 кр. (зъ Біизянки 3 зл. зъ Бонарбвки 
3 зл. зъ Ванѣвки 10 зл. зъ Красной 8 зл. 50 кр. зъ Опарбвки 5 зл.) Ур. пар. въ 
въ Мистковичахъ отъ парох. 8 зл. 55 кр. Ур. нар. въ Молошковичахъ отъ нар. 
10 зл. Ур. пар. Глиньеку отъ парох. 10 зл. 40 кр. Ур. нар. въ Кречовичохъ отъ 
парох. 9 зл. 40 кр. Ур. нар. въ Дубнѣ отъ нарох. 9 зл. О. Константоновичь Ю. зъ 
Лося отъ нарох. 5 зл. О. Ильницкій I. зъ Залоктн отъ нарох. 4 зл. Урядъ нар. 
въ Новосѣлкахъ гост, отъ нарох. 4 зл. Ур. нар. въ ІІогоцѣ великомъ отъ пар 3 
зл. О. Сенета Ник. зъ Быкова отъ парох. и себе 2 зл. О. Поляньскіи Генрикъ зъ 
Турыньска 1 зл. отъ себе а 55 кр. отъ нарох. Ур. пар. въ Гвоздци 1 зл. О Дри- 
маликъ Лав. зъ Туринки отъ пар 7 зл. Ур. пар. въ Завадцѣ дек. Яслиского отъ 
нар. 16 зл. Ур. пар. въ Щутковѣ оть пар. 2 зл. Ур. пар. въ Радымнѣ отъ нар.
5 зл. 40 кр. Ур. пар. въ Пятковѣ отъ пар. 4 зл. 30 кр. Ур. пар. въ Лбвчицяхъ 
отъ нарох. и себе 5 зл. Ур. нар. въ Дуброгици отъ парох. и себе 1 зл. 29 кр.



34

О. Борысевичь I. зъ Кривчн отъ себе и нарох. 6 зл. Ур. дек. Устрицкій 8 зл. 31
кр. (зъ нар. Бандровъ 2 зл. 26 кр. зъ Коростна 3 зл. 5 кр. зь Устрикъ доль. З зл.)
Урядъ пар. въ I’ыхвальдѣ отъ пар. 5 зл. Ур. пар. въ Высоцку отъ пар. 5 зл Ур. 
пар. въ Колодеици отъ нарох. 3 зл. О. Сапрунъ С. зъ Пѣеокъ отъ себе и нарох
4 зл, Ур. нар. въ Ждынѣ отъ себе и нарох. 12 зл. О. Горданьскін Ад. зъ Ляшокт 
гост, отъ себе и пар. 4 зл 40 кр. О. Гоіідшш, Иг. зъ Радванецъ отъ себе'и нарох.
2 зл. 75 кр. Ур. нар. въ Ганчовон отъ себе и нарох. 10 зл. Ур. пар. въВязовни-
цѣ отъ себе и нар. 3 зл. Ур. нар. въ Еурылбвцѣ отъ себе и парох. G зл. 42 кр
О. Левицкій Е. зъ Тартаковп отъ себе и нарох. 10 зл. О. Колтунюкъ Н. 5 зл.
(отъ нарох. 4 зл. отъ себе 1 зл.) Ур. нар. въ Кречовичахъ додатково отъ нарох. 5 
зл. О. Борновнчь А. зъ Острова отъ парох. 3 зл. Урядъ дек. Затварницк іі 17 зл. 
95 к]>. зъ Телешніщѣ Сянноіі 2 зл. зъ Береговъ гбр. 2 зл 24 кр. зъ Шандровецъ 3 
зл. зъ Цяриньского 3 зл. зъ Звнняча 3 зл. зъ Чорноіі 4 зл. 69 кр.) Ур, парох. въ 
Бутынахъ отъ нарох. 10 зл. Ур. пар. въ Страшевичахъ отъ нарох. 10 зл. Ур. дек. 
Великій 84 зл. 39 кр. (зъ Белза 17 зл. 2 кр., зъ Боратына 7 зл., зъ Добрачина 4 ' 
зл. Жабча 4 зл., зъ Завивши 6 зл., зъ Корчмина 3 зл. 60 кр., зъ Крпстиноноля 
Монастыря 5 зл зъ нарох. Криетыионоля и Новый ДвОръ 12 зл. 93 кр зь Пархача
5 зл. 15 кр., зъ Клюеова 1 зл. 55 кр., зъ Грродйща 1 зл. 14 кр., зъ Осердова 
7 зл . зъ Себечова отъ нароха 2 зл. 12 кр. зъ нарох. 3 зл. 33 кр зъ Вербѣ- 
яса 2 зл. 35 кр. зъ Русина 2 зл ЗО кр. Ур. дек. Коросняньскіії зъ Рѣпника 6 зл. 
12 кр. У]), пар. въ Корону жн 5 зл. (1 зл. отъ себе, 4 зл. отъ парох.), ур. парох. 
въ Коровнци 10 зл. (отъ нар. 8 зл. 20 кр. оть себе 1 зл, отъ брацтва церк. 80 кр.),
’ ]). нар. въ Ввертовѣ отъ пар, 5 зл., ур. пар. въ Яетрубичохъ отъ пар. 6 зл. 50 кр., 
ур. нар. въ Змисрискахъ отъ пар. 8 зл. 70 кр., ур. пар. въ Залѣекоіі Воли отъ 
нар. 4 зл. 63 кр., ур. нар. въ Яворѣ отъ нар. 7 зл., у]), нар. въ Грунювъ дек. 
Яво]), отъ нар. 3 зл., ур. нар. въ Лютовискахъ отъ пар. 5 зл. Ü. Лодыньскііі Петръ 
зь Дворника отъ пар. 5 зл., ур. па]), въ Болохбвцяхъ отъ нар. 5 зл. О. Корчинь- 
скіч Яковъ зъ Торокъ отъ себе и пар. 3 зл. 21 кр., ур. нар. въ Арламовскоіі В.»ли 
отъ на]). 3 зл., ур. пар. въ ЛІханѣ отъ нар. 3 зл., ур. нар. въ Черниллвѣ отъ нар.
5 зл ур. дек. СтЯрбЪа'мбсгрокпі 57 зл. 11 кр. (зъ иарохіи Старемѣето 15 зл., зъ
Волосянки вел. 10 зл. 11 кр., зъ Сторонний 11 зл., зъ Лѣнпнки мал. 2 зл. 60 кр., 
зъ Лѣпины вел, 2 зл- 50 кр., зъ Ярѣнки масок. 12 зл, 10 кр., зъ Сиринѣ 2 зл., 
зъ Теріпова 2 зл.), ур. дек. Комарнаньекчі 41 зл. 40 кр., (зъ Беньковоіі Вишни
3 зл., отъ О. Царевича 2 зл., отъ нар. зъ Шоломкніічь 3 зл., зъ Воіцанецъ 6 зл., зъ 
Лаг"ря 8 зл„ отъ О. Козакевича 1 зл. 39 к р , зъ Кчнюпюкъ 7 зл. 61 кр., отъ О
Іуцкого 1 зл., зъ Хлшовнчь 4 зл. 40 кр., отъ О. Федевъ 1 зл., отъ О. Каламу-

нецкого 1 зл., зъ Кронильника 3 зл.), ур. дек. Добромильскііі 38 зл. 44 кр. (зъ
Добромиля 10 зл., зъ К ніккинолн 5 зл., зъ Войска 10 зл., зъ Лбиной Зал.  31 к р . 
зъ Маковой 5 зл., зъ Рыботычь б зл. 13 кр., ур нар. въ Королевѣ рус. отъ нар 
10 зл О. Бордунъ Дим. сот]), въ X іѣвчанахъ 6 зл. (отъ пар, 5 зл. отъ себе 1 зл.,) 
ур. дек. Балигородеі і і 19 зл. (зъ Жерницѣ 5 зл. 54 кр., зъ Тѣсны 4 зл., зъ ЯблЛ- 
нокъ 2 зл., зъ Смерека 7 зл. 46 кр.),  ̂р. пар въ Березци 5 зл., ур. дек. Мости- 
скііі 31 зл. (отъ О. Назаровича 18 зл. О. Черкавского 6 зл. 70 кр. О. Гладиловича 
2 зл. О. Т . Сѣнкевича 4 зл. 30 кр.), ур. пар. въ Бошанахъ отъ пар. 9 зл., ур. 
нар. въ Гошовѣ отъ нар. 3 зл. 72 кр. О. Мерена Іос. ппр. въ Грабѣ 4 зл (отъ 
себе 2 зл. отъ нар. 2 зл.) О. Полкньскііі Алек, зъ Боберки 3 зл. 24 кр. (отъ себе 
1 зл. отъ на]). 2 зл. 24 кр.). ур. пар. въ Радыннчохъ отъ пар. 6 зл. 62 кр. О.
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Гз’мецкій Іос. зъ Татаринова 4 зл. 50 кр. (отъ пар. 3 зл. 10 кр. отъ себе 1 зл.
40 кр.) ур. пар. въ Лупковѣ отъ пар. 9 зл, ур. пар. къ Тернавѣ выж. отъ нар.
5 зл. 50 кв., ур. пар. въ Беніовой отъ пар. 5 зл., ур. пар. въ Миротинѣ отъ пар.
5 зл. 60 кр., ур. пар. въ Берестѣ отъ пар. 10 зл., ур. пар. въ Зубковѣ отъ пар.
и отъ себе 13 зл., ур. дек. Бѣцкій отъ пар. въ Кривой и отъ парох. 13 зл. 25 
кр. О. Метыкъ Вас. зъ Комарна отъ пар. 8 зл 5 кр., ур. пар. въ Тыравѣ сбльн. 
отъ нар. и отъ себе 5 зл. 50 кр., ур. пар. въ Яжовѣ нов. отъ пар. и себе 5 зл. 
38 кр., ур. нар. въ Ярославю отъ пар. и себе 17 зл. 25 кр., ур. нар. въ Яжовѣ 
стар, отъ нар. и себе 12 зл , ур. пар. въ Кульчицяхъ отъ пар. и себе 10 зл., ур. 
пар. Михалевичохъ дек. Дрогоб. 5 зл. (отъ пар. 3 зл. отъ себе 2 зл.), ур. дек. 
Белзскій додатково зъ парохіи Будынинъ 12 зл. 20 кр. (отъ пароха 2 зл. отъ пар. 
10 зл. 20 кр.)} О. Кишыкъ Стєф. з ъ  Онаки 4 зл., ур. пар. въ Горницѣ отъ парот;
1 зл- 75 кр. О. Яблоновскіи Іоаннъ нар. въ Любачевѣ отъ себе и пар. 15 зл„ ур.
пар. въ Попелнхъ отъ пар. 5 зл , ур. пар. въ Махновѣ отъ себе и нар. 5 зл., ур. 
пар, въ Поздпчи отъ нар. 12 зл., 30 кр. ур. нар. въ Горицихъ отъ пар. 3 зл., ур. нар.
въ Святомъ отъ нар. 6 зл., ур. пар. въ Райтаревичахъ 3 зл. 59 к р , ур. нар. въ
Пакости 2 зл. 10 кр., ур. пар. въ Лужку гор. отъ себе и парох. 11 зл., ур. нар. 
въ Далявѣ 1 зл. 60 кр., ур. пар. въ Угерцяхъ незаб. отъ себе и парох. 6 зл. ур. 
пар. въ Крамарбвцѣ отъ парох. 2 з л , ур. дек. Яслискій 38 зл. 60 кр. (зъ Щавного
2 зл., зъ Куляшного 1 зл. О. Левицкій пар. 1 зл., Хотынецкій сон. 1 зл., зъ Тар-
навки 80 кр., зъ Вослочка 70 кр., зъ Завоѣвъ 28 кр., О. Бешкидъ 1 зл., О. М. 
Силтысъ 30 кр., зъ Дошного 3 зл., зъ Королика вол. 5 зл., зъ Солинки 4 зл., въ 
Воли миговой 5 з л , О. Холодѣй 1 зл. зъ Команчи 10 зл. 52 кр., отъ О. Лѣщннь- 
ского 2 зл.,) ур. дек. Любачовскій 68 зл., (зъ Новогосела 12 зл., зъ Башни 20 зл. 
зъ Жукова 7 зл , зъ Люблинця 5 зл., зъ Бѣгалъ 5 зл., зъ ІІемирова 5 зл., зъ Смо
лина 4 зл., зъ Ловчи 3 зл Кобыльницѣ вол. 3 зл., зъ П пазова 2 зл.. зъ Воробля- 
чина 2 зл.,) ур. дек. Высочаньскій 14 зл. 38 кр., (зъ Турки 10 зл., отъ О. Прух- 
ницкого 1 зл., зъ Либохори 3 зл. 38 кр..) ур. дек. Куликовскій 57 зл. (зъ Артасова- 
2 зл., зъ Колодна 5 зл. зъ Кукизова 5 зл., зъ Куликова 17 зл., зъ Нового села
10 зл., зъ Стронятына 7 зл., зъ Зѣболокъ 6 зл., зъ Ременова 5 зл.,) ур. дек. Са-
ноцкій 50 зл., 88 кр., (зъ Боська отъ пароха и парох. 16 зл., зъ Чертежа отъ изро-
ха 2 зл. 54 кр., отъ нар. 7 зл. 46 кр., зъ Одреховой 7 зл., зъ Иовоселецъ 5 зл.
зъ Сеньковоіі Воли 4 зл., зъ Морохова 4 зл., зъ Карликова 3 зл., зъ Токарни 1 зл.
88 кр.. Островъ громади дек Перем. 1 зл. 80 кр., Ваповцѣ гром. 2 зл. 45 кр. у-р.
нар. въ Скоповѣ 5 зл. 50 кр., О. Гмитрикъ Ил. зъ Самбора отъ себе и учснникбвъ
6 зл., ур. пар. въ Угновѣ отъ парох. 25 зл., ур. нар. въ Троііцѣ отъ парох.
4 зл., ур. пар въ Хлѣпляхъ отъ себе 1 зл., отъ парох. 2 зл., ур, пар. въ Прял
кбвцяхъ отъ себе и парох. 1 з.р 50 к р , О. Раставецкііі Ад. зъ Лѣщавы отъ наро-
хіянъ 4 зл., ур. нар. въ Замѣховѣ 3 зл., ур пар. въ ІІорѣчуірунтъ отъ пар. 3 зл.
разомъ 1570 зл. 80‘/, кр.

6) На перенесенье мощей б. п. Еп. Іоанна Снѣгурского зложили :

Ч. 1255. О. Волошиньскій Михаилъ, парохъ въ Страшевичохъ 15 зл. 
„ 1467. О. Нвасѣвка, парохъ въ Малковичохъ 1 зл.
„ 1472. Урядъ парохіальный въ Скоповѣ 1 зл. 50 кр.
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Ч. 797— 7 9 8 .Вир. Левъ Готеронскій Архідіакѳнъ АЕпархіи Львовской жер
твовав!. 2 зл. на церковь вь Читкахъ ad Былипи а, 2 зл. на церковь въ Дубецку.

Ч. 845. Бъ протягу року 1892 предложено тутъ елѣдуючй жертвы:

I. На церковь св. Іоакима въ Римѣ:

1) Уряді, нарох. въ Люблинци 2 зл. 2) Урядъ нарох. въ Полянахъ су
ров. 2 ал. 42 кр. 3) Урядъ нарох. въ Строннтинѣ 8 зл. 40 кр 4) Урядъ нарох. 
въ Грушовоіі 8 зл. 30 кр. 5) Урядъ нарох. въ Горинци 2 зл. 6) Урядъ парох. 
въ Башни 9 зл. 7) Урядъ парох. въ Сулимовѣ 5 зл. 35 кр 8) Урядъ парох. въ Белеѣ 
7 зл. 9) Урядъ нарох. въ Зубковѣ 4 зл. 10) Урядъ нарох. въ Скоморохахъ 7 зл. 27 кр. 
11) Урядъ дек. Яслискііі 15 зл. 12) О. АцдреЙ Пухгръ зъ Карликова 1 зл. 50 кр. 
13) О. Орестъ Чеховичі. зъ Боратына 4 ал. 14) О. Константинъ Хотынецкііі 
зъ Буковой 2 зл. 20 кр. Урядъ парох, въ Уетрикахъ дольныхъ 1 зл. 50 кр. 
ракомъ 79 зл. 94 кр.

II. На Петрбвъ грбшь:

Урядъ нарохі.ілі.ныіі вь Тарнанцѣ 2 зл.

III. На св. Мѣстця.

Урядъ ііарохіальнып въ Коровнци 3 зл.

IV. На знесенье невбльництва въ АФрицѣ.

1 ) 0 .  Михаилъ Ладыжиньсын ть Берееки 2 зд 2) Урядъ парох. въ Кры- 
ггнноіюліі 6 зл. 3) Уряді, нарох. въ Зубковѣ 4 зл. 4) Уря дъ дек. Яслискііі G зл. 
20 кр. — разомъ 18 зл. 20 кр.

V. На церковь въ Раранчи.

1) У рядъ нарох. въ Дубнѣ 2 зл. 2) Урядъ нарох. въ Люблинци 2 зл. 
8) Урядъ нарох. въ Х.іѣвчанахъ 2 зл 54 кр. 4! неннтельне 2 зл. 5) Урядъ нарох. 
въ ІІолянахъсуровичныхъ 2 зл. 42 кр 6) Ѵрядъ нарох. нъ Башни 3 зл. 7) Урядъ нарох. 
въ Зубковѣ 4 зл. 8) О. Андреи Пухиръ зъ Карликова 1 зл. 50 кр. 9) Урядъ дек. 
Ярос.танск.іі 4 зл. 66 кр. —  разомъ 24 зл. 12 кр.

Квоты подъ X. U  III.  и IV выказана выслано до Ап. Нунціатуры, подъ V. 
до Весен и Beilo. En. Ординаріята въ Станиславовѣ. Прч. Духовеньство взываеся 
я вт. бѣжучомъ родѣ збирати хоть дробиГі складки на богоугодна цѣш.

О тъ Е и. О р д и н а р і а т а.
Перемышль, дня 7. Марта 1893.

+ Юліинъ
Епископъ.

Гѵпімъ С. Ф Піоиткеввча въ Перемышлж.



въстн и къ
_  ПЕРЕМЫСКОИ

Р б К Ъ  1893. Лыдано 17. Марта Ч. IV.

ЕПАРХІИ

Ч . 2 1 . Ч. 1465.

Нт. гут. дісцсзальнбмъ Наведенію богословскомъ спорожнилася носа ці про- 1 ечир-цъ нспыта

ФСеора пастырского богословія- О тую посаду могутъ убѣгатися тОлысо священики, 
потри выкажутъ ся свѣдоцтвомъ отбутого и пбсля истнуючнхъ законовъ затнпр- 
джсного испыта конкурсового. Иъ той цѣли обвѣщнеен, що дня 2. и 3. Мая с. р. 
отоудсся въ Псрсмышлн испитъ на професора пастырского богословія.

Кандидаты нам включи тому иснытовн нЛддатися, маютъ свои прощенія 
до дня 20. Цвѣтня 1893 £н. Ординаріатови нііедложити.

О тъ  E  ir. ( ) р д и н а р і а т а.

Перемишль, дня 13 Марта 1893.

конкурсового на 
професора пастыр

ского богословія

Ч. 22. Ч . 1 8 3 3 .

’іъ  поводу, що теперь посла шкбльнои уставы що разъ бі.лыне отвераееп Ипытъ квалиФика-
постоннныхъ посадъ катихитовъ для школъ народныхъ (выдѣловыхъ) котрй только Д,йный на катвхи-

-  - ,  , _ тбвъ шк&пъ каро-ква іиФіікованымм свяніенннками обсадити можна, нротое обвѣщаеся, що дня 4. и о. дныхъ
Мая с. р. бтбудеся въ Перемышли исныть квалиФикацшнын на катихитбвъ при 
школахъ народныхъ, до котрого священники и слушателѣ четвертого року богосло
вія приступити могутъ.
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Ч. 1729.

СотжншНі 0- Дра 
Іоанна Бартоша 

ского .Проповѣди 
н Педагогія.“

Ч. 165К.

О еміграція до 
Бразилія.

Предметы испита суть всѣ тій, яки въ згаданыхъ школахъ выкладаются, 
именно: Библіііна исторія, догматика и моральна въ обемѣ катихизма, літургика, 
а кромѣ того короткій ноглядъ на исторію церковну и катихитика.

Кандидаты намѣряючй до того испыта приступити, маютъ свои прошенія 
до дня 20. Цвѣтня с. р. Ей. Ординаріатови предложити.

О тъ  Е її. О р д и  н а р  і а т а .

ТІерсмышль, дня 13. Марта 1893.

Ч. 23.

Овѣт. О. Дръ Іоаннъ Бартошевскій, нроФесоръ настмр. богословія ш> ц. к. 
Всеучилищи Львбвскбмъ выдавъ два до душ пастырства бтносичи ся дѣла, именно: 
Педагогію, и Проповѣди нсдѣльнй Ч. I. 'Гіи письма остали отъ знатоковъ, яко 
умѣетно и практично составлснй, радо и прихильно нови гани, и нротое заслугуютъ 
на тое, щобы въ якъ наііширшихъ кругахъ остали рояпространенй, и черезъ тое 
молодого и нрацевнтого автора до далынихъ трудовъ на нивѣ нашим богословской 
літератури заохотили.

Поручаемъ нротое ягаданй письма съ тымъ, що въ цѣли ихъ набутья на 
лежитъ внростъ до автора удаватися

О тъ  Ен. О р д и н а р  і а та.

Нсрсмыніль, дня 14. Марта 1893.

Ч. 24

Нысока Причіді'і ц к. Памѣстництва заудѣлила сюда подъ днемъ 5. Марта 
с. р. Ч 155б,нр слѣдукуіе :

,,1’ухъ емигракіиный людности сельской иъ краю, котрого цѣлею були до 
оіхъ поръ переважно снолучснй держаны Пбвнбчнои Америки, звернувся Отъ якого 
то часу, въ наслѣдокъ перепоит, ставленыхъ напливові! чужннцѣвъ черезъ прави
тельство нбвнично Американьеке, заразимъ подъ влѣнньемъ агитаціи ноьоіюнстав- 
шого товариства кольонилаціііного „Compania M etropolitana“ до Бразиліи, где дуже 
значнії просторы «емлѣ цѣлковито еще лежатъ одлогомъ. а одъ часу знесена не- 
вбльннцтна данъ си чувствоватн недостатокъ силъ робочнхъ, наіібблыпе дли управы 
кавы.

Пласти браяилѣйскн ибддержували зъ початку тій змаганн кольони яіційнй 
и обѣцьовали чужимъ носеленцямъ достарчати безплатно грунтовъ и удѣлити ибд- 
могл зъ ф о ндовъ  державныхъ; теперѣшне однакъ правительство бразилѣйске не мы
слитъ о додержанні тыхъ обѣтниць здѣланыхъ черезъ давнѣйше въ Мак* 1892 зва
лене иравительетво, нолишаючн носеленцѣвъ влаеной ихъ судьбѣ.



Задля того доля виходцѣвъ европейскихъ въ Бразиліи. посли вѣдомостей 
иоходячихъ зъ у рядовыхъ жерелъ, чимъ разъ больше стаеся пожалована гСдною а 
вставленье ея ц. и к. посла въ Pio-de Жанеїіро за выселениями австрійско-угор
скими, тернячиміі превелику нужду", не Однесло у властей бралнлѣйскнхъ нѣякого 
пожитку

Поминувши ТО, ЩО выселенцѣвъ тутеіІІНЫХЪ поселяютъ НерСЬііЖНО въ око
лицахъ, которыхъ нездоровый климатъ убиваючимъ есть для Европейцѣвъ, зневолена 
суть они тяжкою працею зарабляти на ж итье, терпѣти недостатокъ и голодъ.

Давнѣіпне удѣлювано кольонистамъ зъ фондовъ державныхъ запомоги въ 
той способъ, що получали занятье при дорогахъ державныхъ нятнацнть дней въ 
мѣсяца за заплату денну 2 зл. 84 кр., заслугу однакъ виплачували не готОвкою 
но бонами (квитами) котрі! одъ кунцѣвъ принимаю! були значно пониже цѣны име- 
нитон; въ послѣднимъ однакъ часѣ залишено и тій роботы.

Поселенцѣ тутешня позбавленії грунт5въ и зарббку, не маютъ дѣйстно 
наііби.іыне потребныхъ средствъ до жити, головно въ виду безнастанно змагаючої! 
ся дорожнѣ средствъ поживы, а такожь задля дуже некорыстныхъ жнивъ тороч нихъ.

Задля того многн зъ носеленцѣвъ зневолені! суть вертати до отчины : и 
такъ въ самомъ Сорнни 1892 опустило майже десять тисячОвъ чужихъ Эмигрантовъ 
Бра ін.іін».“

Сумне то япленье, що въ нашихъ часахъ такъ много людей покидає свой ро
динний край, тую святу земли*, на котрій его дѣды и прадѣды счасливо жили и Бога 
хвалили, и подъ котрою яко праведно почиваютъ. Не моя рѣчъ нпущатисн въ слѣ- 
дженье того болестного явлена. Але понеже рѣчи дѣйстно такъ маются, уважай* за 
мой св. обовнзокъ новмсшу бдозву в я. к. Правительства до вѣдомости Всеч , (у- 
ховсньства подати съ возваньемъ, щобы Всеч. Дуншаетырѣ такихъ ліѣстцевост« Й, 
гдебы рухъ емиграційныіі до Б (таил і и появлявся, не])едт, тымь отчайдушнымъ кро
номъ своихъ Вѣрныхъ якъ найу серднЬііше нерсстерѣгали, и гакъ въ церковныхъ 
наукахъ, ні.ъ и при кождоіі пннои способности имъ но Отцѣвски представляли, 
що они онущаючн свой рідний крап, свои» Матерь земли*, убиваются матеріально, 
и морально тымъ больше, що въ Бразиліи на пустыняхъ, нема церквей ани на
шихъ сваіценниковъ.

О тъ  Е й . О i* ди н а р  і л та.

Иеремышль, дни 14. Марта 189J
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Ч. 25. Ч. 1612.

Уставъ церковный о нраздницѣ Благовѣщеніи Ир. Богородицы, егда нри- 
лучитсп въ св.вс.іикій Четвертокъ.

Передъ всход(»мъ солнци Повечеріе велиное, на которомъ но первомъ Три- 
святемъ поется тронаръ праздника, а но второмъ, Кондакъ праздника: ио „Слава 
во вышнихъ“ (безъ пѣнія.) Литія, на которой поемъ самогласніи стихиры Благовѣ
щенія. Стиховны Благовѣщенія На благословеніе хлѣбовъ тронаръ Б іагопѣіценн 3.

О праздницѣ Бла
говѣщенія.
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На Утрени на „Богъ Господь“ тронаръ Благовѣщенія 2. Слава: И нынѣ: 
Егда славній:“ Поліелей, Величаніе, и нроч: все Благчвѣшенія. Евангеліе Благо
вѣщенія, ев Ев. Луки зачало д. ІІсал. 50 и стихира Благовѣщенія. Канонъ Бла
говѣщеніи и Тріоди. Катавасія Тріоди По Г. пѣсни кондакъ, ікосъ и сѣдаленъ 
Тріоди

Слава: И нынѣ : сѣд. праздника. По з. пѣсни кондакъ и ікосъ праздника. 
На 9. пѣсни припѣвъ и ірмосъ праздника.

Свѣтиленъ праздника, Слава: Тріоди, И  нынѣ праздника.
На Хвалитехъ стихиры праздника на 4. Слава: Тріоди „Егоже пропо- 

вѣда:“ И нынѣ праздника „Еже отъ вѣка:“
Славословіе (безъ пѣнія.)
Ектенія „Исполнимъ:“ стиховны Тріоди съ стихами тамже. Слава: Тріоди, 

И нынѣ: праздника: ,.Да веселятся:“ потомъ „благо есть:“ Трисвятое и но „Отче 
нашъ:“ тронаръ дня, Слава: И  нынѣ: праздника. Ектенія „Помилуй насъ Боже:“ 
I[беемъ: Пріидите поклонимся: и дальше Часъ А. на немже тронаръ и нарамія дня.

Н а прочихъ Часахъ тронаръ праздника и дня, Слава: дня. И нынѣ: бого- 
родичанъ Часовъ —  кондаки беремъ на перемѣну.

Псаломъ: „Благословлю Госнода:„ остается на по Литургіи.
Литургія св. Василія В. съ вечернею.
Па „Господи воззвахъ:“ стпхиры дня 5 и празднику 5. Слава: дня. И ны

нѣ: празднику „Посланъ быеть съ небеее.“ Входъ съ Евангеліемъ. Свѣте тихій: 
Прокименъ дня: „Нами чя Господи:“ и чтенія, дня 3, и праздника 2. — По укон- 
ченію чтеніи Ектенія малая съ возгласомъ яко святъ еси:“ Трисвятое. Прокименъ. 
Апостолъ и Евангеліе напередъ веіикого Четвертка, потомъ Благовѣщеніи.

„Гцемъ вей“ и нроч:
Вмѣсто херовімскоѵі пѣсни: „Вечери Твоея тайныя:“
За „Достойно:“ ірмосъ: „Странствія владычня:“ (въ храмѣ же Благовѣ

щеніи припѣвъ и ірмосъ 9. пѣсни канона п алдника )
Причастенъ: Вечери Твоея тайныя „тоже и мѣсто4 Да исполнятся
Отданіе праздника Благовѣщеніи въ дни страстной Седмицы не бываетъ.

О тъ  Ей. К о н с и с т о р і и .

Перемишль дня 14 Марта 1893.

Ч. 1596. Ч 26.

О конверсія 5% 
ЛЯГ)« въ ренты 

нап ровои.

Выс. ц, к. Министерство Скарбу приступило на подставѣ уставы зъ дня
1. Серпня 1892 (Д. з. д. Ч. 131) до конверсіи 5% листовъ ренты] паперової! воль
ной отъ податку. Короткія рсчинець назначений до конверсіи тыхъ листовъ на ли
сты новой 4°/0 ренты державной минувъ еще 7. Лютого 1893. Длнтого взываеен въ 
силу розпоридженя выс ц. к. Намѣстництва зъ дня 21. Лютого 1893 Ч. 9794. 
веѣхъ Прч. самостоятельныхъ Дупшастыровъ и всѣ пр. Настоятельства Монастыровъ, 
котрй маютъ въ перехованю высше реченй листы 5 u/e ренты наиеривои, в'нкулованй



41

въ корысть Церквей, парохііі или якйхъ Фундацій, щобы запавши но день 1. Марта 
1893 отсотки отъ тыхъ листовъ безотво.ючно подняли, еамиже листы вразъ съ ар

кушами платничими въ цѣли девінкуляціи, зреализованя и закупна инныхъ цѣнныхъ 
еФектбвъ въ протягу 8 днѣвъ отъ дня нолучеия нинѣшного розпорядженя сюда 
предложили.

О тъ  Е н . К о н с и с т о р і и .

Перемышль, дня 10. Марта 1893.

Ч. 27.

Додатково до тутешного розпорядженя зъ цни 2. Марта 1893 Ч. 1277 и 
1411 въ справѣ конверсіи облігацій индемнізаційныхъ (Вѣст, енар. Ч. Ш  зъ р. 1893) 
поручаеся въ слѣдствіе поновного въ топ справѣ розпорядженя выс. ц. к. Намѣотни- 
цтва зъ дня 4. Марта 18 93 Ч. 16613 съ облигаціями индемнізаціпнычи предкла- 
дати и аркуши платничи. Тій Веч. Душнастырѣ, котрії облигаціи вже предложили, 
мають аркуши платничи безотволочно по отриманні сего розпорядженя сюда пред
ложили. Запавши отсотки будуть вразъ съ новоповсташними облигаціями Веч. 
Душпаетырямъ доручена. *

О тъ  Еп. К о н с и с т о р і и .  

Перемышль дня 14. Марта 1й93.

Ч. 28.

Всеч. О. Л. Джулыньскііі нарохъ въ Лапшинѣ коло Бережанъ выдае гНни- 
точни миссійни“ ноявляючіі ся разъ на мѣсиць Суть то дуже пожиточнії книжочки, 
-бо нхъ содержанье естъ чисто релнгіііне, стремляче до ш'іднесеня вѣры и мораль
ности межи народомъ, и понеже суть правдиво популярно составлена, суть для 
і.ождого хотьбы найменше образовано™ человѣка зрозумѣли и поучаючи и для 
того заелугуютъ, щобы межи нашимъ Народомъ якъ наіічисленнѣише були розши
рена, що тымъ лекше дасть ся осягнути, же суть дуже дешевії (одна книжочка 
коштує три центы.)

Щобы автора такъ пожиточныхъ книжочокъ до дальшої! нрацѣ заохотити, 
и подати му средства до покрыт» коштОвъ сего видавництва, поручаю усердно, іцо- 
ііы Всеч. Душнастырѣ розироетраненьемъ згаданыхъ книжочокъ щиро занялиея.

Ч. 1738.

Додаткове розпоря
джень о к нвер 

сіи облигацій 
■идем.

Ч. 1923.

Изданія 0 Л. 
Джулыньского 

„Кнмжочісі мио- 
о ііьі “

О тъ  Ен. О р д и н а р і а т а .  

Перемышль дня 15. Марта 1893.
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'I. 1938. Ч. 29.

Конкурсъ на опо* 
рожнен* пярохін.

Съ речинцемъ убѣгательства до дня 31. Мая 1893 виставляють ся слѣ- 
дуючй нарохіи:

1. Истли на деканата Балигородекого надана приватного.
2. Горянка, деканата Балигородекого надана приватного.
3. Крнве ad Тѣсна, деканата Балигородекого надана приватного.
4. Павлокома, деканата Бирчаньского надана приватного.
5. Рыбникъ, деканата Дрогобыцкого надана приватного.
6 Долини, деканата Бѣцкого надана приватного.
7 Лѣщины. деканата Бѣцкого надана приватного.
К. ІІрислонъ, деканата Выеочаньского надана приватного.
9. Беннжа. деканата Выеочаньского надана приватного

10. Шумнчь, деканата Выеочаньского надана приватного.
11. Замочокъ, деканата /Болконского надана привал ного.
12. Волче горѣшне, деканата Жукотыньского надана приватного.
13. Днѣстрыкъ дубовый, деканата Жукотыньского надана приватного.
14. Ішіье деканата Жукотыньского надана приватного.
1 Г». Береги горѣшнп. деканата Затварницкого врано на грона ночипае.
1(5. Хмѣль, деканата Затварницкого надана приватного.
17. Дубровка, деканата Канчуцкого надана приватного.
1*. Лишки занизано, деканата Комарннньского надана приватного.
19. Михалеинчіі. деканата Комарнаньского надана приватного.
20. Блимавка, деканата Короснанекого право патрона ночипае.
21. Бойкова, деканата Муніиньекого ц. к. надана.
22. Камннна, деканата Муніиньекого ц. к. надана.
23 Лслюхбвъ, деканага Муніиньекого ц. к. надана.
24. Повороаннкъ, деканата Муніиньекого ц. к. надана
26. Мальковъ, деканата Оленіицкого надана приватного.
20. Белаецъ, деканата Потслицкого надана приватного,
27. Свіідііикъ, деканата Староеамборекого надана приватного 
2ь. Г»карна, деканата Саноцкого надана приватного.
29. Явбрникъ, деканата Яелиекого право патрона ночивае.

О тъ  Ен. К о i i  ей  с т о р і н .

Перемыінль, дна 16. Марта 1893.

Ч. 1684. Ч. 30.

Станъ касы вд.-енр. 
фондъ за мѣсяцъ 

Люты* 1893.

Вееч. Комісія управляюча дѣдами вдов.-енрот. Фонда доноситъ подъ днемъ 
7. Марта 1893 Ч. 177 слѣдуюче :
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СТАНЪ КАСЫ ВДОВИЧО-СИРОТ ИНСТИТУТА.
Отъ дня 1. до 28. Лютого 1893 р.

А) Фондъ коренный.

II }) II X 6 д ъ Готовка цѣннб
пяперы Р  0 3 X б д ъ

Готивка цѣннй
паперы

зл. кр. зл. кр. зл. кр. зл. кр.

I . Переноеъ зъ Сѣчня 576 63 134851І22 1. За З Т  Листы заст.
2. Общ. роль, кредит. общ Австр. кредит.

Заведеніе . . . . 900 — — — Завед. но 1 14 зл. 25 кр. 571 25 — —

3. 0 . Грыцикъ Алекеей 60 — — — 2. За 4 7« оба иг Фонда
4. Закуплено: 3%Лн- прои. но 97 зл 50 кр. 974 50 — —

сты Застав. Общсст. всего 154 о 75 — _

лвстр. креднтовиго /
Заведенія (льоеы) — — 500 — /

5. 4и/о обл. Фонда про- /
пінаціпного . . . — - 1000 /

6. 0 . Мудрый Іоаннъ 27 — /
всего 1563 63 136351,22 /

воднівши розхбдъ 1545 75 — - /
Зостае вь касѣ 17 88 

1
136351,22

Въ Общо-рольн. кредит. Заведенію: 9000 ал.

