
ВѢДОМОСТИ.
Г) <{ ЧІГИН’-: ’<е ‘‘й

Подписка е
принимается \ Г0ДЪ ПЯТЫЙ ; 

въредакдіи вѣдо- < 
мостей при духов- ? 
ной коисисіъріи >

< въ Витебскѣ и >
< у всѣхъблагочин- >

пыхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 

Г ЗІІГОДЪ 1ІЯТІ. 
( 1>У<5., а за пол-
і года три руб.

съ пересылкой.

15 декабря 1878 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Относительно примѣненія гербоваго уітава въ случаяхъ 
требованій сословными и правительственными учрежденія
ми высылки метрическихъ свидѣтельствъ изъ духовныхъ 

консисторій.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: Преосвященный литовскій, представленіемъ 
отъ 21-го Февраля 1877 года за .\з 1495, испраши
валъ разрѣшенія о томъ —слѣдуетъ ли подвергать 
гербовому сбору прошенія и отвѣты при требованіи 
въ Формѣ отношеній метрическихъ свидѣтельствъ 
дворянскими дёпутЬіекпмй собраніями' и вообще 
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лравитег[неті«іннійягал};умір('ждйріям8і цліли>цамійт,іпк> 
іірймі^уь^ішй.і^шуі’Л'йіиіМ'Н.іЖгнджра н директорами а'донр- 
ийщяоноаг.вн. ^міерѣдкійдір'кик'ш жіпэсобвжвоыпвіии. 
^ивзяь.о’э Оао^ійі^косѵшт'іці^ііучрождейна'я Эіриэм&ада 
чш^огвѣдшквинсоігліді)! іит^рйагер!ІЯ)®бхйросап’В|іів(іяв 
■н^наиициюъ) ІГріІІ»^ШМѢіІЕНІ!®1ІЫЦ1ІІ1Г0іІі!ОрбпИПЯ(»] увтаь 
яа, въі;жоЕррую95®»лѣдигівійі®шхвден»ія ^юйод^лаинуй 
ОбѳрэвЦрсмфрорйі сгы мквд<щ)(мгыі«»»а»н(тя^вабнілф 
®йрвдй®®[іиаі рбасмФггргЬвірі азнадш^о^ іарвдвшаэлоніе 
лфвй с аяэдеяэдшихі л иедв с кахо^ дна ийдаі и 1) аунаяшиы іЦрае- 
-адвделвагв у дщатіфе натал нйтад ^гогмартан 187<р> шода 
І(^бры(^ш.эй®и1536йгму^^>)^ «и’Шфшісаі! заниюе 
С&нймдяійіфммивідійшяйііеітр ®ий’«оо амыс^уѵ6(рт.<вн 
4#я2 (ЛвЗн;йііея}іі7ііР^іип ут^іеюл^^йііге^іФваляънсбЭ- 
рЙ№й)ГД(ЙНІ^ІЛе}КЙТЪАЧГП<)1ЛірЙХДО?іІѣІ«уп:8!ИІІ!Я(рГ№ 
4ХВДЙГГ<Ж?УЙ©ВДІ®ІІ^«Ь р(уйр1*1^®^в^ма^ѵь*1'имвви 
іго^ШШг^іНр^дашігих^^иг/йосмо^Еылъііунреіадеиійіяи, 
л*>ір«'8®е1д^дхврмоввд)оі^ігз.’ѳдоайзніян иінайяа«нй©г^ьФмя> 
•одцеді'ь ,гйВ в&щѳн іж-Л і$хь я вдвщі^р н й^ыда впі'йіішабидн 
<о&ы.<да#аівдй е&’йодвд&'«ь ува-иткрвідя(инршгвдіі!ріи](»и>г 
^бщеіі^с^тщбсьмФ8^ід<і(|©цо&іЬнія) іпфадскикъи .ййм- 
0КИЯ5& иойѳелФВЦЖ'Вріучрйда^ѳбіій (ЖліфйвЦваіьсшв®» 
4^МЦгіИ)(Лййті0йтнььмііічі.аицнм^ (яіпй)іододаяавм»ія 
■чартчят лйіщтиіияь ^р&дсйід^Еп^ей«иі»і«г &ое«шй 
Яйййі ^яреаадед І Чі «ро щёяй а ш ваяре иіяр н в ыдйяаемы я 

дфд’яйго^йіаойй^ші иіЫЦдеюя Цйжн? 
-ФЗДйШЯфя Йоіршйму иа^аюій<іужі^рі^«мі»і!И)і’авр(^ 
-ШШ’д’йй, а’»ыдашемйія д'СфййдікюшДэаеіаоіййміС и.вЬ| 
««йвйЫШіфНр^двйламиэа^моыгаъдяиіфмігіцопэанйт 
й.ійд^ціемЛ'ЛИШйігдйя^іхи^ъд'Оих'ьііудаоаійнѣренійі’.ои
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свидѣтельствъ^ которыя.въідаютея'. ; ■ дюітапрѳсьбаьрь 
частныхъ* і лицъ для предена/в лсиіяі въ правителрйтвіері- 
«ыяііустандвленія: и которыя* ибуому^ ,на лооноцаніи 
пшЗмсвфб терб?! уоі’Д’ подлсжач<ьі<4®ік*л>і ^съ <каяндЬь 
ѵо‘*листа? герб®в(ту) ісѲоруи] і(йглавноі ъышеазлодівн»- 
ному равъяоцеиію і іііравиітелвдтчіурицаро Сената?, тер1- 
бовомусбору іие';делж«ылібы!,<1’акжеоінадлежать гни 
'Модаваеліыя;.части ыми.лицами въ городсніц,1 ізсь{С«іЖ 
«исослѳвцъіфв учрежденія» прошенія цбъ истрсбозарі® 
ме^ичвс®»к{ь (Ьвидѣтвльетв'ы нивжѵ дукшиняшолкх^іі- 
<ЗДСІг6р4ЙІ ИЛИііО‘ТЪ‘ іцЬрКОННЫХЪІI гірИЧПіОН'НУія ІШІОТЙЦІ- 
шсшн* помянутапгьі ^•^е5^енійбв^1кШсйадѣ(фй5®йй 
къ. іірйчту,*’4іи» отвѣты ваіоіицічоіпшйіійгношьенійі’й’) 
®сли.і часі’'иоу» йицо^.івімѣ(7гц; подачи' прошенья по ^вьі- 
■дачѣі метрнчвс кагон свяцѣдолбствагтйо ’ іцрйнаідйежіор 
ці?итвъ<ідухОйцую;іш>иСиоі'&рІХц ^бра^й^/^іййб»- 
меннымъ'иро^ікшіцмъ^ тиш о® тяибоедрацй^о&йФВДДѣ
ншн'установленіи ийи!'къ*іцолййіоба’номуілйцу обѣ|чсі- 
требойшпи:!Мйаричоска'Уон:ввидѣгелкоічій*іЦйъ<ійо/і|сй- 
сторіиу і то.тадовоеі чірошенііе <ч» тШвѣтЧУ й&і 
иглы, на цюншйфйи бФГс!73оііерФдау0Ф^т4ЩтЙ^пйиій<і- 
ва©«Ы‘іігер)боврімъ> 'сбор-омѣ1цредшрнтелвйоп Яйкото 
либо ц»ФДйроі(іёнію цр©иан©.дсі«Ш'и гобйМйШ)#гйнфу. 
бовать1 так©йой‘>уп.шъы'’ісбцра <лая#итшіъц 
вител ышвс н н омѣ ог.уе та нов лйФй д одцда і !дшжэдэд?нш& 
яицѣР которому и ійод&цо" іцрцйййФе <4)6* ьис&рэбШЬ Ж 
мот]пічасі{аго‘‘і(аіицѣіч>,.хі,оііш:‘йзѣ душшрой коишшткѣ 
ріи.н Зиаѣмъъсѣіпоі'тнки^ь *йсадіШ*-
н ияг с ноціФніип в рашжтч'вен и и#ѣду®ѣ|®{>вй«йійнййй 
должно^іі,яикФ^иц*нбъ<г^ухоѣИЙйиПййісйМ^рійЬййг-%



ІТТЪ 
гѵ-мъ



тѳшбг

лй!еъ .«*»««» адж»йй& йщм шй»- 
износи гербоваго сбора ^.^.^пи.пены ,и отвода,, 
Шіі ■№ '
правитеавствепцое . установленіе иди
•?Ж или .учр«Д1.|,іе городское,

лвжчтиь «тряиииі шим»

лто .Шзчн<тмж<^«і^і«Ш'яі!йВМг;: 
тг’Мййиі.г

< уп л»»ядаК|ВД№ #*ѵ ■ ■
ЛИ8вЙ«!ГШ^»$Й '»₽
?ж«ый*га* «да й^мщида* ішяРя1 
.«Я^ЛОйРеіМРЮМ. «ММІДОНІ№ 
■да о№»®т буадп1#эдв??йоввд?чЯ’ 
-мдажтыааді* «рчнифчіл. л-чад* 
.?даъ<да «йшрэиМшрйж.•иииэедга яг

-шпг^ад>гт;А®м?й«о«л?,»ж»да’ 
-шмяімн ша -жг^ияряг 
«етш ош&ди,эд)»,„йі1айр1іі^йв«8яр^тг 
..жж. «мти .у»ум^нжг!%хіт»- 
лвівМ^.і8?Н?%Жлжл,та»«й№*г 
нащрвъ. положила представить Правительствующе-

' Д: .Иат.^^агіі-йярц^і^айяі ^ляташНДОх 
му Сенату. Правительствующій Сенатъ, сообрйзивъ атЯііщ’нщ ,|дж9&.дйоідіінірші щомиіг|атэдЪцаопщтщнь а 
лрёдставденіе товарища министра Финансовъ, изло- -мклтщпощодп оіуіотоя аа .оі'гнцътонопоя к а^удші. 
женное въ рапёртѣ^его отъ 9-го сентября 1877 го- ыПойі.нкгргѳйп -ауцх? тлнжі'.од; вятояіі.ота'диао.:тгивдо 
да за № 3107, какъ съ щриведепцьтмй въ ономъ уза- -7іѵ> арйщ аті от^атйоцоощачшіщомэд шшаіюі’вкио..

да. ,!'ксъМЙ »ЯЖ



■^й^ак^8?в°і,од«^н йИШШ^іУ вйбййѣ' 
%ЭДШ$тй$ ѲВёІ^ЙШпв’&Йі? вт^ійЙ'Ийс^ёрЬѢЙѢ>^ййй^соѣѣ 
/Й'ійИіИЙе^ ‘Й8Н ѣоН^бёУ’й1' іфйОнйіЙй0 ФфбббаічУ ‘У#1- 

“іШІітв4^ЯЙ,*ІШ ѳедШи^г>ё'іуіі«^Ѣ(І^ёбб  ̂
тй^^Ь^йовЙИйі^ ^Й^Йви^О6^Ййіый'й9у^ёі^еЙІ#йй 
"йі сййй?Й йе^рИг^ѴЯНі*^’ 8с йі^ѣ^ёйіэсѣ’въ0 0 Ій%ѣи ^Ду^бй1 

1к^#$Йс16^іГйі,11Н*ІНо'гчйііу!14-Р6 ФН’Йбря ‘1877' ‘ВЭД& 
‘Бйрё^Й^і. ?;&ЗЙЙчей'Йісг6‘ ^е^ййЭДеійв уі'йё^фйгѣ. ® Прй- 
‘&ООЙ: *л ■‘іШ'і;е^ & 4Й и9 Й;йгЙУе ййй ОЙІЙЙѴІИІ’о” ^&з ъ й ё'йё1 

"'НОР оЙдбб&ЭДййЙйіЙ8 і/р^'й^иМ^^вѣ^^йИайЙЬШ1, 
^НзВй’б^йнЙ’йШ^й ^вйІМфйва»#1 }ОД^йві^йй€ЭДу®^ 

щіімі'ь ^й^Х^«^ЬіШои6^ъ°ч4іУоІяВійій^к
^Ж^Уб^а^^ййВйѴйі^о *гі)ййі^9%иій’,Іё^ВоЙ&ѴЗ уйМ- 
<Б&)!йГ ёЙуЙй’^^^^ебёвайіЙ ’ббУЙЪІвіШ^Й^ иггірЙйй^ёЙі>- 
ственными у^Ч^ййяйй ѳМй8й5йй9 Чіе$$іЙЙ8#и&% 

<ёО^ЙѴВЛ’Встй4П!Ій^ УуУойййк^<’кон'ёисТ'іё^йй\^ дать 

'УЙАН>яі^^У^йй6йуіІй8/й^В^йу ^йя-'йБіі^йёй^’Й^У- 
■Мб^М^^ойайе4аѴШёАвЧ» ^да^йИЖо^В^- 

^’і^з^адзі^мчов^9'1’9 
опиотидтомд лдвдыа утннЙ .йокотвдоп а’то внкодмнн 
-ОДроде й’оа 9ѳн <пі атЦайэншГянвекбо <гво в слмод 
-вдия н нтаііад вінаьавцп вмн вн умон <гя кіішнкп

, Выписка изъ журнальнаго постановленія прав- 
нвбосдто-- лгіднвтня/ьвіщкжовдвн а?тэукй,гсэ уж)я~яткя 
леція полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдом- ЖетЙйД®.“*" *“^“ 'га ,Г“ 

-не аі’йчлм «гтутом нщнвтыяя віявт ояакот отп ?атші 
пи"ктъ ш^чш/т чышш’ 

ной степени страдаетъ отъ несвоевременнаго' пла
тежа денегъ родителями воспитанницъ и отъ совер
шеннаго уклоненія нѣкоторыхъ изъ нихъ вносить 
плату, отъ чего происходитъ обременительная для 
правленія и епархіальнаго начальства переписка по



#й«^й^<ты^^^ дашж?
^»а95^о#Й^ММ^^^^ЯоЙІН8йіЪй9ЖЛ^ 
ДавдУі^ртйѵ^давдИ ішнш^яден те- 
йЖй9да^адНІйдажьійЯ^«жйаоВШШ

^терчщшш$ ти^№оНРйнда|йяй^^1^№ 
4$і«й

.МШЯ^ШнЧ’я^^гМ9Р^і з%іМЖБИЬ()В0пЖ- 
-^да^ѳ^я^ІРаѢяВнВДИ§а^ ^Швн^ШеЙ* 
й^даад^г^ідиобй^й’й^ ЗіР°гШдазяаад’ 

»0(^тЪ1$ЙЖ^ оВ.ЗДйадда.^пЖте 
-а&ВШйддеп адЖкй»Ьей?^я8§0^»^ >$№ 

шюй|ы эдятада лмэдщ^ НМЫНЙ9ЯТЭ 
атед ^да^^но^ЖНой^ удаиіі>тэ^9^й^ 

-дат]ЖіЯЙКйУ^
•ЙЧй!о»даъ Лі ДНКРЖФ9ВДИсЖ?^те^М- 
ста^р-^оад^^^ЧЗД?
нимаемыя отъ подателей. Книгу выдать смотрителю 
дома, а онъ обязанъ вписывать въ нее всѣ посту
пающія къ нему на имя правленія деньги и, выда- 

-авдп шноенонстпоп отснаішнаѵж <геп вяэнпысГ,, 
ватъ кому слѣдуетъ надлежащія квитанціи, отрѣзая 

•мода-а отв’наохутгвщыЕиА отвяэиож. охвяпоѣоп вщаг. 
ихъ съ правой стороны листан^оДухоренствуг ооъя- 

1 Г. ..ВДО'І біЙТЩсовз пято
вить, что только такія квитанціи могутъ имѣть за- 

•й'йѵ^нМ ^ж^дааг'щ-^аА-і.
-ВГ.ІІ отвнномэдаэоаээн <гто атовдвдта нн&пэто йон 
•дэаоа' сгто и ащиннвтипаоа никьотидод «ттѳнѳд вжот 
атыэона а'хпн а?ем а’хыдотояѣн ніноноьяу О'івннош 
вг.д ввнаг.отннэмэдііо а’тндохэнодп оіэр <гт6 ,утвг.п 
ои йяоыподоп 4затэаг.врвн отвнайвіхдвно н віцоь'а'Вдп



йѳ-і ни йооікх

ёМйййэ^и^н ріііяі «іжнаиа?<Эо. .О^діррд 0і\Оіг а'трмдофі.
Благочинный 3 ѣёВ'&ЙУбкЙ^ 

гуода (Ч^й'кгодіаі! $»> $ж8І7й?Я®нво®0 ®го> ’ ‘ПреіОЬвй^ен- 
с?$5п>’О В0|/рсцд^нрнір( ар^д^^эдррко-йчре^йЬціи 
О11,'р. Л&І ^Д^^ э^н IIОГрс.Т'Рі ѵДОЛЫС(П).тід ЦО• оЬмОФрѢі! 
ПМХ0ІР#$Ѵ І^О'РЫ П'О'Грв-!!

