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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Выходящій нын въ св тъ XXXV томъ актовъ, мздаваемыхъ Виленкскою

Археографическою Коыиссіей, содержитъ въ себе 93 инвентаря второй половины

ХТШ в ка. Изъ этого числа 73 инвентаря представляють описи чаотно-вла-

д льческихъ ин ній (№№ 2—8, 10-14, 16—21, 24—30, 35—50, 52—62, 64—

69, 71—86) и 20—королевскихъ, изв стныхъ подъ названіемъ староі гвъ (№№ 1,

9, 15, 22, 23, 31-34, 50, 51, 63, 70, 87-93) . Вс инвентаря взяты исключи-

телыю изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Централыіаго Архива, а именно; изъ

книгъ Главнаго Литовскаго Трибуна №№ 15, 22 и 54, Литовской Скарбовой

Комиссіи №№ 9, 63, 88, 89, 91, 92 и 93, Главнаго Литовскаго Скарбоваго Три-

бунала № gj Биленскаго Магистрата №№ 5, 10, 14 и 21, Виленской Магд -

бургіи № 17, Виленскаго Гродскаго Суда №№ 4, 71, 73 и 76, Виленскаго Зем-

скаго Суда № 78, Трокскаго Гродскаго Суда № 23, Лидской Магдебург!и № 20,

Лидскаго Гродскаго Суда № 81, Ошмянскаго Гродскаго Суда № 74, Упит-
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Ве изданные теперь инвентари относятся къ мм ніямъ, расположен-

ньшъ въ губерніяхъ Виленской, Ковенекой, Гродненской, Минской, Витеб-

ской и Могилевской, поэтому они могутъ послужить источникоыъ для изуче-

нія экономическаго положеній крестьянъ второй половины Х ІП в ка во

всемъ С веро-Западномъ кра . Эти инвентари представляють довольно ц нный

матеріалъдля выясненія, главнымъ образомь, слвдующихъ вопросовъ: 1) кресть-

янскіе земельные участки, 2) барщина, 3) дополнительные рабочіе дни, 4) денежные

платежи и дань натурою, 5) староства, 6) бояре и земяне, 7) дворовые люди и

б глые. Попытаемся сруппировать весь этотъ матеріалъ по каждому изъ неречи-

сленныхъ воиросовъ.

1) Крестьянскіе земельные участки. Въ западно-руссяихъ областяхъ въ XV—

XVI в кахъ крестьянскіе земельные участки носили разныя названія: въ Литв

они назывались службами, на Волыни и Пол сьи—дворищами и въ Украйн —

ос длыми дымами. Но вс эти назваиія не опрод ляли сколько нябудь точно

величины участковъ; не только было различіе между службами и дворищами,

но было также разлнчіе между участками одного и того же наименованія. Бо

н которымъ даннымъ можно, однако, заключить, говорить г. Новицкій '), что

земельные участки съ наименованіемъ службъ, дворищъ и дымовъ были довольно

значительны, и хотя на нихъ пом щалось не по одному, а по два и бол е хо-

зяйству обезпеченіе посл днихъ земельными угодьями сл дуетъ считать вполн

достаточными Эти благопріятныя для крестьянъ условія стали изм няться

со введеніемъ уволочной системы, которая стала распространяться въ Северо-

Западной Руси въ ХТІ, а въ Юго-Западной въ XVII в к . 2) Уволочная система

состояла въ точномъ изм реніи земли и въ разбивк ея на участки—уволоки,

заключавшіе к т. себ по 19 десятинъ. При введеній этой системы землевла-

д льцы вьтд ляли лучшіе участки для устройства свонхъ собственныхъ фермъ.

а на остальныхъ селили крестьянскія семейства. Сначала на каждое кресть-

янское хозяйство приходилось по одной уволок , 3) но съ теченіемъ времени

крестьянскіе земельные участки стали уменьшаться. Вм ст съ т мъ вошло въ

обычай нодразд лять эти участки па дв группы: уволоки тяглыя ("grunt ciągty,

osiadły, sadzibny, pryhonny), за которыя отбывалась барщина, и уволоки платныя

О сЛрхнвъ Юго-Западой России., ч. VI, т. I, продис.іовіе, стр. JO1—103.

') Въ староствахъ Рнндішскомъ и Балнновицкомъ Витобскаго воеводства названіо зомоіыіаго участка
службою сохранялось сіцо во второй половпн XVIII в ка. Си. ММ 1 и 31.

э) Си. иниоигарн XVI пМ;а іъ XIV т. нзданномъ Вялеисюю Археографическою Комиссісю въ 1887 г.
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(grunt przyiemny, Runiczny, czynszowy, płatny, bojarski, ziemianski), за который

отбывались только дополнительные рабочіе дни и платился чиншъ.

Переходя къ опред лепію разм ровъ крестьянскихъ земельныхъ участковъ въ

разсматриваемый періодъ времени, приведемъ н сколько данныхъ о крестьянскомъ

землепользованіи изъ напечатанныхъ въ настоящемъ том инвентарей, точно обоз-

начая, сколько въ томъ или другомъ им ніи приходилось пахатной и с иокооной

земли на каждый крестьянскій дымъ, или дворъ.

Въ Виленской губерній крестьянскіе земельные участки обозначены въ

шести им ніяхъ, а именно: въ Мейшагол было 26 дымовъ, которые им лн

но 'А уволоки тяглой (№ 4); въ Соколов было 30 дымовъ изъ которыхъ

4 иы ли по з уволоки тяглой, 15 —по з уволоки тяглой. 10—по з уволоки

тяглой и по з уволоки платной (№ 5); въ Самсонов было 18 дымовъ,

изъ которыхъ 4 им ли по 1 уволок тяглой, 9—по 1/г уволоки тяглой и

2—по 'Д уволоки тяглой (№ 10); въ Сорахъ было 13 дымовъ, изъ которыхъ

5 им ли по 1 уволок тяглой и 8—по 1/І уволоки тяглой (№ 73); въ Св тля-

нахъ было 23 дыма, кзъ которыхъ 8 им яи по V2 уволоки тяглой, 2—по з

уволоки тяглой, 1— "/в уволоки тяглой, 2—по г/і и Vе уволоки тяглой и 10—

по 1/І уволоки тяглой (№ 77) и въ Оганиславов было 18 дымовъ, изъ которыхъ

9 им ли по Я/І уволоки тяглой, 3—по *Д уволоки тяглой, 4—по V3 уволоки

тяглой, 1—V* уволоки тяглой и 1/І уволоки платной и 1—7а уволоки плагной

(№ 81).

Въ Ковенской губерній крестьянскіе земельные участки обозначены въ

четырехъ им иіяхъ, а именно: въ Подбиржахъ было 7 дымовъ, изъ которыхъ

2 им ли по 3Д уволоки тяглой и 5—по 'А уволоки тяглой (№ 8); въ Венгров

былъ 51 дымъ, изъ которыхъ 19 имЬли по '/а уволоки тяглой, 27—по V* уво-

локи тяглой, 5—по 1/І уволоки тяглой и но 1/і уволоки платной (№ 21); въ

Лелюнахъ было 13 дымовъ, которые им ли по 1/г уволоки тяглой (№ 52), въ

Торольдахъ было 9 дымовъ, которые им ли по 1/І уволоки тяглой и по V*—'/з

уволоки платной (боярской) (К« 78).

•Въ Гродненской губерній крестьянскіе земельные участки обозначены въ

трехъ им ніяхъ, а именно: въ Пониквахъ было 48 дымовъ, которые им ли по

V* уволоки тяглой и по 'Д уволоки платной (№ 49); въ Сеиеновк было 22

дыма, изъ которыхъ 17 им ли но 'Д уволоки тяглой и 5—по V* уволоки тяг-

лой (№ 54); въ Веселомъ Двор былъ 201 дымъ, которые им ли отъ '/а уволоки

тяглой до в уволоки тяглой и почти но такому же количеству земли платной

(№ 80).
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Въ Минской губерній крестьянскіе земельные участки обозначены въ шести

им ніяхъ, а именно: въ Кляпин былъ 21 дымъ, изъ которыхъ 5 им ли по V2

уволоки тяглой и 16—по 1/І уволоки тяглой (X. 13); въ Шаломеи было 13 ды-

мовъ, которые им ли no Vs уволоки тяглой (№ 16); въ Домеховской Слобод

было 24 дыма, изъ нихъ 8 им ли по а уволоки тяглой и 16—по V* уволоки

тяглой (№ 35); въ Высокомъ было 17 дымовъ, которые им ли по 7 2 уволоки

тяглой (№ 43); въ Дубо былъ И З дымъ, изъ которыхъ 47 им лп по з уво-

локи тяглой, 1 — э уволоки тяглой, 2—по V* уволоки тяглой, 4—по 7о уволоки

тяглой, а остальные им ли но l/s уволоки тяглой и по 2/з—1/а уволоки платной

(№ 46); въ Рыняхъ крестьянскіе земельные участки были въ 7* уволоки тяглой

и 7* уволоки платной (число дымовъ не обозначено) (№ 66).

Въ Витебской губерній крестьянскіе земельные участки обозначены въ

восьми нм ніяхъ, а именно: въ Рогачев было 8 дымовъ, изъ которыхъ 6

им ли по 7* уволоки тяглой и 2—по 7* уволоки тяглой и но 'А уволоки

платной (№ 2); въ Путилов было 27 дымовъ, изъ которыхъ 10 им ли по

7г уволоки тяглой, 1—Vi уволоки тяглой, 3—по 7з уволоки тяглойи 13—

по 1/І уволоки тяглой (№ 11); въ КаменцЬ было 153 дыиа, изъ когорыхъ

79 им ли по 7з уволоки тяглой, 54—по 7* уволоки тяглой и 20 - по 7в уво-

локи тяглой (№ 25); въ Городн было 24 дыма, изъ которых 1 (войтъ) им лъ

272 уволоки тяглыхъ. 1—P/s уволоки тяглой, 3—по 1 уволок тяглой, 12—по
3А уволоки тяглой, 3—по 1/ч уволоки тяглой, 1—V8 уволоки тяглой, 1—74 уво-

локи тяглой и 1—огородъ (JS8 44); въ Лещ было 19 дымовъ, изъ которыхъ

2 им ли по 3А уволоки тяглой, 15—по 7з уволоки тяглой и 2—по 1 уволок

платной (№ 53); въ Яовикахъ и Прислонк было 23 дыма, которые им ли по

1 уволокъ1 тяглой (№№ 58 и 61); въ Лососн было 32 дыма, изъ которыхъ 3

им ли по 7 3 уволоки тяглой, 18—по 1/І уволоки тяглой, 4—по 2/э уволоки

тяглой, 4—но 7 6 уволоки тяглой и 3—по 7 8 уволоки тяглой (№ 62); въ Сверч-

кахъ было 15 дымовъ, изъ которыхъ 11 им ли по 7 2 уволоки тяглой, 3—по 7*

уволоки тяглой, 4—по 7з уволоки тяглой и по ли уволоки платной и 1—74

уволоки тяглой и 7* уволоки платной (№ 64) и въ Воронов было 33 дыма, изъ

которыхъ 20 им ли по 7г уволоки тяглой, 4—по V2 уволоки тяглой и по '/а

уволоки платной, 1—lh уволоки тяглой и 1 уволоку платную, 2—по 7г уво-

локи тяглой и по 74 уволоки платной и 7—по 1/г уволоки платной (№ 65).

Въ Могилевской губерній кростьннскіо земельные участки обозначены въ дв -
надцати им ніях а именно: въ Рогахъ было 60 дымовъ, которые вс вм ст
им ли 42 уволоки илатныхъ (№ 6); въ Германов было 6 дымовъ, которые



им ли по V* уволоки тяглой (№ 12); въ Сооолевк было 60 дымовъ, изъ ко-

торыхъ 26 иы ли по V* уволоки тяглой и 34—по V3 уволоки тяглой (pułczwierci)

(№ 19); въ Савиничахъ былъ 21 дымъ, изъ которыхъ 8 им ли по V* уволоки

тяглой, 10—по з уволоки тяглой, 2— но '/2 уволоки тяглой и по У* уволоки плат-

ной и 1 — 1/І уволоки тяглой и Уз уволоки платной (№ 36); въ Зал сь былъ 21

дымъ, изъ которыхъ 9 им ли по 1 уволок тяглой, 1—3Д уволоки тяглой и 11—по

Уг уволоки тяглой (№ 38); въ Багринов было 25 дымовъ, изъ которыхъ 20 им ли

по lh уволоки тяглой, 3—по УІ уволоки тяглой и 2 —по Vе уволоки тяглой (4

им ли еще платные участки) (№39); въЩеглицахъ было 17дымовъ, большинство

которыхъ им ло по У* уволоки тяглой и по У* уволоки платной и но-2 морга

с нокоса (№ 41); въ Песчанк было 50 дымовъ, изъ которыхъ одна половина

им ла по 1 уволок тяглой, а другая—но х/з уволоки тяглой (№ 42); въ Ко-

пачеві; было 2 дыма, которыеим лu по Уг уволоки тяглой {К3. 45); въ Кокотов

было 20 дымовъ, изъ которыхъ 3 им ли по 1 уволок тяглой, 2—по 3Д уво-

локи тяглой и 15—по Уг уволоки тяглой (№ 48); въ Гривахъ было 12 дымовъ,

изъ которыхъ 2 им ли по '/г уволоки тяглой и 10—по !Д уволоки тяглой

(№ 57) и въ Заньковщизн было 9 дымовъ, изъ которыхъ 3 им ли по 1 уво-

лок тяглой и 6—по Уг уволоки тяглой (№ 86).

Изъ приввдешіыхъ данныхъ видно, что въ перечисленныхъ им ніяхъ при-

ходилось на каждый крестьянскій дымъ отъ 1 до 1/ъ уволоки тяглой, но пре-

обладали участки въ Уг, Уз и lU уволоки. Кроы тяглой земли, многіе кресть-

яне им лп въ своемъ пользованіи п платную. Такъ, изъ 39 вышеназванныхъ

им ній въ 15 крестьяне пользовались платной землей. Иногда крестьяне брали

платные участки невидимому добровольно, чтобы расширить свое хозяйство.

Наирим ръ, въ им ніи Воронов , Витебскгго пов та, изъ 33 крестьянъ, им в-

шихъ по Уй уволоки тяглой, 4 взяли еще по Уг уволоки платной (№ 65). Но

чаще всего самъ пом щикъ, желая увеличить свой денежный доходъ, разд лялъ

крестьянскіе земельные над лы на дв части и заставлялъ крестьянъ съ одной

части отбывать барщину, а съ другой платить чиншъ. Наприм ръ, въ им ніи

Пониквахъ, Брсстскаго иов та, 48 крестьянъ им ли по ХД уволоки тяглой и

по у4 уволоки платной; въ пм нііі Дубо , Пинскаго пов та, изъ 131 кресть-

янина, им вишхъ по Уз уволоки тяглой, 76 им ліі отъ 2/з до Уб уволоки плат-

ной; TOJKC было въ им ніи ІЗеселомь Двор и п которыхъ другихъ. Такой по-

рядокъ для иом щиковь былъ весьма выгоденъ, такъ какъ недо'статокъ барщгш-

ныхъ дней для обработки господской зодші они им ли полную возможность

пополнить добавочными рабочими днями, такъ называемыми ґвалтами, згонами
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уроками и т. п. Наприм ръ, пом щикъ Горбацкій при отдач въ трехл тнюю

аренду своего им нія Заньковщизны, Мстиславскаго пов та, разр шилъ арен-

датору пользоваться згонами (dozwalam się zhony у pędzenie onych więcey),

такъ какъ барщины, по его мн нію, было недостаточно для уборки урожая

(№ 86). Бывали впр чемъ случаи, когда пом щикъ весь крестьянскій учаотокъ

обращалъ въ платный; наприм ръ, въ им ніи Рогахъ. входившемъ въ составь

Быховскаго графства, 60 крестьянъ, при огдач ихъ въ аренду виленскимъ

ксендзамъ иіарамъ, переведены были на чиншъ (№ 6). Но подобные случаи

встр чались очень р дко. Вообще оброчная система, сильно развившаяся въ

это время въ Великороссіи х), въ западно-русскихъ областяхъ совершенно не

практиковалась.

Такимъ образомъ, крестьянскіе земельные над лы очень часто состояли не

только изъ тяглой земли, но и платной. Если соединить ту и другую зем-

лю вм ст , то разм ръ крестьянскаго зем лыіаго участка въ разсматриваемый

періодъ времени, можно принять въ среднемъ вывод для вс хъ шести губер-

ній С веро-Западного края приблизительно въ полъ уволоки, т. е. въ 91/2 десятинъ

пахотной и с нокосной земли. Своихъ земельныхъ участковъ крестьяне не могли

передавать въ пользованіе не только люаямъ сос днихъ им ній (swym gra-

nicznym), но и своимъ односельчанами а должны были сами ихъ обрабатывать

и зас вать (№ 78).

2) Барщина. За пользованіе пом щичьей землей кр иостные крестьяне

(chłop, poddany, wieczysty, dziedziczny, ciahły, inwentarowy, panszczanin) обязаны

были отбывать разныя повинности. Изъ числа этихъ повинностей самой глав-

ной была барщина, которая въ губерніахъ Виленской, Ков нской, Гродненской

и Минской называлась панщиной, а въ Витебской и Могилевской—пригономъ.

Для опред ленія общага количества барщинныхъ дней приведемъ изъ инвен-

тарей н сколько данныхъ объ отбываніи крестьянами баршины въ разныхъ

им ніяхъ по нед лямъ. Въ Рогачев , Витебскаго пов та, съ 7* уволоки кресть-

яне отбывали барщины по 2 дня мужскихъ и по 2 дня женскихъ (JV° 2); въ

СОКОЛОВЕ, Ошмянскаго пов та, съ ! / з — з уволоки—по 2 дня мужскихъ и по 2 дня

женскихъ, при чемъ женщины, приходившія на барщину иосл сбора съ полей

хл ба, обязаны были одну ночь вън д лю провести во двор для пряденья (№ 5);

') По вычисленію изв стнаго историка В. И. Соаіовскаго оброчвыхъ кростьянъ въ 20 воликороссійскихь
губ рнінхъ во второй половин ХУШ в ка было 44%, барщиииыхъ—о6°/о всого числа кр аостныхъ, при чемъ въ
черноземной полос оброчные составили только 26°/о, а въ ночориозомной — 55°/о. «Крестьяне въ царствованю
Екатерины И,> т. I, стр. 27, 31 и 35.
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въ Самсонов , Ошмянскаго пов та, съ 1 уволоки—по 3 дня мужскихъ и по 3

дня женскихъ (№ 10); въ Путилов , Витебскаго воеводства, съ 'Д уволоки—по

1 дню муж. и 1 дню жен. (№ 11); въ Вак , Виленскаго пов та, съ неизв ст-

наго участка—по 4 дня мужскихъ и по 4 дня женскихъ (№ 14); въ Кляпин ,

Р чицкаго пов та, съ Уг уволоки—по 3 дня, а съ ХД уволоки—по 2 дня (№ 13);

въ Германов , Мстиславскаго воеводства, съ !Д уволоки—по 2 дня мужчина

или женщина (JV° 12); въ Ходилон , Лидскаго пов та, съ каждаго дыма (chaty) —

по 3 дня муж. и но 3 дня женщ. (№ 20); въ Каненц , Двинскаго пов та, съ

Уз уволоки—по 3 дня (JY° 22); въ М нниц , Полоцкаго воеводства, съ г уво-

локи—по 4 дня (№ 26); въ Домеховской Слобод , Р чицкаго пов га, съ Уг уво-

локи—по 3 дня (№ 35); въ Савиничахъ, Мстиславскаго воеводства, съ 'А уво-

локи—по 2 дня муж. и по 2 дня жен. (№ 36); въ Зал сь , Мстиславской нро-

винціи, съ 1 и J/2 уволоки—по 2 дня мужчина или женщина (№ 38); въ Пес-

чанк , Оршанскаго пов та, съ дыма (1 —1/г уволоки) —по 2 дня (№ 42); въ ГСо-

пачев , Мстиславскаго воеводства, съ '/я уволоки—по 2 дня муж. и по 2 дня

жен. (№ 45); въ Высокомъ, Рогачевской ировинціи, съ г уволоки—по 3 дня муж-

чина и по 1 дню женщина (№ 43); въ Городн , Витебскаго воеводства, съ 'Д

уволоки—по 1 дню, съ я/з и ! Д— по 2 дня, съ 3Д—по 3 дня, съ 1 уволоки—

по 4 дня и съ Г/г уволоки—по 6 дней (№ 44); въ Пониквахъ, Брестскаго вое-

водства, съ 'А уволоки—по 2 дня муж. и по 2 дня жен. (№ 49); въ Кокотов ,

Мстиславскаго воеводства, съ 1 уволоки—по 2 дня муж. и по 2 дня жен. (№ 48); въ

Лелюнахъ, Вилкомирскаго пов та, съ'Д уволоки -по Злня муж. и по 3 жен. (№ 52);

въ Семеновк , Гродненскаго пов та, съ з уволоки—по 3 дня муж. и по 3 дня

жен., а съ 'А уволоки—по 3 дня муж. и по 1 дню жен. (№ 59); въ Ледц ,

Витебскаго пов та, съ 1 уволоки—по 4 дня муж. и по 4 дня жен. (№ 53); въ

Лососин , Витебскаго пов та, съ 1 уволоки—по 8 дней мужчина или женщина,

какъ потребуетъ дворъ (№ 62); въ Сверчкахъ, Витебскаго пов та, съ У'г уво-

локи—по 2 дня муж. и но 2 дня жен. (JV° 64); въ Гривахъ, Мстиславскаго вое-

водства, съ V* уволоки—по 3 дня (№ 57); въ Рыняхъ, Рвчицкаго пов та, съ

'А уволоки-по 2 дня мужчина или женщина (№ 66); въ Воронов , Витебскаго

пов та, съ '/а уволоки—по 2 дня муж. и по 2 дня жен, (№ 65); въ Озерцахъ,

Витебскаго пов та, съ '/г уволоки — по 2 дня муж и по 2 дня жен. (№ 69);

въ Сорахъ, Ошмянскаго пов та, съ 1 уволоки и т/2 уволоки—по 2 дня муж. и

по 2 дня жен. (j\o 73); въ Св тлянахъ, Ошмянскаго пов та, съ 'Д уволоки—

но 2 дня муж. и но 2 дня жен. (№ 77); въ Торольдахъ, Вилкомирскаго пов та,

съ у* уволоки—по 2 дня зимой и л томъ (№ 78); въ Отаниславов , Лидскаго
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пов та, съ каждаго дыма (s/i— в уволоки)—но 3 дня муж. и по 3 дня жен.

(№ 81) и въ Заньковщизн , Мстиславскаго пов та, съ дыма (1 и 'Д уволоки)—

по 3 дня мужчина и по 2 дня женщина (№ 86).

Изъ приведеиныхъ даішыхъ видно, что количество барщинныхъ дней, отбы-

ваемыхъ крестьянами, было весьма различно. Наприм ръ, въ Витебской губер-

ній въ 50-хъ годахъ Х Ш в ка крестьяне отбывали барщины съ 'А уволоки

въ одномъ им ніи по 2 дня, а въ другомъ—по 4 дня въ нед лю; въ Моги-

левской губерній, въ 70-хъ годахъ того-же стол тія, крестьяне отбывали бар-

щины въ одиомъ им піи съ 1 и '/г уволоки по 2 дня, а въ другомъ съ 'А уво-

локи—по 4 дня въ нед лю. Такое разнообразіе въ отбываніи крестьянами бар-

щины объясняется, съ одной стороны, количествомъ отбываемыхъ ими допол-

нителыіыхъ рабочихъ дней, а съ другой—количествомъ вносимыхъ ими даней

и разныхъ денежныхъ платежей. Напріш ръ, въ Щеглицахъ, Оршанскаго по-

в та, крестьяне съ 1 уволоки тяглой отбывали только 3 дня барщины, за то

должны были отбыть 6 гвалтовъ, высушить и вымолотить весь хл бъ, дать 2

м ры овса, 4 курицы, 40 яидъ, 1 барана, 40 злотыхъ чинша, 2 зло га 15 гро-

шей за л ет- (drewięszczyzny) и 10 злотыхъ подорощнзны. Но если принять

во вниианіе большинство им ній, то количество барщины съ 1/г уволоки для

каждой губерній будетъ сл дующее: для Минской—3 дня въ нед лю, для Ви-

ленской, Витебской и Могилевской—4 дня вь нед лю и для Ковенской и Грод-

ненской- 6 дней въ нед лю. Такимъ образомъ, количество барщинныхъ дней

во всемъ С веро-Западномъ кра въ разсматриваемый періодъ времени можно

принять въ среднемъ вывод приблизительно по 4 дня въ нед лю съ земельнато

участка въ полъ-уволоки тяглой земли.

Такое количество барщинныхъ дней нельзя не признать обременителыіьшъ

для крестьян!., а въ н котррыхъ им ніяхъ существовали такіо обычаи, которые

еще больше увеличивали тяжесть этой повинности. Яаприм ръ, очеиъ часто

число барщинпыхъ дней увеличивалось л томъ, при чемъ л тнее время опред -

лялось самими пом щиками совершенно произвольно; такъ, для одиихъ и то

продолжалось.отъ св. Георгія весенняго до св. Мартина, для другпхъ—отъ св.

Якова до св. Михаила, для третьихъ—отъ св. Георгія до Вс хъ Святыхъ и т. д.

Яа барщину мужчины обыкновенно должны были являться съ рабочпмъ скотоиъ

или съ лошадью. Въ н которыхъ им ніяхъ жеискія работы исполнялись посред-

ствомъ доиолнителыіыхъ рабочихъ дней, а барщину отбывали исключительно

мужчины съ рабочимъ скотомъ. Нанрим ръ, въ Мейшагол , Вилонскаго пов та,
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каждый крестьянинъ съ ХД уволоки обязанъ былъ работать двору отъ св.

Георгія и до Вс хъ Святыхъ съ парой рабочаго скота и съ помощникомъ

(unternikiem), не выходя со двора, 5 дней въ течете одной нед ли, а въ другую

нед лю былъ свободенъ, за исключеніемъ одного дня, когда онъ обязанъ былъ

являться на гвалтъ также съ помощникоыъ и съ парой рабочаго скота; въ осталь-

ное же время года, т. е. отъ Вс хъ Святыхъ и до св. Георгія крестьянинъ обязанъ

былъ отбывать т же 5 дней, но съ одной лошадью и безъ номощника, и ос-

вобождался отъ еж нед льнаго гвалта (№ 4); въ им ніи Венгров , Вилкомир-

скаго нов та, съ г—V* уволоки отъ св. Георгія и до св. Мартина каждый

крестьянинъ отбывалъ барщины по 3 дня въ н д лю съ помощником!», а отъ

св. Мартина до св. Георгія по 3 дня безъ помощника, но если бы какой нибудь

крестьянинъ не им лъ помощника, такой за все л то обязанъ былъ уплатить двору

10 злотыхъ; этой льготой не могли пользоваться богатые, а только т , у ко-

торыхъ были малол тнія д ти, небольшая семья или кто не могъ нанять по-

мощника (dostać czeladzi) (№ 21). Что касается количества рабочихъ часовъ на

бйрщин , то оно почти повсюду было одно и тоже: отъ восхода и до захода

солнца, съ небольшими промежутками для отдыха; являющіеся на барщину

съ рабочимъ скотомъ могли приходить н сколько позже и раньше уходить.

Вс пом щики принимали самыя р шительныя ы ры къ тому, чтобы какой

нибудь крестьянинъ не пропустилъ барщиннагс дня, a н которые изъ нихъ

даже праздники д лили съ своими крестьянами пополамъ (święta ze dworem w

puł dzielone być powinne) (№ 21).

3. Дополнительные рабочіе дни. Число рабочихъ дней каждаго крестьянина

въ пользу пом щика далеко не исчерпывалось барщиной; везд были еще до-1

полнительные рабочіе дни, которые назывались ґвалтами (въ Витебской и Мо-

гилевской губерніяхъ—згонами). Гвалты требовались въ томъ или другомъ ко-

личеств отъ каждаго крестьянскаго дыма (chaty), независимо отъ разм ровъ

участка земли, находившагося въ пользовапіи крестьянина (a nie według gruntu

rachuiąc) (№ 53). Гвалты подразд лялись на малые, когда на работу являлись

по одному или по два челов ка отъ дыма, и большіе, или генеральные, когда

должны были являться вс способные къ работ члены крестьянской семьи;

дома могло оставаться только одно лицо для наблюденія за огнемъ и для ох-

раны имущества отъ воровъ (dla pilnowania ognia у złodzieja) Q& 68 и мн. др.);

оставались дома также «малые, къ работ не «способные» (№ 84). Дв надцати-

л тнія д ти въ н которыхъ нм ніяхъ признавались ужо работоспособными
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и должны были выходить на работу (№ 81). Гвалты были обязательными ра-

бочими дняАШ во время весенней и осенней пахоты, вывозки навоза, уборки

с на и жатвы,- т. е. въ т дни, когда въ им ніяхъ особенно много скоплялось

неотложной работы. Число такихъ рабочихъ дней въ теченіе года было далеко

не одинаково въ разныхъ им ніяхъ. Приведень н сколько прии ровъ. Въ

Угольц . Пинскаго пов та, было 3 гвалта (жать) (№ 30); въ Кляпин , Р чиц-

каго пов та, было 4 гвалта (2 пахать и 2 жать) (Л? 13); въ Шелели, Велбн-

скаго пов та, было 3 гвалта по 2 челов ка (ішвозка навоза, уборка с на и

жатва) (Л? 85); въ Менниц , Полоцкаго воеводства, было 7 гвалтовъ (J\° 26);

въ Высокомъ, Рогачевской нровинціи, было 7 гвалтовъ (№ 43); въ Рогачев ,

Витебскаго воеводства, было 10 гвалтовъ (6 жать и 4 пахать) (№ 2); въ По-

гостищахъ, Витебскаго воеводства, было 10 гвалтовъ (8 мужскихъ и 2 жен-

скихъ) (Л? 18); въ Самсонов , Ошыянскаго пов та, было 12 гвалтовъ по 2 че-

лов ка (6 мужскихъ и б женскихъ) (Л? 10); въ Рипейкахъ, Упитскаго пов та,

было 12 гвалтовъ (Л° 8); въ Лелюнахъ, Вилкомирскаго пов та было .12 гвал-

товъ (6 большихъ и 6 малыхъ) (№ 52); въ Торольдахъ, Вллкомирскаго пов та,

было 12 гвалтовъ (по 1 ч лов ку съ хаты) (J\° 78); въ Шульцов , Витебскаго

поіі та, было 12 гвалтовъ (Л? 56); въ Св тлянахъ, Оінмянскаго пов та, было 12

гвалтовъ (6 мужскихъ и б женскихъ) (Л? 77); въ Лососин , Витебскаго пов та,

было 15 гвалтовъ (JV° 62); въ Мейгаагол , Виленскаго воеводства, было по 1

гвалту въ нед лю (№ 4); въ Соколов , Ошмянскаго пов та, было по 1 гвалту

въ нед лю (А1» 5); въ Семеповк , Гродненскаго иов та, было по 1 гвалту.въ

нед лю (№ 54) и въ Дорогичин , Пинскаго иов та, было по 1 гвалту въ не-

д лю (№ 68). Н которые иом щики, устаиовнвъ то или другое количество

гвалтовъ, иногда оставляли за собою право увеличить это число, если явля-

лась въ этомъ потребность (albo у więcey. podług potrzeby) (№№ 42, 45).

Іізъ приведенныхъ данныхъ видно, что крестьяне, въ разныхъ им ніяхъ

отбывали гвалтовъ отъ 3 до 15, a гд были въ обыча еженед льные гвалты/

даже до 25 въ годъ. Принимая во вшшаніе, что въ болынинств случаевъ

отбывались гвалты большіе, и что въ каждомъ крестьянскомъ с мейств было

не мен е 3-хъ работниковъ, то можно въ среднемъ вывод принять по 36 гвал-

товъ въ годъ на каждый крестъянскій дымъ.

Въ и которыхъ им ніяхъ Витебской губерній въ дополиеніе къ гвалтамъ

существовали еще уроки (Л»Л» 3, 44, 47, 53, 58 и 65). Такъ назывались допол-

нительные рабочіе дни, назначенные спеціально для уборки с на. Крестьяне
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обязаны были сверхъ барщины все господское с но (иногда опред леішую

часть) скосить, высушить, сметать въ стога или свезти въ с нные сараи.

Кром гвалтовъ, на крестьянъ возлагалось монож отво другихъ допопнп-

тельныхъ работъ. Изъ нихъ самую распространенную работу составляла

молотъба. Почти во вс хъ иы ніяхъ крестьяне обязаны были ходить па молоть-

бу небольшими группами, «хотьбы и но два раза въ нед лю» (№ 2), до т хъ

поръ, пока не будетъ вьшолоченъ весь господскій хл бъ. Эта повинность обык-

новенно отбывалась зимой, а такъ какъ зимніе дни очень коротки, то работа

должна была производиться ночью (już nie dni, ale nocy do mlodzby iśo powinni)

(№ 76). Иногда крестьяне обязаны были являться на молотьбу съ вечера со

своими дровами и предварительно высушивать господскій хл бъ втГ овин

(№ 2). По окончаніи ночной молотьбы крестьяне не всегда освобождались; въ

н которыхъ им ніяхъ они обязаны были исполнять разныя работы съ лошадью

еще и днемъ (do młócenia o kurach, wednie robocizna z koniem do czego dwór

każe) (№ 67). Другую весьма распространенную повинность составляли сторожа

(straż, stróżowszczyzna) и ночная стража (warta, ponocne), который существовали

во вс хъ им ніяхъ. Сторожей называлась обязанность крестьянъ являться по

очереди во дворъ пом щика на нед лю для исполненія разныхъ домашнихъ

работъ; ночной же стражей была повинность охранять господскій дворъ ночью,

чередуясь каждую ночь. Сторожу крестьяне отбывали обыкновенно по одному

челов ку, въ бол е значительныхъ им ніяхъ по два: двое мужчинъ или одинъ

мужчина и одна женщина (№ 5), а въ Домеховской Слобоц . Р чицкаго пов та,

вс крестьяне обязаны были сами нанимать сторожа и сторожиху на ц лый

годъ (№ 35). Самую же постоянную повинность составляла обязанность кресть-

янъ отвозить господскій хл бъ на мельницу или въ м ста его сбыта. Посл дняя

повинность принадлежала къ числу довольно обременительныхъ, такъ какъ

крестьянамъ иногда приходилось отвозить госиодскіе продукты въ города, от-

стоящіе отъ им нія верстъ на 200—300. Во время такихъ отдаленныхъ по з-

Докъ мужчины обыкновенно освобождались отъ барщины, но на опред ленный

срокъ. Вообще кр иостные крестьяне обязаны были выполнять сверхъ барщи-

ны множество самыхъ разнообразныхъ работъ. Такъ, они обязаны были почи-

нять дворовыя постройки и въ особенности мельницы, возить дрова, исправлять

плотины, мосты и дороги, ловить рыбу, приготовлять солодъ, д лать крупу,

возить въ ледникъ ледъ, чистить трубы и т. д. Угощенія за вс эти сверх-

барщиниыя работы не полагалось никакого. Исключенія составляли только

им нія Л децъ и Вороново, Витебской губерній, въ которыхъ за «обжинки»

выдавались рабочимъ водка и пиво (№№ 53 и 65).
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Не мало всевозможныхъ работъ, помимо барщины и гвалтовъ, возлагалось и

на крестьяиокъ (białogłowy). Прежде всего.он обязаны были сверхъ барщины

выполнять вс работы на господскоыъ огород , т. е. приготовлять грядки, садить

и поливать капусту, полоть, а осенью собирать съ огорода вс овощи; потомъ

ткать холстъ, прясть, мыть б лье, стлать ленъ, мыть и стричь овецъ. Въ н кото-

рыхъ инвентаряхъ прямо сказано, что крестьянки должны были приходить на гос-

подскую работу столько разъ, сколько нужно будетъ (tyle razy, ile tego potrzeba

będzie wyciągała) (№ 55) и отбывать такія повинности, какія дворъ потребу тъ

(iakie ieno dwór potrzebować będze) (J\? 16). За всякую неаккуратность въ испол-

неніи работъ крестьяне подвергались т леснымъ наказаніямъ. Ихъ били за опоз-

дані на барщину, за сокрытіе какого нибудь члена семьи при выход на гвалтъ

и т. д. Удары веревками (plagi powrozami) упоминаются во многихъ инвентаряхъ, а

въ одномъ прямо сказано: «вс прпгоны и згоны крестьяне должны въ послу-

шаніи выполнять подъ ударами» (Л?№ 37, 2, 9, 23). Наконецъ, при описаній

построекъ въ им ніи Шешели, Ковенской губерній, встр чаемъ такую подроб-

ность: «въ комор (при кухп ) надоскахъ, хорошо вправленныхъ, четверо жер-

новъ хозяйскихъ, большихъ, хорошихъ и жел зная ц пь для двухъ лицъ (łańcuch

żelazny na osoby dwie), вд ланная въ ст ну». Очевидно, посаженные на ц пь

крестьяне должны были еще верт ть жернова (Л? 85).