Б) Фондъ резервсвый.

II р и х о д ъ Готовкою 

зл. |гр.

Р О 3 X б д ъ Готовкою 

ЗЛ. Ікр.

1 Переносъ зъ ( 'ѣчнн . . 6221 55 1. До Фонда росиорндимого для
2 U Ощидсъ Григорій . . 5 — доповненії пенсіи за рбкъ
3. „ Федоровичі» Альбинъ 15 — 1892 по рѣшсню Общо го
4. „ Гукевичь Александеръ — 48 Собраніи 1892 . . . . 3366 34
5. Деканатъ У стрицкій : вбдъ 14 — всего 3366 34

оо. Стефана Новѣй 7 з л , ,
Евг. Питоіниньского 7 зл. /

6. 0 . А ьеіі Алексей . . . 7 — /
7. „ Добрнньскіи Стефанъ 12 2 /
8. Дек. Мокрнньекій : вбдъ 14 — /

оо. В. Хиляка 7 зл , II. /
Гумовского 7 зл. /

9. 0 . ІГмдлишгцкій Теофиль . 61 — /
10. „ Раетавецкій А дольфъ 7 — /
11. г К цѣіь Илнріонъ . . 7 — /
12. Вир. Крыл. І .  Войтовичь . 100 - /
13. 0 . Менциньскій Антоній 20 — /
14. ДНДЪ Кмптъ П ....................... 6 — /
15. 0 . Кузьмакъ Михаилъ . . 7 — /
іб . „ Яремкевичь Алекс. 7 — /
17. „ Нетрыкъ СтеФань . . 20 /

всего 6524 5 /
вбдннвши розхбдъ 3366 34 /

Збстае въ каеѣ 3157 7 i
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±3) Фсндчь роспорядимый

II р и х ß д ъ Готов кон Р  О  3 X 6 д ъ Готовкою

ЗЛ. |к|). ЗЛ . кр.

1. Переносъ зъ Сѣчня 1893 6993
1

16 1. Роздѣлено вдовамъ и си-
2. О. Кобздап Володимиръ . 20 — ротамъ за 1892 р. . . 10253 95
3. Хтьеіі Алексей за 1893 2 Удѣлено переддатокъ на

рочнын датокъ . . . . 7 — 1892 р ............................ 160 —
4. „ Сандовичг, Петръ і и — 3. Порто ночтове . . . . 5 60

(решту жертвы при поста- 4. Ilo рѣшеню Общего Со-
вленю) браній зъ опредѣлены хъ

5. О .  Хлонецкій Северинъ . 20 — 250 іл. на мнлостинѣ
( ! . „ Пирогъ Даніилъ 20 — служащимъ консистор-
7. Зъ Фонду резервового для с к и м ъ ............................ 12 -

доповнена пенсіи за 1892 5. За текущій купонъ Одъ
но рѣшеню Собранія 3366 34 4°/0 оба. Фонда иронии . 4 25

всего 11)436 50 О . Переказы ночтови, коверты,
водна вши розходъ 10436 50 нафта ...................... — 70

Збстае въ касѣ —

І
всего 10446 50

Л о н т о р е н ь е.

1. Фондъ корен. 17 зл. 88 кр готовка 136.351 зл. 22 кр. цѣн. єфєк.
2. „ ревер. 315/ „ 71 я „ „ ,, я я
3. .. роОП.'Р- — — я ______ — -, — -, -, ,,

Дни 28/а 1893 нт, касѣ 3175 зл. 5У кр. готовка 130.351 зл. 22 кр. цѣн. сфсіі.

Водновѣдно тому енравозданю зъ дни 28. Лютого 1893 найдено въ касѣ:
I) 1. Ь'ниж. щади. Пар. Тор. Ч. 91 на 530 зл. 92 кр.

" * я  *  77 77 Я 163 Г 336 „ 73 77
• »

Я П  Я 77 77 175 » 1010 ., 10 37

4. „ „ Нсрем. Над. я 17124 77 1279 „ 57 77

5. Готовыми грошми • •
всего

• 18 ., 27 
3175 зл. 59

'77
кр.

Г-1) Въ цѣнныхъ нанерахъ - . 136.351 ., 22 77

М. Псдолиньскій
предсѣдатель

В. Кондрацкіг М. ІІопко М. Мрыцъ
сгкретаръ. каоіеръ контрольоръ

О т ъ  Е  п. К о н с и с т о р і и .

Перемышль, дня 10. Марта 1893.
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Хроника.
Ч. 1876. Бъ пропозицію ня нарохію Пакость дек. Моетиского останъ принятый 

іі])онуіценьш до Ч. 10.40/93 О. Михаилъ Боднаръ.

Ч 1490. Тсмницкій Николаи парохъ въ Шидловцяхъ Епархіи СтаниславОвскоіі ио_ 
лучнвъ презенту на парохію Яксманичи дек. Перемыского.

Завѣдательства получили:
Ч 1543 Кузьмакъ Михаилъ нарохіи въ Лишкахъ завядшихъ дек. Еома^ниньскогу 
Ч. 1292. Кизыма Сильвестеръ Іеремонахъ въ Замочку дек. Жолковского.

Ч. 1621. Пясецкііі Левъ уконченыи богословъ принятый зъ Аепархіи Львовской на 
тут. Епархію.

По поводу 50 лѣтного ювилея священьства получили грамоты съ Архіе
рейскимъ благословеніемъ именуючй тиъ Совѣтниками Еи. Консисторіи съ правомъ 
ношенн на кай]), одежи отличій крылошаньскихъ парохи:
Ч. 1204. Паславскій Юліянъ въ Пикловичохъ дек. Судововишеньского.
Ч. 1795. Шведзицкій Кипріянт. зъ Иоздячъ дек. Перемыского.

Ч. 1823. Высоке ц. к. Памѣстництво рознорндженьемъ зъ дня 7. Марта 18'»3, Ч.
15962 перенесло плату сист. сотрудника въ Ббтли дек. Иысочаньского до 
І’авы руской дек. Потелицкого на такъ довго, доки сотрудникъ до Ббтли 
наданымъ не остане.

ДАРЫ ДЛЯ СВ. ОТЦ А .
Ур. дек. Мбкрянь' кій 39 зл 36 кр. (зъ Быкова I за. 34 кр., зъ Броннци

1 зл. 60 кр., зъ Нагусвичъ 6 зл., зъ Дорожова 1 зл. 50 кр., зъ Дублинъ 4 зл.
зъ ІГОдбужа 3 зл., зъ Яссници еоль. 15 зл.. зъ Бнлины 3 зл. 40 кр., зъ Сѣлыш 
1 зл.. зъ Городіпш 1 зл. 52 кр., зъ Прусъ 1 зл ) Ур. дек. Д> кляш.екій 34 зл 78 
кр., (зъ Цеклиньской Боли 10 зл. 73 кр., зъ Диндрановон 5 зл. 50 кр., зъ Миши
ной 5 зл. 65 кр., зъ Перегримілі 1 зл., зъ Тылявы 3 зл. 50 кр., зъ Чорного 2 зл. 
90 кр. зъ Ояьховцн 5 зл. 50 кр.) і  р. нар. въ Кривомъ отъ нарохіанъ 5 зл. Ур. 
дек. Ольховецній 28 зл. 23 кр. (зъ нарохіи Дягбрье 7 зл 10 кр. отъ пароха 2 зл. 
90 кр.. зъ нарох. Залужь 3 зл., отъ пар >ха 1 зл , зъ Кальницѣ 4 зл. 23 кр., п. Л у
кавого 5 зл., зъ нарохіи Чернява горна 3 зл., т ъ  нар. 2 зл.) Ур. дек. Затвкрннцкііі 3 
зл., (зъ Чорной 2 зл. 28 кр. зъ окарбоны церковный въ Чорной 22 кр , оп> О- 
Павла Стукача 50 кр.) Ур. нар. въНагачовѣ 7 зл., ур дек. Олсшицкій 32 зл. 90 кр.- 
(зъ Дахнова 5 з л , зъ Улазова 5 зл., зъ Олеііінцкой Боъли 6 зл., зъ Сухой Воли 7 
зл. 90 кр.. зъ Милькова 1 зл., зъ Старого села 3 зл., зъ /Каналова 5 зл.) У]», дек. 
Бирчавьсі.ін 71 зл. 16 кр., (зъ Бахурн 5 зл., зъ Березки 7 зл , зь Бирчи Г» зл.
зъ Глудна 3 зл. 96 кр., зъ Доброй 6 зл., зъ Гіумчи 2 зл., зъ Дубецка 2 и ,  зъ
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Мздебокъ 3 :)л.. зъ Иски ни 2 ал, 50 кр., зъ Липы 5 зл . зъ Дубны 7 зл., зъ ІІа- 
влокомы 6 зл , зъ Руского Села 4 зл. 50 кр., зъ Селискл, 5 зл.. зъ Улюча 5 зл , 
зъ Нблоницѣ рускоіі 2 зл.. зъ Явбрнике рус 20 кр.) Ъ р. парох. въ Дорогошовѣ 
6 зл.. ур дек. Устриці ли зъ Даніовки 4 зл. 7 кр., jp . пар. въ Коханбвцѣ Ю зл., 
О Францъ Рябѣй зл. < ’амбора кати хитъ отъ молодежи ііікбльноіі 4 зл. 50 кр., Ур. 
дек. Ярославскій 42 зл. 8 к р , (зъ Л нитокъ 6 зл., зъ Лежахова 11 зл. 90 кр., зъ 
Теплиць 7 ал. 95 кр.. зл. ІІиновичь 4 зл., зъ Полкинь 4 зл. 95 кр , зъ Цетули 7 
зл. 28 кр.) (). Левъ ІІанасѣньскін зъ Гбльча 5 зл., J  р. дек. Дрогобыцкііі 65 зл., 
(зл. Лишнѣ 4 зл., зъ Вороблевичь 9 зл. 60 кр., зъ Доброгостова 9 зл.. зъ Ролева 
3 зл. 30 кр., зл. Губичь 4 зл. 80 кр., зъ Улична 10 зл. 30 кр., зъ Модрыча 10 зл. 
зъ Летнѣ 3 зл , зл. Труекавцн 11 зл.) Ур дек. Муінинг.окій 143 зл. 30 кр., (зъ 
Криницѣ 17 зл., зл. 'Гылнча 19 з л , зл. Зл оттого 12 зл.. зл. Инорокл. 12 зл., зъ 
Мохначки 10 ад., зл. Пѣрхомли 10 зл., зъ Лабовой 1 1 зл , зъ Мацѣевоіі 6 зл. 30
кр., зі. Милика 6 зл., зъ Чирноіі 4 зл., зъ Брунаръ 4 зл., зъ Снѣтницн 4 зл., зъ
Баницѣ 3 зл , зъ Фльорынки 3 зл , зъ Роетоки 2 зл.) Л у. дек. Яслискііі 20 зл. 7 
кр. (зъ Суровици парох іи 13 зл., отъ нароха 3 зл , ,ъ Майкова 4 зл 7 кр,,) ур. 
вар. въ Рыбнику 4 зл. 20 кр , О. Викторъ Кордаеевичь зъ Высоцка выж. отъ наро- 
хіанъ 6 зл. 32 к))., отл. себе 2 зл., О. Боберскііі Н. зъ Ваневичь 4 зл., ур. парох. 
въ Бабинѣ 8 зл., ур. пар въ Берегахъ отъ нарох. 4 зл. 20 кр., ур. нар. въ Сте
бнику 6 зл., (отл. пароха 1 ел., отл. нар 5 зл.,) О. Хотынецкііі К. зъ Уііковичь 5
зл., ур дек. Бслзскііі зъ нарохіи Яіужель 6 зл. 25 кр., ур. нар въЯблоницѣ ноль,
отъ на]іохіанл. 14 зл., ур. пар. въ Яворци отъ нарох. 10 зл., О. Лзівчакъ Мартиніянл, 
зъ Ч исонм отл. себе и нар. 3 зл , ур. нар. въ Дрогоминпи 8 зл., ур. дек. Кулштов- 
екі i зъ іКолтанецл. 3 зл., О. Іоаннъ Пвасѣвка зъ Малковичь отъ себе 1 зл. отъ 
нар. 1 зл. 7 3 -кр. О Іоаннъ Данн iòni. зл. Радружа отъ eròe 1 зл , отъ нар. 2 зл.,
О. Стеф. Добриньс1 і.і зъ Poro, на отъ себе 1 зл., отл, пар. 2 зл., ур, пар. вл, Смоль
нику дек. Дел некого отъ пар. и еебе 9 зл , ур. дек. Порохницкііі 12 зл. 4 кр., (зъ 
Полннтычь 2 зл , ori, нар 1 зл., зл, Бахова 4 зл. 4 кр.. зл» Розбора округ, отъ нар 
З зл., отъ нарох. 2 зл ,) ур. дек. »Банковскій 68 зл. 62 кр.. (зл. Батнтычь З зл. 75 
кр., зъ гКелдцн 5 зл , зл. Кредова 25 зл. зл, Кунина 14 зл. зл, Мацопіина 5 зл зъ 
Мокроти на 4 зл. ЗО кр., зл, Пилі, 1 зл 50 кр., зл. Скнаривм 4 зл. 7 кр., зъ Сме
рекова 6 зл.,) ур. пар. нл> Дрогобича 39 зл , (зл. нарохіїї 29 зл , зъ Монастыря 10 
зл.,) ур. нар. вл. Ветл инѣ дек. Ярославского 4 зл., ур. дек. Саноцкіїі 42 зл. 60 кр (зъ 
Иеднѣ 10 ил., зъ Стороживъ всі 9 зл. 10 кр., гь Пруеѣка 8 зл., зъ Юровецъ 5 
зл.., зъ 'Гренчи 4 зл. 50 к р , зъ С пннвы 3 зл., отъ О. Чемарника 3 зл.,) ур дек. 
( 'тароеольскііі 72 зл. 48 кр., (зъ Вуьовы 5 зл., зъ Вок,тычь 10 зл., зъ Выкотъ 2 зл. 
ль Fani..къ мур. К) зл. 16 кр , зъ Баковы 3 зл., зъ Россохъ 3 зл., 94 кр. зъ Ста
рой Соли 3 ал., зъ Суіницѣ вел. 7 зл 50 кр. зъ Терла 8 зл. 28 кр., зъФ^дынты- 
на 6 зл., 6 зл. 60 кр., зл. Хирона 11 зл., зъ Волчи доль. 2 зл., ур. нар. въ Боры 
славли 3 зл. —  Всего разомъ съ виказаними въ Ч. III В 2435 зл. 69Ѵ. кр.

О тъ К и. О р д и н а р і а т а.
Персмышль, дня 16. Марта 1893.

+ Юліанъ
Е ііискоііъ.

Гѵпогъ С Ф Піонткевяч» ВЪ Перочыпглж.



ВѢСТНИКЪ
ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ

Рокъ 1S9.‘J. Кидано К). Man *J V’,

4. 31.

Дирекціи накладу кунельного въ Любѣни коло Львова удѣлне безплатно 
купелей и мі тпкани чотиречеі, незаможнымъ священникамъ кура ці и погребу ючимъ. 
на щоденне сложенье ев. Літургій въ каилицв кунс.іьноіі.

Полаякъ вь одномъ илъ четырехъ ошонбнъ кунельныхъ именно: одъ 20/5 
до 20/6, одъ 20/6 до 20/7, одъ 20/7 до 20/8 н одъ 20/8 до 20/0 .iuim. одинъ священ
никъ на одинъ с-сионъ выжь речену корпеть мати може, маютъ жадаючи тоижь, 
завчастно однестися до «гада nò ri Дирекціи еь заявленьемъ, ап. котрого et лону ко- 
риетати хочуть У

Ч »23.

О бі зплатныхъ мѣ 
стцяіъ куп-л. въ 

Любѣни.
*

О тъ К и К о н е :  с т о р і и 

Перемишль, дни 21 Марта 1893.

Ч. 23 83.
Бувшій пограничный инспектор!. Іоаннъ отъ Иронии, сынъ Гавриі.іа и Евы 

Нотъ de г іМ р а л і іФ а л ь в а  оетавъ звѣнчанымъ въ роцѣ 1803 от. Маріекі Горальскою 
донькою Іосифа Горальекого. Понеже невѣдомо въ котрої! нарохін новыеше дѣйствіе 
вѣнчаніи предпринятымъ зоетало а «лѣдственно въ котрыхт. метрикахъ тоеже нни- 
санымъ находитъ ей, зав іыва* ей Псеч. епарх Духоиеньство переглянути точно 
книги метрикальнГі дія вѣнчаныхъ *ъ р. 1-803, а наколи бы іювигіііс дѣйствіе вѣн-

0 ігстрицѣ вѣнча- 
ня Іоанна отъ 

Проняв.
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Ч 221(5.
Конкурсъ на ка- 
тихнта до школъ 
народныхъ въ Я- 

норпвѣ

Ч. 2472.
Пржписы дотично 

впнгу НвОФІТОВЪ до 
метрикъ.

Ч. 2483.
Торговля рызъ 

церковныхъ Анто
на Ольшевского въ 

Перемышли.

Ч. 3197
Конкурсъ на опо- 
рожнегн парохін.

нін записане винайшлося, о томъ безпроволочно іювѣдомнти Ен. Консисторію.
На выслѣдженье новысшоп» дѣйствія вѣнчанія визначена нагорода 15 зл. 

О т ъ  Е и. К о н е ц  сто  р i и.
Перемишль, дня 29 Марта 1893.

Ч. 33.

Нодаеся Преч. Свяіценьству слѣдуючс до вѣдомости: ,.Ц. К. Рада школьна 
окружна въ Яворовѣ ])о:шнсус нынѣі'ішымъ конкурсъ въ дѣли обсаджена посады 
учителя религіи гр. кат. при 5-клясовоіі школѣ мужеской въ Яворовѣ дѣііетви тель
нымъ катихитомъ. съ платою рочныхъ 600 зл. съ одолженьемъ нреиодаванн науки 
религіи въ 5-клнсоныхъ школахъ мужеской и дѣвочой. въ 2-іиясовоіі школѣ мѣ
шано» на нередмѣетю Наконечномъ въ Яворовѣ и отбуваня преписаныхъ ексгортъ. 
До гои посады приватні! суть додатки 5 лѣтнн но 50 зл. и 10°/о отъ сталой нла- 
тнѣ на помешкаиье. О тук» посаду убѣгатн ся могуть только канонично ординованн 
священники м(греки и монахи.“

О тъ  К и. К о н с и с т о р і и .
Перемышль, дня 24 Марта 1893.

Ч. 34. •

Нодаеся до вѣдомости и стислого захованя Пречестного Духовеньства 
слѣдуючс :

„Но причинѣ спеціального випадку въ котро.мъ при крещенн. невнои ро
дини израилнцкон. записано тую до метрики крещенн не подъ си властивомъ на- 
звиекомъФамн.іііінбмъ, яке передъ крещеньемъ мала, але подъ иннбмъ по поводу перехода 
на вѣру кат. довольно нрибранбмъ назвнекомъ, ц. к. Намѣстннцтво въ слѣдствіе 
рескрипту вис. ц. к. Министерства зъ дня 2. Марта с. р. Ч. 232ò5 пригадує, що 
такожъ при змѣнѣ вѣронсновѣданя, взглядно при нрннятю крещенн черезъ израилита 
маютъ ся нереетерѣгати приписи що до змѣнм назвиска родинного, що черезъ гое 
и въ томъ случаи» ямѣна назвиска наступити може лише за оеббнемъ къ тому при 
шоленьемъ ц. к. Намѣстництва, въ противномъ бо случаи» нсюфітъ може бути запи- 
еанымъ въ метрицѣ лише ибдт. назвнекомъ яке передъ тымъ носивъ.“

О тъ  Ей. О р д и н а р і  а та .
Перемишль, дня 13 Цвѣтня 1893.

Ч. 35.
П. Лнтонііі Ольшевскій ві. Перемышли при улица Франсѣ нканьской »к 153. 

обнявъ но II Францѣеку Пер.тику торговлю рѣчей церковныхъ и удержує 
на складѣ рызы церковнії, чашѣ, кивоты, иконы и образы нроцеесіональнй и други 
предметы до церкви потребим. Торговли тая иоручаеен В*ч Духовеньству.

О т ъ  Е її. К о н с и с т о р і и .
Неремышль, дня 19 Цвѣтня 1893.

Ч. 36.
Съ речннцемъ убѣ-ательства до дня 19. Липця 1893 выставляютъ ея на 

конкурсъ слѣд ,̂ ючи парохін :
1. Багновиге, деканата Высочаньского, наданя приватного.
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2. Бортне, деканата Бѣцкого, надана нринатного.
3. Гочент., деканата Бал и городского, надана приватної’«).
4. Островъ, деканата Ярославского, право патрона починає. 
5 Пелннчикъ, деканата Балигородского, надана приватного.
6. Нановичн, деканата Самборекого, „
7. Турье, деканата Староеамборекого, ,. „
8. Ялині., деканата Саноцкого, „ „

О тъ  Ей. К о н е и е т о р і и .

Перемишль, дна 6. Мая 1893.

Ч. 37.
ІКчЯі Комі-іа управляюча дѣлами вдов.-енрот. Фонда доноситъ подъ днемъ 

18. Цвѣтни 1893 Ч. 227 слѣдуюче:
С Т А Н Ъ  К А С Ы  Е Д О В И Ч О - С И Р О Т .  И Н С Т И Т У Т А .

Отъ дна 1. до 31. Марта 1893 р.
А) Фондчь коренный.

И р и X «') д ъ Готовка цѣнви
пнпоры Р  О 3 X б д ъ Готовка цѣннй

папьры

ЗЛ. |К|). ял. |кті. зл кр. ил. кр.

1 Переносъ :іъ лн»того 
2. О.Каіужницьііі Ан

тон. іі зъ Модрича

17 88 13635122
j
1і

1. Видано на заку
пно 4°/и обл. Фонда 
прои. но 97 40 1948 —

но случаю юкіілеіі- 
ного торжества сн. 
Отца 50 лѣт. Епи
скопства . . . .

3. О. ГГодланіеикіп Іо
аннъ ......................

4. Общо, рольн. кред. 
Заведеніе

5. Гичко Діоннзііі
6. ,, ГІясецкііі Левъ
7. .. ІІІиед.ищкіи Ант.
8. „ Яремь’еничь Юл.
9. „ Дуркотъ Нолод.

10. „ Кал ужннцкіііЛевъ
11. „ Федекъ Кошт. .
12. ., Оганьчакъ Пн по

литъ ювилнтъ був. на
родъ зъ Миелятычь 
доброохотну жертв.

1 3 .0 . Лисикевичъ Іо
аннъ ......................

14. „ Прокопъ Іоаннъ
15. Закуплено 4 °/0 о- 

блигац. фонд. нрон.

всего 194Х — —

40 —

00 —
1

1000 — 
б О -  
бО— 
50 — 

1 (И> — 
60 - - 
60 -  

100 —

:

200 —

160 — 
160 —

2000

/

всего
бднавши розхбдъ

2187 8* 
1948 —

138351 22
/

Збетае въ ка' ѣ 239 88 13X351
22

Въ Общо рольн. кред. Заведенію 8000 злр.

Ч. 2845.
Станъ ка сы вд -сир. 
Фонда за мѣсяцъ 

Марецъ 1893.
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Б) Фондъ резервовый.

11 р И X 6 д ъ ГоїивіСОЮ

гр.

I’ О 3 X 6 д 1, Готовкою

Гзл. зл кр

1. Ііереное'і. зъ лн»того . 3157 71 1. Дли доповнена роздѣлі.нои
2. О. Струеевнчі. Александеръ Т — квоты но рѣшеню і Ницого
3. ,, Шокальскій Антал i. . 22 Собраніи . . . . . . 415 54
4. ,, Чаііковскііі Володимирі. 17 — всего 415 54
5. „ Деканатъ ниоровскіи Ш /одъ (И). Кручкокского. Я-

])емкекича. Ганаеьекнча но /
7 зл. оді. О. І Іаса.іьекого /
14 зл. /

•і. О. Цюкъ Василій . . . . 47 92 /
7. ,. Ганди къ .Михаилъ . . 7 - /
8. „ Подин тонкій Іоаннъ 4U 2 /
9. Зятыкъ Максимі. . 1(1 /

К). ,, Полині,ОКІІІ ВОЛОДНМИ))!. 7 /
11. „ Іторостені.скііі Гомуа н.дъ — 80 /
13. ,. Калиничі. Максимі. . і; (іо /

КОСІ І) 33(151)5 /
поднявши ровхбді. 41 а 54 /

Зо, та»: ні. касѣ 2949,51
1

В) Фондъ роспорядимый.

11 р и X b д ъ
Готовкой 1’ О Я X б д  ъ

Готовкою

ал. кр. зл. 1 кр.

1. П ер ен о съ  31. лю того . . 1. В д о вам ъ  и си р о там ъ  за
2. О. Д ави дови ч  i. Cai ил. 2 0 1 8 9 2  р ....................................... 3 4 4 67
3. В ъ Фонда резсри ового 4 1 5 54 2. П србддатф аъ  в д о в ам ъ  и

всего 4 3 5 54 с и р о та м ъ  на 18 9 3  р. а
«'іднивіци ро зх б дъ 4 3 5 54 им енно :

2 5Зі-стяс в ъ  к а с ѣ __ 1) .М арш Л ^ о о а ч и н ь е к а
2) А дели Г р а б ск а  . . 10
3) А нна Л и ты н і.ск а  . . 3 0

3. П р о то к о л ъ , кои ерты , нор
то. п е р а .................................. <; 22

4. З а  к у п о н ы  т е к у щ и  одъ
4 %  обл. Фонда нрон . . 19 65

всего 4 3 5 5 4

Дни

1. Фондъ корен.
2. „ релер.
3. .. pm нор,

1593 Ut. і.'ЛсѢ

К о н т о р е
239 зл. 88 кр готовка 

2949 r 51 r

St.4» 9 зл. 39 ftp. іо г вка

н ь e.
138.351 зл. 22 up.

Г  V

138 SM зл. 22 кр.

нѣн. єфєк.

г п 

цЬн. ЄФЄК.Ut
З



Отпѣтнп тому с-нрапоаданю зъ дни 31. Марта 1893 найдено пъ пасѣ: 
I) 1. Книж. іцадн. Нар. 'Гор. Ч. 91 на 530 ал. 92 кр.

2. „ » „ „ ЮЗ 330 „ 7 3  „
3 „ „ „ „ „ 175 „ 1010 „ 10 „
4 . „ „ Перем, іцад. ,, 17124 „ 1279 „ 57 „
5 Готовыми грАшми . . . - 32 „ 07 „

всего 3189 зл. 39 кр.
II) Въ цѣнныхъ напорахъ . . 138.351 „ 22 „

М. ІІидолиньсісій
предсѣдатель

В. Кондрацкій М. Копко М. Мрыцъ
секретарь. кас.еръ. коитрольоръ.

О т ъ Е к. К о н о и с т о р і и.

Перемишль, дня 21. Цвѣтня 1893.

Х роника.
11резонты получили :

Ч. 1&57. Каііко Димитріи на Лужокъ дАль. дек. Мпкрнні.окого 
„ 1904. Ворыеевичъ Андрей на Дрогоевъ дек. Перемыекого.

1984. Петровскій Михаилъ на Гусне дек. Высочаньекого.
,. 2003. ( ’трусеничь Александер!, на Лава динъ дек. Нворпвского. 
„ 2251. Левицкій Лот» на Моетиска дик. Мостиского.

2595. Воднаръ Михаил!, на Пакость дек. Мостиского.
„ 2788. Ч айковскій Антоній на С'тунницн» дек. Мокряньгкого.
„ 2790 Чичиловнчъ (Лмеонъ на Иорудно дек. ИнорАвокого.

До каноничном институціи занознанй:
Ч. 2250. Темницкііі Николай на Нксманнчи.
„ 2495. Канко Димитрій на Лужокъ доль. дек. Мокриньского.
„ 2780. Струеевичъ Александері. на Заваловъ дет. Нворпвского.
„ 2878. Еднакііі Михаилъ на Нагуевичи дек. Мокриньского.

Каноничну инетітуцік) получили:
Ч. 2391. Ьарновичъ Антоній на Лукове дек. ( )льхонецкого.
„ 2426. Федож вичъ І осифъ на Крупенъ дек. Потелицкого.
„ 2722. Мельникъ Лука на Ольхонецъ дек. Дуклнньского.
„ 2837. Левицкій Левъ на Моетиска дек. Мостиского.
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Ч. 2838. Хоми пі инъ Максимъ на Лѣнинку малу дек. Старосамборского.
„ 2955. Струсевичь Александеръ на Завадові. дек Яворовского.
„ 2*198. Борисевнчь Андреи на Дрогоевъ дек, ІІерсмыского.
„ 3135. Ile iронскііі Михаилъ на Куске вижне дек. Височаньского.
„ 31G3. Еднакііі Михаилъ на ІІагуевичн дек. Мокряньского.

Им( ногкшя :
Ч. 1734. Коііыстнш.скііі Іоаннъ. парохъ ю. Крі ници именованъ школі,.-орд. коми- 

еаремъ дли надзора науки боточестін въ гимназіи въ Новомъ Сончн и 
отиоручникомъ орд. до ц. к. Ради школьной окружной въ Новомъ Тончи. 
Хилякъ ( ’теФанъ народъ въ Стебнику орд.-комиеарсмъ до надлорх науки 
богочеетш въ тімналін іп» Дрогобичі!.

Ч. 1872. Геленъ Андреіі, народъ въ Ожомли именованъ Прокураторомъ Монастыря 
Пноконь Чиня сн Насилія Н. въ Яворовѣ.

Ч 2376. Хилякъ Стефанъ, народъ въ Стебнику именовань дѣйствительнымъ де
каномъ для деканата Дротобицкото и тіт. Совѣтникомъ Ей. Консисторіи 
съ нравомъ ношена на одежіг клир, отличій крилшпаньекидъ, въ мѣетце 
увольненого на влаене прошенье н:л, тон должности дотенерѣшного дека
на Іоанна Скобельского — но іучившото іа ревне и совѣстне веденье дѣлъ 
деканальныхъ грамоту еъ Арді. ренскимъ благословеньемъ нмснуючу em 
тіт. Совѣтникомъ Ен. К'онснеторін и титулъ вые. Декана

Ч. 2087. Мрыць Михаилъ, сотрудникъ катсдральнои и М. професорі. катилигики и 
мелодики на тут. богословскимъ :іане‘дснн> именованъ В:це-1*екторомъ іп. 
тепер. дух. Семинаріи въ Львовѣ.

Ч. 2182. Гимна Емпліанъ укбнченыіі богословъ принятий ть Епархіи Станіи.іаи- 
нъ каноначну лшіль тут. Епа]>хіч

.ЗавЬдательства полу шли :
Ч 2391. Гитаръ Іоаннъ въ Полянчику дек. Палигородского.
„ 2722. Дуркотъ Геодоаііі въ Войковой дек. Мушині,екото. 
n 283S. Хгьеи Алексеи въ Веньовоі'і дек. Височаньского.
„ 2955. Губицкііі І осифъ въ ІІитковѣ дек Вирчаньекого.
„ 2998 Інідкевнчь Михаилъ въ Отунннцѣ дек. Моіфнньекого.

Ч. 2553. Паелавекііі Володимирі, получивъ еотрд дництво при тут. кагор. Аргмѣ.

Новопоставлени пресвитеры получили елѣдѵючи посады:
Ч. 24G9. Лѣсѣкевичь Іоаннъ еотруд. въ Молодичії дек. Ирослаиското.
„ 2559. Гичко Діонилін лавѣдат. въ Линю дек. іКукотиньского.

2562. Федевъ Конет. еопомоч. въ Гангеровичахъ док. Моетиекого.Г
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Ч. 251)2. Дуркоть Волод. сопомоч. въ Журавици дек. Нерсмьісіїбго.
• у, 2598. Понель Волод. завѣдатель. въ Я хинѣ дек. Саноцкого.
„ 2594. Грыцикъ Григорій еотруд. въ Люблинци дек. Любачовского. 
г 2712. Яремкевичі. Юліанъ сопомоч. въ Ольшаници дек. Яворовского.
,. 2718. Калужняцкііі Левъ сопомоч. въ Выінатычахъ лек. Перемыского.
,, 2714. Ннсецкііі Левъ сотрудни. въ Креховѣ дек. Жолковского. 
r 2798. Пронинъ Іоаннъ сопомоч. въ Никловичахъ дек. Судововишені.скоі’о. 
„ 2802. Огвдачь Ник. сопомоч. въ Лншкахъ дек Ярославского.

Ч. 2418. Високе ц к. ІІамѣстництво рознорндженьемъ зъ дни 18 Марта 1893.
Ч. 20379 призволило на дотацію рочны хъ 300 ял. дли оономочника въ Сернахъ 
на часъ дунпіастырованя тамже нароха Николая Лазаревича.

„ 2440. Тоежь рознорндженьемъ зъ дня 27. Марта 1393 Ч. 19582 призволило 
на таку саму дотацію для сономочника нароха въ Никловичахъ Юліана 
Паславского.

2413. Тоежь рознорндженьемъ зъ дня 18. Марта 1893 Ч. 19882 призволило 
на таку саму дотаціи» для сономочника нароха въ Высоцку нижномъ 
Григорія Поляньского.

,. 2550 Тоежь розпор.іджені.емі. зъ дня 23. Марта 1893 Ч. 24162 призволило на 
дотацію 300 зл. для сономочника нароха въ 1’аіітеровичахъ на оденъ рокъ

Ьъ пропозицію принягй.
Ч 2515. Па нарохію 'Гегловъ дек. Угновского : 1. Весоловскііі Антонііі. 2. Санрунъ 

Михаилъ. 3  Ковальскій Володимирі,. 4 . Мусѣіі Т єофн.Ті,.
,, 2^16. На наі»охію Дубляны дек. ЛІокрянг.ского : 1. Плитокъ Юліинъ. 2. Савицкій 

Андрей. 3. Калимонъ Михаилъ. 4. Созаньскііі Влад. 5. Децко Андрей.
6. Дуркотъ Петръ. 7. Злнці. Михаилъ. 8. Колтунюкъ Николай, 9. Полянх.скій 
Волод. 10. Кушнѣръ Ник. 11, Саьчакъ Іоаннъ. 12. Слоні,скііі Антоній. 
13. Погорецкій Негръ. 14. Захаріаюевичь Антоній..