#ъсвЙ^і:-Ипіга-!??г- -Дфир^видоавн^-дар®м, 

«энеемад* 
эдэ Р рглф \-а^Ъ, |■.длр дн о^ірь, «&• до ГО Ж е ••адсурт&і 

лі^ам^,,. д^дйпірмд. ррір^іь о діодад чина рд’боФър
Тецррйі, Т;МР?ГЛ<гТ#і іД&іжсо. хфадф (Божійгдридодо нъ > 
въ;, др^адедее нб^^Л^іе ^^^рдндрмэдрдоя^іе Щ&и 

вс^Р^ЯЖі Чзр^рдоеіаног^8>ф[ч 
3&Д89«швиднр. ^ръ(іррд^йрдсхадіа,0[йіі книги?/ 

дрдахгьійокуічей'гЬяъиі 
вй<і^>Яо;ШлЙ ВД^УйййРя шцрдаод^о «фкаадрйт 
СЙЙ« 30ДлПУ^ іМ< Й9ждрт^в;ш;»»й^а .№рйхоэдй?ннміг( 

іЖ&я&і ДРИРЙ^/? ^^і^ДРіг^чднйый’хирвсоггі 

в^у.й^ібиЧЗД^ад
н}Йг’Д^д^9^й^Р^^ црркйРі^вдіь дажодхигіті 

сЙ$фі Ж&ГйЖРЙІйс $іУ РР₽дамз«Ж()? Ь
с$$эдцѵ4рмъ ЗРФДОДДЭДЙ йтар^^др<^ре,ед'ДН»Лт^<Д®ак 

5Н$евмъ(да аероя;. 
ю^р^ір^^^аарр^фдШ аргуст^2й ;п о сдФдов аиді і 
тйШозіЛйй^І^нЙ' (ЙЙрй^ «о^вераденя- 
нэдірр. ІшРВДЗдааій» ш|двдао8§і₽Ъ^₽КІадвниръу 

в^до^да^ 9 Д ОДЖ93РО яП№йДСК9^уІГдрд®ч9тель^і 
СХЙУ1ПЙЙІ эдфмц ДОгШР^йМ«9'Лрі|іхрадарампіпэзаІ^хън 

ДДРйДРРЖЙ ойт^рсЖгаЦіібШйвядйРйірід



предметъ болѣе 500 руб. объявить нашу искреннюю
, ДіднцроотвьЦ',

■ йз^ясдон^^шѣдуіой^сх1 
я• ■ 1878 ію$а,'ШѢМйЖ'Жёу,ёт&н6’'й'ЙКѴМьг нйжегЖ-;

і і&фавшіе с йV ййтйбё Й бйр &у бёДЙі^’ ■1 нО е Л ■ь'сШ^’б’ $$ ’
при(чѵф до»ійёікёЙ'!!пой|)0вё^дй:гцйркв^,-!'' йЙб%13і,’/Д'<и-!' 
лнр01сжароипрШбДёЙ®гоГ!йо^Йиі^ліё^Да,с' й 1^ШінйУЙі-/ 
чеваие» ѳ^й'5йрй’хбйшн4/!-дЪ’^ііёё'йбй'ДерйвЙг й,р^'йьШ?і 
не'-і д<р&і с бй&Й 'ѣоі^&тй' й •б'біцёсѴАа -Д п'6;‘ іф$дЙНжёЙЙЬ;і 
ііред«ѣд^те»й^’;д®^сй’йі’,о •шрйібдййй’в?Іг'й^1еч^ііК-': 
сою^:дййрйй,і;<)еійк)тр’ѣ>-(вб^бй^%й.сніЖй^і-’з^йіі’й1 дёіШ’-' 
сікий оіфйО.^н0йНі$е]Якй®О*й^'4!8?7ои 
прдйШ’ъ<■* нокаа'йЖЯйі і ’: 6 л ѣ^уййДе й° 4 к&й е вМйяШ ПФ ^ЙйЙ1 

медо$я ціф®йй?‘*Мй|/а^йЦ#ъ‘тйро<ійЪ^!йЩѴукатЭДШн'к'’ 
ш да®Ѳ&®ед>т ОХофйййХДД (йгМйЙЖ ^’ёй^ЧіД'^унДйУЙІІІ-0 
тй^нйишфві ойЪй^ЭДу'йО^ кОіМйЙЖЙ’М? й^й^огРЗДьгіг’ 
улишщіжохЙ^йівй'йй ’.ЭДЯЯЙЭД'4Р$Ййійі •ЙЙѲьйР^ в.йШ^ІР 
прежцйХѣ.«Ш’*^^у-'Ьнуі^й Де]5й8й!4Йь и’ёр#дй$й

иі/пачйШИ^ ч^*^5^<1Хё|Я#Ьііі‘6^ійІ!ЙгЙ^-т^й;1.1
стѣкыѵиадщ^ г^т®сѳй^ Д^йШ^Й^аРІіЬШШ іѣе^іШЦл/ЙО'* 
ведаэд’&і -ж№’ій©м#оаійадл йобю1 'ФёёсЖѢ рч у^раё&Р

при • ад$в&> Ш'й - й?ё|Жйй !йй Оё4$йЦуД: 5ШЙД бШЙ* 
енвохг.аіцЗнэшиѵѣД'йё'ъ іій!'вёр^ѣ'йб]іЬкблѣнй'і
уе.тр^еййхи>иі^рйятйбѣай!>дййрй еЩ''ййЙѣ^Йігй'Ч лЭДЙ&Ч1 

комъ' і до$ ‘‘Зй'г йДраД’■>* й Оѣ ак ЙЖйЬ ’лЙйй ’ й ерё ёР Х4Й4»’1 а
маирай^ен^«ййойё'.хКрёс^йі’'іР'ійА^Йд ЩбДѣі1 .йШіиХИР 
царйни?АИ>!ншокольНѣ,''нрйѵййе



шея&іэяюді’ш цлѣніъизопоігярі днйг<рлаіш]ісльія()глпвцяо 
«рш0гыніш®Ѳгьюі^в(уяа^пшгелдаѣвшоідан онъ .вре^еачц 
аіокрытпп жу ишим и лазйвр к мі м&шгдв вотвюЙояфщ-
товой крыши устроймаіпйоааяг.бивщіожеайшраг» йдиь

^1,^'штім» амвии,о: 
Ш ^та«^жи.ладч,^.з№»яф»ігг^ 
«рдаж лдгаивір мж/»??
ж» %%-
-%Мн9здНо"мястята»ажШ<і>?вт>/ііжііч? 
Л»ояед,еда)^грлий!.-ій,так? докш^ав? 
замокъ для внутренняго затвора, дверь и по^.,^ 
колокольнѣ обиты желѣзомъ, сдѣлана подъ поломъ 
«&лмйпжмч»а^ув^я«г»вшМл,^або- 
■*Ь ®ИІЫ 'Й^II^I!,»
»&«%тШЖ'п81іЙО№РадЛі8#,ЖІ»; 
■Щйи&ЛйбЙыЯ рЖ ■Й',ІАЛ»І(І,,ЖРЙІІІІІШЫ- 
шаы,,и^ЛЯі 
-Ж8дай^яі!ЖкЖнй',Рйй,і«уйдШй?«’'('оѴ- 

яймни» 
жжг,іі"о «та#
йёёВЬ №р«И<»ИІЙ-
даии® поди? ытртіШн я-эдіш. 
лакомъ, стѣны и потолки ёЙ^Йр'Й^к^МН^*,’ ГДВ|ІЯЖ, 

а«|ШВДфа;IІ?і«®йй^#сй’« Ѳй^ШЯныгтжѣтжмншубой кра-
ѵ^4ййб ^б’Ср’и й’/лшдаіййзу рййр пв хад« ШИ) • циери д он-
-^ай₽ё>Ні ійй^ада. йріі(’іѵдаѣ‘^к>йойітй'111ам№5і()бяиіи|и, 
да<^Шіы^яйёр©йтад^ЬЬ[т^<іб«йй«г»^р пшпеод, 
-аі^^о»ад^8рйдадвІІ^^(^ііЙй?р«та яжіЧ’Пйг.ок- 
рой, плинтусы подъ иконостасами голубѲІбйирахи?»(К) 

йШАйй^<оміей? 



-863-
окраск.аовау>тріиі церкви прсиаводийаЬлц вдзмаслѣспо 
дваораца, ,гй) наяполайі’в.’-пвішріИгразіхиа'іОГиційм вид* 
цоркавнатоя зданія/;из!шіг іаівніутриі/впамджнатѣі<|ря№ 
-надй иілреВшжоднонблвЕОдѣпнмйоцтэу ншидя йоаот

:,’ннвд'ер&

^жжІ»,№дда,іийиги!іащм’і. жж
«ійршаш
1йрйоп н агРаД .вцоятве откннѳдтуня вг.д «гяомке 
Д’МОКОП «ГД0П ВНВЬЙ’ДЭ ?<ГМ08ЙТ»9Ж ытндо й'надояоьоя

1»Ви?іи|$В Йт" 
іь сотъ восемнадцать _г_____1__ ___ і поиво н ннадояок

Мф№«Ж?°И- Ж «и§йо«а>-,и4и8р-

«И№ иИВД МГЖоВДЛ 
«». ЙЛЖШВ"- ЖФЬ ЖѴ 
иіГ«'іь?4^дачі8;Жй-..?"іі-^ ._......... .. ..........
да.Ідаік8м™^і[еш?,Р8ййШ: йИ"!® 
-«^о°Ч?ВЖгйу?РМЧьпЖтЖі?'Й?.І<ІЖ »- 
-ячетыйі? жда“я&и^жЛ» 
-ОДдаздр* ст»
-таірадМ' «йлл^дайЩ’ 
ЖВДйЧ МЗД^еЙйГ(«™ Й Ж^ьоп &ДЖ 
гй53іРЙтеДЭДЙ$аРаЙ<|^Жѣ няютоп н инйтэ (<гмояяа 

-сдя Ыад^адшйп&кі’'іад иулв&рдив’Ы ■А^ВДйРЪі пдудмшпріь
-ИО Д ОфКЦрОТШЫМЦ яІІ&Ч^ТИМЦд фрф^ШЖГЙгДр>Ш« ©ЙЙМу 
.мримойокрмув^од^яиидьр^уійр  ̂ДЯВЙШОДІ ІІІРДЙЙ^- 
даагелж іф^«дав»ДььйсП|;Црсч^эЯіПіефсрву )|аійЖ^дайіУ' 
-иолоцкіжу ж^йб₽да^Уж#<|ііархпий^^р®8Ойе^К0- 
оуСМОЯ'рЙШЙоѴЕОЯ нмвэлтоонояы «гдоп ыоутннъп .йод 
сйаімШ$ййіт



.йігъ.цМР-Н^ат-..’:’У- Е;! ’р Кніси Л.С'. а.ігги/.т.зноч 
ви к Ц\ж^рп^^аніііЦерковный. старосашіг^оскоівоой 
№'нже<ітро/!уѣ’зд а ц'ерШй1 ■крее'гвянйн &: !ІТвй■ ИйЙ-

„ ,<г и і. і.; .ц),».!» й йді.зиіі й•:.;(• > ОТГ<!-)и,'Н^ирд йіьгіприходскую церковь на разные предметы 220 руб.
Велижскій 2-й гилЬДПГ купецъ Терентій Ани- 

яоткертдоцидйыдедіфйВДН) г Плі- 
-№Н«деуао< церишиуг.гйий&ійй йѵвніуфрйріЖгоіі^^ѵ  стой ерлий- 

и^:»рмвйііІйл«‘’-д‘й‘й^й»йн^ ^ИЙт-і^йѣ 
■ёборѣччі<Ж^А’#$кайЖ'!Ж^
>гііоя;ц,'і^ог.!;->іі ,д .яссргіп лтшт .гя лы.кУ ынормяэоп оізпдѵт , 
-Ди іі іи'яододй .!;дѴ:й"Л о’ітботня наяерд Йряорнаопвфг
•ЙОЙМЛ " ККѲЕДР1ЛБНЫЯ ШВѢОТЯЛ"- й^'пш 
лгіідѵтяь иіі»бі»роич5 ;лІІ •■-«упьвх’ДИ «гинеи? :;ш.Д<.оіЕіИэиог,оді-»’» 
оіг>вііД&ДсЙ#РЧн^
-гйржѵя ЧРР.^^РІ^НЧ'МЧПІІѴ; Внкрдауі^ кждр^-

ЙтЧРЧТйЙ^ИЬ ФчЙ»сртеь и ,№дря>цевіда

нравственными пзъ оной выводами, по случаю насту^^щЛч^’ЛР 
кабря, дня памяти ея. ~~—:

<гині(от;ші1 ншнітнауівяусиіфі ;Й& оиіДг.'Лг <гя ,П!|О(дад ѵ;і 
то

.ервериіалъ. б->ж(ч^«ч}ениую. литургіи» ,ігь; іуш^алвдош, 
л^»бЖ^1Ч'ь.^₽^М^?АШ,Нт^»ИпД1В«ПДіЙМ!^/іИ4ДШ^'Ц*РЧй«<>дгі9т»А₽Оад»»і'' 

ѵ/ Нажэді№
.ФіяД?-

<{&ЙК^УреѴ’=^Л8Й ййЭДфмі “В.фдадат Ий" 
<«^^Р'гдР?ё?.^ев^-!кЯэУРД^» «ЧЖ^ЙР^Э

-ждаъ о^»-еж л да



•-Н5-
маіо' доІ’Ніжёіші со'пё-риісниолѣтія''3 ’Й*'’ Й: І>: ” №едйі;іМъ ’'‘Й’ібіУск4» 
КОНСТАПТШІОМЪ К()НСТАПТИНОВИЧЕЯЪН::’Н/]^ііМ^і,’’ігіа 
ЙтлйГ>ндоігышрои8>гос?ь|!іклю’іврщ«прожч^і^р&й. '.Ш’лКуідр^цщ^ДѴ а на 

ртляр^.}ісщ)йВ(.|^і

скпй гоподокскаго уѣзда Василій Забѣллинъ.
.лГ/іі пі і.' !■■ :••■••!.’ ■ $$$ ,СК Лі>.е;-І-:г>ІІ. ОіѴЛЭДОХН({П

атНЛА><ЙІТЩЩ|,і‘ЦІ (3 /<’ .І.Ѵ.Мі.П I ?Ш )ЖНТ.зЯ> =•?■:
-ісяіот"|ёйаб^я;-И пёіѣяіё'ЗѴ'Нд УйтЧ^ёятй^Н}?МіѴййОст^^'|іЬ 

: лй^ургіюу ср'в'ёріпалъ 'прсисщпцонпѣйіиійтіЙііктяріпж['вгм кяйеэдшк- 
• ррмъ; дилерѣ ^пдротріереяи»ѵ,,П(н?|Х)врі(і!М[ь ^і,гЙ^^5Рй<ййЙЙіг[іі

тургіёю посвящены были въ стихарь пспрай. д. псаломщиковъ 
храповичскоіі церкви, витебскаго уѣзда, Ѳома Бродовскій, мѣ- 

11 ^«ікой, 
городбіМ-аго уѣзда, 'Иваііъ Бѣляевъ. По окончаніи лііДургіп,

П|і(Щ^вѣ^“й#игё^%ттІі'ІЙ^,'днёвнаго 
АЙШШ? ѣ«|)і<Йі»йіі1»₽«іЙІяй»^і'#)вв:й*і%Р' д>а-Ш'ЙЬ%^^₽6- 

/МП •’іИУ'даѴ^'л-йта*ІІій‘# (Ж-твів! йт<№

■1враг<ІН!:'ййійеі,д'ёййёёййі^’йг^къ1!оіпг1ій!о'гУті'Ч?&.йз»в^і'Ь'іІ^І'‘В^НА 
йбо0ЪуйЯв^%/т;,ВІ1 (яв’’ ^-? 01! .имвьоигаа йоно аъп пішмнѳатэжщп 

»<гк,,і' —— во лтвмсіі внц лирва
17 декабря, въ недѣлю 28, преосвященнѣйшій Викторовъ

съ

«ІІ'Й• -’МЬом^ Пй^ііекйм'ь Й'соб^нЖ
’тмщёйй-'(б«і:зи ві'"йіп*'гіри;,йЙы^с даймйім ѵітаЭДй- 

та® йЖ&Ж^’рй^

іі(йѵь 'должность іісАлоііііДЙкЫіъ:' стй'сіЩІій /ГёіУёіьс'ідіпУ ’ѵЙдаіОіЙЙ- 
_________ ” ‘1‘;7‘--и

■дія™
л^ір*’^іЧ'іі7^-Ий,тѴйиЧёк<’й'''-^

І>*



ІІШ»йоЯййМ>^і*3ъ ійиедячиаііедвцгаді« і&маямііде у ий ^тря- 
АЯ|№!іі/?[(?(ім^ ’ЭТР)^яйч₽мій!<А9й^лЖЛМ> <д#ясгважі0^ріодіриііод, 
-ОІІ бфіМЬЮфіЫДОіо^'Медд^МоідШтяй^нйдац- 
«^Я^Й'іДІ с®ЙМ#:Д^)Т'Ьи’РвМіУніі9діпяэ и «гмыиоцанцс/Я н <гмыа 
-оэр йояэниаыі йоячЬэтни лкотвотоин- адюнкіищп аг'й’яоноцп .внтэвк

1 8 ■ ^"^ИШи^Й- ’ЕН1'’ ПІЖййЬ&сйкі1,
преосвященнѣйшаго Викторина, божественную литургію совершалъ 
санъ Архипастырь въ сослуженіи архимандритовъ Аркадія, Израиля 
ИіШлноракяірогадф&вфіЛокрйвСкаіп) иіКѴдіи’вдвва.иірвященЩйкаГо- 
>0 рйШе^оов Л ѣтфоъ ійнйниМ* «воиунел а<ру'іВик!іррпіиу мозебѳніц 

іЛорр^мъ пря даші г.угёасаю ■ Я]оирябщвтое;( цъОобарън все<щцтебь 
тецрадокае ду»о₽еіНісрвгП Предъидимррвіеіаіііиаінаоааъііосвними- 
ЛМэВф<ісиіх>?рйгіііоіір.а®аяющіеіі дѳожін|орям цсдл^ИщиковіьофйвбѣаЛ 
ріддр^овіЛ1ЖСвнск«№|')угЬШі)Щорквиі;йі!|ЛЯ(ИміръгКуіД:рявцвч®', 
решйібкойпжадоцікйррі^доѣзда. Анінійій іЮооиевянЦІ дебѣйккейівбі- 
л^цкйгр іф&зда, .іМгвжанд'ь. (Нювраврдіійу аевяанакюйтнѳввльщгаЛ 
уѣрда іММХй одъ» іА.Ѳіаікікхре віс кі й;; :мияко®яиізкпй поиоцнаго уѣвда 
Александръ Покровскій, прудинской дриссенскаго у.ѣадаоНмг 
кодай Кудрявцевъ и забяльской дриссенскаго уѣзда Яковъ 
Чериванскій.