4. Денежные платежи и дань натурою. Барщинные крестьяне обязаны были

вносить своему пом щику разные денежные платежи, изъ которыхъ найбол е

постоянными были: чиншъ, подорощизна и подымное.

Чиншъ не составлялъ обязательнаго для вс хъ крестьянъ налога, и въ

н которыхъ им ніяхъ его не было (Ш? 4, 12, 13, 26, 30, 35, 39, 42, 43, 48,

52, 54, 56, 57, 62, 65, 67, 76, 77, 81 и 85). Разм ръ чинша отличался боль-

шимъ разнообразіемъ. Наприм ръ, въ Самсонов , Виленской губерній, въ

1756 году крестьяне платили чинша съ 1 уволоки тяглой только по 2 злотыхъ

(Л? 10); въ Сорахъ, той-же губерній, въ 1782 г. съ такого же участка платили

по 20 злотыхъ 20 грошей (Л? 73); въ Венгров , Ковенской губерній, въ 1761 г.

платили съ у 2 уволоки тяглой по 1 зл. 8 грошей (№ 21); въ Р пш , той же

губерній, въ 1785 г. платили по 16 злотыхъ (разм ръ участка не обозначенъ)

(J\° 79); въ Пониквахъ, Гродненской губерній, въ 1774 г. платили отъ 3 до 10

злотыхъ (разм ръ рчастка тоже не обозначенъ) (№ 49); въ Дубо , Минской губ.,

въ 1773 г. платили съ 1 уволоки тяглой- по 9 злотыхъ и съ 1 уволоки пріем-
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ной—по 15—21 зл. (Л? 46); въ Шаломе Минской губ., въ 1759 г. платили

съ V» уволоки тяглой по 5 золотыхъ русскихъ (50 коп.) (№ 16); въ Сверчкахъ

Витебской губ., въ 1777 г. платили съ !/2 уволоки тяглой по 12 злотыхъ

(Aa 64); въ Савиничахъ, Могилевской губ., въ 1771 г. съ V* уволоки тяглой

платили по 36 злотыхъ (JMs 36). Больше одеообразін можно зам тить въ раз-

м рахъ чинша, уплачиваемаго крестьянами за уволоки платный, который въ

Витебской губерній назывались куничными. Такъ, въ Рыняхъ, Минской губ.,

въ 1778 г. съ V* уволоки прі мной платили по 3 р., т. е. по 30 злотыхъ

(№ 66); въ Торольдахъ, Ковенской губ., въ Г<84 г. платили съ 'Д уволоки

пріемноп по 25 злотыхъ (№ 78); въ Ледц , Витебской губ., въ 1775 ь плати-

ли съ 1 куничной уволоки по 8 р. или по 80 злотыхъ и съ 1 глухо-кунпчпой,

т. е. такой, за которую не полагалось никакихъ дополнительныхъ рабочихъ

дней,—по 10 р. (№ 53). Изъ этихъ данныхъ видно, что въ болынинств слу-

чаевъ за платную землю взималось чинша около 25 злотыхъ съ 'Д уволоки,

или около 100 злотыхъ съ 1 уволоки. Если уиеиьшимъ эту цифру до 80 зло-

тыхъ, которые платились въ им ніи Ледецъ и въ н которыхъ другихъ, то это

посл днее число можно признать ср дшшъ. Трудн е установить разм ръ сред-

ней платы за 1 уволоку тяглую. Разсчетливые и аккуратные іезуиты въ сво мъ

обширномъ им ніи Дубой взимали съ кр стьянъ за 1 уволоку тяглую по 9 зло-

тыхъ чинша. Если сопоставить эту цифру съ 2,12 и 3.6 зл., которые взимались

въ н которыхъ другихъ им ніяхъ, то разм ръ чинша, установленный іезуитами,

кажется, можно признать среднимъ. Такимъ образомъ для уволокъ тяглыхъ

можно принять разм ръ ежегоднаго чинша приблизительно около 10 злотыхъ,

а для уволокъ платныхъ—около 80 злотыхъ.

Подорощизна. Поставка подводъ крестьянами принадлежала къ числу самыхъ

обычныхъ повиностей. Каждый крестьянинъ ежегодно долженъ былъ поставить

пом щику одну ИЛИ нисколько подводъ какъ въ ближайшія м стности, верстъ

за 50—70, такъ и въ бол отдаленные города: Вильну, Либаву, Ригу и друг.

Въ большой и торговый городъ Ригу подводы отправлялись изъ трехъ губерній:

Вил нской, Ковенской и Витебской. Иногда пом щики, вм сто точнаго опре-

Д ленія подводъ, оставляли за собою право брать ихъ столько, сколько потре-

буется (ile razy dwór każe) (№ 35). Въ н которыхъ им ніяхъ крестьяиамъ раз-

решалось за подводы вносить определенную сумму денегъ, которая называлась

подорощизной. Наприм ръ, за одну подводу въ Ригу взималась въ разныхъ им -

ніяхъ сл дующая подорощизна: въ им ніи Самсоново, Ошмянскаго пов та,—

8 злотыхъ (№..10), в-вим ніи Сор»; Ошмянскаго іюв та,—24 злотыхъ (№ 73),
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въ им ніи Островщизна, Вилкомирскаго иов та,—16 злотыхъ (№ 76), въ им -
ніи Торольды, Вилкомирскаго пов та,—16 злотыхъ (№ 78), и въ им ніи Лосо-
сина, Витебскаго пов та,—6 руб. (№ 62). Но были и такія им нія, въ кото-
рьтхъ поставка подводъ совершенно исключалась и взаы нъ ея взимался опре-
д ленный налогъ; такъ, въ іш ніи Щеглицы, Оршанскаго пов та, крестьяне
ежегодно платили подорощизны по 10 злотыхъ (№ 41) и въ им ніи Трупинъ,
Видуклевскаго пов та,—по 20 злотыхъ съ дыма (№ 55). Въ общемъ подоро-
щизиа принадлежала къ числу мало распространеиныхъ платежей, а преобла-
дала во многихъ ил ніяхъ поставка подводъ въ натур .

Подымнымъ называлась государственная подать, которая взималась съ каж-
даго крестьянскаго дыыа, или двора. Разм ры ея опред лялись особыми поста-
иовленіями сейма. Въ виду эгого условія подымное за изв стный періодъ вре-
мени должно было бы взиматься въ одномъ и томъ же разм р , но этого на
практик не было. Приведемъ н сколько " прим ровъ. Въ им ніи Венгрово,
Вилкомирскаго нов та, въ 1761 году крестьяне платили подымнаго по 2' зло-
тыхъ (№ 21); въ им ніи Пнево, Мстиелавскаго пов та, въ 1771 г.—по 2 зло-
тыхъ 15 грошей (№ 87); въ им ніи Соры, Ошмянскаго пов та, въ 1782 г.—
но 4 зл. 4 гр. (№ 73); въ им ніи Ов тляны, Ошмянскаго пов та, въ 1784 г.—
по 6 злотыхъ (№ 77) и въ им ніи Р пнш, Телыневскаго пов та, въ 1785 г.—
по 12 злотыхъ (№ 79). Но неодинаковое подымное было не только въ разныхъ
им ніяхъ, но даже въ .однихъ и т хъ-же. Въ нм ніи Мейшагола, Виленскаго
пов та, въ 1753 году было 28 крестьянъ, изъ которыхъ 6 платили подымнаго
по 2 зл., 1—3 зл. 11—по 4 зл. 3—по 6 зл, и 7—по 8 злотыхъ (№ 4). РІзъ
отихъ прим ровъ видно, что н которые пом щики, пользуясь государственной
податью, устанавливали изв стный налогъ и въ свою пользу, разм ръ котораго,
иовидимому, завис лъ только отъ платежныхъ средствъ крестьянъ.

Кром перечисленныхъ платежей, были еще и другіе. Наприм ръ, въ
н которыхъ им ніяхъ Витебской и Могилевской губерній крестьяне платили
пом щику куницу, т. е. особый налогъ за выходъ замужъ вдовъ и д вушекъ
въ чужое им ніе (№№ 40, 48, 62, 84).

Дань натурою изв стна была подъ названіемъ дякла и касалась вс хъ
предметовъ крестьянскаго хозяйства. Но крестьяне каждаго отд лыіаго им -
нія доставляли своему пом щику не вс эти предметы, а только н кото-
рые изъ нихъ. Перечислимъ вс виды дани съ указаніемъ, въ сколькихъ
им ніяхъ (изъ 48) и въ какомъ количеств они взимались. Рожь взималась
въ 4 им ніяхъ по 1 четверти, V2 бочки, /І пура и Р/а с ка (№№ 5, 8,



10, 25), овесъ—въ 5 им ніяхъ по 1 х/г пура, 1 шанку, 3 бочки (съ і уйо і

локи), P/a с ка и 2 ы рки (№№ 8, 25, 41, 46, 49). ячмень—въ одномъ им -

ніи по 17г с ка (№ 25), хмель—въ 7 км ніяхъ по 1 квартовк , 2 четвертуш-

ки и '/* бочки (№>3 13, 25, 26, 35, 37, 43, 46), пенька—въ 1 им ніи по 1

камню (№ 55), ленъ—въ 1 им ніи по 2Э горстей (№ 55), тальки—въ 5 им -

ніяхъ по 2 и бол е (Л°№ А, 10, 62, 67, 68), полотно—въ 7 им ніяхъ по 2—4

локтя (№№ 10, 12, 36, 37, 38, 48. 83), бараны—въ 1 им нін но 1 (№ 1), куры

—въ 20 им ніяхъ но 1-2 штуки (№№ 4, 5, 10. 77, 81. 21, 52, 55, 85, 49, 13,

43, 46, 69, 12, 19, 36; 37. 38, 41), каплуны—въ 3 им ніяхъ по 1 штук (AL\«

ЗО, 46, 64), гуси—въ 9 іш ніяхъ по 7а—1 штук (№№ 5, 10, 8, 21, 52, 79,

85, 30/46), яйца—въ 18 им ніяхъ по 5 - 3 0 штукъ (№Л5 5, 10, 81,55, 52, 67,

85, 49, 13, 46, 68, 69, 12, 19. 36, 37, 38, 4), ор хи—въ7 им ніяхъ по 1 гарн-

цу (№№ 5, 21, 52. 13, 35, 36, 53), ягоды—въ 7 им иінхь по 1 гарнцу (J\°JN° 5,

10, 20, 52, 13, 53; 42), грибы—въ И им ніяхъ по 30—100 шгукъ (№№ 10,

77, 21, 49, 13, 35, 46, 68, 69, 36, 42), медъ—ігь 10 им ніяхъ по 1 кварт , j

3-му улью н половин всего сбора {Ш° 10, 20, 5, 77, 81, 54, 13, 43, 46, 36),

с тн—въ 3 іш ніяхъ по 172 и 20 саженей (Жі\!° 5, 65, 81), ветчина—въ 1 им -

ніи по ЗО фунтові. (№25), цыновки (maty)—въ 1 іш нін (сколько нужно)

(«N° 68), нитки—въ 1 іш ніи по 3 мотка (№ 46); дал е ол дуютъ м шки, ве-

ревки, лубки, дрань, дрова—въ 1 им нін {№. 25), кошениль—въ 1 ил ніи по 1

ложк (№ 35) и друг. ' -

Изъ этого перечня видовъ дани можно заключить, что пом іциками тре-

бовались отъ'крестьяпъ вс предметы, въ которыхъ они нуждались по м ст-

нымъ условіямъ. Существуетъ, наирим ръ, въ пм ніи рыбная ловля въ вид

доходной статьи, крестьяне обязаны были изготовлять и доставлять пом щику

с ти, существуете судоходство, крестьяне обязаны доставлять для судовъ цы-

новки, понадобятся для чего нибудь пом щику м шки, лубки, возы или что

нибудь подобное, все это обязаны были доставлять крестьяне. Иногда пом -

Щиками требовались такіе предметы," которые крестьянами не изготовлялись, а

покупались, какъ наприм ръ, кошениль. Но найбол е распространенными пред-

метами дани всетаки были обычные. предметы крестьянскаго хозяйства, какъ

.зерновой хл бъ, домашняя птица и медъ. Посл дній повидимому, представлялъ

для пом щиковъ особый интересъ. потому что они брали себ не только одну

половину всего сбора, но нер дко оставляли за собою право требовать за нз-

в стную плату и другую. Только іезунты включили въ инвентарь своего им нія

Дубой условіе, что доставшейся крестьянам!, по разд лу части меда дворъ не
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будетъ отнимать (odbierać nie będzie), a предоставляетъ полную свободу прода-

вать кому угодно» (№ 46).

Установивъ виды разныхъ повинностей, установимъ теперь разм ръ этихъ

повинностей, падавшихъ на каждое отд льное крестьянское хозяйство. Въ ин-

вентар селеній Сверчки и Асталопы, Витебскаго нов та, отъ 1777 года, сде-

лана точная расц нка барщины и дани на 1 годъ, а именно: каждый крестья-

нинъ отбывалъ съ г уволоки тяглой земли барщины по 4 дня въ нед лю

(2 дня мужч. и 2 дня женщ.); считая по 5 коп. за каждый день, то за 190

дней въ течете года (въ инвентар для одной деревни показано 190, а для-

другой 192 барщинныхъ дня на каждое хозяйство) получится 9 руб. 50 коп.;

чинта платилъ 12 злотыхъ русскихъ (1 зл.=10 кои.), что составитъ 1р. 20 к.,

подорощизны—12 злотыхъ русскихъ, что составитъ 1 руб, 20 коп.; давалъ дань:

2 гусей, по 15 коп. штука, получится 30 коп., 2 курицы, по 6 коп. штука,—

12 коп., 16 яицъ, по 3 коп. десятокъ,—5 коп.; одна половинка (?) хм лю, по

5 злотыхъ русскихъ,—50 коп., одна сажень грибовъ—7 коп., 1 талька—5 коп.

2 каплуна, по 15 коп. штука,—30 коп., 2 сажени дровъ, по 5 злотыхъ рус-

скихъ сажень,—1 рубль. Итого на каждое крестьянское хозяйство за полъ—уво-

локи или 972 десятинъ пахатной и с нокосной земли приходилось барщины,

денежныхъ платежей и дани на 14 руб. 29 коп. Хотя въ прив денномъ инвен-

тар показаны въ числ дани 2 гуся, 2 каплуна и 2 сажени дровъ, которыя

обыкновенно взимались въ меньшемъ разм р , но зато зд сь совершенно не

обозначена дань зерновьшъ хл бомъ и медомъ, поэтому инвентарь этотъ можно

считать среднимъ. Сл дуетъ только прибавить обычныхъ 36 гвалтовъ и хоть

40 дней сторожи, стражи, молотьбы, работы на огородахъ и другихъ добавоч-

ныхъ рабочихъ дней, что составитъ 46 дней или 3 руб. 80 коп. Сл довательно

вс хъ работъ и поборовъ среднимъ числомъ приходилось на каждое крестьян-

ское хозяйство во второй половин ХТІІІ в ка на 18 руб. 9 к. въ годъ, а если

перевести эту сумму на рабочіе дни, то получится 362 рабочіе дня.

5. Староства. Староствами назывались королевскія им нія (królewszczyzny),

которыя раздавались *) въ пожизненное влад ніе шляхі , но посл дняя счита-

ла ихъ какъ бы своею собственностью и нер дко переуступала, съ согласія

короля, другимъ лицамъ. Изъ 20 староствъ, инвентари которыхъ иом щены

въ настоящемъ томъ, 7 были переуступлены (№№ 15, 22, 23, 88, 89, 90, 93).

*) с Jako chleb zasłużonych». Корзонъ < Wewnętrzne dzieje Polski» т. І, стр. 354.
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Владельцы староствъ обязаны были вносить такъ называемую кварту, т. . четвер-

тую часть доходовъ на содержаніе войска. Для бол еправильнаго опред ленія квар-

ты, инвентари староствъ пров рялись и утверждались королевскими чиновниками,

но посл дніе повидимому всегда утверждали то, что было раньше установлено. Такъ,

относительно державы Куцки, Ошмянскаго пов та, люстраторы записали въ

инвентар отъ 1789 года сл дующее: «Эта деревня прежде отбывала барщину,

теперь же посажена влад льцемъ на чиншъ; оставляемъ зат ыъ на волю ста-

росты, держать ее на чинш , или же обратить на барщину> (№ 93).

Сравнимъ теперь положеніе крестьянъ старостинскихъ съ положеніемъ

части овлад льческихъ. Крестьянскіе участки у однихъ и у другихъ можно при-

знать одинаковыми, т. е. равными г уволоки пахатной и с нокосной земли,

Чиншевыхъ крестьянъ въ староствахъ было больше, ч мъ въ пом щичьихъ

им ніяхъ (№№ 1, 9, 31, 88, 87, 93). Барщины старостинскіе крестьяне отбы-

вали въ общемъ меньше, ч мъ пом щичьи. До что касается денежныхъ пла-

тежей и разныхъ даней, то въ староствахъ ихъ было столько же, сколько и

въ частновлад льческихъ им ніяхъ. Наприм ръ, въ староств Дудскомъ, Ошмян-

скаго пов та, въ 1789 году съ i/z уволоки тяглой крестьяне отбывали сл ду-

ющія повинности: барщины по 3 дня въ нед лю (2 дня мужч. и 1 день женщ.),

яед льная сторожа и ночная стража; для сбора хл ба по 3 гвалта большихъ

и 1 гвалтъ полоть; 3 раза подводы въ Вильну или въ другое м сто на такомъ

же разстояніи (за каждую по здку уступалось 4 дня барщины), подводы на

мельницу, починка мостовъ, дорогь, плотинъ, мельницъ и шлюзовъ; чинша

платили по 5 злотыхъ, подымнаго—по 7 злотыхъ 2 гроша и 1 шелягу, гро-

шоваго отъ 1 злот. по 1 грошу; дякла давали: овса—1 осьмину (30 грошей),

ржи—1 осьмину (2 зл. 772 гр.), курицу—1 (6 грошей), яицъ—10 (3 гроша),

льну—5 фунтовъ (1 зл. 22 г гр.), нитокъ на с ть—1 мотокъ (2 гроша), талекъ

съ дворнаго льна—4 (12 грошей), с на—V2 в о з а л тняго (1 зл.) и меду—по-

ловину (№ 91). Въ н которыхъ староствахъ дань отличалась большимъ разно-

образі мъ, ч мъ даже въ частновлад льческихъ им ніяхъ. Наприм ръ, въ ста-

роств Риндинскомъ, Витебскаго пов та, въ 1751 году, крестьяне, кром чинша

(около 30 злотыхъ съ одной службы) и податей государственныхъ, должны

были давать пом щику сл дующіе предметы: коренья, зерновой хл бъ, медъ;

масло, гусей, куръ, яйца, рябчиковъ, с но, хмель, повозки (kolasy), сани, хо-

муты, возы (wozy), рогожи, попоны, торбы, челны, грибы, ягоды, ор хи, яловицъ,

давать сторожу еженедельную для кухни и для лошадей, подводы для вывозки

дровъ и жердей, рабочихъ для молотьбы, для ііряденья и тканья, для вязанья



неводовъ и с тей, для витья веревокъ, для приготовленія пива и браги, для

обработки земли и уборки хл ба, на уроки (для уборки с на), для доставки

л са на постройки, луба, драни, корытъ, для б ленья холста, давать подводы,

куда приказано будетъ, и всякія исполнять работы по давнимъ обычаямъ (№ 1),

Еще бол е подробно регламентированы отношешя крестьянъ къ своему вла-

д льцу въ инвентар Полангенскаго староства отъ 1756 года. Тамъ иом щена

такъ называемая устава, которая состоитъ изъ сл дующихъ 48 пунктовъ: 1)

Крестьяне должны съ 1 уволоки давать ксендзу по р шету ржи и ячменя и

по 5 грошей; 2) кто изъ крестьянъ не заплатитъ чинша (около 40 злотыхъ)

къ Рождеству Христову, двору разр гпается взять у него какую нибудь вещь

(zagrabić) и продать; 3 и 4)—о государственныхъ податяхъ (kwarta simpla i

hyberna); 5) все староство должно дать администратору ржи, ячменя и овса по

235 пуровъ (пуръ=24 литовскимъ гарнцамъ), 246 возовъ с на, по 2 куръ съ

каждаго дыма, а на мясо, корзнья и соль—по 4 тынфа (одинъ тынфъ около

1 зл.) отъ морга; 6) разр шается администратору брать въ свою пользу по

1 грошу съ 1 злот. чинша и за д ла судебныя отъ 6 грошей до 50 и бол е,

отъ купли и продажи, которая непрем нно должна производиться во двор , по 50

грошей и отъ прелюбод янія (wszeteczenstwa) по 2 таляра (2 руб. 60 коп.);

7) обработка огородовъ 8) еженед льно 2 сторожа и 1 сторожиха администра-

тору, a старост , когда прі детъ, сколько нужно будетъ; 9) за подводы въ

Вильну и Кенигсберъ, которыя не требуются, платить двору по 1 тыифу отъ

морга, и по одной подвод за миль 5, 6, 7, 8 и 9 одинъ разъ въ годъ; обя-

заны строить и исправлять дворовыя постройки, м льничныя плотины и мосты

каждая деревня въ своихъ границахъ, а если мостъ не будетъ исправленъ—

5 таляровъ штрафа; 11) дать двору половину меда; 13) крестьяне не им ютъ

права продавать своего л са за границу; 14) не могутъ продавать своихъ

построекъ; 15) могутъ брать на свои надобности изъ л са бревна и дрова, уп-

лативъ двору 15 грошей; 16) по старому обычаю крестьяне должны им ть с ти

на волковъ и являться на облавы, а кто не явится—платитъ 15 грошей; для

себя облавъ крестьяне не должны устраивать; 17) выдавать двору немедленно

разныхъ воровъ и неспокойныхъ людей; 19) д ти, зятья, сыновья и внуки дол-

жны почитать старшихъ и родителей, не выживать старыхъ хозяевъ, богатый

не долженъ прит снять б днаго, a б дный не долженъ обманывать богатаго, и

батракъ не долженъ принимать земли отъ своего хозяина подъ страхомъ штрафа

въ 2 таляра; 25) запрещается крестьянамъ им ть ружья, а въ случа у кого

ружье окажется, то оно отнимается и 10 таляровъ штрафа; 26) запрещается
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крестьшіамъ ставить въ л су силки (sideł), а кто будетъ въ этомъ зам ченъ—

каждый разъ 10 таляровь штрафа и 100 ударовъ веревками; 28) во время крес-

тинъ и свадебъ крестьяне должны брать всякіе напитки и останавливаться въ

старостинскихъ корчмахъ; 30) ловчіе и л сничіе, если иыъ позволено им ть

ружья, не могутъ убивать зв рей и птицъ для своихъ потребностей, а все дол-

жны относить во дворъ; 33) волочебное—яйца и телятъ должны доставлять

двору по старому обычаю; 35) вс крестьяне обязаны дать двору съ морга по

1 фунту конопли, а рыбаки должны ее спрясть и сд лать с ть для рыбной-

ловли; 36) вс крестьяне должны дать около 20 пудовъ льна и двухъ воловъ

на кухню; 37) если у кого изъ крестьянъ окажется низкое поле, обязанъ вы-

копать канаву для стока воды, въ противномъ случа 5 таляровъ штрафа и 50

ударовъ веревками; 38) запрещается возить хл бъ на чужія мельницы подъ

етрахомъ штрафа въ 5 таляровъ; 39) запрещается крестьянамъ выгонять вод-

ку подъ страхомъ штрафа въ 10 таляровъ; 40) запрещаются всякіе частные

сов ты и сходки подъ страхомъ тяжелаго наказанія, а если бы кто подговари-

валъ къ этому, крестьяне такого должны схватить и доставить во дворъ, въ

противномъ случа вся деревня подвергается наказанію; 45) евреевъ, находя-

щихся въ староств , староста можетъ оставить, но можотъ и выгнать, такъ какъ

они не состоять подданными староства; 47) никто не долженъ брать водки на

сторон ; 48) чинша должны платить съ 1 уволоки по 30 злотыхъ, а то и мень-

ше или больше, смотря по качеству земли (№ 9).

На основаній небольшого числа инв нтар й, относящихся къ староствамъ,

трудно установить бол е или мен е точно средній разм ръ повинностей старо-

стинскихъ крестьянъ. Можно только сказать, что н которыхъ повинностей они

отбывали меньше, ч мъ пом щичьи крестьяне, наприм рь, барщины, гвалтовъ

и другихъ дополнительныхъ работъ, но личность старостинскаго крестьянина

точно также была во вс хъ отношеніяхъ связана и подчинена произволу вла-

дельца, какъ и пом щичьяго, не смотря даже на то, что первый им лъ право

жаловаться въ ассесорскій судъ. Огаростинскіе крестьяне, даже и чиншевые,

не могли свободно заниматься торговлей, потому что всякая купля и продажа

должна была производиться на старостинскомъ двор , подъ надзоромъ дворовой

администраціи, (только въ староств Якунскомъ, Ошмянскаго пов та, предоста-

влялась свобода продажи товаровъ гд угодно,за налогъ въ 3 злотыхъ) (№ 23).

Н могли они уходить въ отхожіе промыслы, потому что никому не могли пе-

редавать своихъ ' земельныхъ участковъ; кром того они привязаны были къ

земл еще и обязат льствомъ выполненія разныхъ повинностей. Наконецъ, ста-
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ростянскіе крестьяне, наравн съ ном щичьшш, подвергались частьшъ т лес-

нымъ наказаніямъ, и нер дко по такимъ поводамъ, гд никакія наказанія не

должны бы прим няться. Наприи ръ, въ етароств Рекантишскомъ, Трокскаго

пов та, назначено было 15 плягъ, т. е. ударовъ веревками, за опозданіе на

барщину, а потомъ сд лано было еще такое распоряженіе: «по всей волости

Рекантишской должно быть чрезъ лавниковъ и осочниковъ строго объявлено,

что если кто въ воскресенье или какой нибудь другой торжественный празд-

никъ не пойдетъ къ об дн , или, чего Боже сохрани, пойдетъ въ л съ съ

ружьемъ или топоромъ, или за грибами, ягодами и ор хами, такой подвергается

45-ти, ударамъ веревками и даетъ на приходскій костелъ 3 фунта воску». Мож-

но было думать, что при такомъ строгомъ наблюденіи за пос щеніемъ крестья-

нами церкви, пом щикъ освободить посл днихъ огь дани л сными продуктами,

которые обыкновенно собираются въ празаничные дни. А между т мъ въ этомъ

староотв каждый крестьянинъ долженъ былъ доставить во дворъ 1 в нокъ

грибовъ (въ 60 штукъ) и по 1 гарнцу разныхъ ягодъ, а въ случа неурожая

этихъ продуктовъ, долженъ былъ заплатить за нихъ, по условію съ дворомъ,

курами (JYś 23).

6. Бояре и земяне. Кром крестьяъ, въ составъ сельскаго насел нія входили

бояре и земяне. Бояре жили, между прочимъ, въ 5 им ніяхъ и 4 староствахъ Вилен-

ской губерній (№№ 4,10, 14, 22, 23, 74, 77, 91, 92), въ 3 им ніяхъ и 2 старост-

вахъ Ковенской губерній (№№ 15, 21, 76, 78,85), въ одномъ им ніи Гродненской

губерній (№ 72) и въ одномъ им ніи Витебской губерній (№ 25). Всего бояръ-

хозяевъ было около 300, при чемъ на одну Виленскую губернію ихъ прихо-

дилось бол е 200. Бояре жили или среди крестьянъ или отд льными деревуш-

ками и пользовались пом щичь й землей, за которую отбывали разныя повин-

ности. Приведемъ н сколько прим ровъ. Въ им ніи Соры, Ошмянскаго пов та,

бояре отбывали барщины съ 1 уволоки по 2 дня въ нед лю (мужчины), а жен-

щины должны были сжать весь хл бъ (№ 73), въ им ніи В нгрово, Вилкомир-

скаго пов та, отбывали барщины съ У̂ -Уа уволоки по 2 дня въ нед лю, а въ осталь-

ное время года—развозка писемъ (№ 21), въ Якунскомъ староств , Ошмянскаго

пов та, съ 7г уволоки отбывалось барщины по 2 дня въ н д лю, а во время

жатвы прибавлялся 3-ій день (№ 92). Кром того, бояре отбывали барщину еще

въ староствахъ Кревскомъ, Ошмянскомъ и Трабскомъ, Виленской губерній, по

2 дня въ нед лю *). Въ остальныхъ им ніяхъ и староствахъ бояре были на

*) Си. Вил нск. Цоитр. Архивъ, кн, № 3355, л. 49, 101, 126.
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чинш . Напрші ръ, въ им ніи Св тляны, Ошыянскаго пов та, бояре отбывали,
съ lh уволоки сл дующія повинности: гвалтовъ по 18 въ л то мужчины и жен-
щины и но 6 въ л то только мужчины (бороновать), сторожа еженед льная отъ
св. Георгія до св. Михаила, отвозка на продажу въ Вильну хл ба, вывозка
л са, починка двировыхъ построекъ, вывозка навоза, пряд нье, по 9—10 зло
тыхъ чинша, по 6 злотыхъ подымнаго, по 1 коп грибовъ и половина меда
(№ 77); въ им ніи Торольды, Виленскаго пов та, бояре платили съ 1 уволоки
чинша по 100 злотыхъ, за подводу въ Ригу—по 16 злотыхъ, пол сового (wgai-
nego)—по 4 злотыхъ, подымное, отбывали по 12 гвалтовъ, кроы того починка
плотинъ, мостовъ, мельницы и корчемъ, a вм сто сторожи бояре должны были
отвозить письма, но не дал е, какъ верстъ за 35 (№ 78). Изъ этихъ прим -
ровъ видно, что большинство бояръ состояло на чинш , а не на изд ль . Чин-
шевые бояре, подобно чиншевымъ крестьянамъ, въ общемъ съ каждой Уз уво-
локи пахатной и с нокосной земли отбывали сл дующія повинности: чинша
платили около 30 злотыхъ, гвалтовъ—около 12, кром того поставка подводъ,
дань медомъ и л сными продуктами, сторожа или развозка писемъ. Сл дова-
тельно бояре второй половины XVIII в ка были обыкновенными крестьянами,
виолн завис вшими отъ своихъ пом щиковъ, и не им ли ничего общаго съ
свободными «панцырными и путными» боярами XVI в ка, отбывавшими только
государственнную службу, за которую они получали отъ польскихъ королей
довольно значительные земельные участки.

Земянъ, число которыхъ было не велико, мы встр чаемъ въ 6 им ніяхъ, на-
ходившихся въ губерніяхъ Виленской, Ков нской, Гродненской и Витебской. Ile-
речислимъ эти им нія съ обозначеніемъ земянскихъ повинностей, которыя въ
каждомъ им ніи отличались н которыми особенностями. Въ им ніи Гол нищево,
Враславекаго пов та, 4 земянина платили чинша по 30 злотыхъ (неизв стно
съ какого участка) и давали дани по 3 курицы и по І г тальки, 7 земянъ
платили чинша отъ 10 до 20 злотыхъ и подорощизны отъ 2 до 8 злотыхъ, а
т ^ земяне, которые не им ли земянскаго устройства (porządku ziemiańskiego),
Должны были наравн съ другими поставлять подводы въ Вильну и Ригу (по

отъ 5 уволокъ), 6 дней жать, отбывать сторожу, платить подымное, чоповое
и шеляжное (№ 7). Въ Высоко-Дворскомъ староств , Виленскаго пов та, зе-
мяне съ 1 уволоки платили по 30 злотыхъ чинша и четыре раза въ годъ

здили съ письмами за 20 миль .(№ 22). Въ им ніи Лососина, Витебскаго по-
в та, земяне съ 1 уволоки платили чинша по 12 руб., отбывали по 8 згоновъ
и починяли мельницы и плотины (М 62). Въ им ніи Веселый Дворъ, Слоним-



xxx
• -

скаго пов та, земяне обязаны были поставлять подводы за миль 20—30 на свой
сч тъ, а въ Кенигсбергъ, Данцигъ и Варшаву—на сч тъ двора, считая по 3
гроша за 1 милю; во время за здовъ сос дей на им ніе и во время посполи-
того руш нья земяне обязаны были являться по требованію двора на кон и
съ хорошимъ оружіемъ; обязаны были также починять плотины, мосты, мель-
ницы и корчмы и брать соль, если она будетъ предложена (narzucona) всей
волости; п шіе земяне должны были покупать лошадей для конной службы, но
если найдутся среди пихъ такі , которые нарочно будуть пріобр тать воловъ и
коровъ, чтобы изб жать этой службы, или такіе, которые им ютъ возможность
купить лошадей, но не покуішотъ, то вс уличенные въ этомъ будутъ обра-
щены въ тяглыхъ, отбывающихъ барщину (№ 80). Въ Дудскомъ староств .
Ошмянскаго пов та, земяне съ з уволоки платили чинша по 30 злотыхъ, по-
дымнаго—по 7 злотыхъ 27з гроша, грошоваго—по 1 грошу отъ 1 злота, должны были
напрясть по 4 тальки изъ двороваго льна (12 грошей), дать по половин меда,
починять дороги, плотины, шлюзы, ізерхомъ отвозить письма, а во время гвал-
товъ—-присматривать за людьми (№ 91). Въ Якунскомъ староств , Ошмян-
скаго пов та, земяне съ Уз уволоки платили чинша по 40 злотыхъ, подымнаго
—ііо 7 злотыхъ 2'/з гроша, грошоваго—по 1 грошу отъ 1 злота и давали льну
по 10 фунтовъ (2 злота 15 грошей), по 1 куриц (6 грошей), по 10 яицъ
(Ś гроша), по половин меда и по 3 злотыхъ за свободу продажи товаровъ,
отбывали въ течете л та съ возомъ или косою по 4 дня, 3 толоки по 2 че-
ловека съ хаты на своемъ хл б , 2 подводы въ Вильну или въ другое м сто
на такомъ же разстояніи, а также починяли мосты, плотины, шлюзы и дороги
(К° 92). Изъ этихъ данныхъ видно, что земяне барщины не отбывали. Над лы
ихъ, какъ и боярскіе, въ среднемъ состояли изъ г/г уволоки пахатной и с но-
косной земли, за которую они платили чинша отъ 30 до 40 злотыхъ, давали
дань, состоящую изъ куръ, яицъ, льна и меда, починяли мосты, плотины, до-
роги и мельницы, въ н которыхъ им ніяхъ отбывали даже гвалты, но главная
ихъ повинность состояла въ развозк верхомъ писемъ, а въ одномъ им ніи
земяне должны были даже участвовать въ посполитомъ рушеній. Въ общ мъ
зёмянскія повинности были не такъ обременительны, какъ кр стьянскія и даже
боярскія, но и земяне вполн завис ли отъ произвола своихъ пом щиковъ.
Такъ, въ староств Высокій Дворъ часть земянъ переведена была на боярскую
повинность, т. е. развозка писемъ верхомъ зам нена была поставкой подводъ,
а въ им ніи Веселый Дворъ пом щикъ об щалъ, какъ уже сказано выше, пе-
ревести вс хъ неисправныхъ земяпъ въ" тяглыхъ, отбывающихъ барщину,
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7. Дворовые. Дворовые люди упоминаются только въ четырехъ инвентаряхъ.

Въ иы нін Ледецъ, Ватебскаго пов та, въ 1777 году было 6 челов къ дворо-

выхъ: войтъ съ женою и дочерью, пастухъ съ женою и кучеръ (№ 61); въ

им ніи Шульцев , Витебскаго пов та, въ 1783 году было 11 дворовыхъ: два

семейства состоящія изъ 4 челов къ взрослыхъ и 3 иалол тнихъ д тей, двое

взрослыхъ мужчинъ и два мальчика Щ> 75); въ Пурвянскомъ староств , Ма-

ло Дырвянскаго пов та, въ 1777 году было 3 дворовыхъ на жалованьи: тивунъ,

получавшій 38 злотыхъ въ годъ, господыня (хозяйка), получавшая 25 злотыхъ

10 грошей и д вка, получавшая 12 злотыхъ 20 грошей (№ 63); въ им ніи

Дубой, Пинскаго пов та, въ 1773 году было 12 дворовыхъ также на жалованьи:

войтъ, получавшій 30 злотыхъ, подвойскій—20 злотыхъ, 4 пастуха—по 10 и

8 злотыхъ, рыбакъ (онъ же и пас чникъ)—20 злотыхъ, воловникъ (неизв стно

сколько получалъ), конюшникъ—20 злотыхъ, винникъ—(работалъ въ счетъ бар-

щины и только получалъ 8 злотыхъ за солодъ), господыня—16 злотыхъ и

д вка—12 злотыхъ (№ 46). Кром жалованья, въ двухъ посд днихъ им ніяхъ

дворовые получали огь двора още содержаніе (ординарію), а въ одномъ изъ

нихъ и одежду. Такимъ образомъ въ разсматрива мый періодъ времени во

вс хъ им ніяхъ и староствахъ, вошедшихъ въ настоящій томъ, дворовыхъ

людей было очень мало. Это объясняется т мъ, что дворовые, повидимому, не

всегда заносились въ инвентари. Сл дуетъ также принять во вниманіе и то

обстоятельство, что значительная часть домашнихъ работъ въ ии ніяхъ испол-

нялась посредствомъ сверхбарщинныхъ рабочихъ дней и сторожи, разм ръ

которыхъ всегда завис лъ отъ усмотр нія пом щиковъ.