ДАРЫ ДЛИ СВ ОТЦА.
Ур. нар. въ Бобрцѣ 5 зр. 8 кр. (уплачено порто 15 кр.) Ур. дек. Лѣскій 

18 зл., (зъ Ваньковы 8 зл., 40 кр., иъ Крепова 3 зл., зъ СтєфковоіІ В зл., ВО кр.,) 
Ур. нарох. Пяновичахъ 5 зл, ур нарох. въ Деревнѣ 6 ил., р. дек. Горожаньекій 
23 зл., (зъ Клѣцка 13 зл., зъ Вербѣжа 10 зл ,) ур. нар въ Суіи.мовѣ 5 зл., ІО кр. 
ур. нар въ Тростяний дек. Добром 3 зл., ур. дек. Жукотыньскііі 7 зл., (зъ Воз- 
лучи 2 .»л,, зъ Днѣстрика дубового 1 зл., зъ Рынннъ 4 зл..) ур. рек. Мушиньокій 
зъ нар. Войков i 5 зл. О. Чернецкій Вас. зъ (ѣльцн белзского отъ себе и иарохіанъ 
10 зл.. ур. дек. Иеремискій 17 зл., 73 кр.. (зъ Вышатичі, 5 зл., 20 кр., зъ Воле- 
страшичі. 3 зл., 15 кр., зъ Вѣрна 1 зл., зъ Негрыбки 4 зл., 27 кр.. зъ Стобна 
3 зл. 11 кр. О. Ант. Захаріаеег.ичъ 1 зл.,) ур. пар. въ Багноватомъ 2 зл. 51 кр., 
ур. дек. Яворовскііі 15 зл., 50 кр., ур. пар. въ С'тенятынѣ 3 зл., ур. пар. въ Се- 
реднпци отъ парохіянъ и себе 4., зл. 36 кр., ур. пар. въ Черхавѣ 5 зл., ур. пар. 
въ Коблнньскоіі Волн 10 зд., ур. нар. Пльнику 3 зл., О. Михаилъ Ладг/жиньскій 
зъ Верески отъ себе 2 зл., отъ парохіанъ 5 зл., ур. пар. въ Бортномъ 8 зл. О.
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Роздѣльекій Николай зъ Сокали 10 ал., ур. дек. Ярославскій зъ Рышковой Воли 
3 зл., 45 к р , ур. нар. въ Торіиновичохъ 2 ал О Боднаръ Мих. зъ Новосѣлокъ 
6 ал., (отъ себе 2 зл., оп. нарохіанъ 4 *л.,) ур. нар. въ Смерековци 4 зл., ур. дек. 
СудововишеньеіДй 61 зл. 29 kj>. (з ъ  Долгомоетискъ 7 зл., зъ Бортнтина 2 зл.. 
зъ Дмитровичі. 3 зл., зъ Мужиловичь 2 зл., зъ Добрннт. 2 зл., 50 кр.. зъ Внцковичь 
10 зл. 24 кр., зъ Ожомли 9 зл., зъ Тулиго.іовъ 1 зл. зъ Мокрннъ малыхъ 5 зл., 
зъ Судовой Вишни 5 зл., зъ Ншиовнчь 10 зл. зъ Стоннецъ 3 зл. іъ Речичанъ 
1 зл. 55 к]».,) ур. дек. Горожаньскій зъ парохіи Кол одр у бы 5 зл.. ур. нар. въ Яво- 
ровѣ 5 зл. О. Витошиньскііі Евгеній зъ Устіановы 1 зл. ур. дек. ІІотелицкііі 84 зл., 
(зъ Велзцн 6 зл., зъ Ворхраты 6 зл.. зъ Вольокъ мазовец. 5 зл.. зъ Гойча 6 зл., 
зі. Голого 5 зл.. зъ Гребенева 5 зл., зъ Девнтера 5 зл.. зъ Журавецъ 2 зл., зъ 
Каменки лив. 2 зл.. зъ Каменки лѣо. 4 зл., зъ Каменки нов. 1 зл. зъ Каменки 
отаресело 1 зл.. ai. Любычи 8 зл., зъ Магеры 1 зл.. зъ Потелича 6 зл. зъ Равы 
рус. 7 зл. Р^ды лЬеноіі 7 зл.. зъ Руды мана. 2 зл зъ Тенетискъ 2 зл., зъ У.іицка
3 зл.,) yj). нар. въ Мервнчохъ 1 зл., 20 к р , ур. нар въ Моннстирцы 4 зл. 40 кр.,
ур. дек. Варнжскін 55 зл., 2 к р . (зъ Варнжа 16 зл., 80 кр., зъ Винславичь 8 зл , 
зъ До.іжнева 4 зл., 57 кр:, зъ Коногонъ 2 зл., зъ Лѣсокъ .5 зл., 15 кр., зъ Ни- 
сми'м. 3 зл , 50 к]), зъ "удорковичь 6 зл., *ъ Угрынова 6 з л , зъ Ульвовка 5 ал..) 
ур. дек. Староеамборекій 15 зл., 95 кр., зъ Звпра 5 зл . зъ Лопушанки хом 7 и., 
зі. Смольной 1 іл. 5 кр„ зъ Исай 2 зл., зъ Туріого 1 зл.,) ур. пар. въ Коровни
кахъ 4 зл ур. нар. въ Татарахъ 3 зл., ур. нар въ О.тыпанпцѣ 5 зл.. ур. дек. 
Ярославскій зъ Лазовъ 10 зл., ур. дек. Дрогобыцкій іъ Кдвока 1 зл., 3 кр., ур.
пар. въ Врѵенѣ 3 зл., 75 кр., ур. нар. въ Ценсровѣ 5 зл., ур- нар. въ Самборѣ
14 зл., (зъ Самбор» 10 зл., зъ Кобла 4 з л ,) ур катедр. нарох. въ Перемыінли 
25 зл.. 30 кр., (зъ нарохіи 20 зл.. 30 кр., пар. огъ себе 5 зл.,) ур. нар., въ Новомъ
Мѣстѣ 2 ил.. ур. дек. Угнбвекііі 20 зл., 73 кр.. (зъ Дынискъ 3 зл., 50 кр.. зъ
Корчена 4 зл , зъ Мостові, вел. 5 зл., іъ Пбддубецъ 3 зл., 23 кр , зъ Теглова 5 зл ,)
ур. нар. въ Соснини 4 зл., ур. пар, въ Розеолахъ 3 зл., ур. дек. ЙорохніщкіТі оті.
нароха ві. Хирннцѣ 1 зл. 50 кр., ур. нар. въ Лоббзвѣ 1 зл., 7 кр. Гр. кат. каьігу.та 
въ Перечинили 30 зл., ур. нар. въ Рябомъ 2 зл , ур. нар. въ Горожаннѣ мятой
3 зл.,  ̂р. дек. Высочані.скііі зъ парохіи Гуене 3 зл., ур. дек. Жукотыньскііі 6 зл. 7 кр., 
ь«ъ парохіи Л£мна 2 зл., 57 кр.. зъ Плоского 2 зл., зъ Хащова I зл. 50 кр.,) 
ур. нар. въ Лежаііску 3 зл , ур. пар. въ Кракошш 10 зл.. ур. дек. Яноро иски.
4 зл., — Всего разомъ съ виказаними въ Ч. III н IV Вѣет. 3024 зл. 437* кр.

О тъ Е и. О }) д и н а р а т а.
Перемишль, дни 8, Маи 1893.

+ Юліанъ
Епископъ.

Тѵпонъ С Ф Піонткевича въ Поремьшл».



ИЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ
Рокъ 1893. . Выдано 29. Червня Т | y j

Ч. 38.

Ч. 695. орд. митр. Ч. 465/орд.

СИЛЬВЕСТЕРЪ СЕМЬРАТОВИЧЪ
Божою Милостію и св. Апостольского Престола благодатію Митрополитъ Галицкій, Архіепи
скопъ Львовскій, Епископъ Каменецкій, Его ц. к. Апостольского Величества дѣйствительный 
тайный Совѣтникъ, Рыцаръ ордена желѣзной короны І-ои клясы, Членъ Палаты Вельможь 
Австрійской Думы державной- Вицемаршалокъ и Членъ Сойма Королества Галичины и Воло- 

димиріи съ  Великимъ Княжествомъ Кракбвскимъ, Докторъ св. Богословія и пр. и пр.

ЮЛІЯНЪ НЕЛ ЕШЬ
Гожою Милостію и св. Апостольского Престола благо датію Епископъ Перемышльскій. Сам- 
борскій и Сяноцкій, Членъ Сойма Королества Галичины и Володимиріи съ  Великимъ Княже

ствомъ Кракбвскимъ, Докторъ св. Богословія .

ЮЛІЯНЪ рыцаръ КУИЛОВСКІЙ
Божою Милостію и св. Апостольского Престола благодатію Епископъ Станиславбвскій. Шам- 
белянъ Его Святости Льва XIII. Папы Римского, Членъ Сойма Королества Галичины и Воло

димиріи съ  Великимъ Княжествомъ Кракбвскимъ и пр. и пр.

В с е ч е с т н о м у  Д у х о в е н ь с т в у  и в ѣ р н ы м ъ  в с е й  п р о в и н ц і и  
Г а л и ц к о и  М и р ъ  о Г о с п о д ѣ  и Н а ш е  А р х і е р е й с к е  б л а г о с л о в е н і е .

„ Б л а г о с л о в е н ъ  Б о г ъ  и ж е  не  о с т а в  и м о л и т в ы  м о е я  и мил о 
с т и  с в о е я  о т ъ  ме не . “

Благословенно буди имя Господне, що повернулисьмо зъ далекой дороги, 
поклонилися св. мощамъ верховныхъ Апостолъ Петра и Павла якъ нашимъ Сла-
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внньскимъ Апостоламъ Кириллу и Методію и другимъ угодниковъ Божнхъ, що 
М О П ІІС І.М О  въ вѣчномъ мѣстѣ нсреховуючомъ у  сече много евятоетей, принести 
бевкровну жертву *а‘ всѣхъ Няінбй ду ховнОй нечаливости норученыхъ вѣрныхъ 
Христовыхъ и па весь рускій народъ, а въ конци, що отдалиНьмо Намѣстнику Хри
сту ром у\ Наслѣднику ев. верховного Апостола Петра СвягѣГшіому вселеньскому 
Архіерсевн .Льву Панѣ Римскому належнтый поклонъ и вложилнсьмо Паши щиро- 
сердечни благожеланія но поводу ІОннлен Его бО-лѣгного Г'пи слан їства.

Вѣдомо Вамъ Болл юн лени, що Мы дня 19. Мая с. р. пустилися въ ту да
леку дорогу, а па Нами и нрочй члены рускои денутаціи. Не есть ту мѣстце, що
би оіінсоиатн подробно пригоди рускои депутаціи въ доропѣ Досить скапати, 
що всѣ пдороно наѣхали, всѣ пдорови и вдоволенії повернули.

Дня 2S. Мая т. е. въ недѣлю Сопіестія ев. Д уха Отслужили Мы соборну 
Архкренску Литургію въ церквѣ їв . Климентія, при котрая Святѣйшій Отецъ сво
имъ коштомт. добудова въ каплицю въ честь ев. е іаниньскихъ Апостоловъ Кирилла 
к Методів принесшихъ до Риму мощи ев Климентія Паны.

Дня 2У. Мая i р. всѣ богомолі,цѣ собрал нея въ церквѣ ев Петра где Мы 
.-тел ужили такожг. соборну Apxicpi иску службу Божу', на котрий всѣ богомольцѣ 
высновѣдавшііеи напередъ аанріічащалнеи О */8 II год (-обралася цѣла р уска , де
путаціи чііеля<іа около 1 ()(> особъ рбжного сословія въ Ватиканѣ, где въ передъ 
Святѣйшій Отецъ угдѣливъ Намъ Архіереямъ осі бне поелу-ханье, нбдчасъ котрого 
Мы но дякова іи Кго Святости па Его ласкавбсть, що пволивъ іірппначіітп день ocò- 
бныіі, въ котрбмт, депутація ругека яко така може передъ .ищемъ Его Святости 
явитися. Ему поклонъ бтдати якъ и желанія пъ поводу 50-лѣтного Юшілея Епи
скопства у С Т О П !, ал ожити

О 11 год. при пвыклой въ такихъ случаяхъ церемоніи явииен он. Отецъ 
окружений своею свитою въ саля ноелухань. Цѣла дену'тація приняла Его Святбеть 
громкимъ бтепѣваньемъ „Многая лѣта.“

По панятію мѣстця Отчитана постала Нами промова въ латиньскбмъ наьщѣ 
олѣдукніа :

B e a t i s s i m e  В а t е г ?

Maelio isto аііію, quo divinae 
Providentiae munere, grandis fam lia 
catholica , degens ubique terrarum , 
adeo rarum , quinquaginta annorum 
Iubilaeum Episcopale, sui summi 
Patris atque Pastoris, Vicarii Christi 
in teri is, infallibilis Supremi Magistri, 
Christianorum Pontificis, gaudio ine
narrabili concelebrat, omnes nationes 
mun h. spirituali Tuo subiectae bacii 
Io. oculos suos et corda ad coelum 
attollunt, clementissimo Deo, a  quo- 
„omne datum optimum et omne do 
num perfectum descendit« gratias a- 
gentes, quod, quo tem pore Ecclesiae 
Christi navicula per irrequietum huius

С в и т ѣ  ii ш i ii О т ч е !

Въ томъ великомъ роцѣ, коли па 
ласкою Божого ІГровіідѣнін, велика 
канюлнцка родина, живучи но всѣй 
пем.ш. еъ невыскапаною радостію обхо
дитъ такъ рѣдкій Юнилей 50-лѣтного 
Епископства свого верховного Отця 
и Пастыря, Намѣстника Христового 
на «емли, непогрѣшимаго свого най- 
пыешого Учителя и Архіерея цѣлого 
хрііетіяньетва, — веѣ народы спѣта, 
поддан» Твиму духовному' ж е.иу, 
ввертають свои очи и серця до неба, 
іцобы ноднковатн милостивому Богу, 
Отъ котрого походитъ „ в с я к о е  д а 
я н і е  б л а г о  и в с я к ъ  д а р ъ  с о 
в е р ш е н ъ “ (Як. 1, 17.), що въ тбмъ



57

saeculi шаге, aeternitatis portum con
tendit, eo tempore se supremum hu
ius Ecclesiae gubernatorem roborare 
dignatus sit gratia sua, atque adeo 
praeclaris mentis et cordis ornare 
donis, ut navicula illa Ecclesiae Chri
sti, sub tuo illustri ductu, non solum 
omnes astutarum, hostilium insidia
rum, latentes evitet scopulos, atque 
ex omnibus contentionibus cum potes
tatibus Inferorum, cum malitia atque 
hominum erroribus, victrix evadat, 
verum etiam, divino fulgeat splendore 
et coelesti gaudeat gloria.

Universi fideles catholici felix 
Tuum gloriosumque regimen Eccle
siae Christi, infensis hisce temporibus 
intuentes, nunc maxime hac magna 
imbuuntur veritate, quod scilicet, Iesus 
Christus, fidelis in promissis s„is, etsi 
Ecclesiam suam, y u a m  a c g n i s i v i t  s a n 

g u i n e  s u o ,  gravibus afficiat aerumnis, 
et tamquam aurum in passionum igne 
examinet, eam tamen in firmissima Petri 
rupe fundatam non modo non deserit 
verum etiam, quod multo maius est, 
lucida eidem atque laeta gloriae mo
menta, de portis inferorum triumphum 
largiri non cessat. Cuius quidem rei 
argumentum, verum ac firmissimum, 
vel id est, quod vox Tua, supreme 
noster Magister ac Pastor, non obstan
te tristi conditione, ad quam sacrum 
Tuum solium reductum est , hodie 
maiore vi permeat omnes angulos 
mundi, plurimumque valeat apud o- 
ivmes ordines humanae societatis, id- 
que non modo in rebus divinis, ve
rum etiam in quaestionibus, quae so
ciales dicuntur, in rebus civilibus at
que scientiis humanis.

Factum hoc nec ipsi quidem ho
stes ac persecutores Ecclesiae Christi 
Tuique sacri Principatus inficiari pos-

чает., коли мистична лодка Церкви 
Христовом плине черевъ неспокойно 
морс сего вѣка до пристани вѣчности, 
благоволивъ Тебе, на іі высшего кер
манича сей Церкви, скрѣпити CUOCHI 

благодатію и украенти такъ великими 
дарами духа и серця, що тан лодка 
Церкви Христовой ибдъ Твоимъ свѣ
тлимъ проводомъ не только виминає 
щасливо всѣ под водна скали хитрыхъ, 
ворозкихъ подступовъ и выходить по
бѣдоносно изъ всѣхъ своихъ борбъ 
съ силами пекла, съ людской» злобой» 
и заблуджоними, але ще крбмъ того 
сіяє блескомъ надприродного свѣтла, 
краеуеся дивной» надземскон» славою.

Всѣ вѣрни католики, дивлнчися 
на Твое щасливе и славне правленье 
Церквою Христовою въ тыхъ норо- 
жихъ для ней часахъ, переймають 
ся наіїначе теперь тою великою пра
вдою, що Іисусъ Христосъ, вѣрныіі 
въ своихъ обѣтнпцнхъ, хотим свои» 
Церковь, „ю ж е е т н з а  к р о в і ю  
с в о е ю "1 (Дѣн. Ан. 20, 29.), тяжко 
навѣщае и якъ золото въ огни досвѣ- 
дёвъ и терпѣніи иснытуе, не ТОЛЬКО 

не опускає Ей, основаної! на непо
колебимой скалѣ Петровой, але - що 
больше — не перестає давати ѣіі 
ясныхъ и радбеныхъ хвиль славы 
и побѣды надъ вратами адовыми. До- 
казомъ сего есть той правдивыя и без
перечний Ф а к т ъ ,  що Твой голосъ, нап- 
высіпій наші, Учителю и Пастырю, 
мимо прикрого положена, до якого 
приведено Тнбй свитый Престолъ, 
розходитсн нынѣ съ що разъ большою 
силою по всѣхъ закутинахъ свѣта 
и мае вплывъ рѣшучій во всѣхъ вер
ствах!, людской суснбльности, а то 
не только на ноли религіи, но такожь 
въ вопросахъ сусибдьныхъ, на ноли 
политики и наукъ спѣтскихъ.

Того Факту не могу тъ заперечити 
навѣтъ сами вороги и гонителѣ Цер
кви Христовой и Твого святого Пре-
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sunt, qui gloriam , magnitudinem ас 
potentiam huius Ecclesiae, eiusque 
supremi Magistri ac Pastoris viden
tes, cum pavore ac stupore fateri 
coguntur, Deum revera adesse Eccle
siae, cum adeo Deus praefecerit ei 
talem ducem ac rectorem, qui illu
stratus lumine Spiritus Sancti, facile 
detegat omnes machinationes et oc
cultissima molimina hostis, omnibus- 
que vulneribus a tque doloribus mise
rae, variis falsis atque noxiis doctri
nis deceptae humanitatis, aptam ac 
salutiferam medicinam adhibere no
verit. Quamvis mundus totus tempore 
Tui, Sanctissime Pater, Pontificatus, 
iam multa laeta expertus sit momen
ta, quibus divinus Ecclesiae Fundator 
eam solatus est, attamen Tuum huiusce 
anni Iubilaeum, tum raritate sua. cum 
maiestate universalis concelebrationis, 
solemnissimum est triumphi gloriaeque 
Ecclesiae Christi momentum, firmissi- 
mumqueargumentum, quodomnes mun
di nationes, hoc anno, ad gradus Tui 
sacri Apostolici Throni, sinceris cum 
gratulationibus, ac precationibus et 
donis festinantes. T e  unanimiter, re et 
verbis fatentur caput omnium Christia
norum esse; focum fidei, spei et cha- 
ritatis omnium fidelium, et summam 
auctoritatem  et potestatem in Eccle
sia, iuxta effatum S Ambrosii : » Ubi 
Petrus, ibi Ecclesia.»

Has inter nationes sistit se ante 
sacrum Tuum solium , sincero atque 
exhuberante perfusa gaudio; sensibus
que cordis imbuta nobilissimis, Ru- 
thena quoque natio Galiciensis ; si
stunt se fideles, illius trium saeculo
rum martyrio laureatae Ecclesiae 
Rutheno Catholicae, quae post diu
turnas a tque  obstinatas cum Orientali 
schismate luctas, post copiosam san
guinis eftu sionem, sub humano Impe-

стола. Они то, видячп славу, величіе 
и силу сен Церкви и ей верховного 
Учители та пастыри, мимовОльно 
«i. страхомъ и удивленьем!» визнати 
суть приневоленії, 1ЦО ПоГЪ есть дѣй 
стно (ъ  своею церквою, коли въ такт» 
трудныхъ часахъ давъ ѣи на прово
дника и управителя мужа, котрий 
освѣчсныіі мудростію св. Духа, легко 
открывав всѣлякн подступы и най- 
скрытшй выбѣги ворога и на всѣлякй 
раны и болѣзни бѣдной, розличными 
ложными а шкодливими доктринами 
уводл.-снон людскостн, умѣе подати 
Отиовѣднй и цѣлющй лѣкіи

Хотя ii бо весь свѣтъ бачивъ уже 
много радостныхъ хвиль, котрими бо
жественный Основатель своей Церкви 
потѣшивъ ю въ часѣ Твого, Святѣй
шій Отче, всеславного Понтівміката, 
то нрецѣнь сегорСчннй Твои Ювилеіі 
и своею рѣдкостію и величавостію 
веем .рного обхода, есть наіікраешою 
химіею побѣды и славы Церкви Хри
стовой, — есть наіісильнЬіішіімъ до- 
казомъ, що всѣ народы свѣта, спѣ- 
шачи въ сѣмъ роцѣ до стонъ Твого 
святі то  Апостольского Престола съ щи
рими желаніями и дарами, узнаютъ 
Тебе единодушно и еловомъ и дѣломъ 
за Голову цѣлого христіяньства за 
огнище вѣры, надѣѣ и любви всѣхъ 
вѣрныхъ, за верховну ітв а іу  и власть 
церкви, нОсли слйвъ ев. Амбросіи: 
г Г д е  П е т р ъ  —  т а м ъ  Ц е р к о в ь “ 
(In ps. 40 . n. 3.)

Межи тыми народами етае пе
редъ 1 воимъ святымъ Престоломъ 
съ сердцемъ іювнкмъ пайщврінои ра
дости и наііблагороднѣйшихъ чувствъ 
та нежь р у с к і й  н а р о д ъ  Г а л и ц 
к і й  стаютъ и в ѣ р н й  р у с к о - к а -  
т о л и ц к о и  Ц е р к в и ,  той тривѣи- 
вои мучеввьѣ, котра по довгихъ и за
взятыхъ борбахъ съ восточною схи- 
смою, по великомъ проливѣ крови, 
найшла охорону подъ гуманнымъ
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ratorum Austriae sceptro nacta est 
tutelam, ac deinceps radiis divinae 
lucis illustrata, patrioque amore S. 
Sedis Apostolicae complexa, non mo
do tristem sortem effugit, quae om 
nes numero quidem multas eius dioe
ceses sub ditione Russica positas 
contigerat, verum etiam strenuam 
dedit operam saluti aeternae simul 
e t temporali apud populum suum, 
spiritui inhaerens Christiano Catholi
co, rituique Rutheno-Catholico, cuius 
iura saeculis sacrata, cum omni tem
pore singularem tutelam atque patro
cinium S. Sedis Apostolicae experta 
sunt, tum recentioribus confirmatio
nem decreti Concordiae inter Hie- 
rarchas Ruthenos ac Polonos sub 
oculis S, Sedis Romae concinnati, 

-quod in historia Ecclesiae nostrae 
maximi est momenti.

In hoc opere divino, Ecclesia 
nostra Rutheno - Catholica in Galicia 
experta est paternam tutelam, ingen- 
temque favorem a Te, quoque, San
ctissime Pater, hac in re praecipue, 
quod T u in nostra regione tertiam 
sedem Episcopalem Stanislaopoli e- 
rigere dignatus es, quodque nuper, 
Synodo Ruthena Provinciali Leopolim 
convocata, post duo ferme saecula a 
postren a, Zamosciensi dicta, Ecclesia: 
nostrae facultatem dedisti deliberandi 
quae necessaria visa sunt, ad revivi
scendam et corroborandam religionem 
inter populum Ruthenum, ad munien
dum eum contra perniciosa huius 
saeculi studia, ad conditionem tam 
spiritualem, quam materialem melio
rem  faciendam, idqua iuxta praeclara 
illa praecepta, cjuae Tu, Sanctissime 
Pater, universo mundo in tuis cele
berrimis, summo ingenii acumine ex
cogitatis Encyclicis dederas.

Ecclesia Rutheno Catholica in 
S ynodo provinciali Leoooli congre- 
-gata, legato Tuo praesidente, post

скинтромъ Австрійскихъ Монарховъ 
и бдтакъ ііидъ благотворнымъ лучомъ 
Божого свѣтла и бтцѣвскоп горячо и 
любви святого Апостольского Пре
стола, змогла не только уйти сумной 
судьбѣ, яка постигла всѣ ей численні': 
Епархіи въ Россіпск.'.й державѣ, але 
и зъ умѣла взятися ревно до нрацѣ 
надъ. вѣчнымъ и дочасны.мъ добромъ 
свого народа, въ дусѣ христіяньско- 
катплицкомъ а но евому питомому 
греко-русьому обряду, котрого вѣками 
освящен» прана дознавали всегда осо
бливішої онѣки и охороны отъ свя
того Апостольского Престола, въ но
вѣйшихъ же часахъ черезъ такъ 
цѣнный для исторіи напюп святой 
Церкви декретъ „Конкордіи.“

Бъ той святой нрацѣ нашила наша 
руско - католицка Церковь въ Гали
чинѣ отцѣвску опѣку я велику по
мочь такожь у' Тебе, Святѣйшій Отче, 
особливо въ томъ, що '1 и вводивъ 
ласкаво заеноиати въ нашимъ краю 
третій Престолъ Влздычій въ Стани- 
славіівѣ- и що скликаньемъ ру'ского 
нровиніііонального Синода во Львовѣ, 
но майже двовѣков й нерервѣ отъ 
нослѣдного, такъ званого Замойского, 
давъ-еси нашей святой Церквѣ змогу, 
повзяти у  хвалы нотрѣбии для ожи
влена и скрѣнленн д} ха религійного 
межи ру'спимъ народомъ въ Галичинѣ, 
для забезпечена его противъ нынѣ
шнимъ погубннмъ змаганямъ, для 
поднесена его духового и матеріаль
ного быта, а то носля тыхъ свѣтлыхъ 
всказовокъ, яки Ты, Святѣйшій Отче 
подавъ всему міру въ Твоихъ сла
вныхъ, глубокообдумаяыхъ и быстро
умныхъ Енцнкликахъ.

Руско - католицка Церковь, зб- 
брана на Львовскомъ провинціональ- 
нбмъ Синодѣ пбдъ проводомъ Твого
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to t annos, vocem illam de Petri rupe 
audivit, quae olim proavos nostros 
per os discipulorum primorum gen
tis Slavicae apostolorum Cyrilli et 
Methodii, allocuta era t; qua quidem 
vocem proavi nostri, ad limina S. 
Sedis Apostolicae acciti, magno cum 
gaudio anno 1439 Metropolitani Isi- 
dorum;  deinde anno 1595 duos suos 
episcopos legatos misere, qui feodus 
inviolabile cum S. Ecclesia Romana 
inirent. Quae quidem vox, dum pro
avos nostros inter procellas et toni
trua, inter lacrimas et labores, ad 
portum felicitatis dirigeret, cum a- 
more paterno et solatio. S. Patris 
Crbani Papae V ili ore haecce pro
phetica verba iis nuntiavit: „O, mei 
Rutheni, per vos ego Orientem con
vertendum spero « Quam sublimem 
destinationem manifestandam his v e r
bis Vicarii Christi in terris, probe 
intellexit nostra S. Rutheno Catholica 
Ecclesia, quae eam aestimat tamquam 
praetiosissimam sibi a I)eo collatam 
ha;reditatem, et cum omni sinceritate 
atque virium contentione operam da
re studet destinationi huic exequen- 
dae, atque digna apparere hac ex
celsa missione a Divina Providentia 
sibi demandata gestit.

Nos quoque Rutheni Galicienses 
firmiter ac inconcusse credimus fore 
ut nostra S. Rutheno-C atholica Ec 
desia  divina gratia et potentissima 
tutela 'paterna ac patrocinio S. Sedis 
Apostolicae roborata. Summi Ponti
ficis voce in Synodo Leopoliensi ere
cta, tamquam vivus ramus arboris sem- 
per viventis, nemque unius Sanctae et A- 
postolicae Ecclesiae a divino Servatore 
mundi iq ..rupe Petri fundatae, poste- 
riorihus saeculis non modo, sicut hu-

Достойного Д  легата, no такъ многихъ, 
лѣтахъ учула зновь той окликъ ра
дости зъ скалы Петровой, котрий 
колись нромавливъ до нашихъ пре
дковъ устами учениковъ першихъ 
Славнньскихъ Апостоловъ, ев. Кирилла 
и Методы, — котры.чъ-то голосомъ 
предки наши волна ни до стонъ святого 
Апостольского Престола, съ великою 
радостію выслали туди въ р. 1439. 
Митрополита Исидора, а въ р. 1595. 
двохъ своихъ владыкъ яко своихъ за
ступниковъ дчн заключенн нерозри
вного союза съ святою Римской» 
Церквою, — котрий то голосъ, ведучи 
нашихъ предковъ иосередъ оу рей 
и громовъ, иосередъ слезъ и трудовъ 
до пристани вѣчного щастя, звѣщавъ 
и мт. съ бтцѣвскою любовію и потѣхою 
устами Свнтѣіішого Отца Урбана II 
VIII.  отъ-си пророчії слова: „О mei 
Rutheni ! per vos ego Orientem con
vertendum spero-»

Ce высоке призначенье, указане 
тыми пророчими словами Намѣст
ника Христового на земли, зрозумѣла 
добре наша свята руско католнцка 
Церковъ ; — и дорожитъ нимъ яко 
своею наііцѣннѣіішою, Отъ Бога ѣй 
переданою спадчяною, я хоче съ 
веек» щнростію я съ всякимъ по
жертвованьемъ своихъ силъ іірацеиати 
наді, виконані,смь того свого призна
ченії, хоче ЯВИТИСЯ Шіовнѣ достой
ной» той иысокоіі задачѣ, яку вло
жило на ни» Боже нровидѣніе. II мы, 
Галнцкм Русины, вѣримъ крѣпко и 
непоколебимо, іцо наша свята руско- 
католицка Церковъ. скрѣплена Бо
жок» благодатію и могучий. Отцѣвс
кою оиѣкою та охороною Святого А- 
постольского Престола, ободрена тымъ 
голосомъ свого Наіівысшоп» Архіерея 
на Синодѣ Львбвскймъ. — яко жива 
галузь вѣчно зеленѣючого дерева, 
котрымъ есть едина, свята католиика 
и аиостольска Церковъ. основана бо-



cusque, virescat atque floreat, sed 
novas quoque explicet frondes, cir
cumplectatur divino suo spiritu O- 
rientem, alliciatque mundum acatho- 
licum ad Unionem cum sancta et u- 
nice salvifica Ecclesia Romana, prout 
nostra Sancta Ecclesia in divina Mis
sa sacrisque suis olficiis, una cum 
suis fidelibus crebro atque quotidie 
orat, deprecans Deum pro Unione 
omnium. Quemadmodum stella splen
dida in Septentrionali coelo, noctu 
lucens, solatur ac dirigit navigantes 
in man procelloso, ita nostrae quo
que sanctae Rutheno- Catholicae Ec
clesiae in inultis persecutionibus atque 
aerumnis solarium praebet dirigitque 
eam prophetica illa vox compellatione 
Vicarii Christi in terris, quae funda
mentum habet in prophetia lesti Chri 
sti filii Dei: „Et erit unum ovile er 
unus p asto r“

Hac beata ac firma imbuti fide 
nos Rutheni Galicienses, membra San
ctae Ecclesiae Rutheno Catholicae ac 
Tui, Sanctissime Pater, fideles aman
tesque filii, hodierno festo Iubilaei, 
primum omnium, gratias Deo agimusj 
qui adeo benigne Ecclesiae suae san
ctae in terris curam agit, quod die
bus tam gravium aerumnarum prae
fecit ei adeo sapientem, adeo magnum 
Ducem, adeo bonum ac solicitum Pa
storem. et quod provectam eius se
nectutem, hoc anno, tam magno hono
re dignatus est. Tibi quoque Sanctis
sime Pater, pro omnibus Tuis benefi
ciis de excelso Tuo solio adhuc nobis

жественнымъ Спасителемъ міра на 
скалѣ Петровой, въ далмпихъ вѣкахъ 
не только такъ, якъ доси, зеленѣти 
и цвіісти Пуде, але що выдастъ ще 
нови розвѣтвленя, обойме своимъ 
Божіемъ духомъ Мостокъ и прикличе 
некатолицкііі .міръ до единства съ 
святой», сдііноепаеительною Римскою 
Церквою, якъ о тое наша свята Цир
ковъ Щ ОДеННО ІірИ Службѣ Бо/KÓÌÌ 
л при иніішхъ своихъ священнодѣй
ствіяхъ вразъ своими вѣрными горячо 
молится, то аавяыкаючи народъ до 
молитвы ,.о с о е д и н е н і и  в с ѣ х ъ  
(Лігур. Меч. Утр.) то просичи Бога, 
іцобы за  б.і у ж дні и я в о з в р а т и л ъ  
и с о в о к у п и л ъ  с в я т ѣ й  с в о е й  
к а г о л и ч. и а и о ет. и е р к в и (Літ, 
М іш ііл  М.) и да д о с т и г н е т ъ  в л» 
е д и н с т в о  в ѣ р ы “ И къ ясна звѣзда 
на ночномъ небосклонѣ нотѣшае и 
провадить путниковъ, плывучихъ ко
раблемъ но бурливомъ мори», такъ 

та Ложь том пророчім ішкликъ Намѣст
ника Христового на земли, маючій 
свой заснивокъ въ иророцтвѣ Іисуса 
Христа Сына Божого : И б у д е т ъ  
е д и н о  с т а д о  и о д е н ь  п а с т ы р ь “ 
(loa. 1U, lß,) провадить нашу святу 
ру ско-католнцку J 1,ерковъ и нотѣшае ю 
въ си многихъ гоненіяхъ и терпѣніяхъ.

Мъ той блаженной и крѣпкой 
вѣрѣ мы, Галицкй Русины, члены 
святой руско-католнцкон Церкви а 
Твои, Святѣйшій Отче, вѣрнй и лн>- 
бячй дѣти, нынѣ въ день Твого Ю- 
ви.іея, дякуємо нередонсѣмъ Богу', 
що такъ милостиво онѣкуеси своею 
святою Церквою на земли, що въ 
дни такъ тяжкихъ досвѣдбвъ давъ 
ѣ»і такъ мудрого такъ святого, такъ 
великого Мождя такъ доброго и пе- 
чалпвого Пастыря и що глубину Его 
старостъ вт. сѣмъ роцѣ »благоволивъ 
украсити такой» великою честію. Изъ 
глубины нашим души дякуємо нынѣ 
и То«бѣ, Святѣйшій Отче, за всѣ
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benignissime collatis, ex intimo corde 
nostras gratias agimus; o ran tesqueT e 
ut paternam Tuam tutelam ac patro
cinium nobis porro praebeas nostra 
pandimus vota, ut Deus misericors, 
proviti hoc quotidie ferventer ora
mus, conservet Te adhuc per multos 
annos in sua sancta gratia, in bona 
valetudine et exoptata felicitate, 
detque tibi videre prosperos succes
sus Tuorum paternorum et pasto
ralium laborum ; laetificet Tuum pa
ternum cor pace universi mundi ; 
commoveat corda ovium errantium, ut 
omnes occurant ad S S°dem Aposto- 
licam hoc centrum unius ovilis Christi.

Excipe, Sanctissime Pater, haec 
sincera vota a nobis ad Tuos sacros 
pedes provolutis, et benedicas nobis, 
ut, Te duce, per hoc inquietum vitae 
huius mare ad portum pacis aeterna; 
beatudinis feliciter appellamus.

По у  uè H пеню тоижс Святѣйшій
словами:

D i l e c t i  F i l i i !

Undique ad Nos affluente gratu
latione oh quinquennium episcopatus 
decimum divino munere exactum, et 
istam perlibenter amplectimur quam 
defert hodierna die natio Ruthena 
Galiciensis carissima. Vestrae officia 
pietatis, dilecti filii, animum Nostrum 
suavius in eo tangunt quod, M etro
polita praeloquente, effusa cum gra
tia edixistis, gerere Nos de rebus 
vestris paternam tutelam et singula
rem.

Non pauca enimvero a  Nobis, 
ipsa delectat recordatio, in vestrum 
commune bonum snnt iampridem,

Твои числении, зъ висоти Твого свя
того Престола доси намъ вселаска 
вѣише удѣленй добродѣйства, а про
сячи Тебе о дальшу отцѣвску онѣку 
и охорону, выражаемъ наши наіііцир- 
шй бажаня, іцобы Богъ милосердный, 
якъ о тое щоденно горячо молимося 
удержувавъ Тебе ще многй лѣта въ 
своѣіі святой благодати, въ крѣпкомъ 
здоровю и пожаданймъ щастю и давъ 
Тобѣ видѣти краснй учіѣхи Твоихъ 
бтцѣьскихъ и иастирскихъ трудовъ, 
щобы урадовавъ Твое Отцѣвске сердце 
„ м и р о м ъ  в с е г о  м і р а ‘‘ и пору
шивъ сердца заблудившихъ овецъ, 
щобы всѣ горнулися до святого Апо
стольского Престола, того осередка, 
единого стада Хриѵгового.

Іірііічи, Святѣйшій Отче, тій 
щирй желаніи Отъ насъ, припавшихъ 
до 1 воихъ святыхъ Стинъ, и благо
слови насъ, щобы мы всѣ пОдъ Тво
ихъ ироводомъ, черезъ тое неепо- 
кОііне море дочасного житя щасливо 
дОгшли до пристани вѣчного мира, 
вѣчнои щасливосги.

Отецъ промовивъ до Насъ елѣ дуючими

Л ю б е ö н й С ы н ы !