24 декабря, въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ, 
преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ божественную литургію 
въ каѳедральномъ соборѣ съ протоіереями Покровскимъ и Ку
дрявцевымъ и священниками Слонимскимъ и Говорскимъ., На ча
сахъ поевящены были въ стихарь исправ. д. псаломщиковъ гло- 
баевской невельскаго уѣзда церкви Левъ Журавскій и Городец
кой велижскаго уѣзда Василій Суворовъ. По окончаніи жели- 
урліи, въ присутствіи гражданскихъ п военныхъ властей н боль
шомъ собраніи народа, совершенъ былъ Архипастыремъ со всѣмъ 
витебскимъ градскимъ духовенствомъ благодарный Госиоду Богу 
подобенъ, по случаю совершившагося св. крещенія Высоконово
рожденнаго Е. И. В. Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРА- 



-ЖГЭДг&пі(ад>лш&ИйЛі й^ОідаіііР«^ШітРЯрстаадейИѢИМЙ 
!ВйітфМШІ^(^Иійй'ь«<'в)Ь Ш^^.Іьпйй^’ШсІрѣ' «ЧМР^ИЙЙ&ІЙА. 
^йнАіріММіВЙ»І'ііі'>Из^#емВД‘) іфМІйфШи'»’ГІоЧ^бЙсйАііі? 
вымъ и Кудрявцевымъ и свяіцениШЙМт^ТойѴ)І^*^Ѵ.эВйѣ(?І*г) 
частна, проповѣдь произнесъ -ннетеягель витебской Ильинской цер- 

дквшдоаоэ оитцутни. «унноатзожоб ,вннцотяыЯо'ібіийй'нн9ціаа&ооцп 
вкквцеН .кідвяцА дяотндднвміг/дв ніноікуіЪоо дя .нратэвпііхдЛ дмг.э 
-ОІ сивцидонпбри, СЯ8Ж«М$Ні(Іі<5І П®вЛ»4йг|0еІИя^Й«ТОР®мад|('Н«^йсН 
ілнѳй*іушуту<{№ііЯІі?ра«е®™цени*й»ййнйіГРо^йяі1і.оове^)йШй(ій4 
^аядааланачъбеабарѣэипинй^ж^ервямюФіулюмшнфі и мОДярмідо 
эдшш-и>ісаіш(шінвп;ім(м ‘зві(р|шшмфі?зф Пвтрктадѣ эдадодрііШѢ 
Ш&ошфсшѵіидіЯрвдм л«гуіррі®юднаіці»{®х®,дщ()ісв^^#«эв«ісНіі 
лпрь дигидщіу. Дд д’ цвжловпцйаіія»чо»ісіваЛЯі{ор««йон&ааді<іагй'>уШйі 
Іѣсійедяікѣбьд ЩпявэікяІИі.йіікіснІ. жвьіѣчітуіяЙиоьслйюаоіййКМ  ̂
вшщыкаяонтйяяврягаииь сіігінд'уогги«кЦіінскгііЯЯяАЛь .ншнІМічійит 
ипаЛу оювдічионійхщійтждііинкайіяэвса’.рШпвм.Аго^1 й»іЙйСФлу 
■іійНовдеАу отвяэнэээндд йоязнндуцп .йіиэаодяоП д^Хв.сэ.яэіЛ 
дяояІІ едей”/ отвязнадэидд йояэамбБЕ н дяоцявддуЛ йвьоя 

.ЙІЯЭЛГ.ЯІИрР

.«гммаотэндХ дк.оитэог.жо'1 ддодп оідіідэв да .адбсяэд 12 
оііідутпЕ. (яунноатэожоб дсс.ппряоэ дипцотянЯ йііпйй'ниѳдіпяооодп 
-у Я н дмняэяодаоП нмподэіотоцп до й'цобоо дмовдйвддэовя да 
-вр «И, .дмвяоцоао'І н дмпяокпнокЭ имсяпянэрпиіо н дммяодявдд 
-оіл даолпфког.вэп .д .ивцпэн адвхптэ да пі.ыб ннэ/пкавоп дхвэ 
-пэдодоі н йіяоявдуЯІ дяэК няяцод вдей’у оівяоаііѳяэн йояэяѳвд 
-нг.ож ііінврнояо оП .дяодояуЭ йікповЯ вдЕіГу оівяожніі.эа йоя 
-акой и йэтэвг-я дхмннэоа и дхпяонвджсцт ніятотуопцп да .нілцу 
дміЬя оэ дмэдштовпихцА дг.иб днэшдэяоо .вдоцвн нінвдбоэ дмопі 
уюЗ ѵдопэоЛ йынцвдотвгЛ дмоатонэаохуд днпяодвцт дмпяэбѳтка 
-ояонояооиЯ нінэшѳця .яэ взоівшаніидѳаоб оіврѵьо оп .днэдоцоц 
’ОЧДНАЭНЯЕА АЕНАХЫМ веннЯ оілтѳіі ,іі .11 .3 оівинэджод



лі;Ч. д*$ - >аг д;. а,.,.й Цп1<

Архипастырский, .^сѣданіе, .дервдеи у да-

; А О гіъГ'.Ч
порядкѣ:

• Лі . А. ІѴЛ.-'Ѵ. :Т,І;НН ■ііііі.-і-і ЛІМ,Д . . ;5 • і ?■ .- іч; .-,.;,Ѵ-', •< М** » II « М 41 I» • ' ■» ’ і -•’ -». /-. ' . «і •» ■•

16 августа, въ среду,

Лозд^йвЬОв^ 47-вер^т.- отъ-Вите,бака,—‘Заполье въ 
4 верст. далѣе, и-.Усвлто въ 30 верстахъ отъ За- 
-ггаіпД аго .т.-Ѣ(яі > I «тя лчіим:.-’ 
колья. " { ■
-Чі/гръ Сіѵкя;)а.-.Г,!Ч:00 • і;ы; : . 1 ,. • , <> .

Здѣсь былъ ночлегъ у благочиннаго священни- 
.глоіЛИУіГ м .У.С.Л.!, а...-...:нг .. <ч игч'.оѵ.'’. \ . ни
ка Ипполита Короткевича. .

.Ді'ЯМОМЯ'. ' 310 .; / •>! ■>НО.-і, і»і .. л ..Г ‘і'Ярі 

і; я іі , і а 17и августа,’ въ ічетвѳргъуіэ : 
Церковище въ 20 верст. отъ Усвята, — Городецъ

въ 5 вѳр’сЬ.П діалѣё дбраіио ^ёйъ ТІерккяище,

Бѣлавина. ^ъ 17 версту и Маковье 7 реррт. отъ Бѣла
вина. '
у'А’-'Ѵ.-Ѵ'-.нг.'Д • ,’• • . . ■ <••-. ѵ'--,'.-.■ ...г- . ,і.і;
' Здѣсь ночлегъ был(ъ (въ домѣ священника Ми

хаила Тихомирова. ‘ .
’Д;Ѵ. Г.И ‘і-М’1 ...■».'Ч«Д <і'<1 а І.і.ч > а іі-

18 августа, въ пятницу^ » ■ •
Барановѣ вті, Мак'двыр чрйзъ ІЖяаѣино, въ 14 

верст., — Пухново въ 12 верст. отъ Баранова, у~ Ус~
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Г а

Вцище^

Н17 і ■■$! Іфест^
въ 15 верстахъ отъ Усмыни.

Здѣсь Владыка ночлегъ имѣлъ въ домѣ помѣ- 
щйка ^ёЙё^ёйѣ-лё'й ѴУ ййУтй, ' Р^да^МЙі!‘Іы®1 
о'ѵю ЛцЩ'КЬс йтоѵтав <ш .вьсЛ’ѵ отвишкм.

19 августа, ^^убботу,

Прихабы въ 18 верстахъ отъ Креста, — Вемще, 
НА <$Й Ли?.ч.і:ПО вп- ОГІИЮ 7Н!.ь:Ѵ;иг АЧІ 4П

чрезъ Боровые, гдѣ перевозъ чрезъ Двину, въ 19 
ѵЯкБ . шшвіійнодашэ^адп ли «г: ЙШЪотоо >аднэй'к< »гто верст. далѣе,—Ильино въ 25 верстахъ далѣе и Аірыз- 
.1 •'!>’ -ЛШК' (КіШ.ЧЖЩ’.Оа едзп «Т'>Я ’ <і.'Й.ЫЧ .1’0078 <! і:.И)'(
ково въ 10 Верстахъ отъ Ильина.
!'м«ншн/)Дт.г) іа иодк'чіп.т оящлі'унйлйііУ дамммйіВъ-АгрызковѢ, пойлѣ всенощнаго бдѣнія. Вла

дыка ночевалъ въ домѣ священника Михаила '№пе- 
шѵнскаю. <1’а .ВГОѴ'Шіо гЙ

дті іѵлъя‘^9 .августа,; въ іВрскрессньс^лоЛ
I .і-го <г.7втудуя <і ! -.<дай. іі 'іілйэа >

Лѣсохино чрезъ Ильино, въ 17 верст. отъ Агрыз-
1 7 ■*• ВлГ.ОИ

кова,—здѣсь Владыка слушалъ божественную дитур- 
щійяэ О'іѣтІ’ЙРНіѣио 7 к'Юі’Л'ОТГ ажай) «а®го 

гію, — 1 лазомичи въ 15 верстахъ далѣе, и Маклокъ.
,, . .Ѵ>\ЦПѵѴА«ѵУ.ШД ШШ'ЛАШГт вя

чрезъ Крестъ, въ Іо верстахъ отъ Ілазомичь.
Здѣсь,л стелъ бы.дъіівъ ідомѣ/' ь'евященвика Ти

моѳея Рыбакова. .,г
>?ѵмм>цп\ ---ѵ,.ті’взу/. лто .тэіря ѵі* <гя сцмъсг.цЧ*-

, щн21> августу въ ионедгКадиктз, а <■ ая 
^Кривку, УзйЬ^Дѣ1’!^^

отъ Маклока,—Сертею 15 верст. далѣе,—Бобову-Луку

Здѣсь былъ ночлегъ въ домѣ Свя^^ннйка "Йи- 

хайла СтокещиуаШ'ѴШІ <ПІ .ВТбрЯВ 81
И <га ВСкяВТИрнИКЪ^йпи^А

’ЕігіНРЙГН#
56*



К>ѲДТѲДЦН^Г .УГЛабГ-ОП <(Т>Ж!)М .Г: 
кэ«і

<1 іі и.

йерст,. ^.^с.-ттКрутос-Сериевсксіе 12,-ййрофі и і,.Вв.иіжъ,- 
Вдч ъ-і.^еядожѣ,-
ицеркви^. ЗдадтдййиначдеЩ'.'.и^^д^гВ'ь дот 
м^ кородсікад’о іюдоцьі,,.-куица Дррендш Диадлійчйіпда

(0І7ЦТ ЛІО 9ГНѲ0Я0П 
7ИВКѴГ''Ш^атуеТ&у-ВЪ 'Орѳду^и.дбо щі;оп 

.... „ .іі«Уіоѵлгиійьм:У<н, ілу /.ц; >.-: .ххи шіджвйаі.н ы
Владыка обозрѣлъ въ г. Велижѣ церкви Іілъин-

і ?Тч.;;> >'1! 1.'Н!| .&* ... .КЧ-Щ.НУ-К7-! Г 7 І.НР7 •ТШі.'іРОй.ИІЯ: 
скую и Крестовоздвиженскую-, посѣтилъ села Будници аліои. .іуііині . у імні,;хіу к7.ачоФ
въ 9 верст. отъ Велижа, и обратно чрезъ Велижъ, 
2.)нцояон„ да .оіі гоііе<р,'Ш 'іуідіЯ^улп и* <ітд

ѵа'йыЖ'41ТІІмгіг9 
Витебскъ,' въ 60 I 8<» ДХ «1І {■ ’ { |* *Д‘ > '/( Г» 1 ,

Крестовоздвиженскую-. посѣтилъ села Будници 
нмачіаэ 4ТЛЭДЩ(і»іг-схад ииимшѵ-очи.-.«ад іг а уя® 

__ _ _2"лт. отъ Велижа, и сл;--------- г
■•р’НцОлОП <ГЭ . 01! 1 О'Н/ 'іі !|сі!1іі а <'; и ,|.; чі..'ѵ і <!••.■
Верховье 31 верст. отъ Ьудницы, и въ 12 насовъ

' : 1 л .ія-жочГ онто
ночи благополучно возвратился въ . 
верстахъ йтѣ ВУрі&іЙ?" ««««
-•'ауѵѵ. оаом яп ѳщвмння а’г.нілцбо ваіщджсі аѣсдй’ 6Н

.«ѵдг.'л жц-рт ■ ■агілг'.іОяр'і
-чщлИ въ; настоящій 'разъ, какѣ и.вооодѣ. щредаіщ* 
ствудаіціяг. поѣздки: ®®®й<щонепарриу 'іВладыкаоне асн 
тавлялъ всітрѣчавіпия'і «его .православныхъ ібез*^-слой 
вапназйдайія!. Носдѣ полаженнаго дЛяГ^СѢрѣчинАрк 
хіерен» молитвословія въщерквир Архипастыри, .облая 
ченный въ мантію, и съ посохомъ >віырукаіхъ^іів€[ъ 
цррдощіасо ^мванаадородознрсрлъ - къѵ, народу ігропо- 
ВѢдЦ.и;іТ(?МЫ; дащ .ЦрОШѣѢдМЙ СНѲЖЪі ОДЩ $04ЬЬЦЩ|0 
здшзд извдекрлщ .дозъ давотовъѵ ІЙ4ов&г1В0й«Ій»«м'йР»я 
мѣѣдаігрд^ды*ъ>;ДЪі;народиоЛйу ,б^ту;>.ДОДО; ииодгм .Шійп 
вади, .фму ..даму: дадіі проіщвѣдй ИДИ: Щрр.ЗДНИЦЪ.^раМЭ». 
въ, Дртрродоъ рронзнодтиф;I пррцрвѣдь^,; ДОДИі ДОчізрЗг. 
«іё.і^да дом^Ѵѵ(іюсѣщ^ійигоЕіТадФ ^латнышскміъ 
0№ру^,л ^лрюниніарій і св^цеинцка Друрлиѵ^ Кррршшщ 
ДЪ ! про ПОД&№ .(>»«&• <Ж МеіасШі іКрщдДі

ЖШуІМр^дЮ.ЩЩСД. н
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Кйй-Ш&.л ( Ваадыйа= покшавѣ :>сйач4ла;'*1«Мі- ФруДОВ 
одтБ'иа»на*ешѣ. •®а,Жѵ^ай6,'Чеййвѣйа^н иВОбрашлъ* йЗі 
той ѣ • Игрекъ1 'слушател я»мн і шойми ^ѣ‘О*с 6Л й йймйѵл^ у» 
Дй!,ьйМЧ>іі>йринаД^йгап^ерЩй.>'тѣійѣіЧ<ѳгіОрй1Л!Ѣ^'Чі‘о’У(^ 
покоеніе отъ трудовъ можетъ подавать тОЛВЙО' ‘ІѴуйІ 
подъ, облегчая > ихъ;, <ішцрѣиля«і ри4ь^трудящихся 
и награждая ихъ за труды добрыми^ плодами, и въ
-уйіоіА* мааиад- і .та .гглі’ір.оно іона.іуп'лізаключеніи училъ тружениковъ,, ‘и при началѣ ра- 
ийміѴІпщ <а, > .Гіи;чі.іі :0\\‘Лм (Аню ботъ 'и ръ продолженіи ихъ, пробить себѣ' помощи 
.ажіідяЯ «июпн пнт.іішю и л-.жіпЫч ат<> .тяпая В-аа отъ Господа, *и трудиться безропотно, съ покорно- 
'Ппггглѵ кі а а и, .т.щнні,7<1 а го гопаа Іо 'ъ.іт.д'Щ стію Промыслу Божію. • .. 1 ■ - '
(Іо аа ,.ѵ.-ілчѵо.сА <іа каьшгвіяроа дакукоііО'П’Ьо ырои 