Б глые. Б глые крестьяне упоминаются во многихъ инвентаряхъ. Приве-

демъ н сколько прим ровъ. Изъ им нія Мельники, Ошмянскаго пов та, сб -

жалъ Лявринъ Андрейковичъ самъ девять (съ женою и д тьми) (№ 1); изъ

им нія Помуши, Упитскаго пов та, сб жали Софья и Роза Лкдиковны, Мат-

вій, Георгій и Янъ Людиконисы (посл дній съ женою и д тыги) (№ 29); изъ

фольварка Помуше, Вилкомирскаго пов та, сб жалъ Матв й Бакъ (№ 67); изъ

им нія Рутки, Ошмянскаго пов та, сб жали Гаврило Красяличъ и Стефанъ

Лиздичко съ женою и дочерью (№ 74), изъ староства Радость, Брестскаго вое-

водства, сб жали два крестьянскін семейства (№ 70); изъ им нія Подбиржи,

Упитскаго пов та, сб жали поваренокъ Яковъ Дуда, Мартинъ Миконисъ и

Андрей Григайтисъ (въ туже самую ночь „po wyćwiczeniu" т. е. посл порки

розгами) (№ 8). На значительное количество б глыхъ указываетъ обиліе нус-

токъ, т. е. нустыхъ участковъ, оставшихся иосл сб жавшихъ (wyszłych) кресть-
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•янъ. Наприм ръ, въ им ніи Мейшагола, Виленскаго пов та, было 10 пустокъ
(№ 4); въ им ніи Ходилонь, Лидскаго пов та, было 11 пустокъ (№ 20); въ
иы ніи Кляпинъ, Р чицкаго пов та, было 6 пустокъ (№ 13); въ им ніи Сави-
ничи, Мстиславскаго воеводства, было 14 пустокъ (№ 36) и т. д. Б глые
крестьяне селились на зеыляхъ другихъ влад льцевъ подъ именемъ новиковъ,
слобожатъ, захожихъ и прихожихъ и въ течете изв стнаго времени (do wyis-
cia słobody) пользовались различными льготами (№ 87). Такіе поселенцы упо-
минаются во многихъ инвентаряхъ. Между ирочимъ среди этихъ поселенцевъ
встр чаются и велико-русскіе крестьяне,изв стные подъ названіемъ «москалей»,
но ихъ было очень не много, а именно: въ им ніи Каменецъ, Двинскаго по-
в та, 3 челов ка (№25), въ им ніи Городня, Витебскаго воеводства, 8 чело-
в къ (JSL 44) и въ им ніи Островщизна, Вилкомирскаго пов та, 1 челов къ
(№ 76).

Заканчивая обзоръ наибол е важныхъ вопросовъ по сод ржанію на-
стоящаго тома, ел дуетъ упомянуть еще о подробныхъ описяхъ пом щичьихъ
построекъ и домашняго крестьянскаго скота, которыя находятся почти во вс хъ
инвентаряхъ.

А. Турцевичъ.



Инвентари староствъ, им ній, фольварковъ и дере-
вень за вторую половину XVIII в ка.

oYo 1 — 1 7 5 1 г. Марта 5.

Инвентарь Риндинскаго староства Витеб-
скаго воеводства.

Изъ актовой книги Витебскаго земскаго суда за
1753-1756 годы, № 60 1Z5 л. 170-173.

Przenoś inwentarza na starostwo Ryn-
dzinskie wielmożney ieym. pani Rysin-
skiey rotmistrzowey W. Will0 służącego.

Koku tysiąc siedmsetnego piendziesią-
togo czwartego, miesiąca lanuarij szesćna-
stego dnia.

Na rokaeh sądowych ziem. W. Witt.
podług prawa po Trzech Krulach święcie
Rzymskim, w roku supra na dacie speci-
nkowanyin in loco soliło w zamku J Kr.
mci Witobskim odprawowanych, przed na-
mi Antonim Łuskino sędzio, Benedyktem
Horbowskim Zarankiein podsend kiciu, a
Ignacym Kaczanowskim pisarzem, urzęd-
nikami sądowemi ziem. W. Will.,' eompa-
rendo personalilor u sądu patron im. pan
Jan z hudwikan.su \\'оц; skar. Julian,

extrakt inwentarza z Maydeburyi Witeb-
skicy na starostwo alias dzierżawę Ryn-
dzinską in rem et partem wielm. ieym.
pani Joannie z Pakoszow Rysinskiey, rot-

I mistrzowey W. Witt., starościnie Ryndzin-
skiey służący у należący przy danym or-
ginalnym inwentarzu dworzanskim w spo-
sób przenosu ad acta xiąg ziem., spraw
wieczystych wdztwa Witt. podał, co teno-
re pisany.

Wypis z xiąg mieyskich ratusznych
Witeb."

Rokutysiiic siedmset piendziesiąt pierw-
szego, inca Marca ósmego dnia. Przed na-
mi vice lantwoytem, burmistrzami у cała,
radą maistratu miasta J. Kr. Mci Witeb.
na sądach meydeburyi w Ratuszu zasia-
daiącemi, comparendo personaliter Wielm.
im. pan Piotr Rysinski, rotmistrz W. Witt.,
inwentarz starostwa łiyndzinskicgo ad acta
xiąg mieyskich Ratusznych Witebskicli
podał, jakoż my urząd ony przyiowszy y
oglondawszy ze wszystko rzecz;» w nim
wpisać w akta zleciliśmy, in euin tenorem
pisany.
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Inwentarz starostwa alias dzierżawy
Ryndzin, Huskie, Nehowle cum altinentijs
nazwaney w wdztwie Witebskim sytuowa-
ney, przezemnie Ignacego Kaczanowskiego,
strażnika W. Witt., dworzanina J. Kr.
Mci skarbowego, przy podaniu tey dzier-
żawy w dożywotnią posscsyą Wiclm. ieym.
pani Joannie z Pakoszow Rysinskiey, rot-
mistrzowey W. Witt., starościny Ryndzin-
skiey, vigore przywilciu juris coinunicativi
Nayiaśnioyszego króla Imci Augusta Trze-
ciego, pana naszego miłościwego у za
osobliwym do mnie od J. W. gm. pana
Jerzego Detlofa Fleminga, podskarbiego
W. у pisarza ziem. W. X. Litt., Szadow-
skiego, Szereszewskiego etc. etc. starosty
listem reskryptcm circa lundum teyże
dzierżawy Ryndzina roku tysiąc siedmsct
piendziesiąt pierwszego, miesiąca Marca
piątego dnia zostawiony.

Opisanie dworu. Wjeżdżając przez most
na rzece Łowadzi zbudowany, zaraz wrota,
od których niepodal budynek dla rezy-
dencyi z gankiem у z sieni, у z dwuma
przeciwnemi budynkami, z komorami у
alkierzami, z bokową w sieniach, z da-
chem, z stołowaniem, drzwiami, piecami,
oknami należycie opatrzonemi, tamże nie
opodal kuchenny budynek, w którym w
sieniach kuchnia, a po lewie izba biała z
s komorą, po prawie zaś piekarnia simi-
liter należycie opatrzona; ex oposito tego
bndynku staynie dwie у zosobna wozow-
nia, a przez podwórze lodownia, przy któ-
rey piwnica z swironkiem na wierzchu
pobudowanym; daley idąc swirnow du-
żych trzy, item dla złożenia także swi-
ronkow trzy, Blizko folwark z piekarnia-
mi у z oborą należytą, za folwarkiem
wrota do gmnniska, na którym tokównia
z osieciami tudzież punie, przepłoty у
wszystkie zabudowania przyzwoite z par-
kanami należytemi. Wrót w całey cyr-
kumferencyi do wjazdu troie, za pierw-
szemi wrotami do przyjazdu przy moście
browar у młynek na potrzebę dworną., a
za niosłem zaraz cerkiew; za drugi orni
zaś wrotami słodownia v około dworu

ogrody pospolite do jarzyny, tudziesz zmia-
ny do krescencyi dworney.

Włosc Ryndzinska.

Dziesiątek Ryndzinski nazwany, ma w
sobie gruntu slużeb pięć. Pul służby Bor-
suki: Ощ) Kraka, Marko Korsak, ІІІа Za-
icc, płacą, razem z pułsłużby złłch dwa-
naście, groszy dwadzieście. Pułsłużby Km-
mino; Hryszko Szpak, Miszko lwaszura, Mi-
chał Trzeciak, płacą z pułsłużby złłcli dwa-
naście, groszy dwadzieście. Pułsłużby Bnb-
nino: Махіт Babaninski, Jarmak Babanin-
ski, Siemion Siewierysz, płacą z pułsłuż-
by tyło złłch osim, groszy trzynaście у
trzeć. Pułsłużby Horodzicc. Iwan Karalow,
Iwan Zaiec, Apanas Piastun, płacą z puł-
służby złłch osim, groszy trzynaście у
trzeć. Pułsłużby Jliunniczyno: Marcin Biel-
czonek, Wąsko Bielczonek, Kondrasz
Bielczonek, płacą z pułsłużby złłch osim,
groszy trzynaście у trzeć. Pułsłużby Kole
nidowo: Wąsko Kurhanok, Marcin Kurha-
nok płacą z pułsłużby złłch osim; groszy
trzynaście, trzeć. Pułsłużby Prozary: Ja-
kusz Bandzionek, Sciepan Bandzionek,
płacą z pułsłużby złłcłi osim, groszy trzy-
naście trzeć. Pułsłużby Fi/ipowo: Łauren
Wiczkowski, Atrachim Wiąkowski, płacą,
z pułsłużby złłch osim, groszy trzynaście,
trzeć. Służba Waskowska: Sciepan Szyło,
Daniło Klawanik, Onuch Kurhan, Kuzma
Korabionek, płacą z całey _ służby złłch
dwadzieście pięć, groszy dziesięć. Z. tego
dziesiątku Ryndzinskiego płaci się czynszu
złłch sto ieden у groszy dziesięć.

Dziesiątek Zadniosielski ma w sobie

ki, płacą ogulnie z służby caley zlłcii
trzydzieści ieden, groszy dwadzieście.
Służba Olszucino: Наша Byk, Onuch Byk,
Symon Byk, Andrey Arestow, Prakop
Zuy, placu razem z służby złłch cztyr-
dzieście dwa, groszy sześć у trzeć. Służ-
ba Szylowo: Jakusz Walynek, Andrey Wa-
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łynek, Marcin Muracha, Hauryla Drużkow
płacą razem z służby złłcli dwadzieście
dwa, groszy trzy. Służba Lockowa: Ausiey
Zachlewnicki, Prakop Zachlewnicki, Mar-
ko Drużkow, Mikita Drużkow, płacą z
służby złłch dwadzieście dwa, groszy trzy.
Służba Kurhanowa: Sauko Kurhan, Piat-
role Kurhan, Andrey Kurlian, Ilryszko
Kurhan, płacą z służby zilch dwadzieście
dwa. groszy trzy. Pułslużby Miszkino: Cit
Snieehow, Filip Sniechow, Jakim Rohoza.
płacą z pułsłużby złłch szesnaście, groszy
dwadzieście sześć у trzeć. Pułslużby Ku-
inieiino: Makiey Katninski, Leon Bohda-
nów, Аіехіеу Śpiridow, płacą z pułsłużby
złłch osim, groszy trzynaście у trzeć. Służ-
ba Osinowik: Borys Obły, Ilryszko Boro-
wik, Piatrok Szpyk, płacą z służby swey
zlłch dwadzieście siedm, groszy trzynaście
у trzeć. Z tego dziesiątka" Zadniosielskie-
go płaci się czynszu złłch sto dziewięn-
dziesiąt trzy, groszy dwadzieście osim у
szelong ieden.

Dziesiątek Nehowlanski ma w sobie
gruntu służęb sześć.: Cierech Byk, Ilau-
ryło Byk, Sciepan Byk, Jakim Byk, Mar-
cin Hubica, płacą razem wszyscy z służ-
by złłch dwadzieście osim. Pułsłużby Kok-
lino: Ula Kokla, Feodor Kokla, Pawluk
Kokla, płacą z pułsłużby złłch cztyrnaście.
Pułsłużby Luchwirowo: Kuzma Szuhąjow,
Michałko Szuhąjow, Piatrok Osiedacz,
płaca, z pułsłużby złłch szesnaście, groszy
dwadzieście sześć у trzeć. Służba Loszko-
wo: Łazar Mantrosz, Feodor Mieszczur,
^алуіик Żuk, uieliwon Tulko, płaca, z tey
służby złłch trzydzieście osim. Służba Wo-
Шішо: Zachar Wołohin, Ilryszko Kromien,
•biedor Zerstwa, Cierech Wołoch, płaca, z
służby złotych trzydzieści trzy, groszy dwa-
uziescie trzy у trzeć. Służba Szersziiiowo:
Iwan Wołczok, Małach Szuhay, Zachar
«zuliay, Sobocko Szuhay płacą z służby
ztłch trzydzieście osim, groszy dwadzie-
ście trzy у trzeć. Służba Tincowo: Dmitr
Lytkatyniec, Sidor Łytkatyniec, Махіпі
Łytkatynicc, Wasil Łytkatyniec, płacą z
służby złłch trzydzieście trzy, groszy dwa-

dzieście trzy у trzeć. Z tego Dziesiątku
Neliowlanskiego płaci się czynszu zlłch
dwieście trzynaście, groszy sześć у sze-
longow dwa.

Dziesiątek Uszczansli ma w sobie
gruntu służcb sześć. Służba lllino' Pilip
Iłliniec, Kasciuk Illiniec, Iwan Illiniec.
Łukasz Illiniec, Iwan Rożok, płacą z tey
służby zJłeh dwadzieście pięć, groszy dzie-
sięć. Służba Smolino: Masiey Szmon, Si-
dor Szmon, Аіахіеу Szmon, Kandrasz Ja-
kimow, płacą, z służby złłch dwadzieście,
pięć, groszy dziesięć. Służba Łuszkowo: Ci-
moch iSzełasz, Karen Szelasz, Iwan Sze-
lasz, Panluk Rohoza, Kandrasz Kaszel,
płacą z służby zlłch trzydzieści trzy, gro-
szy dwadzieście trzy у trzeć. Służba Bo-
howo: Iwan Roch, Siemion Roch, Darosz-
ko Roh, Maczuch Zahlo, płacą z służby
złłch trzydzieści trzy, groszy dwadzieście
trzy у trzeć. Służba Alasleckino: Isak Ma-
slocha, Osip Masłocha, Waszko Amielko,
płacą służby złłch trzydzieści, pięć, groszy
dwadzieście sześć. Służba Źyżyno: Iwan

j Krywonoh, Jermak Żyżyn, Kondrasz Ży-
żyn, Hryszka Piasza, płacą z służby zło-
tych dwadzieście pięć, groszy dziesięć. Z
tego Dziesiątka Uszczanskiego płaci się
czynszu zUch sto siedmdziesiąt dziewięć,
groszy dwanaście у szelongow dwa.

Służba Czerniszoirs/m wolna od [daty
do cerkwi należąca.

Służba K/eżyclia: Michał Klepacki, At-
rachim Krywanos, Niescier Filipowicz, ci
trzey z tey służby do arędy Klażyckiey
płacą czynsz kliniczny z służby gruntu po-
de dworem pułtorey.

Котрій wszystkich służeb caley dzier-
żawy Ryndzinskiey in sum ma nuineratiir
slużeb dwadzieścio siedin.

Specifikacya arend teyże dzierżawy у z nich co-

roczna płata.

Ai'<tla Uszczanska płaci na rok złłch
trzysta.

Arrda Kteżycka z młynem у gruntom
Rudnickiin płaci na rok złlch trzysta.
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Karczma Miszlnno na rok płaci złłch
pięndziesiąt.

Karczma Nehowlanska płaci na rok
złłch pięndziesiąt pięć.

Komput ogulney wszystkiey intraty
teyże dzierżawy Kyndzinskiey iak z czyn-
szów, iako у aręd prócz tyło iedney kres-
eencyi, ktorey że iuż w snopie, że barzo
niewiele, a w ziarnie po większey części
wyrozchodowano, więc iey zmiarkować nie
podobno, czyni in summa złłch tysiąc
trzysta dziewiendziesiąt ieden, groszy dwa-
dzieście siedm у szelongow dwa.

Powinność poddaństwa teyże dzierżawy
Eyndzina prócz publicznych podatków, hy-
berny у sympli kwarty. Powinni dawać
poddani korzenie, zsypką zbożowi}, miód,
masło, gęsi, kury, jayca, jarzombki, siano,
chmiel, kolasy, sanie, chomonty, wozy, ro-
hoże, gunie, torby, czołny, grzyby, jago-
dy, orzechy, jałowice, podług dawnych
zwyczajów, przytym na straż tygodniową
tło kuchni i koni do drew na wszelki
opał у żerdzi wożenia, na młodzbę, do
przędziwa, tkania krosien, do kręcenia po-
wrozów, wiązania niewodów, sieci, do ro-
bienia piwa, pendzenia brah, do zarobie-
nia wszelkiey krescencyi dworney у zdję-
cia oncy, tutlziesz na uroki zwyczay daw-
ny zachowywać maią, do sprowadzenia
lasu na budynki,' łubia, doru, dranic, ko-
ryt według potrzeby dwornej, item do
bielania płócien у w podwoiły, gdzie zay-
dzie rozkaz takoż według dawnych zwy-
czajów stawać у wszelkie robocizny peł-
nić maią у powinni będą,

Które to starostwo alias dzierżawa Ryn-
dzin ze wszysikimi oney attynencyauii, pcr-
tinencynmi у własnościami, z poddaństwem у
ich powinnościami superius exprymowanymi
należycie zynwentowawszy у zwerilikowaw-
szy za przy wił eiem konsenseni juris co-
тішісаіі і Nayiaśnieyszego Króla Imci
pana naszego miłościwego Augusta Trze-
ciego, szczęśliwie nam panuiącego, oraz za
listem dworzańskim do mnie od iaśnie W.

Im. Pana Jerzego Detlofa, hrabi Fleminga,
podskarbiego W. X. Lit., wydanym pod-
ług obloąuencyi prawa pospolitego Wielm.
Jeymc. pani Joannie z Pakoszow Rysin-

' skiey, rotmistrzowey W. Witt., starościney
Ryndzinskiey w aktualną dożywotnią Jey-
mci possesyą podałem у przez ienerała
J. kr. mci W. Witt. w moc у spokoyne

І używanie, władanie у dysponowanie ad
vitae Jeymci tempora wwiązałern, intro-
mittowałem, posłuszęstwo poddaństwu ze
wszystkicłi dwudziestu sześciu służeb prócz
gruntu dwornego służby pułtorey, oraz
pełnienie wszelkiey powinności temuż pod-
daństwu przykazałem у przypowiedziałem.
Który to takowy inwentarz atente sporzą-
dziwszy, ieden in fundo dzierżawy zostawi-
łem, a" conformiter spisany do skarbu W.
X. Lit. przesłać mam. Pisań w Ryndzinie
ut supra.

U tego inwentarza podpisy rąk tak W.
Im. P. dworzanina, iako też strony szlach-
ty у ienerałow łiis exprirnuntur yerbis.
Takowy inwentarz zostawuiąc circa lun-
dum Ryndzina ręką własną przy pieczęci
podpisuię Ignacy Kaczanowski strażnik у
rotm. W. Witt. dworzanin skarbowy W.
X. Lit. Jan Szapka Puciłowski ręką swą,
Kazimierz Szapka Puciłowski ręką swą,
Antoni Wołłk, ienerałł J. kr. mci woie-
wodztwa Witt. Amlrzey Romanowski ie-
nerał J. kr. mci W. Witt.

Który to takowy inwentarz dzierżawy
Ryndzmskiey za podaniem onego przez
wyż wyrażoną osobę iest do akt xiąg
mieyskich ratuszowych Witcbskicli przy-
ięty у wpisany, z których у ten wypis
pod pieczęcią ratuszną Witebska z podpi-
sem ręki pisarskiey reąuircnti^ parti iest
wydań. Anno die ut supra. U tego ex-
traktu przy pieczęci ratuszney Witebskiey
podpis ręki pisarskiey у korekta his ex-
primitur yerbis: Antoni Szyrma Szczer-
binski komornik Smolen., pisarz J. kr.
mci Witebski. Corrcctum idem pisarz. Est
in aclis. Który (o takowy exlrakt inwen-
tarza wespół z samym orginalnym inwen-
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tarzem za podaniem onego w sposób prze-
nosu ad acta przez wyż wyrażonego pat-
rona iest do akt xiąg ziemskich spraw
wieczystych W. Wilt. przyięty у wpisany.
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Aktykacia inwęlarza od W. W. Jchmw
panów Nowackich Ichmm. panom Mo-
krzyckim małżąkom danego.

Roku tysiąc siedmsett piędziesiąt trze-
ciego, miesiąca Oktobra dziewiątego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich po-
dług prawa po świętym Michale święcie
rzymskim w roku supra na dacie specy-
iikowanym, w mieście J. К. М. Witebsku
odprawowanych, przed nami Antonim Za-
ranowskim Łuskiną sędzią, Benedyktem
Horbowskiem Zarankiem podsędkiem, a
Ignacym Kaczanowskim pisarzem, urzęd-
nikami sądowymi ziemskiemi woiewodztwa
Witebskiego, comparondo personaliter u są-
du patron Imć. Pan Józef Lasotowiez, komor-
nik Witebski, ten inwętarz folwarku Ro-
haczowa, w wdztwie Witebskim sytuowa-
nego, in rem et personąm ichmw panów
АІехаікІга у Anny z Żyłkow Mokrzyc-
kich służący, z rzeczą w nim wyrażoną
ad acta xiąg ziemskich woiewodztwa
Witebskiego podał de eo tenore pisany.

inwętarz folwarku Rohaczowa, w
wuzwio Witebskim sytuowanego, przez
nas bartłornieia у Johanne z Jiohomolcow
sęaziow grodzkich Orszanskich małżąkow.
г? Д , P r z e z e m » i e Jozafata, sędzica
INowackich Ichnim, panom Alexandrowi
у AniuezZyłkow Mokrzyckim małżąkom
z pustą wioską Małyżynem pustosz;! СЫ-
cami, z poddaństwem inlerius spećyfiko-
wanym w summie talarów bitych piąciu-

sett pod zaręką w ' osobliwym zastawnym
zapisie naszym wyrażoną et sub paenis
ibidem cirumscriptis onerowanego tymże
Ichmm. panom tenutorom Mokrzyckim
spisany у podany roku tysiąc siedmsett
piędziesiątego wturego, miesiąca Apryla
piątego dnia.

Opisanie budynków tegoż folwarku.
Wszytkie budowanie tak dworne, iako у
gumieime zgniło, spróchniało, opadło у
rozwaliłosię, bez żadnego naymnieyszego
nakrycia oprócz iedney izby. swironka у
odryny w gumnie stoiącey nieco polep-
szych, niemałey reparacyi у nakrycia po-
trzebuiących. Dwór у ogród nie ogro-
dzony, w tym ogrodzie sadek wcale
opuszczony, kozy ogryzły у gałęzie poła-
mano.

Spccjifikuctja poddanych, ich osiadłości,
pryiomu, płaty czynszowey, podymnego
za obie raty, podroszczyzny у usługi przy-
hoimey etc

Ćwierć w przyiemie, ćwierć w ciahle
Filip Żahawialin czynszu złotych dwadzie-
ścia, pod у mnogo złotych dwanaście, po-
droszczyzny złotych dziesięć. W przyienmie
ćwierć w ciahle ćwierć Siomka Żaha-
wialin czynszu złotych dwadzieścia, ,pody-
mnego złotych szesnaście, podroszczyzny
złotych piętnaście. W ciahle ćwierć Da-
nito Kosciuczonek czynszu złotych dzie-
więć, podynmego złotych cztyry, podro-
szczyzny złotych trzy. W ciahle ćwierć
Karpieka Kanaszonek czynszu złotych
dziewięć, •. odymnego złotych cztyry, po-
droszczyzny złotych trzy. W ciahle ćwierć
Onufrey Olszanik czynszu złotych dziewięć,
podymnego złotych sześć, podroszczyzny
złotych cztyry. W ciahle ćwierć IllaCzan-
czonek czynszu złotych dziewięć, podymne-
go złotych trzy, podroszczyzny złotych dwa.
W ciahle ćwierć Mikita Ł^pusznionek
czynszu złotych dziewięć, podymnego zło-
tych dwa, podroszczyzny złotych dwa. W
ciahle ćwierć Wasil Bandar czynszu zło-
tych dziewięć, podymnego złotych trzy,
podroszczyzny złotych dwa. a do tego po
dwie kury у po dziesięć iaiec w ieseni



oddawać rnaią. Czynszu złotych dziewię-
dziesiąt cztery, podymnego złotych pię-
dziesiąt, podroszczyzny złoty cli czterdzie-
ści ieden»

Summa facit złotych sto osindzie-
siąt pięć, a na talery redukując uczyni
talarów bitych dziewiętnaście у tynlbw
trzy, a że nie dostaie ieszcze ichnim do
ziipełney prowizyi talerow bitych trzydzie-
stu, talerow dziesięć, trzech tynlbw у szo-
staka, tedy maią sobie corocznie nemine
contradicente wybierać z arędy Jarmoł-
kowskiey u arędarza tamecznego po tale-
row bitych dziewięć, a talar bity tyniow
trzy у szostak ieden aimuatim przy in-
szych remanentach, ieżeli się pokażą, dc
proprio ichmm. bonifikować mamy у po-
winni będziemy.

Ci tedy wszyscy superius mienieni
poddani utriusque sexus na wszelką robo-
ciznę maią stawać równo ze wschodem
słońca tak zimą iako у latem, z ćwierci
każdy ma służyć prybonu męskiego dni
dwa у białogłowskiego, także wszelkie po-
słuszeństwo oboiey płci poddaństwu temu
surowo przykazujemy, nieposłusznych zaś
sprzeciwiaiącychsię woli naszy у temu
opisowi iako buntowników podług uczyn-
ku bić, sądzić, karać tymże ichmm. pa-
nom Mokrzyckim zupełną moc daierny у
pozwalamy. Maią tedy służyć wszyscy ra-
zem iak ieden. żadnego nie wyłączaiąc
zgonów cztery na iarzynę у żyto po dwa
dni, idque ieden do orania uzmiotu, drugi
do brouowania onego, trzeci do mieszania,
czwarty do bronowania po nasionach, a
gdy się te zgony odprawować będą, na
tenczas żadne pryhony to iest w tym ty-
godniu mieścić się nie maią, a ile soch
w domu orze у ile koni do bronowania
mieć będą, tyle na zgony bez żadnego
utaienia soch у koni z sochami lub bro-
nami iak tego potrzeba będzie na miey-
sce naznaczone przybywać muszą у odpra-
wo wać corocznie na jarzynę cztery, na
żyto także; gnoy póki wywiozą, wozić po-
winni, у w tym tygodniu kiedy wożą, na
ten czas do żadnego pryhonu należeć ullo

modo nie będą mogli, a białogłowy tenże
gnoy ze wszystkim w pole wywieziony у
bez żadnego omieszkania rostrząsać będą;
tak żyto iako у jarzynę sami gospodarze
ichmm. panom tenutorom zasiewać po-
winni będą bez pryhonu czy to razem
wszyscy, czyli iak potrzeba ukaże, icdnak
koleyno, a za te dni na zasiewie przez
nich stracone maią być w zimie lub w
iesieni po zeyściu ze wszystkim z pola 'za
pryhon przyięte. Sianożęci wszystkie do
tegoż folwarku należące maią pilnemi u-
rokami skosić, siano nie leniwie dobrze
wysuszyć, sprzątać, w stogi zmiatać czyli
do odryn zwieść bez pryhonu, a pryhon
w tymże samym lub drugim tygodniu
konecznie odsłużyć tenebuntur. Na inlodź-
bę z swemi do suszenia drwami ordinario
cursu po dwoygu, choć by komu у dwa
razy w iednym tygodniu, byle by koleyno
młócić przyszło, regularnie chodzić powin-
ni będą. a na stróże także koleyno po
iednemu, Swadziebne koniecznie bez inte-
ressowania się do tego Wymnianskiego
dworu sine gravamine icdnak ubogich
ludzi у bez osadzenia przez to dziewek,
ale według postanowionego w tym z kon-
trahentami słowa ichmsciom panom tenu-
torom dochodzić będzie powinno.

Powinność białogłowska bez pryhonu ie-
den zgon dwa dni jarzynny. a drugi żytny,
ile osób z sierzpami znaydować się będzie
bez utaienia naymnieyszey у naystarszey
z sierzpem osoby pod karą postronkową
razem a nie po rużnu podług dwornego
roskazu odsłużyć należycie muszą. Krosna
ile onych będzie tak cienkie iako у gru-
be pościeimo wytkać у płótna należycie
wybielić maią, talki narzutem na sztukę
iedną płótna corocznie wyprząść simul
et semel przykazuiemy. Caelera vero
quaeque do pryhonu należeć będą. Oso-
bliwie zaś caretur to ichmościom panom
Mokrzyckim, iż ieżeli byśmy qvo lato w
roku ninicyszym z racyi nie małych ro-
żnych trudności naszych albo z nieczę-
stego bywania w maiętności naszey Wy-
mnie, lub też przez iakie koi wiek zapo-



mnienie podług zastawnego dobrowolnego
zapisu naszego Ыаіеу izby z komorą ze
wszelką gotowością do mieszkania, a osio-
ci z tokiem krytym do młucenia wysta-
wić nie mogli," a ichmość by nie maiąc
w cale wygody swoiey proprio sumptu w
roku przyszhm sami wybudować musieli,
tedy nie tylko za przerzedzono budynki,
ale"y za insze do noya radicc erekcyą po-
dług uznania przyjacielskiego my sędzio-
wie malżąkowie у sędzic Nowacki, nie
przystępuiąc do okupna tenuty, ichmościom
wszelką satysfakcją uczynić conabimur у
sukcessorowie nasi conari debebunt. 1 na
to daliśmy ten inwętarz ichmościom pa-
nom Mokrzyckim z podpisami rąk na-
szych własnych także у ichinościow panów
picczętarzow od nas .ustnie у oezewisto
uproszonych. Pisań daty ul supra. U tego
inwętarza podpisy rąk tak samych wiel-
możnych ichmościow panów iuryzda-
torow iako у ichmościow panów pieczę-
tarzow temi słowy: Bartłomiey Nowacki
sędzia grodzki. Orszanski, Johanna No-
wacka sędzina grodzka Orszanską, Jozafat
Nowacki. Ustnie у oczewisto proszony od
•wielmożnych ichmościow panów Barlło-
mieia у Johanny z Bohomolcow sędziów
grodzkich powiatu Orszanskiego małżąkow,
także od imści pana Jozafata sędzica syna
ichinościow do tego inwętarza na dwie
wioski puste idque Rohaczow у Małyżyno у
na pustosz Chodcy nominowana., z podda-
nemi w tymże inwentarzu wyrażonemi
ichmościom panom Mokrzyckim malżąkom
służącego, iako pieczętarz podpisuię się
Piotr Józef /jiidra regent grodzski woie-
wodstwa Witebskiego іпр. Ustnie у ocze-
wisto proszony pieczętarz od osób wyż
wyrażonych do tego inwętarza podług pra-
wa podpisuię się Marcin Antoni Mohuczy
nainieśnik grodzki wodzta Witebskiego.
Ustnie у oczewisto proszony od osób wyż
wyrażonych do tego inwętarza iako pieczę-
tarz podług prawa podpisuie się Ignacy
Litizbon manu pr. Który to takowy inwę-
tarz za podaniem onego przez wyż wyra-
żoną osobę do akt, iest do xiąg ziemskich

spraw wieczystych woiewodztwa Witeb-
skiego przyięty у wpisany.
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Aktt inwentarza ichm. panom Prze-
walskim małłkom służącego od W. W.
'Ichni. pp. Sluszynskiey у Bohomolca da-

nego.
Roku tysiąc siedmsett piędziesiąlt

czwartego, mca Januarij piętnastego dnia.
Na rokach sądowych ziemskich W.

Wittb. podług prawa po Trzech Królach
święcie Rzymskim w roku supra na da-
cie specifikowanym w mieście J. k. mści
Witebsku odprawowanych, przed nami
Antonim Zaranowskim Łuskiną sędzią,
Benedyktem Horbowskim Zarankiem pod-
sędkiem, a Ignacym Kaczanowskim pi-
sarzem, urzędnikami sądowymi ziemskimi,
woiewodstwa Witebskiego, comparendo
personaliter u sądu patron imść pan Adam
Dederko strażn. Orszan., inwentarz przy
prawie zastawnym od wielmożnych ichm.
panów Krystyny z Bortaszewiszow Duni-
nowey Głuszyńskiey podstoliney Wołko-
wyskiey у XaweregoBogomolcasyna Jeym.
stty Bublew. ichm. panom Franciszkowi
у Maryannie z Mokrzyckich Przewalskim
małżąkom dany, służący у należący, z rze-
czą w nim wyrażoną ad acta xiąg ziem-
skich spraw wieczystych W. Wittb. podał
sequenti tenore pisany:

Inwentarz pry prawie zastawnym od
nas niżey wyrażonych Ichmcm. panom
Franciszkowi у Mariannie z Mokrzyckich
Przewalskim małżąkom w roku tysiącznym
siedmselnyrn piędziesiątym trzecim, mie-
siąca Apryla dwudziestego trzeciego dany.

Andrey Maciuszow prychonu męskie-
go w kożdy tydzień dni sześć\. białyglow-



skiego dni pięć. czynszu płaci tali. bitych
sześć.

Pilip takoż męskiego dni szesc, biały-
głowskiego dni pięć, czynszu płaci tali.
bitych szesc;

Fiecko męskiego dni sześć, białygłow-
skiego dni pięć, płaci talarów sześć.

Karpusza służy pryhonu męskiego dni
sześć białygłowskiego pięć, czynszu tali.
sześć.

Dawyd służy pryhonu męskiego dni
sześć białygłowskiego pięć, płaci czynszu
tali. bitych cztyry.

Waśka służy pryhonu męskiego dni
cztyry, białygłowskiego dni trzy, płaci
czynszu tali. bitych dwa.

Powinności tych poddanych iako się
wyraziło gotowemi piniędzmi maią pod-
dani wnieść ichni, panom Przewalskim
złotych trzysta, pryhonu tak zasłużyć
iako się w tabeli wyraża, ale takową porą
iak do Krasyn wychodzili у teraz maią
chodzić, uroki maią tymże zwyczaiem za-
rabiać jak у w Krasynach także у zhony,
ale za te dni. których zhony у uroki bę-
dą, pryhonu nie maią odsługiwać męszczy-
zna z czym potrzeba będzie kazała, z ko-
niem, czy piechotą, ma służyć według po-
stanowionych dni, a białogłowa także z
czym dwór każe; na bronowanie który ma
iednego konia, ten z iednym ma iezdzić,
a który więcey ma koni, ten z parą ma
bronować Budynki, które ichmóm upodo-
baią się. w tym maią mieszkać у według
upodobania swego opatrywać, a których
ichmsciowie niech co opatrywać te do nas
aktorów reserwuią się.

U tego inwentarza podpisy rąk tak
samych aktorów iako у ichni, panów pie-
czętarzow his expressis: Krystyna Głuszyn •
ska podstolina Wołkowyska, Xawery Boho-
molec pisarz grodź. W. Wittb. Ustnie у
oezewisto proszony pieczętarz do tego
inwentarza podług prawa danego od im,
pani Krystyny Głuszynskicy podst. Woli.
także od im. pana Xawerego Bohomolca
ichni, panom Franciszkowi у Maryannie
Przewalskim małkom podług prawa da-

nego podpisuje, się Antoni Przegalinski.
Ustnie у oezewisto proszony pieczętarz do
tego inwentarza danego podług prawa
podpisuię się Tadeusz Januszkowski. Któ-
ry to takowy inwentarz za podaniem one-
go przez wyż wyrażonego patrona ad acta
iestt do xiąg ziemskich spraw wieczyztych
W. Wittb. przyięty у wpisany.
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Inwentarz maiętności Moyszagoły, w
wdztwic Wilen. leżącey, I. W. Im. Panu
Wołłowiczowi, sttcie Purwian. służący.