Коли намъ зо всѣхъ сторонъ 
наплываютъ желаня зъ причины свер
шившихся за ласкою Божии» 50 лѣт- 
ныхъ р ж шинъ епископства, ирій- 
маемъ ѵуже радо гакожь и ей, котрй 
нынѣшного для любезный галицко- 
рускій народъ приноситъ. Башй зая
влена преданности, любезнй сыны ! 
порушують наше сердце особливо прі
ятно задля того, що Вы устам fi Ва
шого Митрополита съ вылнною вдяч- 
ностію заявили, що Мы Вашй справы 
окружаемъ отцѣвскою и визначною 
опѣкокс

Бо вже Отъ давна Мы — самъ 
сноминъ на ее насъ радуе —  при 
помочи БожОй много для Вапіиго



D eo iuvante, suscepta. Illud fuit prae
cipuum, ut apud vos inclitum Ordi
nem Basilianum, dé maioribus’ ve
stris praeclare in omni genere meri
tum, paene iacentem erigeremus . id 
quod studiose fecimus, exploratissima 
spe. Nam, si quidem superiore me
moria, eo florente Ordine, tam feli
citer ecclesia floruit vestra, huius 
profecto virtutem eodem maxime 
praesidio refici atque ali oportebat. 
Nunc autem laetari licet de fructuum 
ubertate, quam inde pulcherrimam, 
episcoporum ope, novimus m atures
cere; ita ut ipsis episcopis et clero 
optimi ad varia munera lam praesto 
sint adiutores, plures sint deinceps 
futuri.

I
i

Nos item post haec, quo aptius 
animorum saluti pro amplitudine re 
gionis esset' consultum, novam Stani- 
slaopoli episcopalem sedem constitu
imus. — Novissime vero, ut religio
nis catholicae beneficia suis opportu
niora temporibus gens vestra omnis 
perciperet, Synodum provincialem, 
duobus ferme saeculis intermissam, 
Leopoli habendam curavimus, spe- 
ctataeque prudentiae virum ad eam 
Ipsi legavimus moderandam; oblatas 
denique ex utilitate vestra occasio
nes, nullas omnino d'misimus.

Consiliis vero curisque Nostris 
nequaquam Ruthenos defuisse, fateq- 
dum cum laude est ; eosque maiore 
in dies velle et animo et industria 
respondere, haec ipsa luculenter te
statur peregrinatio, ad sepulcrum 
beatissimi Petri, tamquam ad sacra
rium fidei et christiani roboris firma
mentum, via tanta suscepta. Vosmet,

ванільного добра пвднили. Перс до- 
т ѣ м ъ  було то, що Мы славный, у 
Вашихъ предковъ въ кождбмъ взглядѣ 
славно заслужены.i чинъ Василіянв- 
скііі, готрыіі правѣ цѣлкомъ упавъ 

бувъ, поднесли; Мы зробили се зъ 
печативости и въ основной надѣи. 
Во коли къ дивнѣйшихъ часахъ, якъ 
ще ееіі чинъ нроцвитавъ. такожі. 
церковъ Ваша въ такъ іцаеливбмъ 
розцвѣіѣ находилася, то треба було 
ей силу найпаче тммъ самымъ сред
ствомъ бтевѣжити и отживити. Те
перь же можь тѣшитиея богатыми 
плодами, котрй зъ того, якъ намъ 
вѣдомо, при еновдѣланю епископовъ, 
пт- наикрасміе яЬирѣнаютъ, такт., щ.» и 
самымъ епископамъ и ( нищенке гну 
вже до рбжныхъ справъ стоятъ нан- 
лучши ІІОМ0ЧНИКИ до роапоридимоети. 
и въ будучности ще больше ихъ сто
и т  буде.

Такъ само засновали Мы потОмъ 
нову столицю ениоконску вт, Станисла- 
вовѣ, щобы можь лучше старатися 
о спасеніе душь Отвѣтно до простору 
краю. БкОнци, щобы цѣлый Ьашь 
народъ добродѣііетва католиціеои ре
лігій отвѣтно до обставин’!, часу 
лучше отримувавъ, постарались Мы, 
іцобы ( инодъ провіінщональныі' ко
трий вже отт, двохъ правѣ вѣковъ 
не бувъ держаный, по Львовѣ отнра- 
внвен, и послали задлн проводу 
тому, мужа досвѣдчонои мудрости: 
ві сини не пропустили Мы жадной 
лл чиншоиен способности, іцобы Вамъ 
бути пожиточними.

Треба однакожь съ похвалою 
признати, що Гусины для нашихъ 

намѣровъ и старань не були нечулії, 
а, що они тымже съ к< ждычъ днемъ 
ревнѣпінс и пильнѣпше бтповѣсти хо
тятъ, очевидно доказує саме ея бого
мольна нодорожь поднята зъ далекихъ 
стгрбнъ до гробу ев Петра, яко до 
святынѣ вѣры и подпоры христіянь-



64

dilecti filii, ita modo professi estis: 
quin irnmo quaedam ex ore vestro 
obtem perandi alacritas emicat, nihil 
ut ardentius expectare a Nobis quam 
monita et praescripta videamini. —  
Est primum ad episcopos cohortatio 
Nostra, in re gravissima, quae pa
storalem sollertiam suopte iure depos
cit ; hoc est ut alumni Ecclesiae in 
sacris seminariis, perquam optime 
educantur. De sancta animorum cul
tura, de ratione studiorum, singula
riter de morum disciplina cogitare 
e t providere ne cessent; neque alios 
ad eam curam praeficiant nisi qui 
cum sanae doctrinae laude constan
tiam propositi vividumque sacerdotii 
spiritum in primis coninngant. — 
Clero autem maiorem in modum hoc 
volumus commendatum, ut obedien- 
tiam ad sacros Antistites , concor
diam ii.ter fratres summopere obser
vent. Obedientia et concordia si vi
geant, facile et auctoritas cleri vige
bit salutaris in populo, et ea  quae 
in ipsa Synodo providenter decreta 
sunt, valebunt; atque etiam, quod 
optabile est, dissimilitudines in cae
remoniis nun legitimae, ac plus quam 
credi possit noxiae, excident e t de
lebuntur. Diligentia pari utilem ad 
omnia pietatem sacerdotalis ordo in 
populo accuret, neve dubitet aliquos 
etiam exercendae pietatis modos a d 
hibere, usitatos latinis: ita enim nec 
quidquam integritati graeci ipsorum 
ritus demitur, a t coniunctioni vero 
cum ecclesia latina et rom ana pluri
mum sane firmitatis accedet. Quam 
quidem benevolam mentem et con
sensionem esse maximam cupimus 
inter utrumque clerum, graecum  et 

-latinum : ut nempe, vocati in sortem 
eiusdem Domini, eique uno eodem- 
que instituto administrantes, mutuis 
inter se colant et adiuvent exemplis 
sanctimoniae et caritatis. — Univer-

eiuui крѣпости. Ны сами. любезнѣ си
ни, се только що визнали : що больше 
зъ Нашихъ сливъ виднѣе якась гото
вості, до послуху, т.міъ. що здаеся, 
нѣчого такъ горячо отъ насъ не ба
жаєте, якъ упомнень и приписавъ 
Передовсѣмъ звертався Наше унбм- 
ненье до епископовъ въ дуже важной 
справѣ, котра ихъ пастырской старан
ності! нравно вимагає : а то, щоби 
питомцѣ церкви въ духовныхъ семи
наріяхъ, якъ наилучше були выобра- 
зованн. ІІаіі не устаютъ пильно ба
чити на освященье душь, на планъ 
наукъ а особливо на карнбеть, и о 
то старатися и наіі не поставляютъ 
никого инного за насгоятелѣвъ, якъ 
лишь такихъ, котрії съ похвалой) 
доброй науки, лучатъ крѣпость ха
рактеру и нередов‘‘ѣмъ живого сви- 
іценичого духа. Свнщеньству же въ 
большой мѣрѣ се поручаемо, щоби оно 
нослуаіеньство супротивъ духовныхъ 
Наетонтетѣчъ и згоду межи братьми 
якъ наіібблыпе заховало. Коли буде 
володѣги послухъ и згода, заволодѣе 
такожь спасенна повага свяіцсньства 
въ народѣ и мудри постановы синода 
вбйдутъ въ житье, и що такожь есть 
пожадане, незаконна и б и шс  нѣжь 
бы кто гадавъ, шкбдлцвй рожни цѣ 
въ обрядамъ такожь отпадутъ и 
щезнуть. Ровною старинностію евя- 
щеньетво най нлекае въ народѣ до 
всего иотребну нобожнбеть, и иаіі не 
вагаеся нричѣнитк такожь деякй 
вправи побожності! уживанй у лати
нянъ, бо тымъ цѣлость вашого обряда 
зовеѣмъ не нарушится, але зато се 
до союза съ латиньскою и римскою 
церковью певно сильно причинится. 
Бажаємо щобы се жгчливе успо- 
еобленье и згода межи однимъ и дру
гимъ клиромъ грецкимъ и латпнь- 
скимъ були дуже великй, щобы 
именно, поклпканй до участи того 
самого Господа, и ему въ однбмъ и
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•sus autem populus catholicam fidem 
sic retineat, sic actione vitae hone
stet, ut bonum decet longe omnium 
praestantissimum ; quae Nos in eam 
rem subinde tradimus documenta, ab 
episcopis religiose accipiant, sedulo 
exequantur : pericula erroris omnes- 
que corruptelas caute devitent: in 
quo ut prudentia pastorum impigra 
evigilet commonemus, ne ullis hominum 
non catholicorum insidiis, librorum 
praesertim  fraude simplicium creduli
tas decipiatur. — Iam paulo longius, 
dilecti filii, sermo Noster excurrit; in 
hoc ipso tamen agnoscite apostolicam 
qua urgem ur sollicitudinem, non ve
stra  solum causa, sed aliorum com
plurium quorum summa salus cum 
vestra ipsa singulari modo videtur 
connexa. Nos enim pariter atque Ur
banus decessor Noster, cuius insigne 
dictum commemorastis, omnino fore 
confidimus ut ex ardore fidei inte- 
grisque moribus nationis ruthenae vis 
mira emanet, eas gentes aliquando 
excitatura, quas ex proximo oriente 
iamdiu ad complexum suum Eccclesia 
rom ana vocat, invitat. Hanc spem 
gratissimam Deo fovendam credentes, 
magnam Dei Genitricem cum Micha- 
ele Arcangelo et Iosaphato martyre 
comprecamur, quorum patrocinio cae
lestis gratia quotidie in vobis frugi
fera accrescat: sitque felix votorum 
auspicium ex Apostolica benedictione, 
quam singulis vobis, episcopis, clero, 
cunctae nationi vestrae maxima cari
tate largimur.

томъ самомъ станѣ служачи, себе 
взаимными примѣрами святости и 
любови будовали и імднсрали. А цѣ
лый народъ такъ наіі держится 
католнцкои вѣры и наіі ѣіі способомъ 
житн такъ честь дѣлас, якъ се добру 
:ю всѣхъ далеко найзначнѣйшому 
належится; грамоты, котра мы въ 
тбй мѣрѣ Отъ часу до часу выдаемъ, 
най нрііімаютъ отъ епископовъ со
вѣстно и наіі ихъ пильно виконують, 
небезиечсньства блуду и всякого 
збнеутя наіі старанно уникаютъ; Мы 
упоминаемъ, щобы розеуднбеть насто- 
нтелѣвъ надъ тымъ неетруджено чу
вала. щобы легковѣрность просто
душных!. якими будь нОдстунамн 
некатоликОвъ, особливо обманомъ 
книжокъ нс була зведена. Наша 
бесѣда любезна еыны выпала дещо 
за донга, однакожь въ тбмъ саме 
познайте аностольску нечаливОсть, 
котра Наеъ пре не лише задля 
Насъ, але такожь и задля многихъ 
иншнхъ, котрыхъ вѣчне спасеніе съ 
Вашимъ въ особливіші'! способъ здае 
ен бути явизанымъ. Во Мы надѣемъ 
ен рѣвножь, якъ и нашъ нонередникъ 
Урбанъ, про котрого замѣчальныи 
выеказъ вы згадували, що дѣистно 
зъ жару вѣры и чистоты обычаѣвъ 
народа руекого, вынлыне дивна сила, 
що зворушить тй народы, котри въ 
нобліізкого оріенту, церковь римекя 
Отъ давна въ свои рамена кличе и 
запрошує. Поручаючи ею дуже іірі- 
итну надѣю Богу, молимо велику 
Матерь Божу зо св. Архистратигомъ 
Михаиломъ и мученикомъ Іоса*атомъ 
щобы за ихъ заступництвомъ небесна 
благодать въ Васъ щодня плодоносно 
росла, а  щасливою ворожбою спивненя 
сихъ бажань най бу'де аноетольскс 
благословеніе, котре Мы всѣмъ Вамъ 
поодиноко, епископамъ, священьству 
и цѣлому Вашому народови съ наи
большею любовію удѣляемъ.
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Ilo той промовѣ «сѣли. ІІрііклнкнушшімъ удѣливъ ев. Отою. Ачостольске 
благословеніе.

По вручен*) адреси, книги Евангеліи черезъ Насъ и нет]»« в о т  гроша 
въ коробцѣ виготовлений нашимъ артистомъ гуцулом ь Маркомъ Мсгедеыокомъ —  
черевъ него самого. Святѣйшій Отецъ поручивъ Намъ, щоби Ему представити 
всѣхъ членовъ денутаціл поодиноко, и тымъ чиномъ мОгъ каждый членъ іірііближіі- 
тисл и уцѣловатн руки и ноги Его Святости. Но представленні ноблагословивъ 
оіце ранъ Святѣйшій Отецъ приеутныхъ и на томъ екОнчилося нослуханье. При 
выходѣ кождыіі членъ депутаціи огрнмавъ намнтковыіі меда«.. Вийшовши изъ салѣ 
пѣніе рускон денутацііі „Многая лѣта“ сонроводжало Святѣіінюго Отца доки не 
стратила Е ю  ізъ очей. Кромѣ того послуханя мали Mu Архіереи, еще оеббніі по
слухать ііріР котрыхъ малисьмо оноеббнбеть представити положенье и потребы Напюи 
церкви и народа.

Розлюбленії ! Илъ нромовы Снитѣншого Отца дише маг же въ кождомь 
словѣ Его почитанье нашого обряда и отцѣвска .тюбовъ и нечатнвость о нашу 
церковь, нашь обрядъ и наш\ на]>одн0еті, 1>сѣ справы нашок церкви и нашого 
народа лежатъ въ Его отцбвекомъ ішрдцю, и якъ въ промовѣ такъ и на особныхъ 
ноелѵханяхь Пасъ Архіереевъ обовкзувавъ Насъ щйбы Мы стерегли чистості. и 
ненарѵшнмбсть нашого обряду, понеже бит. есть старинныя, хорошія и величавый 
и черезъ наст, надѣеея привернуті! Востокъ до лона ев. г гпгшцкои церкви Но 
зъ другой стороны наг гае на то, щобы наші, обрядъ не оставанъ мертвымъ, щобы 
нен.ірунп ючн естества и цѣлости тогожь оживляти его практиками религіііііы х г іі, 

молитвами и пѣснями, до Котрыхъ наші, народъ пряникъ, котріі на побожності, нас 
рода сильно вліяютъ и въ котрыхъ наші, народі, любуеся якъ на пр пѣснь Свѣты й 
Боже передъ виставленими ев. 'Ганнами, Монстранція, праздникъ Божого 'Г ѣла, 
процесії!, х о т ііі ї  ужинаютъ си такожь въ обрядѣ лати вѣскомъ.

'Гымъ бб чиномъ тымъ больше нризяжесн народі, до Свого обряда, б уд 
тымъ чііс.іеннѣііше учащати на свои богослуженіи. II то власне була мысль Свя- 
тѣііііюго Отца въ Его промовѣ, коли поручено Ду ховены-тву нашому, щобы щ ека ю 
въ на (іудѣ тую такъ изъ всѣхъ мѣръ нодеВну нобожнбеть и нс уставало въ .часто- 
сованю нѣкоторыхъ звичаї шихт. у латниніікбігь практикъ въ побожності!, но якъ 
дальше каже въ той способі, отруфнбеть нашого обрату не Застане нарушению. Якъ 
то и теперь наша практика окаиуи.

11с меь не лежи її. такожь на сердцю Его Святости ныхованьс нашого мо
лодого клиру и въ бесѣдѣ своей зазначиш, явно, іцО тамъ новітня буш карності., 
послушеньство и почитанье для власти. Не хотѣвъ Свктѣіішіі: Отецъ тымъ заявит;!, 
що жедавбы мати змѣнн въ управительствѣ нашон Семинаріи духовніш, но хотѣвъ 
Насъ Архіереевъ на то унаі у  свою отцѣвску звернутії, щобы Мы особенно печали 
лисп выхованьемъ молодого клира, бо икмхъ выховасмъ собѣ сішіцснникбвъ такихъ 
и будемъ мали

Любви и ночіпаннмъ нашому обрядовії давъ Святѣншііі Отецъ Левъ XIII.  
■много доказбвъ установивши дли веелені.екой Церкви святкован-.е памяти ев. сда- 
влньекихъ Лностолбвъ Кирилла и Методгі, виставивши своимъ коштомъ каплицю 
въ честь тыхже Апостоловъ при церквѣ ев. Климентіи въ Римѣ.

Нригадаечъ ту еще утворенье новой Діецезіи Отаниславовскои черезъ 
тогоже Святѣіінюго Отца, що есть такожь доказомъ Его отцѣвскои нечаливостн 
и любви до нашого обряда, и хотян исторія церковна наводитъ много Пановъ, ко-
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три обдарили особенными добродѣііетвами напп» св. обрядъ и нашу руску церковь, 
то смѣло можемъ сказати, що Святѣйшій О-ецт. Певъ X I II. сеть наибольшимъ 
добродѣемъ нашимъ, котрыіі нашихъ справъ церковныхъ и народныхъ ниьо.ік зъ 
ока не спускає, о нашу церковь, обрядъ и народноеп. усердно печалится и якъ 
доси такъ и надалі, обѣцявъ о насъ всегда намятати и своею отцѣвскою опѣкою 
насъ хоронити. .Іване есть Ему наше иоложевье, потребуюче сильной помочи, и 
тук* помочь удѣляли и насъ нсюды и всегда покровительствовали нс перестане. И  то 
есть Возлюблена,, Пашою отрадою, то есть нашою потѣхою, іцо Мы маючи такъ 
великого, такі, могучего покрови геля можемъ въ всякихъ нашихъ обета винахъ 
шпагати на помочь и тымъ усерднѣііше, лымъ реннѣыне трудитися для добра на
шої! церкви, нашого обряду и нашого народу Супротивъ тыхъ Фактовъ, не мало 
насъ здивувало, коли мы повернувши до краю іачули, іцо межи народомъ ширится 
ложна вѣсти про якусь неприхильності, для нашого обряду и про якіїсь ноиовве- 
деня, противна нашому обрядовії и немила народови. Можемъ* васъ увѣрити, іцо 
веѣ ти поголоски суть злобно видумана. Молѣмъ лише Господа Нога, іцобы T’orò 
могучего нашого покровителя удержувавъ въ силѣ, крѣпости и здороню еще многій 

лѣта Г
Въ кфнци поручаемъ Всеч. Духовсньстну, іцобы въ нлііб.лігзшу недѣли* но 

одержаню сего пастырского посланія долучило до звыклои службы Божои еще 
службу благодарен с нну, нОдчаіъ ней олчитало іе  Наше посланіе еобраному на 

родовії, ему тоеже пояснило и остерегло его передъ рожными безосновными кру- 
жачими п .  часописяхъ католицкбіі Церквѣ нс жичливыхъ поговорками и инсинуаціями 
въ кбнцнже удѣлило нАѣмъ отъ Его Святости благословеніе.

Б л а г о д а т ь  Г о с п о д а  н а ш о г о  І и с у с а  Х р и с т а  и л юб ы  Б о г а  От 
ц а  и п р и ч а с т і е  Д у х а  б у д и  со  в . ѣ м и  вами.

Дано въ Львовѣ дня 16. Червця 1893.

СИЛЬВЕСТЕРЪ
Митрополитъ.

Ю .1Ш ІХ
Вппокопъ Перемышльсвіі.

ЮЛІЯНЪ
Епископъ Станиславов

i

Тѵпомъ С. Ф. Шонткевкта въ Перепили.
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ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ
Рокъ 1393. Выдано 8. Линцн Ч. Ѵ'П.

Ч. 39. Ч. 4546.

Високе д. к. ІІаыѣітилцтво выдало слѣдуючс роаноряджснье: 0 Кон®*Рсіж4'/а°/о ял-
•товъ змтавиьгаъ Т. к. з.

„Z с. k. Namiestnictwa L. 53.940. W edlug obwieszczonego vr Gazecie 
Lwowskiej z dnia 29. czerwca 1893 Nr. 146 ogloszenia, przystqpilo Galic. Towarzy- 
stw* kredyt. ziemskie do konwersyi swych 4 V* */• listów zastavvnych na 4°/„ Iisty 
zastawne z 56 . letnim okresem splacania —  a zgloszenia do konvversyi 4 '/« % li
stów zastawnych na nowe 4*/, przyjmowane b^d^ w czasie od 5. do 20 lipca 1893.
Listy winkulowane 4 7* */» wedhig tego ogloszenia nie potrzebuj^ byc w naturze do 
konweisyi w tym terminie przedlozone, lecz wystarcza, gdy si9 do konwersyi prze- 
dlozy Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu konsygnacyq skonwertowac sitj majq- 
cych listów і odnosne arkusze platnicze.

Zechce witjc Najprzewielebniejszy Konsystorz zawezwac wszystkich w Swej 
dyecezyi plebanów lub tychze zast^pców, tudziei przeloionych kapituly, klasztorów, 
seminaryuin dyecezalnego і innych instytucyj duchovnych, aby znajduj^ee si^ 11 
nich 4 Ч1 % listy zastawne skonsygnowali i konsygnacyt; t^ wraz z odnosnemi ar- 
kuszami platniczemi przeslali jak najrychlej Najprzewielebniejszemu Konsystorzowi.
Najprzewielebniejszy Konsystorz zas zechce postarac sit; о dewinkulacye; wymienio- 
nych w konsygnacyi listów w Dyrekcy і Galic. Towarzystwa kredyt. ziemskiego і 
równoczesnie zglosic do konwersyi w Galicyjskim Banku kredytowym we Lwowie.

Celem przeprowadzenia dewinkulacyi udziela si^ Najprzew. Konsystorzowi 
■w zal^czeniu odpowiedne upowaziiienie. Lwów, dnia 3. lipca 1893. BADEN!, m .p .“
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Поручайся прото« поѣмъ пъ повысшбмъ розпорядженні поименован имъ ду
ховнымъ лицами., іцобы отворотной» почтой, ih» получена» нинѣшного розпорядження, 
найдальше же до дня 15' Линця 1 Si».‘5, предложили тутт. докладний ениеъ пеѣхъ 
иъ ихъ нерехопаню находячихся вінкульованыхт» 4Vs */* листовъ заставныхъ Галиц
кого Товариства кредитового венского нравъ гъ логичными аркушами нлатничими. 
Пт. с,ппсахъ тыхъ мае бути подане докладно Соріи и Нръ кождого поодинокого ли
сту заставного и цѣль, на яку завінкуіьованый, листовъ же самыхъ нрсдкладати 
не належитъ.

Пр. У ряды деканальни взывлеси, іцобы 'къ случаяхъ, где бы душпастыръ но 
причинѣ слабости або нриклонного вѣку самъ виспіє скиданого здѣлати не могъ, 
нее нотребне чито лично, чи черезъ суеѣдного душннстмрн, въ ириинсанОмъ ча
сѣ вдѣлали.

О тъ Е п. К о н е и с т о р і и
Перемишль, дня 8 . Л и н ц я  1893.

+ Юліинъ
Е пископъ .

Т упомъ С. Ф Пюнгквмч» въ Пере іышді.



въстникъ
ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ

Рокъ 1893. Выдано 17. .Тинин Ч. Vili.

Ч. 40. Ч. 29f»7.
О поступовавю съ

Нрш.лючасси досип, часто, що Нрч. дуіпнастырѣ перемѣнивши выльосо- цѣнными е*е- 
вани, пъ корысть иарохіп, Цс]жвеіі или богослужебныхъ Фундацій иінкулі.онани цѣн- ктами.
ни сфскты но ихъ ныльосованю на нови впростъ въ дотичний фінансової”! ннститу 
дій нс иредклндаютъ на ново повставши нансрм подписки получена а далее нс доно
ситъ о ааіінілоіі змѣнѣ сн>да. Случае»:а такожъ, що и на выслана ::ъ «Ѵгси цѣнно 
СФСкта такъ ІІрч У рады дек. акъ и нарохіалыіи не нредкладаютъ заразъ подписокъ 
получена ажъ д«нісрва на ионовнй :»ъ «'ши приказы, нсразъ но лѣтахъ. Чередъ 
того р<»да носі упованье тратится евіденціа маетшип. Фундациннмхъ такъ тутъ акъ 
и въ Вне. ц. к. ІІамѣетництвѣ и утруднаеса въ великой мѣрѣ тутешнє урндонанье.
Протое роаноряджаеса, іцобы отъ тенеръ всѣ замѣни выльоеованыхъ цѣнныхъ сфс- 

ктовъ въ  ласадѣ пере в» »дати лише носредствомт, Ен. Консисторіи, еслибы ж е въ пооди
н о к и м . случаяхъ дотычныіі нарохъ :п. бтеи уш»лномоченъ бувъ  таку  перемѣну 
шіро»"гь перевести, буде обоваааныіі йодъ личною отвѣчательностію заразъ  по но- 
лученю нового цѣнного еФекту подписку на тоііже сюда нредложити.

'Гакъ сам»» на нысылани аъ Отси цѣнно СФСкта обовнзанн нрч. Уряды де
кан. взглидно же иарохіяльнй. если получили ихъ вир»»стъ, шА»дъ личною отвѣчатель- 
ностію подписки безотволочно, до 8 днѣвъ сюда иредкладати. Наконець иригадуеся
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іфч. V р. деканальнымъ, що при ві штаціихъ обовшаніі суть такъ акта порохіалыік 
якъ и  цѣнна с ф с к т н  докладно переглянути, при чѣмъ ііоресвѣдчнги си маю.ъ, ч и  

всѣ цѣнна ефскта суть записана въ инвснтари иарохіальн<>мъ, и чи такъ въ инвсн- 
тарн якъ и въ протоколѣ цѣіістіи втягнене есть, коли и въ якого капиталу кождміі 
поодинокім цѣнный с ф є к т ь  повставъ, и чи и коли подписка получена на тойже до 
Ея. Консисторіи выслана. Еслибы пт. тбмъ взглядѣ вказалися яки неточности, належитъ, 
що потреба, варивъ въ часѣ віаитацін доповнити и о здѣланбмъ сюда донести.

О т ъ  Е  и. К о н с и с т о р і и .

Нсрсмышль, інн 9. Мая 1893.

Ч. 3080. Ч. 41.
О залагоджував ю 

справъ метр, 
чуалхъ Enapx.it.

Понеже часто случасся, що Бсеч. єпархіальне Духовеньство на урядові» 
письма руского Духові ньства епархіи Мукачевскои въ загалѣ, особенно же въ спра
вахъ относячихъ ея до вытягавъ мстрикальныхъ для тут. нарохіанъ п рожнваючихъ 
въ реченон Епархіи и намѣряючяхъ тамже поселитись или сонружестію виключити, 
дуже поздно или съ всемъ ж* отвѣчаютъ, видитъ ея Ен. Консисторія симъ слово 
дованою .іавоввати Бсеч. еиарх. Духовеньство, щобы по можливої! скорости и съ свн- 
кок» готовості ю ііовысніи енрдвы урядовй залагоджувало, позаякъ въ залиніеня еего 
обовявку могутъ стороны часто на необчііслиміі страты а дотычнй нарохи на рбж- 
ного рода нсирнсмности нараженими бути.

О т ъ Е и. К о н с и с т о р і и .  

Перемишль, дня 24. Мая 1893.

Ч. 3311 Ч, 42.

Дѣло церковне из
данія I. Кипріана 
пароха въ Немиро
вѣ „Божественная 
Літургія ов. В. В. н 

преждвэсвящен-; 
нихъ Таінъ ов. 
Грнгіяро Двое

слова . “

О д о з в а.
Цсрковъ въ мѣсточку Немировѣ, повѣта Рава-руска, мурована въ бурли

выхъ рокахъ 1846— 1852, находитъ сн въ дуже бѣдномъ станѣ. Особливо внутрне 
устройство сеть достонне еожалѣнн. 'Гутеііши парохіине, сильно принизана до (ного 
рбдного руского св. обряда, хочь зъ цѣлой душѣ ради бы видѣтн евніі Дбмъ Божій 
поетавленымъ на достоннбй высотѣ, такъ не въ можноети о своихъ в.іасныхъ силахъ 
чого небудь доконати задля кранного іъубожѣня. До зъубожѣня иарохіннъ при
чинили ел колькократни иожежѣ и посу'хи, а  въ додатку такожь неноплатнбеті. 
и майже цѣлковіггыіі упадокъ ремѣсла, якому парохіяне переважно поддаютъ ся. 
Бъ р. 1890 роснисано конку ренцію на конечнії роботы коло церкви и бу'диккОвъ 
парохіяльныхъ въ су чѣ 2200  зл., однакъ переважна часть нарохіанъ до него дня 
не въ станѣ своихъ дагкбвъ зложити. Щобы хочь еъ части прійти въ помочь па- 
рохіаначъ и хочь въ части придбати иного гроша на потрѣбня роботы коло цер-



кви Немировской, загадавъ въ смиренні подписавшій пі написати и випечатати 
церковне дѣло ііЛд 'Ь заголовкомъ: „Іїожестненная літургія си. Насилія Исли касо и 
Божественная літургія иреждеоевященныхъ Таинъ ев. Григорія Двоеслова ст. при
бавленіемъ нѣкіихъ нѣеноиѣнііі страстныя седмицы, II раздника Пасхи, пѣсни благо
дарственныя св. Амвросія и австріі’юкого имна народного. На ирмологіііныи ноты. 
Львовъ 1893.“ Се дѣло мало бути випечатане ще въ першихъ шждннхъ великого 
поету, бо оно наііболыпу увагу лвертае на часъ великого посту, тымъчасомъ стало 
ся инакше бо печатано страшно ііршіоянило ся,т акъ що донерва теперь можна вга
дане дѣло пустити въ роеиріідажу. Можу однакъ ваневнити, що спѣвы въ литургіи 
св. Насилія Н. можуть бути ужитй такожь на литургіи св. Іоанна Злато
уста. Нсечестнѣіішнхъ и Ныеокоиоважаныхъ бтцѣвъ Духовных!. усердно умоляй»
0 ласкаве закупно вгаданого дѣта хочь1 но одному іі|жмѣрникови до своихъ цер
квей, чимъ вдѣлаютъ не* мале добродѣііетво церкви въ Немировѣ. Дѣло перепле
тене въ Форматѣ малого IV на хорошимъ вслиноиьмъ нанерѣ, обнимаюче сторонъ
1 — 104. стоитъ въ гр. кат. урядѣ нарохінльнймъ въ Немировѣ лише 2 ‘2() яр. до

1. Вересня 1$93, одъ 1. Вересня до кбнця 1893 р. 2’7() яр., а Одъ 1 Сѣчнн 1894 
буде стояти 3 вр. съ пересылкою почтовою. Въ книгарни Института ставропмгііі- 
ского нт, Львовѣ цѣна дѣла 2’.г>0 вр. до конца 1893 р., а одъ 1. С’ѣчня 1894 р. 3 
3]). бевъ пересылки почтой« и.

Унрашаю умильно о ласкаві! скори вамовленя Въ Немировѣ ІОАННЪ 
КИ ІІГІИН Ъ  нарохъ.“

Подаючи одовву О. Іоанна Кипріана до вѣдомос/ги Веч. Духовсньства, 
поручав ся аакунно той книги церковной для церквей яко добрый подручникъ для 
пѣвцѣвъ церковныхъ, анаючнхъ въ шфеважной части лишь но нотамъ ирмологііі- 
иымъ гнѣвали

О тъ  Ен. К о н с и с т о р і и .  

Перемишль, дни 15. Мая 1893.
ГЕПЧ-7!'0ПА ПЕПМ- гТЧОГО

4 Ш  У /

Ч. 43

Веечестнп Отцѣ Дунінастырѣ, желании! при новыхъ, чи то обновлнючихъ 
ся церквахъ справляти иотребніі рѣвбы съ вкусомъ артистичным!., могутъ зама- 
вляти тій не въ роботи я хъ ааграничнмхъ но въ краевомъ яанедсню рѣвбы артисти
чной Кавимира М. Ходвиньсколо при ул. Колѣевой ч. 18 въ Краковѣ, которе то 
заведенье выдѣловуе всякого рода Фигуры, олтарѣ, иконостасы, кивогы, еновѣдницѣ. 
ироновѣдницѣ. крестильницѣ, пульты, клнчники, свѣчники и все що подходитъ 
въ объенгъ рѣвбы въ дерева а такожь и другихъ матеріалбвъ ; веѣ выдѣлки заве- 
деня сего вывначають ся а]>тив.чомъ въ дусѣ и стилю церковнЛмъ, прото яамовленье 
на предметы выжі. згаденй въ заведенні т«‘»мъ Веечестнымъ Отцямъ поручав ея.

Ч. 4371

Заведенье рѣзьбы 
арготичное К. М. 
Ходзиньокого въ 

Краковѣ.

Отч. Е й . К о н с и с т о р і и .  

Перемишль, дня 27. Червця 1893.
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Ч. 3323. Ч. 44.
Станъ к&ѵіы вдов, 
снр. фонді за мѣ- 
гяць Цвѣтень ІвНЗ.

В(ч*ч. Комісія управляюча дѣлами вдов.-сирот. фонд» доносить подъ днемъ
11 . Мая 1893 Ч. 251 слѣдуюче:

СТА Н Ъ  КАСЫ  ЕДОЕИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА.
Отъ дня 1. до 30. Цвѣтня 1893 р.

А) Фондъ коренный.

11 р И X о д ъ Готовка дѣннб
паперы Р  о Я X О д ъ Готовка цѣнн&

паперы

ЯЛ. кр. ял. (кр. ял. [кр. ял. кр.

1. Переносъ аъ марин 239 88 138351 22 1. Видано на лакунно
2. 0 . Грицакъ Граер. 20 — — — 4 Ч2 % Л. 3. Банку
3. „ Нонс.ть Волод. 60 — — — краевого (беаъ те-
4. „ Мохнацкііі lin i. 40 — — кучого купона до
5. „ Грмцикъ Алек. 40 — — ЗО Червця 1893 р. •
(5. „ Брикъ Алексей 40 — — — яа котрий належи-
7. „ ОсѣдачъНикол. 60 — — тОеті. иотручено’нри
8. „ Прокопъ Іоаннъ 40 — — цѣнѣ кунна) 502 60 — —-
9. „ Попел i. Волод. 40 — в е ет 502,60 — —

10. „ Лнснкскичі. Іоа. 40 — — — /
11. „ Нясецкііі Левъ 40 — — /
12. „ Оеѣдачь Микол. 40 — — - — /
13. „ Калужняцкііі. Г. 40 — — — /
U . „ Грмцнкъ Гр. 40 — — — /
15. „ Дуркотъ Волод. 40 — — /
1(5. „ Нремкевичъ Юл. 40 — — /
17. Федйвъ Іііонст. 35 — — — /
18. „ Закуплено 4 Va — — /

Л. а. Банку краев. — — /
Ser. III. N. 4442, . — — 500 — /

по курсѣ 101 ал. 10 кр /
в е е т 900 Ь8 — — /

Однявшії роахОдъ 502 60 — — /
Зчитає въ касѣ 398 28 138851122

Въ Общо — рольн. кр. Заведенію 8000 ял.



Б) Фондъ ревервовый.

П р и х О д ъ Готовкою 1* O 3 X б д ъ Готовкою

»Л. rp. :іл <Ф

1. Переносъ зъ марцн . . . 2949 51 1. Выдано до Фон т  розііориди-
,

2. Кипріанъ Іоаннъ . . . . 7 — мого но рѣпіеню Ооіцого
3. Дек. Старосамоорскііі 14 Гоорани 1893 р..................... 405 73

одъ О. Даніила Куцій 7 ал. исего . 4« 15 73
,. .. Алеке. І [порского 7 :іл. /

4. О. Коечекъ Іоаннъ • . . i — /
5 ,. Пухирі. Андрей . . 21 — /
в. Дек. Потелнцкііі звертає ре- /

ІІІТѴ пенсіи Гіл. II. ВДОВЫ /
Мѵееакі н е к о й ...................... 43 OS /

7. 0 . ІПвсдзпцкіїі Антоніи Нл. 4") 50 /
8 . Дек. Угноиокін . . . . 14 /

одъ О. Н. Чернецкого 7 зл. /
,, ІО. Негреоецкого 7 :іл. /

9. Дек. Дооромнльскііі . . . 14 /
одъ 0 . ( ’т. Киричиньского 7 :»л. /

10. Дек. Нмсочані.скін . . 14 /
Адъ 0 . Н. Гиіінлоннча 7 ял. /

,. ,. І. Ленч її Ra 7 зл. /
исего 3129 09 /

однії ВІШІ розході. 41 »f>73 /
Зі'ч-тае къ каеѣ

272ї
3(1 \

В) Фондъ розпорядимый-

II р  И X Ó Д Ъ
Готовкою 1* О 3 X Ö д ъ Готоькгю

ЗЛ. KJI зл. кр.