Въ Заполъи проповѣдь быта н^ т<^ѵже(
Но здѣсь Владыка обратилъ вниманіе на слово „обре- 
менеиніи" и говорилъ о томъ,' к«»г тяжко для насъ 
бремя^гр/ь^овное^.и Носи этю бремя н- 'можс'иы Ьіблег-* 
Ч'итв::намъ,,і.иПсовёріыевііОііо®вО(бодіитъ.'яаО‘ОіРі>/ие-» 
тор^успоноитаіінаігър только Гооподы’йаргам, .пюсіірнѵ 
ддйпійчіэр,’. грѣхи ваши!Ж»ы,иѣ .гйройі|аюлыдій.'.дрѣшнла 
кадГъ, .. л^отшпі а і зщіо щшиія ■ іи аза б отящи мся, о ю б® < р»<ж 
правленіи, «разни «саоейаоп а ’» п ,оі і гокі? ая йыйнщ» 

-іщ-о^й №г'Ур&ятъу гдѣ ШарОДу^Обр&ІЩ'ёБ 
ій^ёіЧг%ййЬ • д#'Ж)00‘ ’ШадИй.рѢаІШі'іПба^во Шв 
вЪЗйіаійёйіеііѣР^гіййй#, ддЯіпъ^-'ГОсУіддб1 &Ш6Ѵ&' 
пд.М6і пёбЬ зем'л я '{слйбЬі Еі о! ■ > Э $01 *й йВѢ а&і&ОДШ&Ф
лШг^Убв’ЛШ^|>сййІза‘Лъг ВлаДьіййі;11 вЫввайИ' ііа уібФаЧіОй 
эЧ^'- ЙіігйййскуУ)1 'йОДОДйкѣ ГоогіОДу;“Iй з'об^йёййлѣ^ 
оѣ^ Чвѣо'-ёеио5 Ото ѣоейтъіѣазййИіё'''Л'бв^/Яйі Эаі’ѣ^й 
ёкШЙІЙІЙГ^ чѣй.'ѣдп^ Воі*'ѣ' "О’б'ѴЙ-'і'СВЙчСШ^
В№№$ты%Г Й ’Иет*очѣІййѣ ёвѣѣОёѣй' и^'Ѣудучй^ѣѣтЩ 

й йб"об{Ыу
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й' ШДоЙй1 ’Еі’О.;'; бкл'Й ' ^В'ка'кЙй^Шй
&№№ ‘ ’6б]йѴзВ Йі( оійгйй ■; ЙоЭДій,аН> (ё ййтойійф’ ШІ
й&Ш'цЪ *^ЬбЙЬк'ЙУа^І*сй^ЙатёЙёйИ;:й|У6і^’^тй11'«ййізгі'В! 
сйіЧі/ю т^гЙ'Н"!УЙкл^ейіііе1^кайііійѣ‘! 'ЛГ'і^ѣ ёШИніЙ{ 
#у,<г^Й1’^М, :#іііт(ёйй: Т^<Ы»яй,,;'і;й!О'-1 сяі^бй'У иймёІйР Ш1 

гііем^,!,')ій'Іі^йІ,і>«Ш'!'свякіЙ!;І <г.;і!Р7 зд /здрір <глыоіирі 
’Ѣъ’с. ^^ковмІ^ 'гйкУ^'теаѴу1’^^ йрййбйѣ^і^ па

дало названіе сел'&;' владыка 'АЙ'яЙУи ^''б^й'бѣаАІ^ 
слова 'текстъ: лВьі естс церШе’ Й!І ^а^ъяё'ййв'Ъ
слушателямъ 'по'нІГтіё'д цсрйвй •'ё6'6'(?іцё;*'ііо^і(ЛІіь':і?ЙіІб- 
р'илъотомъ^пбчему АазывЖ'іУ^^ііУйЖ^^атйй^Ь^ій^ 
по ч ем у <1 и м и ’н азы ваю т ея 'д у й'й х рййіа У .2 кій і:' ‘ЗЙ1 іРі 
поучалъ слушателей',1 чтб'бы^ой’й'’Й'одЬб'й’о 'ТсШ 1̂,1 ’іШк^ 
заботятся ’ о ' храмахъ’ЁОжіихъ1,1 тНгіѣ?''Йё/зЙббтиЛЙ^' 
бій'%'душамъсвоихъ: хрЫйі 'йЗд’іЙЙ1аЙ)1’і.,'і’' Й^йійЙЬ'Л1-1 

ютъ,’.'и’ души свой'Ый^Й^^ьі''йё^Й^АШѵ;й?пБ^іг8і^ 
с лезам й' цока я ній:'1 х$а$й' й*' ОДУ иЛг' ‘Ь йЬУ
обновлядй бы іірйн ятІемЪ 1^ЪОій'У?срУЙЙик.рі?ёУбвВі/; 
храмы1'у к (рашаіотъ,1 ’ и д^ініР ’Ьббй” ’біві ’^Ь-
№од^елями;’ въ х^Я^йіхЪ1 %&!&& 4‘1 ‘Во*!’^'1 ѵ й* ^ъ 
шахъ’ Двоихъ‘ всегда ’по^Не^йЙай'и <ВЙ! ^іЛйтИ&йЪЪіУ 
чувства 'къ'Роспопу;а въ1, і2йб?м^^і'’йЙзжйУйй)і?Ъс>2В^ 

тильнйки,' и' йъ душахъ' своЙЙ/Ѵ'іІЙ’іЙ)?^ 'йіР^’йій^ 
лй!^ы°духа вйры 'й ''благочестія,*Гій'V Ой»Й’Ь'бУ'азкМйй 
были бы всегда жилищемъ” ,блё’?6'^йЙ(ііѣн’Д'лй^''6сі’ 

ій'дЫі’.'ІЛккязоон эдій сіірцрн дашпрід. ммглхАі аЗ 
Дна ^<1^11Т(^Ж^^^Вй&#Міі'|'^рЙЧ^ЙйИШ'й,нч«5'іЖ{Й  ̂
хйійайё1 э!й2В)гЬЖі1ЗіЬ^ЬЙййІ/ий()®ейіШйз;у^рдди и®

'йа^с^^йідукцй'і^ ФЙШМДОЭД бом^ 
в$ й'йМ#$Ѵо вб^Ш^ЧіЛочЙіНіШ ^м«*ъЦ
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ЯмДО>.да4)< 
ацачэдщ Мфедк; хіщодіацсіщя-, .,. б<ргот^Щ^Ж^ 

Еж«знч гй^щ^твеццрй^, ощ ДОШ
БВРОДхр? ц-^аедте^ьра,:для; дущ^г >ВРОъп 
ив^тд^ гро^^;;.рка1залдъ.^ущад^і^: ^цр^ч^ъ 
прибылъ сюда не учить вар^^тщ^.доб^ѣ^ел^^.,^ 

яАым., я .я-ч»., мт.эд» й; і?ашу 
«Т»“Х» ЖЯ Ж

™®«Лв^ч?с?ж\ тего, 
шШмніінлй лвдЖіРМі^хлг 
4№^яіт>гмцбча№«жМ^ъіт 
Ш»?^г,УЖй<ЯМаЛя^й&ШШ:<, ®А»й 
ЩппМЙгЧ№*9№ ЗМйтаІг^МЙ 
вд,йв..й«-ж^йй: мй -Й Ж& Жй$М®1 
аш»^»ж»ітш»М№о“йа'йж н"®™ 
м .яй» дѵеіитеогай^да^.й?!!?^ 
Атанюй:#члда№ л*> мт^йетж 
чда^Мймад Нштай 
^«ы^',адлчл»^т^га ЧъШйяйі 

.извѵда'1®'^ “Ж®й 
р^етч^авдіЯги^'А^л^е-іяр лржллЙ/ч"г,Л'5 
ЭДЗДед? ;ЙИТОВЖ
т^л дст>. „яШп*ѣ. да^вуж 
ужМ^жэдм1 “»тжлШ™ м5 #6м9;;ѵкюа іа о понб 

Въ Маковьи церковь новая, еще неосвящендр,^ 
І^шчтліги.внѣ



— ш —

сЛідй іе ]! исійкѣа‘лѣ; ;' й а ‘' те А с « изъ' гп ро регой I Іезе-
ТЙИАяе 'йі/1 ѴірігідрШ1 ;і •1 Мі&а < Мй*0<ййМбіШ млстіы > будете

^инШМйъсЙ * 'БсМр‘Р(серт6& ^йтй^'Въа сЛб-йѣ'1 '^мъя?Ар- 
’й'ййй'М’&рь1 *п оуВД№№/Ѳ ‘С^ал’яЙ'ёЛІйо бти -ДИ» г Шср лрй*- 
^уі^йоШ^’Йр’й'сдвЬрйіойій/РарйеЧйа^йхиристім^оіи 
фа<йЖШіл&^шхой«й&< ‘йо жому- не! ’Щіужііитеивро 
^'Жй^АЬкрёсиыо и’щршадйй’ОДй^О.аосѣщаіъ <свою 
і^ёрѣбѣь, “усірйй^^ю* Ш0с«вейН4Хихв‘у«брдіёмъ.. .?«н 

ед а і.емімоу вагона лдонэоЛ гили,
ГТМ$К.^ёа:у;у 07?; ••ІНиДѢі'р’М ?. Уі7эііНПІЮіі^ 0,1^1 ЛТГ{<|8? 

"ігі.пьояі <пі<к ощс -м’тщ.'Гаіш-нгіі ^нмедоцім ■дкшльоа»
Отселѣ Владыка вступилъ въ благочинническій 

^ЩйхдЛ. <гшзонр «Гаоьа г“ -. »інв>Ю ‘іортО аш Фи округъ благочинна,го священника Василія Никито- 
-игЛг ѵгщпэ(; і ѵгломо;) ѴіК.'-шні йаъводФяощ)іш азіата 
повскаіо, и здѣсь въ с. Ъарапово Владыка прибылъ 
ѵц9Р<гн и імнуашіо оаонівн ньд аткдннтэоп. оьиВ оу 
'гакъ рано—въ 8 часу утра, когда прихожане еще 

, .ыкргаяд /С дінлдв.ит?ъ <рали атмснищійо не ожидали его и не! были въ1 сборѣ, и потому въ 
&с К8 й':' Нфі й' 1А р $йб% й дй ‘п% ‘ШШѴ." '\)Й с? ^к о г д а 

^А^І&^8тЙі^Ѵ,1;'щ88ѣ^йЙЪ' ‘ИукЬай'й1,эи ‘д^йѣйй1 'И^Іоѣй- 
<Шйй]1^1з,киУт’6‘ 'іМ'8/ ^8 1 8йіікгіЙіЬ‘1йёі’,йрйх^ий^’/Й1т> 
~^6^ь]ІЪЖніі8Ййй(ёсѴЙй‘’^б^йййК^ій^),^Ід!8і^’ йбмѣйд’й- 

йі’В№ка;і,ѣ,йійдай №»*и0іь 
да лъ хй/й?д8му*1 ’й’й&Й^арЗДіЪйЬ1г‘й$ёІкІ8ёг бМИФйЙ-

веніе и дёржалъ къ нимъ прод8^^ѴёіЙ>‘й^г8‘>бё8ѣ!ділг

оѣ миб- іт ов жаъ милю <ѵу даЛ .

‘жШиА,' ІІіДОа'1 ЙеІ#ЙН^$Ж)йБ‘ ЖлѴЖёѣъ'н и§&*$вО- 
‘Жіа '^и'Ч?^А?ЙЯ^^0^вдагік»гг^тоі^ЛѴІЛ4СШ5 

й,ѣЬАо^й₽йІ6)^йх<іі, 
‘что хрйсІНА!Йе<',88А^ИйЙ1ЙлуійАтБ'ІЗУЬвІУІ'!Н8й{іё’яіттИ0- 

1зМл^йъа’йй'УЧМ^Я^# й^рато
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Ияйнруриыадраго»Прербра?ве(иек^ійрйМ»япЛ₽®г 
лфіЦиав.ѳ длстроящагоѵнаѵійѣхдтѣ хвдавышчнрмъ^.Вда,- 
•д^кагирибыіЛФ весело Крестурасно^ожеянре\">^а 
-берегу.)Двинц, ійь мѣстѣ;;цизмадро^,, §)з$і ^ѣ^т^ыя 
іобсшонюельстѣ^. н<^йуЖйли-. длд.дерр дш.водрві'ьнрцатр 
іпроиовѣдь ісвою такими слова мц:,-,-^ЗдѢод трестъ, а 
«хамъ сдавзц • <»здѣсь • у нимижейіс, Ф.! там ъ-, Црео^ра?ге- 
іііе..^и<Вдроцем'йі!такъ,>>« быть,іДѳ^щцр;.) ді ^неста
ламъ Господь сперва показалъ славу Свою, да егда 
узрятъ Его распинаема, страданіе Его уразумѣютъ

Ж«ячйт-Ш!.-Ы> 
іРгжт’&Ж 

но было пострадать для нашего спасенія и къ чему опіэ оОжохн^ПіпоіГ .<';■■;•.•'•? ѵаг.г * «г- оп г і Я’явт 
обязываютъ насъ ..страданія' Христовы. ѵ

<гя уіТПТОп п‘ .ЖіоСР М'Г пг.мо п огэ пг.в.гшко <ш 
4-піЛЙНгйЖ1
.до^н^у^мен^.н^^

^й 5?рс^р .ц^тэду ^.рреедрьу, 
-ЭД?тЯ ^^>дазцеяедепДо^^орчрн^(^р^и 

„нт^р шушйрвъкшш ШЙЙЧ;?

дадево^ Е^ЮМКІЙЙ,,. „
-ю. войиеМ^^Я\ГрЯпрДня;.н,а^ет^:
Лзз сз вами семь во вся дни до скончанія втьксг^^й^.^

ДІдомдае^мъд,^ 
Ж*<№ЭДоТМ

отве^ ^ЙУЙ^'Ь;

гі.ггаорі. м шіюн

дгоѵ.еов МО...
§нъ 

етЯЙЙ-



.ж
ігаи» адрам«- 

-Ш? ?,%>йд!а^ЖІ!г«МоВИ«№»ЯІ^#»йнв- 

йщНдайн* лига ч»й«*й®я»

даа. &> <тя“ода ■ »ет» іг жидрійндардгаДіиюм*»* 
ЧІЯ .І?х^ЯЯпМпЛ®«.т жіі«» «оипрвкрйігйр- 
^Й1®!^мо?ж да?йрабшшмн жногорш 
крЖ ЙУТО^ѵцД0Язей’я^ с<даъ ‘іиѣс^>чжіЬ«і.Й0 94^ 
Л’ХІін вМВоІ^ь.ЛР^Йѳ)нс^ег^?,ел^ва ЛЙИСТМВЯ#^

Лѣ ₽-ВДда да^ѣ^Аі^яДладэмцв№лг₽п8аліад’»іі<б 
Й?8Л^гг5^Ч^е^^жпйРѲНОФЦтьлпюс®игающімяэда^ѣ 
Ж^йм^іЯДУНЦО-/^ <Сфі-іГ^ряос«ік>і.<'Гошоііуі) 
Который
ет’Жг ^4Ж'-‘‘а^®и1ъ-я'йда‘м,я Ко"

«3»Л«М ЙлЛмКр* » ,ІІ9І1ЦУТЯИ ДО ВВ СЯѴНЯВТ» 
-о<іп .»іэ-дада?я $«*». ч»11?#» л»(і»?куи*>®ос>і 
кресенш, въ 8 часу по н^удадцти* «оод^бэбынНоДі 
’ВШ’ нЖГйй

’Ж^ШдайРадР ЧНЙМкИЧ^М*» 
“нта «лжида ѵвы«ч«»«одо



’гіісковскоН Й$ер- 
"ЯЙйссГКР ейФІУуслушателямъ 
*внй&^ЭДгЖІЙЙіійкиіЙ' ’ ІІ8МзЯин0 стяхъ! пото мъ у ібѣж- 
ЧЙІН»У йхіг••’бьМ'; 6ЙЖІЙІУЙ 'ЗШроіп и ми“ ‘' 'іристтн а ми. 