Rok tysiąc siedmsetnego piędziesiąt
trzeciego, mca Maia dziesiątego dnia.

Na roczkach majowych sądowych grodz-
kich wdztwa Wilen., porządkiem prawa
pospolitego w roku teraznieyszym wyż na
dacie pisanym przypadłych у sądownie w
Wilnie in solito judicioruin loco ехресііо-
wanych, przed nami Jerzym Abramo-
wiczem podczaszym у podwoiewodzym,
Felicianem Zmijowskim sędzią, Michałem
Horainem woyskim у pisarzem, urzędni-
kami sądowymi grodzkiemi wdztwa Wilen.
aktualnymi zasiadaiącymi od Jaśnie Oświe-
conego Xiążecia I mści Michała Kadzi wiła
wdy Wilen.', Hetmana W, W. X. Lit. usta-
wionymi, comparendo persona] i ter patron
Im. Pan Benedykt Oganowski obozny
wdztwa Wilen. takowy inwentarz inlra de
tenore pisany ad acta poddał, który pod-
daiąc do akt, prosił nas urzędu, ażeby
pomienioiiy inwentarz ze wszelką, a
wszytką w nim inserowaną rzeczą, był do
xiąg grodzkich wdztwa Wilen. przyięty у
wpisany, jakoż my urząd ony przyiąwszy
w xięgi de verbo ad ve]'bum wpisać po-
zwoliliśmy, którego UMior seąuitur estque
talis: . . . • :
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inwentarz maiętności Meyszagoły. w
wdztwie Wilen. leżącey. vigore konwency
między iaśnie welmożnyni Im. panem
Jerzym Wołłowiczem sttą Purwienskim, a
iaśnie wielmożnymi ichni, panami Balbiną
z Wołłowiczow kasztelanową Żmudzką
matką, Ignacym Chweydanskim, Janem
Zułowskim starostami kasztelanicami
Żmuydzkiemi synami ieymści Pacami, w
roku teraznieyszym tysiąc siedinsetnym
piędziesiątym trzecim, msca Januarij sze-
snastego datowaney у tegoż roku mca
Februarij trzeciego dnia w Trybunale
głlm W. X. Lit. na kadęciy Nowogrodz-
kiey przyznaney, za nie sporządzieniem у
nie daniem od wyż wyrażonych I. W. W.
lchmcw panów Pacow na terminie inwen-
tarza czasu obięcia wyz rzeczonych dóbr
Meyszagoły, takowy przezemnie wyrażone-
go niżey od iaśnie W. Im. pana Wołło-
wicza stty Purwian, zesłanego z opisaniem
dworu, pałacu у wszelkiego zabudowania
w takowych dobrach, oraz intrat, gruntów,
wsi, poddaństwa у podług dawnych zwy-
czaiow onych robocizny, podatków у po-
winności w roku tymże tysiąc siedmset-
nym piędziesiątym trzecim, mca Aprila
dnia dwudziestego czwartego przy iene-
rale у stronie szlachty zweritikowany, spi-
sany у sporządzony.

Opisanie pałacu Mejjsmgolskiego ze
wszytkiemi in eircumferentia budynkami.

Pałac lrontem na dziedziniec, iednym
końcem ku gościńcowi, drugim ku stawowi,
drzewa sosnowego у jodłowego ciesanego
w kostkę, nowo erygowany, na podmuro-
waniu wysokim ceglanym nie tynkowanym,
"a koło w częstych mieyscach w podmu-
rowaniu cegły od słoty poosypywali się
У pokruszyli się, o czterech wieżach z ta-
kiegoż drzewa, dach gontowy z przepasa-
niem tak nad samym pałacem iako у
nad wieżami, na wierzchu wieżow gałki
blaszane, u czterech altanek niższe gzymsy
dachówką pokryte, lacyata srzednia od
dziedzińca, na wierzchu . oney gzyms w
lankotkę blacho zescianą pobito, ab extra
na faciacie sphera do wyrażenia godzin,

tamże poniżey altanka bez drzwi, w' któ-
rey okien dwa szkła zielonego, szyby puł-
czwiartkowe w ołów wsadzone, bez prę-
tów poprzecznych żelaznych, poniewasż
okna od wiatrów pogięły się, pod tymiż
oknami balasow sześć, na przeciwko te у
altanki druga, w ktorey okien takoż dwa
takiey roboty, iako у szkła iak w pierw-
szey altance, w których szyba iedna stłuczo-
na, oraz у kwatery całey niemasz, drzwi do
tey altanki nie przyprawione, tylko do
onych zawiasy żelazne przybite; w altan-
kach rogowych у w dachu żadnych okien
nie masz szklanych, ieno deskami у ma-
tami słomianeini pozasłaniono, atoli libo
poniżey wspomina się łaciata od ogrodu
in simili robiona iako у od dziedzińca
wierzch samy alias gzyms w lankoltkę
zescianą blachą pobito. Wchodząc do
sieni tegoż pałacu schody wcale lada
iakie у cale nie dokończone na podmuro-
waniu bez pomostu, podmurowanie tego
ganka wszytkie osypawszysię; z których
idąc do sieni drzwi dwoiste na sześciu
zawiasach essistych, szmelcowanych, czar-
nych, żelaznych у hakach sześciu z
zamkiem wnętrznym, klamką у kluczem do
odmykania, zasuwaniem długim gur-
nym у zasuwkami dolno żelaznemi!
obok tych drzwi okien szklanych w
ołów oprawnych dwa bez żadnego oko-
wu o czterech kwaterach każde okno
w których szyby iedney kawałek wytłu-
czony; pod tymi oknami sześć balasow,
połab z tarcic na halkach układany, kędy
ieszcze trzech tarcic niedostaie, podłoga
w szachownice, kędy iednego kawałka
niestaie, drzwi do sklepa mizerne na za-
wiasach у hakach żelaznych z antabką.
Po lewey stronie z sieni pokojów trzy
skończonych, lubo nie zewszystkim; do
pierwszego pokoiu drzwi dwoiste dębowe,
a srzodki w nich jodłowe, na zawiasacli
żelaznych esistych pobielanych у hakach
czterech z zasuwkami u dołu у u góry
żelaznemi, z zamkiem wuętrznym pobiela-
nym, ze dwuma klamkami у kluczem,
okien szklanych w olow oprawnych pięć
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bez żadnego okowu i pręcików, o czterech
kwaterach, u których dwucli kwater ca-
łych niemasz, oraz szyb pięć stłuczonych
alias spadałych; piec kaflowy biały z pa-
sami у narożnikami czarnymi w trzy
skrzynie stawiony, nad którym gałek czar-
nych trzy, komin przy nim szafiasty mu-
rowany, wapnem tynkowany, podłoga z
tarcic iodłowych w szachownicę, połab z
takich że tarcic na balkach układany heb-
lowanych. Z tego pokoiu do narożnego
drzwi sosnowe stolarską robotą podwóyne,
na zawiasach czterech szmelcowanych es-
sistych у hakach czterech żelaznych, z
zamkiem wnętrznym, ze dwuma klamkami
у kluczem, zamek szmelcowany ze dwu-
ma zasuwkami żelaznymi u dołu у u gó-
ry, podłoga w szachownice у połab, w
którym trzy deski wydarte, okien trzy
szklanych w ołów oprawnych, u których
iedna cała kwatera wygięta mocno у z
ołowiem, ze strzodka na podwórze, w
onych stłuczonych szyb ośm, pomienione
okna o czterech kwaterach, bez żadnego
ołowiu у bez pręcików poprzecznych że-
Jaznych. Powracaiąc przez pierwszy opisa-
ny pokoy do pokoju strzedniego drzwi
jodłowe dwoiste na zawiasach prostych
żelaznych у hakach bez zamku; Piec w
tym pokoiu z takich że kaliow у takoż
robotą iak w pierwszym, nad którym ga-
łek dwie tylko, komin murowany kapia-
sty, do wielkiego komina wprowadzony,
podłoga у połab iak w pierwszym pokoiu,
okien szklanych w ołów oprawnych dwa.
bez okowu żadnego, o czterech kwaterach,
szyby czwiartkowe, w których stłuczonych
szyb trzy, spadałych trzy. Z tego pokoiu
drzwi iedne do sali nie wprawione ani
okowane, a dwoie drzwi od tyłnego po-
koiu, z których iedne okowane na zawia-
sach у hakach, bez zamku, prostych żelaz-
nych, okien trzy na ogród w ołów opraw-
nych czwiartkowych, tak jak w innych
pokoiach, bez żadnego okowu, o czterech
kwaterach, w których szyba iedna stłu-
czona, podłoga у połab taka jak w pierw-
szych pokoiach; przytym narożny pokoy,

podłoga w nim tylko iest, a połapa nie-
masz, okien dwa w ołów oprawnych, bez
żadnego okowu, o czterech kwaterach, w
którey iedney całey kwatery niemasz. a
w trzecim tylko same ramy bez szkła,
tamże w oknach szyb spadałych dwie, w
onym pokoiu drzwi niema; wychodząc, a
idąc przez tylny pierwszy drzwi, do sali
nie wprawione у nie okowane, w sali
drzwi na ogród wysokie podwóyne, poło-
wa z tarcic, druga próżna bez szkła, na
zawiasach sześciu wielkich essistych po-
bielanych żelaznych у hakach bez zamku,
obok tych drzwi okien dwa szklanych w
ołów oprawnych, bez żadnego okowu, o
czterech kwaterach, w których szyba ied-
na wybita, druga spadała; pod tymi okna-
mi balasow sześć, podłoga w szachownice,
połab z tarcic na balkach układany jodło-
wy, komin duży murowany, przy którym
drzwi do sieni na zawiasach, hakach po-
bielanych essowych żelaznych у z zasuw-
kami u góry у u dołu żełaznemi pobiela-
nemi, z kruczkiem do zaszczepiania. Po
drugiey stronie komina drzwi na zawia-
sach do strzedniego pokoiu essowanych
pobielanych żelaznych у hakach/ podwóy-
ne z zasuwkami pobielanemi w gurze у
w dole, у z kruczkiem; w tymże pokoiu
podłoga у połap z tarcic sosnowych, ko-
min murowany kapiasty nieskończony,
okien dwa szklanych, w ołów oprawnych,
o czterech kwaterach, bez żadnego okowu,
w tych oknach iedna kwatera w drzewo
oprawna, oraz stłuczonych szyb sześć у
spadałych siedin, iednak postrzeglszysię,
iż przy onych oknach nayduiesię zawia-
sek trzydzieście dwie na haczkach, prę-
cików żelaznych dwanaście, zaszczepek ze
strzodka dwanaście. Po lewey ręce do
garderoby drzwi na zawiasach essowych
czarnych у hakach, podwóyne, z zasuwka-
mi dwiema, z zamkiem wnętrznym, klam-
ką у kluczem, okno iedne szklarnie w
ołów oprawne, o czterech kwaterach, przy
których pręcików żelaznych sześć; z tey
garderoby drzwi podwóyne przyprawione»
a nie okowane do sali ze slrzedniego po-
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koiu, drugie drzwi do gabinetu na zawia-
sach czarnych szmelcowanych, podwóyne,
zamkiem wnętrznym, kluczem, zasuwkami
у klamką, w którym okien dwa. w ołów
oprawnych, o czterech kwaterach, przy
których pręcików żelaznych dwanaście, w
onych stłuczonych szyb ośmnaście, sześć
spadłych, podłoga у połap iak w strzed-
nim pokoiu. Z tego gabinetu do narożne-
go pokoiu drzwi "na zawiasach essowych
szmelcowanych, stolarskiey roboty, podwóy-
ne, z kruczkiem do zaszczepiania, w któ-
rym okien trzy bez szkła у bez ram, pod-
łoga z tarcic sosnowych bez połapu; z te-
goż strzedniego pokoiu drzwi do strzed-
niego pokoiu ieszcze nie okowane, w któ-
rym okien pięć bez szkła, tylko ramy, bez
podłogi, połap zaś z tarcic nie dokończo-
ny, komin szaiiasty, do wielkiego kominn
wprowadzony, nie tynkowany. Z togo po-
koiu do narożnego pokoiu drzwi na za-
wiasach у hakach essistych szmelcowa-
nych, podwóyne, z zamkiem wnętrznym
szmelcowanym у kluczem, w którym pod-
łoga ceglana bez połapu, okno iedne
szklarnie w ołów oprawne, w którym szyb
trzy wybitych, a spadałych dwie, bez oko-
wu, o czterech kwaterach, z piąciu pręci-
kami, dwa zaś okna zamurowane. Wy-
szedłsy ztamtąd do pierwszego pokoiu,
z którego wychodząc do sieni drzwi na
zawiasach pobielanych essistych у hakach,
podwóyne, z zasuwkami pobiclanemi u gó-
ry y_ u dołu, z kruczkiem prostym zasz-
czepiać iak są okna szklarnie opisane, tak
w. onych ramy sosnowe nayduiąsię. W sie-
niach ieden przeciwko drugiego kominów
uwa wielkich, z fundamentu wymurowa-
П ь ' n a ^ a c . n wyprowadzone, do onych
m a t (? kominki wprowadzone; w onych że
w sieniach pierwsze drzwi do sklepu wy-
zey opisane., wschodami do drugich drzwi
na zawiasach у hakach, zamkiem wnętrz-
nym у kluczem do odmykania. Do drzwi
tego pałacu _ nayduiesię kluczow sicdm,
pod wieżami na ( Ы 0 skarbczyki sklepione
dwa, z których iodcn dokończony, do któ-
rego drzwi lutrowane, u góry у u dołu

odszczepione po lisztwie z wrzeciądzem у
skoblami do kłotki na zawiasach żelaznych
у hakach, przy onych drzwiach uszaki
drewniane, w uszaku proboy od wnętrz-
nego zamku, w sklepieniu cztyry haki
wmurowane, u góry okienko małe szkłan-
ne potłuczone, w drzewo oprawne, krata
żelazna w oknie wmurowana, okienica
podwóyna na zawiasach у hakach żelaz-
nych z zasuwką żelazną. Do drugiego
skarbczyku drzwi popsute proste, tylko
skobel z wrzeciądzem do kłotki, ony skle-
pik nie wytynkowany, bez podłogi, drzwi
na zawiasach żelaznych у hakach, krata
żelazna wmurowana w oknie bez szkła у
bez okienicy, w drugich tylnych do ogro-
du sklepikach dwuch drzwi niema, tylko
uszaki drewniane у okienka bez krat nie-
dokończone murować, połap na halkach
prostych, tarcice stare układane; iłem
sklep pod pałacem na boku z ogrodu od
stawu, do którego drzwi w kruchcie na
zawiasach żelaznych prostych у hakach,
skoblami у wrzeciądzem do kłódki, po
schodach do sklepu drugie drzwi na za-
wiasach żelaznych у hakach, z pierwszego
sklepu do drugiego drzwi na boku na za-
wiasach у hakach żelaznych z skoblami у
wrzeciądzem, z onego sklepu dwa okien-
ka. W tym pałacu co ienokolwiek okien
nayduie się, do wszystkich okienic niema.
Za pałacem sadzawka długa przeszlamo-
wania potrzebna, jako też za pałacem
ogród włoski barzo obszerny, od gościńca
brama murowana o czterech słupach, kę-
dy wrót у fortek więcey niema, ieno par-
kanem różnego drzewa założono; obok tey
bramy po rogach tego ogrodu gabinety z
drzewa jodłowego, pod daszkami gontowe-
mi dwa, drzwi, okien, podłogi, połapu
niema. Oparkanienie około tego ogrodu
częścią z dylów rzniętych, częścią z drze-
wa różnego parkanem zarzucano w szuła,
od stawu wszystka linia parkanu poopa-
dała, szuła powychylały się, częścią od
dziedzińca sztakietowy parkanik stary у
opadły, w tych parkanikach dwie forty
włoskie stare opadłe, w onych drzwi szta-
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kietowe stare. W onym ogrodzie dwie
ulice podłużne przez cały ogród, po bo-
kach lipą wysadzone, każda ulica we dwie
Jinie lipą sadzona, poprzeczna ulica koło
bramy we dwie linie sadzono, oraz przed
gabinetami lipa sadzona misternie, więc ta
lipa od roku sadzona inna у poschła, ag-
rest nayduiesię, oraz у porzeczek mało co,
szczepów od lat trzech jabłoniowych dwa-
dzieście dziewięć, tegorocznych szczepów
jabłoniowych dwadzieście pięć, między
onemi dopiero na wiosnę, nieznać, ieśli
przeżyią wszystkie, starych jabłoń cztyry,
włoskich orzechów roszczek trzy, ziół żad-
nych niema. Idąc od pałacu po lewey
stronie officyna nowoerrygowana, w oney
у stare drzewo nayduiesię, pokoiów ośm,
sieni dwoie, we wszystkich drzwiach у
oknach, ieno iedne uszaki bez podłogi у
połapu, trzaski nie wywożone, dach oney
icno we cztyry rzędy na koło od gzym-
sów gontami pobito, a to wszystek nie
pobity, w końcu tey ollicyny wrota ku
stawowi o dwuch słupach pod dachem
gontowym, owe słupy mocno nachyliwszy-
się, wrota z desek na biegunie stare; idąc
od wrót kuźnia stara, dach stary dranicz-
ny, na oney drzwi na biegunie z wrzeeią-
dżem у skoblami. Idąc od kuchni szpich-
lerz o dwuch piątrach, dach stary drani-
cami kryty z gankami wkoło na gurze у
na dole, na gurze wkoło paręcze, na gu-
rze w ganku podłogi tarciczney starey
dwie części, oraz у na dole do dolnego
świrna drzwi na prętnikach z wrzeciądzem
у ze dwuma skoblami, podłoga z tarcic
stara, mieyscami wygniła, w onym drze-
wa jodłowego ciosanego zasieków sześć,
do gurnego swirna po wschodach, w któ-
rym drzwi na zawiasach żelaznych у ha-
kach z wrzeciądzem у ze dwuma skobla-
mi do kłódki, podłoga z tarcic, połapu
niema, okien dwa bez szkła, okienic dwie
na zawiaskach żelaznych у hakach, ze
srzodkami z kruczkami do zaszczepienia у
z skobelka. Staynia z wozownią pod
iednym dachem gontowym starym opad-
łym, ponieważ у słomą łatany, atoli stay-

nia у wozownia stara, drzewo zgniłe, wę-
gły porozchodziły się, wszytka na ieden
bok zwaliłasię, balki powychodziły, wrót
dwoie podwóynych, w wozowni iedna po-
łowa wrót wypadszy, na boku leży, od
dziedzińca pomienione wrota do wiazdu,
w stayni у wozowni pomost stary у po-
psuty, у pogniły, przeoryn jeno dziosięć у
te się wcale poruynowały, żłoby у jaślapo
obudwuch stronach część iedna wakuie,
drabiny do siana nad żłobami na koni
ośmnaście у te się poruynowały wszytkie,
ze stayni ibrtka na biegunie na gum ni-
sko. Idąc ze stayni mlecznica z syrnikiem
o dwuch piątrach pod dachem gontowym,
mlecznica z drzewa ciosanego, do oney
drzwi z desek na biegunie, połap z tar-
cic wschodami na górę do syrnika, w
onym drzwi z desek na biegunie stróżem
na koło ustawiony, na koło onego syrni-
ka ganek wymoszczony z paręczami, we
drzwiach miecznicy wrzęeiądz ze dwuma
skoblami do kłódki. Idąc od syrniKa wro-
ta o dwuch wierejach podwóyne z desek,
na biegunach, stare ku Antokolowi. Idąc
od tych wrót drugie wrota na dziedziniec
o dwuch wierejach, z desek, poiedynkowe,
poszczepawszysię na biegunie, przy onych
z boku fortka z desek na biegunie; one
wrota pod daszkiem gontowym, starym.
Idąc od wrót budynek folwarkowy pod
dachem gontowym starym dziurawym,
wchodząc do sieni drzwi z tarcic na bie-
gunie, zakrętką drewnianą, drugie drzwi z
desek na biegunie na ogród stare, zakręt-
ką, z sieni do izby drzwi z tarcic na bie-
gunie, zaszczepką у antabką, s kruczkiem у
skobelkami, podłoga z tarcic у połap na
balkach układany, okien trzy szklanych
w drzewo oprawnych, ramy sosnowe o
czterech kwaterach, szyi) ośm. stłuczonych
w onych, iednak że w tych oknach szkło
różne, szyby różnoy miary; piec zielony o
trzech skrzyniach różnych kallow na fun-
damencie ceglanym, przy onym kominek
robotą mularską piękną robiony z herba-
mi, z izby do komory drzwi sosnowe na
biegunie z wrzeciądzem у ze dwuma skob-
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larni, połap z tarcic, okien trzy szklanych
w drzewo oprawnych o czterech kwate-
rach. v/ onych szyb wybitych trzy. spada-
lych cztyry; z izby powracaiąc przez sień
do piekarni drzwi sosnowe na biegunie z
wrzeciądzom у skoblem iednyin, oraz lub
powtórny przy drzwiach izbianych wrze-
ciądz ze dwuma skoblami; w piekarni po-
łap z desek, okien szklanych drobnego
szklą trzy, w drzewo oprawnych, dwa okna
o iedney kwaterze, trzecie o czterech ma-
łych kwaterach, piec do chleba pieczenia
murowany z cegieł, ław trzy. 'wyszedłszy
z piekarni w sieniach komora obok z pie-
karni;], do ktorey drzwi z tarcic na bie-
gunie, z wrzeciądzem żelaznym у dwuma
skoblami, połap z desek, okien dwa, bez
szkła, ław dwie tarcicznych. Przy tym
budynku okienic cztyry. Idąc od tego bu-
dynku budynek kucheny dużo stary, pod
dachom, starym dziurawym, dranicami kry-
tym, wchodząc do sieni drzwi stare slo-
larsldey roboty na żelaznych zawiasach у
hakach, kuchnia fundament drewniany na
wierzchu kilką rzędami cegłą okładano z
wapnem, komin którego fundament na
czterech słupach, na onych glino wylepio-
no, wierzch którego nad dach wyprowa-
dzony cegłą domurowano у wapnem po-
tynkowano. Przy oney kuchni stół kuche-
ny do robienia kucharzom, długi, stary. Z
sieni po prawej ręce do izby drzwi z tar-
c'№ na zawiasach żelaznych у-hakach, z
wrzeciądzem, dwuma skobelkami, połap z
desek, okien trzy szklanych w drzewo
oprawnych szkła drobnego, kwater trzy, na
zawiaskach żelaznych, przy onych po ied-
nym kruczku, piec stary z różnych kaf-
l 0 . w pobity, gliną polepiony, na fundamen-
^le> .ceblanym, (j0 komory drzwi na bie-
gunie z wrzeciądzem у dwuma skoblami,
pomp 2 desek, 'ława z dwuch tarcic, okno
szkianne w drzewo oprawne, w onym szyb
osm. Wyszedłszy z tey izby w sieniach
okno o dwuch kwaterach szkła drobnego,
potłuczone, prZc.z x j C M prz(>(.,iwko oney iz-
by druga izba przeciwna, do którey drzwi
ze desek, na biegunie, zakrętką drewnianą,

połap z dessek, okien dwa szklanych w
drzewo oprawnych szklą drobnego, iedne
duże o dwuch kwaterach, drugie barzo
małe, piec kaflowy,- z iednegoboku
tyło kafle, na fundamencie ceglanym,
przy onym piec piekarski z cegieł
murowany, komin, wyprowadzony nad stoi,
ław dwie tarcicznych, do komory drzwi
z tarcic na biegunie z zasuwką drewnianą,
połap z desek, okien dwa małych szkla-
nych, w drzewo oprawnych, w iednyin
szyb dwanaście, w drugim bardzo drobnych
szyb ośmnaście, ława iedna ze dwuma
policami. Przy onym budynku Juichenym
studnia ocembrowana drzewem, wysokim
nad ziemie żorowiem do ciągnienia wody.
Idąc od kuehenego budynku wrota pod da-
chem gontowym, z fortką, o dwuch wrze-
ciądzach wrota podwóyne z tarcic stare,
na piętnikach, do lortki drzwi z desek, ku
gościńcowi Wilen. Na koło dziedzińca

| parkan z rożnego drzewa w szuła zarzu-
J cany, leżący, częścią dobry, częścią szuła
j powychylaws^ysię, częścią lub mało par-

kanem nie zarzucono, cześć parkanu z
sztakietami przy budynku folwarkowym.
Obora w kwadr budowana, pod dachem
słomianym starym, chlewów wielkich
cztyry, przy onych wrót wielkich dwoie,
małych dwoie z desek, karmnik dl J chlew-
nego bydła na palach siedmniu, przy
onym koryto długie. Gumno ialowe pod
dachem słomianym, dłużyny prząseł sześć
wszerz prząseł dwa, do onego wrót czwo-
ro poprzecznych z desek, z. zasuwkawi
drewnianemu oraz przy dwóygu wrót
wrzeciądzc żelazne z skoblami; do skła-
dania zboża słupów ośm ze dwuma to-
kami do młócenia; w onym gumnie świ-
ronek, do onego drzwi z desek na bie-
gunie z zasuwką drzewnianą, podłoga у
połap z desek, zasieków trzy, dwa okienka
małe zasuwkami drewnianem"; alias okie-
nice; drugie gumno osietne pod dachem
słomianym, dłużyny prząseł sześć, wszerz
prząsło iedne, wrót poprzecznych dwoie
podwoynych, z tarcic, z krukami z srzodka
drewnianemi, z wrzeciądzem, . podłużne



wrota iedne podwóyne z tarcic zamkiem
wnętrznym przy wierey, z wrzeciądzem у
skoblem iednym; słupów siedm do skła-
dania zboża; świronek w onym gumnie,
drzwi na biegunie, podłoga z desek, za-
sieków trzy na zboże, kominek dla świa-
tła w nocy młocarzóm z cegły murowany;
do osieci drzwi na biegunie ze dwuma
wrzeciądzami, z trzema skoblami, piec z
gliny zmurowany, kaptur z cegieł, drągi
do stawienia zboża alias do suszenia, stoi
z desek, na boku osieci z gumniska do
sionek drzwi z desek, na biegunie, z wrze-
ciądzem, z dwuma skoblami у klamką, do
izby drzwi na zawiasach у hakach żela-
znych, zamkiem wnętrznym у kluczem,
klamką, kruczkiem у antapką, połap z de-
sek, podłoga ceglana, okno iedne szklan-
ne w drzewo oprawne, o dwuch kwaterach,
przy iedney zawiaski żelazne z kruczkami
do zaszczepienia, szafka węgli, drzwiczki
na zawiasach żelaznych, z zamkiem wnę-
trznym bez klucza, pod oną stoliczek, pod
onym ławeczka per modum szawki, piec
mały z różnych kafel na fundamencie ce-
glanym, na czterech słupach, z kapturem
ceglanym; w osieci przy oney izdebce
okienica iedna na zawiasach żelaznych,
odryna do składania siana pod dachem
słomianym, dłużyny trzy prząsła, wszerz
przasło iedne, wrota na biegune z desek
z wrzeciądzem; przepłoty do suszenia zboża,
których dwadzieście, barzo miezerne у
stare. Na koło gumniska parkan w szu-
łach leżący, wrót żadnych niema. Browar
z łaźnią drzewa jodłowego у sosnowego
pod dachem słomianym, dymnik dranicami
pokryty, wrota z tarcic na biegunie z
wrzeciądzem у dwuma skoblami, orna dwa
ceglane potrzebne reparaciy. Do łaźni
drzwi na biegunie z wrzeciądzem у dwu-
ma skoblami oraz у duszko żelazno, w
wierzchu stoi z desek, nad piecem zawa-
liłasię, piec z gliny murowany, okien dwa
drewnianych, szusznia na oney łaźni; na
boku przy ścianie w końcu oney łaźni
chlew pod dachem słomianym dla chle-
wnego bydła, wrota z desek na biegunie;

w gurze browaru spust poruynowawszysię,
stawek bez wody, przeciwko browaru mo-
stek przez row, ex opposito Jaźnią z
świnkami z drzewa różnego nieskrobane-
go, pod dachem słomianym, sieni bez drzwi,
do łaźni drzwi na biegunie z wrzecią-
dzem у dwuma skoblami, stoi z desek у
piec ceglany, wierzch kamienny, okienko
szklarnie malękie ze srzodka z okienieą,
ława ze dwuch tarcic, podłoga kamienna,
cegelnia ze wszytkim zawaliłasię, piece
poruynowalisię, JSiaw pode dworem, na
onym spust z mostem oraz przy onym
młyn z drzewa jodłowego stary, pod da-
chem dranicznym, do onego drzwi dwoie
na biegunach, zasuwkami drewnianemi,
przed górnemi drzwiami mostek, stoi z
drągów ciosanych, schodów dwoie-iedne
do kamienia, drugie do kosza, skrzyń
dwie pytlowych, kosz z korytkiem do
sypania zboża, kamieni dwa-wierzchni у
spodni, kół dwa palczaste у wodne; żelaza
młynowe: parplica, wrzeciono z panewką
stalową, refy dwie na szesterni, na wale
refy dwie, capy dwa. Browar żydowski z
łaźnią z drzewa jodłowego, pod dachem
słomianym, wrota z desek na biegunie
z wrzeciądzem у dwuma skoblami, orno
z gliny z kamieniami do łaźni, drzwi na
biegunie, stoi z desek, piec z gliny pie-
karniany, okienko z okienieą, ławy dwie,
w bok łaźni komórka, do oney drzwi z de-
sek, w końcu browaru chlewek parkani-
kiem laskowym stoiącym ustawiony, z
dachu słoma wydarta. Budynek młynarski
stary, pod dachem słomianym, do sieni
drzwi na biegunie z desek, z zasuwką
drewnianą, w onych sieniach komórka,
drzwi z desek .na biegunie z wrzeciądzem
у dwuma skoblami, stoi tarciczny, piec
kamienna; do piekarni drzwi z desek na
biegunie z wrzeciądzem у dwuma sko-
blami у z kruczkiem, sto] z tarcic, piec
piekarniany z gliny, okien cztyry, tylko
we dwuch szkło, w iednym kwater cztyry,
w drugim kwatera barzo mała iedna, ła-
wy koło ścian dwie, ława przy piecu ie-
dna, stoi ieden, do komory drzwi na



biegunie z desek, z wrzeciądzein у dwu-
ma skoblami, slol z desek na podporach,
okien dwa, w iednym kwatera mała szklan-
na; w końcu sieni chlewek z bierwion,
przy tym drugi chlewek parkanikiem sto-
iącym ustawiony, pod iednym _ dachem
słomianym, drzwi dwoie na biegunach,
icdne nowe, drugie stare. .

Karczma pode dworem Meyszagolskim
drzewa jodłowego ciosanego oraz у sosno-
wego wjezdna podSdachem dranicznym, po-
strzodkii ściany rozchodząśię balki, z mieysc
powychodziły, ze dwuma gankami, oraz ga-
nek przy alkierzu, do tych ścian z balasami,
wrót dwoie podłużnych wjeznych z desek,
na biegunach albowiem z tarcic, stayma z
Jasiami, do izby w którey mieszkaią, drzwi
z tarcic na zawiasach у hakach żelaznych,
z klamką, kruczkiem у antapką, połap z
tarcic jodłowych, okien trzy szklannych, w
drzewo oprawnych, na zawiaskach żela-
znych, kożde o dwucli kwaterach wiel-
kich, piec zielony kaflowy na fundamen-
cie ceglanym, piec krzyżowy przy onymz
kominkiem kapiastym nad stoi, ław dwie
koło ścian, przy piecu ławek dwie, _ stół
ieden z zydlem, komory drzwi na biegu-
nie ż wrzeciądzein у dwuma skoblami z
zamkiem wnętrzym, stół z desek, okienko
iedne bez szkła; na przeciwko przez kar-
czmę druga izba nie zakończona, do izby
drzwi zepsute na biegunie, okien dwa z
okienicaini, do komory drzwi na biegunie
z wrzeciądzein у dwuma skoblami, alkierz
ze dwuma okienicami, drzwi zabite w
ganek z alkierza do komórki, z komórki
drzwi sosnowe jak у inne zabite w ganek.

Karczma SŻawlamlca, która drzewa jo-
dłowego у sosnowego, poci dachem słomia-
ПУШ> do sieni wrota na biegunie z desek,
do piekarni drzwi na biegunie z wrze-
ciądzem у dwuma skoblami, stoi z desek,
okien cztyry piekarnianych, piec z gliny
piekarmauy, s t o ł ieden, lawy dwie, do
komory drzwi na biegunie z desek, stoi
z desek; browar z laznią z drzewa różne-
go, pod dachem słomianym, do browaru
drzwi z desek na biegunie, orno na ko-

,ioł, do łaźni drzwi na biegunie, stoi Z
desek, piec kamienna, odryna na koni
parkanem brzozowym leżącym oparkaniona,
pod dachem słomianym, krokwie na trzech
słupach osnowane.

Karczma na gościńcu Wilen.' za Anta-
kolem z drzewa różnego wjezdna pod
dachem słomianym, z gankiem, wrót
dwoie podłużnych z desek, do izby
Irzwi na biegunie z desek, z wrze-
^iądzem у dwuma skoblami, połap z de-
sek, okien dwa szklanych w drzewo opra-
wnych, piec szarych kaflów z kominem
wyprowadzonym nad stoi, ławy xlwie koło
ścian, ławki dwie koło pieca, stoł z zy-
dlem, do komory drzwi na biegunie z
desek, okno z okienicąmałą, stoi z desek.
Browar z łaźnią pod dachem słomianym,
wrota z desek na biegunie, orno iedne,
do łaźni drzwi na biegunie z desek, stoi
z desek, piec kamienna, w końcu łaźni
staięka pod tymże dachem, drzwi z desek,
która rozwaliłasię. Ogrodów jarzynych fol-
warkowych w tymże dworze cztyry nad
stawem, za folwarkiem, za oborą, у za
staynią ogrodzone.

Opisanie sprzętu gospodarskiego in fundo zosta-

jącego.

W pałacu stołów kwadratowych sztuk
trzy, numero trzy, tamże deska długa pro-
sta od stołu węglasta na nogach małych
stolarskiey roboty numero ieden, stoł dłu-
gi w sklepiku weglasty numero ieden,
stoł okrągły stolarskiey roboty ieden, sto-
lik weglasty stolarskiey roboty ieden, stoł
pomierny okrągły stary, nogi połamane
ieden; stoł weglasty prosty w końcu brzeg
ułamany ieden, stolik prosty z prostą
szafką, deska nieheblowana ieden, in nu-
mero sześć; warstat stolarski nowy bez
szrub na pałacu ieden, krzeseł starych
ile ich iest na drobne kawałki połamane
nie zgodne ni na co, ram kwaterowych
cztyrdzieście dziewięć, iedna kwatera ze
szkłem potłuczonym, in numero piędzie-
siąt, ramowych sztuk poicdynkowyeh nie-
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składanych dwadzieście siedm, podłużnych
numero dwadzieście siedm, ramowych
poprzecznych sztuk pojedynkowych siedm-
naście, numero siedmnaście. falcowania
sztuk do drzwi cztyrnaście, numero t:zlyr-
naście, zydlów gładkich dwa, zydlów pro-
stych z desek trzy, numero pięć, stołków
prostych miezernych cztyry, stołek z pa-
ręczem ieden, numero pięć; stół węglasty,
nogi od onogo poszczepawszysię ieden,
numero iedon, łószko poiedynkowe po-
wiązane iedne, łóżko podwóyne stare ie-
dne, numero dwa, szafa rui a sześciu, prze-
grodami nie okowana, bez wieka, numero
iedna, szafy trzy—większa, mnieysza, nay-
mnieysza, stare, nie okowane, deski z pa-
sów powychodzili, w wozowni у gumnie
stoią, numery trzy.