1. Переносъ зъ марта . , — 1— 1) Нсрсддатокъ на р 1S93получили
2. О. Левицкій Ленъ . . 20 - 1 Нд. Фсденъ Христина . 30
3 . г Хомиінинъ Максимъ 20 — 2. „ Ноносидлонска Антонина 10
4. г ( ’трѵеевичі. Алекс. . 20 — 3. „ Шведзицка Антонина . 25 __

5. „ Кориеевичі. Андреи . 20 4. „ Наці. Малышни . . . 40
0. Дек. Нысочаиьскііі . . Г). „ Роііицка Мннодора . :><)

одъ 0- М. Хомиінинъ . . і — (>.. „ Гинилевіічь Маріи . 25
7. Зъ Фонда резервоиого . . 405 13 2) За 1892 р. получили пенсію:

Приходь 492 73 1. Нд. Подлуека Маріи . . . Г,0
однявши розході. 492 73 2 . Ныдатки канцели])іііни : 4 07

ЗОстае въ каеѣ — — 3. Контрольоръ U. Мрыцъ ре-
мунерацік» за часъ Одъ 1
(ѣчнн 1893 р. до кбнцн
I (н ѣ т н н ................................. К> GG

4. Друкарнн за печатанье про-
токола за 1893 р. . - . (»G 50

5 . По рѣшена» Ооіцого СоПра-
ня зъ отиредѣленоіі сумы на
запомоги роздѣлено . - . 1С5 —

6 .  Порто ночтове...................... 150
всего 492

71
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П о в т о р е н ь е .
1. Фондъ корон. 39« зл. 28 кр. готовка, 138.851 зл. 22 кр. цѣн. с ф с к .

2. „ рсзер. 2 і 2.3 ,, 36 n n я я я я
3. « роснор.  ̂ ,, -, «. *• *2

Дья л°и 1893 въ инеѣ 3121 зл 61 кр. готовка, 138.831 і.і. 22 кр. цѣн сфсіс.
Отвѣтно тому снраноядант зъ дни 30. Цвѣтня 1893 навісно въ кясѣ:

1) 1. Книж. щади. Мар. Тор. Ч. 91 ня 530 зл. 92 кр.
2. „ „ п 163 71 136 ,, 73 Г
Ч 1 7 Га и* 71 77 77 77 77 11 И 1010 „ 10 71
4. „ „ ІЦрсм. іцяд. ,, 17124 77 1279 57 11
5. Готовими грошми . 164 ., 32 77

всего И 21 зл. 64 кр.
11] Кннѵк. іцядн. Нар. торг. Ч. 137 на 334 „ 50 77

за спроданії Гроб ни ки от. и. 1 Пашкевича.)
I l i  Въ цѣнныхъ напорахъ 138.851 „ 22 77

М. ІІОЦПЛІІНЬСКІІІ
предсѣдатель.

Кондряцкін М. Кони
секретеръ. касіеръ.

( )т ъ Е и. К ii н е и с т о р і и. 
Перемишль, дня 22. Мая 1893.

« 6 2 .
Отавъ хасы вд.-евр. 

п вда ш  мѣсяцъ
На* 2893.

Ч. 42
Buon. ІЗ.місія уИ раН Л Я Ю Ч Я  ДѢ.ТЯМИ ВДОВ.-СИрОТ. ФОНДЯ ДОНОСИТЪ НпДЪ днемъ 

8 Червця 1893 Ч 256 слѣдуюче:
СТАНЪ КАСЫ ЬДОВИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА.

Отъ дня 1 . до 31. ЛІяя 1893 р.
А) Фонд^ь коренный.

11 р и X С д ъ Готивкн цѣнпй
паперы Р О 3 X Л д ъ Готивкя цѣнни

напоры

зл. Кр зл кр. зл. кр зл. кр.

1. 11 срсносъзъ цвѣтни 398 28 138851 22 1. Выдано зъ каси
2. О. Чснцшіьсі.іп Е. 40 60 — льосъ Віімдиііігреца
3. „ ХоіЪінецкііі К. 20 19 — Nr. 26462 . . . . — — 21 —
4. „ Петровскій М. 30 — — 2. На закупно 47»u/n
5. „ ХомпцкіЯ ГГ. 30 — — Л. Заст Ванку кра-
6. „ За выльооона- свого ...................... 504 2;*.

ныіі :п,осъ Винднін- В* СП) 5< і4 23 21 —

грсця Nr. 26462. OÖ — — /
7. Отъ ОСіцо.-рольн. /
Заведена . . . . 500 — — /

8. Закупно4Vs*/oЛист. /
заст. Галин. Ванку /
краевого . . . . 500, . . . /

иссго 1052,07 139351 22 /
в днннши розходъ 504 23 21 ____ /

Зостае 31/ь вт. каеѣ 547J84 139330 22
Въ ОГчцо — роті.н. кредит. Зеведенію 7500 зл.
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Б; ФОНДЪ резервовый.

Готовкою ГотовкоюП р и х о д  ъ Н о з х б д ъ

ял. KU. ЯЛ. |к|>.

1. Переносъ зъ Цвѣтня . . 2723 38 1. До Фонда роснорядігмого
2. Деканатъ Судововишеньскііі на нереддатки ....................... 219 55

одъ О. Лысяка Іоанна . 7 — всего 219|55
3. Деканагъ Дооромильскііі одъ

О. Солтыкевпча Ореста і —
всего 2737 38

ПОДНЯВШ И рО.ІХОДЪ 219 55
вбстае въ касѣ 2517 81

В) Фондъ роспорядимый.

П р и х б д ъ
Готовкою

зл. кр.

1 . Переносъ зъ Пвѣтнн . . 1.
2 О. Канко Димитрій . 20
3 „ Чнчиловичь Сімеонъ 20 2.
4. Дндъ II. К чип. . . . . 30 —

5. За купоны одъ 3% о8л.
ОГнц. \встр. кр. Ваведеня . 15 -

6 . Зъ  Фонда ре.іернового 219 55
всего 304 55

Віднявши розході. 304 Г) Г)

Вбетае въ касѣ — —

3.

Готовкою

зл. кр.

49 10

20
40 -

25
37 50
25 —

25 -

20 -------

25 —

37 50
— 40

Р  О З X б д ъ

Антонина за
1892 ]).

Вд. Лукашевичъ Павлина 
Козловека ЛіоГміна . 
Кордаеевичь Анна . 
Козаненичъ Іосифа . 
Попелі. Каролина 
Людконнчь Юліи 
/Келеховска Мальвина 
Подлуска Ма])ін 
ІІатучко Іоанна .

всего 304 55

П о в т о р е н ь е .

1. Фондъ корен. 547 зл. 84 кр. готовка, 139.330 зл. 22 кр. цѣн. єфєк. 
-■ г реаер. 2511 п 81 „ уі г $  и
3. .. росиор. —  и — г — —  и —  г г

Дня 3,/і 18нЗ въ касѣ 3085 зл. 85 кр. готівка, 133.330 зл. 22 кр. цѣн. єфєіс.

Отвѣтно тому сиравозданю зъ дня 30. Мая 1893 найдено въ касѣ:
I) 1. Книж. іцадн. Нар. Тор. Ч. 91 на 530 зл. 92 кр.

2 . Г) П Я Г  Г V  Г „
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3. Книж. щадн. Нар. Тор. Ч. 175 на 1010 зл. 10 кр.
4. „ ІГоцем. щад. „ 17124 „ 1279 „ 57 „
5. Готовыми грбінмн . . . .  15р „ 33 „

m его ЗОно зл. 65 кр.
II) Вт. цѣнныхъ i i i i i i e p a x T .  . . . 139330 „ 22 ,,

III) додатково находит, н въ кагѣ книжка щади. Нар. Торг. Ч. 137 на 
334 зл. 50 кр. за Требники льегованіі б.ч и. Гр. І Пашкевичемъ.

М. Подолиньекін
п^вдоѣдртѳль.

В. Кондрацкііі М. Клико К. чЯрема
секретарі». каеіеръ яонтрольоръ.

О т ъ  l i  н. li о н е и с т о р і и.

Перемишль. дни 14. Чернил 1S93.

Хроники.
Въ и i к >і i о чщію принят:

Ч. 5090/92. Па Ольшаникъ дек. ( 'амборекого : 1. О. Оаву.іа Теодоръ. 2. О. ІІо- 
лнны-кіп Ллекеандеръ. 3. О. Чап кону itili Александеръ.

„ 1929. На Полкинѣ дек. Проелавекого : 1. О Добрлньскііі ( сверит.. 2. О. Ве- 
ео.ювекііі Ѵншнііі. 3 О Костекъ Іоаннъ, 4. О. (. олтыкевичі. Орестъ, 5
О. Калим.>нъ Григоріи.

„ 1967. На Вел.п. дек. Вслзского: 1 О Каламунецкін 1І:.іл. 2. О. Карникъ Те- 
одоръ, 3. О. Отто Іоаннъ.

Презенты получили :
Ч 3260. О Калимонъ Григоріи на Гышкову Волю дек. Проелавекого.
„ 3261. „ Плитокъ Юліанъ на Дублины дек. Мокринкекого 
„ 329S я Ч уіѣ іі 'ГеоФнлк на ТеглГчп, дек. Угновского.
„ 3347. „ Морозъ Григоріи на Порыню, дек. Вмеочанкского.

„ 436S. n поетекл. Іоаин’і, на Ііплкпнѣ дек. Проелавекого

До каноничной институціи заколыши.
Ч. 3176. О. Воднаръ Михаилъ, на Накоси. дек. Мостнекого.
„ 3569. „ Чайковскій Антоніи на Стунннцю дек. Мокрннекого. 
г 3340. „ Калимонъ Гр. на 1’мішаш) Вгійіф дек. Проелавекого.
„ 4(t2«. „ Мусѣп ТеоФм.ть на Тег.нжъ. дек. Угнбвекого.

Каноничну инетитуцію получили:
Ч. 3353. О. Нанко Димитріи на Лужбкъ дбльнілі дек. Мокряньекого.
„ 3694 ,. Чайковскій Ане. на (тувинцю дек. Мокрнньского.
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Ч. 38Qb О. Чичиловичі, ( имеонъ на П орудно, дек. Я воровского. 
„ 4153. „ ilyet.ii Тєофнлт. на Теглівт. дек. Угнонекого.

Лаиѣдательіттйі получили :
Ч 3179. о. 
v 32 8. „ 
v 3443. r 
« 4318 „

С'авчакъ Іоан hi. въ Мокротілнѣ док. ѴКолкбмекого. 
Михайловъ Данін.п. въ Скородномъ дек Латварни иного. 
Вбреекій (ТеФанъ в'і. Чаплнхъ. дек. ( тароеотьокого. 
Дуркотъ Теод< іііі въ ІіагновачЛмъ, дек. Вілсочгіш.екого.

Ч. 4153. О. Нееоловекій Антоній получивъ еотрудннцтво ві. Куликовѣ, дек. К у
лик«) некого.

„ 4544. О. Прокопъ Іоаннт. получивъ еоііомочпицтво въ Нижанковнчахъ.

Ушиьноньо отъ Ш'ііыта кОйкурсового получили:
Ч. 2Х(1|. О Щавині.скій Левъ мт. ( /гмpoi о мѣ«-та и

„  „  „  ЯеНДМІІ.ТОВІІЧІ, Ю .іІИ Н Ъ  МТ. H Ó .luHOK 'b.

„ 3314. „ Щи-р«' »а Михаилъ мт. «ііерницѣ и 
„ „ „ Кунцевъ Алексині мъ У.тицКа.

Ч. 3119. О  Лееакъ Іоаннт. нреевптері. Аеиархіи Дыювекуи принятий въ кан. мвнмі, 
тут. Епархіи.

„ 40^2. О. !« цко Антрей нарохъ въ Луцѣ. дек. мокрині.екою ноіучннъ грамоту 
уволі.н« ня имъ явями тут. Епархіи на Епархію Цтанмелшювеку.

ГГмииѳйапя-
Ч. 3381. О. Комакеничі. І о с и ф ъ  нарохъ въ Конюиікахъ Королевскихъ, именованъ 

М Деканомъ дія Деканата 1 'омарняньекого.
„ 3420. О. Команевичі, .'fein, нарохъ въ Миетковичахъ и М. деканъ (. амборскііі, 

именованъ мавѣдатс.іемъ тогожі. деканата вт. мѣ«-тце дотенерѣніного декана 
О Нестеровича Александра, помучившого ма дотенерѣніне ведение уніда 
дек. грамоту у.ніані.я н титулъ вы«-. Доі.анЛ

„ 3833. О. Марвнинъ ( теФант. нарохъ въ Грушовѣ именованъ Орд- отпоручнпьомъ 
до ц. к. окружной Пади інкоіі.нои въ Яворові, вт. мѣстце уступившого 
и -т.тон должности О. Пн ювого Юліина, нароха въ Чернилявѣ.

„ 4303. О . Менпині.екін І осифъ нарохъ вк Маластовѣ дек. Пѣцкого именованъ орд. 
отіюруін иномъ на отпуста въ коетелѣ обр. лат въ К.юилнниѣ.

Ч. 4281. О. Кал\жняцкііі Т с о ф и .іі . М. деканъ Оті.ховецкііі и нарохъ въ Лагоріо 
пол} чнвъ омнакн і.рмлоіиані.екй.

Ч. 4340. О. Ьито!ішні.скііі Петръ, Д«-канъ Старосолг.екі.. и нарохъ вт, Иолчи д«'»ль.
нолучивт. ію поводу 50 лѣтног«» Ювнлеи евященьетва грамоту еъ Архіе- 
рсйскимт благословеніемъ.
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Отпуетку дли ііоратонанѵг здоровлн получили:
ч. 3233. 0
г 325(5. 11

я 3380. 11

п 370«. 11

19 3858. V

П
4023. 11

11 4199. 11

11 4225. 11

11 4227 11

11 424(5. 11

11 4290. 11

11 4804. 11

11 43 >2. 11

11 4888. 11

п 4391. 9

11 4409. V

11 4419. 11

п 4422. 11

11 4439. 11

11 4501. 11

Скобельскііі Іоаннъ зъ Лишнѣ на 3 мѣсяцѣ 
( 'лоиьекін Антоній зъ Грушовоіі на 2 мѣсяцѣ.
Гумсцкій Іоаннъ :іъ 1‘ѣччцѣ иа 3 мѣсяцѣ.
Решсгылоничь Викторъ ть Судовой Вишни на fi недѣль. 
Матюкъ Антоніи зъ Л атокъ  на 3 недѣль.
ІІо.іяньсіѵііі Іоанігь яъ Ярослави на fi недѣль.
По.іяньскііі АлоіікіГі :п. Вацовичъ на 4 недѣль. 
Корчиньскіп Яковъ :п. "Горокъ на 5 недѣль 
Чпрннньокін Іоаннъ зъ Королевы рус. на fi недѣль. 
Дмгдадсинчь Іоаннъ зъ Ку кизоиа на fi недѣль. 
Чснцкньскііі Юліанъ зъ Вановецъ на 3 мѣсяцѣ.
ЛоннцМііі Илія *ъ ІЦавного на fi недѣль.
П аїѣчиньскііі Кириллъ зъ Мокрянъ малыхъ на 4 недѣль. 
Чеховичь "Гигъ въ Велла на 2 мѣсяцѣ.
Ку іьматмцьііі СоФронііі зъ Дахнона на 6 недѣль.
Кобринъ Іоаннъ зъ Олепінчь на 4 недѣль.
Кнксроннчь Викторъ зъ /Каналь.на на 5 недѣль.
Л^ кашевичі. Яковъ зъ Гонена иа 8 недѣль.
Мильннкъ Лука зъ Ольховця на 6 недѣль.
Чапелі.ччііі Лнтонііі з ь  Воробяевичь на fi недѣль.

Ч. 32fi0. Високе ц. к. Памѣстннцтно рознорлдженьемъ зъ дня 30, Цвѣтня 1893.
Ч. 31.389 призволяло на дотаціи» ровныхъ 300 ял. для надатися маючо
го сономочника пароху въ Воіітковйіі Кмиліяну Чнчн.п»внчу на 1 рокъ 

Ч. 34fifi Госжь розіюридженьемь зъ дня 9. Мая 189.3 Ч 35.(581 призволило на та
ку саму дотацію дли сономочника пт. Нижанковичохъ на часъ дуипіасты- 
рованя тамошного пароха О. Онуфрія Дашкевича.

Ж ертвы
Ни перенесенье мощей 6. и. Епиокрйа. Сяѣг\ рекого:

Ч 2819. УрЛдті парох. нъ Гуссаковѣ оп . есГ»е и нарохіанъ 3 зл , 50 кр.
„ 2894. Козаневігчь Иннокентіи нарохъ зъ Наливы 2 зл.
„ 39 73 Урядъ парох. въ Вутинахъ 3 зр. 47 кр.

. 41fifi. Урядъ дек. Дукляньскііі 45 зл, 15 кр. (зъ Граба Ззл., зъ Воли цеклинь- 
екоп 3 зл., зъ Гировы 2 зл., зъ Знндрановой 10 зл., зъ Мшанны 3 зл., зъ 
Мысцовоіі 3 зл , зъ Ольховця 3 зл., зъ Перегримки 3 зл., зъ Радоцины 3 
зл.. зі, Ростаішого 3 зл.. зъ Тиханн 3 зл., зъ Тылявы 3 зл.. зъ Чорного 
fi зл. 15 кр.)

Ч. 44е>2. і  р. дек. Порохницкііі 13 зл.. (зъ Кривчи 2 зл., зъ Полнятычь 2 зл., зъ 
Крамарсвки 1 зл., зъ Ламѣхона 1 зл., зъ Хнринки 1 зл., зъ Порохника 1 зл.. 
зъ Розбора округлого 5 .и.)
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На си. мѣетцн :
Ч. 2(191. Урядъ нарохіяльный in. Корокиціі 4 ял., 43 кр.

На церковь св. Іоакима въ Римѣ:
Ч- 1805. ХотннецкіГі Климентій въ Уііковичь З ял.
Ч. 3100. Урядъ парохіялыіиіі въ Лсжаііску 2 ял.

Дары для св. Отця.
Урядъ iiapux. въ Иловомъ З ял. Ур. дек. Ііижанкоискііі 25 ял. 9 кр. (яъ 

Дроздовичь 2 ял., яъ Кдоконнчь 4 ял., :п> Корманнчь З ял, 69 кр., яъ Германовичъ 
7 ял., яъ (Ллишінцѣ 5 ял. 4і» iq>., ял. Ці.ікона 3 ял.) Ур. дек. Судоковіїшсньгкій 2 
ял. ІЗ к]>. (О. Лысякъ Іоаннъ 1 ял., громада Тучапи 1 ял. 13 кр.) Ур. дек. Ж у- 
котмньскііі отъ О. Іоанна Господарснекого яъ Галннки 2 ял. Урядъ на]», нт. Вор
синахъ 5 ял Всего разомъ ет. ныкаяаными ні. Ч. III. IV н \ '  3061 ял. 6 5 'U кр.

Ч. 2766. Ila дёмъ С.'іужсбниць Иреч. Д. Марія и яахоронку ні. '»Кужели» 
яложилн дальше: 11а руки О. Глѣбовицкого vi. Добрі жуть (! ял. Вт. ееіі екладцѣ 
іші.ііі участь: О.О. Лѣшіцкііі ян Вурдиконецъ. Тишиньскін яъ Вѣльча. Кобылниь- 
екііі яъ Мышкона. Г.іѣбовпцкііі я ц. к адюнктъ судовыя яъ Корі це на Медвецкііі. 
Влр. Коннацка яъ Ж ужели (третій разъ) 56 ял. на одежу для СлужеГтиць. О. Ма
ти пп. деканъ Врослакекій 5 ял. — О. Парыяп. яъ Мушкатпвецъ 5 ял. яко лепту о- 
Фір вяну добрыми людьми. — О. Феди »къ Курянъ 9 ял. — О. Грннснячъ яъ Чол- 
ганъ 3. ял. — О. 11 Імериковекііі :ѵь ІІечннѣжнна 1 ял. — Па спборчику деканаль
номъ яложялн : О. Петро Мицконскін де кань ( 'кальекіі. Лдъ себе : 2 ял. — Лдъ Емн- 
лнна Глѣбокнякого ] ял одъ О. Актомома Левицкого 1 ял. — бдт. О. Гордѣопекого 
1 ял., раяомт. 5 ял — Врацтво це]»конне нт. рудникахъ 5 ял j— О. Во.тоснньокііі яъ 
1’е]»ла 3 ял. — О. Іосифъ Курманонячь яъ Покосѣлокъ 2. ял. О. Левицкій яъ Т ар
такова собрана грошѣ въ квотѣ 5 ял. — Уряді, дскама.тміміі I[Лдгасцкііі 7 ял. — 
Въ екладцѣ ваяли участь слѣду нічім душшіетырѣ: О. О. < ’теткевнчі. 1 ял., Навро
цкій 1 ял.. Гуяаръ 1 ял.. Краііковскііі 1 ял., Вастмрець І ял., Лотоцкііі 1. ял., Не 
дяіієцкііі 40 кр.. Пордулякь 20 кр.. Вяняяцкііі 40 кр , — О. Пѣлоаерекііі яъ Кате- 
ровець 1 ял. — О. Теликонскііі яъ Пучача 8 ял., яко жертву еобрану яъ акатіае- 
товъ въ часѣ міееіи духовной

Н К К Iі О Л О Г I я.
О. Лѣсѣкевнчі. Василія, иарохт, въ Молодичії уп. 25. Цвѣтня 1893. 
г Вудаыновекііі Іосифъ, иарохт. въ Мокротынѣ у п . 29. Цвѣтня 1893. 
г Кмііцякевнчь Антонія, нарохъ въ Чая.тяхъ уя. 13. Мая 1893. 
т Крушині.екііі І о с и ф ъ , нарохъ иъ Добрусинѣ ум. 23. Червця 1893. 
r Xяликъ Волі>дямиръ, нарохъ въ Лнтынѣ уя. 25. Червця 1893. 
ѵ Воляньекііі Петръ, нарохъ въ Вѣльчн уя. 1. Лнііци.

Души ихъ іюручаи»п> ея молитвамъ Вееч. Клира.

О тъ К и. О р д и  на р і ит а
Перемишль, дня 15. Лннцн 1893.

+ Юліанъ
Епископъ.

Тѵосщ С. Ф П іовтк»*іта  въ Первкышлі.





въстникъ
ПЕРЕМЫСПОИ ЕПАРХІИ

Рокъ 1^93. Выдано 17. О рики Ч. IX.

Ч. 46. Ч. 415/орд.

Поели заявлена высокой іГ|кт»іОЦіи ц. к. Памѣстництва аъ дни 2 Серима 
1893 Ч. 8627/нр. благоволитъ ЕГО  цѣе и кор. Аностольске ВЕЛИЧЕСТВО. Наіімнло- 
стивѣііінііі Цѣеар'і. и Король ФРАНЦЪ ІОСИФ Ы , усчаелинити наші, край Споимъ Наіі- 
кмсіиимъ Посѣщеньемъ.

Приѣздъ Наниснѣннюго Иана наступить дни 3 Вересня т. р. » годинѣ 7 
мінутъ 30 рано жслѣзннцею держанном) до Ярослава. :»ъ Лтки но тридненномъ ио- 
Г»ѵтѣ тамже. удасться Наиненѣіішіп Ванъ дни 5 Вересни на тридненныіі побуть 
до Кракбпци. а :п. отой отѣде дни 8. Вересни рано черевъ Г'адымно, Перемишль 
Хиронъ, Самооръ. Дрогобичі. Стрміі на Угорщину.

Въ часѣ переѣзду Его Величества черезъ поодинокії мѣстцсвоети поруча
емъ Вѣрныхъ въ наііблисіііу Недѣлю завѣдомнти, іцобы въ свиточныхъ одежахъ 
И"ДЪ проводомъ Веч. Дуішіастыреіі нроцеееіонально на мѣстце черезъ взглидне ц. к. 
Ста]*оство означене удалися. А щоби се дли насъ всѣхъ радостне событье Господь 
Богъ благословивъ, молѣмъ Всемогучого, щоби нашого Великодержавного. Богохра- 
нимого и Наііміілостнвѣиіпого Цѣсари в Короли Францъ Іосифа I. к])ѣнивъ, хоро
нивъ и благословивъ.

О пркѣадѣ Его д. 
и к Ап Величе
ства Фроидъ Іоси
фа I. до Галичины.

О тъ  К и. О р д и н а р і и та. 
Перемишль, дни 16. Серпня 1493.
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Ч. 4383.
О новеJ короновой 

монетѣ.

Ч. 5002
Речинець подівана 
ся до гр кат. гв- 
нер. Сѣменища въ 

Львовѣ

Ч. 5003.
Ричинсць пидававя 
ся до оѣвческого 

заведена

Ч. 47

Ці» »уводу введенії въ Австро-Угорской Монархіи новой коронной монеты, 
поручався Всечестнымъ О О. Дупніастырямъ при с лучаііныхъ зношеняхъ съ паро- 
хіянами ноучити тыхжс о цѣнѣ новыхъ монеп. въ зрзвнаню до тенерѣшнои зъ 
употреблена выходичои австрійской валн»ты и оотерегати несвѣдомыхъ передъ мо- 
зклипымъ вызнк купаньемъ черезъ люден злой колѣ.

О т ъ Е я. К о н е  и с,т о р і и.

Перемишль, дня 27. Липца 1893.

Ч. 48.

Для принатіа кандидатовъ до клнрикального стану, относительно до 
духовного сѣмсниіца въ Львовѣ нызначассн рсчинецъна 28 Вересня 1893 съ тѣмъ, 
іцо до сего рсчпнца маніть ся подана дотична вже къ Ен. Консисторію внести, 
а въ самъ день речинцн канд ідатм явитись маннъ въ канцеляріи Ен. Консисто
ріи до предварительного испита. Подана заосмотренй маніть ó} та свѣ шцтвами : 1 
рождес тва и кроїці ній 2. оконченыхыпколъ ледовыхъ и тимназіальныхъ съ немытомъ 
зрѣлости, 3. здоровли выданымъ оп. лѣкаря новѣтового або сѣмениіцного съ но- 
тнердженьемъ злобности Фіізнчноіі до исполнена званія духовного 4. удоволеня 
бранцѣ поясковой отъ дотычн'іго ц. к. Староства 5. норовственности п поведенія 
клнрикального (». убожества затвердженого отъ дотичного ц. к. Староства.

0  и .  Е и. К о н с и ст о]- і и.

Перемышль, дня И). Серпня 1893.

Ч. 49.

Въ цѣли принатіа воспитанниковъ въ здѣшне нѣвческе заведенье Фундацій
б. н. Епископа Іоанна Снѣгѵрского на рокъ шк. 1893ІУ4 визначався речинецъ на. 
день 2. Жовтня н. ст. 1893.

Условія ко принятію доконечно нотрѣбни суть слѣдую чи : 1) У конченый 
17 рокъ жита, 2) Непорочнветь обычаѣвъ, 3) Окончена 4 або нринайменше третя 
класі» школъ народныхъ съ добрыліъ успѣхомъ и 4) добрый чистый голосъ.

Убѣгателѣ довжин сноп издана нестемнлсванй іаосмотрени въ нотребнй 
евѣдоцтна, черезъ дотычный нарохіяльный Урядъ найдальше до 25. Вересня с. р. 
Еііиск. Консисторіи предложит!!, а еами лично дня 2. н. ет. Жовтня 1893 въ кан
целяріи Ен. Консисторіи явитися.

Кто изъ кандидатовъ вмеше реченыхъ условіи не доповнить, того поданье 
увзглнднене не буде.

Мѣсто Формального свѣдоцтва родженії и крещеня, выстане коли доъы- 
чныгі нарохіальный Урндъна нрошеню убѣгателя, сопроводячн тоежь, рбкъ, мѣсяцъ



и день родженя и креіценя просителя а такожь имя и станъ Отця просителя 
и мѣстце иеребуваші тогожі, :tan дасть.

О т ъ  Е п . К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 11. Серпня 1893.

Ч. 50. Ч. 5175

II. А нтоній Ольшевскій властитель торговлѣ рмнъ и всякихъ приборовъ 
церковныхъ въ Персмышли при улици Францѣсканьской Ч. д. 153 однѣсъ ся до 
Еи. Консисторіи съ прошеньемъ о завѣдомленьс Веч. Духовенство, що при про
дажи Веч. Дуншастыримъ чи то Братствамъ церковным!» приборовъ церковныхъ 
обовя:;уе ся въ умѣркованои цѣны кунна опускати К) °/„ въ карцсть вдовичо- 
сиротиньекого ф о н д и  Діецсііи І кремы» кои, который то процентъ могутъ II. 
Т. купуючи варант» сами собѣ нотрутити, чи то II. Ольшевскій, на пред
ложений рахунок!» инъ стороны куиуючихъ, въ канцеляріи Еписк. Консисторіи самъ 
обовянаныи буде зложити.

О чѣмъ В( ч. Духовсньство симъ нанѣдомлямен.

0 опустѣ 10 «/о въ 
коржстъ вдов. сир. 
Фонда купуючжмъ 
як* несуть рѣчи 
церкоінА въ тор
говля А. Ольшев

ского въ Перемы- 
шли.

О т ъ  Еи. К о н с ист о] » і и.

Ut ремышль, дни Kt. Серпня 1893.

Ч. 51. Ч 5095

Съ речинцемъ убѣгательства до дня 25. Жовтня 1893 выставляютъ ся на 
конкурсъ слѣдуй>чй нарохіи :

1. Ветл ина дек. Калигородекого наданн приватного.
2. Горинка ѵ „
3. Крике ad Гѣсна дек. „
4. Долины дек. Бѣцк»>го
5. Лѣіцины „ „
(і. ІІрнслонъ „ Выеочаньекою
7. ПІумнчі. ., „
8 . Би іечь „ Др*н;Гібыцкоп» право патрона почивав.
9. Мокротіінъ дек Жолковского наданн приватного.

К). Добрусинъ „ „ „ -,
11. Береги горѣшніі дек. Ватварницкого, право пагубна ночивяе.
12. Скородне „ „ „ „ „
13. Хмѣль я г наданн приватного.
14. Днѣстрнкъ дубовый дек. Жукотын. „ „
15. Б.іи пінка дек. Коросниньекою прачо патрона почивав.
10. Литы ня „ Моіфнньского „ ., „

V

71

77
77

77

77

17

77

77

77

77

77

Конкурсъ на опоро- 
жсени пароііі
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Ч 5230
Станъ каси вдов. 
< нр. Фонда ва мѣ
сяцъ Червень и Ли

пе нъ Jb!»3.

17. Войкова дек. Мушвні.екііі ц. к. наданя
18. Милысоиъ г Олеіііицкін надана приватної1.’.
19. Коб.чо старе дек. Самборскііі „ г
20. Гуменецъ „ Староеольскііі надана приватного,
21 . Чанлѣ Я  г Я  ?»
22 . ( ВИДИ ВІГІ. г Старосамборекій Я ??
23. 'Гока])ня „ Синоцкііі я  я
24. Молодичі. „ Ярославскій г  я
25 Нворникъ г Яаішжій п])аво патрона попиває.

О тъ  En. К о н с и с т о р і и .  

Перемишль, дня 4. Серпня 1893.

Ч. 52.

Вееч. Комясія управляюча дѣлами идов.-сирот. Фонда доносить і іОд ъ  днем ъ 
3. Серпня 1893 Ч. ЗОЇ елѣдуюче:

СТАНЪ КАСЫ БДОВИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА.
Ось дня 1. Червця до 31. Лннцн 1893 р.

А) Фондъ коренный.

11 р II X. Ó д ъ Готовка цѣнян
паперы Р О 3 X Ó д ъ Готовка цѣна*

паперы

ял. Ікр :u |кр ЯЛ. кр ал. |кр.

1. Переносъ зъ мая 547 84 139330 22 1) На закупно 4 7о Л.
2 О. Грмцикъ Григр. 34 — — Заст. Тон. Кред. 3 990 - —
3. „ Гичко Діонизііі 40 — — 2) На закупно 4 %
4. „ Мяеиігі. Ваеилііі 10 — — — Л. Заст. Банку кра-
5. „ Фсцица Михаилъ 60 — — свого. 1012 — — —
6. „ Боканко Атаназ. 10 — — — всего •_>і и »2 — 1—
7. „ Санчакъ Іоаннъ 100 — — — /
8. При Конверзііі4'Л0/я /

. 1. а. Т. крид. аем. /
на 4"/0 5(! лѣтнГі /
уаиекано надвишку 1053 50 — — /

9. Общо рольн кііед. /
Заведеніе надбе.іало 500 — — — J

10. Заку ялено 4 °/, /
Л. 3. 'Гов. кред а. — — іооо — /

11. Закуплено 4 V, 7о /
Л. 3. Банку краев. - — 1000

1 /
всего 2355 34 14133(122 /

Однявши роахбдъ 2002' — /
Зёстае въ каеѣ 353|34 141. 30 22

Бъ Общо-рольн. пред. За веден и» 7000 зд.
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Б) Фондъ резервовый.

П р и х о д ъ Готовкою Гстбвкою1’ 0 3 X Ò д ъ

: іл . П» зл кр.

1 . Переносъ :п» мая 2517 81 /
2 . 0 .  Санрунъ Михаилъ . . 28 85 /
3. „ Далитачъ Михаилъ . 14 — /
4. „ Маликъ Игнатіи . . . 7 - /
5. „ Степашинъ Алексіи. . 7 — /
fi. „ Кннжині.скін ІГстръ. . 7 — /
7. „ ІГлеінкевичі. Іоаннъ. 13 50 /
8. „ Миси къ Василій. . 5 fi 20 /
9. ,, Дек. Муіпііньскііі . . 20 — /

одъ О. Г. < ’прмса 13 зл. /
» М. I l i  умили 7 зл. /

10. 0 .  Cada]ііііі Іосифъ . 81 40 /
11. „ Борковскій Іаковъ . 70 fio /
12. ., Дек. Яслискііі . . . юз — /

именно Лдъ. /
О. Л. Войтовича 20 зл. . /
„ В. Волоіпиновича fifi зл. /
„ 1' Кминнкснича 12 зл /
у, М. Левицкого 5 зл. . /

13. 0 .  Дрималнкъ О нѵф 10 — /
всего 293fi ài) /

вбднявнКі рОЗХ'Лдъ — — /
Достав въ касѣ 293G
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Б) Фондів розпорядимый.

11 Р И X 6 Д 'і.
Готовкою Р  о а X 6 д ъ Готовкою

зл. кр зл. |кр.

1. 0 . Мусѣй Т софиль . . . 20 - Удѣлено вдовамъ и еирот.
2. Дек. Староеольекііі добро- перед латки на 1893. р.

вольну жертву .»обрану на 1. На ць Мальвина . . . . 30 —
еоборчнку именно Одъ: 3 — 2. Графека, Литиньека. Лука-
0 . Г. Мацѣевича 1 ал. іп е в іг іь ................................. 40 —
n 11, Тунм 1 ал. 50 кр. 3 Нновека Емнлія . . . . 25 —
„ А. Менцѣньекоко 50 кр. 4. Ноноендловека Антонина . 10 __

3. °/о Одъ ЛіАт. іает. 4 Vs n/0 5. Дутковека Іосифа . . . 10 —
Ланку гиіютечного . . . 704 - 6 . ІІолнньека Антонина и Пра-

4. одъ Облит. 4*ѵ„ фонд вецка Антонина . . . . 50 —
проц.......................................... 344 — 7. Лисконацка Сильвія. 10 —

5. 0 „ одъ Л. Наст 1 Кр. Леме. 1 (568 — Ь. Коаловека Сабина . 15 __

6 . °/о одъ Л. Лает. 4 %  °/о 9. Палиньска Антонина 20 —
Ланку краевого. 118,12 10. ( ембратовнчь Елена 50 —

7 °/о Ла І іншршіб 1 893. одр, 11. Пгаичикъ Анна . . . . 50 —
Общ. рольн. кред. Ланедеыл 169 36 12. Подпуска Юлія . . . . 25 —

8 . ”/, Одъ облиг. индемнна. аа 13- Кульчицка 'ГеоФи.ія. 25
минувши лѣта 9 45 14 /Кслеховека Мальвина . 30

9. Л вороти аа штамп ли до 1 15. Хробачиньска Маріи 10 _
квитовъ аа купони 6|88 16. Комарницка Дом и цели . 25 -

всего 3042 8 J 17. Рекаковнчь Каміыія 25
рО.ІХОДЪ 1123 94 18. Федоровичі, ІоеиФа . . . 30

Л бета е в'і. касѣ 1918 ,87 19. 1 орленка Каролина, . . . 5—
20 . .Іиекопацка Юлія . . . 50 —
21 Кордагевичь 'I еоФИ.ш . 25 —
22. ІІедеховнчь Емп.іін . 25 —
23. Ропицка Минодлра . . 20 —

’ 24 Няць Мальвина 20 —
25. Чаііконека Текли 30 —
26. Руданоьа Юліи . . . . 25 —
27. Нолоншновека Каролина . 25 —
28 . Іукашеннчь Павлина . 20 —
29 Добриньека Юлія . . . 25 —
30 . Маеальека Кіявдія . . . ЮО —

запомогу но рѣшеній Общо-
л» 1 обраній 10 —

31. Ниеьненека 25 —
32. Секрета ръ-Каеіеръ-Кон гро-

льорт.................................................. 133 34
33 \  « л у г а ......................................... 15 —
34. Порто почтове . . . . 3 20
35. штсміілѣ на квмти . 6 s s
36. Ла купони текущн • • • 5 52
37 Питанье Статут'въ . 5 —

!
в него 1123 94
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П о в т о р е н ь е .
1. Фондъ корен. 353 .ui. 34 кр. готовка, въ цѣн. нанер. 141.330 ал. 22 кр.
2. „ резер. 2936
3.