ф[йгйі$,9'в'аЩй^ ' ва&а' преданное^ пра-

'©біейОіШЙ^це^йв и • Й'ЙЦ нй &&пЫм ъ ’ со судамъ / не пр^-
над-і^йй^мѣ'!1іЩ0ІШЩ^ІЩа^’КвѣІ. ’Йоъасъ они мо- 
д^'ВіІаудінч.яиох) «в'еѣхъ'^ЛёШ’^'ѣ' вйшёй''^^)х1'й. Ва- 
щ-е дорір0ншйя»яи’’>й0ѣ'йЧі -нйЙъ!;с'Нс^^’ сйАйѵЕ^’^е^- 
дда !ІІ(і.іоаІщ®йі^4'іЧ[еб’іѢ<> іі'дая
д^іва:лтякеь яа^ж<Г*ШРвёѣ*і^‘Ш9ь•’йоЙЙЭД»1 нй$а- 
д’а'УЦь ті-Н ь сл^ташу 5-й рйхё ж айё Ш? % р'Н^'ёУгО  ̂ѵ^ак ію- 

(Ѵпдйг./Владмка^и' сй^Л^к^'^А^ЬйбйЙ ^ЖѴіі1' и й$$го 
ддешевіодоми «пасенія,а >йі,§ЯЁЙд’!жё*гй'')Д.І^г14%Йтйг ^вееіі 
р^рийй>гіолвдкойуі(!>®©бёіій'д ІЫ^й'іёѲі^дй'йі Іді/Й’6Й- 
йОлй®ш(жаэярд^<ии^^р«с»і^йУга^ гЖй№.11 йиЧ° 10 

-оГі! В^^лйй^^^ВШДЖаии^й&ылъ^ ііредъ ёоже- 
ик слушалъ 1 съ собрав- 

йимейнЯѣиЬіЛЧЙ1^ефНДб^Аь;911 п’61 окончаніи1 же ^литѵр- 

ГІ^иШьяВйй^ІіуЙ&яОЯйі1 евангельскую при^^д 

читанную за сей литургіей, о неправедномъ заимодавцѣ, 
иэа®тйм^^ййЪ<ШѢ^І,О (УейЗі^Мк и^йі^й^сей; про- 
щоніньоабіа^Фой МйрЛйЬбі 1̂.1 оп 'РііИ & а?а Р11ЭЭ (ІМ 

-нѳдВща^^вБЙкресныіі день*. Архипа- 
сФа^,иІ№^^ШіЙн<Ж1^’&^р^ІАІ1его?’ вышед'і на 'ам- 

вй«'Йой,5%^р&4’ий'йійй»п 1У^ьпсИОдавщемуи,его народу. 
сйрос044ог*йоОу $фУНёг ’Ьр^зднйкіі '’Гоёподііи, —ДЦк. 
іірМ&Ж ®^^йё^н^^Нре^}й’ікейі^'- -'празднуется аддьгч 
кгГ^^дйЬ’йУ арй^п ЙІ’і'Ьб^'у ,а 1 а°воскресеніе1 Ікристрва^ 
крЮРъ Ч^^і^юі^&^Ір^дЯ^^сАіііи^'^і:,^ліка^с^к)Ѵнедѣлю^



пастыря рѣчью, въ котоі •оп вдитзйпнхаЛ вноиа вКд
— — ........... — ”,ъ нын

I .ЙГ.ОТО_____ ____
:»тей, изъ коихъ многіе уже 
а жгЛиіионод вгшпг.ш) вяидйпЯ 

жаи хлѣба. Владыка, какъ бы 
едчоя .мйо пг.З'ш кк'ідо 

зйлъ къ народу слово 
:<гкп№нпі

___ УО 511
' —ду, МНОГОх» А -X А* Х7 I' 
уж^ умерли, и

В Л5«*А О№1. „ы въ отвѣтъ 
эолжчт ‘ эОяіш __ "Э на текстъ: 

кйдрнщ і к (XI і <гм о т ио*
№ите иіо Мое____....оялЕояодоод коээ пило йГіоЦй ..
кротокъ семь и смиренъ сердцемъ. При этс_ 

-ядтэ н вхятгт утн умѳшнг.рчнт оксвиот ОНІО А’ТбГННПР 
стырь училъ: вс*ѣ твари и всѣ, мы зависимъ отъ 

шмткнігѵдои <генрѵ «піытэшшхпА «гйотоТГ г.?.йотэ 
1 оспода. Онъ лучше насъ знаетъ, что для насъ 

<га коаэ нтоолнддаай <гятумэщкот!>М .ути унотанч/ 
..... ...... д полезно. Отъ.Н'его зависятъ націи участи;

ИП19НТ.0П1И <Г.І и опЖгш Оіг.оя 
і съ. ндми. все дѣлаетъ къ луч- 

«г«ѵ» ^гхшжоВ йоДіяоігле ,'ніишг.отшП му надобно съ смиреніемъ и благопо- 
ійгдпн а'тіу о'ів'і он одшлтг эн ■шптлі’о 

Промыслу Божію, и въ са- 
.Нш,вп пшУд а?я ятоод ующему насъ.

ірА л д іа бпод 11:5т.'ГА^Ѵ..-5'і>ллйоТ)ё'Л о А1

фйіа ®нй»^ду?тииеігоклэа»аі«и\\ій» яанал&^Ѵвз* широкое 
-дагаиіеніі- ноонробеніяа Хірийіов.» в^дйщсдріедуеаьсадѣ 
<ниаде®в)І<Іпав(йнія9атколйрага мькіЯниоедАи>й<йгДОлЖЛы 
-Яівбш^ахгцэ^^дшва^ланіхридіжя^і^ л<<^на^едіи 
нйипобяд-гія.'ід.іяптгііікітіінрашулаейішй жіщщ^ оноЛц^- 
лфвджа&норіповіѲі}Ж№іа ЛрЯипасшырь^ДРлжно днц^Д- 
-йатьа’иаім^яьісфѵ нйянеімъ гпйв«кре<ййіи/|(
-ндбіь віыэкизкржвй ии»вид*ьвя дасгян|Щіид$у[Дуіщрй). 
атвщ.ѣооп оіндпоэу н лііаяноі'.яонбо и ніліііідіЪггА

Въ Маклокп»'священникъ привѣтствовалъ Архи- 
рой между прочимъ заявилъ, 

-оп кдитійіінхдЛ вНоИз кК» атлптайот ѵ'Мѵу 5п
чжо въ приходѣ сію. въ нынѣшнемъ году, много 

)0Н; янлцйЧѵ о«в»$ зйгоіи :аг.отиовпІУ ояоДо оп.пЖуг.о
"■“ г .... — “

ж*йдг~7„ -
на рту рѣчь, сказа-„ ------------------------п_,п

оте очи ВД’іои ..іи-.пот и оп лгкііаѵмдоТкш; імо'іп 
№ите иіо Мае на хеое, и научитеся отъ Менр. я/со 

оя.іЕОяодоод нооо ггійш эгіошй ..гхнн .га отвна 
кротокъ семь и смиренъ сердцемъ. При этомъ Архипа- 

-яцта н вхатр ути умѳшыг.рчнт одшшот опю атот 
стырь училъ: вс*ѣ твари и всѣ, мы завися 

вэатянігѵдош а?ьнру лдитодпнхдА «гнотоТГ 
I оспода. Онъ лу"чі ггя кода нтэолнйдэдд
нужно и полевые. „ . «ГХНІЖОа ІІОД.ТяоИііЯ
но Онъ что дѣлаетъ съ. н 

-впнхоА а’г.пфэяоі . < 
шему. По этому-на «гтноцня оп Д......
корностію ПОДЧИНЯТЬСЯ

.ншіиі ши гм <гн атэед 
мыхъ наказаніяхъ насъ, милующему надъ.

нг»ыб вдытэлп нхд А ідіабпбгрт.йа^Ѵ -зталШіѴАІ ;
оятояу 1т ■.5ша\р..ч». н-нХгла и умлх 5',ѵ>‘<шМ >г ^эибт М іі'
-ояот суяіяот.эп онэдЖофя віввдо'фНб‘3 нги йгЙоглзж 
сГт&жЛю анігавяйИФКяМй^лй^аі) -Вд»дыкгй?й#)(.у^л^г,н  ̂
ебмяочю^ичещ^окрушрЛніерчиннаво ійящ^вдйМ'АА*- 
-датапЭ <А/?М(?#р{к«,до.г,)'3;іѣегі/ іАряиямтирйа ііЛрпшжЙбП- 
~взйшінэ?(нь;ш8 <гЯ .ідмуэ ішояэ <гя іяввднт н ачонн



!)оло-В<ы б\О'Брив№іъі^ла <Йшашвигона/ъеквтЪй)(^ш» мМйД 
Фо» • ’ МОЛШѵцы ’1 пар&іетсяр«> Вяадй каі іговоршпв о нэѵаяю- 
'йі№ молпчвьтадомашней ш юрщеетвеннсйшіЫоведомЕь 

ійЙОйу^м'у -оо,е>уіжиціоіфбновлѳнй\гзДѣсытрпяйді- 
•ф#аЭД<° хрямндк й$вй'фѵвбсрміёімъіюгоііі.иэіъгыйаиеіая 
ЧТрйййй °йЪг-ЗагорійідаяпВъ заилючепіеонВладыра 
'Убѣ^^Глѣ1 прДіхОжанЪ'!ЛЮбитъі''©войіі храмт^'і/звкъааоб- 
ч&ЖіХйьйЫ’!трудами ваапааих® йожегрнапвканія пере
строенный и обновленный, и усерднѣе посѣщать 
егоі^ л’л,3іі(,яіо'ъі':ш4п я’ішннздпіаэ іѵаоѵлйѴ. «VI 
(.ятліявва а’іднродіі ѵджэм йдпотоя <га .оіар<іо ндытакп

Въ Сертеи текстомъ для слова Архипастыря но- 
отонм еуДот «гконшашан <гж ,шо Мохной <гя О«1Р 
служило слово Спасителя: II го Мое бМіо и1 бремя мое 

н (нп.оаму аж/ штонм ахпол лъы .йатйъ ахіанакоб 
легко есть. Владыка сначала напомнилъ слушателямъ, 
атаато <га ко <глші ліяыдвг.а .коіі’ьх нвжодѵ йохоыі 

тяжкое бремя несли они, когда были подъ 
«а оаои удодвн <гя аъѣбвяэ

ъ помѣщичьимъ: но и теперь, 
.ЪѴІІІі «ШО ЙЗДІЙМѴиОМ И Км’

~ ~~ -------., многіе сами
’пміТ .

какое
:<гтояэт «біі
игомъ

ож
снято съ нихъ

-впнхпА <гмотб 
чиняютъ (

<ГТО
-(Р 
ю

когда! і^го {Й’о 
04Ы ЧЙПѴМЛОВ ____ , _1Т___  ____  себя добровольно йод- 

’МОТб ІЩ11 .«М.'тОТО 5ИЭДЙІИД і? «лщ«оо 
________  еще гораздо тягчайшему игу грѣха и стрв- 

сГто а’мшіняве ьп« .«гоя и шівят йгоя .дънру апыдо 
стеи... Потомъ Архипастырь училъ подчиняться 

<гэвн іц;д отр .«гтэйне «гэвн________ н’нО .ЩШиэоТ
Христову игу, состоящему, въ преданности своя въ 

;Мж:шрѵ ящшг а’ткэмавв очѳіі.<гтО .оніюьоп и онжѵн 
волю Божію и въ исполненіи заповѣдей Божіихъ. 

■Х?р- 1, н <1Т>Щ..тд ээа жНи/иі .а’о «ггэві.йъ отр <гнО он 
Исполненіе заповѣдей Божіихъ, говорилъ,,Архипа- 
ОІІО1ВІІ.О ц Л'кщнэнямэ <гэ оноотан умотб оП .умоііі 
стырь, не только не тяготитъ насъ, но вноситъ ра- 

"ВЭ ла н .оиікоіі ѵтлыиоаІІ вояткннрдоп оптэонпоя 
дость въ души наши. . 1

.н'эйн укщног^кн.н'. сау.вн ахкінвевявн <гхнк
Въ Бобовыхъ-Лукахъ проповѣдь Архипастыря была 

на текстъ: Блаженъ мужъ, иже и скоты милуетъ. Чувство 
жалости или состраданія врождено человѣку, гово- 

Лри.ігѣг-®лйДййаѵ'ИіОлйі ннддіф'яійііяегвноіігпно оііжетъ 
"йМглуйЙЭДУвйкйЪ ъшіъііюфя&сіэтф^л^людиѵмбдавагочіъ 

мте^д&ёст.окюрорд№^ бпжі- 
нимъ и тираны въ своей семьѣ. Въ закдюченішВла-'



ушабызлвнжкдѣгіэтм'ы' вваимъ не.жаюшгаии мучить ®<<иа

9С)фтѵ^<0Я№фіут''П>тнодцви «гали .«т ля <рвдв«и:вя^

юЬдайі^'кЙйъ ‘Мущт^ийР/'^&ъ -й^егііЦНйъ^ 1

мать,—родитъ, кормитъ, воспитыв'ОЙ»’ ^^ЬЙ;Оіі5'8- 
«^пшзіоийт^ іизг»і^ийжн^да©дф^ет*.ѵад<бйій^аетъ 
еамрю сеитаршітъпже4зэдъмггиэду9а «ФорЖВЙі?ХЦ<д^й’ъ » 
©»а эюврнада^ітаі^аѵмдмй'д Ѣ1Ш • | ькіойййф мйчінйі «да ое»иу 
доброму;*>'въ- ллгдйтВон&ейа 'Мншр®і-Она <ирМ'0#ОДЗД%& 
в»й«& 0гагело«».Ане^»о.мыкъ:>'нЛА^ь®г^—л^йлъ'Ш!»ййх 
ки^«нв;.'нри®яасили гікінріри соене-ръ^ сй^й^ъьбЮД^дЛй. 
йрии^гія) «АфооііпивФЫрвк&реябл&гоігловиній, з кохории 
мдадатзда/ет^еимрид^пся получиіЪ’йамъ??/! Възявдкь 
чад<ш<іВр[ідика;кунѣПі.явіиіъ .слуий®ниейдоуй&ййііЗгь <'й 
йРйЬ'У'ЙМГЬІ нО^Й^рбЙяТЬіИИНЯКОЙ-ЯК'ИЙІСІШпОЛЪр^^іЯѵ 
Ѳолѣей^іѵаш эаі-йеликій.і»рѣх!Ы'ійричиййЧ’Ь!имъ‘ій0^ 
бои... -иже ЛЛ'ІТО
ли (Вад<7/елв|!аг®ііпд<ыійа прсіп«*вѣД0валъѵ>\\й^ текстъ: 
&*тмяшо ^щеѵи&ѵодитъ 4Ш^^т»>йрткй>^,чУ^Вгь<аддойѣ 
ейПемт*гіА^р>иігасп’ырв]Д}начапи.іуш»<іанібМЪ''»й\4еловѣ^ 
наі **ммдо нтиидио.іпребуд^л'П '«ъі-д.іушап'еляхъ’еду 



Ж -

зданій і ,®і і «томъ уд«коод великое) і благо вдлядве^йтѣввавд 
дпр'&аедавді иилгодакрідля .уисненіа ^тлй^яаііииеінй>ньк 
указывалъ на то, какъ да^втоттаукрашгайвй^олри*

да*ж 
ед^ра^ё^сіедг-Шфіья 
Н І^’ИЙйі -я?1^ Ш&-

Ж.л^вИ9едь:^ ЭДі'іфИЕй

Ш&ы ;^М\дайіи^

вджда бжйжй 
ймвіщь суэд

-^'Яьс.^і‘А'Й% ЯЧЭД'яытмпооз :>і'тнмі|оя ..дгтадоц—,агвм 
а’Т9г^йп/?ДОС/^^»чіі!редліетомгн'!пау.Ч0иія ЛрхдаиаотЦэя 
къ. жродугбшь^оадово?ц(іігпшуййжиугшоронау отрада» 
^Ім^'фаяй№иа«ФШ»)нар9дйй’^«»и'йлгіігванвд'»іел<)}®Фісвве 
Арджшошрв .внололврмиі/сійі еіШ$ тлджд. -тгжв: *доДОЗД 

^іекіиес&ужт.п&^^^рвако'іпк дляюн 
ІШд еаднза.і'йШъэ шиѵаддно яаказйлъ^.какйятвреддаіироя 
тццодияъ .еі^ітйотйиЗввнюб^ииаваниімрА» быпуцііцаі 
овйбййИ^І ко^дікілюдиііл^уа’Ф «‘прді<д»ид^и'ль^тодкж 
»,'ь лР«^ж^од*оири«яграо. Людиуцс^ржвяцйіП'Дішм®ѵ 
даод)читаііВййды®®,й<>яіобезні«кгВ^іШД)урн Ц^трілі* 
еовьа’іійгапаана* гйр»еіуі^ушда надавала^ <кйз»рь»й ѳв&ъѲ 
отецъ ляси. ...ной
:«тз₽я ^гіавоиод^жмпдрі іАчтішіЬтыріаЛ’бы^Ь на 
'В&нотьаІіДд^^руглбШ^тш шѵйтіфшѵіпам) ^лшалцитл 
заШвлі/ж/»ов&інг,Вйкг(я,ідкаіРЛіод|иоратов’Пва]^йіътй9Нй‘> 
обхсщдімосдиіпці.благо.і’ш^небацііііейцмнаШ ножвйи н‘Д



б«рг®у/-вёмеЙнѳ№'Ек':вд> быту, ©бицесявениііэмъфіваібыпу 
гибударст.вевнрмър маномнав®:<аі самарскихъ ь пощада’-' 
мыкрихфуікрціаввныхъ'іоты аашодйой.сзіѵргги нишощіюу 
юришшшйонцъ ним»г<'лѳивісѣхфяко«чо®віРосши.іаВаган 
годеаршій 'іРооішадууі то®»ррлк)іАр.хипа0Ігырв;ілидж мы 
и© дгв^ц ( ф нкняйо /иаа ш е иві » -вой л ю б л емка г ос /ЕО.СУ Д АШі 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА) ^НИКОЛАЕВИЧА 
еафццеры лНія^тй мы^сырИХ в#л(икой
ЙуСйЛО^твемдиЦл-.я лдуя и .в>р>боз «Ѵьй оквци аыаб 
гнія(Црйб'ывіпй вв’і40Н₽лій^гоЙ2 автуедаі/Івъ •Тгтаоон'к 
п©э ій)йуДййі^нй<1вбі’рѣн©®й4Яй,'В®исобоу»«іпввѣмшо града» 
Ф#тв ду^п^ствадіъии! йредеюНияшшжо^пастйЧ'й 
ИМВД<;воѣ;и®Р і^йуемійіі -^рад^, УѵВ’АадыжаппотшпвЦ,& 
тчгі*ь Щ0ееріа;п®юѣгвдф’ огре^смую»Нунолрісяіую царя
кЧИф'агтб друооіі день иИаммафюр«.^о^вмъ^даобыі 