Latarnia bez szkła, na trzech rogach,
żeść, iedna, postument blaszany od gwiazdy
ieden, numero dwa, czopów piwnych bra-
żnych trzy, numero trzy, czop w ziemię
wkopany na brahę ieden, numero ieden,
czop stary w toku niezgodny ieden, nu-
mero ieden, kubełek bez dna osypawszy
się niezgodny ieden, numero ieden, trąb-
nik leżący ieden na dwa kotły, nume-
ro ieden, beczek piwnych dwadzieście, z
tych sześć osypawszysię, dwie bez dnów,
numero dwadzieście, winiarka stara iedna,
numero iedna, pułbeczków sześć, z tych
ieden bez dna, numero sześć, kadek ma-
łych у wielkich, oraz у maluchnych trzy-
naście, z tych dwie kaduszki osypawszy-
się, numero trzynaście, kubłów warzyw-
nych trzy, numero trzy, naliwacz ieden,
ryna iedna, sztuk dwie, numero dwie, ko-
ryto do słodu moczenia iedne, numero
iedne, ława czy też łozo do słodu sadze-
nia iedna, koryt dwa dla chlewnego byd-
ła, numero dwa, necułka poszarpana ied-
na, numero iedna, ośmina do mierzenia
zboża iedna, numero iedna, łaska do
świec robienia iedna, numero iedna. la-
ska dębowa iedna, numero iedna, Ііро-
weczka stara iedna, numero iedna, dzieży
chlebnych dwie, iedna większa, druga
mnieysza z wiekiem, numero dwie, stępy

do tłuczenia zboża dwie, numero dwie,
stęporów okowanych dwa, numero dwa,
stępa do oleiu zepsuta opalona iedna,,
żłukto na trzech nogach iedne, numero
iedne, kołmaszka iedna stara, numero ied-
na, drabina od dezka iedna, oś od wózka
prostego iedna, koł starych dzwoniastych
dwa, numero dwa, koł obodziakow (lwa
starych, numero dwa, gipsu woz może
bydź ieden, numero ieden, cegły całey
w sklepiku ośm tysięcy, numero ośm ty-
tysięcy, cegły w szmatach у z całą nay-
duiesię w wozowni, dachówki nayduiesię
tysiąc trzysta, numero tysiąc trzysta, gon-
tów kop ośm, numero ośm. pszczół kłód
pięć, numero pięć, rydlów ogrodniczych
żelaznych cztyry, do ogrodu grac dwie
żelaznych, sztuk, numero sześć. Z obory
bydła nic się nie nalazło. ieno świń sta-
rych cztyry, prosiąt sześcioro.

Inwentarz w nim poddaństwa do ma-
iętności Meyszagoły należących, in fundo
przy gromadach zweriłikowany.

Wieś Antokok. Jan Jęsielewicz, syn
Antoni lat piętnastu, bojarzyn, sicie żyta
ośminy dwie у puł, ma włoki osiadłey
puł, konia iednego, podymne na dwie ra-
ty płaci złotych dwa, czynszu boiarskiego
płaci złotych szesnaście. Po Jakubie Wa-
łeyszy pustka, włoki puł, po Modzelew-
skim icncrale pustka, siewu żyta ośmin
trzy, włoki puł. Michał Petraszun, syn
Gabriel lat ośmiu, ma siewu żyta ośmin
pięć, gruntu włoki puł. konia iednego,
podymna na dwie raty płaci złotych dwa.
Krzysztof Ciekawy, córki ma, sieie żyta
ośmin trzy, gruntu ma włoki puł, konia
iednego, podymna na dwie raty płaci zło-
tych dwa. Jerzy Daraszewicz, brat Mi-
chał nie żonaty lat dwudziestu, sieją żyta
ośminy trzy, gruntu ma osiadłego włoki
puł, konia iednego, podymnego na dwie
raty płaci złotych dwa, czynszu za łąki
płaci złoty ieden. Stefan Walicki, Stefano-
wie Stefan lat dwudziestu dwuch żonaty,
Thomasz młodzian, sieie żyta ośmin sześć,
gruntu ma osiadłego włoki puł, koni
dwoie, wołu robotczego iednego, podym-
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ńego na dwie raty płaci złotych dwa,
czynszu za łąki płaci złoty ieden. Jerzy
Bohdan—ma siewu żyta ośmin pięć, grun-
tu osiadłego puł włoki, konia ma iednego,
podymnego na dwie raty płaci złotych
dwa, czynszu za łąki płaci złotych cztyry.
Michał Bohdan—siewu ma żyta ośmin
cztyry, gruntu ma puł włoki, konia ied-
nego, podymnego na dwie raty płaci zło-
tych cztyry. Michał Petraszun—synowie:
Józef lat dziesięciu, Maciey roku pierw-
szego, gruntu ma osiadłego puł włoki,
konia iednego, podymnego na dwie raty
płaci złotych dwa. Andrzey Pietkiewicz
nie żonaty, siewu ma żyta ośmin sześć,
gruntu ma włoki puł, koni dwoie, po-
dymnego na dwie raty płaci złotych czty-
ry, czynszu za łąki płaci złotych pięć. Po
odumarłym Głowackim, krawcu, pustka,
siewu żyta ośmina iedna у puł, włoki
puł. Latus efficit siewu żyta ośmin trzy-
dzieście dziewięć, gruntu osiadłego włok
sześć, koni roboczych iedynaście, woł ro-
boczy ieden, podymnego na dwie raty
złotych dwadzieście. у dwa, czynszu bo-
iarskiego złotych szesnaście, czynszu za
łąki złotych iedynaście.

Wieś LowMclcy. Kazimierz Bohdan
nie żonaty, sicie żyta ośmin dwanaście,
gruntu ma osiadłego puł włoki, koni tro-
ie, wołów roboczych czworo, podymnego
na dwie raty płaci złotych ośm, czynszu
za łąki płaci złoty ieden, groszy piętna-
ście, kurów dwoie, talki ciękio lniane
dwie. Jerzy Petraszun żyta sicie ośminy
trzy, gruntu ma włoki puł, konia iednego.
wola iednego, podymnego na dwie raty
płaci złotych ośm, czynszu za łąki złoty
ieden, groszy piętnaście, kurów dwoie.
talki cigkie lniane dwie. Latus efficit
SK)WU żyta ośmin piętnaście, gruntu osiad-
łego włoka iedna, koni roboczych czworo,
wołów roboczych pięć., podymnego na
dwie raty złotych szesnaście, czynszu za
łąki złotych trzy, kurów cztyry. lak;к
cię kich lnianych cztyry.

Wieś Aiitoncle. Jerzy Bohdan, grunt u
mego w szachownicach; ma gruntu у na

trzeci snop; siewu ozimy—żyta ośmin ośm,
koni dwoie, wołów czworo, podymnego
na dwie raty złotych ośm, czynszu za łą-
ki złotych trzy, kurów dwoie, talki cię-
kie lniane dwoie.

Wieś Antonaycie. Jakub Werban, sy-
nowie Marcin lat dwudziestu, Mikołay lat
iedynastu/Kazimierz lat ośmiu, sieie żyta
ośmin cztyry, gruntu ma włoki puł, konia
iednego, podymne na dwie raty płaci zło-
tych dwa, czynszu za łąki płaci złoty ie-
den, kurów dwoie, talki ciękie lniane
dwie. Maciey Rudziewicz, syn^ lat dwu-
dziestu Jan, Matheusz pasierzl) lat trzy-
dziestu, sieie żyta ośmin sześć, gruntu ma
puł włoki, koni dwoie, wołów dwoie, po-
dymnego na dwie raty płaci złotych dwa,
czynszu za łąki płaci złotych cztyry, ku-
rów dwoie, talki ciękie lniane dwie. An-
drzey Petraszun, brat Thomasz żonaci,
synowie Krzysztof у Jerzy po lat cztyry
rnaią, sieią żyta ośmin ośm, gruntu maią
puł włoki, koni dwoie, wołów czworo, po-
dymnego na dwie raty płaci złotych ośm.
czynszu za łąki płaci płotych cztyry, ku-
rów dwoie, talki ciękie lniane dwie. Po
wyszłym Nowikiszki pustka^JPetraszun za-
rabia Andrzey, gruntu włoki puł, czynszu
boiarskbgo płaci złotych ośm. Franciszek
Zienkiewicz, syn Adam lat siedmiu, sieie

| żyta ośmin cztyry, gruntu ma włoki puł,
' konia iednego, podymnego na dwie raty

złotych ośm, czynszu boiarskiego złotych
piędziesiąt, czynszu za łąki złotych cztyry.
Po wyszłym Szawlaniszkis pustka gruntu"
włoki puł. Michał Petraszun. syn Kazi-
mierz lat trzydziestu iest, Maciey у Ław-
ryn dawno wyszli, żyta sieie ośmin trzy,
gruntu ma włoki puł, konia iednego, po-
dymnego na dwie raty złotych płaci ośm,
czynszu za łąki płaci złotych trzy, kurów
dwoie, talki ciękie lniane dwie. Jakub
Gudowicz, brat Franciszek lat dwudziestu,
żyta sieie ośmin iedynaście, gruntu ma
puł włoki, koni dwoie, podymnego na
dwie raty złotych płaci ośm, czynszu bo-
iarskiego złotych sześćdziesiąt płaci, czyn-

; szu za łąki piąci złotych cztyry. Stanisław
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Gucio wioz, synowie Dominik łat trzydzie-
stu, Floryan lat dwudziestu, Antoni lat
piętnastu, Jan lat piętnastu, sieie żyta
ośmin dwanaście, gruntu ma włoki puł,
konia iednego, woła iednego, podymnego
na dwie raty płaci złotych ośm, czynszu
boiarskiego płaci złotych sześćdziesiąt,
czynszu za łąki płaci złotych cztyry. Gab-
riel ciun gruntu ma puł włoki, konia
iednego. Michał Dakielis, brat Maciey lat
dwudziestu nie żonaci, śieią żyta ośmin
cztyry, gruntu ma pułwłoki, konia iedne-
go, woła iednego, podymnego na dwie
raty złotych sześć płaci, czynszu za łąki
płaci złoty ieden, groszy piętnaście, ku-
rów dwoie, talki ciękie lniane dwie, Sy-
mon Neyna. bracia - Andrzey lat dwudzie-
stu, Mikołay lat piętnastu, żyta sieie oś-
miii pięć, gruntu ma włoki puł, koni
dwoie, wołów dwoie, podymnego na dwie
raty płaci złotych sześć, czynszu za łąki
płaci złoty ieden, kurów dwoie, talki cię-
kie lniane dwie, Franciszek Dukielis żyta
sieie ośmin trzy, gruntu ma włoki puł,
konia iednego, wołów dwoie, podymnego
na dwie raty płaci złotych trzy, czynszu
za łąki płaci złoty ieden, groszy piętna-
ście, kurów dwoie, talki ciękie lniane
dwie. Po wyszłym Romaniszkis pusta,
gruntu puł włoki. Po wyszłym Zbangie-
liszkis pusta, gruntu puł włoki. Latus ef-
licit siania żyta ośmin sześdziesiąl, grun-
tu włok siedm у puł, koni piętnaście, wo-
łów dwanaście, podymnego na dwie raty,
złotych piędziesiąt dziewięć, czynszu bo-
iarskiego złotych sto siedmdzies:ąt ośm,
czynszu za łąki złotych dwadzieścia ośm,
kurów cztyrnaście, talek ciękich lnianych
cztyrnaście.

Wieś Ssanie. Maciey Gudan żyta sie-
ie ośminy trzy, gruntu ma pułwłoki, ko-
nia iednego, woła iednego, podymnego na
dwie raty płaci złotych cztyry, czynszu za
łąki płaci złotych sześć, kurów dwoie,
talki ciękie lniane dwie. .Jan Kasparo-
wicz żyta sieie ośminy dwie, gruntu ma
włoki puł, konia iednego, podymnego na
dwie raty płaci złotych cztyry, czynszu za

łąki płaci złotych sześć, kurów dwoie,
talki ciękie lniane dwie. Jan Jaroszewicz,
syn Jan łat trzydziestu, żyta sieie ośminy
cztyry, gruntu ma włoki puł, konia ma
iednego, czynszu boiarskiego płaci złotych
trzydzieście dwa. Krzysztof Jankun sieie
żyta ośmin sześć, gruntu ma włoki puł,
konia iednego, woła roboczego iednego,
podymnego na dwie raty płaci złotych
cztyry, czynszu za łąki płaci złotych sześć,
kurów dwoie, talki ciękie lniane dwie.
Gabryel Śkistomilec, brat Mikołay lat
cztyrnastu, sieie żyta ośmin dziesięć, grun-
tu ma pułwłoki, koni dwoie, woła iedne-
go, podymnego na dwie raty płaci złotych
ośm, czynszu boiarskiego płaci złotych
sześćdziesiąt, czynszu za łąki płaci złotych
dwanaście. Po wyszłym Krawieliszkich
pustka, płaci Śkistomilec, włoki osiadłey
puł, czynszu za łąki płaci złotych sześć,
groszy dziesięć. Latus efficit siewu żyta
ośmin dwadzieście pięć, gruntu włok trzy,
koni sześć, wołów trzy, podymnego na
dwie raty złotych dwadzieście, czynszu
boiarskiego złotych dziewiędziesiąt dwa,
za łąki złotych trzydzieście sześć, groszy
dziesięć, kurów sześć, talek ciękich lnia-
nych sześć.

Wieś Nieyucie. Jerzy Wałeysza, sieie
żyta ośmin pięć, gruntu ma włoki puł,
koni troie, woła iednego, podymnego na
dwie raty złotych cztyry płaci, kurów
dwoie, talki ciękie lniane dwie.

Wieś Wiciimy, Jan Wałeysza, synowie:
Jakub lat siedmiu, Marcin lat pięciu.
Andrzey rok ieden, sieie żyta ośmin czty-
ry, gruntu ma włoki puł, wola iednego, po-
dymnego za dwie raty płaci złotych dwa,
czynszu boiarskiego płaci złotych dwadzie-
ście.

Wieś Gierwiałi/ Piotr Kreczko—sy-
nowie Jan lat siedmnastu, Krzysztof lat
piętnastu, sieie żyta ośmin siedm, gruntu
ma włoki pul, konia iednego, wola iedne-
go, podymnego na dwie raty płaci złotych
cztyry, czynszu za laki płaci złotych pięć
groszy dwa, kurów dwoie, talki ciękie
lniane dwie. Po Narbutowiczu pustosz
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siewu żyta osmina iedna, gruntu puł włoki.
Po Ciekawym pustosz gruntu puł włoki.
Jakub Kuczynski—synowie: Jan lat dzie-
więciu, Symon Jat sześciu, Dominik łat
trzech, Jerzy rok ieden, sieie żyta osmin
siedm, gruntu ma włoki puł, konia iedne-
go, wołów dwuch, podymnego na dwie
raty płaci złotych cztyry, kurów dwoie,
talki ciękie lniane dwie. Ławryn Łatwik—
synowie: Krzysztof lat czterech, Dominik
lat trzech, sieie żyta osmin siedm, gruntu
ma puł włoki, koni dwoie, woła iednego,
podymnego na dwie raty płaci złotych
cztyry, kurów dwoie, talki ciękie lniane
dwie. Ławryn Drozdowski—synowie Fran-
ciszek lat trzydziestu pięciu, Stanisław lat
dwudziestu, Marcin lat dziewięciu, sieie
żyta ośmin siedm, gruntu ma włoki puł,
koni dwoie, wołów dwuch; podymnego
na dwie raty płaci złotych cztyry, czynszu
boiarskiego płaci złotych dwadzieście czty-
ry. Michał Kreczko, syn Dnminik lat dwu-
dziestu trzech, sieie żyta ośmin siedm,
gruntu ma włoki puł, koni dwoie, wołów
dwuch, podymnego na dwie raty płaci
złotych cztyry, kurów dwoie, talki ciękie
lniane dwie. Łatus efficit siania żyta ośmin
trzydzieście sześć, włok trzy у puł, koni
osmioru, wołów ośm, podymnego na dwie
raty złotych dwadzieście, czynszu boiar-
skiego złotych dwadzieście cztyry, czynszu
za łąki złotych pięć, groszy dwa, kurów
ośm, talek ciękich lnianych ośm.

Siunmariim ieneralny roczney intraty
maiętności Meyszagoły. Ze wsi Antokoia
latus efficit siewu ozimy ośmin trzydzie-
ście dziewięć, włok osiadłych sześć, koni
roboczych iedynaście, woł roboczy ieden,
podymnego na dwie raty importuie zło-
tych dwadzieście dwa, czynszu boiarskiego
złotych szesnaście, czynszu za łąki złotych
^dynaście. Ze wsi Łowkielow latus efficit
S1/.Wu °?*ше80 osmin piętnaście, włoka
osiadła iedna, koni roboczych cztyry, wo-
low roboczych pięć, podymne na dwie
raty importuie złotych szesnaście, czynszu
za łąki złotych trzy, kurów cztyry talki
ciękie lniane cztyry. Ze wsi Antonclow

latus etficit, siew ozimy ośmin ośm, koni
dwoie, wołów roboczych cztyry, podym-
nego na dwie rafy importuie złotych ośm,
czynszu za łąki złotych trzy, kurów dwoie,
talki ciękie lniane dwie. Ze wsi Antonay-
ciow latus efficit siewu ozimego ośmin
sześćdziesiąt, włok osiadłych śiedm у puł,
koni piętnaście, wołów roboczych dwana-
ście, podymnego na dwie raty importuie
złotych piędzieśiąt dziewięć, czynszu boiar-
skiego złotych sto siedindziesiąt ośm,
czynszu za łąki złotych dwadzieście ośm,
kurów cztyrnaścic, talek ciękich lnianych
cztyrnaście. Ze wsi Szaulow -latus efficit,
siewu ozimy ośmin dwadzieście pięć, włok
osiadłych trzy, koni sześć, wołów robo-
czych'trzy, podymnego na dwie raty im-
portuie złotych dwadzieście, czynszu bo-
iarskiego złotych dziewięćdziesiąt dwa,
czynszu za łąki złotych trzydzieście sześć,
groszy dziesięć, kurów sześć, talek cię-
kich lnianych sześć. Ze wsci Nieyutiow
latus efficit siewu ozimy ośmin pięć,
włoki osiadłey puł, koni roboczych troie,
woł roboczy ieden, podymnego na dwoie
raty importuie złotych cztyry, kurów dwie,
talek ciękich lnianych dwie. Ze wsi Wi-
ciun latus efficit siewu ozimy ośminy
cztyry, włoki osiadłey puł, woł roboczy
ieden, podymnego na dwie raty impor-
tuie złotych dwa, groszy szesnaście, czyn-
szu boiarskiego złotych dwadzieście. Ze
wsi Gicrwiat latus efficit siewu ozimnego
ośmin trzydzieście sześć, gruntu włok trzy
у puł, koni roboczych ośm, wołów robo-
czy cli ośm, podymnego na dwie raty im-
portuie złotych dwadzieście, czynszu boiar-
skiego złotych dwadzieście cztyry, czynszu
za łąki złotych pięć, groszy dwadzieście
dwa, kurów ośm, talek ciękich lnianych
ośm.

Z tych latusow in summa efficit:
siewu ozimnego ośmin sto dziewiędziśiąt
dwie, włok osiadłych dwadzieście dwie,
koni roboczych cztyrdzieście dziewięć, wo-
low roboczych trzydzieście pięć, remanet
podymnego do skarbu pańskiego złotych
sto śiedm, groszy piętnaście, podymnego
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na dwie raty włość importuie złotych sto
piędziesięt ieden, groszy szesnaście, ехреп-
su na dwie raty podymnego złotych
cztyrdzieście cztyry, czynszu boiarskiego
trzysta trzydzieście, czynszu za łąki złotych
ośmdziesiąt sześć, groszy dwanaście, kurów
trzydzieście sześć, talek cię. kich lnianych tzy-
dzieście sześć, in summa czynszu boiar-
skiego złotych trzysta trzydzieście, czyn-
szu za łąki złotych ośmdziesiąt sześć
groszy dwanaście, arędy z karczmy Moy-
szagoiskiey złotych sto siedmdziesiąt sześć,
mięsa czwierć wołowego, arędy z karcz-
my Szaulańskiey złotych cztyrdzieście ośm,
mięsa czwierć wołowego, kamień łoju,
arędy z karczmy na gościńcu Wileńskim,
złotych sześćdziesiąt cztyry, mięsa czwierć
wołowego, kamień łoju, zo młynu Mey-
szagolskiego młynarz płaci złotych trzy-
dzieście sześć. Summa summarum złotych
ośmset cztyrdzieście siedm, groszy dwa-
dzieście ośm.

Powinność chłopska. Primo. Od świę-
I tego Jerzego do Wszystkich Świętych
/ chłop z unternikiem у ze dwoygiem byd-

ła w tygodniu pięć dni dworowi powinien
odsłużyć nie wychodząc z dworu, zacząw-

; szy w poniedziałek rano, w. piątek wie-
• ozor kończyć ma, drugi tydzień wolny

onemu, tyło w swoim tygodniu dzień ie-
, den ma służyć; gwałtu z unternikiem у

ze dwoygiem bydła także od świętego Je-
rzego, aż do świętego Michała. Śecundo.
Straż tygodniowa koleyno lato у zima,
stróż z stróżówką у z koniem. Tercio. Po-
nocne koleyno lato у zima, latem do ko-
ni, zimą do palenia pieców, wieczór nale-
ży przyiść, na zajutrz rano do domu od-
chodzić. Quavto. Od Wszytkich Świętych
do świętego Jerzego unternik ustaie, icno
chłop z iednym koniem powinien pań-
szczyznę zasłużyć, tak też gwałty ustaią.
Quinto. Od Wszytkich Świętych, aż do za-
pust młocbę maią o kurach odbywać ci
ludzie, którzy na panszczyźnie będą. Sox-
to. Bojarowie za daniem znać ze dworu
powinni, na tłoki przychodzić do żniwa
tak oziminy, jako у jarzyny. Septimo. JDo

'zasypania grobli za daniem znać powinna
;włość stawać swojemi dniami, ieśliby,
i strzeż Boże, przez wodę wielka miała sio
stać szkoda. Octavo. Bojarowie podług
dawnych zwyczajów, drogi mają odpra-
wo wać. '

Opisanie zmian dwornych. Primo. Zmia-
na koło zwierzyńca między drogami у bo-
kiem stawu w górę ku Antokolowi żytem
zasiana na rok tysiąc siedmsetny piędzie-
siąty trzeci, wyznawał iegomość pan Dasz-
kiewicz, administrator Meyszagolski, iż
jakoby wysiał żyta miary meyszagołskicy
beczek dwadzieście pięć, ciun wyznał, iż
niebył przytomnym miary wysiewa. Se-
cundo. Druga zmiana za gościńcem wi-
leńskim ku wsi Miedziukom, starostwa
Meyszagolskiego. Tertio. Trzecia zmiana
ku Łowkielom koło karczmy у zastawem
od granicy pomuskiey xięży iezuitow.
Opisanie sianożęci. Primo sianożęc Po-
rowbie idque Pomusis w Gierwiatach. Se-
cundo sianożęc JDuldszki, odryna zawaliła-
się. Tertio sianożęc Wiwiszki. Quarto sia-
nożęc Błyzis. Quinto sianożęc pod mły-
nem. Sexto sianożęc Karepiszki. Sadza-
wek pod młynem przy gościńcu dwie.
Opisanie kwitów podi/mnego. Primo kwit
roku tysiąc siedmset cztyrdziestego osmo-
go, mca oktobra dnia piętnastego. Se-
cundo kwit roku tysiąc siedmsetnego pie-
dziesiątego pierwszego, mca Marca dnia
piętnastego. Tertio kwit roku tysiąc siedm-
set piędziesiąt pierwszego, mca Septem-
bra dnia piętnastego. Quarto kwit roku
tysiąc siedmsetnego piędziesiąt wtorego,
mca' Marca dnia dziewiątego. Quinto
kwit roku tysiąc siedmsetnego piędzie-
siąt wtorego, mca Oktobra dnia dwudzie-
stego czwartego. Sexto kwit roku tysiąc
siedmsetnego piędziesiąt trzeciego, mca
Aprila dnia dwudziestego dziewiątego.

Nakoniec to wyrażam, iż czasu sporzą-
dzenia takowego inwentarza przy obięciu
maiętności tey wszytka włość z tym sta-
wała wyznaniem, że barzo mało żyta, iak
iest wyrażono, inni w roku przeszłym za-
sieli, a z jarzyny nic do zasiewania na
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ten rok у wołów nie maią czym zarabiać
gruntów, upewniali ieśliby ze dworu nie
supplementowano rozeyściem, a tak jako
w czasie karystiynym wołami у zbożem
jarym do zasiewania gruntów у na chleb
potrzebnych, gdyby się nie rozeszli zapo-
magać potrzeba.

Przy którym to inwentarzu wyż spe-
cifikowaney maiętności Meyszagoły pod-
pis Im. Pana kommissarza przy dwuch
pieczęciach tegoż Im, Pana kommisa-
rza własnych his exprimitur verbis:
do którego to inwentarza ręką moią włas-
ną podpisuję się Ludwik Ryło Klima-
szewski czesznik Brasławski, komissarz
mami propria. U tego to inwentarza pod-
pis ręki ieneralskiey tak się w sobie ma:
Bałtromiey Michał Dudelewiez, ionerał.J.
K. Mci wdztwa Wilen. Który to takowy
inwentarz za poddaniem onego przez wyż
wyrażonego patrona Im. Pana Benedykta
Oganowskiego oboźnego wdztwa Wilen. do
akt iest do xiąg grodzkich wdztwa Wileń-
skiego przyięty у wpisany.

№ 5-1758 г. Мая Ł

Инвентарь им нія Соколова ошмянскаго
пов та, съ деревнями: Сымоны, Курды,
Ожарцы, ЛукашойО, Плаксы, Пацковичи и

Б лое.
Изъ актовой книги Вилонскаго Магистрата за

1752 -1754 годы, № 5144 л. 1089—1092.

Reeognitio inventarij bonorum Soko-
a dictorum lllris M. Dni Koszozyc

^Prtanei Zahoranensis in personas Illriuin
M. M. 1). I3 r. Piotrowinorum Janiszew-
sciorum subdapiferorum Owrucensium. con-
jugum.

к eria sex(a ante Dnicam ąuartam post
Pemecostem die sexta inensis Julij Anno
Dni millmo scptinoentesimo (iuiń<mage-
simo terlio.

Coram actis nblis officij consularis
ІІПСП, comparendo personaliter lllris M.

D. Jozephus Koszczycz, capitaneus Zaho-
ranensis, sanus mente et corpore existens

| praesentes literas inventarij insimul cum
jurę pignoratorio datas, parato scripto per
conceptas in personas Illrium MM. I)D.
Casimiri Michaelis et Benedictae Piotro-
winorum Janiszewsciorum subdapiferorum
Owrucensium conjugum servientes, cum

! infra fusius contentis pałam ac libere re-
! congnovit, ąuarum literarum praemisso mo-
! ilo recognitarum, deverbo'ad verbum rescri-
i bendo contentas tenor seąuitur eątq. talis.

Inwentarz mtnsci Sokolowa cum atti-
nentijs oney przy prawie trzyletniozasta-
wnym odemnie Józefa Koszczyca starosty
Zahoranskiego W. Ichnim. PP. Kazi-
mierzowi у "Benedykcie Piotrbwinom Jani-
szewskim, podstolim Owruckim, małżonkom
za summę talerowey ważney tynlbwey у
szostakowey monety dwadzieścia tysięcy

! złł. poi. danym w r. tysiąc siedmset pięć-
i dziesiątym trzecim, dico 1753, mca Maja

czwartego dnia, dico 4 dnia, sporządzony
у do rąk Ichmcw oddany, day Jezu szczę-
śliwie.

Wieś Symony ciągła, kon ieden, włoki
przyiemney trzecina, włoki osiadłey trze;

cina. Jasko Achromieyczyk z synami,
gruntu ma osiadłego trzecinę у przyiomu
trzecinę, płaci czynszu złotych siedm, daie
dziakła żytniego ćwierć iedną, miodu prza-
snego kwartę, talkę iedną lnianą, sieci
pułtora sążnia, połowę gęsi, kura iednego,
jaiec dziesięć, borowików kopę, orzechów
garniec у jagody, pryhonu co tydzień
służyć powinien męszczyzna dwa dni z
koniem, a żonka dwa dni pieszo z czym
każą, insze powinności ponieżey wyrażaią
się. Dwa konie, włoki przyiemney trzeci-
na, włoki osiadłey trzecina Józef Achro-
mieyczyk tyleż służy у płaci iak у pier-
wszy złotych śiedm," dico 7. Pułtrzecia ko-
nia, włoki przyiemney trzecina iedna, wło-
ki osiadłey trzecina Leon Symonionok z
dwuma bracią żonatemi Zacharkiem у
Cimoszkiem, tyleż służy у płaci jak у
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pierwszy złł. siedm, dico 7. Włoki przy-
iemney trzecina item tenże za przyie.mną
trzecine z Łukaszewa złł. trzy dico 3. Dwa
konie włoki przyiemney trzecina, włoki
osiadłey trzecina Harasim Symonionok z
synem żonatym służy у płaci iak у pier-
wszy złł. siedm, dico 7. Koni dwoie włoki
przyiemney trzecina, włoki osiadłey trze-
cina Mihałko Symonionok z synem Daniłą
tyleż służy у płaci, jak у pierwszy złł.
siedm, dico 7. Koni dwoie, włoki przyie-
mney trzecina, włoki osiadłey trzecina
Mikuła Achromieyczyk z synami małemi
tyle służy у płaci, iak у pierwszy złł. siedm,
dico 6. Koni dwoie, włoki przyiemney
trzecina, włoki osiadłey trzecina Cimoszko
Symonionok z synami trzema małemi słu-
ży у płaci tyleż, jak у pierwszy złł. siedm,
dico 7. Pod tą wsią włok osiadłych dwie
у trzecina, przyiemnych z Łukaszowską
trzecina włok dwie у trzecin dwie, koni
czternaścioro, chat siedm, Latus facit złł.
pięćdziesiąt dwa.

Wieś Kurdy ciągła. Koń ieden, włoki
osiadłey trzecina Sciepan Kurda, z synem
żonatym Wasilem у z wnuczkiem, czynszu
płaci złł. trzy, dico 3. Koń ieden, włoki
osiadłey trzecina Hryszko Kurda, z synami
ezterma iednym żonatym, czynszu płaci
złł trzy, dico 3. Koń ieden, włoki osiad-
łey trzecina Lewon Kurda, z trzema sy-
nami dorosłemi, płaci czynszu złł. trzy,
dico. 3. Z tey wsi Kurdów powinność у
robocizna taka, iaka у w Symonach, grun-
tu pod sobą ma włókę iedną, osiadłą, z
ktorey in surama lacit złł. dziewięć.

Wieś Okarcy ciągła. Koni troie, włoki
przyiemney trzecina, włoki osiadłey trze-
cina—Sciepan Zohło, ciwun, z synami czter-
ma dorosłemi Pawlukiem żonatym, Stefa-
nem etc, płaci czynszu z morgiem złł.
ośm, dico 8. Koni dwoie, włoki przyie-
mney trzecina Sciepan Bieły, płaci czyn-
szu złł. cztyry у gr. piętnaście, dico złł. 4
gr. 15. Koń ieden, włoki osiadłey trzecina
Chwiedor Sawczuk, z synem, płaci czynszu
złł. trzy, dico 3. Koni dwoie, włoki przy-
iemney szescina, .włoki osiadłey trzecina

Filip Hramza, z bratem, płaci złł. cztyry,
groszy piętnaście dico złł. 4. gr. 15. Ko-
ni dwoie, włoki osiadłey trzecina Sidor
Hramza, z synami dwuma, płaci czynszu
złł. trzy, dico 3. Powinność tey wsi Ożar-
cow wszelka у robocizna taka, iaka w Sy-
monach, pod tą wsią osiadłych włoka у
dwie trzeciny, przyiemnych dwie treciny
у szescina, pustoszy włoka iedna, chat
"pięć, z których wynosi czynszu złł. dwa-
dzieścia trzy.

Wieś Łuhaszowo ciągła. Koni dwoie,
włoki przyiemney trzecina, włoki osiadłey
trzecina Jurko Kurda, z prymakiem Mi-
kitą Kurdoju, płaci czynszu złł. sześć, dico
6. Koni dwoie, włoki osiadłey trzecina
Michałko Kurda, z synami dwuma, płaci
złł. trzy, dico 3. Powinność tey wsi Łuka-
szowa iako у w Symonach. Latus lacit
złł. dziewięć, dico 9.

}Vieś Ваху ciągła. Koni dwoić, puł
włoki osiadłey' Mikita Kurda płaci czyn-
szu złł. cztyry, gr. piętnaście, dico złł. 4,
gr. 15. Puł włoki osiadłey po Chwiedorze
Popku pustosz pusta bez budynku. Koń
ieden, puł włoki osiadłey po Piotra Popku
Мах im Popko płaci czynszu złł. cztyry,
gr. piętnaście, dico złł. 4, gr. 15. Koń
ieden, puł włoki osiadłey Sidor Popko
alias Krems, z synem, płaci złł. cztyry,
groszy piętnaście, dico złł. 4, gr. 15. Koń
ieden, puł włoki osiadłey, Janko Kołmacz
z synami trzema małemi, płaci czynszu
złł. cztyry 4, gr. 15. Powinność у robo-
cizna tey wsi Płaxow taka, iaka у w Sy-
monach; włok osiadłych pod sobą ma
płatnych dwie, a pustych pułtrzeciey włoki,
chat cztyry, czynszu od nich wynosi złł.
ośmnascie.

Wieś Packowiczc ciągła. Koń ieden,
/łoki osiadłey trzecina Cichon Wierabiey,w

z synami dorosłemi dwuma, płaci czynszu
złł. trzy, dico 3. Koń ieden, włoki osiad-
łey trzecina Siemion Kałmacz płaci czyn-
szu złł. trzy, dico 3. Koni dwoie, włoki
przyiemney trzecina, włoki osiadłey trze-
ciua, Marcin Piskun, z synami dwuma,
płaci czynszu złł. sześć, dico G. Koni
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dwoie, włoki osiadłey trzecina, .Гнгко
Kułakiewicz, z synami dwuma, płaci czyn-
szu złł. trzy, dico o. Koń ieden, włoki
osiadłey trzecina Amelan Kabayło, z sy-
nem, płaci złł, trzy, dico 3. Koń ieden,
włoki osiadłey trzecina Jasko Wierabiey
płaci czynszu у powinność pełni iako у
drudzy złł. trzy, dico 3. _ Powinność tey
wsi Packowicz у robocizna iako у w
drugich wsiach; gruntu pod sobą inaią
włok dwie osiadłych у trzecinę przyiemną.
Do tey wsi należący zaścianek nazwiskiem
Gayłowo pod Sanionowem będący, za któ-
ry co rok płaci. chłop Subocz cudzo-
panice po złł. czternaście, dico 14. Latus
iao.it zł!., trzydzieście pięć.

Wieś Biała ciągła. Koni dwoie, wło-
ki osiadłey trzecina, Hryszko Pryszczep, z
dwuma synami, płaci czynszu złł. trzy,
dico 3. Koni dwoie, włoki osiadłey trze-
cina Józef Bieły, z synami dwuma. płaci
zll. trzy, dico 3. Koń ieden, włoki osiad-
łey trzecina po Chwiedorze Bielym do
córki iego na chatę przystał w prymaki
imieniem Dzmitrok Kamień, któremu na
ten rok ieden opuszczasię pańszczyzna,
wszelka danina у drogi, a po roku wysz-
łym ma tak płacić у służyć wszelkie ro-
bocizny, iako у drudzy, czynszu złł. trzy,
dico 3. Powinność у robocizna tey wsi
Białey taka, iaka у w drugich wioskach,
pod tą zaś wsią włoka siedzibna icdna, z
którey wynosi płaty złł. dziewięć, dico 9.

Powinność cafe)/ maiffności Sokohwa.
1-mo. Robocizna dworowi ma być tako-
wym sposobem odprawowana: co tydzień
męszczyzna dwa dni z koniem, a niewia-
sta d W a dni pieszo z czym dwór każe
służyć powinni. 2-do. Straż koleyna tygo-
dniowa być powinna męska у bialoglow-
ska, to iesl z iedney chaty męszczyzna, a
z drugiey białogłowa do dworu Sokolow-
skiego. 3-tio. Gwałty zaczynaią się od
świętego Jerzego wiosennego, aż do zdie-
cia zboża z pola trwać powinne, to iest
z kożdey chaty, każdego tygodnia męsz-
czyzna z koniem, a na drumm tygodniu

| białogłowa pieszo po iedney osobie z cha-
i ty iść powinni na robotę. 4-to. W drogę

razy dwa na rok tło Wilna, czy do Miń-
ska, lub raz do Macieiewicz wszyscy za-
służyć powinni у poty na pańszczyznę iść
nie powinni, aż póki z drogi nie po-
wrócą. 5-to. Po zebraniu z pola krescen-
cyi niewiasty powinne noc iedną na pry-
hon przyszedszy dla przędziwa we dwo-
rze Sokolowskim nocować każdego tygo-
dnia, aż do świętego Jerzego wiosennego.
6-to. W całey mtnści Sokołowie wszyscy
seorsiye wyrażeni w tym inwentarzu
chłopi corocznie dawać powinnb dworowi
Sokołowskiemu alias WW. Ichmcm Pa-
noin podstolim Owruckim z kożdey cha-
ty czynsz w liniach wyrażony, żyta dzia-
kielnego po ćwierci miary Wileńskiey,
miodu przasnego po kwarcie, lub po zło-
temu iednemu, przędziwa lnianego po tal-
ce, sieci po pułtora sążnia, po puł gęsi,
po kurze iednym, po jaiec dziesięć, po
kopie borowików, po garcu orzechów у
po garcu jagód.