36
pociiop. 191<3 „ 87

Г
V

1'
Г

Дна 3Ѵ, 1893 въ пасѣ 5208 зл. 57 і.р. готбвгсою и въ цѣн. пап. 141.330 зл. 22 кр. 
Отвѣтно тому снравозданю зъ дна 31 Лиана 1893 найдено въ касѣ:

1. Книж. щади. Нар. Тор. Ч. 91 на 530 зл. 92 кр.
о■ г » г г Г 163 Г 86 „ 73 Г
3- Г Я П Я Г 175 Г 1010 „ 10

И

4 „ Перем, щад. •ч 17124 г 3479 ,. 57 Г
5. Готовыми грГнігми • • - 101 „ 25 71

RCCro 5208 зл. 57 кр.
Въ цѣнныхъ еФектахъ :. - . 141 330 „ 22 17

III) Додатково находитъ са къ касѣ книжка народной Торговлѣ Ч. 137 
на 384 ал. 50 кр. за Требники легована длнвд. сир. И нет. бл и. Гр. Шашкевичемъ.

О тъ  Ей. К о н с и с т о р і и .

Иеремышль. дна 11. Серина 1893*

В. Кондрацкій
секретарь.

М. ІІодолиньскіи
предсѣдатель.
М. Копко

касіеръ.
Б. Ярема
кентрольоръ*

Хроники.
II мбноваыІ

Ч. 404/орд. Вар. и Вчегвѣт. О Литыньекііі Венедиктъ Лрхідіаконъ Капітулы име
нованъ ,.Пралатомъ домовымъ“ Его Святости Наим Льва X III.
Вир. О. ІІодо.'інньекііі Миронъ, нарохъ катедр и Вир. Чеховичь Константинъ, 
канцлеръ Ен. К інсисторін Шамбелннами Его Святости Паны Лі.ва X III.

Ч. 4895. Всеч. О. Мрыцъ Михаилъ В. Гекторъ гене]) Сѣменшца въ Львовѣ име
нованъ делегатомъ Ен. Консисторш до головного заряду Товариства „Kö- 
локъ рольннчнхъ въ Львовѣ“ на 3 роки.

Канонычну ижтиі> цію нолѵчили:
Ч. 5190 О. Боднаръ Михаилъ на Пакость дек. Мостиского.
„ 5191. ѵ Калимонъ Григоріи на Рыжкову Волю дек. Ярославского. 
г 5192. г К о стекъ Іоаннъ на Полкинѣ дек. Ярославского.

Лавѣдательетва получили :
Ч. 5022. О. ІІерчиньекій Петръ въ Коблѣ старомъ дек. Самборского. 
г 5095. „ Мудрый Іоаннъ въ Гуменци дек. Старосольского. 
г 5190. „ Цеішньскій Евстахій въ Новосѣлкахъ дек. Мостиского.



Сотру днидтва по лучили :
Ч. 4802. О. Грыцыкъ Григоріи въ Яворовѣ.
„ 5199. „ Дуркотъ Теодо.іііі въ Крынпци дек. Мушиньского.

Отпусти  ̂ для норатованя здоровля получили:
Ч 4614. Ü. Борковскій Іеронъ въ Грушово» на 6 недѣлъ.
„ 4891. „ Товарницкііі Михаилъ въ Пруеѣка на 6 „
„ 4914. „ Семечка Теодоръ въ Ольхбвця на 6 недѣлъ.
„ 4389. „ Левицкій Емиліанъ въ Тартакова на 6 недѣлъ.
„ 5133. „ 1 аву.іа Теодоръ въ Дмитровичі, на 6 „

—  9 0  —

Ч. 49()0. Високе ц. к. Намѣс/гництво ровнорндженьемъ въ дня 9. і і и і ц я  1893 Ч.
53709 прнвволило на дотацію ивъ Фонда религіііного для надати ся маючого 
сономочника нароху въ Каиовцяхъ дек. Перемыекого О. Юліану Чснцинь- 
скому на 2 роки.

„ 5041. Тоежь ровнорндженьемъ въ дня 15. Линци 1893 Ч. 53127 ирнавалило на 
таку саму дотацію для сономочника нароха въ Бо.юхОвцнхъ дек. Дрого- 
быцкого на часъ дупшастырства тамошного нароха О. Антонія Яееницкого.

г 5148. Тосжь рознорндженьемъ въ дня 24. Линцн 1893 Ч. 55.846 нрияиолило 
на таку саму дотаціи» для надатися маючого сономочника нароху къ Ку- 
нновнчахъ дсП. Комарнчньского Ö Людкику За' радникъ на часъ одного }»оку.

Ж ертвы.
На перенесенье мощей б. и. Епископа Снѣгурского :

Ч. 4166. Урядъ дек. Дуклнньсьх.і 6с8 вл. 15 ьр (зъ Воли цСклннмжон отъ нащоха 
2 вл. отъ нарохіан'і. 3 вл. въ Граша отъ нароха 2 вл. отъ нарохіанъ 3 зл. 
въ Гировоіі отъ нароха 1 вл. отъ нарохіанъ 2 вл. зъ Знндрановоіі отъ 
нароха 2 вл. отъ нарохіанъ 10 вл зъ Мшанны отъ нароха 2 вл. отъ па- 
рохіянъ 3 вл. въ Мысцовоіі отъ нароха 1 вл. ori. нарохіанъ 3 зр. въ Оль- 
ховцн отъ нароха 1 вл. отъ нарохіанъ 3 зл. въ Перегримілі отъ нароха 2 
вл. отъ нарохіанъ 3 вл. въ Радоцмнм отъ нароха 2 вл. отъ нарохіанъ 3 
вл. въ Поетапного отъ нароха 2 вл. отъ нарохіанъ 3 вл. въ Тыханн отъ 
нароха 1 вл отъ нарохіанъ 3 вл. въ Гилями отъ нароха 3 вл. въ Чорно
го отъ нароха 2 вл. отъ нарохіанъ 6 вл. 15 кр.,) Повтарнеен въ Ч. VITI. 
Бѣст. спарх. но поводу злнінонінон ошибки.

Ч  5083. О Малнкъ Игнатія въ Пижа 3 вл.

О тъ Е и. О р д и н а р і я т а
Перемишль, дня 16. Серпня 1893.

+ Юліанъ
Е пископъ .

Тѵпомъ С. Ф Піонткернча въ Пер<?мышлж.



въстникъ
ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ

І ’ОКЪ 1893. Выдано 15. Вересня Ч. X.

Ч. 53.

Ведлн ітиit.u't!ir' Выдѣла Товариства св. Ап. Павла нА Львовѣ «А дня 17. 
Серпня с. р Атйудутъ ея їм го ріп.у реколлеьдіи духовни въ дняхъ 27, 28, 21) я Ж). 
Вересня т. р. въ гр. кат. духовной Семинаріи въ Львовѣ подъ проводомъ Пр. О. Іеро
монаха Фнлнса. Хотя пи :п. При. (>0. Дуіііпастыреіі поят и участь въ тыхже зводять 
вирості, олнеетнся до Вир. Ііри.тошаннна и ректора ( ем и нарін Льва Туркеням» (Ул. 
Коперника 3<>) наІІдальше до 24. Вересня с. j).

Кошта удержана на цѣлыіі часъ вынесутъ 3 зл.

О тъ  К и К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня кЗ. Герани Ьѵ93.

Ч 5437
О духовныхъ ре
коллекціяхъ въ

Л L u  5

Ч. 54 Ч. (5547

Выдѣлъ Товариства ев. Апостола Павла въ Лвовѣ письмомъ«ъ 1. Вересня 
с. р Ч. 271) подав до вѣдомости, що по духовныхъ рѳколлекціяхъ въ дняхъ 27. 
24 29 и 30. Ві роївне р. одбутися маючихъ, послѣду ютъ дня ЗО. Вересня загальнії 
збори Товариства ев An Павла о 9 годинѣ рано въ гр. кат. духовномъ сѣмениіци 
въ Львовѣ. Завѣдомлиючи о темъ Есп. Духовеньство, звертав ея увагу на педику

О загальныхъ збо 
ряхъ товариства 

св Аи. Павла 
въ Львовѣ
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Ч М І б
О девинкуляціи о- 
блигаціН гал. ло

жи чк и краєвии зъ 
р. 1885

Ч. 5541
О складкахъ на по- 
■іѵрцѣвчнхъ оі ь се- 

горочной повені:.

користі, рсікОл лекцій духовныхъ ль котрыхъ Нсечегтнн О О Дупшастырѣ користати 
донжни и на спасенну цѣль, яку мас Товариство їв . Ан. Павла, въ члены кото
рого кож илїї Священникъ Персмыскои Діецезіи записатись мав.

О т ъ  E h. І» о н с и с т о  p i  и.

ПсреміЛіігіь, дна 12. Мері сни Г-93.

Ч. 55.

Но мисли ухвали Ніле. С о н м у  :п, дня 29. Вересня 1892 вілікквѣдае 
Пілдѣль красный і.оролества Галиціи и Льодомерін вразъ съ Нел іи; ir мь Княжествомъ 
Кракоть-нмъ облігацій галицкои ножички краевой зъ року 1885 съ днемъ 1. 
Листопада 1894 и съ днемъ тымъ, въ котрими такожъ ихъ дальше онроцентован ье 
устає узнає ихъ платными.

Га липка каса красна въ Львовѣ Пуде Cm. дня 1. Листовала 1893 всѣ 
предложі ни ей облігацій тон ножички, заосмотрени въ куиовы бѣлкучи, выплачивая1 и 
въ ихъ воѵіпа и,ном вартості!.

П іруіаеся всѣмъ прч. лнцямъ духовнымъ, въ котрыхъ йогѣ та ню реченц 
облііаціп. нінкулювани на цѣли духовна, находилиПы ся, іцобы тін въ речннцн до
дня 1 Жовтня 1893 вь цѣли дсвінкуляцін и зреалізованії сюда предюжнлн.

*
О т ъ  Ен. К о н с и с т о р і и .

Псрсмыінль, дня 31 Серпня 1893.

Ч. 5«

ІІресидія обил на .'ел некого комитету рагункоіюго въ Львовѣ заявила сюда 
ВЪ о д о л ь ѣ  ;п. дня 24. Серпня е. р. слѣдуйте:

„Ulewne deszcze truaj^ce z materni przerivami prawie przez cale lato spro- 
wadzily na nasz kraj rolniczy dwojakj^ kltjskq. — W  okolicach polozonjch nad 
rzekaini dwukrotna powódz zniszczyla doszcztjtnie nietylkn pioli roli, ale tez caly 
dob^tek wloscian, c h a f ich і zagrody, \v innych zas zawiodly cah\ nadzrejq rolnika 
tak, ie  zbiór tegoroezny nie starczy, ani na zasiewj ani na wy/.yw ii nie hidnosci 
do przyszlych zbiorów.

X.istqpstweni tego bqdzie w znacznej czqsei kraju glód і nieodlqc/one od 
niego choroby, a brak ziarna na zasiew przeniesie skutki klqski na nastqpny rok 
gospodarczj.

Zapowiedziana pomoc z fundiiszów publiczr.j ’h panstwa і kraju musi siq 
w pierwszym rzqdzie zivrdcic do pozbavvionych i chleba i dachu, w iadnym  jednak 
razie przed zebraniem siq odnosnych cial ustawodawczych wystarczyé nie moze, 
aby w c z a s  dostirczyc ziarna na zasiew. W  takich wypadkaca spolerzenstwo 
samo ma obowiazek, a zarazein n a j z y w s z y  w tem wlasny interes, nby dobro- 
wolnemi otìarami uzupelnic n.edostateczn^ pomoc publiczn^.

D latego tez z inicyatywy Rady miasta Lwo'va, która iui zawotowala z fun- 
duszów miejskich 5.000  zi. na dorarne wsparcie nieszczqsliwyrh. zavi^zal sit; » Ob y -  
w a t i l s k i  k o m  t e t  r a t u n k o w  pod przewodnictwem Pre rydyum Magi-



stra tu  miastä' Ev\oWa. — Komitet ten wybral z pos'ród siebie komitet s'cislejszy, 
który rozdzielil czynnosci mitjdzy dwa subkomitety mianowicie: akcyjny i iiiforina- 
eyjno-repa’rtycyjny.

Komitet podjawszy sit; dziela vv Imit; Boie, udaje sit; do 4ajprzewielebniej- 
szego Konsystorza z uprzejm^ prosb^, Ly przez wzglqd na ogrom  klt;ski, zechcial 
rozpisanym skladkom laskawie uzyczyc Swego skuteczaego poparcia i wplynal na 
Duchowienstwo, by wspóldzialalo przy zbieraniu rzeczonycli skladek przez Prezy- 
dyum M agistratu.“

Подаючи ішнисшу бдоаву до вѣдомости прч. Духовеш.ства єпархіального 
поручаемъ якъ найтеилѣьые ванили ей нредлежачою справою дотичаіцою ей ибирани 
складокъ номежи парохіанамн т ,  киристъ сегорбчною новенек» тяжко утерпѣвшихъ 
братій и вилинувши t кладки або внроетъ до ІІрееидіи реченого комитету або до 
тутепшои Ей. Канцеляріи но можливі.и е-корое.гіі ні дсылатіі.

От і. E h. 1» о и е и e ro ]) і и.

Перемишлі., дня ґ». Вересня 1893.

Ч ;,7.

Пр. О. Владиміръ Вах нянинъ, іавѣдаіель парохіп въ Токарнії. предложись 
еніда подъ днемъ 16. Серпня е. р Ч SГ> слѣду ючу бдояву:

„/Кителѣ нарохіи Гокарня, деканага Саноцкого, чие.іячпй всего 119 душі., 
начали сего рипу при помочи Вол. о: а въ надѣн на жсртволюбнвй серця внутренние 
X крашеніе своем церкокцѣ. і;отор\ еще пері іъ Ю лѣтами построили. Проживаючи 
на горскихъ неуроджаиныхъ грантахъ, на которыхт. сего року а.кі. два р.іаи 
rópeuiì потоки иылеками іі))емного шкодъ надѣлали, ж маютъ они ніикоіі наді.и 
хотьбы на яки (средни сборы: велика часті, жнтелѣвъ не маючи подъ рукою нін- 
кихъ постоянныхъ ааробкбвъ выемигровала для хлѣба въ Америку — ложь и не 
мыслимо, іцмбы въ виду такі, нрикрыхъ обстоите и.«і въ були они въ станѣ, сами 
покрыл и кошта рѣлбнрскои и ма.лярскои роботы до 100U ал. обчие.лсни. — Въ тыхъ 
причинъ отмываются они на всѣ стороны :ла якою ласковою помочію ложь "симъ 
просятъ и Васъ II Г Отцы Духовна о ласкаве собранье въ своем нарохіи якоіі 
хотьбы маленькой ленты на такт. Погоѵіодное дѣло, а не дал шпатъ они въ своихъ 
молитвахъ аа своихъ блаіодѣтелсіі просити Всевышни»» Нога, щобы ихъ благосло
вивъ и стократно вынагородивъ обявлсну ихъ щедроту.

.А вѣрени. іцо братья наши сильно допомогутъ намъ и дадутъ совершити 
доброе: намѣренье, высылаемъ тое: прошенье въ повнії руки христіяньекихъ громадъ, 
а всяклі ласкали жертвы просимъ надсилати на руки 0  Владиміра Вахниннна 
ывѣдатели нарохіи къ Токарни и. В ѵкйвсьо.“

ІГ пысше прошенье поручаемъ тепло поверти и уаыекани ленты вп|)оегь 
до 11р. уряда парох. въ Токарни аасылати

Ч Г>4Ш
О склад<яхъ н і 
внутреннее укра
шенье церкві въ 

Т«»карни.

О т ъ  Ей. К о не ие то  р і и. 

Неремышль, дня 22. Серпня 1893
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О пред i:LJ Требни
ковъ б п Шаш 

кевнча

Ч. 5(579 Ч. 58.

Подає: ші до вѣдомости Всеч. Духовеньпве, що вт, к ан т  інрін вд. сир 
Института находятъ ся на продажі, Требники бл. н. Крн юшанина Гр. 1 Пашкевича 
написанії на рѣчь Института вд. сир. въ Псрсмышлп. Именно: 1002 ііримѣрникОвъ 
брошурованыхъ но 2 :іл . р. 50 кр. и 145 нрнмѣрннкбнъ онранленыхъ по ,4 ал.

Кто хоче купити кілька або и одинъ прнмѣрникъ, може однести ся внрость 
до Комік іи упр. вд. сир Інститугомъ въ Пбрсммніли.

О т ъ Е и. К о н е и е т о р і и.
Перемишль дня 14 Вересня 1X93.

Хроники.
ТІмсчюваия

Ч. 5477. О. Василіи Чсинсцкііі нарохъ въ С'ѣлци бел >. именованъ ті г. Совѣтникомъ 
Мигронол. Консисторіи.

Отличіи крылошаньоки получили:
Ч. 504і>. О. Софроній Поляньскііі нарохъ въ Тыличи и (V Михаилъ Жеічкгговскііі 

нарохъ въ Плбахъ.
„ 5157. О Іоаннъ Псгребсцкііі нарохъ въ Яалѣсю.

Ч 45155 О Теодонііі Дѵрійтъ нОлуиивъ аавѣдательство въ Лѣтынѣ дек. Моѵрннь- 
ского. _____

(Лшочочшщтва получили :
Ч. 5434. О. Ливъ І||иіужняпкі.і въ Ванбннихъ.
„ 5454. „ Емпліанъ Кормоніь въ Виінатичахъ
,, 5іі42. „ Ѵнтонііі Скобельскіл вь Л шинѣ.

Отпѵстпу для поратовани здоровій полічили:
Ч 54X4 О 'Гитъ Чсховнчь сотру шикъ въ Вс лаѣ нродовженье до конца Вересня т. р
„ 5(534. „ Михаилъ Людкевнчь. соиомочннкъ въ ’1 рЛііцѣ дек. Добромя л некого на

2 мѣсяцѣ

Ч. 5142. Виеоке Ц. к. Намѣстнпцтво роаморядженьемъ аъ дня 20. Линия 1X93 
Ч. 55X47 при іволнло на дотаціи» ровныхъ 300 ал. аъ релипііного Фонда 
для надати ея маючого сономочнпьа до Бѣнчнць на чаеъ душнаетыропаня 
тамошного нароха О. Онуфрія Луцкого.

Ч. 5628. Тоежь роннорндженьсмъ аъ дня 27. Серпня 18*33. Ч С><>Х2 іірнкволяло 
на таку саму дотацію для надатися маючого сономочняка нароху въ Ку
нинѣ О Атан зію Борисевичу на одинъ рикъ.
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Грамоту узнаньн и похвалы черевъ урядъ дбк. Лоіч лпціііГі
получили :

Ч. 5439 Ч. Алексей И, панчукъ, нарохіанннъ зъ Воли великой ad Крупенъ, которого 
коштомъ мѣслцева- цОДкопъ малюйся и  Ч. С т є ф я н т , Дѣдикъ за (-.правленье 
до тоЛжс исркпп нового Служебника.

Ж ертвы.
Дальшій списъ жертвъ принесеныхъ на домъ Служебниць руснйхъ и захоронку въ Жужелю

Ч. 537 (!. ( ) Шарі овсі, ііі зъ даткбьъ :и браныхъ въ дому ( ). Чомкевича въ Стрѣл- 
кивцнхъ 13 зл.— Н. 11 подъ Жолквою корову вь вартості! 50 зл., Ч. Іоаннъ Лье- 
вандовскііі господаръ и маіістеръ шевскій въ Мельници 2 зл., Зъ складокъ предпри
нятыхъ въ день Благовіщені! въ селахъ Замочку и Вязовой пбдъ Колквою 22 зл.
О. Хотыньецкі i зъ Уйкоиичь 2 зл., О. Литоровскій зъ Долины 2 зл., О Лонцкій 
зъ Волинѣ Комаровой Одъ себе 3 зл., бдъ нарохіанъ 1 зл., Высокоиреосв. 
ü . I Сембратовичь :л> Риму 30 зл., О. Радзикевичь зъ ІПоломыѣ 1 зл., Ü. Дими
трій Ходоровскій :іъ Іванчанъ 20 зл , зъ собраныхт. складокъ въ часѣ міееіи. Вир.
О. Іосифъ Кобылиньскій ьри.тошаніінъ зъ Львова 1 зл., На руки О. Стефана До- 
на])овича въ Вориничахъ: 11. II. зъ Вориничь 1 зл., П. II зъ Боримнчь 1 зл., 
НН зъ Дроіовнчи 35 к]).. О. Гаковъ Шидловскій зъ І ’таромѣщнны. 50 зл., О. Каль- 
кОвскін зъ Белла 2 з л , Ö- Ма.тьчиньскііі Ч. св. ВВ. 1 зл., Священики деканата 
Великого на соборчику въ К улич конѣ а то: О. деканъ Орестъ Чеховичь 1 зл.,
О. Чернецкій 1 *ml, 0 . Іоаннъ Мосевичь 1 з л , О. Густа ноік кій 1 зл.. 0  'Гитъ 
Чеховіічь 1 зл., Ö Вилиньекій 1 зл., Ч. Михаилъ Василишинъ нѣвець церковный 
зъ Добротвора I зл., Ч. Амврознна Леыіпкд учителька въ Сапоговѣ 1 зл. 50 кр 
а то одъ себе 25 кр., бдъ школяровъ 38 кр., бдъ О. 1 второ некого 1 зл , 25 кр.,
О. ( ыроѣдь 50 кр., II Н зъ Рыманова 4 зл„ О А.отынепкій зъ Ярослави 5 зл. 
U. Дорывъ зъ Вст.тина 2 ял., О Романовскій зъ Ярослави 1 зл . О Нол инкскій 
зъ Ярослави 50 кр., О Винницкій зъ Коііечпнеці. собравъ на міееіи въ Г'уситынѣ 
38 зл.. 54 кр., Нь чему приложит свои лепты: О Теодоровичи зъ Трнбухоиець 
2 ял.. О Мушііньсі.ііі лат: парохъ въ Личкбвцяхъ 2 зл , О. І.ѣлпньскіи и. Поре- 
мылова 1 зл., О. Май куп. зъ Гуситі/на 1 зл., О. Дюржиньскііі лат. парохъ въ Т а
блицахъ 1 зл., О. НІамоцкі. лат. парохъ въ Гусятинѣ 50 кр О, В. Бнлиньекй 20 кр. 
•1т> Деканату Гусятыні.ского на руки Еи. Консисторіи въ Станиелавовѣ 18 зл., 30 кр., 
О Малиркевичь зъ Дорожова 1 зл. урядъ пар. Руда лѣсна 3 зл., О. Слюзаръ, 
деканъ зъ Ска лата 10 зл , О Бавхъ лат. парохъ зъ Жовкни золоту 20 маркбвку, 
(12 зл ) Ь.іагмр Матчиньска зъ Лабшина 5 зл. Всѣмъ щедрымъ дателнмъ сердечне 
„Боже заплаті.-1.

О тъ К п. О р д и н а р і я т а
Перемишль, дня 14. Вересня 1893.

+ Юліанъ
Е пископъ .

Т гномъ С. Ф. Піонткевпа въ Перемышла.





въстникъ
ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ

Рокъ Выдано 14. Жовтня ч. хг.

Ч. 59.
Его Емннснція Г. Нунцій Апостольскій ионѣдомннт. Мнтрфі. ( Ірдинарінтъ 

подъ Ч. 228 ивъ 29/9 е. р. Якъ слідує: »Peragratur Europae regiones quidam J o 
a n n e s  \ u d o  corepiscopus Chaldaeorum, qui characterem episcopalem simulat 
eiusque insignia praesumit inducere ut facilius pecuniam vel Missarum stipendia 
colligere possit.«

По препорученіи Ero Е'ііінснціи Митрон. Ординаріатъ мае честь сообщит» 
тое II, сосвищенийму 1 »пекинскому Ординаріатоіш, »quatenus praefatus Joannes 
Audo a Sacro peragendo et ab alio quocmrque Sacri ministerii exercitio omnino 
prohibeatur«. Льновъ. 5. Жовтня 1893.

На основѣ сего гзывасси Вгч. О. Дунпіастыронъ, не допустити реченого 
Хорепискона до священнодѣйствій » о его ннленю сн « н.ды донсет».

О гъ  Е и. О р д н н а р і а т а .
ІІсрсмыіп.ть. дня 12. Ж< втня 1893.

Ч. 6634 

Обвѣщенье Нунція
Ап ДОТЫЧЯР НІКОГО 

„Joanna Audo".

Ч. 60.
Пис.тя повѣдом.іенн дирекціи банку ипотечного зъ дня 15. Вересня 1893 

вбегали сяѣдуючii 5*/е листы ииотечни выльосовани съ речинцемъ выплаты дня 1. 
Листопада 1893, съ котрымъ то днемъ дальше ихъ опроцентованье устає:
Сер. А. ІІр. 10069 а 100 зл. він. гр кат. дочер. цирковъ въ Хотылюбю ad ІІодомщина.

„ я „ 1065S „ він гр. кат. церковъ въ Селискахъ.
1437 „ він. ф о ндъ  г]», кат нарохік въ Стсбнигу.

Ч. 6060 

О выльооованыо£ /о
листовъ ипоте 

чвьтхъ.

ч
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Ч. 64G0

Конкурсъ на ri 
тнхнта до шкодъ 

народ, въ Саноку.

Ч  6665

Конкурсъ на ка- 
тнхіта до ш<«иіъ 

народ, въ Яворовѣ.

Сер. А. 11р. 4928 6 100 зл. він. гр. кат. дочер. Соколье ad Телешниця Санна,
Сер В. Пр. 5298 на 500 зл. він. гр. кат. нарохія /Едина.

11 и г 7156 „ » Г Г 71 ii Пелня.
Сер. А. Нр. 10505 на 100 зл. Г 11 г Высоцко НИЖНЄ.

i: 11 „ 7466 „ Г 11 V Г 11 Тернава гбрна.
г 11 „ 11399 „ 11 Г 17 И 1? Старесело.
и 11 „ 11029 я И 11 V Г я дочер. Жидовске ad Тиханя.
п 11 ,. 12406 „ П V Г 11 я нарохія Мшанна.

Поручався ііротое дотычнымъ прч. О. О. душпастырямъ, щобы реченії 
листы ипотечнй нъ часѣ отъ 20 до 25. Ж( втня с. р. непремѣнно сюда предложили 
нлнже съ иокдикомъ на нинѣніне рознорндженье внростъ до дирекціи банку вы
слали съ прошеньемъ о замѣну выльосованого на новыя на тую саму цѣль завін- 
кульованын листь ипотечный. По нолучсню нового цѣнного ефекту належитъ без- 
отьолочно подписку нолученя сюда предложи™.

Отсоткн отъ выльосованыхъ лпетбвъ за нослѣдныіі нбврикъ належить въ зви
чайний сносОбъ дня 1. Листопада с. р. побрати. Прч. Настоятелямъ деканатовъ 
норучаесн, щобы точного выновненя сего розпоряджень нриннльновали.

О тъ  Е н . К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 21 . Вересня 1893.

Ч. 61.

Подасея Ди вѣдомости ІГреч. Священьства слѣдуючііі конкурсъ:
„Ц I» Рада школьна окружна въ Саноку розписує конкурсъ на посаду у- 

чіггеля религіи въ Саноьу при тамошний VI клясовоіі школѣ женьскон съ обовяа- 
комъ удѣляня такожь науку религіи въ V клясовоіі школѣ мужеской съ платою 
рочною 600 зр. и 10°/о на номешканье

Пода ня належито удокументованй вносити належитъ посредствомъ своей 
Власти и тыхъ І ’адъ шкбльныхь окружныхъ подъ котрыхъ надзирательствомъ 
кандидаты збетаютъ, найдальше до дня 15. Листопади 1893.

Снозненй ноданя або належито незаосмотренй укзвдщдннти ся не будутъ.“

О т ъ  Е я . Е  о н е и с т о р і и 

Перемишль дня 2. j Kobthh і 893.

Ч. 62.

ІГодаеея Преч. Священьетву слѣдуюче до вѣдомости: ГЦ. к. Рада школьна 
окружна въ Яворовѣ розписує конкурсъ на посаду сталого учителя религіи съ 
платою рочною 600 зл. и обовцзкомъ удѣляня науки религіи въ Л’ плясовой школѣ 
мужеской и женьекоіі, въ II  клясовоіі школѣ мѣшаной на преЛмѣстю Наконечномъ 
въ Явор<>вѣ и отб^ вяня ііреднисаныхъ ексгортъ. До той посады привязана суть 
такожь додатки пнтилт.тнй по 50 зр. и 10% на помешканье.
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О посаду тук» убѣбати ся м' гутъ лише канонично ординованй Священики: 
мірски або монахи.“

О т т. Е  п. К о н с и с т о р і и 

Перемишль дня 5. Жовтня 1893.

Ч. 63.

Съ речинцсмъ убѣгательетва до дня 23. Студня 1893 выставляютъ ся на 
конкурсъ слѣдуючн парохіи:

1. Гочевъ, дек. Вали городеко го, наданя приватного.
2 . В о.іч и іц о в ііч іі Дек. Судововиш. „ „
3 Жолтанцѣ г Куликовского „ Гг
4. . [ѣскоьаге 77 Уст])ііцкого ц. к. наданя.
5. Панова 77 Устрицкого ц. к. наданя
6 Повосѣлки 77 Мостиского наданя приватного
7. Ольшаникъ 77 Самборского „ „
8 . Пол он на Г Ольховецкого „ „
9. Раббе 77 Балигородского право патрона ночивае

10. Татары 77 Мокряньского наданя приватного
11. Хишевичи 77 Комарннньского „ „
12. Чпрнорѣыі 77 Коросняньского п „
13. Цѣвковъ 77 Олешіщкого право патрона почнвае.

Отт .  Е и. К о н с и с т о р і и

ІІсрсммшлі. дня 12. Жовтня 1893.

Ч. 64.

Пенытъ конкуреовыіі на о с н с ф ііц ія  душнастырскй отОудесн въ Исрсмышли 
дня 2. Листопада 1893 письменный а дня 3 Листопада 1893 устный, о чѣмъ Всеч. 
Духовеньство увѣдомляеен съ примѣчаньемъ, іцобы кождыи намѣряючііі нервыіі 
разъ иод датися тому испнгу предложивъ посредствомъ свою уряда дек. прошеніе 
тут. Ей. Консисторіи о ііріінуіцснье до тогожь испита. Къ тому же прошенью мае 
нрилоКИти ся декретъ свого первого ноставленя въ дуишастырство, а еслибы тое 
було не возможнымъ, іцо найме нше датумъ и число Конеистореке тогожь декрету, 
такоѵкь день и мѣсяць въведенія въ душнастырску службу черезъ дотычныіі урядъ 
дсканальныс — а п рибутті на испытъ заосмотритися книгою св. Писанія.

Ч. 4968

Конкурсъ на опо
рой« “ь> п&рохіи.

Ч. 6631.

Испытъ конкурсо- 
вый на бенефиція.

О т ъ  Ей. К о н е и с т о р і ч .  

Перемишль, дня 12. Жовтня 1893.
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Ч. 6632

0 св. рукополагавю 
въ Ерей.

Ч. 6449

О поступованю съ 
старинными зво

нами.

Ч. 65.

Кандидатовъ стану духовного окончившихъ науки богословски и желаю- 
чихъ нриннти св. Руконолаганье въ Ерей взываеоь до внесеня дотычныхъ прошеніи 
до дня 29. Жовтня с. р.

Прошенії заосмотрснГі Сути маютъ въ всѣ свідоцтва уконченыхъ наукъ, 
поведенія клирнкальною, здоровя, убожества затвердженого черезъ ц. к. Староство, 
вѣнчаня и удоволення воіісковои бранцѣ —  сами же явитись маютъ лично дня
1. Листопада с. р.

О тъ  Еп. О р д и н а р і а т а .

Перемишль, дня 13. Жовтня 1893.

Ч. 66 .

„Die к. к. Central-Commission für Kunst- und historische Denkmale hat 
bereits wiederholt ihre Aufmerksamkeit den für die katholischen Kirchen so wich
tigen Thurmglocken zugewendet und wird in neuerer Zeit durch die allenthalben 
in gesteigerte.' Anzahl vorkommenden Umgüsse alter Glocken, aut diesen G egen
stand insbesondere aufmerksam gemacht.

W eit entfernt, der F rage  der Umgiisse hindernd in den W eg zu treten, 
scheinen der Central-Commission zunächst zwei Hauptmomente doch einer W ürdi
gung wichtig. Dahin gehört zunächst das Einschmelzen von Glocken, die in ihrer 
Form und Ausschmückung, wegen ihres hohen Alters oder wegen des Meisters, 
der sie gegossen hat, von W ichtigkeit sind. Bei solchen selbstverständlich nur in 
h e r v o r r a g e n d e m  M a s s e  bestehenden Besonderheiten wäre die Central- 
Commission der Meinung, es werde vom Umgusse abgesehen, und die Glocke sei, 
wenn sie gebrochen, an eine Museum abzugeben. D er zweite Umstand ist die 
Ornamentation der Glocke. Die Ornamente und F iguren sowie die Inschriften an 
den alten Glocken sind nicht selten von grossem künstlerischen und typologischen, 
ja  selbst literarischen Interesse; der Name des Giessers und seines W ohnortes ist 
jedenfalls von localgeschichtlicher Bedeutung und für die Entwickelung dieses 
bestimmten Zweiges der Kunstindustrie in unseren Ländern sehr wichtig. W enn 
daher alte Glocken aus irgend welchen zwingenden Gründen, weil sie geborsten 
sind oder sonst welchen Schaden gelitten haben, oder etwa weil sie zu vorhandenem 
Geläute absolut nicht stimmen, umgegossen werden müssen, so würde die Central- 
Commission meinen, dass es sich empfehlen würde, die E rinnerung an die alte 
Form und Zier zu erhalten, eine blosse Beschreibung oder die Herstellung einer 
Zeichnung der alten Glocke vor dem Umgusse wäre wohl für obige wissenschaft
liche Zwecke nicht genügend, weil solche Nachrichten allzuleicht verloren werden. 
W ohl aber könnten auf den Glocken die Darstellungen und Inschriften der alten 
Glocken in Facsimile-Abguss wieder angebracht und an geneigneter Stelle durch 
eine kurze die Daten des Umgusses enthaltende Inschrift verm ehrt werden.

Die Central-Commission erlaubt sich das hochwürdigste bischöfliche Ordi
nariat von dieser ihrer Anschauung in wohlgeneigte Kenntnis zu setzen und zu 
zu ersuchen, auf die Pfarren und K löster einen m assgebenden Einfluss in dieser 
Richtung nehmen zu wollen. W ien, am 19. Septem ber 1893.“
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Повысит дшшсь ц. к. Центральной комисіи для забытковъ штуки и исто
ричныхъ памятниковъ, удѣлне ся до вѣдомости Веч. Духовеньства съ возваньемъ 
въ ел\ чаю потребы переливами ушкодженыхъ дзвонбвъ маючихъ на собѣ знамена 
старинныхъ лѣярень чи то якого рода украшена, поступити въ мысль наведеного письма.

О тъ  Ей. К о н с и с т о р і и .
Псремышль, дня 12. Ліовтня 1893.

Ч 52. Ч. 6648
Всеч. Комисія управляюча дѣлами вдов.-сирот. Фонда доноситъ подъ днемъJ 1 1  Станъ касывд.сци

6 . Жовтня 1893 Ч. 346 слѣдуюче: Фонда за мѣсяцъ
С Т А Н Ъ  К А С Ы  В Д О В И Ч О - С И Р О Т .  И Н С Т И Т У Т А .  серпень .  b o i

^  сень т. р.
О т ъ  дня 1 . Серпня до ЗО Вересня 1893 р.