к'Ь иадрорадйомъицадѣ (Вудницпц наплэбраігнвійіь' 
цу$и,а'4гёбз$ѣдоу цеф<шв^.с^ёЬлов»аймэ/сеисй^рн-и лв® 
кЯЭДДОі й»ѣй0йХ«іій?ерйве?й,пйр№иарраій?щрихбікан'Ё^ 
ЯрШйійЛИЛ'впйФ НійМѣі'йромрв'Шииотаіі.ѵ >йдоя <га ко 
л'ха]ЭДйъ*'1^ЭД^ййѣ вйв'ВЙЙ-

дыка ІдмМЪтѴ'к-
ма>, й^&я^^ид|іві^і<мо,ѵірб^«а^і9}елиж^^мл^б'«йа сія 
яОЯ^іймлйда4«Вѣі«й0йѣ»шм® Аряипат'ырьк₽йв©р^йъу 
*го: ’аддаввйудр&даиад ь-ййщѳгаэдушейнад© «>йа0іірбШя 
й»ии}(Яітгяінй’швй»^биін0в кпбведнйіе/чт^; адф'^ерам^н 
ззййаддаць <іцѣиазиячгдасг(>и-надв®і дѢлѢ ’ііоіиійХ'й, учиячі 
йо: зШму> ®ра»»йтв гуиі) ад,фк8абйу®дейій^хйолі0>»©,кв 
ирйл»йцеиійуісерда(йі:©’іі®^у®ліеченій: <ШВ©рйИй МУ томв{ 
иавшквпбопрдискадия’іЕнОйк ійь/ иа®іе; мр<яй®^фт?в «ре» 
вр«Т'над©ОІ')іі0І^о<е^ія< нтлих*ц ідуШНйі^нсил^чуяам
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Зыва>тА'<іпа,і уденіе .церіаж^нйамэйсу^фЭ
сгдаеакмы е тэажо ры ;а не знав аніамші которадая б оч 
ріюнкяь<<яоіхіі<)(Ыйиь чхиѣдалжны <иыо)ина'сыдріі.уі йкфсму 
чи'йЗы . ібыть1 I иам»і верв ерШеан-ыім« ?< іці хрисдіанимн 
краждапциии ДіушухеіііЪюібнрргяіте цъ^^шоейѣ^іза^оддоч 
чШ ЦШДйі«ѵі дим'да),(Иг..жмзи)В аюаша отбудокр» іб.іед^н 
^Шаі/иі;с>йёШивНЯ,іиіАЭЯйЕЛ ЛЯОТАЧДПМЦ 

церкви, ау^р‘»Дірк'ииік'шр*іирй^ 
былъ прямо изъ собора, и куда нарЬд№увт^Иййі{Я 
аазнаяъДіяВдаді^ка;; ѵнобОбыЧном^ міШИЛпсіЬвіи, 
какъ быібйъ<иіро^ітжаніейедо®а{,'<іі)опорйнр»ярув<&і ОДп 
борйу'>кпроийаеіс{К'п<мЬя^:и^ іексяфйтэйійв^м 
серй^.ъжа>жі&гіГйл ,у^мръ. г0мцоуаряіі?цй’€вду®Фт 
в.^нсеб^^иривуМ;оірі^:кфорпо^і«і\®дѣс*цодт^^ ачте- 
Гюбіі одь<іоййіцал« яр <«$еяшьШ а іваь вдішэдд благйчроия 
выяр ж ірцм ъі|і дае^а, <1 л% 4и«^
«ни іг кор^йцношій«д®ъ\ѵБ^а^нае^руііъй <?ѳ®ФдаъсмВри 
жгЙ4;;іішіЦ!йунѳэр1піыій|!Ви^а^івд,аййвѣе ’дарй«^ей'я 
ея въ водѣ чистойн^ііюріѳядачн^йі)!! шкѣсішядѣжцй 

№іахъ 
ШЙЖЙп вяыд 

М?
иа-п^^дднЦн въ іодарѣ бжѵуолѣпныііІЬадъ^ іАрнл« 
маіетырькдаь іэдйвйійвоемЪ)Діблагоідпри)^ъ/0'йар.€і<огуіт» 
н|эдх$»а»ъо з&дар і іпонеденіеиі іи лбда годѣмі іг тіядоива 
Божан, .И’тжедал'вчл«,ъіаа»в3йй нр^идынй/ігьа^^йййм: 
наінейкоах^ій^^би/гейадю СЬцп аебй&четцсмЫа-;дда 
ташуі Чігабыл|&ыіпь ;д^й!гойи^миіва«да^да^йіма^гіі(|ін 
адрк'Ь'дчр ашодціі'ал йм; и вды знб рг шгдояэ аб^п обие адш 
Иі $ нралцадіи.ідойр од ѣед дмщ діу шъН^и^-ьъ ііГ еяедаад^



въ основаніе проповѣди, послужили слова Апос го
ли: Не вѣете ли, яко храмъ Божій есте и духъ .Бойкій 
живсіпъ-въ васъ.

•- 'Въ с. Будницѣ^—сеі^ ‘подгорбдно^ъ• й^рѣ/сйбЛо^ 
«генномъ при большой дорогѣ, Владыка 'ГОвОрйЛѢ 
слово о святости дней праздййчныхъі, -разъясняязіто 
повѣдь. Вожіюг^Яолла’ день субботній еЖёсетпитн ею. 
У вааъ^'Ѵвъ Будницѣ', будемъ бесѣдовать о святости 
дней воскресныхъ ■ и- ■ праздничныхъ, такъ началъ > Архипн- 
стырь: яэдѣсь іслоро евое.1 Далѣе1 въЪёмЪонъ особей^
ноярасполагалъ слушателой!воздержив(ѵгьея отъ шр 
сѣщені'я въ втотЪ день база ровЪр; чтобы5 ДаѣЬ'поКЪй; 
себѣи отдыхъ рабочимъ конямъсвоимъ. Въ • слѣд* 
ствіе сихъ увѣщаній Архипастыря, послѣ словаемц1 
волостныя власти дали ему обѣщаніе составить мір
ской пригош 
въ празднийі

щее время

гочиннаго Короткевича, обратный путь Владыки 

Крестовоздвиженскую г^гЖУ^втгней говорилъ слово 

н&іте^т’ъътай^ ктоѵце любитъ' БЪ&оды1 Іисуса1 Триста, 
да' будетъ проклхжа.'ьгАрхіНіпаеттярН'о  начала- деійвДОк 
чу вогвоватв/-едушател ямър ‘матерымъ * > хра’МЪ* «хъ ДіО-я 
сТхздиио-ц&помипаетъто’ЛіревтѣХрйбрОвомъ',1 какунѢ 
великуі®•>(|л хобовьга явилъ: ■ къ» тамъ а<Горйодь> і Ійс^съ ■ 
Христосъ /свбимикршугными за? насъ отрвдаійіійійл 
За тѣмъ ^говорилъ/ ѳп.*гомъ<ЫЩѢг'4®^ъ^должна/ совФфм 
ять нашао любовь/къ і Еоеиоду’/обии какую высокую» 
цѣну имѣютъ въ очахъ/Божіихъ ъащисдобрыкі'ДІб-

*Ѵс



лау‘жоі*даі'а»и!)санф^аі4>твя/’и^і'лю^інй .‘««ЬЕФолайо^я 
Ійипрйу бК^>ивтуіМ'ѵТбітііаи\)№илѵ^отво^жг6йПйаіугй. № 
союзѣ съ Господомъ, при благодатной
ИоКШ^і о»л^^^(^из«ітнь«фияФ^ь делйЙѢЙа, 

вдя^дадедйэ<р$?> йВадт^,пчі»»’®'іда>и»«ж 
ДЙВед#і;(й&«даи) едявдадЭв^^^КЙІ^откаэ о опока 

Ж ^дадйцвдк^оФлк^аваі
одощнМЮЪ; чдавр^^даадд'^ѵ^ог^'й^Л* МаЦ($*ьмті№

глр^вдъчн^одзд^Ѵѣгяоб^^
г^^^^цсй^й^пййіі^^алшдава^да^том^гяппй^нон 

ск<т мы «іодайо 
бе$ммвц№ йий'Ѳгн
сдаа/ййяоЕЭ й’глоп скдытэлпнхдА йііійщй’ну «гхпэ еіато 
-дім атнявтэоо эінвшЛ’бо уи.о йод Йтййіш нынтэокоя 
ймода ^ОЙПЕІ ЙШ Ж1?ОТ1Уа0ТЯ^П Г,0ЯУ

ѴА> .ЙДХО«)І^М1Л*пн^дЙ іга

-и«,ПРАВ00ЯЙВН’ѲЕІ,І0Б63Р>ЙГЙІ 
нянддь'8 лтуп ііинтвпЬо .вркяоятоаоЯ отвнймро'і 
ЧЫ®? Мь«І* «ІЦШЙЯ" ЛВДВД& 
6'ПН,') .ГГ.Н дф! 07 Й 9(МудТАВ’ЖіЦтОЙ»№$\ 

/чШ>р^ов'Л^вІіое(ц'О0&зрѣиііѳ^ ’учсіш ърйтфагкурпъпй! 
журналъ); бото®ловсйдйг!науіК№<|/\Филж®т(и^ оюоб^йімб 
въ!Дѵр&бѣ:ижг|Ь'Съі/&ор^в5іенивіііъ^''ттвгйріелпвр!іфертоі?-і’ 
нйѴяИвл'0|>інл!чкріишХиіііИѵ,^йТ)ліопраФІиіі/щаі^(»Еет((ігй) 
п|>ррой д «у гцрр йЬ в Ь8й«і© бдце стаи нн ыхъ > <вд н р аи^ин г. да 
ііавйота^ѵгР’ ітекщодях®; і^ііадіжідятяіісіфбадяіяяфіошуХ 
т-р^авмхаміііилмзаі'рріоии’ИыхФ^сгншхеди’съягст/сй.шйййѵлЬ} 
книжками вяуяШ ипбодѣ^ш^Ітніяхжні&вад'авшвіі дтн 

*Цѣиа(^гдшр®вюдк0Ю5&«г|уЙ.х«!В’і) «ѵя д’тсйй'мн уіьѣп
57* *
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пНііЯ шжуфиялІД 
у Никитс^^іішррт'іь, ЙѴЩ Дреобр$жен«Каго и у

л4Щы гР^ДДЖ. ІШ$

-$шй\■0п>ѵ.й-»»'. (.ѵ.,‘пцгл,> 'Л'лмг.'. ѵА\ огич-.іія; ѵйі'иикгяпі ОІІ ^1 щ* 14«$ 

шіиЛ^теяь.;»« 
^и^р^ть^^ш|86О.^^.79, .,^ со^^ав^е^ц^^ 
&ч$тйедіШі -^а гУ^^ш7А?°Лог^й,^о 

ІД’ХАіоэѳдѳтни «гхшпйвяпіг.б опнэджвц'іо .йоняожріі 
ЛЙ»«» ^ЙЙ^ВіШЧРн^К^І}ЙРей9^<4  ̂
в»^%^Ж^Ж^іДр^?йвс^а^одіДр^№>Жф ’^К

§і9йлнэку .ЫТ.ОЯШ ЙОНЯОХЭД ОІІНВЙ’ПЭТ{9ЦП 

3ДрР Й$ЖЯійИ##*1!1 а^О^УЖѴГіР ^йаЯ'Й^Дя^®^)!*

дЛь к4Шр 4 §6В © Ж <$ ЦШда 

ДОЙпиДФ гід ₽<У Оп $ ОФдй йР ^гРЭДЙйкэ к §Д?а ій Д § $?ёл й?»
%І$К '. ;(О.. . л. "””7 .. ‘ ■.
безъ ПересыліуіуД^^ѵ|8?$, (Ж^)'?)Д?й^8?^п5Р(и^о Ц$т 

«іичгхдатйлгъ# ж.даігдамШ ж

9Й>^Л<#%І^^^.і}<9Л9Р^'' '-'/ІО'І іГ И5ЦКЯШ1
1&^ОЯр!(НЙгі7|ЯЙіЗР)аВЯ?Д\){ІДН9ЩЙ'М0Н «Г'ГѴД^б еЙ9ТВТ9 

кыпнэіі.аій’ѲА^кіР^гй^?'^4!

ахшікшя О» (Г рчгівцуд йдобепд оп сніцявдод ая 
-й’б и ыгсктовм иідынаьвіхдвпэ удікѳм «гхвінэшонто

рчрй р 11 і 5 лУ-’Ж 1?$йі4> (|*іУ
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По прежней
пипа» (

X и О'ііяГед'ЫиѴІЧОіі'о^ѣ 1079 .<Г0ДУ>»Г0ДЪ^,'‘’іІй»Н у 
буДйѣѣк йУДгіУгі'Ѵѣ'ёй^гіі! пргійіЛі^ВЬЙВй&ШкІІі^ 'Е 
Д&Ѵѣ! 3 й к?і ю ча тѣгй 'Й1 с ёб$' :' ’гі,е| к'6 в гіы й, %'у т^еЙ&

ній, иностраигіййФ^дебйыТі1' ЙгбйФІіЬг^к^Й!Ч'ё,сйіііІ‘Г^'1'- 
#е^ІЖ кйЙЙхъкі вУхбдать
т]$й' ]5 гійа*' в&! Ш^&лю ■■ ’ Фе й'і’ гі р'$ УН)іЙте Дй н Зй1 і$ н з /]іы!

прежнему задачею чЦерповно-ОбщественнагоВіьст- Дітлі^лілгіцоііиюй шіш/г-іч <па г 
будетъ: содѣйствовать поддержанію въ обще- 

ё^вѣ'1 ’^Й^’ЙІРі^Уо^^ЖИ’І^<Йй?ігі’^ ' нйгіагіі-^г'ё:ближ4іІію 

д^/хЗУёНё^йй'^ёѣ0’1 оФще*ЙвАмъ,’г' |ябііЙпто,: 1 ^фа'в'тЗ^Ой 
об'Йі'й1йгі6ётей0‘ДУоёогіёйё,₽йгіиі/ъ ,:ё^У^ѣБб'ій,'ё3^йё(Йгій• У 

церковной, огражденію ближайшихъ иытересоіА/'Ду* 
ХІ6бёгі&Іі*й?іа(ІйНц§бЯ%ён ‘Й^тМІі'ЙНЙ^ *йацШе®оо^а^по- 

Р)^^ейИБ"%^іроЙгАп>Б‘а^іі^^6-^Дёб%^1^е®?6^іЙ41/ 
преуспѣянію духовной школы, уяснеййй іѴутёй^й 
ё 6МЙІГёЙІ^’&У п рйй о &5Жіеігіъ п]Мй&гйЦ н Ухъ
Уё^5ггі6йЙййігі& ЪШДЗёЗФь Тк/ёКй’й'^ЙРѢрЙ^
н'йідё^^ 
бФіце Йи 1 гік бФ' н^р гій‘ёт А ейВДйй  ̂Чй&рфД н Й г$ 66 [Ю ЗЪѢ а й'ія

I 
тйрНс^ю’Щи^^^бйі.ёгіг^ е^$|х<<Й^&тЖГ,И0Э(І?п а’й0^ 
19ЙІ сттй'ъ атйиЖшащ’Въ каждомъ помъ

"лпп «уякыэѳдѳи вН

іѴ 'ѵ|^іЬейУ6'л^проЗг&а>Б‘а^^дУгі6-^Д‘^йб^с^ёФі6,р)Й^
’ ... " г, уяснеИЙй ІЫИ

ё Д^йгі'Й^гі VбМЙЖШ^йУ п {Ий В &ййв іеігіъ п]№:ѴяйМ н Ухъ

а ^р ^б’Зд^к оІР § і пр^Й&і ъ ,1б'лй!і’Ьі1в б^іУ ^ёі'ѣйУёйФ1,1

и0 Ѵ/|^чй!4^ ‘Аі/оДя^'х^ь* •%'6‘інБ

:іцается нёЧШЙІё>Чфёхъ,гёб^ 
66щеніи Фственн'Аіхъ корресгіЬйд'ЗІЬІВВ&'.11 'В&’ на$Р^ 
кающемъ году*,' крдм^другихг<& !з(а!і,Ф10)Ѣ.Ш^ні:г1Й>Л^гііё 
статей, будутъ помѣщеѴш двіг',^іЙйрііІіН) ^Й^ѣ9,Й^ 
в^Жйѵ'ЖУЙЗ^кіѴ(і^Д’?ѵ'ІІ? РЬМЙѴлй’иОійѴ’Д^ёйівденныя 

въ редакцію по разборѣ бумагъ: 1) «О взаимныхъ 
отношеніяхъ между епархіальными властями и бѣ-

ІЯ2І

«ГГЙЪ II В8 В
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•Ч

дымъ ученомъ
монашествѣ^^Мі^у^т^пррд^йк^рря періодическое

!-цу эонаохуд ѳонащЛ — .кіноджоф»^ кынаивца неДІ 
!-ЙЙ ГМк^оігмврауйкаеадыхщі Ш’^'редяМ'У,- • цечатаедзя 

полг|ы&снодщ)фаепоряиінщіпбл духовному вйдвэдаяЬу 
зЬгЭИоіёіниуідонвдѣиюДвънітвміь ічислѣ!.и-іепархій|ь- 
н^.тйяпвр(^і’авляющикжі общій.) ;ййререеъ’.»«іг.о-- и г|