Krescencya w dworna Soko/owska taka
podaie się. Żyta na rok teraznieyszy ty-
siąc siedmset piędziesiąty trzeci zasiano
Wileńskiey miary beczek dwadzieścia trzy,
na zmienię uroczyszczu, nazwanym Swiet-
liczyszcze, a trzy czwierci w Łukaszowi o

i posiano. Jarki w ziarnie będącey podaie
| się beczka iedna, pszenicy beczka icdna,
i ięczmienia beczek siedm, owsa beczek
; trzydzieście, grochu beczka iedna, bobu

ośtnina iedna. gryki beczka iedna. Te
wszystkie zboże miarą prawdziwą wileń-
ską strychową, a nie trzęsioną pod wa-
łek odmierzone у ta miara pieczęcią mo-

\ ią iest cechowana.

• Obora у pfadwo Sokolowfi/ж Owiec
: starych dziesięć, jagniąt dziesięć у koza
i stara z koźlęciem, indyczek starych na
; jaycach siedzących trzy, a indyk ieden.
\ gęsi starych cztyry, dwie na jaycach sie-
i dzących у gęsior ieden, kokoszy starych

cztyry у kogut ieden. Co wszystko przy
i okupnym ma się mnie aktorowi wrócić.
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Grunta у sianozęci, które ab anticjuo
do dworu Sokołowsldego należeli у teraz
wszystkie należeć maią do tegoż dworu.
Karczmę na gruncie Sokolowskim, w któ-
rym chcąc meyscu, stawić у dworny szynk
dawać W.W. Ichmsc. PP. podstolim Ow-
ruckim pozwała się.

Opisanie dworu Mokotowskiego budyn-
ków różnych. Naprzód wieżdżaiąc do dwo-
ru drogą ze wsi Białey, wrota prostey ro-
boty, stare w szułach także starych z
deszczek ciosanych robione; od tych wrót
idąc po prawey ręce budynek stary dużo
z ścianą iedną ze spodu wywaloną, z dwu-
ma nowenii przystanowionemi, alkierzem
у szpiżarnią, do którego budynku wcho-
dząc sieni stare, w nich dwoie drzwi na
biegunach; z sieni do izby idąc drzwi na
zawiasach z blaszką у dużką żelazną; w
tey izbie piec kafel zielonych, przesypania
у kafel potrzebujący, przy nim kominek
stary у komin w sieniach wielki przez
dach wyprowadzony; w teyże izbie okien
dużych trzy nowo reparowanych z ośmią
zawiaskami; w którey izbie stoi prostey
roboty, law trzy у stołek mały; przy tey
izbie bokowka. drzwi na zawiasach, okno
iedne, duże. szklarnie, nowo reparowane, a
drugie zabite bez szkła. Z tey izby alkierz,
drzwi na zawiasach, okien dwa nowo re-
parowanych z dwuma zawiaskami, przy
tym alkierzu spiżarnia z dwuma drzwiami
na zawiasach у oknem icdnym nowo re-
parowanym, posacka zaś w izbie у w al-
luerzu cała ceglana, a w boków ce we
dwuch kontach wybrana, stoi w izbie у
w bokowce gniła, mieyscami dziurawa, a
w alkierzu у w spiżarni nowa; łóżek sta-
rych dwa. Wracaiąc się nazad do sieni
przy nich zboku zrąb osietny, postawiony
na izbę, bez stoli, okien у posecki, a miey-
scami у węgły pogniłe; przez te sieni
piekarnia barzo stara bez węgłów słomo
kryta, a zaś cały budynek choć dranica-
mi kryty, ale burzo .stary у zgniły wszy-
stek dach; naprzeciw budynku dwa świ-
ronki z zasiekami у drzwiami na biegu-
nach z zaszczepkami у proboiami у wi-

szącą kłódką, a w nich miary, stare у no-
we Wileńskie, to iest beczka, ćwierć, oś-
rnin dwie у szesnastka, także dwie ka-
duszki na zboże. Za temi świronkami
chlew stary, za chlewem browar stary z
łaźnią, w browarze czopów dwa, stary у
nowy, spusnik i trąbnica stara. Gumno
alias tok z osiccią dobry, wielki, z clwoy-
ma wrotyma, reparacyi potrzebnymi, sło-
ma, kryty, podziurawiony. Za osiecią od-
ryna wielka, słomą kryta z dziurami dach,
wrota rozłamane, na gumniszczu przepło-
tów dwanaście starych, przy gumnisku
obora okrągła dobra, przez połowę słomą
kryta z dziurami w dachu, a przez poło-
wę dranicami dobremi, przy oborze syr-
niczka na iednym słupku, a przy niey
kuchnia z piekarnią bez węgłów у komi-
na, dranicami kryta z dziurą wypaloną.
Około tego dworu parkan alias krzyżowy

i ostrokoł stary, zgniły, mieyscami już
opadły, na gumniszczu zaś dwa stożki ja-
rzyney słomy у kop dwie kulow. W pie-
karni zaś żarna stare z powprycą у wrze-
cionem żelaznym, wiader 4 starych у
kowsz, tudziesz kubeł stary у koryto na
brahę dla świni, stół piekarniany у ławy.

Co wszytko ingrossowawszy w ten inwen-
tarz W W. Ichmościom Panom Kazmierzo-
wi у Benedykcie Piotrowinom Janiszow-
skiin. podstolim Owruckim młlzkom, przy
prawie trzyletnią zastawnym do posessyi
ichni, poddawszy, przy uproszonych WW.
Ichni. PP. pieczętarzach ręką mą własną
do tego inwentarza podpisuię się. Datt w
Sokolowie ut supra. Apud quas Jiteras
inwentarij subscriptiones manuum seqiiunt
tales: Józef Koszczye stta Zah. mpp. Ust-
nie у oczcwisto proszony pieczętarz,od W.
lin. P. Józefa Koszczyca starosty Zahor.
do tego inwentarza na maiętność Sokołów
w powiecie Oszm. leżącą WW. Ichm. Ka-
zimierzowi, Michałowi у Benedykcie Pio-
trowinom Janiszewskim podstol., Owruc-
kim małłżkom danego przy prawie za-
stawnym za sumę dwadzieśeie tysięcy złł.
poi. w tym że prawic wyrażoną, iako pie-
czętarz podpisuię się Józef Antoni Glin-
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ski podczasz Par. Ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz od osoby wyż wyrażoney
do tego inwentarza na maiętność Sokołów
danego podług prawa podpisuię się
Stanisław Serbeyrotm. Brski mp. Ustnie i
oczewisto proszony pieczętarz od wyż wy-
rażoney osoby do tego inwentarza na ma-
iętność Sokołów podpisuię się Jan Józef
Lenartowicz Szydłowski mp. Quae prae-
sentes Jiterae sunt actis noblis officij co.n-
sularis Vilnensis recognitae praemisso
modo
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Akt. inwentarza od J. W. I. P. Sa-
piehi podkan. W. W. Lit. JJ. XX.
Piarom konwentu Wileńskiego danego.

Koku tysiąc siedmsett piędziesiątt
czwartego, mca Septembra dwudziestego
trzeciego dnia.

Przed nami komisarzami, tam ex se-
natu novelJe legis per constitutionem
naznaczonymi, quam ex seąuestri ordine z
wtw, ziem. у ptw na sądzenie Tłłu Ziem.
у Skar. w roku teraznieyszym tysiąc
siedmsetnym piędziesiątym czwartym obra-
nymi у od wszystkich woysk W. X. L.
utriusq authoramenti destiiiowanymi com-
parciido personaliter w Tle. Skar. W. X.
ji. patron 1. p . Stanisław Oranowski skar.
brzeski opowiadał, prezętował у ad acta
podał inwentarz wsi Roliow, dóbr ziem-
skich dziedzicznych, od hrabstwa Nowo
Bychowskiego odłączoney, przy podaniu
w zastawna, posessyą ad sonantiam prawa
zastawnego od J. \y. [. j \ Michała hrabi
Sapiehi potlkan. W. X. L. na rzecz w

nim wyrażoną, w Bogu przewielebnym
iclimcm xx. Piarom konwentu Wilen.
dany, służący у należący, który podaiąc
do akt prosił nas sądu aby pomieniony
inwentarz wsi Rohow, dóbr ziem. dziedzicz-
nych od bradstwa Nowo Bychowskiego
odłączoney, przy podaniu w zastawną pos-
sesyą ad sonantiam prawa zastawnego był
do xiąg Tłł. Skar. W. X. L. spraw wie-
czystych przyięty у wpisany, jakoż my
sąd Tłł, Skar. W. X. L ony przyiowszy
w xięgi wieczyste Trybun, ingrossować
pozwolili, którego thenor estquą talis:

Inwentarz wsi Rohow dóbr ziem. dzie-
dzicznych J. W. 1. P. Michała hrabi Sa-
piehi podkan. W. X. L., od hrabstwa No-
wo Bychowskiego odłączoney, przy po-
daniu w zastawną possessyą w Bogu
przewielebn. ichmem xx. piarom Kon-
wentu Wilen. ad sonantiam prawa zasta-
wnego na też dobra danego in fundo spi-

I sany. Roku tysiąc siedmsett. piędziesiąt
czwartego diebus Aprilis.

Wieś Rolii włok cztyrdzieście cztyry,
dynry, syny, konie, pszczoły. Pierwszy Jar-
moła Czarniak syn Hapiey ieden, koni
czworo, pszczoły dwoie. Drugi Anton Iwa-
nicki syny Iwan, Anikiey dwa, koń ieden,
Trzeci Аіехіеу Hubko syny Sciepan, Iwan
dwa, koni dwoie. Czwarty Hawryło Pry-
kota syn Hryszko ieden, koni dwoie,
pszczoły iedne. Piąty Andrey Prykota syn
Jaków ieden, koni czworo. Szósty Jzak
Sazonow syn Asip ieden, koni dwoie.
Siódmy Siemion Sazonow syny Karp, łzak
dwa, koni troie. Ośmy Kondrat Siemionow
syny Siemion, Macwiey dwa, koni sześć,
pszczoły iedne. Dziewiąty Hryszko Szyło,
szwager Ohalimon, syny Kondrat Izak trzy,
koni troie. Dziesiąty Antoch Szyło syny
Anton Ausioy dwa, koń ieden, pszczoły
troie. Jedynasty Oierecli Szyło koń ieden,
pszczoły troie. Dwunasty Makar Cliamia-
kow. syn Iwan ieden, koii ieden. Trzyna-
sty Kiedos Szyło, koń ieden. Czternasty
Iwan Bondar, syny Iwan, Macwiey dwa,
koni czworo, pszczoły iedne. Piętnasty



Kuzma Jakowin, syny Dziemian. Macwiey
dwa, koni dwoie. Szesnasty Apanas Ale-
xiejow, zięć Kurylo, wnuk Andrey dwa.
koni pięcioro, pszczoły dwoie. Siedymnasly
Cimoch Apanasow koni dwoie. Osiemnasty
Astap Drozdów bracia Dmitr, Махіт, syn
Michała trzy, koni dwoie. Dziewiętnasty
Kondrat Bakszta syn Cimoch, Jarmoła
dwa, koni dwoie, pszczoły iedne. Dwu-
dziesty Macwiey Bakszta, koń ieden, Dwu-
dziesty pierwszy Doroszko Cimochow syny
Kuzma, Iwan, Łarko trzy, koni ośmioro,
pszczoły troie, Dwudziesty wtóry Atroch
Hryszkow, syny Hryszko, Asip dwa, koni
troie. Dwudziesty trzeci Jaków Jarmakow
syn Fiedos ieden, koni troie. Dwudziesty
czwarty Wasil Jarmakow. Dwudziesty pię-
ty Leon Paznieczyn syny Apanas, Prokow
dwa, koni sześcioro, pszczoły siedm. Dwu-
dziesty szósty Iwan Paznieczyn syn Janko,
zięć Ułas dwa, koni sześcioro, pszczół
siedem. Dwudziesty siódmy Kirey Łarkow,
syny Iwan, Michał, Nieseier trzy, koni
sześcioro, pszczół siedem. Dwudziesty ośmy
Boris Cimochow syny Iwan, drugi Iwan
у Klim trzy, koni sześcioro. Dwudziesty
clziewięty Choma Cimochow, zięć Leon,
syny Hryszko, Radzko trzy, koni czworo,
pszczoły iedne. Trzydziesty Iwan Cimo-
chow, ziec Fiedor Pietrow. syn Iwan, szwa-
gier Jaków trzy, koni pięcioro, pszczół
siedm. Trzydziesty pierwszy Mikita Auchi-
mow syn Siemion у Roman dwa, koni
dwoie, pszczoły iedne. Trzydziesty wtóry
Boris Auchimow, syn Seiepan ieden.
koń ieden, pszczół troie. Trzydziesty
trzeci Wasil Cimochow, syny Ula, Wasil
у Daniło trzy, koń ieden. Trzydziesty
czwarty Autuch Arciomow syny Siemion,
Roman, wnuki: Hryszko, Anania cztyry,
koni dwoie. Trzydziesty piąty Siemion So-
rokwasza, syny Cit, Cierach, brat Daniłło
trzy, koni troie. Trzydziesty szósty Iwan
Łarkow, syny Hryszko, Mikołay, Wierc-
micy trzy, koni troie, pszczoły iedne.
Trzydziesty siódmy Pietrok Cielcpko, sie-
strzan Anton Auram dwa, koni sześcioro,
pszczół siedin. Trzydziesty ósmy Hryszko

Aniskow, syn Jaków ieden, koń ieden,
pszczoły iedne. Trzydziesty dziewiąty Wa-
si! Aniskow, pasierzb Siemion ieden", ko-
ni dwoie. Czterdziesty Roman Aniskow,
syn Klim ieden, koń ieden. Czterdziesty
pierwszy Hryszko Sochonow, syny Samus,
Iwan dwa, koni siedmioro, pszczoły troie.
Czterdziesty wtóry Sciepan Kowal, syny
Cierech, Marcin dwa, koni czworo. Czter-
dziesty trzeci Sierhiey Kowal, koni dwo-
ie. Czterdziesty czwarty Iwan Antonow,
bracia Andrey, Siemion, syn Apanas trzy,
koni dziewięcioro, pszczoły dwoie. Czter-
dziesty piąty Sciepan Tarasów, bracia
dwa: Asip у Iwan, syny Iwan, Mikołay
Fiedor, Mikita siedem, koni siedmioro,'
pszczół piętnaście. Czterdziesty szósty Jan-
ko JNaumow, syny: Mikita, Isak, Asip trzy,
koni sześcioro, pszczół dwadzieścia. Czter-
dziesty siódmy Nikifor Małachow, Dol-
nik Fiodor, syny Fiedor, Dziemid trzy,
koni siedmioro, pszczół ośm. Czterdziesty
osiny Macwiey Małaszynak, pasierzb Karp
Daniło dwa, koni czworo, pszczół pięć.
Czterdziesty dziewiąty Kuzma Rak, syny
Iwan, Arciom, Harasim trzy, koni sied-
mioro. Piędziesiąty Chalimon Rak, brat
Prochor ieden, koni dwoić. Piędziesiąty
pierwszy Apanas Łysy, brat Charyton,
syn ieden, koni sześcioro, pszczół dzie-
sięć. Piędziesiąty wtóry Jakim Iwanów,
brat Daniło, syn Kondrat, dwa, koni czwo-
ro. Piędziesiąty trzeci Mikita Autuchow,
brat Hryszko, Iwan, dwa, koni sied-
mioro, pszczół dziesięć. Piędziesiąty czwar-
ty Raiiey Paznieka, brat Wasil, syny Isak
у Mina trzy, koni ośmioro, pszczół dwa-
naście. Piędziesiąty piąty Ula Jurków, sy-
ny Jakim, llapiey żonaty, wnuk Махіт у
Daniło cztyry, koni sześcioro, pszczół dwo-
ie. Piędziesiąty szósty Jaków Jurków, sy-
ny Choćko, Anion, wnuk Jaków, trzy, ko-

i czworo. Piędzicsiąt_y siódmy Pauiuk
ni
Jurków, syny Leon, Michałko żonate, Ja-
ków, wnuki 'Daniło cztyry, koni pięcioro.
Piędziesiąty ósmy Asip Jurków młynarz,
koń iedeń." Piędziesiąty dziewiąty Sciopau
Aniszkow, syny Hryszko, Auchim, wnuki
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Iwan, Jakim, Cimocb, Jaków sześć, koni
dwa, pszczół dwoie. Sześćdziesiąty Sie-
mion Audakiinow, brat Asip ieden, koni
czworo.

Włok wszystkich znayduiesię, ішгае-
ro czterdzieście cztyry; z tych ехсуро-
wawszy na arędarza włoka wolna numero
iedna, na młynarza wroki puł, mimero
pul. zostaie do płaty włok numero czter-
dzieście dwie. Tynfy, grosze z których
rachuiąc z każdey po tynfow trzydzieście,
faeit tysiąc dwieście sześćdziesiątt, mio-
dowczyzny tak z ullow domowych, iako
ottczyny Bezniowickiey, którzy tam trzy-
maią całą wsią, płacić powinni tynibw
sześćdziesiąt, wieprzowszczyzny młynarz
płaci do roku tynfow dwadzieścia, zapry-
hon którzy prze tein służyli płacić powin-
ni tynfow dwieście, żyd arętly do roku
płaci z karczmy, młynu у foluszu tyn-
fow tysiąc trzysta; zsypka tey wsi: żyta
miarek czterdzieście trzy, owsa miarek
czterdzieście trzy, konopi miarek cztyry,
chmielu miarek cztyry, z dymu kurzące-
go się kura iednego, jaiec pięć, grzybów
wianek ieden dawać powinni. Latus facit
tynibw dwa tysiące osiemsett czterdzie-
ście. Którego zboża miarek trzydzieście
żyta taxuie się do intraty, rachuiąc miar-
kę po szostakow dziesięć, facit tynfow sto,
owsa miarek trzydzieście, rachuiąc miar-
kę po tynfow dwa facit sześćdziesiąt, re-
sztę trzynaście miarek żyta, trzynaście
miarek owsa, konopi miar. cztyry. chmie-
lu miar. cztyry, grzyby, kury, jayca zo-
stawuią się in vim ordynaryi dla dyspo-
zytora tey wsi; tynfow sto siedmdziesiątt
sześć, numero dico sto siedmdziesiątt sześć,
które przedtym na opłacenie podymnego
z tey wsi naznaczone były, poniewasz nie
dostarcza intrata do czterech tysięcy zło-
tych, więc do czynszu przyłączasię, a po-
dymne za tę wieś zamek zakładać у do
grodu importować powinien. Suma su-
Jnar. facit tynlluw trzy tysiące sto siedm-
dziesiątt sześć, dico tynllbw trzy tysiące
sto siedmdziesiątt sześć, co redukuiąc na
złote uczyni złłch pllch cztyry tysiące" dwa-

dzieście dwa у groszy dwadzieścia ośim
dico cztyry tysiące dwadzieścia dwa, gro-
szy dwadzieście ośm.

Powinność wsi RoJiow. Czynszu z włok
czterdziestu dwuch, z kożdey włoki rachu-
iąc po tynfow trzydzieście spełna całą
wsią płacić powinni tynffow tysiąc dwieście
sześćdziosiątt. Miodowszczyzny tak z ullow
domowych, iako też ottczyzny Bezniewic-
kiey, kturzy tam trzymaią całą wsią pła-
cić powinni tynibw sześćdziesiątt, za pry-
hon, który przed tym do dworu pełnili,
drogi służyli у inne radówki odbywali,
teraz ogułem- za to całą wsią płacić maią
tynfow dwieście, do innych zaś żadnych po-
sług owo zgoła pociągani być nie maią,
oprócz tylko do reparacyi grobli, młynu у
karczem, ile tego potrzeba będzie wycią-
gała, za daniem znać od arędarza należeć,
reperować у zasypować powinni; zsypki
całą wsią daią: żyta miarek czterdzieście
trzy, owsa miarek czterdzieście trzy, ko-
nopi miarek cztyry, chmielu miarek czty-
ry miary Bychowskiey, z dymu kurzące-
go się kura iednego, jaiec pięć, grzybów
wianek ieden, którego zboża alias z tey
sypki miarek trzydziestu żyta taksuie się
do intraty, rachuiąc miarkę po szostakow
dziesięć, całą wsią gotowym groszem za-
płacić tynfow sto, owsa miarek trzydzie-
stu, rachuiąc miarkę po tynfow dwa ta-
koż gotowym groszem zapłacić do intraty
powinni tynfow sześćdziesiąt, resztę zaś
trzynastu miarek żyta, trzynaście miarek
owsa, konopi miarek cztyry, chmielu ty-
leż, grzyby, kury, jayca in vim ordynacyi
dla dyspozytora tey wsi sypać у konser-
wować u siebie maią. Podymnego tynfow
sto siedmdziesiątt sześć, które przed tym
ta wieś płaciła, poniewasz intraty nie do-
starczało do czterech tysięcy złotych pol-
skich, więc do czynszu przyłącza się, a
podymne za tę wieś zamek zakładać у do
grodu importować powinien.

Opisanie karczm, We wsi Rohach karcz-
ma wiezdna folwarkiem budowana z wszel-
kiemi do gospodarskiey wygody potrzeb-
nymi budynkami, żyd do roku arędy pła-
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,ci ut supra tynfow tysiąc trzysta. Mli/n
o iednym kole z foluszem na rzece Koso-
leci, młynarz kołowego płaci ut supra
tynfow dwadzieście, czopowe, szelenżne iak
dotąd płaciło się у teraz tak płacić po-
winien arędarz Rochowski do zamku
staro Bychowsiriego tynfow trzydzieście
ośm, dico trzydzieście ośm.

Takowy inwentarz in fundo sporządzo-
ny ad sonantiam prawa zastawnego ich-
mościom xięży piarom Wileńskim na wieś
Rohi dany podpisuięsię; Pisań w Byeho-
wie, roku tysiąc siedmsetnego piędziesią-
tego czwartego, die vigesima sexta apri-
lis. U tego inwentarza wsi Rohow, dóbr
ziemskich dziedzicznych od hrabstwa No-
wo Bychowskiego odłączoney przy poda-
niu w zastawną possessyą ad sonantiam
prawa zastawnego przy wyciśnioney pie-
częci na czerwonym laku podpis ręki Im-
ci xiędza komisarza w te słowa: X. Winc.
Haciski Kan. Inflan. kommisarz. Który to
takowy inwentarz wsi Rohow dóbr ziem.
dziedzicznych, od hrabstwa Nowo Bychow-
skiego odłączoney. przy podaniu w zastaw-
ną possessyą ad sonantiam prawa zastaw-
nego, za podaniem onego przez wyż wyra-
żonego patrona do akt, iesfc do xiąg Tłł.
Głł. W. X. L. spraw wieczystych przy-
ięty у wpisany.

№ 7 - 1 7 5 5 г. Апр ля 23.

Инвентарь фольварка Голенищева, Браслав-
снаго пов та, съ селеніями: Суровцы, Остро-
вляны, Возовники, Новогороды и Чехов-

щина.

Изъ актовой нниги Витебскаго земскаго суда за
1757—1759 г. .NL 61/126, л. 3 6 — 4 2 .

Akt inwentarza folwarku Holenisczo-
wa, w powiecie Brasławskim sytuowanego,
od J. W. Im. Pana Burzynskiego, kaszte-
lana Smolen., W W. Ichmcm Bielikowi-
czom pisarzom gr. Brasław. danego у

smzącego.

Roku tysiąc siedmsetnego piędziesią-
tego siodmgo, miesiąca Januarij trzyna-
stego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich woie-
wodztwa Witebskiego, podług prawa po
Trzech królach, święcie Rrzymskim, w
roku supra na dacie specyfikowanym, in
loco solito w zamku J. Kr. Mści Witeb-
sk im odprawowanych, przed nami Antonim
Zaranowskim Łuskiną sędzią, Benedyktem
Horbowskim Zarankiem podsędkiem, a
Ignacym Kaczanowskim pisarzem, urzęd-
nikami sądowymi ziemskimi woiewodztwa
Witebskiego, comparens personaliter u
sądu patron Im. Pan Józef Lossotowicz,
komornik Witebski, inwentarz folwarku
Holeniszczowa, w powiecie Brasławskim
sytuowanego, od J. W. ImsciPana Stani-
sława Antoniego z Burzyna Burzynskiego,
Kasztelana Smolen, stty Krasuosielskiego,
W. W. Ichni, panom Stefanowi у Fran-
ciszce z Chrapowickich Bielikowiczom,
pisarzom gr. Brasław dany, służący у. na-
leżący, z rzeczą w nim wyrażoną ad acta
xiąg ziem. spraw wieczystych woiw. Witeb-
skiego podał, seąuenti tenore pisany.

Inwentarz folwarku Holeniszczowa, w
powiecie Brasław. sytuowanego, ze wsia-
mi do tegoż należącemi, przy prawie wie-
czystych przedażnym odemnie niżey na
podpisie ręki wyrażonego WW. Ichni,
pp. Stefanowi у Franciszce z Chrapowic-
Bielikowiczom, pisarzom grodzkim Bra-
sław., małżąkom, w roku tysiąc siedm-
setnym piędziesiątym piątym, miesiąca
Aprzyla dwudziestego trzeciego dnia danym,
sporządzony.

Folwark sami/ Jlolenissczowo. Oprócz
gumna у browaru wszytkie inne budyn-
ki ad praesons będące opadłe, nowey
cale reparacyi potrzebuiące.

Zmiany trzy dworne z sianozęciami w
tychże zmianach będącemi włok sześć;
iedna zmiana żytem zasiana beczek wi-
leńskich trzynaście у ośminek trzy.

/zaścianek nazwany Kurhanowszczyzna
włoka iedna, w pustoszy będący, zaścia-
nek drugi do arędy Żemianki Karczmy
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przydany, włoka iedna, zaścianek trzeci,
na którym ziemianie Surowcowie siedzą.

Wieś Surowce. Ziemianie. Pierwszy
dym Józef Surowiec, nieżonaty, maiący
przy sobie matkę, siostry trzy dorodne,
złotych trzydzieście, kurów troie, talek
pułtory. Dym drugi Siemion Przyszczep
alias Mikłaszewicz, żonaty, maiący trzech
Ławryna, Józefa у Jana pasierzbow, córkę
iedną, czynszu złotych litewskich trzy-
dzieście, kurów troie, talek pułtory. Dym
trzeci Andrey Surowiec, żonaty, maiący
syna Józefa у córkę, brat tegoż Marcin
nie żonaty, czynszu złotych trzydzieście,
kurów troie, talek pułtory. Dym czwarty
Andrus Surowiec, żonaty, maiący synów
czterech: Jana, Antoniego, Macieja, Ale-
xandra у córki trzy, złotych trzydzieście,
kurów troie, talek pułtory. Z tey wsi
czyni złotych Litewskich sto dwadzieścia,
kurów dwanaścioro, talek sześć. Wtym
zaścianku wedłeg inwentarza w Bogu
zeszłego imści pana Piotrowskiego, na ten
czas Komissarzem będącego, w roku ty-
siąc siedmsetnym sporządzonego, znaydu-
iesię włok dwie, dico iramero włok dwie.

Wieś Ostrowlany, alias Ostrowno. Dym
pierwszy Astaszko Surowiec, maiący syna
Antoniego, córkę Wiktoryą, złotych cztyr-
naście, kurów troie, talek pułtory. Dym
drugi Pawluk Czerniewicz, żonaty, maiący
syna iednego, takoż zięcia na imię Hara-
sim Kotłowiec, tegoż syn Michałko, czyn-
szu złotych cztyrnaście, kurów troie, talek
pułtory. Dym trzeci Bałtruk Czerniewicz,
żonaty, synów trzech: Kondrasz żonaty,
Arciom у Symon nie żonaci, złotych cztyr-
naście, kurów troie, talek pułtory. Dym
czwarty Sciepan Szęda, żonaty, maiący
synów czterech: Jankę z pięciorgiem dzieci,
z dwuina synami Hryszkiem у Michałkiem
у Irema córkami, drugi syn Sciepana
Kondrasz, żonaty, trzeci Andrey, czwarty
Nikiper, córka iedna, czynszu złotych cztyr-
naście, kurów troie, talek pułtory. Dym
piąty Nikipor Michaylonek, żonaty", maiący
synów dwuch—Kuzmę у Jakuba, złotych

czlyrnaście, kurów troie, talek pułtory.
Dym szósty Anton Jazionek. żonaty, sy-
nów trzech: Janko, Harasim у Zacharka,
zięć Piotr Tomasz, złotych cztyrnaście,
kurów troie, talek pułtory. Dym siódmy
Maciey Mankiewicz, żonaty, synów dwóch—
Maciey у Leon, córka iedna, złotych cztyr-
naście, kurów troie, talek pułtory. Pu-
stosz iedna tylko zabudowana budynkami
po wyszłym Kuzmie Jaziąku. Z tey wsi
czyni złotych dziewiędzicśiąt ośm, kurów
dwadzieścioro iedna, talek dziesięć у puł.
w tey wsi według inwentarza tegoż Jego-
mości pana Piotrowskiego znayduię się
włok dwanaście.

Wieś Wozowniki. Pierwszy dym Zmi-
trok Stawaler, żonaty, synów pięciu: Da-
niła, żonaty z córką, Michała, Józefa, Mi-
chałkę, Jana, złotych trzydzieście cztyry,
kurów troie, talek pułtory. Dym drugi
Siemion Chleb ко, nie żonaty, brat Ignacy
у siostra, złotych cztyry; kurów dwoie,
talka iedna. Dym trzeci Piotr Surowiec,
wdowiec, syn Antoni żonaty, wnuk To-
masz, na ziemiańskim siedzący, złotych
cztyrdzieście, kurów czworo, talek dwie.
Dym czwarty Аіехіеу Szedzko, wdowiec,
syn Sierhiey żonaty, wnuk Franciszek,
córkę wnuka maiący, złotych dwadzieścic
cztyry, kurów czworo, talek dwie. Dym
piąty Alexander Wiśniewski, żonaty, ma-
iący synów—Michałką żonatego z wnukiem
iednego, czterech nie żonatych: Antoni,
Bazyli, Piotr, Józef,—na ziemiańskim, córek
trzy, płaci czynszu złotych czterdzieście,
kurów czworo, talek dwie. Dym szósty
Franciszek Gierel, żonaty, z synem żona-
tym Stefanem, czynszu na ziemiańskim,
zięć Marka Zaniaszyta, złotych cztyrdzieście,
kurów czworo, talek dwie. Dym siódmy
Siemion Manicz, żonaty, z synem iednym,
ad praesens bez gruntu w pustoszy mieszka
na ogrodzie za bobyla. Dym ośmy drugi
boby! Zmitrok Karol za pastucha w tymże
folwarku Holeniszczowie. Z tey wsi czyni
złotych sto ośmdziesiąt dwa, kurów dwa-
dzieścioro iedna, talek dziesięć у pul. W
teyże wsi według inwentarza tegoż lego-
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mości pana' Piotrowskiego znayduie się in
ПШГК.ТО włok szesnaście.

Tych wsiow powinność oprócz ziemian.
Przepłoty we dworze stawiać, koryta dzia-
łać, borowików po kopio, dawać, po garcu
orzechów, po garcu jagód, kolasę koleyno
corocznie do dworu dawać maią. Powin-
ność zaś ciągłych podłng dawnych zwy-
czajów z gruntu siedzibnego służyć po-
winni: przyhon do dworu Holeniszczow-
skiego, stróż takoż podług dawney ustawy.

Wieś Nowohorody. Dym pierwszy Jan
Kakucionek z synem Macieiein, braci
trzech—Wasil, Tomasz, Gabryel, czynszu
złotych szesnaście, potlroszczyzny złotych
cztyry. Dym drugi Wasil Kakucionek,
synów dwóch: Ławryn żonaty z synem
Bazylim, córka iedna, drugi Korniło, zło-
tych szesnaście, podroszczyzny złotych
cztyry. Dym trzeci Marcin Łokotka, żona-
ty, z synem Romanem, córki cztyry, brat
drugi żonaty Andrzey, trzeci brat Jan z
córką, złotych szesnaście у groszy trzyna-
ście, podroszczyzny złotych ośm. Dym
czwarty Symon Kakucionek, żonaty, sy-
nów trzech: Piotr żonaty z synem у z
córką, Jakub drugi żonaty, trzeci Аіехіеу
у dwie córki, złotych dwadzieścia, groszy
dwanaście, podroszczyzny złotych ośm,
Dym piąty Mikołay Kakucionek, żonaty,
córka iedna, złotych ośmnaście, grosz ie-
den, podroszczyzny złotych ośm. Dym szó-
sty Astapko Kozioł, synów trzech: Miko-
łay, Wasil, Prokop, córka iedna, brat Sta-
nisław, żonaty, syn ieden Teodor, córek
trzy, złotych dwanaście, grosz ieden, pod-
roszczyzny złotych cztyry. Dym siódmy
Łukasz Szewczyk, synów dwóch: Jan żo-
naty, Samuel, córek cztyry, złotych dwa-
naście у grosz ieden, podroszczyzny zło-
tych cztyry. Dym ośmy Joachim Tomko-
wid ziemianin, synów dwóch: Leon, Te-
odor у córek dwie, brat żonaty Michał,
syn ieden Miron, złotych szesnaście, pod-
roszczyzny złotych sześć у groszy dzie-
sięć. Dym dziewiąty Jakub Bernardyn,
córka iedna, braci dwuch: Wasil, Kon-
drasz, siostra iedna, złotych piętnaście у

groszy sześć, podroszczyzny złotych ezty-
| ry. Dym dziesiąty Wasil Sadowski, synów
| trzech: Andrzey, Paweł, Nikipe.r, córka
| iedna, szwagier ieden Łukasz Bernardyn-

czyk, matka z córką, złotych piętnaście у
groszy sześć, podroszczyzny złotych trzy у
groszy dwadzieście cztyry. Dym iedynasty
Maciey Wołyniec, bezdzietny, wychowa-
niec Antoni z włości cudzey, pasierzbicy
dwie, złotych dwanaście у grosz ieden,
podroszczyzny złotych cztyry. Dym dwu-
nasty Ha wryła Mankiewicz, żonaty, córek
dwie, bratni syn iedon Jakub Łokotka,
złotych szesnaście, podroszczyzny złotych
cztyry. Dym trzynasty Аіехіеу Кокосіо-
nek, syn ieden, córki dwie. szwagier Da-
wid Szudziel żonaty, synów dwóch: An-
drzey, Michał, złotych ośmnaście. grosz
ieden, podroszczyzny złotych ośm. Dym
cztyrnasty Chwiodor Konaszonek, ziemia-
nin, synów trzech: Аіехіеу, Jerzy, Astap,
brat Аіехіеу. córka iedna, złotych dwa-
dzieście cztyry, podroszczyzny złotych
ośm. Za sianożęci pustych sznurów płaco
złotych trzy у groszy iedynaście. Arędarz
tameczny osobliwie za grunt płaci złotych
szesnaście. Z tey wsi czyni złotych dwie-
ście cztyrdzieścio sześć у groszy dwadzie-
ście trzy, podroszczyzny złotych siedmdzie-
siąt ośm у groszy czt>ry. W tey wsi wed-
ług inwentarza tegoż Imści pana Piotrow-
skiego znayduiesię włok piętnaście у puł,
dico piętnaście у puł.

Wieś Czechowszczyzna. Ziemianie. Dym
pierwszy Dominik Tomkowid, nie żonaty,
braci ma trzech: Józef, Bazyli, Franciszek,
oyczym Marcin Borowik, syn Michał, cór-
ka у siostra Tornkowida, złotych dwadzie-
ścia ośm у groszy dwa, podroszczyzny zło-
tych ośm. Dym drugi Jan Murzic, syn
ieden Józef у córek dwie, brat drugi żo-
naty Tomasz, synów ma trzech: Antoni,
Dominik, Alexander, córka iedna, złotych
cztyrnaście у grosz ieden, podroszczyzny
złotych pięć у groszy dwadzieścia siedm.
Dym trzeci Michał Zakrzewski, żonaty,
syn ieden Andrzey, córek dwie, braci
dwuch: Józef żonaty, synów dwuch —Ja-
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kub, Ignacy,—Antoni żonaty, córka iedna,
złotych dwadzieścia ośm у groszy ośm.
podroszczyzny złotych dwa у groszy ośm,
Na tymże gruncie iednym Aleksander Za-
krzewski, synów dwuch: Andrzey, Bazyli,
córka iedna, Andrzey żonaty, córka ied-
na. Alexander Zakrzewski pachołkiem u
J. W. Imści pana Syrucia Kasztelana Wi-
tebskiego. Dym czwarty Proclior Woycie-
chowicz, syn* ieden Andrzey, żonaty, wy •
szedł w tym roku, córek trzy, złotych
dziesięć у groszy cztyry, podroszczyzny
złotych cztyry. Dym piąty Jan Zakrzew-
ski, żonaty, synów dwóch: Stanisław,
Chwiodor, córka iedna, złotych dziesięć у
groszy cztyry, podroszczyzny złotych czty-
ry. Dym szósty Konstanty Kot, synów
dwuch: Bazyli żonaty, Antoni, córek dwie,
złotych trzynaście у groszy piętnaście, po-
droszczyzny złotycli cztyry. Dym siódmy
Jegomość pan Stefan Drozdowicz, szlach-
cic, płaci złotych cztyrnaście у grosz ie-
den. Tenże aby był od zasług wolny, pła-
ci tynibw iedynaście. W tey wsi czyni
złotycli sto siedmnaście у groszy dwadzie-
ście dziewięć, podroszczyzny złotych trzy-
dzieście trzy у groszy dwadzieścia siedm.
W tey wsi według inwentarza tegoż Jego-
mości pana Piotrowskiego znayduie się
włok ośm.