А) ФоНДТэ коренный.

II р II X 6 д ъ Готовке цѣнна
паперы Р 0 3 X 6 д ъ Готовка цѣнни

паперы

зл. кр зл j-tp. ЗЛ . кр зл. кр.

1. Переносъ зъ Линди 353 34 141330^22 1) Выдано на закуп-
2. За оглнгацію Фонда но 4 °/о  Лист. Тов.

индемнизаціііного кред. Земского (56
іі]ш конверзіи . . 64 28 — л Ьтн.) 494 25

3 . 0 . Фццнца М,іх. . 20 - - — — всею 4'14 25
4. Общо ролыі. кред. /

Заведеніе 500 — — — /
5. Закуплено 4% Лис. /

ласт. 1. кред. Зем. — — 500 — /
всего 937 62 141830 22 /

водна ши и розходъ 4U4 25 — — /
Зйстав въ каеѣ 443 37 141830 22

Въ обіцо-рольн. кредит. Заведенію: 6500 зл.

Б) ФоНДТэ резервовый.

II р II X Ó д ъ Готовкою

зл. гр

Р  о 3 X О д ъ Готовкою

зл к р.

1) Ik-реносъ зъ Липня .
2) О. Савчинъ Іоакимъ .
3) „ Кушнѣръ Николаи
4) „ Поляньскііі Іоаннъ

Приходъ
розходъ

Збстае въ касѢ

2936 36 
70|—

Г
3U19 36

3019 36
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Б) Фондъ •роспорядимый.

II р и X б д ъ Готовкою Г о з X 0 д ъ Готовкою

ЗЛ. ікр зл. кр-

1. Переносъ зъ Ямина . . . 1918 87 1. Выплачено на 1893 р. не-
2. О. Кал именъ Григоріи 20 — редатки :
3. „ Костекъ Іоаннъ . . . 20 — Вд. Яснньска Марія . . . . 25 —
4. „ Боднаръ Михаилъ . . . 20 — „ Ганоновнчь і< Істина 20 —
5. „ Плитокъ Юліинъ . . . 20 — „ Насальска Юлія . . . . 30
6 . II. Ольшевскій купець въ Не- „ Прокоповича Т єофГілн . 1540

ремышли 10°/о бдъ замовле- „ Вань Мальвина . . . . 30 —
нихъ въ его торговлѣ рѣчей Сироты: Со<іія, Викторъ, Зн-
церковны хъ............................ 4 — новій и Лгодвнка Поляньскіи 60

всего 2002 87 Вд. Ясеницка Елена . . . . 50
родхОдъ 337 16 „ Лнековацка Окората . . 25

Зостав вт. каеѣ 1665 71 Кор іасевнчь Анна . 1 *
„ Псанчикъ Анна . . . . 3(>—
„ Лисковацка Сильвіи 10 —
„ Новосндловека Антоніна . 10 —

2. Порто н о ч т о в с ...................... 55
3. ІІанѣръ, марки, шнурокъ

порто ................................. 3 51
4 Интролнгаторъ . 106
5. Дороблонье ключей до новой

канцеляріи ............................ 74
6. За текучій кунокъ 4% А Зас. 3.65
7. Литографія змѣнсного статут.

въ вйеѣмъ нримѣрннкахъ . 7 25
всего 337 16

П о в т о р е н ь  e.
1. Фондъ корцн. 443 зл. 37 кр титовка, вт, цѣн. напер. 141.330 :и. 22 кр.
2. „ репер. 301J ,, 30 „ „ n i' и
3. роеиор. 1005 ., 71 „ .. — .. — ..

Дня а79 1 89 3 iвъ каеѣ 5128 зл. 44 кр готовкою и въ цѣн. пан. 141.830 .u. 22 кр. 
Отвѣтно тим\ спрлво.іданю зъ дни 31 .'Іиннн 1893 наіідено въ каеѣ:

I) 1. Книж. іцадн. Пар. Гор Ч. 91 на 530 зл. 92 ьр.
О r> n п n я 163 Г 8 fì

17
73 Г

3. « Г Я Я п 175
Я 1010 Г> 10 Я

4. „ „ Пером, щад. г 17124 я 3479 я 57 Я

5. Готовыми грошмн . . • 21 Я 12 я
всего 5128 зл. 44 кр.

II) Въ цѣнныхъ е Ф е к т а х ъ  :. • . 141.830 п 22 Я
Кромѣ того находитъ ея въ каеѣ книжка іцадн. Народ. Торговлѣ Ч. 137

на 396 зл. 50 кр. за требники леговані! для Института бл. и. Гр. Шанікевичемъ.
И. ІІодолнньскііі 

предсѣдатель.
В. Кондрацкін М. Копко Б  Ярема

секретарь. каоіеръ. контрольоръ

О т ъ  Ей. К о н с и с т о р і и .
Перемышль. дня 12 Жовтня 1893.
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Хроники.
Въ пропозицію иринятй:

Ч. 5612. На нарохію Волче горѣшне дек. Жукотыньекого 1. Фидикь Василій, 2* 
Калиничь Максимъ, 3. Полнньскій Алек., 4. Сологубъ Вас., 5 . Туриньскій 
Михаилъ, 6. Весоловскій А нт, 7. Ясеницкій Волод., 8 . Добряньскііі Альбинъ
9. Михайловъ Дан.. 10. Госіюдаревскіії Іоаннъ, Л . Плешкевпчь Іоаннъ.

Ч. 5613. Н а нарохію Ялинъ дек. Саноцкого: 1. Левицкій Волод., 2. Добряньскій 
Мих., 3. Солтыкевичъ Орестъ, 4. Марковъ Іоаннъ.

Ч. 5614. Н а нарохію Полянчикъ дек. Балигородского : 1. Оапрунъ Махаилъ. 2. Са- 
бараіі І о с и ф ъ .

„ 5615. Н а нар. Беніова дек. Высочаньского : Хтьеіі Алексей.
„ 5617. Н а нарохію Липье дек Жукотыньекого : 1. Була Николай. 2. Гукевичь 

Алексей.
„ 5618. На нарохію Павлокома дек. Бирчаньского : 1. Квсѣльовскій Филемонъ, 2. 

Пержило Григорій.
„ 5619. Н а нар. Рыбникъ дек. Дрогобыцкого : Сапрунъ Михаилъ.
„ 5620. На нар. Багновате дек. Высочаньского : 1. Добряньскій Альбинъ, 2. Бор- 

ковекіп Яковъ.
„ 5621. Н а нар. Дубрівка дек. Канчуцкого : Княжиньскій Петръ.
„ 5622. Па на]). Лелюховъ дек. Муншнь. : Виелоцкій Игнатій.
„ 5624. Па на]). Бортне дек. Бѣцкого: Саирунъ Михаилъ, 2. Калужняцкій Во* 

лодн миръ.
„ 5609. На нарохію Поворолникъ дек. Мушиньского: 1. Во.тнньскін Левъ 2.

Козловскій Во.іоднми])ъ, 3. ІТрухницкій Андрей, 4. Пелехъ Евстахій, 5. 
Кнсѣльовскій Фил., 6 . Саирунъ Михаилъ, 7. Виелоцкій Игнатій, 8 . Гуке- 
внчь Алексей.

„ 5611. На нар. Пяновичи дек. Самборского : 1 . Насальскііі Волод., 2. Дуркотъ 
Петро, 3. Баранецкій Сільв., 4. Гордыньскій Дігм, 5. Гумовскій Петро,
6. Сабарай І о с и ф ъ , 7. Добряньскі.і Мих., 8 . Добряньскій Альбинъ, 9. Ва- 
хнянинъ Волод., 10. Давидовичъ Брон., 11. Губицкій І о с и ф ъ . 12. Козакъ 
Ч’еодоръ.

г 5771. На нар Ниткова дек. Бирчаньского: 1. Менциньскій Антоній. 2. Солтыке
вичъ Орестъ, 3. Котецкій Николай. 4. Нестеровичь Николай.

Презенты получили :
Ч. 5616. О. Захаріасевичь Антоній на Островъ дек. Ярославского.
„ 6384- „ С олтыкевнчь Орестъ на Ялинъ дек. Саноцкого.
„ 6180. „ Баранецкій Сільв. на Пяновичи дек. Самборского.
„ 6666 „ Котецкій Николай на Пяткову дек. Бирчаньского.

Пменованя*
Ч. 5560— 5561. О. Нероновичь Вжторъпарохъ въ Рлйтарови іахъ именованъ II  орд.

школь. Комисаремъ для надзору науки богочестія въ школахъ на
род. дек. Мостиского — М. деканамъ Мостиекимъ и т. Совѣтникомъ 
Еп. Консисторіи съ ознаками крылошаньскими.
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Ч. 5472. О. Койко Максимъ катихитъ при тут. женьскои Семинаріи, исііытователемъ 
кандидатовъ на учителей до школь народныхъ.

„ 5780. О. Кокотаііло Василіи иарохъ въ Колоднѣ, гавѣдагелемъ деканата К у
ликовского.

„ 6151. О. Ломницкін Антоній префектъ тут. Семинаріи, нров. катихитомъ при 
школахъ им. Конарского а то: при 4 клне. муж. и 4 клнс. дѣвочой.

Ч. 5554 О. Хилякъ Стефанъ Деканъ Дрогобыцкій орд отноручникомь до ц. к Рады 
нікбль окруж. въ Дрогобичі! въ мѣстце уступившого о . Скобельского 
Іоанна.

„ 5770. О. Левицкій Петро иарохъ въ Яворовѣ, орд. отноруч. до ц. к. Рады 
шкбльной окруж. въ Яворовѣ на мѣстце уступившого О. Стефана Маренинъ

„ 5656. Гладыловичь Георгій иарохъ въ Хировѣ, получивъ но поводу 50 лѣтного 
ювилея свящсньства грамоту сь Архіерейскимъ благословеніемъ именую- 
чу его тіт. Совѣтникомъ Ей. Консисторіи.

Увольненье отъ иепыта конкурсового подучили:
Ч. 5689. О. Дроздовскій Андрей зъ Полянъ Суровнчныхъ и О. Билиньскій К Кланъ 

зъ Снрыни.

Ктноничну институцію получили:
Ч. 5769. О. Морозъ Григоріи на Бориню дек. Биеочаньекого.
„ 6386. О. Плнтекъ Юліанъ на Д у блины дек. Мокрнньекого.

Лівѣдательетва получили :
Ч. 5769. О. Борковскій Яковъ вл. Рыбнику дек. Црогобыцкого.
„ 5786. „ Гумецкій Александеръ въ /Колтанцнхь дек. Куликовского. 
„ 6385. Брыкъ Алекеей въ Татарахъ дек. Мокрнньекого.

Ч. 6514. О Козловскій Насиліи нов. пресвитеръ получивъ сотрудництво вл. Краковѣ.

Ч. 6514. Быв. ц. к. Намѣетннцтво рознорядженьемъ зъ дня 25. Бересни 18‘13 
Ч. 77188 призволило на системкзацію сотрудника въ Краковѣ сл. платою 
400 Вл.

Й Е К Р О Л О Г 1 Я.
О. Боылнньскііі І осифъ иарохъ вл. Жолтанцнхъ ^н 10. Бересни т. р.
„ Луцкій Петръ иарохъ въ Хишсвичахл. уй. 4. Береенн.
„ Масляникъ Антоній иарохъ въ Пановой 23. Вересня т. р.
„ Коростеньекій Антонія иарохъ въ Лѣсконатомъ ун. 24. Береенн т. р.
„ Банковії#. Іоаннъ иарохъ въ Цѣвковѣ ун. 24. Береенн т. р.
„ Гудзьо Григоріи иарохъ въ Волчіііцовнчахъ ун. ЗО. Вересня т. р.

Души ихъ поручаютъ ся молитвамъ Иреч. Клира.

О тъ Е й . О р д и н а р і  ит а
Перемишль, дня 13. Жовтня 1893.

t Юліинъ
Епископъ.



ВѢСТНИКЪ
ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ

Рокъ 1893. Выдано 4. Сгуднн. Ц  XII.

Ч. 68 . Ч. 7620.
Вт. нѣ.іи обсаджена посады іц-г 4ес«ціа дуншастырскою богословія на епар

хіальномъ богослове ко-^ чебнбмъ Наведенію въ Перемышли ровнифуеси <имъ кон
курсъ съ речинцемъ до 23 Грудня 18 93 включно, въ которомъ то рсчинии обѣгателѣ 
свои поданя дотичнії заоемо'іренй нт. потребим къ тому адлегата до Ен. Ордина- 
ріята внести мають.

О т ъ  Е н . О р д и н а р і я т а.

Конкурсъ ня поса
ду Професора па- 
стыр Богословія 

въ тут. семи
нарія.

Гіорсмышль. дня 28 Листопада 1893.

Ч. 69.
Ш елл новѣдом.іеня В. Выдѣлу Краевого :іъ дня 10 /Ковтни 1«93 Ч. 43254 

будутъ отсотки отъ вінклльованыхъ 4% облигаціи ножички краевой зъ року 1893 вы, 
планувати ц. к. Уряды податковії на пСдставѣ аркушовъ ндатничихъ, выставленыхъ че
резъ касу пожпчокъ краевыхъ и за квитами, подписаніями черезъ унравненыхь до 
побору тыхже. Ü тѣмъ повѣдомляеея ІІрч. Духовеньетво съ тымъ примѣчаньемъ, іцо но 
аркуши платними зголоситися належитъ въ дотычныхъ ц. к . Урядахъ нодатковыхъ.

Ч 6759.
Побиранье о/» отъ 
обляг. нсжячкЕ кра- 

евоя зъ р. 1й93

О гъ  Ен. К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 10 Листопада 1893.

Ч. 70.
Рада школьна окружна въ Перемышли оголошує до Ч. 1626/93 конкурсъ 

въ  цѣли обсадженя двохъ носадъ катихитовъ при школахъ людовыхъ въ Псрсмышш

Ч. 7307.
Конкурсъ напосады 

катвхитовъ при 
школахъ народ, 
ьъ Перемышлн.
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съ ровною платою 70(1 зл. и обониікомъ научанн науки религіи нт. мисль §. 1 з а 
кона зъ дни 1 Отуднн 1889 Ч. 71 дней. лак. н рознорядж. кр.

О тій посады старати си могутъ лишь кан. ординонаня Креи. Посаду осо 
бного учителя религіи нс можна тучити съ посадою дуніпастирскою.

Псѣ приписи отноенчм си до учитслѣнъ ( иѣічкилъ а обпиті и постановле
ними закона лъ дня 1 Сѣчнн 1889 Ч. Iß  днен. лак. кр. маютъ такожь ластосонаньс 
до сгаіыхт. учитслѣнъ религіи

О т ъ  Ей. К о нс ш  то р і н.

Псрсмыніль, дни 7 Листопада 1893.

Ч. 71!H). Ч. 71.

0 приступовлню въ 
члены товариства 

взаии. помочи 
дяковъ.

'Гокарнстно нлапмнон помочи дякбвъ Епархіи Псрсмыскон, маюче на цѣли 
моральне и матеріальне поднесеніе сего для иеркня и народа нашого такъ важного 
стану, сущеетвуе уж е два роки но, на жаль немного придбано собѣ доен членовъ 
именно въ самыхъ дикихъ, въ справѣ котрыхь ласноване листало. Веч. О. О. Душ- 
ііастырСт. илы пае си симъ постаратися, іцобы икт. наііббльше число доен еще нс 
приступившихъ до реченого товариства дикбнъ до тогожъ внисалосн.

О т ъ  Е н . О р д и н а р і  а та.

Псрсмыніль, дни 31. /Коптин 1893.

Ч . 1221. Ч. 72.

О собираніе жертвъ 
на будову церкви 

св. Іоакима въ 
Римѣ.

Парадъ бу юны церкви ев. Іоакима, яку лъ пагоды 50-лѣгного епископства 
Его Святости Льва XIII .  Напы, народы всего мира католического возлюбленному 
Отцу Снятому доброиблыіымн жертвами нь Симѣ здвигнути рѣшили, въ нроето- 
ронномт. іпеьмѣ зъ ,9/ю 1893 Ч. 5 подаючи енраволданье лъ дотеперѣшного по
ступу будовы, просить о надсыланьс жертвъ одъ тыхъ, що доси еще дару сего 
Его Святости не АДѢ дал и. Въ справо і дани будовы церкви ев. Іоакима виказує ен, 
іцо нервоначалыю визначений прел и ми наръ на 539.000 іѣръ нсрскрочснип бути 
мусѣвъ задля различныхъ ненредііидженыхъ нрнчііігь, до сумы 95Ö.006 лѣръ и по
треба буде покрити недоборъ 412 000 лѣръ.

Щобы хочь въ части сему спасительному дѣлу дономогчн поручавсь Веч. 
ОО. Душнаетырнмъ наіімсіііііи лепты одъ парохіннъ сноихъ збирати и узбирани 
жертвы сюди нредкладати.

О тъ  Ен. О р д и н а р і а т а .

Перемишль, дни 31. Жовтня 1893.
«

Ч. 7312. Ч  73.

Збгрникъ з&к вновь 
адміністраційныхъ 

Др. С івчак..

Вжо водъ давни за вливано зъ всѣхъ еторбнъ нашого краю до выдана въ рускаіі 
мовѣ Вборннка законовъ адмін страціiiныхъ. то е подру чника, котрыЛъ можна бы 
нослутовати сн нъ справахъ: Громадскихъ, школьныхъ, конкурсній иныхъ, в лборчих ь, 
дороговыхъ и шішііхъ, котра наш и мл. громадинамъ наіібОлыпе нотрѣбнй.

>



Такій лббрннкъ уложивъ и виданъ Дръ Савчакъ, члені. Лыдѣлу краевого. 
Сборникъ ееіі мѣстить въ собѣ: 1) в одна в у до родимці, въ, 2) постановы лаковий 
що-до ругкои лови въ Галичинѣ и на Луковицѣ, И) ролнориджснн выдави, на ко
ристь руекого обряду, 4) лаконъ Громадскій, 5) ординацію виборчу дли громадъ, 
ь) лаковъ о пожарахъ двЛрскпхъ, 7) лаконы нікОльніі, 8) лаконъ конкуренціііныіі, 
церковный, 9) лаконъ дороговый, 10) лаконъ іюлі.овыіі, i l )  лаконъ о наступництві; 
повѣтовомъ, 12) іювѣтову ординацію виборчу, 13) жовтневу конституцію, липовый 
патенті, ат. основнымъ аакономь про статутъ красный в ординацію соіімову вралъ 
зъ чнвломъ виборці,въ въ кождой ноодинокоіі громадѣ, 14) про стаіугь кранный, 
15) соіімову ординацію виборчу, (j) якъ поступати при выборахъ V 17) свисъ 
сеймовыхъ округовъ виборчим. ві. нускЛіі части Галичины, 19) рОжий Формы 
нравлѣнн. 19 ) ааконі. основный о ренрслснтацііі державной, 20) ордннацію виборчу 
Рады державной, 21) державный лаконъ основный про загальнії нрава горожан!., 
22) лаконъ о охоронѣ особистов свободы, 23) законі, о охороні; нрава домашнего, 
24) лаконъ о товариствам, и 25) ааконі. про право »бору.

Книжка тая складаюча си зъ 35*/, аркуіиѣвъ друку, к штук онранлсна 
аъ рекомандоиаиою посылкою почтовою 2 лл. и повинна находитися не лини, къ ко- 
экдбіі канцеляріи громндскбй, але такожі. въ кождбмъ зарядѣ шкбльнбмь в урядѣ 
нарохіялі.нбмъ.

Згаданий Збори и къ лаконбвъ ядмініетраційныхъ можна достати ла оплатою 
2 ал. въ кождбіі агенція 'Говариетва ваанмныхъ обеавечені. ,.Днѣстеръ“. іп. канце
ляріи Товариства ,.Просвѣта“ и въ книгарпи ставроііигінскоп у Львовѣ.

Книжку ту ю наіідогбднѣіііпе аамовляти бо безъ жадной оплаты почтовой, 
за носрсдствомі. чековъ іцадннцѣ почтовой, котрії можна достати ні. кождбмъ урядѣ 
Громадскомъ ру скоп части Галичины, або перекаломъ почтовымъ. Цѣнно то«, и in. 
часахъ нинѣніныхъ необходимо дѣло, поручав сн Леч. О. О. Дуншастырнмъ ла купити 
д ія  кождого у]»яду ііа]>охінлыіого о чѣмъ Нсч О О. Деканы при случайности 
визитацій деканальныхъ ііересвѣдчитнеи маютъ; поручав си такожі. ноучити знерх- 
ности громаден А о потребѣ и пожитку сен книжки для канцелярій Громадскихъ 
и кождого грамотного горожанина краю.

О т ъ К и. К о н с и с т о р і и .

Перемишль, дня 9 Листопада 1893.

4  74. 4. 6992

Съ поклнкомъ на тутешнє ролнориджсні.с лъ дна 9 Мая ls;»3 4. 2967 
(Лѣст. енар. Ч. Vi l i  зъ р. 1893) норучаеся Нрч. Духоііеньетву, іцобы вильоеона- 
ныхь цѣнныхъ ефектові,. вінку.іьованихъ въ корпеть нарохін, Церквей или инііыхъ 
ф о н д о в і., не высылано вирості, до дотычныхъ ФІнансоныхъ институцій до замѣны на 
ні mi. лише нредкладано туіъ, а заразом!, належнії, въ цѣли намѣщоні.н останку 
или нобраня недобору предкладати одну кинжочку іцадничу, если такая застере
жена на тую саму цѣль, якъ выльоеованыіі цѣнный сфсктъ, in. нерехованю доти
чного дуіппасгыря находятся, іп. противномъ < л у чаю належип. донести, іцо книжочі.и 
іцадничон того самого Фонда нема.

О поступованю съ  
дѣн ефектами.

О т ъ  К II. К о н е и е т о р і и. 

Перемишль, дня 10 Листопада 1893.



Ч. 7501
Конкурсъ на про
цесора религіи при 

гимн, въ Дро- • 
гобычи

Ч. 7420
О доносахъ що до 
вдовъ и сиротъ U0- 

свящ. чужихъ 
Епархіи

Ч. 7er»S
О удѣляню отпу

ска для 0. Суіру
дниковъ

Ч. 7727
Конлурсъ на кати, 

хит школъ нар. 
въ Журабнѣ.

Ч. 75.

Высока ц. к. Ряда школьна краска роянорядженьемт, :гъ дня 6 Листопада 
1893 Ч. 23162 розписує конк^ рсъ на посаду учителя релін Іи < бр. руского при гимна
зіи въ Дрогобичі! евентуально на таку саму поезду опорожнили ея могучу при 
школахъ середныхъ.

До тон посады принизана есть рбчна платна и додатки до тоііже in, мысль 
накопи :»ъ дня 7 Цвѣтня 1870 (Дней. как. держ. Ч. 4(1) и .іъ дня 18 Цвѣтня 1873 
(Днев. как держ. Ч. 48.)

> бѣгаючін ея о тую ноеаду должня внести свои подана яаосмотрени въ 
нотребнііі евѣдоцгва посредствомъ своея пласти до ІГрсзіідін рады школьной крае- 
ной наііііо.інѣГпне до дня 15 Студня 1893.

О тъ  Еп. К о н с и с т о р і и .

Псрсмышль. дня 19 Листона щ 1893.

— 10S —

Ч. 76.
Поручайся ІГрч. дсканальнымъ Ъ рядамъ, іцобы доносы о вдовахъ и сиротахъ 

по священникахъ Архіепархіи Львовской и Епархіи С'таннславовскон. которй посто
янно перебувають въ тугеіішо.і Епархіи а маютъ право до побору запомогъ аъ 
вдоиичо-снротиньского Фонда за р 1893, внростъ отъ себе предложили Пресвѣтлон 
Мнтропол. Консисторіи въ Львовѣ, наглядно Впр Ей иск. Консисторіи въ Отани- 
славовѣ, а то до кон ця р. 1893.

О т ъ  и. К о н с и с т о р і II. 

ІКремышль, дня 19 Листопада 1893.

Ч. 77.
Нонеже трлФЛяссч, щ(> сотрудники парохіндьнй часто опускаютъ стани ща 

до косы хъ  отец послана стали а дотична О. нарохи молчаньемъ або выраяігимъ 
ирімволеньсмъ тої апробуйте, тожь нонучасси въ вниманіе на буду і це, що О. наро- 
хамъ свободно есть сотрудников!! удѣлили отпустку на 3 дни — довшу от- 
нустку ажь до 8 дней удѣлял и могутъ деканы, а  о отпустку высше 8 днѣкъ нале- 
ЖІГГЪ вносити прошенье до туг. Еп. Консисторіи.

Всѣ противъ сему ролнорядженн» дѢдНфЧІЛ до строго« будутъ нотяганй 
отнѣчатсльности.

О т ъ  Е  я. К о н с и с т о р і и .  

Псрсмышль, дня 3 Оту щи 1893.

Ч 78.
Еада шкйльна окружна въ ѴКидачевѣ оголошує до 3167/93 конкурсъ 

на посаду оеОбного учителя религіи нря 4 кллсовой школѣ мужеской въ ѴКуравнѣ 
съ платою 430 ал. н 107» на номешканье, зъ обовяаксмъ удѣли ни религіи такожь 
и въ 4 плясовой школѣ женьской въ ѴКуравнѣ въ мѣру потребы ажь до 24 
годинъ тыѵкцнево.

О тую посаду могутъ убѣсатшя лише канонично ординованй свя
щенники.



Кандидати убѣгавши с:і о nonuftiiiy посаду довжин внести гнои належ иго 
удокумѵ нтоианв пронісші посредствомъ сноп Шастн до ц. к. Рады школьной окру
жной въ іК-идаченѣ найлалмпс до конца Грудин 1893.

Подана но онначонЛчъ рсчіінци. внесена або не іао. мигрени въ потребим 
документі.! унаг.чаднснГі не будуть.

О тъ  1 ! и К о н с и с т о р і и .

Щ рсмишчь, дна 1 (чудна 1S93.

Хроники.
Имояовайя.

Ч. 6094. О Коаанивнчі. Ленъ аанѣд. дек. Симбирского именованъ орд. отноручни- 
комъ до ц. к Рады школь, оі.руж. въ (Чмборѣ 

г 6137. О. II.it іш.евичь Петръ, ііарохч. въ Б бинѣ. орд. комисаремъ дли учит, 
муж. Семинаріи въ Самборѣ.

,. 6348. 0- Кшансвнчі. Левъ, аавѣд. дек. ( амборского, орд. комисаремъ при испи
та хч. на учителѣвъ школь народныхъ въ Самборѣ, а
О Гмнтрикъ Иларіи. нро«і>. рел. при пімнааін въ Самбо)іѣ. иснытователемъ 
кандидатовъ при новысніих'ь испытахъ.

г  6532. 0  Кобрынъ Іоаннъ, нарохъ въ О.іфііпічдхъ, М. деканомъ дли О кііш цього 
деканата.

„ 5698. О. Кі.ьотаіі.чо Иасиліі аявѣд. дек. Куликовского, орд. комисаремъ въ спра
вахъ сервитут, дли деканата Куликовского, а
О Аубрицкіи Л.ц-ксанд! ръ, нарох'к въ Иоську такимк самимъ комисаремъ 
для деканата Сяноцкого.

Ч. 6139. О 
,. 6140. г 
„ 7599. г

Отличія крылоиіальски получили:
Нолошшіьсьій Баси іііі, нарохъ вч. Веронцахъ, 

ирсмксничк Л\ ка. нарохъ вч. Брухнали. 
Мкларкевіічі. Іоаннь, парохч. въ Дорожовѣ.

До каноничной институціи завошанй.
Ч. 7315. 
г 7316.
г  ,;717- 
Т 74Л4.

О. Котецміі Николая на Виткову дек. Бирчані.екого.
„ Хтьеіі Алексеи на Кеніону дек. Выеочані.скою.
„ Блранецьііі Сильвестеръ на Пнноннчи. дек. Самбуішкого. 
„ Санрунъ Михаилъ на Рыбникъ дек. Дрогобыцкого.

Каноничну институцію получили:
Ч. 6927 О.
г 7’)75. г 
г  7483. „ 
г 7713. г 
„  7753. г

Лахармссвичь Ангоыіі, на Островъ дек. Ярославского. 
Солтиковичь Орестъ на Ял инъ дек. Сяноцкого.
Котецкіл Николай на Шпкову' дек. Бирчаньского. 
Баранеці.ііі Сильвестеръ на Гіяновичіі дек. Самборекого. 
Борковскій Яковъ на Багнова ге дек. Высочаньского.
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Ч. 7527. Про ігмту ня ІГавлокому дек Ьир-іаньского получивъ О. Григоріи Іїержило.

Р>ъ пропозицію приннтй:
Ч
Г»

Ч.

Ч.

716.5. В л парохію Мнхалспнчи док. Ьомарішньского : ГуґшЦКіЛ Іосифъ.
7100. Па парохію Лишки ааш тн и . док. Комаршіньскоіо: 1. Прухниикііі Анд])оіі,

2. Мснцннвскііі Антоніи, 3. Хомнцкій Т оофи.тв. 4 Яееницкііі Вулодиміфъ, 
5. Кордасевичк Романъ, 6 . Була Николаи, 7. Нестеровичъ Николай.

7167. Н а парохію Ламочокт. док. гК.ілкйнского : 1. Тустановекіп Атананіі, 2.
Купцовъ ЛлСксііі, 3. Кранчнкт. Иліи, 4 Калішпчі. Макоти., 5. Ие- 
трмкъ Іоаннъ, 6. Пасальскііі Володимирі., 7. Гумецкіи Юліинъ, 8. Доло- 
ніііці.'ін Іосифъ, 9. Жилеховск,і1і . Іоонтііі, 10. Ко.чтунюкъ Николаи, 11. Ко- 
нко Макшімъ, 12. Грмциксннчі. Константинъ. 13. Полом. Ннстахііі, 14. 
Кллужняцкііі Іоаннъ,. 15. К'псѣяі.опскін Філ., 16. Романовскій Василіи, 
17. Хил и къ Лнтонііі. 18. Савчакъ Іоаннъ, 19 Погороикііі Питръ.

7694. На парохію Гурко док. Сттро лмГшрского: 1. Фнднкъ Василіи, 2. Иль
ницкій Генрикъ. 3. Левицкій Т оофи.іь , 4. Яоеннцкіп Северинъ, 5. Вен- 
гршювнчк Антопііі, 6. Дубъ іоонф'ь . 7. Наоальокін Володпмнръ. 8 . Добрннь- 
сі.ііі Альбинъ. 9. Калиицчі. Максимъ.

Давѣдатсльстяа получили :
ч .
И
17

•ч
Г
Л
11
V

V

6595.
6572.
6649.
6744
6968.
6886.
7483.
4160.
7559.
7713.

О. Гудліо Діоннлііі въ Волчищовичахь док Судивошппеньского.
Попел і. Володимирі, вт. Лѣекопатомъ док Уотрнцкою.

„ Волоіниш.окін Василій въ Выдьчн док Дрогобыцкого.
„ Ріішіловпчі. Володимирі, въ Волковы!; док. Бллнгородского 
„ Двулѣтъ ІІ.інрііі вт. Цѣнконѣ дек. Олошицкого.
„ Гержакъ l ucani иръ вт. Пановой док. .У трицкого.

РуГіиіч.ііі Іосифъ нъ Михалева чахъ дек. Комарниньского.
„ пегреиіѴцкіп Юліинъ въ Падинѣ вол и ко іі ДОК МоК]ІІІНІ.ОКОГО 
„ ДургсОЧъ I содооііі въ Лаоовоіі док. Мушннвокого.
., Даниловичі. Вронпо.тавт. въ Ольшанику док. СамГюрского.

Уопочочництвл получили :
Ч. 6616. О. . Іесакт. Іоаннъ вт. Плоскомъ док. Ліукотыньекого.
,, U9Ü0. „ ( лпчакт. Вчкторт» вт. ДоПроміыи док. ДоПромильского 
в 7138 „ . Іааорііиіакъ Мирові, вь Воронцѣ дек. У іневского.
„ 7335. ,, Хомшн.скііі Раненій сам. сотр. въ Островѣ дек. Поромыокого. 
., 7616. Д /piafPii. Володимирі» въ Длліон.ш док. 51,мнекого.

Отп venni илъ задом ван. туг. Епархіи получили окоиченй
богоеловы :

Ч  7337, Мѣііокііі Петръ на АГліархію Іьнйвску.
„ 7560. Сѣменувнчі. Іоаннъ на Рчархію Станиолявйвеку.

Увольненье отъ иепытл конкурсового получила:
Ч. 7141. О. Куцсрьіот. Димитріи, Годованьеі ііі Петръ. Олвховыіі Володпмнръ. Груш- 

кеничі» БОрлилій, Варховнкт. Анато.ть. І ’ошетнловичь Вігкго])ъ.
Ч. 7324. Дашксвнчі. Іоаннъ.



I l i

Похвалу за ровне удіїлянье науки рблифг молодежи
школьной получили:

Ч . (5149. ('лііннііьскііі Михаилъ нарохъ въ Тиранѣ нолоскоіі.
Ч . <»733. Борисъ Теодоръ нарохъ въ Хащонѣ, и КалнннчТ. Максимъ парохъ нъ 

ІІЇ укотынѣ.

Ч . filii8. Ныс. ц. к. Памѣстництво рознорндженьемъ зъ дни 28 Нсресни 1893.
Ч.- 76.842 призволило на дотацію рочиыхъ 300 зл, изъ Фонда релнг. дли 
сономочника нароха въ Вербици док. Угнбпокого а то на одень рокъ

Грамоты похвальнії въ Архіерейсчіимъ благословеніемъ
полічили :

Ч . 6758 . В. Влагор. Панѣ гр. Голуховска властителька земскихъ носѣлостсн въ Люби
мовѣ за даровании матеріалъ будов інныіі для дочерноіі церкви въ Онацѣ 
ad Лн.бачовт. нартости ЗОО ял. и готівку 100 зл , за дарованье надъ 700 
доіцокъ зъ тартаку на р> нпованье д іи матерной церкви въ Любачовѣ, ко
тра нйзнѣніне ужито на оімрканснье будынкйвь парохін іьныхъ, за снра- 
вленье дли церкви нъ Любачонѣ ирекраеного великого дынана и инна бо
гоугодна дѣла.
В Влагор. ІЬінъгр. Голухоиекііі, класги гель нсмекихъ носѣлогтгеіі въ Гуся
тинѣ за ласкаве посредничество въ новыеіііиѵгь дѣдѣ якъ и помочь яри 
да.іыпнхъ украшсннхъ домові. БоиЫіхъ.

‘Ч. 5603. Ч. Теодоръ Маликъ нарохіянпнь вь 'I ершаковѣ за закупно дляцеркни въ 
Кол од рубахъ нового нАлвкандра іа 12 і зл , и дли церкви въ Тс рш иконѣ 
за 60 зл.

Ч . 7509. Ч. Григорій Гршгііі н.чалыіпкъ громады въ Доролсовѣ горѣвшимъ р а 
зомъ съ прочими товаришами акъ : Іоаннъ Грицаіі, 1 Гетръ . Інгуші.. Негръ 
ГрицИй; Марія вдова .Гуцковъ, Ваеплііі Грицаіі, Грппь Грицаіі, Теодоръ 
IIIшика. Прокопъ Тбрлщцкііі. Сто-нанъ Криворука, Максимъ Грицая и Ми
хаилъ ('тороньеьіч съ /Кенон», котрыхъ заходомъ я добровольными жер
твами іюрохіннъ выбудовано нов' церковь концомъ звыіні. 60UO зл. ту- 
южь внутрь позолочено и хорошими на полотнѣ малюнанмми плѣнными 
образами приукрашено —  а до Лбуіцествленн сего дѣла нричпннлнкн ныс- 
ше нанеденй книгою 875 зл

Ч. 7053. Ч. Гимко Матншь и Адамъ Кристнннкъ парохінне въ ПІшхтовоіі, первый 
за дару. 190 зл., ;y»yrifi за 100 зл. на будову церкви въ ПІ інхтовон.

У.шанье и похвалу черезъ У рядъ дек. получили:
ч. 7565. Ч. Анна Децыкъ нарохіинка въ Берегахъ за оправленье Евангеліи за 

92 зл , за (-правленье -пелена за 70 зл и гогбвку 30 зл. Ч. Сопіи ( авдикъ 
за 2 мо яжни свѣчники на великій престолъ вдргости 28 зл.

Ж ертвы.
Дальшій списъ жертвъ принесеныхъ на домъ Сужебниць руснихъ и захорог гу въ Жужелю.