■ !-ЙЯ КИН09ѵу-ОПябх7Д — .•)ЫНI! 0ГСП ВТ.< I - . !ІІ V)цМ|

іЮъ4’Мг.ѣн^^ковш)ігОбп^!ігвеннагйіг'Нѣст»ика'»і^а 
н)аступающіЙ9тод®р;;гі’0ѣмгв:і<лд®в)'ьш[ьіподписчика#ь,

ства» на 1876 годъ въ составъ котораго в^дур^, 
кромѣ календЙИ^^ѣ^й8>ѵц^в.дѵказові и 

0ІІРеШЛі-. УиРавленію
и учебному вѣдомству, различныя инструкціи, пра
вила и постановленія, имѣющія руководственное 
значеніе, свѣдѣлі^фер’^І^^^кіфф библіографическія

■ ІЮШІ.ЙЩЩ.ЛЧШ5В за 
годъ 6 р., за полгда^^и'5^^/,д за три мѣсяца 2 р., 
съ одинжіѵмѣирій^пі <ци цжі^е^ав^нІ'да^дзреЯІЯілкой,

.ИТООМОД&] нийапвік(|впЭ віЯэяэіЯ ,1
Подписка принимается въ редакціи «Церковно-Об- 

.»^№ен»аг®эВѣсігйаяши^^ЭісШхъ»Шйй>6^рдей- 
-фйоіілуІайЦѣ,:^^^3 Я'иащйо <га во вмквдтодП 
-онѵэ (ВІнІ'ьаноп и ытоофмпвм ѳішйвиоэиа ,йі<ін<»и5цжф 
е к і ійій іррдакжци в кНернФваі)чйбіц(}От аг ііиаі: о тВѣсіпшіщ.і 
'Ше^аі(йігПогіуйшть.шзд^ишііііііекн'‘)ііІ <гя вэкіщвэомто 

88
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у 1 АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ •■<»
*11 ’ 4 ДУХОВНАГО ВѢДОМСТВА'.’ і ! '? ,і

к::

н

Центральныя учрежденія. —Главное духовное уп
равленіе.-Придворное и военноедуховенстѣО.тЦе'н- 
зурные’ комитеты.-Ставропигіальные монастыри. 
Еиархіальн. ■ управленіе^ -+-Консисторіи.і-*Попе’* 
чительстваіі—Мѣсгвые комитеты.- -Братства.'Чги 
Миссіи.—Благочинные.—Духовно-учебныя за- 

ю веденія -^.Редакціи духовныхъ ж^рнёлййъИй 
..Дкягног(іньгѳпардеіаил>і>ныжъг.івѣддмоотейішін^ііут :у4н 

'Йёр'йЙй'ііблЙЫй Мбрнйкѣ’' ёпраѣЪчііьііііИі'ійіетій’йІъ* У- 
йа^&гіій'&ѣхъ- дЬлжпйстніы^ъ'А'йіі^!'Дух:бвйЬЙг’аАйййй- 

'(НгрйДІЙ;.! °тодотоя сГінітуоз «гя <тдот сН8і ян пято 

н переіШШ^ап .
(міномвфіу
-ВЦП еМІЗІЛу'фГОМН кѵтнічікквф ,уятэкодй’я1 умонбору н 
ооцдэятодояонуд 
ві п') 9 Р п фвцто ікб Н б 0Г^> я 1 § ^9 ДЭДдді 
лМТОИвЖ.МИЙ' 

(..'[{"б Н^кэАм к<]'т па ^Х-^г^изЛ^тЬ^'іс()й’!АѴ е'.д <) <гдот 

.оіоят.ййегярреаден утвержденными» іітріифяймамшзщ «го

ВІЩЯВІДіріЙ'МЫ ДиНрЬНОНКТЭОП н
.іиіі'дй?яо .оіщірвнд

ЯК м

1, Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости.
-бО-омяоядѳД» шцявДод <гя нэтовмпнидп сйбііп^оІГ

Программа ея въ общемъ сл^уЩ/щщі.аРтдѢлЪік оф
фиціальный, высочайшіе манифесты и повелѣнія, сѵно- 

»доиьншй,<%йавыі<иі'гардшВ«’іБОФвдніііыяирайиіогрѣйСЙіія, 
относящіяся къ КіевокойііЕпарсая,ат цгі^зтныя навага-
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н

т.

о-рйснпцяявдавЗі® шо?ій6й4^гМй^’*₽рЙ0 
Оддѣдъ іййоффицірЛьныйрліѣсіін ы.& цері(д®нкйг йс'Нфикф* 
ста^й^и'*,$йЯ& ййвйюъід йдно®оіі^имѣ^аіѳ.ійьйй»^!ййоьу 
ЭДФНЦМШйаадт^дгрІг, ^роктекдиІмгЬс'Вйй!»’ іИ5І0^К^дрко- 

вдв^ікіяо'о-» злщфчаітел^нБТхътспбаФія{»%ѵ.^й^й6-> 
йВД^^^дйЯЬІЦернвм)і]ріу(^Ый,.<і^й(гп*ій’0йу«9Пйа5^йШ’ 
ифйрѳ^оФ «хк.ѳііжщрі <і?а ожйй'і атндохьія
ѵ.цѵмл оОЬо 'чиѵмй, йВоскреснвеу Чтеніер* /ртрьиѳг ая 
-німтяЛ йогіаохуй йояпааіЯ міг7чН\ ляѵпЬш й» 
' Журналъ релиігОзйо-нравственнаю содержанія и ха-

*>» ііивяжння жѵч'шмлзка атндбхтля дтѵдур 
рпктера, въ общедоступномъ и общеназидательнбмЪ 
«МЗШіІ?.та»Г^К<ЛйояЛйвдда" ®епо? 
йй'ГіШІі 'ей’/^^,І!14лужаіцІ>і!<'къ уразумі'н^б ИС'допа 
г, . - ’ . . .пмнІЛпі.вѣн’птпо-Д эа
Ьожія, богослуженія и оорядовъ православной не 
кйй, «іи|4Чгё$іКДФй1іІо 
й4йМГ&р«сІіат#У#Ш й'ІЖуі5Й$ '-09 'Ч 8 Й9ТООКОД 
-іхпвпй ян<Ш .ц Г—нінудвяА йонабхуД йояэаѳіЗІ 
«гмѳінѳті*’ Л» К!?§скоІгЛв^г^ЭДЙ’ «гхжнаьв 

ріЖ^надщс^йу^тдаоаодёр^І+іі^'й^й/ійк^рІі? • Въ‘ 
«емко будутъ .м}о і®ій$ШГійУЦгГу «ІійлИ ’ -Ьй^тьЙЪЙ6‘} -Й-И^і^ 
отраслямъ наукъ, преподаваѳ^ы-#ь^іъф,-у^ййойі1й?й1іи 
демаи $а ші ходцЙн еДОЙЙбь^е ;ійіі йМЖРеіпйШ я ,•5й^'! Іі з л о- 
жен оду ц (Гскуи ндш < ібопыйШСт^ ‘-ЧЙа^ёй е й ‘ 3? ‘ЙЭДЙЙ& 
не въ .йіщ&І еіь»р^іі^о;м^ёрйдай®4(^41^1уй^^ігй№ 

4і6Щ50»і;й9й9ЙН(ймеі(Ш переведи, і твореній 'бнаженната»1|еро- 
н%|д ИіАЙ’уеяин&шб) внньбоглО .Е .И «гхвнііевтвм 
И /1\аішмъіообрадолгк Шдгйгі«<Мй0ійЦк>^ 'Д^хФійМй1 

АвадпмйміібудуѵрФ иаНггьАвфдвйдуцудовліёй’іИірфйе11 пц-& 
требностей: 1, своевременнаго знакомства стАЧРку^ 
щяйіі *П0р4«ЧШЙіии , ~
^дяарШадййЯ ’і •,
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о^ащенаййдателвнаго’іИ абщепорятніаро чтеній іДДВоём 
к>р^йцр«ьИчі0ЙІ!^Н)іфИ! Зі/иг;ваутіа»0н<^дйфф®0кі н®4ѣй0 
едон^адй.^ДГрудынКіѳвонош дукхйпйіі •АйЗДййі»*9^тэ 
--ояц^^арлі»лВДЫія^‘Лв^д<жовя'р6‘, ,ібуѵіут№йвыЗЗедиФК 
е^й«!^.Ш^И^лонетвѵр-ткуі;.' 'Ивч}ѵва;: отоибц^ай» л®ЙЛ$ 
о&ад^ов ш ѵнсдпилю ■. ч ^ВоокрепносцЧтіі^і^ДФйіЩ
выходить также еженедпльио^ въ прежнемъ фо^ФІѢн 
въ четвертку, вдеіяМ* сдш&цщоЭіе Зіеніъе одною листа

вѣе 7—оригинальными. - . . ѵ„, й-срш ’ ПОЙЯВКЭОЯіТфІ Л'ЯОДВ(]ОО н шнэжуьэотоп ?шЖ0ѵ1
Да» 

домостей 3 р. 60., Ц^кр^ргц
Кіевской Духовной Академіи—7. р. Цѣна Епархі
альныхъ ’^^!§8^т^аВ^геігт^онз^п ЙЖр. 'Чтеніемъ 

7ГДО., ер^^й^ый^^^^йО'®ейиСШ’^рудамшф|Лф; 
^кррс^гйдЦ^інтлч^^рудтоі^і^ор!.
«йй?Р$о ЯМЙРрДі42а^.ы<?&ѳг.я кдопѳцп ,<гяукн <гыкьожрір 
-оь?.4')Ж5:.вг<?іѣі^ДШ№І]Й;ДІВвса«хъоі^ндрхіаиь^ншіж 
Д^^ІР^эг^т^еіфР^тМісііЖ&ігі^нк^'оЪрудонъ^ 
Шйі4^с^^іДуМВДйЙд4іВДДе»іи4ц1» К&дак <га эн 
-оірМфшіншяжвиЙ! йвдіри®ы<я&йЯѲ^аЕ! Ш^эйЖ>нйфйФйтнйШ0 
магазинахъ Н. Я. Оглоблина (бывЗДНХЭДДЗАИі ДІЙР1 
з®Ин№$й? <іаДй№4^УЯйШдяи мадайдСйаданййівХ. М 
4<Ш иоЗіідфпШйбй^р^ййЦа'аАлт&Н<Йер^^таммадіагі. 

М^йдо'ѣгэ ватэмоявне отвннэмэдаэоаэ Д інэтэонбоцт 
^эррдаш^ц^нчі^ійт^ «Войврворце іНямиі



Академіи?I Ѵ(1841-42),

VI (1842—43), VII (1843- 44), X (1846—47). XI 
І^47|Ь4Й, рі(|1^8-4ЭиХу (1851 - ^ГН 
(1|5^5< ІУІІІ ІІ854-45І), (1В55І-Й),
(1856-57), XXI (ІЗМ^Д^ХШ (1859—60) XXIV 
(1860^-61), XXV (4861—62)5 XXVII (1863-64), 

ХХѴйІ (і864зд6&)^ХХІХ;(1і8В5«6ОХ^ХХХ^4-&66-
І(ѣи®і2?рубѴі61к’^^9а<гадіь 

іій»і'®ер^сдак©юОодглі іівяуг.0 а*Я .втвмдоФ оівиіакоб 
«гяеи 5.О1ОНДО опгай'мя .втэнь й^отаоп атляоупыя ятодуб
-ОО

§°Ж 
~15ё&™рЖййі,н
-ІвТОиііШЗ^о^Д '^Зда^О* »$ Л^ей‘«,

4вШ<ЖОІ6 ^Й??87<ЯЙ$
•Н8$8?7Й$. г? пЪ 7^^’.ѵ (ГІі5Н'і‘,г* еед цдтвтз йтзявз 

ы мтой?аріг

-вд8еайатоьіійроіі’апв'?да®»фда^|«т 
■ЧіЯ^кѣМгй^туЙІИ'Ш1^^ сѣі'внал» 
1і^^»й(ШИій?ѵ>сіІІ«Йоё-МЭ“ ІЩ® 
аі6‘і'і'1і6вёіІУ*ё' Ій®:,І]|1НШНЮ№*к^‘ 'ііёрЯяй’ь "і^оі^ъ 
”іШо^1ВДй1-ій.Л‘)Т^и!15и^1- сим.^шд «гм&т
-8оп :коатеаыэвд^оді онцрм9'|аоівг,0ря ачвоосрі—,уо

■Яй®“)м «мэдт 
ійРЧЮ,Й5:“^!‘йдада М 

ВІшйоипд 4т вн утѳЕйі лваооэрдБ н а’эѳддв йоаэ олтэр 
кэдтвяідэыіідоД— .вінэджечрѵ внаотноп «поэ 4ді ,міднвтэ
• вдяц4й рівдаіви ві.эіи'~вч4^^’лші еорвнн ещ евжоде



,детъ;:вьтхо(дить>-л|какъл#1 ныНС ей^іфвМ^/лЖѵ^иЧИ 
большаго Формата. Въ случаѣ надобштарфтрдакаія 
будетъ выпускать полтора листа, вмѣсто одного, какъ 

ос’ 
.^с§‘ЛГЭДг№$Р ’ЮИ*

и жѵзд^ір,гДѲ5-

адт*т# /«ос^^адовш^л? 
газетѣ статьи для легкаго чтде^я,’; грп а, 
повѣсти и стихотворенія.
ог .Вй₽?ііа.>жща>1%дРеж&Шн®і^яа’,,<,й 
«%В^1Жет1?і®Ш^«пй’’очй''^®^в'ЬЕВДВ’!- 
№лвИ^Ѵ®и№1№Шѵі«Ч₽«8И®<™йИ!гі*' 
жи® ‘•Ж0-^?<іІэоЛуадЛ(®даіпйр'тВДіі 
л^.?т ядомміь?» яяр»ти? 

тѣмъ лицами, которыя подпишутся .^^^Уо-ЭДР^’ 
су.—Просятъ заблаговременно подписываться; поз- 

можШ“ ™м8“іІІАМ5мгемен- 
Ш ^“«^Ж“ж№ЭТл Ч№№ЗДѴ%Н№»: 
четко свой адресъ и адресовать газету на тѣ ближайшія 
станціи, гдѣ есть почтовыя учрежденія.—Подписываться 
можно не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца •



<Де$усѣй'ет$й' тта твжаі гподпй^а-йрсгь «іденипъ
7^і^гііУ^ОДШъВ&йо (треиямгц^пчерезъгихіь! пвашвагее- 
евъ; •йвшіужаіі^ѳ>!'ік^імагут«^обраща'»ьмзя> с-ьхісвіййии 
заявйёйОіЙіотійШ ПІёЧ’йрбур4^отиъ,іД>Ятавную контору 
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‘УКАЗАТЕЛЬ
содержанія полоцкихъ епархіальныхъ вѣ

домостей за 1878 годъ. 
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

.ец .71 -А)-
Высочайшія повеленія, указы Святѣйшаго Синода 
лті и распоряженія правительства:

; Нумера Стр.
О мѣрахъ къ предупрежденію не

своевременной явки воспитанниковъдух. 
академій, семинарій и училищъ изъ 
каникулярныхъ отпусковъ . . .1. 1.

О разрѣшеніи обнашивать въ цер
квахъ при каждомъ богослуженій круж
ки для сбора пожертвованій въ поль
зу больньі^ъ и раненыхъ воиновъ . I, 3.

О приглашеніи церк. приходскихъ 
попечительствъ къ оказанію пособія 
нуждающимся семействамъ воиновъ . I. 4.

О невѣнчаніи морскихъ офицеровъ
безъ разрѣшенія на то ихъ начальствъ I. 7.

О приглашеніи дух. учрежденій и
лицъ къ пожертвованіямъ на санитар
ныя нужды дѣйств. арміи . ... .II. 41.



О правахъ на пенсіи и пособія 
смотрителей домовъ, г письмоводителей 
и врачей женскихъ училищъ дух. вѣ-
домства . . . . . .11.

О примѣненіи 4 п. 45 ст. герб. уст. 
къ дѣламъ по поступленію въ монаше-

42.

ство и по опредѣленію въ монаст. по
слушники ...... III. 85.

О производствѣ пріемныхъ испы
таній въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ предъ 
лѣтними вакаціями .... IV. 129.

О книгахъ Властова и о пріобрѣ
теніи ихъ для церк. библіотекъ . . V. 173.

О явкѣ священниковъ въ камеры 
суд. слѣдователей для привода къ при
сягѣ . . . . . . .V. 174.

ІІо вопросу о производствѣ 1’/0 
сбора изъ кружечной церк. суммы на 
леченіе бѣдныхъ дух. вѣдомства . V. 176.

О порядкѣ выдачи изъ госуд. кред. 
установленій капиталовъ, принадлежа
щихъ неправоспособнымъ дух. званія V. 177.

О церк. помѣщеніяхъ для прих. 
принтовъ . . . . . .V. 179.

О сочиненіи прот. Толмачева: „Пра
вославное собесѣдов. богословіе^ . VI. 205.