Powinność ciągłych', z każdey włok
osiadłe у powinni ' chodzić na pryhon po
dniu iednym, gwałtów na rok sześć, pod-
woda z włok pięciu tak osiadłych, iako
przyiernnych, tak do Rygi, iako do Wil-
na co rok powinni odprawować, ieżeli w
te podwody poydą, to podroszczyzny pła-
cić nie będą, połowice miodu ze pszczół
powinni dawać przy dozorze dwornym,
stróże koleyno, do ryb łowienia po trzy
dni zimową poro chodzić, z pustych grun-
tów dola według dawnych zwyczaiow,
młodzba według dawnych zwyczajów, do
budowania budynków według dawnych
zwyczajów maią chodzić, czynsz przed Bo-
żym Narodzeniem oddawać maią.

Powinność ziemianoir: czynsz maią przed
Bożym Narodzeniem dwuma niedzielami

oddawać,.z listem koleyno będą. ieździe,
gdzie tego potrzeba będzie. Ziemianie,
którzy nie maią porządku ziemiańskiego,
za to za równie z innemi poddanemi tak
do Rygi podwody, iako у do Wilna co
rok po iedney odprawować z włok piąciu
osiadłjch у przyiemnych, takoż do żniwa
żyta, jarzyny po trzy dni chodzić maią, na
rezydencyą do dworu z koniem lub pie-
choto, iak dwór każe, chodzić powinni, po-
dyinne у czopowe szelężne podług daw-
nych zwyczajów płacić powinni.

Arendy z karczmy Zerścianki talarów
bitych trzydzieście dwa.

Arendy Nowogorodzkiey
tych dwadzieścia dwa za
czy za Bielowcami, oraz
ne grunta у sianożęci wieś
według notacyi osobliwszey
bieraiącey od rożnych ludzi
ich, iako у cudzych tynfow
pięć.

talarów bi-
•łąki w pusz-
za przyiem-
Nowogorody

dawniey wy-
tak od swo-

siedmdziesiat

Do tego inwentarza przy pieczęci mcy
podpisuię się. U tego inwentarza podpis
ręki tak samego J. W. aktora, iako у
Ichmościow panów pieezętarzow tym wy-
rażeniem: Stanisław Antoni z Burzyna Bu-
rzy nski, Kasztelan Smoleński, starosta
Krasnosielski. Ustnie у oczewisto proszo-
ny za pieczętarza od JW. Jm. pana Sta-
nisława Antoniego z Burzyna Burzynskie-
go, kasztelana Smolen., do tego inwenta-
rza przy prawie wieczysto przedażnym
wielmożnym ichmościoin panom Stefano-
wi у Franciszce Bielikowiczom danego
podpisuię się Ignacy Stanisław z Łopaci-
na Łopaeinski, sędzia grodzki Brasławski
mp. Ustnie oczewisto proszony od wyż
wyrażoney osoby do tego inwentarza pod-
ług prawa podpisuię się Antoni Lokuci-
jewski mp. Proszony ustnie pieczętarz od
osoby wyż wyrażoney do tego inwentarza
podług prawa podpisuię się Dominik An-
toni Nornicki rap. Który to takowy in-
wentarz przy prawie wieczysto przedaż-
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hym, za podaniem onego przez wyż wy-
rażonego patrona, iest do akt xiąg ziem-
skich spraw wieczystych woiewodztwa
Witebskiego przyjęty у wpisany.

8—1755 г. Октября 5.
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Inwentarz maiętnosci Rypieiek, W. Im.
panu Michałowi z Kozielska Puzynie,
Laudyskiemu, SteyguiJskiemu sttcie, pod
starościemu sądowemu pttu Upitt. słu-
żący.

Roku tysiąc siedmset piędziesiąt pią-
tego, mca Deeembra szesnastego dnia.

Na roczkach decembrowych grodzkich
Upitskich, secundum legem positivam
г., mca у dnia wyż na dacie pisanego
w Poniewieżu in solito judiciorum loco
sądzących się. przed nami Józefem Mien-
skim skarbnikiem Wiłkomirskim, jako w
sprawie W. Im. Pana Michała z Kozielska
Puzyny podstarosciego sądowego pttu
Upit., stty Laudyskiego, Steyguil. zasa-
dzonym, Michałem Karolem Bitowtem
podstolim у sędzią, Stanisławem Russe-
lem pisarzem grodzkim pttu Upit., cho-
rążym Petyhor. W. W. X. Lilt,, stt. Gied.,
urzędnikami sądowymi pttu Upit. compa-
rendc personaliter patron im. pan Jer>,y
Ileyno, stta Okm. inwentarz majętności
Rypiejek W. Im. panu Puzynie podsla-
rosciemu Upitskiermi służący, ad acta
podał, którego de verbo ad егЬшп wpi-
suiąc w xięgi tenor, seąuitur talis:

Inwentarz maiętności Podbirż, alias
Rypiejek, w powiecie Upitskim sytuowa-
ney, a tot annis w possessyey iezuickiey,
którą że w roku ninieyszym tysiąc siedm-

set piędziesiąt piątego W. Im. pan Mi-
chał z Kozielska Puzyna, stta Laudyski,
Steygwilski eta, podstarości sądowy pttu
Upit. rekuperował у oswobodził, za de-
kretem kompromissarskim ichnim. xxzy.
iezuitom Szemberko Nitawskim zastawną
oddawszy summę, będąc tedy do intro-
missyi użyty, ia ienerał J. kr. mci z wy-
znania samegoż poddaństwa ten inwentarz
zporządziwszy, same dobra pomienionemu
Wielm. Im. panu Puzynie, iako aktual-
nemu dziedzicowi, w realną possessyą
poddaiąc, in fundo w Rypeykach zosta-
wiłem у podpisem ręki mey tak iak iest
specifikowany approbowałem. Datt w Ry-
peykach, anno tysiąc siedmset piędziesiąt
piątego, die siódmego Octobra.

Opisanie budynków dwornych. Z przy-
iazdu od Birz wrota z desek prostych
podwoyne, z (orlką poboczną, na nich da-
szek słomiany. Od wrót idąc do budynku
mieszkalniego dwa chlewki stare, w ie-
dnym mieyscu we srzedzinie, z katuchami
na ptastwo, do nich drzwiczek dwoie z
deszczek prostych. Od tych idąc na prose
wlewo budenek mieszkalny Rypeyski, alias
dwór, który się tak wyraża: Sam budy-
nek ze dwuma kominami murowanymi,
wchodząc do niego sień przed kominami
nie wielka, w niey z podwórza drzwi na
biegunach z klamką drewnianą, z sieni
po lewey stronie izba niebarzo wielka, z
iednym podwoynym oknem, nie cale ca-
łym, w drzewo oprawnym, iedna kwatera
alias połowa odmyka się na zawiasach że-
laznych z kruczkiem do zamykania, drzwi
do tey izby na zawiasach żelaznych pro-
stych, z zamkiem wnętrzym prostym, we-
wnątrz przy nich klamka, zewnątrz rączka
do otwierania, piec w niey z kaflow sza-
rych prostych dobry, pizecllą izbą kapli-
czka trzysciankiom przystawiona, z dwu-
ma okienkami w drzewo oprawnymi, do
niey drzwi na zawiasacli z żelazną za-
szczepką у proboiem iednym. Przy tey
izbie bokowka niewielka z iednym oknem
w drzewo oprawnym, do niey drzwi na
zawiasach z zaszczepką, klamką, у rączką



żelazną; w tey stronie stoi dobra tarcico-
wa, w kaplicy, cale nowa. W drugiey
połowie budynku alias naprzeciwko izba
duża z dwuma oknami, w drzewo opraw-
nymi, szyb kilka potłuczonych, w iedney
kwaterze dwie małe zawiaseczki żelazne,
drzwi do tey izby na zawiaskach z rączką,
proboiem у kruczkiem żelaznym; w tey
izbie dwa piecy—ieden z szarych prostych
kallów izbianych, drugi piekarniany; na
mieyscu kominkowym w koncie iednym
dwie niewielkie ławy, przy drzwiach z
bierwionków budowany kotuch dla kurów;
przy tey izbie dwie bokówki, do iedney
drzwi na biegunach; do drugiey na za-
wiasach, z kruczkiem у proboiem żela-
znym, w nich po iednym oknie w drzewo
oprawnym; przed tą izbą alkierz duży z
dwuma oknami, drzwi do niego na bie-
gunach z zaszczepką żelazną; wewnątrz na
samym srzodku szyia do piwnicy, w którą
wszedszy są dwa sklepy murowane, de
caetero, w sieniach między kominami
uszaki bez drzwi, w tyle za komi-
nami sionki niewielkie, miasto browar-
ku używane, tam kotły stały, a w ko-
minie kocioł był wmurowany; z tych sio-
nek w tył drzwi na biegunach do sadu,
gdzie przedtym według dawnieyszego in-
wentarza sad był barzo dobry, dopiero
kilka jabłoń у to podłych, sam circum
circa płotem prostym ogrodzony; cały ten
budynek iest z starych budynków przesy-
pany, iak się daie widzieć, bo mało co
iest dołożonych nowych bierwion у prze-
ciwna strona cale już stara, oprócz kap-
liczki trzyścianku,—ten cale nowy у dob-
ry od pułtora sążnia; dach cały pod ło-
patę kryty, mchem zielonym obrosły;
przed oknami przeciwney izby syrniczka
na podwórzu z deszczek, tarciczkami kry-
ta; patrząc z budynku ku gumnowi wle-
wie za syrniczka wrota do wioski Uype-
jek alias gościńca do Kurlandyi, te są
'podwóyne, z Ibrtką małą, z deszczek ro-
bioną, daszek takoż tarciczkami kryty. Za
tymi wrolymi daley ku sadzawce ślodow-
nia, рму którey miasto komory lazięka

do mycia się, piec w niey osietny z kap-
turem, drzwi mizerne, przy niey trzyścia-
nek pod iednym dachem. Wszytko to
z starego cale podłą przesypaną. Ex opo-
sito budynku mieszkalnego dom z bocia-
nowym gniazdem na samym śrzodku dzie-
dzińca, za którym do gumna idąc wpra-
wie trzy świronki wrównie stoio, z tych
naybliszy drogi gumienney z przedsion-
kiem z desek prostych danym, do tego
świronka drzwi na zawiasach żelaznych z
zanikiem dobrym wnętrznym, z klamką у
proboiem, wewnątrz siedm zasieków z
bierwionków czesanych, dach ^pod łopato
kryty, cale ku drodze nachylony, w tyle
powietka z chrostu; w boku świronek
drugi mały uowy, drzwi na zawiasach że-.
laznych z zamkiem wnętrznym, klamką у
proboiem; stoi w nich z tarcic piłowa-
nych, pod łopato kryty; ten bez zasiecz-
ków, przy nim świronek trzeci stary, z
iednym wielkim zasiekiem, drzwi do nie-
go na zawiasach żelaznych z zaszczepką
iedną у proboiem iednym, ten świronek
cale opadaiący. Daley do gumna idąc za
świronkami sadzawka duża, za którą po
prawey stronie obory niby w trzyangu
budowane; do dziennika wchodząc parka-,
nik z ostrokołów, drzwi podwóyne z de-
szczek prostych, wlewie od wrót w dzien-
niku staięka z ezterma jaślami alias przeo-
rynami. przy niey odrynka na rogu do
składania siana, po którey in ordine trzy
chlewy, potym spacium wolne pod da-
chem, gdzie iest wilcza jama; daley dwa
chlewy dla bydła, po nich na końcu od-
rynka na słonie; od niey nazad idąc ku wro-
tom przycliodnim mianowanym trzy chlew-
ki malękie, to wszystko stare, pod iednym
dachem, oprócz staieki iedney, ta choć
nie nowa, ale iednak lepsza, przy.których
drzwiach zaszczepką z proboiem. Za obo-
rami, wchodząc na gumnisko wrota pro-
ste, przy których zaraz odryna z bier-
wion starych przesypywana do składania
żyta, wrota do niey podwóyne z desek
stoiących; od tey daley idąc druga odry-
na do jarzyny, z płotu stoiącego zrobiona,



cale mizerna, wrota proste z deszczułów
rzatkich. Ex oposito tok z osiecio cale
stary, wrota mizerne z desek, drzwiczki
w tył malękie do osieci. cale drzwiczki
podłe, w osieci piec dobry z kapturem
z cegieł murowanym; przy boku tego to-
ku powietka płociana, w kącie plewnik
cale stary z bierwion, przy nim odrynka
alias trzyścianek z płotu cale mizerny,
na okłót, jezierodeł na gumnisku pięć
cale opadaiący. Ogrodów warzywnych trzy.
ieden zaczynaiący się od wrót z przyiszdu
Pirżanskiego, wpieraiący do sadowego
płotu, za chlewkami dla ptastwa, dwa zaś
po lewey у prawey stronie wrót, które do
gościńca Rypeyskiego alias do Kurlan-
skiego są wyż opisane, iedne z nich przed
alkierzem przeciwney strony budynków
przy sadzie byłym bokiem, końcem ied-
nym do podwórza alias do dziedzińca,
drugim końcem do gościńca. Drugi zaś
ogród przed słodownią, bokiem mimo
wrót, takoż wpicraiący do dziedzińca, z
tych ogrodów dwa płotem stoiącym z
dziedzińca ogrodzonym; decetero wszytko
płoty proste у stare.

Zasiew w dwornym polu. Żyta na rok
tysiąc siedmsetny piędziesiąty szósty za-
siano purów ryskich siedmdziosiąt pięć у
puł, pszenicy ozimney purów ryskich ie-
den,—to było zasiewano przy widzu osta-
wionym W. Im. Pana Puzyny stty Lau-
dyskiego, Stangwilskiego, podstarościego
sądowego pttu Upit. według dekretu kom-
promissarskiego.

Inwentarz poddaństwa

Wieś liypeyki włok iedynaście. 1-mus
Sergiey Kaściuk ma synów pięciu: Krzy-
sztofa, Andrzeia, Fiedora, Stanisława, Jó-
zefa, zamieszkały z dawnych czasów, grun-
tu ma włókę iedną, z tey dworowi pań-
szczyznę w koźdym lydniu po trzy dni
pełni robotnik, unternik zaś po dwa dni;
czynszu płaci tynfów ośm, podymnego na
dwie raty szoslaków pięć, żyta dziakielne-
go daie pułtora pura, owsa też pułlora,

gęś iedno, albo kurów dwoie, gwałtów
okrom pańszczyzny dwanaście dni wyniść
powinien, podwody też do Rygi ma od-
prawić" dwie. 2-do. Sergis Zelis, łotysz,
przychoży, od lat trzydziestu zguro miesz-
kaiący w Rypeykach, ma synów dwuch—
Krzysztoła, Jana у córek dwie— Krystynę
у Jadwigę, pańszczynę od włoki pełni
wyż wyrażoną trzy dni, robotnik dwa dni,
unternik, у dwanaście gwałtów, dziakła po
pułtora pura żyta у pułtora pura owsa,
gęś iedną, lub kurów dwoie, podwodę
iedną do Rygi, podymnego na dwie "raty
płaci szostakow pięć, czynszu płaci tyn-
fow ośm. 3-tius. Jan Plikis od lat dwu-
dziestu zguro zamieszkały, z oycem swoim
Janem Plikis nazwanym, włada gruntu
włókę iedną. pańszczyzny, gwałty, drogi
pełni," żyta у owsa daie iak wyż wyraże-
ni, od włoki gęś daie, albo kurów dwoie,
podymnego płaci szostakow pięć, czynszu
tynfów ośm, córki ma dwie — Mariannę,
Magdalenę. 4-to. Taras Pudan od lat dzie-
siątka zamieszkały, włókę gruntu włada,
synów ma dwuch — Jana у Andrzeja у
brata rodzonego Macieja, córki іьа trzy:
Elżę, Mariannę у Lise, czynszu płaci tyn-
iów ośm, podymnego szost. pięć, pań-
szczyznę, gwałty, drogi, dziakło, gęś, lub
kury daie, iako wyż wyrażeni od włoki.
5-tus. Michał Salnik młodzian, ma braci
dwuch przy sobie—Kazimierza у Eiedora,
siostry dwie — Elżbietę у Katarzynę, za-
mieszkały od lat dwudziestu zguro, włada
gruntu włókę у z niey pełni у daie wszyt-
ko, jak wyż mianowani z wyrażoną po-
winnością, podymnego płaci szostakow
pięć. czynszu daie tynfów ośm. 6-fus.
Piotr Szkirpan, zamieszkały od lat sze-
ściu, synów ma czterech: Jana, Jakuba,

! Michała, Jerzego, gruntu trzyma pułwło-
; ki, z którey pańszczyznę pełni dwa dni,

unternik trzeci, gwałtów sześć, podwodę
\ do Rygi iedną, czynszu płaci tynfów ośm,
; podymnego szostakow cztyry, dziakla nie
i daie. 7-mus. Jan Sawieki, zamieszkały od
! lat dziesiątka, który ma synów trzech:
i Stefana, Antoniego, Jakuba, córki tlwio—



Mariannę y Magdalenę, gruntu trzyma
włókę, z niey czynszu płaci t. bitych pięć,
gęś iedną, kurów dwoie, gwałtów dni
dwanaście, podymnego szost, pięć — in
nnum z czynszem racłmiąc tynfów trzy-
dzieście trzy, szostak ieden, podwody do
Rygi dwie, straży nie idzie, dziakła nie
dawa. 8-vus. Adzia Bludzin, od lat sze-
ściu zamieszkały, córki ma trzy: Marian-
nę, Annę, Elżbietę, gruntu trzyma włókę,
pańszczyznę pełni trzy dni, nnternik dwa
dni, gwałtów dwanaście, czynszu płaci
tynfów ośm, podymnego szostaków pięć,
gęś daie lub kurów dwoie, żyta pułtora
pura, owsa pułtora pura, straż koleyno
pełni, iak insi ciągli, podwody dwie do
Rygi. 9-nus. Piotr Pudan, zasiedziały od
lat dziesiątka, ma syna iednego Stefana,
włada pułwłoki gruntu, z którey płaci
czynszu tynfów piętnaście, podymnego
szostaków pięć, gwałtów w lecie pełni
sześć, podwoda iedna do Rygi, gęś iedno
lub kurów dwoie. Z włoki ciahłey
każdy po dwie podwody do Rygi ma
pełnić. 10-ma. Karczma Rypeyska na
gościńcu Ryskim cale mizerna, opadła,
stodoła już się powaliła, na przeciwko za
gościńcem łaźnia z browarkiem, — у te
chrominy iuż stare.

Wieś Jodzie włok sześć. 1-mus. Kazi-
mierz Dowkszynski, ośm lat mieszkaiący,
ma córki trzy: Elżbietę, Mariannę, Mał-
gorzatę, gruntu włada trzy czwierci, z któ-
rych pełni robotę w tydzień po trzy dni,
unternik dwa dni, gwałtu dwanaście dni,
zyta pułtora pura dziakielnego у owsa puł-
tora pura, gęś iedną lub kurów dwoie
d a ie, czynszu płaci "tynfów ośm, podym-

szostaków pięć, koni ma dwoie.
Adam Ciękietis, wieczysty z daw-

czasów, braci ma przy sobie dwuch
—Marcina у Jakuba, syna ma iednego
Jana, córki dwie — Ewe у Konstancie,
gruntu włada trzy troyny, z tych pań-
szczyznę pełni po trzy dni, nnternik dwa
cni, gwałtów dwanaście, podwody dwie
do Rygi, dziakła p o pułtora pura tak ży-
ta, jako у owsa, g y ś iedną lub kurów

dwoie, czynszu płaci tynfów pięć, za pu-
stoszy czwierć przyięto szostaków iedyna-
ście, podymnego szostaków pięć, koni swo-
ich ma dwoie у braci maią po koniu ied-
nym. 3-tius. Adam Arklionis wieczysty,
włada gruntu trzy czwierci, pańszczyznę
równie pełni, dziakła у czynsz daie jak
wyż wyrażeni, czynszu daie tynfów pięć,
podymnego szostaków pięć, synów ma
dwuch — Andrzeja, Ignacego, koni ma
dwoi<\ NB. Tego brat wyszedł anno 1750,
ma się naydować w Bolzach. 4-tus. Piotr
Sawicki, czwarty rok mieszkaiący, synów
ma dwuch—Jana у Franciszka, córkę ied-
ną Brygitę, ten pańszczyzny nic pełni, ale
tylko gwałtów dwanaście, podwodę iedną
do Rygi, gęś lub kurów dwoie, dziakła
nie daie, koni ma dwoie у zrzebca, czyn-
szu płaci dwa talary bite, id est trzynaście
tynfów у szostak, podymnego szostaków
pięć. 5-tus. Krzysztow Wauagas, od lat
cztyrdziestu zamieszkały, synów ma pię-
ciu: Andrzeia, Marcina, Adama, Jakuba,
Piotra, córkę iedną Barbarę, włada grun-
tu trzy czwierci, wrownie pańszczyznę,
gwałty у wszytko powinność pełni, czyn-
szu daie tynfów ośm, podymnego szosta-
ków pięć, koni ma pięcioro у sochę wo-
łów. 6-tus. Dawid Kękunt kowal, w do-
mu dziedzicznego Dudy mieszkaiący, w
teraznieyszym roku tysiąc siedmsetnym
piędziesiątym. piątym przychoży, przed za-
pustami, syna ma iednego Jana, córkę
Katarzynę, gruntu włada trzy czwierci,
czynszu płaci tynfów trzydzieście trzy у
szostak ieden, podymnego szostaków pięć,
gęś daie lub kurów dwoie, podwodę ied-
ną do Rygi, dziakła zboża nie daie, gwał-
tu dni dwanaście, koni ma dwoić. 7-mus.
Szewc Jan, Ignacy Szołkowscy bracia, od
lat piętnastu mieszkaiące, maią gruntu
puł włoki, z tey płaco trzy talary bite,

| czynszu podymnego szostaków pięć, pod-
wodę do Rygi iedną, dziakła nie daią,
gwałtów nie idą, gęś lub kurów dwoie
dać powinni.

Wieś Панкин// włok ma dwie. 1-mus.
Józef Samulonis, od lat trzech osiadły, ma
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syna iednego Piotra, gruntu włada troynę,
z tey dworowi pańszczyznę pełni dwa dni
na tydzień, unternik trzeci dzień, gwałtów
sześć dni, podwoda do Rygi iedna, czyn-
szu iedy naście szostaków, podymnego szo-
staków dwa, kurów dwoie lub gęś iedno
daie, koni ma dwoie. 2-dus. Jakub Skry-
na, ma syna Jana, gruntu włada troyny
dwie, czynszu płaci trzydzieście trzy tyn-
fy у szostak, podymnego szostaków pięć,
gwałtu dni dwanaście, kurów dwoie, pod-
woda iedua.

Wieś Kirkily włók ma dwie. W tey
wsi tyło dwuch gospodarzów, gruntu było
włok dwie, dopiero zaś у chat niema у
grunt przez niedozor tenutorów cudzi po-
zabierali.

Wieś Det/ie-sy, gdzie przedtym był fol-
wark. W tym folwarku włók cztyry.
1-mus. Jan Medzaezolis, łotysz, od lat dzie-
siątka micszkaiący na iolwarkowym dwor-
nym gruncie, synów ma czterech: Jaku-
ba, Jerzego, Michała, Jana, córki dwie —
Katarzynę у Annę, czynszu płaci tynfów
dwadzieście, podymnego szost. pięć, gwał-
tu dwanaście dni, do Rygi podwod trzy,
koni ma dwoie. 2-dus. Krzysztow Medza-
czolis, syn wyż wyrażonego, w terazniey-
szym гоїш tysiąc siedmset piędziesiątym
piątym wszedł na mieszkanie Marcina,
którego xięża iezuici wyprowadzili do Po-
niemunia anno tysiąc siedmset piędziesiąt
piątego in Januario, ten czynszu miał pła-
cić tynfów dwadzieścia, podymnego szo-
staków pięć, gwałtu dni dwanaście, pod-
wody trzy do Rygi, konia ma, iednego.
3-tius. Piotr Kazlus, od lat dwudziestu
zamieszkały, synów ma czterech: Józefa,
Jerzego, Jakuba, Bogusława, gruntu ma
puł włoki, gwałtów dwanaście, podwody
trzy do Rygi, czynszu tynfów trzydzieście
trzy у szostak iedon, podymnego szosia-
ków pięć, koni ma dwoie у sochę wołów
NB. Za possessyi ichm. xży iozuitów
uciekło trzech młodzianów dziedzicznych"
Jakub Duda za kuchcika był wzięty do
klasztoru Szcmberskiego—uciekł anno ty-
siąc siedmset piędziesiątego czwartego,

Andrzey Grygaytis drugi ze dworu uciekł
za administracyi pana Bolą po wyćwicze-

; niu tey samey nocy, trzeci Marcin Mikio-
nis w "roku tysiąc siedmsetnym piędzie-
siątym pierwszym.

^ " "Wieś Janielance. 1-mus iindrzey Po-
| wilónis, wieczysty, ma córkę Mariannę у
j brata Jakuba przy sobie młodszego, grun-
; tu ma puł włoki osiadłey, z tey robotnik
l idzie trzy dni, unternik dwa dni, gwałtów
i dwanaście dni, podwody dwie do Rygi,
\ żyta pultora pura, równie у owsa, daie
! gęś iedną albo kurów dwoie, czynszu
i płaci tynfów pięć, podymnego szostaków
i pięć. 2-dus Petras Matulonis dziedziczny,
i syna ma Michała, córki dwie—Barbarę у

Mariannę, koni ma troie, у sochę wołów.
Item .brat iego młodszy rodzony Stanisław,
żonaty, w tymże domu przy nim mieszka,
syna ma iednego Jakuba, córkę Elżbietę;
ten swoiey części ma dwoie koni; z tego
domu pańszczyznę pełnio na tydzień po
trzy dni, unternik po dwa dni, podwody
dwie do Rygi, gwałtów dwanaście, gęś
iedną, lub kurów dwoie, czynszu płaci
tynfów pięć, podymnego szostaków pięć, z
puł włoki przyiemney pustoszy gruntu
oromego płaci tynfów sześć у szostaków
dwa, łąk tey pustoszy sam dwór kosi
Rypeyski. 3-tius Marcin Paulonis wieczy-
sty, ma syna Stanisława, córek ma pięć:
Ewe, Barbarę, Katarzynę, Annę, Magda-
lenę, gruntu włada, puł włoki, z tey pań-
szczyznę wrownie pełni z wyż wyrażonym,
czynsz, podymne, podwody, gwałty, kury,
albo gęś też równie daie, czynszu tynfów
pięć, podymnego szostaków pięć. 4-lus.
Jan Kiarszys z dawnych czasów inwen-
tarzowy ciahły, synów ma dwuch—Kazi-
mierza у Stanisława, córki ma dwie, Ma-
riannę у Annę, gruntu ma puł włoki, z
tey pańszczyznę, gwałty, drogi, gęś lub
kury, dziaklo, czynsz równie iak drudzy
daie у polni, czynszu daie tynfbw pięć,
podymnego szoslaków pięć, koni dwoie.
5-tus. Jwan Kiarszys, rodzony brat wyż
wyrażonego, z dawnych czasów inwen-
tarzowy, ciahły, równo we wszytkim z



tamtym powinność pełni, ten ma przy
sobie trzech synoweów, brata swego sy-
nów:. Krzysztofa, Józefa, Marcina, córka
tegoż brata iedna Anna, koni ma dziewię-
cioro, czynszu płaci, tynfow pięć, podym-
nego szostaków pięć. 6-to Karczma Jane-
lańska z tym opisaniem. Do wiazdu cale
mała, w stodole dwoie wrót z desek pro-
stych, z stodoły idąc do izby sień, w któ-
rey takoż drzwi dwoie, do gościńca у w
tył drzwiczki na biegunach, do izby wcho-
dząc drzwi na zawiasach, w którey okien
trzy, w drzewo oprawnych, piec szary
iuż nie nowy, zamiast kominka szawka z
drzwiczkami na zawiasach, po koniec izby
dwoie drzwi-iedne do alkierza na zawia-
sach z zamkiem wnętrznyin, w którym
dwa okna, drugie do bokowki przy al-
kierzu takoż na zawiasach zamkiem wnę-
trznym, tam maleńkie okienko, z którey
wtył drzwiczki do komory poboczney trzy-
ściankiem przystawionej', wtyle swironek
opadaiący, przed karczmą browarek nowy
z drzwiami na biegunach, z zamkiem
wnętrznym, łaźnia przy nim stara, tok z
osiecio z trzyściankiem płotowym, daley
obora z trzyćciankiem z bierwion. Te
chrominy stare. Ta wieś Janelance w gra-
nicach у obrębie swoim w iednym miey-
scu włok ma trzydzieście у dwie, to iest
ciachłych włok pułczwarta, lasu olchowego
na budowanie zgodnego z gaiami, z brzo-
zami włok dwadzieścia cztyry у pul, sia-
nożęci . . . wiszkach włok cztyry,
gdzie iest odryna na siano.

Jezioro wielkie nazwiskiem Szylinie
do Rypejek należące, drugie iezioro mniey-
sze nazwane Mankuny, wstęp wolny do
wszytkich ninieyszych ieziorok w KirUtach
będących, w rzeczce Oposzczy wolne ryb
łowienie, jazy chłopom wszytkim, którzy
by ic mieć chcieli, nie maią być bronne.

Łąki w Ciwiszkach włók cztyry, w
obrembie у granicach swoich wyżey pod
Janelancami opisaney; pod karczmo Ry-
peyską nad rzeką Oposzezą szmat duży
na wozów trzydzieście.

Ograniczenie tey maidności z Degiesami.
| Ta maiętność z Degiesami у Janelanca-

mi ma w sobie włok siedmdziesiąt, mia-
nowicie pierwsza ściana idzie od paszny
dworney trybem prostym miedzy wsią na-
zwaną Slepście, od zamku do sioła grun-
tów Rymkuszek, druga strona prowadzi się
granicą tey maiętności ścianą prostą z
gruntami wsi хіесіа iegomości Rymkuszek
у tak nad rzeką Oposzczą graniczy aż do
Kribul wsi xiążęcia iegomości, trzecia
strona tey maiętności graniczy od karcz-
my, poczowszy ścianą prostą ze wsią xią-
zęcia Im. Tatarską у ze wsią4 Peysztenia-
mi, czwarta strona po większey części ma
swoię granicę własną, ostatek idzie od
sioła Mankunow aż do Rymguytom,
które trzymał pan Makowicz w sza-
chownicach z pany Kirkiłami, o któ-
rych wiedzą poddani teyże maiętności.
Tu w tey maiętności Rypeykach po tenu-
cie swoimy ichs. xięża iezuici Szemberko-

| Nitawscy w oborze tylko dwuch wolików
szerścią rydza zostawili. De caetero cała
włość Rypeyska straż koleyna oprócz czyn-
szu ych tygodniową pełnią. Przędziwo zaś
wszyscy t włoki powinni lnu czystego
zprząść funtów pięć pakiel zaś albo wełny
po funtów dziesięć.

Który to takowy inwentarz jurisdi-
ce sporządziwszy intuitu dekretu kompro-
missarskiego w ninieyszym R-u tysiąc
siedmset piędziesiątym piątym, mca Augu-
sta dwudziestego trzeciego dnia ferowane-
go, cum officiosa intromissione wielmożne-
wu Im. panu Michałowi z Kozielska Pu-
zynie, staroście Laudyskiemu, Steygwilskie-
rau, podstarośiemu sądowemu powiatu
Upitskiego ad manus podałem у in ipso
fundo dóbr Rypeiek przy aktualney Im-
possessyi zostawiłem, a podpisem ręki
mey stwierdziłem. Datt w Rypeykach an-
no tysiąc siedemset piędziesiątpiątego, mca
Octoł)ra siódmego dnia. U tego inwentarza
podpis ręki ieneralskiey his exprimitur ver-
bis: Jan Józef Tudorowicz, ienerał I.k. mc
pttu Upitt. Który to takowy inwentarz
maiętności Rypejek za podaniem onego



przez wyż wyrażonego patrona ad acta, iest
do xiąg grodzkich urzędowych Upitskich
przyjęty у wpisany. Datt ut supra.
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Inwentarz starostwa Połongowskiego
R-u 1756 Mar. 2 die.

Inwentarz starostwa Połongowskiego,
dwora, miast, wsi у całey włości przy po-
daniu w dożywotnie dzierżenie jaśnie wiel-
możnemu imści panu Karolowi Baronowi
Mirbachowi, starościcowi sądowemu Kan-
dawskiernu, za konsensem najjaśniejszego
KróJa Imści Augusta Trzeciego, Pana me-
go miłościwego, a za oessyą prawnie uczy-
nioną przez jaśnie wielmożnego imści pa-
na Eberharda Krzysztofa Barona Mirbacha,
podkomorzego J. K. mści, przezemnie
Jgnacego Sznabowicza, starosty Giełdzian-
skiego, dworzanina skarbowego, za zesła-
niem od jaśnie wielmożnego imści pana
Jerzego Detlofana Włodawie, Rożanie eta,
hrabi Fleminga, podskarbiego wielkiego
у pisarza ziemskiego W. X. Lit., roku
tysiąc siedemset piędziesiątcgo szóstego,
msca Martij wtó]'ego dnia sporądzony.

Opisanie dworu Dorbianshiego przy mia-
steczku Dorbianach zabudowanego. Od
miasteczka przyjeżdżając do dworu brama,
w którey wrota podwóyne na biegunach
drewnianych, przy którey fortka także na
biegunach drewnianych. Od przyjazdu po
lewey ręce. wozownia pod słomianym da-
chem, nowey erekcyi potrzebująca, w
którey drzwi podwóyne na biegunach

drewnianych. Po prawey ręce od przyiazdu
staynia z masztarnią starą, w którey stay-
ni drzwi podwóyne na biegunach drewnia-
nych, okno w masztami deskoma zabite, stoi
wpadła; jako staynia, tak też masztarnią
nowey erekcyj potrzebująca; przy tey stay-
ni wozownia у stajenka przybudowana pod
słomianym dachem; jako w wozowni, tak
też w stajence podwóyne drzwi na biegu-
nach drewnianych, jeszcze ad usum spo-
sobne. Wjechawszy przez bromę na dzie-
dziniec po prawey ręce budynek do mie-
szkania, w którym drzwi do weyścia na
zawiasach żelaznych, sień w puł przepie-
rzona, gdzie się w piecach pali, w któ-
rym przepierzeniu są drzwi nowe na że-
laznych zawiasach, a w tył do wyśeia
drzwiczki maleńkie na biegunach drew-
nianych; z tey sieni od weyścia po
prawey ręce drzwi do izby na że-
laznych zawiasach, z klamką у zaszczepką
żelazną, która sama izba tynkowana, w
niey okna dwa podwóyne, w ołów opraw-
ne, piec zielony dobry; z tey izby prosto
do pokoiu drzwi na żelaznych zawiasach
z zamkiem wnętrznym, sam pokóy wy-
tynkowany, okna trzy podwóyne w ołów
oprawne; z tey izby od weyścia po lewcy
ręce bekowka, w którey drzwi na żelaz-
nych zawiasach, intus sama tynkowana,
okna dwa stare podwóyne, w ołów opraw-
ne, piec zielony. W tych wszystkich mie-
szkaniach podłoga deskowa. Z sieni po
lewey ręce drzwi do izby na zawiasach
żelaznych, która izba wcale opadła у do
mieszkania niezgodna, stara, ruiną mi-
nans, intus piec z cegieł do chleba pie-
czenia, okna dwa—iedne gliną zalepione,
a drugie wpuł deskami zabite. Z tey iz-
by po prawey ręce spiżarnia, do którey
drzwi na żelaznych zawiasach z zamkiem
wnętrznym, okna dwa podwóyne, stare,
w ołów oprawne, sama spiżarnia do ruiny
skłonna. Z tey izby do pokoiu drzwi na
żelaznych zawiasach, pokóy sam wylyn-
kowany у wymoszczony, okna podwóyne,
w ołów oprawne, piec zielony, w tym po-
koiu kredens mający drzwi do piwnicy



ha źeiaznych zawiasach, z zamkiem wnę-
trznym, w tey piwnicy ściany kamienne,
stołowanie drewniane, do wyścia na pod-
wórze drzwi na żelaznych zawiasach z za-
suwką żelazną; z tegoż pokoju idąc daley
do drugiego pokoiu drzwi na żelaznych
zawiasach z klamką, pokóy ten przepie-
rzony wpuł deskami у w przepierzeniu
drzwi na żelaznych zawiasach z zaszczep-
ką, w tym pokoiu okna trzy podwojone,
w ołów oprawne, piec zielony, pomost
tarczycowy; z tego pokoiu do kuchni drzwi
na żelaznych zawiasach z zaszczepką у
klamką; w tey kuchni na słupach komin
wypleciony у gliną wylępiony, do wey-
ścia drzwi z tey kuchni na żelaznych za-
wiasach z klamką, drugi komin wypro-
wadzony w tynkowanym pokoiu. Po le-
wey ręce od bramy nowy budynek pod
słomianym dachem, do którego drzwi na
zawiasach żelaznych z zaszczepką do wey-
ścia do sieni, z którey sieni po lewey
ręce do izby drzwi na żelaznych zawia-
sach, w tey izbie piec zielony, okna trzy

podwóyne, w ołów oprawne; z tey izby
dwa pokoiki, w których po oknie iednym
w ołów oprawnych, drzwi do tychże po-
koików na żelaznych zawiasach; z .sieni
po prawey ręce znowu do izby drzwi na
żelaznych zawiasach, okna trzy podwóyne,
w ołów oprawne; z teyże izby dwa po-
koiki, do nich drzwi na żelaznych
zawiasach, z których w każdym okno
iedne, w ołów oprawne; w tey izbie
pieca niema. Cały budynek
wymoszczony, choć de nova
budowany ten budynek, lecz
kania niezgodny, ani być

tarczycami
radice ?a-
do miesz-

„- „, .„ - może dla
nikczemnego budowania. Wyszedszy z tego
budynku po lewey ręce świren pod sło-
mianym dachem, w kturym dwoie drzwi
na żelaznych zawiasach z zaszczepkaini у
zamkami wewnętrznemi, w kturym cztery
zasieki na podmoście, stary budynek wy-
źey opisany pod słomianym dachem, no-
wey erekcyj potrzebuje. Cały dwór ostro-
kolem wkoło otoczony.
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Ż y d z i p l a c o w e g o .
H e r m a n Zyflerl niemiec .
Chaim Moyzesz
iMoyzes Lewin . . . .
Michał Izakowicz
Jankie l Jakubowicz .
Żyd J a k u b . . . .
B e r Izakowicz . . . .
Szluma Gilowicz
Zelik Leybowicz
Leyba flirszowicz
Leyba Dawidowicz .
J a k u b Moyźeszowicz .
Szwarcowa Mikielowa

Włoki

osi. dle.