На міосіи въ Лабшинѣ собрано 26 зл. 35 кр., Ьлр. Матчиньска зъ Лаб- 
.111 ина Ф аску бриндзы. I« «міръ деканата Пучацколо зл оживъ на еоборчику въ Косми-
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ринѣ 11 .uf 50 кр , О. ІГюрко духовникъ О. В. 5 «л , Вир. Чеховичь крылопіанинъ 
капітули Черемиской 10 зл., Дръ Козловскій, адвокаті, краевміі 10 ил., графъ Ко- 
ньеороднкііі 10 ил.. О Вовоіш, нъ Рѣчокъ 4 ил., О. Желеховекій нъ Гнилиць, со- 
ГіраніѴ нъ пасѣ м і coi и гроіпй 8 ил. 4 1 V* кр., О. Стоявъ, парахъ нъ Дражовнчі. на 
Моравіи 30 з;ь, Н а руки О. Донаровича въ Гориничахъ зтзжпли. Гринь Бобикъ 
:п. Дроічѵвичь 2 ил., О. Царь щ. Малковичи I зл., Г>лр. Ковьацка нъ Ніужсля 20 
ил, О. К Ч. св. В. В. 20 ил., Б ір . Банковскій, властителі. Камѣнки о ил.. Глр. Серва- 
товска, властнтслі.ка Корчмина 30 ил , Ч Павло Горбач у къ, мѣщанинъ зъ Кристи- 
ноноля Г> ил., II. Н нъ Кристыноіюлп 1 ил., Члены Товариства ев Ан. Павла на 
собранію въ Львовѣ 10 ил. 80 кр., !Гхъ Преосвніценьетво киръ Юліинъ Епископъ 
Стлнислаіювскін Г» б  ил, Ч. Отсфянъ Голикъ зъ Трибуховецъ 40 кр . II. II. т. Б у
чача 37 кр., О Потоцкія Ч. св. В. її 2 «л„ О. Червѣньскііі нъ Поморені. I ил., 
О ЛучаковОкііі къ Гухлѣ 50 кр , О Григоріи Аоминшнъ собранн въ день Покрова 
Преч. Д Маріи въ Бучачу Я ня., Ч. гѵснодинп нъ Ронинецъ 2с) кр., Н И 9 кр.

На перенесенье мощей 6. п. Епископа < нѣгурского :
ТІ G823. Самборекііі урядъ дек. надославъ квоту 9 зл. ЗО кр. котру 

зложили (JO. Конаневичъ Левъ 1 зл. Беренѣньекііі Антоніи 1 зл. Рѣішцкій Теодоръ 
50 кр. НестКровичь Николаи 50 кр Криницкія Маркиллъ 1 зл. Татомнръ Іоаннъ 
1 зл. Оргыньсі.ііі Михаилъ 30 кр. Гс.іитовнчь Антонііі 1 зл. Бобірскііі Нпколаіі 
50 Kj). Перчпньекііі Петръ 50 кр. Давидович!. Брониславъ 1 нл. Добряньскііі Ми
хаилъ 1 зл.

О тъ Е и. О р д и її а р і я  т а-
Перемишль, дня 3. Студня 1893.

t Юліанъ
Е иискоііъ.

Тѵпомъ С. Ф. Піонткевнча въ Перемышл».



въстн и къ
ПЕРЕМЫСКОИ ЕПАРХІИ

Рокъ 1893. Выдано 22. Студни. ч. х ш .

Ч. 79. Ч. G567.

I I І,обі.і отъ такъ святого дѣйствіи якъ есть св. Літургій, всякій видъ не
годного гандлю и зиску усунути выдала св. Конгрегація Собора Тридентійското 
слѣдуючій декретъ :

„Vigilanti studio convellendis eradicandisque abusibus missarum celebra
tionem spectantibus iugiter incubuit haec S. C., plurrque edidit decreta, quibus 
omne hac in re damnabile lucrum removeri voluit, piasque testantium voluntates 
et obstrictam benefactoribus fidem ad amussim servari religioseque custodiri 
mandavit.

Quapropter ad cohibendam pravam quorumdam licentiam qui ad epheme
rides, libros aliasque merces facilius cum clero commutanda missarum ope uteban
tur, nonnula constituit, eaque, Pio PP. IX. fel. ree. approbante, edi et Ordinariis 
nota fieri curavit ut ab omnibus servarentur. Propositis namque inter alia sequen
tibus dubiis:

„I. an turpe mercimonium sapiat, ideoque improbanda et poenis etiam 
„ecclesiasticis, si opus fuerit, coercenda sit ab Episcopis eorum bibliopolarum vel 
„mercatorum agendi ratio, qui adhibitis publicis invitamentis et praemiis, vel alio 
„quocumque modo missarum eleemosynas colligunt, e t sacerdotibus, quibus eas ce
leb ran d as  committunt, non pecuniam, sed libros aliasve merces rependunt:

„II. an haec agendi ratio ideo cohonestari valeat, vel quia, nulla lacta 
„imminutione, tot M'ssae a memoratis collectoribus celebrandae com m ittuntur, quot 
collectis eleemosynis respondeant, vel quia per eam piupsribus sacerdo tibus elee
mosynis missarum carentibus subvenitur:

III. an hujusmodi eleemosynarum collectiones et erogationes tunc etiam

Поновляв ся заказъ 
книгопродавцям 

и з увцямъ збираня
С Т Щ Є Н Д І 1  ЛІтурГІЁ- 
ныхъ въ цѣли, що- 
бы въ мѣсто нихъ 
давати книжки або 
нння товары ; за 
переступлѳнье сего 
заказа накладают- 
С Я  Кары ЦерКОВНЙ- 
приказує ся щобы 
гл пей дій при концн 

року позоставшихъ 
ие отправленыхъ 

Службъ Божихъ пе
редавати Ордина- 
ріятамъ къ даль
шому варя джен ю.
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»improbandae e t coercendae, u t supra, sint ab  Episcopis, quando lucrum, quod ex 
»mercium cum eleemosynis permutatione hauritur, non in proprium colligentium 
»commodum sed in piarum institutionum et bonorum operum usum vel incremen- 
»tum im penditur:

»IV. an turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi atque etiam 
»coercendi, -ut supra, sint ii, qui acceptas a  fidelibus vel locis piis eleemosynas 
» nnssarum tradunt bibliopolis, mercatoribus, aliisque earum collectoribus, sive re- 
» cipiant, sive non recipiant quidquam ab iisdem praemii nomine :

»V. an turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi et coercendi, 
»ut supra, sint ii qui a dictis bibliopolis, e t mercatoribus recipiunt pro missis ce- 
»lebrandis libros aliasve merces, harum pretio sive imminuto sive integro:

»VI. an liceat Episcopis sine speciali S. Sedis venia ex eleemosynis mis- 
»sarum, quas fideles celebrioribus Sanctuariis tradere solent, aliquid detrahere, ut 
»eorum decori et ornam ento consulatur, quando praesertim  ea propriis reditibus 
» ca rean t:»

in peculiari conventu anni 1874 S C. resolvit
»Ad I. Affirmative.
»Ad II. Negative.
»Ad III. IV. et V. Affirmative.
»Ad YI. Negative, nisi de consensu oblatorum.»

Sed cum postremis hisce annis constiterit, salutares huiusmodi dispositio
nes ignorantia aut malitia saepius neglectas fuisse, et abusus hac in re valde la- 
teque invaluisse, Emmi Patres S. C. Tridentini interpretes ac vindices, rebus om
nibus in duplici generali conventu m ature perpensis, officii sui esse duxerunt, quod 
pridem decretum erat in memoriam plenamque obser4antiam denuo apud ommes 
revocare, et opportuna insuper sanctione munire.

Praesenti itaque decreto statuunt, u t in posterum si quis ex sacerdotali 
ordine contra enunciata decreta deliquerit, suspensioni a divinis S. Sedi 
reservatae et ipso facto incurrendae obnoxius s it: clericus autem sacerdotio non
dum initiatus eidem suspensioni quoad susceptos ordines similiter subiaceat, et in
habilis praeterea fiat ad superiores ordines recipiendos. laici demum excommuni
catione latae sententiae Episcopis reservata obstrigantur.

Praeterea cum experientia docuerit, mala quae deplorantur ex eo potissi
mum originem viresque ducere, quod in quorundam privatorum manus maior mis
sarum numerus congeritur quam iusta necessitas exigit, ideo iidem Emmi Patres, 
inhaerentes dispositionibus a Romanis Pontificibus, ac praesertim  ab Urbano VIII 
et Innocentio XIII  in const. бит saepe contingat, alias datis, sub gravi obedientiae 
praecepto decernunt ac mandant, u t in posterum  omnes et singuli ubique locorum 
beneficiati et adm inistratores piarum causarum aut utcumque ad missarum onera 
implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, in fine cuiuslibet anni missarum one
ra, quae reliqua sunt, et quibus nondum satisfecerint, propriis Ordinariis tradant 
iuxta modum ab iis definiendum. Ordinarii autem  acceptas missarum intentiones cum 
adnexo stipendio primum distribuent inter sacerdotes sibi subiectos qui eis indigere 
noverint: alias deinde aut S. Sedi, aut aliis Ordinariis committent, aut etiam, si 
velint, sacerdotibus aliarum dioeceseon, dummodo àibi noti sint, omnique exceptione 
maiores, et legitima documenta edant inter praefixum congruum tempus quibus de 
exacta earumdem satisfactione constet.

Denique, revocatis quibuscumque induitis et privilegiis usque nunc concessis
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quae praesentis decreti dispositionibus utcumque adversentur, S. Congregatio curae 
et officio singulorum Ordinariorum committit, ut praesens decretum omnibus eccle
siasticis suae iurisdictioni subiectis, aliisque quorum ex praescriptis interest, notum 
sollicite faciant, ne quis in posterum ignorantiam allegare aut ab huius decreti 
observantia se excusare quomodolibet possit: et insuper ut sive in sacra Visitatione 
sive extra sedulo vigilent, ne abusus hac in re iterum inolescant.

Facta autem de his omnibus relatione SStrm  о D N. Leoni PP. XIII 
per infrascriptum S. Congregationis Praefectum Sanctitas Sua hoc Emmorum Patrum  
decretum  ratum habuit confirmavit atque edi m andavit, contrariis quibuscumque 
minime obstantibus.

Datum Romae die 25. Maii 1893.

ALOYSIUS Card. Episcopus Sabinensis
9 r a e f e c t n 4 .

L .  S A L V A T I  S e c r e ta r  « и в .11

Перекладъ.

Старинностію чу ваючою о устороненьс и выкоренерье надъужить нъ од- 
ираиѣ Літургііі усильно перс нага пула тан си. КоЯгрсгація и выдала кОлміа де
кретовъ, которыми намѣрила всякій въ тбмъ дѣ іѣ зыскъ устороннти приказуючи 
акт. найсннтѣііше сохраняли побожну аавѣщателѣвъ волю и точно заховувати нри- 
налсжну намять о благодѣтеляхъ.

Протое щобы заборонити гдскотрыхъ грѣшну свободу, котра для улекшеня 
замѣны часониоііі, книжокъ и другихъ тоЛарОвъ для священниковъ употребляли 
службъ Божихъ, установила гдеякн роснорядженя и тій за потне],дженг.емъ б.г 
памяти И Ія IX. Папы, выдала и Ординаріямъ до вѣдомости удѣлили, щобы одъ 
всѣхъ сохранялись. Имени,, же предложила межи инными слѣду юти сомнѣнія:

„І. Чи не есть то бридкій торгь, и протое недозволенній а такожь, ели 
„того окажесн потреба, церковными карами одъ Eum коповъ усторонитись маючій 
„способъ дѣланя тихъ книгонродавцѣвъ або куниѣвъ, котри за нос]>едствомт, нѵбли- 
„чныхъ запрошень и премії., чи то иннымъ нкимъ ннбудь способомъ, богослуже- 
„бніі жертвы збирають н священникамъ котрымъ тій до отслужена передаютъ, не 
„грошѣ а книжки или иншй яки товары роздають. ?

„II. Чи можна сен способъ дѣланя по той причинѣ захвалити що, понеже 
„безъ ніякого зменшена, только службъ Божихъ згаданй собирателѣ до однравы 
„подаютъ, сколько тыхже отвѣчай собранымъ жертвамъ, або, понеже тымъ спосо
б о м ъ  нОдномагае ся убогихъ священниковъ не маючихъ милостині, на службы 
„ Божй. V

„III. Чн того рода собиранье и роздаванье стіпендій (жертвъ) и тогды 
„такожь зганити и занретити, якъ повысше, довжнй Епископы, коли зыскъ, якій 
„изъ замѣны товаровъ съ стипендіями (жертвами) випливає, у потребляв ся не на 
„власну собирателѣвъ выгоду, но въ ужитокъ або помноженье нобожныхъ інститу- 
„цій и добрыхъ дѣлъ. ?

„ IV. Чи не сходне се съ i идкимъ торгомъ и чи протое не належитъ зга-
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„нпти ii якъ новысшс у карати тыхъ, котрії ііолученй одъ вѣря ін ъ  або зъ побожныхъ 
„фундацій жертвы на службы Божй, переданіїъ книгопроданцямъ, кунцямъ або ин- 
„нымъ тыхже «обитателямъ, безъ взгляду, чи получаютъ чи не получаютъ іцонн- 
„будь одт. нихъ титуломъ нагороди.?

,,Ѵ. Чи не ехбдне се съ гидкнмъ торгомъ и чи протое на належитъ зга- 
нити и якъ нысіне (сказано,) укаратн тыхъ, котрй одъ реченыхъ торжникбвъ 

„книгъ и купцовъ принимаютъ за одправу службъ Божихъ книжки будь то iihiiiiì 
„товары, вменшаючи ихъ цѣну або нсамснінаючи.“

„VI. Чи свободно Епископамъ безъ окремого призволена ев Престола зъ 
„жертвъ на службы Ьожй, якй вѣрнй знаменитішім!» Святынямъ удѣляги звыклн, 
„іцо нибудь одтягати, іцобы выложнти се на ихъ зш-личенье и украшение, осо
бенно, коли тій (святннѣ) нс маютх віасныхъ доходовъ. ?

Въ окремымъ на се засѣданю въ р. 1S74 св. Конгрегація рѣшила:
„Щ о до I Твердячо.
.Щ »  до I Г. Занеречаючо.
,.Що до П І. IV. и V. Твердячо.
„Щ о до Л I. Занеречаючо, хиба лишь за згодою жертвуючнхъ.“
Колн однлкже въ послѣднихъ сихъ лѣтахъ переде вѣдче но ся, іцо снаеи- 

тельнй того рода рѣшена черезъ несвѣдомбсть або злобу частѣпше нерестунанй 
бували и злоунотребленя въ семъ дѣлѣ дуже далеко р ознространилнсь. Вы- 
соьонрсосвящоннй Отцы Св. Собранія Гридентіііекого толкователѣ и аберегателѣ 
по зрѣлоіі розвазѣ всѣхъ обставинъ, на двохъ загальних!, засѣданяхъ, узнали сво
имъ обі вязкомъ, пригадати зновъ тое що попереднє рѣшено стало, приказал! ‘ безъ 
условие послушені.ство сему и затвердити тоежь при coi нагодѣ.

Нынѣшнимъ прото декретомъ узаконао ся, іцобы въ будд ще, колы бы кто 
изъ чина свяіцснішчого супротивъ выданихъ рѣшенія прегрѣшивъ ся, подпадав 
удержаніе (сусііет ін) одъ священ нодѣиствііі застереженому Св. Престолу и самимъ 
дѣломъ на себе (тягненому; клирикъ же, еще нс рукоположении въ Ерей, і під
падає рбвно томуя.'ь удержаніи що до принятыхъ чин »въ, крдмъ того стае ся не
способнымъ до получсня высшихъ чннбвт.; въ кбнцн миряне подпадаютъ бдлученю 
(скі комму нікацін) самимъ дѣломъ застереженої! Епископамъ

Крбмъ сего, нозанкъ досвѣдъ поучивъ, що зло о которомъ мова, зъ того 
ііаііі ачс початокъ и силу мае, що въ руки гдеін.нхъ попасшихъ лн»деü бблыпе 

число службі. Божихъ зносить якъ того «пране длина потреба вимагає, прото:: 
тілжь Бисоконрсосшіщенй Отни. есновуючися на pi няняхъ одъ Римскихъ 'Пановъ, 
а головно одъ Урбана А 111. н Іннокентія Х Ш . въ Кчііетііг. цін »Cum saepe con
tingat«, въ пінних« нагодахъ выданихъ, подъ строгимъ послу іненьства приказомъ 
рѣшаютъ її приказують, іцобы въ будуще всѣ и кожды і ім о д іін о к ііі , повсюду, 
бШЮФІціятм и завѣдателѣ побожныхъ Фундацій, чи то якимъ нибудь чиномъ ло 
цы кона ни богослужебных'!, тяга рбвъ зъобовявавй, бу ці. духовий будь то мирсього 
сословіи зъ концомъ кождого року обліги службъ Божихъ, я.чі позбсталися еще 
нс оделуженй, нсіісдавали споимъ Ординаріямъ ведля способу' одъ тыхже оиредѣ- 
лнтпсь маючою. Срдвварін же ііолученй Інтенціи слу жбъ Божихъ съ дол ученымъ 
стіпсндіумъ. роздѣлягъ на передъ понѣжь священниковъ собѣ нбдчиненыхъ о ко- 
трыхъ знанпъ що тыхже потребуютъ; лишивши ся послѣ передадутъ або Св. Пре
столові! або дру гііЬіъ Ординаріямъ, чи то, коли схотятъ, : могутъ передати; свя
щенникамъ ішшихъ діецезій, если тіи суть имъ знаними и суть зовеѣмъ певними, що
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выдадутъ достовѣрнй інчвѣдчхлш въ часѣ одвѣтно отпредѣленбмъ, зъ котрыхъ увѣ- 
ритись буде можна, що зъобовнзаню точно удоводиш.

Ьъ 1С0НЦН, одкдикуючи венки въ томъ дѣлѣ досп выданiì індулі.ты и при- 
вилсѣ котрії декрета нинѣіііного рѣшеннмъ нкимъ нибуді, способомъ нротивлнтъ СИ, 
Си. Конгрегаціи поручае с тараню и обовч.зкоіш ііоодіінокнхъ Ордннаріѣвъ, іцобы 
в  нннѣінн чъ декретѣ всѣхъ духовныхъ ихъ вѣдомству ііОдчннскыхъ, и всѣхъ прочихъ 
до котрыхъ въ обовязку се о д н о с и т ъ  ся, ста])пнно завѣдомнли, іцобы кто изъ нихъ 
въ будучности нссвѣдомисть удавати, чи то нкимъ набудь другимъ способомъ 
одъ послупіеньства сему' декретові! нс могъ вымавлнти сн, а надъ се, іцобы такъ 
при каноничной Визитаціи якъ и Пиза тою старанно наблюдали, іцооы надъужнтн 
въ  семъ дѣлѣ знонъ Н( ноньлншен.

Послѣ ж (ѣланого о всѣмъ тбмъ справе іданн Свнтѣііпюму Господину На
їв ш у  Льву ІІанѣ XI I I  чировъ надписаного Настоятеля Си Собранія, Его Святость 
cefi декретъ Высокопреосвященныхъ Отиѣвъ одобривъ, затвердивъ и видати прика
завъ, безъ взгляду на всякії супротивнії (рѣшена.)

Дано въ Гнмѣ дня 25 Мая 1893.

АЛ( ИІСІІІ Кард. Еннъ Сабнньскііі
Настоятель.

Л . С А . І Ь В А Т І  секретарі.

Новая in. eoli декреті» но приказу Святого Отця н по завѣдомленю ев 
Koiirjn гаціч ко розширенні вѣры зъ 18. Серпня с. р. обовнзус такожь весь іЕлмрь 
и  веѣхъ Вѣрныхъ обрядові, восточныхъ, и [иное Ениск. ()[ідина]ііятъ, обиѣщаючи 
тоііже, приказує его поѣмъ Духовнымъ и Маринамъ Діецезіи 1І(‘[>емыекоіі точно и 
совѣстно продержуватнеь.

Въ кбнци гОдіггь Он навести еще два дашіѣіішіі рѣшена св. Конгрегаціи 
Собора въ тбмъ предметѣ, одно разомъ съ повисшими рЬшсннмп выдано, а друге 
подъ днемъ 2-1. Цвѣтня 18<5:

1. \п  illicite agant ii, qui pro Missis celebratis recipiunt stipendii loco 
libros vel alias merces, seclusa quavis negotiationis vel turpis lucri specie? — 
Negative.

2. An et quomodo improbandi sint m oderatores vel administratores dia- 
viorum religiosorum, qui sacerditibus Missas celebrandas committunt, retento ea 
earum  ellemosynis pretio diariis ipsis respondente? — Negative dummodo nihil 
de trahatu r fundatorum vel oblatorum voluntati circa stipendii quantitatem, locum 
ac tempus celebrationis Missarum, exclusa quacunque studiosa collectione Missarum, 
e t docto cui de jure, de sequuta Missarum celebratione, facto verbo cum SSmo.

Веч. i iiK o .ii .H iì  комисарѣ Ордіінаріятски маютъ преддежачс оголшнснье так
же всѣмъ О. Каш хитамъ удѣіигн.

О тъ  Е и. () р д и н а р і я т а. 

Иеремынпь. дня 10 Студня 1893.
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Ч .  8113.

Конкурсъ ва кати
т ь  ера ц к. 
жень. Семпари 

учитель, въ 
Львовѣ.

Ч .  8220.

Дпдбто.съ дорели- 
гіавого Фонда 

-ін V. десятилѣтіе.

Ч. 80.

Высока ц. к. Рада шкбльна краева розпорндженьемъ зъ 21. Листопада 
1893 Ч. 24-.G81 оголошує конкурсъ въ цѣли обсаджена посады учителя религіи 
при ц. к. учитель жень. Семинарн въ Львовѣ. Въ ток* посадок* привязана есть но 
мысли §. 36 закона краевого зъ дня 2. Мая 1883 (Днев. зак. дер. Ч. 53) ровна плата 
1000 ал. съ додаткомъ активальнымъ IX. клясы ранги службової! и правомъ нобн- 
раня додаткОвъ пятилѣтныхъ въ мысль закона держ зъ дня 15. Цвѣтня 1873 
(Дней, зак.держ. Ч. 25.)

Евентуально оголошує ся конкурсъ на посаду катихита въ инномъ рО- 
внорнднОмъ зансденю, якабы при обсадженю посады въ жень. Семинарн учитель 
могла онорожннтнсн.

Убѣгаючи ся о тую посаду, довжин внести свои ноданя заосмотрени въ  
потребил |свѣдоцгва посредствомъ своей власти до Президій ц. к. Рады школь, кра
евой наннйзнѣнше до 25 Студни 1893.

О т ъ  Е  п. К  о н с и с т о р і и.

Перемышль, дня 13. Студня 1893.

Ч. 81.

Высоко ц. к. Намѣетництво доставило подъ днемъ 8. Студня 1893 Ч. 
95.408 п т . справѣ додатку до религій ного Ф о н д а  на пите дес-ятолѣтіе, слѣдуюче 
рѣшенье высокого ц. к. Министерства Богочестія н Просвѣщенія:

»K. к. Ministerium für Cultus und Unterricht. ZI. 21.345. Ich finde mich 
bestimmt, im Einvernehmen mit dem k. k. Finanz-Ministerium anzuordnen, dass 
bei jenen Pfründen deren Inhaber auch ohne Rüksichtsnahme auf eine A usgabspost 
für den Religionsfondsbeitrag einen Anspruch auf eine Congruaergänzung im Sinne 
des Gesetzes vom 19. April 1885 R. G. Bl. Nr. 47 nach ihrer zuletzt adjustierten 
Fassionen haben würden, von der Bemessung des Religionsbeitrages für das lau
fende Dezennium ins'olange, als nicht solche Veränderungen in dem Vermögen oder 
in dem Einkommen der fraglichen Pfründen eintreten, welche einen Congrua-Ceber- 
scliuss zu Folge haben Umgang genommen wer le. In allen übrigen Fällen ist der 
Beitrag zu bemessen und kann nur dort, wo derselbe höher als der Congrua Ceber- 
schuss erscheint, auf die I lohe des letzteren reduzirt werden.

Hiebei beehre ich mich ausdrücklich aufmerksam zu machen, dass in sol
chen Fällen, wo die Congruaergänzung bisher der als Religionsfondsbeitrag be
zahlte Betrag inbegriffen war, in Hinkunft selbstverständlich nur eine 11m diesen 
Beitrag verminderte Congruaergänzung anzuweisen sein wird.

Sollte jedoch in einzelnen Fällen der Beitrag schon bemessen beziehungs
weise schon eingezalt sein, so ist es nicht nothvvendig, hieran nachträglich für die 
V ergangenheit etwas zu ändern.

W ien, am 14. November 1893.«
Щ о Вссч. епархіальному Священьетву до вѣдомости подаеен.

О т ъ  Е й . К о н с и с т о р і и .
Перемышль, дня 19. Студня 1893.
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Ч. 82. Ч 8109

Всеч. Комисія управляюча дѣлами вдов.-сирс/г. Фонда доноситъ подъ днемъ 
4 . Листопада 1893 Ч. 383 слѣдуюче:

СТАНЪ КАСЫ ВДОВИЧО-СИРОТ. ИНСТИТУТА.
Огь дня 1. Жовтня до 30 Подо листа 1893 р.

А) Фондов

II р и X б д  ъ
Г.'іовкп 

ял. ;кр.

цѣннй
паперы

ЯЛ | | ф .

1. Переносъ зъ вере- 1
еня 1893 443 37 141830 22

2. 0  Захаріясевпчі. А. 50 — __ :__
3. ,. Борисъ Сімеонъ 10 — — —
4. „ Лучечка Петръ 6 0 - — —
5. „ Гоцкій Бронію. 1 0 0 - --- ,---
6. Чабанъ Паларііі 60 — —
7. Общ. рольн. пред. Ì _ 1_1

Заведеніе. 500 —
8. Закуплено 4°;0 0- --- 1 -

бди г. Фонда прон. — 500 —
всего 122337 142330 22

рсжхбдъ 483 ■ 0 _ 1_

Збстае въ ка< ѣ 739 87
1

142330 22 
1

Р о а X 0 д ъ

1. Выдано на закупно 
4% обл. фонд. прон.

всего

ГиТОВКа

ЯЯ__|К|).

483 50
483 50

цѣнвй
шшеры

ял. |і;р

Станъ касы вдов, 
сир. Фонда за мѣ~ 
сяць Жовтень и Ш- 

долиі-тъ 1893.

ІІримѣч. Грошѣ вилинули въ послѣднихъ дняхъ Падолиста 
Закд нно папсрйвъ цѣнныхъ въ слѣдуючбмъ снравозданю.

Въ Общо — рольн. пред. Заведенні 6000 зл.

. Б) Фондъ ревервовый.

II р 11 X б д ъ Готовкою

XI. 1»

В 0 3 X б д ъ Готовкою

зл !к|>

1. Переносъ зъ вересни
2. 0 . Савчинъ Іоаннъ . . .
3. ,. Обушкевнчь Кнрилъ . .
4. „ Лепкій Даніилъ . . .
5. „ Ценнньскій ЕвстахіГі
6. „ Савицкій Анхрей . .
7. „ Пухиръ Андрей . . .
8. „ Волошины ! ій Василій .
9. Лебеде вичь Алексей

301936 
22 26 
50.-- 

6
7 35 

55 — 
21 — 
13.57 
10 60

— —

/всего
рбзхбдъ

3205 14

Збстав въ каеѣ 3205 14 
1
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В) Фондъ роспорядиыый.

11 р И X Ó д ъ Готовкою Р о з х О д ъ Готовкою

ЯЛ. КІ). зл. |кр.

1. Переносъ зъ вересня . . 1665-71 1. Персдатокъ на 1893 рОкъ
2. О. Нахаріясевнчь Антоніи . 20 — получили :
3. На купоны водъ 4 */2% Лист. Литыньска К ).іія . . 25 —

застав. Панку гинотечного Грабека А д е л я ...................... 5 -
но водтягненю належитости Литыньска Анна 5 —
■да штемпель ...................... 704 — Лукаінепичь Павлина . . . К) —

4. Деканатъ Канчуцкііі вОдъ: 28 — Вань М а л ь в и н а ...................... 20 -
0 . Нятска Макс. 7 зл. Козловека Любина . . . . 20 —
„ Санруна Мчх. 7 „ Хробачнньека Марія 6 —

Мохнацкого Игн. 7 „ Волошнньска Наталія 10 —
„ Шумила 'Гомы 7 „ ІТарылоішчь Анольонія . 30 —

5. ., Хлонсцкііі Едвардъ . . 30 — Кордассшічь Анна . . . . К) —
6. „ Дндъ Кмить Поліевктъ . 1140 Чаііковска Анольонія 30 -
7. „ Гукевнчі» Нолоднмиръ 20 — Сембратовичь Елена . . . 50 —
8. „ Котсцкіп Николаи . . 20 — Лисковацка Сильвін . . . 6 —
9. ДеканатъПирчані.скііі водъ: 80 — Подлуеі.а Марія (зъ Вѣгаль) . 25 —

О. Ал. ігЬ'елехонского 12 зл. Рошіцка М ii нодора . 20 —
„ Toc. Созаньекого 12 „ Строньска М а р ія ............................ 20 —
„ Петра Туетановича 7 „ 2) Па купонъ текущій при за-
„ Іоана іКарекого 7 „ куннѣ 4“/о облнгац. Фонда
„ Север Xдонецкого 7 „ ііронннаціііного . . . . 7 25
„ Григоріи Іісрѵкнло 7 „ 3) Высылка Листовъ застав
„ Іоана Сѣрецкого 7 „ Гал. Тонер, пред, земского
„ Ант. Пані.ковского 7 „ до коннерзік . . . . 1 12
„ Григ іКураиецкого 7 „ 4) Порто ночтове . . . . __ 45
„ Георгія Вербицкого 7 „ всего 300 82

10. ().  Лсбедовичь Алексеи . . 10 -
11. „ ПарансцкіГі Сильвестеръ 20 —
12. „ Пвасѣвка Алексей 1

всего 2616 11
розходъ 300 82 •

Остав въ касѣ 2315 29 
1

П о в т о р е н ь е .
1. Фондъ корсн. 73!) X i. 87 кр. готовка, въ цѣн. напор. 142.330 ал. 22 кр.
2. „ рсзер. 3205 „ 14 И „ — „ — „ г я
3. „ роснор. 2315 „ 20 „ ѵ_______— .. — „ ______

Дня *7і, 1893 въ пасѣ 6260 зл. 30 кр. готОвкою и въ цѣн. паи. 142.330 зл. 22 кр^
Отвѣтно тому сііравозданю зъ дня 30 Листопада 1893 найдено въ касѣ:

I) 1. Книж. іцадн. Нар. Top. ч . 91 на 530 X I. 92 кр.
2. Ті » V п г 1G3 Я 86 Ті 73 Г
3 Ті Ті Г V V 175 Я 1010 V 10 я

4. „ „ Перем, щад. Я 17124 Я 3729 Я 57 я

5. Готовими гришми • . • 902 п 98 Я
всего 6260 зл. ЗО кр,

II) Въ цѣнныхъ еФСктахъ :. • • 142.330 ТІ 22 я
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Кромѣ того находитъ сн въ пасѣ книжка іцадн. Парод. Торговлѣ Ч. 137 
на 426 зл. 50 кр. за требники іегованfi дли Института Сл. п. Гр. Шашкевичемъ.

М. Подол инкскій
предсѣдатель.

В. Конірацкій М Копко
секретеръ. касіеръ

О т ъ  Ей. К о н с и с т о р і и .  
Перемышль. дни 13. Студни 1893.

Б. Ярема
контрольоръ.

Хроник?..
Именовать

Ч. 7748. О. Лысякъ Володимиръ, завѣд. дек. Судововишеньского — дѣйствительнымъ 
деканомъ и получивъ ознаки крылошаньскй.

Ч. 7861. О. Дуркотъ Юліанъ, народъ въ Мшанноіі —  тіт. Совѣтникомъ Ей. Конецст.
„ 7862. О. Чеховичь Орестъ, завѣдатель деканата Велского, дѣйствительнымъ де

ка ноліъ.
„ 7839 О. Крвавичь Зенонъ — зав. дек. Псремыского — дѣйствительнымъ деканомъ.
„ 7968 О. ИГумило Михаилъ сам. еотруд въ ІІІлихтовой, орд. отноручникомъ до 

ц. к. Гады школьно» окру ж. въ Новомъ Торзѣ.

В к пропозицію Припяти:

Ч. 7809. На Кобло Старе, дек. Самборского: 1. Ч’уряньскчі Михаилъ. 2. Левицкій 
Володимиръ. 3. Киричиньскій Стефанъ. 4. (. абаран Іосифъ. 5. Губицкій 
Іосифъ. 6. Нсстсровичь Николай. 7* Хотынецкііі Константинъ.

ѵ 7810. Па Ми.іькбнъ деканата Олешицкого: Михаиловъ Даніи :іъ.
„ 7808. П а Добрусинъ деканата Жолковского : 1. Омелнньскій Евгеніи 2. Туста- 

новскій Аоаназій, 3. Калимонъ Михаилъ. 4. Масальскій Володимиръ. 5. 
ІІолиньсьій А лекс. 6. Долошицкій І осифъ. 7. Жарскій Михаилъ. 8. Маликъ 
Игнатій. 9. Колтунюкъ Николай. 10. Кинріннъ Іоаннъ. 11. Охничь Васи
лій. 12. Осмѣлоьскій Николай. 13. Пелехъ Евстахпі. 14. Савчакъ Іоаннъ.
15. Козакъ 'Геодиръ. 16. Очабрукъ Алексей. 17 Гаетавецкін Щастный

„ 7812. Н а Шумичь деканата Внсочаньского: Михайловъ Даніилъ.
„ 7813. На Гуменецъ деканата Старосольского : 1. Лининьскій Іосифъ. 2. Сѣнке- 

вичь Анатоль. 3. Вссоловскій Антоній. 4. Маковей Илія. 5. Киричиньскій 
Стефанъ. 6. Савчакъ Іоаннъ. 7. Шемердикъ Іоаннъ. 8. Хотынецкін Кон
стантинъ. 9. Губицкій І осифъ.

„ 7814. На Чанлѣ деканата Старосольского: 1. Лининьскій І осифъ. 2. Сѣнкевичь 
Анатоль. 3. Туряньскііі Михаилъ. 4. Киричиньскій Стефанъ. 5. Сабарай 
І осифъ. 6. Губицкій І осифъ. 7. Раставецкій Маркеллъ. 8. Хотынецкін 
Констан гиыъ.
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Завѣдательетва получили :
ч.

1 7

17

7696. О. 
78:50. „ 

7559.

Козле вскііі Кипріанъ, Чина С. В В. — въ Жолкни. 
Бонанко Аоанаяій въ Замочку, деканата Жолковского. 
Дуркотъ Теоцозііі нъ Лабовой, деканата Муніиньекого.

Сотрл дн и i і,тва полу чили:
Ч. 7756. О. Феде въ Константинъ нь Вощанцяхъ, деканата Комарннныкою. 

„ 7874. „ Людкевичь Михаилъ въ Люблинци, деканата ЛюбачАвского.
„ 8126, „ Гудзл.о Дшннзш въ Синодѣ.

Презенты получили :

Ч. 7790. Ü. Виелоцкііі Игнатій на Лелюхбнъ, деканата М шиньского.
„ 7894. „ Волиньскііі Левъ на Поворозникъ, деканата Муніиньекого.

„ 8108. „ Прухшшкііі Анд])еіі на Лишки занизанії, деканата Комарниньского.

Каноничну институцію получили:
Ч. 8167. О. Хтьеіі Алексеи на Бенюву, деканата Высочаньского.
„ S242. „ ІІолошиновичь Володимиръ на Камину, дек. Муніиньекого

До каноничной институціи завозванй.
Ч - 7790. О. Виелоцкііі Игнатіи на Лелюхбвъ.
„ 7794. „ Волнньскій Левъ на Поворозникъ.

Увольненье отъ иеиыта койкурфвого получили:
Ч . 7479. О. Коныстнньскіи Сильвестеръ, нарохъ въ Сушинѣ вел. Коныстяньскій 

Климентіи. нарохъ въ ІѴгетовѣ, Скобельекііі Те.кміль. нарохъ въ /Буковѣ. 
ІІодолиньскпі Филемонъ, нарохъ въ Лазахъ.

Ч. 8065. Ротко Александеръ укбнченыіі богословъ отпущенъ ставъ изъ звнзы кян 
тут. Еиархіи на АЕнархію.

р і я т а.
1893.

t Юліанъ
Епископъ.

Тѵпомъ С. Ф. Піоятавжча въ Перемышдя.