О неупотребленіи при богослуже 
ніяхъ неодобренныхъ Св. Синодомъ 
нотныхъ пѣснопѣній .... VI. 206.
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О примѣненіи герб. устава при 
.требованіяхъ сословными и прави- 
тельств. учрежденіями метрич. свидѣ- 

. тельствъ изъ дух. консисторій . . VIII.
О распространеніи журнала „Вѣст

никъ народной помощи44 . . . IX.
ІІо жалобѣ мѣщанина Киркина на 

воспрещеніе ему носить Форм, одежду IX.
О порядкѣ перемѣщенія помощни

ковъ смотрителей дух. училищъ изъ 
одного училища въ другое . . .X.

О перемѣщеніи помощниковъ смо
трителей дух. учил. на должность по
мощника инспектора въ семинаріяхъ . X.

О порядкѣ продажи церк. воск. 
^вѣчей................................................................. XI.

О страхованіи отъ огня зданій дух. 
училищъ ...... XII.

Относительно посвященія въ санъ 
діакона лица, подлежавшаго отбытію 
воинской повинности безъ вынутія 
жребія ..................................................................XII.

О порядкѣ собиранія и выдачи 
окружными судами и состоящими при 
нихъ старшими нотаріусами требуе
мыхъ консисторіями, на основаніи 984 
ст. т. X ч. 1, свѣдѣній • . . XIII.

По вопросу: подлежитъ ли припи- 
'Цйѣ въ податное состояніе исключен-



ный изъ дух. званія пономарь Василій 
Ляпустинъ ...... XV. 513.

О неупотребленіи неодобренныхъ 
пѣснопѣній . . . . . XVI. 545.

О време номъ подчиненіи дѣлъ о 
государств. преступленіяхъ и о нѣкот. о • . .
преступленіяхъ противъ должностныхъ 
лицъ вѣдѣнію военпаго суда . . XVII. 585.

О порядкѣ перемѣщенія помощни
ковъ инспекторовъ дух. семинарій на 
преподавательскія должности въ семи
наріи . . . . . . . XVIII. 621.

О несчитаніи препятствіемъ къ на
гражденію,, бытности подъ судомъ и 
штрафомъ, записанной въ Формуляры 
нѣкот. священнослужителей полоцкой 
епархіи . . . . . . XVIII. 621.

О пересылкѣ настоятелемъ пустын
скаго монастыря корреспонденціи съ 
частными лицами безъ платежа почто
выхъ сборовъ ..... XXI. 745.

О точномъ соблюденіи установлен
ной закономъ Формы метрич. книгъ ■ . XXI; ’ 751.

О болѣе точномъ обозначеніи въ О 
послужныхъ спискахъ священнослу
жителей состава семействъ . . XXI. 752.

О примѣненіи герб. устававъ слу-ѵжои .!/<;- 
чаяхъ требованій сословн. и правитель- 7 * .то
ственными учрежденіями высылки метр. 
свидѣтельствъ изъ дух. консисторій . XXIV. 873.
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Распоряженія епархіальнаго и гражданскаго На- 
еоѵ. ' ' чальства:

Относительно погребенія умер
шихъ отъ тиоа.............................................. VII. 247.

О принадлежности Старыхъ прич
товыхъ построекъ . . . VIII. 271.

08&<ТО СГ2ІО И О^ХХІ^І^БХЗССГіі&ІІѲдоставленіи въ вит. городск.
Управу метричі выписокъ (по воинск. 
пов.) только о витебскихъ купцахъ и 
мѣщанахъ . . < . . . VIII. 272.

• Объ изъявленіи благодарности 
епарх. начальства протоіерею Андрею 
Юркевичу (За благоустройство лепель,- 
скихъ храмовъ и кладбищъ , . . VIII. 273.

О выпискѣ книги: „Памятники по
лемической литературы въ зап. Рус^“ X. 343.

О преподаніи архипаст. благосло
венія священнику Вышелѣсскому, діа
кону Антоновскому и причетнику Костко XI. 380.

О томъ, въ какихъ случаяхъ слѣ
дуетъ обращаться за архипаст. разрѣ
шеніемъ браковъ . , . . XIII. 461.

О порядкѣ передачи причтамъ
вновь возведенныхъ построекъ . . XIV, 477.

Объ устройствѣ сторожекъ при 
церквахъ и учрежденіи постоянныхъ 
карауловъ XV. 517.
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О рукоприкладствахъ подъ дух. 
завѣщаніями............................................XVIII. 624.

По предмету содержанія вит. дух. 
училища въ 187- году . . . XX. 709.

Е)-
Распоряженія епархіальнаго и окружныхъ съѣздовъ:

О содержаніи вит. дух. училища 
въ 187^- уч. году . . . . II. 44.

О пополненіи недоимокъ по содер
жанію полоцкаго дух. училища . . IV. 132.

Объ источникахъ къ содержанію 
полоцк. дух. училища . . . IV. 133.

О содержаніи пол. дух. училища
въ 1878 году ..... IV. 134.

О возстановленіи обществ. воспи
танія дѣтей духовенства полоцкаго 
округа.............................................. IV. 136. XIX. 681.

О суточныхъ и прогонныхъ дегіь- 
гахъ инспектору семинаріи, произво
дившему ревизію полоцк. дух. учили
ща .................................................... IV. 139. XIX. 673.

Объ освобожденіи отъ взноса за 
право ученія двухъ сиротъ воспитан
никовъ полоцк. дух. училища . . IV. 139.

Объ отказѣ свящ. Бржезинскому 
въ принятіи сына на епарх. содержаніе IV.



О прибавкѣ жалованья Фельдшеру
въ полоцк. дух. училищѣ . IV. 140. XIX. 668.

О пополненіи недоимокъ по содер
жанію полоцк. дух. училища . . IV. 140.

О приглашеніи къ пожертвовані
ямъ въ пользу под. д. училища прин
товъ евфросин. .монастыря и соборовъ 
рѣжицкаго и люцинскаго . . . IV. 141.

О покрытіи расходовъ по полоцк.
дух. училищу ..... XIX. 661.

Объ устройствѣ деревянной лѣс
тницы въ пол. учил. домѣ . . . XIX. 669.

Объ устройствѣ мостовой около 
училищнаго дома въ г. Полоцкѣ . XIX. 670.

О недоимкахъ на содержаніе пол.
дух. училища по люцинскому округу XIX. 670. 

О томъ же по 1 себежсяому округу XIX. 674. 

Объ условіяхъ принятія въ обще
житіе при пол. д. училищѣ дѣтей лицъ,
не принадлежащихъ къ округу . . XIX. 678;

О принятіи дѣвочекъ сиротъ въ 
спасо-евфросин. училище на средства 
епарх. Попечительства ... XXII. 805.

Объ увеличеніи взноса въ пользу
канцеляріи консисторской . . . XXII. 806.

О назначеніи изъ суммы по свѣч
ной операціи жалованья чиновнику гу
бернскаго Комитета по обезпеченію ду
ховенства ...................................................... XXII. 807.



Объ открытіи просФорййч’. мѣстъ XXII. 807. 
О призрѣніи вдовъ и сиротъ слу- ■ 

жащихъ въ консисторіи лицъ ,. .XXII. 809.

О недопущеніи облегченій во взно
сѣ 3°/0 духовенствомъ въ пользу еп. 
Попечительства . . . . , XXII. 809.

О продолженіи дѣйствія въ епархіи 
благочинническихъ совѣтовъ и прой. . XXII. 813.

О призрѣніи лицъ, способныхъ 
трудомъ пріобрѣтать себѣ средства 
жизни . . . . . . . ХХіЕ!’^16.

О страхованіи церквей, причто
выхъ построекъ и учйлиіцныхъ" зданій ХХіТ. 817.

Объ отпускѣ денегъ на постройку 
училищнаго дома въ спасо-евФросин. 
монастырѣ . . . ... . . XXII. 819.

По дѣламъ пол. еп. Попечительства XXII.. 830.

Объ устройствѣ общежитія для 
своекоштныхъ воспитанниковъ семи
наріи ....... XXII. 823.

По благоустройству спасо-евфро- 
син. училища . . . ,, , XXII. 823.

По частнымъ прошеніямъ священ
никовъ Орлова и Сченсновича и сиро
ты Заблоцкой . . . . .XXII. 827.

О перенесеніи лѣтнихъ каникулъ XXII. 829.

О распредѣленіи 10—копѣечн. сбо
ра на канцел. расходы -съѣздовъ . XXII. 830.



Объ отпускѣ 700 рублей на со
держаніе, полоцкаго дух. училища . XXII, 830.

**Р РТУйТТТп’Сгрдт ТТ *Р 15ТТТТ Т’Т С ГТТТТДхТіОО доставленій указателя къ ёпарх.
вѣдомостямъ , ХНІПКГЭІП/

О распредѣленія остатковъ отъ
суммъ свѣчной операціи на удовлетво
реніе нуждъ И ххп- 832-
.01 .1 . * Ціішвнрѵ .хѵк <гмоя

Распоряженія епарх. Попечительства:

.78 Журналѣ .23 окт. 18558 г.- . . ХХДоп 834.

.Ш .111 ,;атэкоШ .у./т 7щмі.ні’7 .:;эв .апог.ои

Иноепарх. распоряЖеніЖ'і '

Разъясненіе^ новыхъ правилъ церК;1^ V'' ' 
огй^тности . . . . :■ і VI. 217.

Объ устраненіи разныхъ непра^ 
вйліностей въ клир. вѣдомостяхъ - ІХі'<; 299.

Объ опенѣ надъ сиротами не по- 
лучившими послѣ родителей никакого 
имущества . . . . . . IX. 303.

О погребеніи самоубійцъ и лицъ 
умершихъ неестеств. смертію . . IX. < 313.
да .ІІѴ .... . НГШИЭЖОЕ
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Оффиціальныя объявленія и извѣщенія:

О недоимкахъ, числящихся за 
своекоштными воспитанниками семина
ріи . р .'0‘ . . ' ,н|ДВС|ш.ю ;• д.

О вакансіи надзирателя при полоц
комъ дух. училищѣ . . . .1. 10.

Именной списокъ убитымъ, про
павшимъ безъ вѣсти и умершимъ нижн. 
чинамъ ... II. 58.—III. 109.—XV. 528.

Свѣдѣнія о дѣйствіяхъ цолоцк. 
епарх. Попечительства съ 1 іюня 1877 
года по 1 января 1878 гойИ . . III. ’■ 87.

Объявленіе Высоч. благодарности 
полоцк. женск. училищу дух. вѣдомства III. 114.

Приглашеніе по полоцк. уч. окру
гу родителей озаботиться взносомъ де
негъ за содержаніе дѣтей въ училищѣ IV. 142.

Вѣдомость о движеніи суммъ по 
полоцкому еп., Попечительству за 2-ю 
половину 1877 года . ... IV. 143.

О неявившихся въ срокъ воспи-,, 
танникахъ семинаріи . . . . . V. 183.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ 
по под. еп. Попечительству за 1877 г. IV. 208.

Актъ годичнаго собранія витебска
го отдѣла миссіонерск. Общества съ О
отчетомъ . за 187^ г. и другими при-, г<

ложеніями.......................................................VII. 233.
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0 перенесеніи срока лѣтнихъ ка
никулъ по дух. уч. заведеніямъ полоц
кой епархіи . . . . .XI. 383.

0 продажѣ книги прот. Толмачева X. 338

0 Высоч. наградахъ свяп^еннослу-
жителямъ Полоцкой епархіи . X. 239

0 содержаній принтовъ за 2 поло-
вину 1877 года . . X. 344

0 пріемныхъ испытаніяхъ въ ви-
тебской сёминаріи . . .X. 355

О пріемѣ воспитанниковъ въ кіев
скую дух. академію . . ' . .XI 385.

Списокъ лицъ, получившихъ отъ 
епарх. Попечительства пособіе за 1877 
годъ . . ^нняоьоп

Пятый выпускъ воспитанницъ по
лоцкаго женск. училища дух. вѣдом
ства съ отчетомъ о состояніи учили
ща за 187“ и 187^- гг. ... XIII. 466.

Разрядный списокъ учениковъ вит.
дух. семинаріи за 187^- уч. '-годъ . . XIV. 479.

Списокъ учениковъ принятыхъ въ
1 классъ семинаріи й имѣющихъ дер
жать переэкзаменовку .... XIV. 484.
.ѴХ—.88І .Ѵ1Х-.4Г& .111'7 - ,01с .IV- .01 I

О вакансіи учителя,^русскаго язы- тѵ ' 
ка въ вит. дух. училищѣ . . ХіѴ. 487.'

О квартирахъ для своекоштныхъ 
воспитанниковъ вит. дух. училища . XIV. 487.
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Предостереженіе родителямъ уче
никовъ, опаздывающцхмь;явкоц въ учи-; ()

Свѣдѣнія _р дѣйствіяхъ црдрд.каго 
епарх. Попечительства 11 за 1 половину 
1878 года . . .* .* ?ХѴЛ.

•Л.і <ГЯ «ГХВІНГ! ; С

Адресъ Его Преосвященству . ХѴЩ. 626. 
Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ на до

бровольный ФЛрТЪ. ПО ДуХ. В$ДОМ,СТВу .де «ГГ.ѴЯНН 
пол- еп. -.........................................................XVIII. 639.,ѵ-’ѵ-’ • I гх. , . , „ л Г11АІІЫ1Э ГіѵА

Приглашеніе кандидатовъ нЦн,свя
щенническія мѣста въ иркутской епархіи XXI. 753,.

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ 
суммъ по полщ^крм^ ^епарх. Попечи- ,, 
т^льртву &а71 половину 1878 года . ХХІ. г54.

Отъ полоцкаго женскаго училища 
дух. вѣдомства1 . . XXIV. 878.

.ШХ . . " 7ті 781 и ?78Г ве р

-ш?. <Ж).
<га ахытнннцн {таоя!Ш'«Ѵ7 

МѢСТНЫЯ извѣстія:;

I. 10.- VI. 210.-VIII. 274.-XIV. 488.—XV. 
518,—ХХ.,718^—ЖЖ-ПІ1’^ шэнвя<вя 0 
•.Ѵ81 . ѴІА . . . Й’МШТГ.ПР/ .Х(Д .тмя <га ця

<гхннтшоя‘)онэ ні.т «гхэантавая О
г гт

• I 1
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I. 11.- II. 52.-III. 105.—IV. 158.-V. 185.- 
VI. 213.—ѴІ^2|2.-ѴІцГгХ^ІХг 306 --Х. 356 

-XI. 388.—XII. 423.-ХІІГ. 463.-ХѴІ. 550.-
XVII. 604.—XVIII. 643.- XIX. 689.— ХЖЧГІ726.- 

XXI. 775.—XXII. 841.-XXIV. 884.-
йГ . 1 . . I ВдДНДЭЯУдА ВЦО'І'ВСрПмМ ИІНУІ'

-аі.ѳэ пн ••щваоо <ч.оѵ /і.» оп аінаруоІІ

.749 .1117

.781 . ВдОТВірПИІІ НЦВДѴЗОІ
а’днвнвгяпэоа й’яуупык і 

.71Х ватэмодіі'я .худящнЕмр/ .я

н , АГ

ідп аий
& &от

[ПОЛО.
ыэээноавЭ ыінаба паоп нд П О8ОГ.

♦ \ ѵд .ІІѴХ . . . 9 ДО Я А г

-эыйтуо .м'эяаэояоѳі{ о вінорѵо ( г

«га иіноээннди оівруьо ои эіиэруоІІ
-НЫП(ТО <ГБ'1 .1'4 «СІ ІгШОЯМ «І'ЙіНЕЯ

• • • ♦ ,11Н Ы '.Г.'.' / п

ікіш^ѳдоо кштЭ

-ТО(|9 ОТВЯДОЛОП іяшшяодот ввтвоѳК* 1 ’ г і



ОТДѢЛЪ НЕ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

|7 7 _Поучепіл. слова л гічг:
Преосвящ. Викторина Слово въ 

день столѣтней годовщины со дня рож
денія Императора Александра I.

Поученіе по случаю освященія сель
скаго храма . . . . .

Слово въ день восшествія на пре
столъ Е. В. Государя Императора

Рѣчь при выпускѣ воспитанницъ 
полоцк, женск. училища дух. вѣдомства 

Слово при погребеніи баронессы 
М. А. Боде.......................................................

.Ш
I. 15.

IV. 162.

V. 187.

XIV. 492.

XVII. 607.
Поученія о несвоеврем. оставле

ніи богослуженій 1 и 2 . XVIII. 647. XIX 692.
Поученіе по случаю принесенія въ

г. Велижъ иконы Б, М. изъ ордын
ской пустыни.............................................. XX. 728.

Е)-
Статьи разнаго содержанія:

Десятая годовщина полоцкаго брат
ства св. Николая и преп. ЕвФросиніи 
съ отчетомъ Совѣта . . , II. 67. III. 116.
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Успѣхи единовѣрія между рѣжиц-
кими раскольниками .... VII. 

Добровольный флотъ . . . VIII.
О погребеніи запрещенныхъ свя

щенниковъ .........................................................X.

245.
283.

359.
Переписка между колеблющимся

въ вѣрѣ и утвердившимся въ ней . XI. 392.
Назидательный некрологъ . . XII. 431.
Баронесса М. А. Боде—некрологъ XIV. 508. 
Архипастырское обозрѣніе церквей

въ 1878 году XV. 519.-XVI. 554.-XXIV. 888.
Одинадцатая годовщина церк. брат

ства свят. Николая и преп. ЕвФроси-
ніи съ отчетомъ Совѣта XXI. 779. XXIII. 844.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 18 *евралж 1879 года.