Place osia-

dłe.

7»

•y»
Уз
Уз
7з

Уз
Уз

У»
Уз

У*
У»
Уз
Уз

У«

Уз
І
1
1

Уз

У 2
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1

1
1
1
1
1
1
1
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2
1
1
1
1

Grosze.
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10
10
10
10
10
10
10
10
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10
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10
10
5
10

1
1
1
1
1
1
1
9

12
12
12
12
12
12
12
14

0
1
1
1
•f

—

12
12
12
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«a feц

1
2

M i a s t o Ś w i a t a .

Mikiel Pencius
Marcin Pencius
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. — Ol

t/i Я
• — "tr1

.2 o

4
4

£
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
1S
19
20
21
•>2
23
24
25
26
27

Jerzy Dejus . . . . . .
Krzysztof Bet
J a k o b Balcius
Marcin Balcius
J u k n m Balcius. . . . . .
Jurg i s Szprogis .
J a n Pleszkis
Andrzey Dejus
J a n Cirulis '
P e t e r Żylis
J a k u b J u r k i s
J a n WigieJis . . . . . .
Krzysztof Perkom
Michał Gaydis
Szymon Szprogis
J a n Szukszta
Michał Skersis. , . . . .
Andrzey Winduł
Macicy Szukszta . - . . .
J аи Sawzdraw
Mikiel Kłabis
J a n Balcius
J a n Windek
Mirhał Kurs is . . . . . .
Jan Kadin

M
or
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or
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e.

2
2
4
2
5
3
3
4
2
2
2
2
Ї

—
3
3
1
4
3
2
3
2
2
2
4

79/io
38/io
2472
258Ao
23

372
97a
9

15
9/io

2ł:I/io
117io
25 ю

VlO

21Vs
25»/io

57/io
219/io
8

109/l0
127«
11
20
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M
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gi
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-
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n
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3
3
6
4
8
5
4
6
3
3
3
4
2
1
4
5
2
6
5
3
5
3
3
4
6

2
14
10
8

27
22
23
18
5

25
3
8
3
s

19
20
26
13
21
14
5

26
19
2
5

T
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.

34
39
72
49

102
66
54

4 76
36
43
40
49
24
11
52
64
32
73
65
39
58
42
41
46
70

N
XII .
O

Ф

1672
9

3

137*
772
6
P/2

12
I72
IV*
172

15
1672
І6 2
9
2 •
3

1072
12
3
6

10
3

t%
1

3
4
i)

6
7
8
9

10
11

M i a s t o D o r b i a n y .

Dawid Kupris
Jan Zobernius
Kazimierz Zobornius
Macicy Łukasz
Kazimierz Jurkszas
Franciszek Bauzis
Antoni Galdyk
Jan Łukasz
Piotr Kiaupas •
Antoni Rudis
Józef Jankiewicz organista wolny .

Włoki

osiadł"1.

V*7i3
VG
Ve
V.-
"h
7e
5 /G

б

*A7i2

Tynfy.

19
29
29
21
29
29
21
29
17
19
—

Grosze.

472
17
17

<
17
17
7

17
2
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—
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12
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15
16
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1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
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6
7
8
9

10
11
12
18
14
15
16
17

Stanisław JSzapago
Woyciech Buczkus
Józef Kniust is . . . . . .
A d a m Sauzdrav/
Dominik Puczkorius . .
Stanisław Łaiewski

W i e ś D o w b i a n y .
F r a n c i s z e k P a w ł o w s k i . . . .
J a n M a z e y w o
M a r c i n G a u c i u s . . .
J a n G r a b i s
J ó z e f P o c i u s . . . . .

W i e ś В o r t к i e 1 e.
J a n S z a l w i s . . .
B a ł t r o m i e y D o c z k u s . . . . .
P i o t r R u t i s . . . . . . .
J a n S z e m i s . . . . . . .
P i o t r K i r k s z a
J a n S z a p a g o

W i e ś ł t o z d y n i k i .
F r a n c i s z e k Zyl insk i . . . . .
J a n B u t r y m
J e r z y T u m e l i s .
L u d w i k S t u k u s
J a k u b B u t k u s
D a w i d G i e d r y m . . . . . .
J e r z y Gaucewicz . . . .
T o m a s z Ruzgay lo . . . . . .
K a z i m i e r z R a n k a y t i s . . .
S t a n i s ł a w Mazol . . . .
A n t o n i Mazol . . . . .
Stefan K ł a n i e w i c z .
J a n P a c i u s
M i c h a ł RonkaytLs
J ó z e w R o n k a y t i s . . .
J ó z e l Mazol
M a r c i n Mazol . . . . . .

Włoki

osiadłe.

7«
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4 /б7 1 2

7«
7«
7«

Ус
Ус

3/G

і з / о у 1 2

7с7із
C/GI A 8

7e7i2
io/G

7вУіг т

Vc
7б7в

7o7o724
7б7»7й4

%
Уо
5/G
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Ф
Ф
Ф
2/c.

7«
7 ,
8A-
7^

Tynfy.

29
21
19
29
29
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41
41
25
29
25
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30
30
42
45
38

30
33
27
27
46
46
33
30
38
30
30
30
15
23
28
23
15

Grosze.

17
7
47...

17
17
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7
7

ІЗ72
—
—

12
4
872
S72
—
—
(i

12
6

12
12
12

()
•—

. —
—
()



43 -

-ł •
u' "p-
§>§

%\

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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2
3
4
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1
2
3
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Józef Mackiewicz
J a n Wałanius . .
J a n Gryzelis
Jan Rudis . . . . ; . .
Michał Rudis
Józef Aris . . . . ,
Józef Kiaupas
Kazimierz Juezeris
Antoni Szwatel . . . . .
Dominik Szwatel . . .
J a n Lenkim
Jerzy Lenkim
Piotr Łukasz
Piotr Wiłucki
J e r z y G r y c e l i s . . . .
J a n P a u l i k
J e r z y P a u ł o w i c z
A n t o n i M i n e y k o
J e r z y K n i e z a . . . . . . .
D a w i d B a r t a s i u s
M i c h a ł ZyJis .
J a n R u k i s
T o m a s z K o n t r y m

W i e s Z e 1 w y.
Józef Stankus
Stefan Bauzis
Jan Bauzis
Macicy Bauzis
Dawid Kiszkis

W i e s J a s k o w d y .
S t a n i s ł a w G r y k c z a s
S t e f a n B e r t a s i u s
J e r z y Ł u k a y t i s . . . . . .
F r a n c i s z e k R e p s z a s . . . . . .
J e r z y G a l d y k
M i c h a ł M i e s / k i s

W i e ś Z y b i n i k i .
S t a n i s ł a w P y d y k
S t a n i s ł a w W a y n o r
J e r z y W e c z e r s k i . . . . . . .

Włoki

osiadłe.
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z/n

7»

7,-
7«

yOl/gl/12
5A7i2
7o7i2
sA7e
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'7«7i2
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7»
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Tynfy.

38
23
38
23
30
46
38
38
37
39
42
42
43
44
35
30
44
21
28
21
46
38
40

33
33
33
33
33

43
32
36
32
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40
40
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Grosze.
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6
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3
3
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6
7
8
9

10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Adam Płoksztis
Jan Żylis
Antoni Szwatel
Jakub Waynor. . •
Antoni Łukowicz
Jakub Szwatel
Jan Stankus
Kazimierz Padrozd
Franciszek Pleykis

W i e ś 0 z p 61 к i 6.
Kazimierz Szemis
J e r z y Doczkus. . . . . . .
P iot r Bonkis .
J a n Waynor
Matiasz Szlackus
Michał D r e y n i u s
J a n Weczerski
Kazimierz P i e k u s . . . . . .
Michał M o n t r u m
Kazimierz Lulecki
J a n Szylgalis
Kazimierz Balcewicz

W i e ś W i l u m i s z k i .
J e r z y W i l k i e l i s . . . . . .
J a k u b S t a s i u l i s
M a c i e y B r u z a s . . . . . . .
S t a n i s ł a w P l u s z k i s . . . . . .
A n t o n i Z e l w i s . . . . . .
M i c h a ł Z w a g i n i s
P i o t r L u d k u s .
K r z y s z t o f W i l k i e l i s . . . . . .

W i e ś W i r s t e n i к i.
Antoni Srogieyko
Józef Bruzewicz
Kazimierz Szłajus
Gabriel Kuczynski
Michał Ronkaytis
Dawid Bonkis'
Franciszek Martinaytis . . . .
Kazimierz Zwaginis

Włoki

osiadłe.

7«724
7c724
7fi72+
7«7'24
6/,.w24

7o724
7<1724

7*
7«

7+
7*
7«
7«
7«
«A
7'.
7«

yv,i./„4

7«7Й

7о7іч
7«7--ч
"'/л 7»4
7« 7г*
7п7я*

7c7i2

«A
7«
7«
c A

7«
7 ;
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40
40
40
40
40
40
40
40
40

27
37
37
37
27
37
18
18
37
37
37
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48
48
48
48
48
48
48
48

39
57
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43
43
43
43
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—
—
—
—
—
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1372
—
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9
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15
15
15
15
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9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
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20

1
2
о
О

4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
Ы

Jan Kazimieraytis
Jerzy Gida
Jan Perkom
Michał Penelis . . . . . .
Michał Łoceyt
Jan Jazdowski . .
Bernard Miłaszewicz
Matiasz Kurdonaytis
Michał Dykis
P i o t r B a r t k i e l i s . . . . . .
M i k o ł a y B e n i u s i s . . . . . .
S t e f a n B ł a ż e w i c z

W i e s P o l i p g i r y .
Stanisław Stasiulis . . . . . .
J e r z y Kiszkis
Józef Paukszt i s
Michał (Jirulis
J a n Waynor
Antoni J a s k a w d i s
Antoni Reijnik
Michał Waynor
Antoni J a n k o w s k i
Antoni Uksel i s
Piotr Pi l ipaytis
Jaku l ) W a y n o r . . . . . .

Wies fluksudy.
Jan Łukiewicz
Józef Zalnierayiis
Matiasz Wozgalwis
Jerzy Daukszas
Dawid Kowarza
Piotr B<iczko\vski

; Piotz Towlowicz
Jan Łazdowski . . . . . .
Wawrzyniec Łazdowski

! Woyciech Galdyk
Jerzy Kuksztis

i Woyciech Kiestus
! Jerzy Symutis . . . . . • .

J ó z e l M a c k i e w i c z . . . .

Włoki

osi*dłey.

7«
6/G

7-.
7«
7«
7«
7,-,
7«
7«

Y12Y24
712724

Y«Y22

Y<
Y';

7«7u
7« 712

4/o
4/r.

7'i7-*
7« 724

з/г,
з/о

7«7lL>

"A
7«
7«
7«
7«
7«
7«
У' 5

7c

%•,
7'''7i°

7«

Tyufy.

43
43
43
57
43
43
43
43
43
26
26
31

10
26
15
23
26
26
25'
15
15
26
26
10

55
35
24
24
46
53
42
33
33
40
33
40
36
36

Grosze.

—
—
—
—
—
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15
15
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—
12
—

6
12
12
—
—
—
—
—
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—
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s |
15
16
17
18
-.

19

20

21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14

15

16

17

D a w i d P e t r u l i s
Józef Szapago
J e r z y T a r w i d . . . .
J a n P n ł k i s . . . . . . .

O b r ą b K u d y s z k i .
Jakub Kudowicz

O b r ą b J u r g u t i s z k i .
Piotr Jaskowd

O b r ą b P i r t k u r y .
Stanisław Szyłgalis
Dawid Januszewicz

W i e ś f l o w o s i a d y .
Michał B u t k u s . . . . .
Antoni Lebus
Wawrzyniec J u r g u t i s . . . . .
S a m u e l Wahitis
Dawid K i a u p a r
Stanisław Wiciulis . .
J e r z y Aklis
J a n Grycius . . . . . . .
J a n Wiskont .
J a n P i e k u s
J a n Mazeywo
J e r z y Zobak .

Obrąb flflaloniszki.
Stanisław Skrypkowski . . •

O b r ą b Z w i n k l i s z k i .
Michał Litwinowicz

O b r ą b O z e l i s z k i .
Michał Kozłowski

O b r ą b d r u g i O z e l i s z k i .
Ans Mesztart

O b r ą b Ż u r y у ( f l a z o n a .
Dawid Kidykas . . . .

Włoki

osiadło.

і/іЛ/ 2

" «A

"A

9A

7«7»

7c
7«

7«7і5
4/G

Ґ7О7»

7o72t
7o7u
71.7l 5
7ł'7o

7б7в72*

62/a

"A

7c7i2

::A

' 7«

Tynfy.

33
40
40
20

25

39

26
26

25
20
32
55
32
25
31
26
15
10
18
20

60

30

14

30

16

Grosze.

6
—
—
—

—

—

12
12

—
6

—
15
—
12
12
—
—

6
P/2

—

—

—
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О

18
19
20

W i e ś Ь о t. w в 1 в.

Jan Galdyk
Jan Kupis
Józef Jaskowd. • •

Włoki
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l o/o
10/«

Tynfy.

43
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Grosze.

6
6
6
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4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23

24

Wies Jiowe Itnpilty.

A n t o n i S k ę s g i l
M a r c i n M o c k u s . . . .
J a n M n z u n a
A n t o n i A u g u t i s . . . .
W o y c i e c i u B a u z i s . . . .
M a t i a s z Z e l w i s . . . .
W a w r z y n i e c B e n m s i s
P i o t r Z y b i n s k i
J e r z \ Z e l w i s
P i o t r B a u z i s
T o m a s z K o r a b i n s k i . . . .
K a z i m i e r z B u c z m i s . . . .
J a n Ł a u k i s
A n t o n i A ł k o w s k i . . . .
S t a n i s ł a w B r u z a s . . . .
T o m a s z K o w a l s k i . . . .
J e r z y P u d z m i s . . . . .
M i c h a ł K o n t r y m . . . .
K r z y s z t o f G a y d o w i c z .

O b r ą b K i a u p i s z k i .
M i c h a ł P i e k u s
S z y m o n Z o b a k . . . . .
K r z y s z t o f W i r k s z e w i c z

O b r ą b B r a s z k i s z k i .
Marcin Rukis

O b r ą b W y k a r z y s z k j .
K a z i m i e r z W i r s z y ł . . . .
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6
6
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23
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19
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28
17
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3
4
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W i e s S t a r e I m p i l t y .

Michał Walutowicz . .
Jerzy Piktuyzis . . . . .
Antoni Girtas
Franciszek Girtas
Dawid Grykpedis
Józef Zalmieraytis . . .
Jan Raysis .
Michał, Bauzis
Józef Żylis
Kazimierz Wałutis
Piotr Pirdyk
Michał Grykpedis
Jan Dawgnora

W i e s B e n a y e i e .
M i c h a ł P i e k u s
M i c h a ł K o n c i u s . . . . . .
J a n W i r s z y ł
J ó z e f W y b r i s
M a r c i n R u k i s . . . . . . .
M i c h a ł M a l w e d i s
J a n R u s i s . . . . . . .
J ó z e f B a u z i s
. M i c h a ł B r y d y k i s
A n d r z e y Ż e l i m o w s k i
F r a n c i s z e k B u t y k
K a z i m i e r z W y b r i s . . . . . .

W i e s S z l a w e y t y .
J an Aris
Jan Jaskowd
Michał Aris
Michał Janusz
Adam Rydyk
Antoni Lel)iis
J e r z y GryżeJis
Józef Szył<ralis
Dawid Kłaniewicz
Bałtromiey Woyciechowski .
Michał Woyciechowski . . . . .
Bernard Narmont
J a n Niewierowski

Włoki

osiadłe.

Vr.

2/ 1/12
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'Vs
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6AVi2
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14

15
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17
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20
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2
3
4
5
6
7
8
9
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И
12
13
14
15
16
17
18
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19

20

21

O b r ą b S t r u p i s z k i .

Jerzy Kweynowicz

— O b r ą b B u y w i d y s z k i .
Jan Skrypkowsld
Stanisław Bumbulis,

O b r ą b W a s i i i s z k i .
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Opisanie powinności, które corocznie
chłopi starostwa pełnić powinni.

1-mó. Według fundacyi w Bogu od-
poczywaiącey nayjaśnieyszey Królowey
Jeymści Anny, roku 1550 danych у od
wieJu nayjaśnieyszych KK. Ichmściów
polskich approbowanych na starostwo, od
włoki osiadłey 1 przetak żyta у przetak
pełen jęczmienia, woz drew у pięć gro-
szy pieniędzy teraznicyszemu у nasżladu-
iącym połongowskim xiędzóm dać, co
woyci , odebrawszy, albo ławnicy w wi-
gilią Ś. Marcina do plebanij Połongow-
skiey odwozić maią; ale ichmśó xięża
więcey nie maią praetenderc, jako secun-
dum diplomata nayjaśnieyszych królów et
fundationes cjuibus clare probare possunt,
a zaś егЬаііа поп sunt observanda et te-

inenda. Drwa, ale za dobrey drogi zimo-
wey, przez podwody starostwa szafować
powinni, a gdyż kościół Dorbiański bez
pewne.y ustawy xiędza niemoże sustento-
wać, ponieważ przy tym kościele nay-
większe zgromadzenie ludzi z starostwa
znayduie się, tedy starostwo przyieło na
siebie, zwłaszcza poddani starostwa, Dor-
biaiiskiemu xiędzu, któryby tam zostawał,
od każdego dymu na prowizyą pięć gro-
szy dać, co też у dotrzymać powinni.

2-do. Tak czynsz, iako msze dworowi
należące rzeczy maią razem od osiadłych
у przyiemnych włok у morgów, iak w in-
wentarzu ppisane, w czas do dworu zwła-
szcza od Ś. Szymona Judy, aż do Bożego
Narodzenia odnieść, a gdyby kto aż do
Bożego Narodzenia swego czynszu nie
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oddał, wolno dworowi takowego zgrabić у
grabież ławnikom у inszym wiary god-
nym mężom dać taxować у z tego sobie
czynsz zapłacić; gdyby zaś od tey gra-
bieży co nadto było, musi temu, co był
zgrabiony oddano być.

3-tio. Hybernę, do którey у miastecz-
ka swoie dodać у conjunctim z staro-
stwem płacić maią, podług dyspartymentu
dwornego w czas należyty złożywszy do
dworu znieść powinni у z tego dać się
kwitować od Im. pana administratora, a
im. pan administrator, wypłaciwszy do
skarbu Rzeczy Pospolitey, ma kwit wziąć
у u siebie konserwować.

4-to. Okłady Rzeczy Pospołitey у skar-
bowe, jako to altyleryskie (symplo ąuarta
nazwane) podług dawnych zwyczajów zło-
żywszy wcześnie od morgu po groszy
piętnaście dobrey monety im. panu admi-
nistratorowi na kwit onego oddać. Im. pan
administrator, gdy takowe pieniądze na
nałeżącym mieyscu odda, także z nich ma
się dać kwitować у tą kwitacyą u siebie
konserwować. Z miast Połongi у z Świę-
tey eodem modo pocztowe do dworu im-
portować maią.

5-to. Aby im. pan administrator przy
tym starostwie sustentacyą swoją miał,
powinne starostwo według starych zwy-
czajów у ustaw nasladuiących rzeczy do-
dać, jako to: żyta purów 2352Д Derbiań-
skiey miary, jęczmienia purow 235'-/*,
owsa purow 2352/*, siana wozów 246, gę-
si. 56, kurów z dymu po dwoie, a na
mięsiwo, korzenie, soi z morgu, iako zwy~
c zay iest, po tynfów cztery złożywszy, przy
czynszach oddać powinne im. panu admi-
nistratorowi.

6-to. Pozwolone dochody, co im. panu
administratorowi należą, naśladuiące są
przy odebraniu czynszów, iak zwyczay
iest: wpisnego od każdego złotego po gro-
szy trzy dobrey monety, co odebrawszy
bez odwłoki całą w i e ś generaliter ma kwi-
tować; uti moris erat za antecessora od
spraw sądowych w ten sposób, jako to:
od pozwu szostak, a gdy sąd bcndzie

trzymany, od każdego bitego talara po
groszy sześć, za przepis przysięgi groszy
pięćdziesiąt, za złodziejstwo, które dzie-
sięć talarów bitych nie importuie, pięć-
dziesiąt groszy; a gdy złodziejstwo więk-
szey importancyi, ma przezwyciężona stro-
na we dwóynasób płacić; od kupnego у
przedażnego, co we dworze musi być po-
twierdzono, groszy pięćdziesiąt; od wszete-
czeństwa dwa tał ar у bite.

7-mo. Dla obrobienia ogrodów dwor-
nych według starodawnych zwyczaiów
następujące wsie assygnuiąsię: Dowbiany,
Bortkiele у miasteczko Dorbiańy.

8-vo. Im. panu administratorowi dla
•posługi co tydzień włość powinna dawać
stróżów dwuch у stróżówkę iedną do dworu,
a to się koleyno ma się odprawować przez
całe starostwo; a gdyby sam JW. Im.
pan starosta przyiechał do dworu, tak
wiele stróżów muszą dodać, iak wiele
potrzeba bendzie.

9-no. Aby starostwo przez posyłanie
niepotrzebne ruynowane nie było, ustano-
wiono у ordynowano bęndzie, iż od dwu-
nastu osiadłych włók iedna podwoda do
Wilna albo do Królewca, a to tylko dla
potrzeby dworney parą końmi у przy ich
własnym expensie, a że teraz w tak wiel-
ką drogę nie ppsyłaią się, powinne z mor-
gu po tynfowi iednym płacić całe staro-
stwo, a zaś na 5, 6, 7, 8, 9 mil według
starych ustaw w podwody każdy z domu
raz, a nie więcey, na rok wyiechać, z czym
dwór ordynować bendzie, a zaś drugim
blisko do posłania ma aiternatim ieden po
drugim gospodarz iść, iednak że, aby na
gospodarza więcey nie jak raz w rok trafiło.

10-mo. Budynki dworne, młyn, karcz-
my, groble у со więcey dwór do budo-
wania potrzebiiie, powinni chłopi starostwa
iako na materyą, tak też na rzemnieśnika
expens dodać, mosty, ale każda wieś w
granicach swoich, powinna naprawiać
pod winą 5 bitych talarów, a gdyby
iedney wsi za cięszko było, ma pograni-
czna być pomocą, oraz złe drogi napra-
wiać ustanawia śię.
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11-mo. Chłopi starostwa, co po lasach
mieszkaią у pszczoły w drzewach maią,
muszą dworowi oddać połowicę.

12-do. Barcie, które po lasach bartnicy
w opatrzności maią, wcale do dwcru
przynależą.

13-lio. Te wsi chłopskie, które na
swych gruntach у morgach lasy maią,
nie mają się ważyć za granicę przedawać
pod winą 5 bitych talarów, iedno dla wła-
snych pożytków zachowywać у strzec
maią.

14-to. Budynki z iedney wsi do dru-
giey przenaszać żadnemu nie bendzie po-
zwolono, tym mniey takowe budynki za-
granicę przedawać у wywozić sub paena
arbitraria aulae.

15-to. Chłopi z starostwa maią wolne
bierwiona, iednakże aby nie przedawali,
także drzewa na opał, jednakże aby z pnia
nie rombali, ażby wprzód zawaliska у
wierzchowiny w puszczy wyprzątnione by-
ły, na co każdy leśniczy w swoim leśnic-
stwie pilną baczność mieć powinny, pod
winą dwadzieścia bitych talarów, a do
puszczy jadąc każdy powinien opowiedzieć
się we dworze у opowiednego groszy 15
oddać. ,„..... - ^

16-to. Według starych Jista^ powinni
chłopi mieć sieci na^wiffi, a gdy dwór
rozkaże obławę uczynić, maią chłopi wszy-
scy wyniść insimul у miasteczka, ale
żaden z nich niema się ważyć dla siebie
obławy czynić, a który by nie wyszedł na
obławę, winy na dwór 15 groszy powi-
nien zapłacić.

17-mo. AbyjjprawiMJiwośó-postrzegana
у niezbożność ^1апа^зу_|а^__піе_.таіа ża-

-thre^hUrTaje, złodzieje_jMiiespokoyni lu-
dzie oraz nierządnice]Z-w starostwie ~~być
cierpiane Y^^fden^góspodarz iako w mia-
stach tak też na wsiach niema się ważyć
konserwować pod naywiększą karą у wi-
ną etiam, pochożych, chociaż bonae lamae
nad trzy dni bez jlwjume-y wiadomości
przechowywać ważyć się niema, a jeśli
kto ultra tres dies ważył się konserwować,
nie dawszy znać dworowi, każdy taki ma

y j ( p j ^ _ у pieniężną skarany,
a zasiłkowi hultaie у niespokoyni ludzie
albo karane podług uczynków у ustaw
starodawnych, albo wcale z starostwa
wygnane być maią,

18-vo. Komorników bez wiadomości
dworney żaden się niema ważyć przyimo-
wać, ale iesli chcą przyiąć, o pozwolenie
dworu tenebuntur, у iesli by to dworowi
placeret, pozwolić może, ustanowiwszy du-
cta proportione na niego czynszu.

19-no. Także у te przy starostwie po-
stanowienie zostaie, aby dzieci, zięcie, sy-
nowie у wnuki starszych ry—rodzice w
posciwoici-miejjj v starych gospodarzów у
"osiadłych ludzi nie wyzuwali, bogaty ubo-
giego nie potłumiał, a ubogi bogatego nie
oszukiwał, ani parobek od gospodarza
swego gruntu ważył się przymować; bo
gdy kto osiadłości żąda, musi się we dworze
opowiedzieć, gdzie temu dwór osiadłość
dać powinien; gdy-by kto z śmiałości swey
poważył się osiadłego gospodarza grunta
zażywać у sobie przywłaszczać, ma dwór
przy coroczney rewizyi pilną baczność
mieć, albo gdyby według gruntów ieden
na drugiego składał, że nie on, ale inszy
zasiewał, co przy rewizyi pilno postrzegać
należy, a gdy takowy chyirzec postrzeżony
bendzie, ma co raz dwoma talarami bitemi
być karany.

20-mo, Gdyby gospodarz jaki zbiegł,
a tego zbiega dom у grunta drugi objół
у osiadł, a powróciwszy, swoiego gruntu
praetendował, tedy takowemu niema jego
bywszy grunt, ale pustuiący być podany,
a nowy gospodarz przy zbiega gruncie
konserwowany.

21-mo. Ponieważ namiestnicy przy-
wykli, у ten zwyczay u nich bywał, rano
na wiosnę płoty po wsiach objeżdżać, у
gdzie nie zagrodzony płot znaleźli, talar
bity wydarli, co z ruiną poddanych działo
się, tedy w tym ustawę czyniemy, iż ta-
kowy okład in to to kassuiemy у nie po-
winien dwór rychley na wieś wyieżdżać,
ażby do dworu dla szkody w polu uczy-
nioney skarga przyniesiona była, w ten-
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czas dwór ma szkodę oglądać у czyj płot
nie zagrodzony у przez kogo ta się szkoda
stała, takiego baranem na dwór у nagrody
szkodą skarać.

22-do. Aby las nie ruynowano, żaden
się chłop nie ma ważyć w iesieni swoich
płotów palić oraz swawolnie sąsiadów pło-
tów zabierać pod winą dwóch talarów
bitych.

28-tio. Póki wszystko zboże z pól ze-
brane nie iest, niema żaden pod winą
dziesięciu talarów bitych bydła swego w
pole ważyć się wypędzać, aby у ubogi
mógł czasu pozyskać do zebrania zboża
swoiego.

24-to. Ponieważ przy starostwie dwa
lasy są: ieden Woyneycki, a drugi Im pil t-
ski nowy nazwany, które do tych czasów
pod inspekcyą leśniczych zostawały, iakoż
у teraz jeszcze zostaią, gdyby się stało
czasem, że te pomienione lasy pod łow-
czym Woyneyckim bendące, przez niedozor
onego w ruinę poszły, ma takoważ szkoda
dworowi przez połowę od poddanych le-
śnicznych temu у od samego łowczego,
a druga połowa od tego, który szkodę
uczynił, według szłuszności zapłacona.

25-to Strzelby-aby się żaden nie wa-
żył w starostwie mieć pod winą na dwór
dziesięciu bitych talarów у utratą strzel-
by, ponieważ ważyli się abuti na dwór,
zaczym teraz ustanawiam, aby wszytkim
dwór odebrał et ab hinc żaden nie ważył
Щ konserwować.

26-to. Sideł po lasach nie ma się
żaden ważyć stawić na ptastwo pod wi-
ną na dwór 10 bitych talarów у sto po-
storonków za każdym poścignieniem, cze-
&o leśnicze postrzegać maią-

, 27-mo. Ustanawiam у to: iesli jaśnie
wielmożny Im. pan starosta Połohgow-
ski zechce w Wilumiszkach dwór zabudo-
wać, iako iest pozwolono у ustanowiono
od nayiaśnieyszego Króla Imści Włady-
sława Czwartego przez osobliwszy przywiley
wydany na to roku 1639 dnia Ґ msca
Julij, włość powinna bundzie stróżów
dwóch у stróżówki dwie cónlimio dawać,

a iesli nie dość tycłi stróżów było, wię-
cey powinno dodać bendzie.

28 vo. Drew ile potrzeba, jako do Wi-
lumiszek, tak też do Darbian choćby у
browary do palenia wódki pozakładał,
włość powinna dowieść, nie rachuiąc osi
sześćdziesiąt, które składaią się w Po-
łondze.

29-no. Chłopi starostwa, gdy chrzciny,
wesela trzymać bęndą, przyjechawszy do
miasta, jako zwyczay był, maią wszelkie
trunki w karczmach starościńskich brać у
tam stawać.

30-mo. Łowczym у leśniczym, ieśli po-
zwala się strzelby mieć, niewolno będzie
zwierza у ptastwa na swoią potrzebę strze-
lać, ale ieśli ubiją, do dworu odnosić po-
winni у starać się maią co tydzień pta-
stwa do dworu przynosić.

31-mo. Płoty koło dworu Wilumiszek
całe starostwo powinno grodzić у płoty z
lasu Woyneyckiego,przyprowadzić.

32-do. Miasto Święta у Połonga kiedy
latem na morzu łowią, im. panu admini-

| stratorowi co tydzień na szrzodę, piątek у
subotę na trzy pułmiski ryb przynosić
maią.

33-tio. Miasto Świ§ta, jako zwyczay
iest starodawny, na post Im. panu admi-
nistratorowi maią co rocznie dać dorszów
pułtorey beczki bez głów, ślodek morskich
solonych beczkę iedną.

гИ-to. Wołoczebne podług starodaw-
nych zwyczaiów jayca у cielenta ławnicy
z całego starostwa wybrawszy do dworu
przynosić maią.

35-to. Aby im. pan administrator miał
sieć dla łowienia ryb na stawie, włość
powinna z morgu po funcie iednym ko-
nopi dać, a rybacy Świeccy powinni zprząść
у sieć zrobić.

36-to. Lnowanie, jako zwyczay był J.
W. Im. panu staroście cała włość lnu
dwadzieścia kamieni у wołów dwuch przy
czynszach na kuchnią corocznie dawać
powinna.

37-mo. Grunta na włości, gdzie się
znayduią mokre, przez co w czas zasiać
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chłopi nie mogą, a per consecjuens z ta-
kich gruntów małe urodzaie bywaią, tedy
ustanawiam, aby na gruntach takowych
rowy kopali dla ściągnienia wody у dJa
lepszego urodzaju у pożytku swego pod
winą na dwór 5 talarów у 50 postoron-
ków na nieposłusznego.

38-vo. Młyn Dorbiański ante omnia w
dobrym dozorze mieć, aby dworowi pew-
na intrata dochodziła, corocznie rzekę
wyczyścić у krynicy pootwarzać należy,
lnów tam moczyć nie powinni, gdzie prze-
chod wody do młynu impeditiir, a chłopi
starostwa do zagranicznych młynów nie
maią się ważyć zboża prowadzić do mli-
wa, ale do swoiego młynu własnego pod
winą na dwór o bitych talarów.

39-no. Gorzałki żaden nie ma щ wa-
żyć palić, iako iest interdictum per constł-
tutiones Regni pod winą na dwór 10 ta-
larów bitych у konfiskacyą naczynia wsze-
lakiego, ale na potrzebę z szynków dwor-
nych albo samego dworu brać powinien.

40-mo. Żadnych konsiliów у schadzek
żadna wieś, nie powinna prywatnych mieć
sub gravi paena criminali, a iesliby kto
ich do tego podmawiał, wraz powinni
dawać znać do dworu, albo złapawszy ta-
kiego swawolnego człowieka maią do dworu
przyprowadzić, ktury podłóg zasłużenia ma
być skarany, a iesliby takowego człowieka
wieś utaiła у о tym dworowi nie donio-
sła, tedy za wyiawieniem się eodem modo
wieś cała ma być karana, a ławnik w tym
et sub ęadem paena superius expressa ma
pilności dokładać у dworowi co się dzieie
oznaymować.

41-mo. Podczas czynszów wybierania,
kiedy I. W. Im. pan starosta przybędzie,
włość wszelką sustentacyą na cały dwór
na jeden miesiąc dawać powinni, a iesliby
eo tempore nie przybył, tedy za przyby-
ciem qnocunque tempore nie więcey jako
na miesiąc omnia viktualia dawać maią.

42-do. Brzegów morskich, którzy tam
w bliskości mieszkaią, powinni dopilnować,
у iesli jaka szkoda pokażesie, wraz do
dworu powinni dawać znać, a sami zebra-

wszy się rzeczy i ludzi ratować, a choway
Boże samych marynarzów odzierać у za-
bijać, rzeczy żadnych wyratowanych z
okrętu у na brzegu znalezionych nie maią
taić pod utratą życia, ale o wszytkim
dworowi dawać znać у reportować.

45-tio. Żydów w starostwie znayduią-
cych się pormissum erit I. W. Im. panu
staroście konserwować, albo wypędzić za
granicę, ponieważ nie należą do starostwa
jako poddani у nie mogą gaudere jurę
corum.

44-to. Pastwisk, lasów nie maią się
ważyć palić, iesliby pod którą wsią to się
zdarzyło, cała wieś za to odpowiadać powin-
na bendzie, oraz każdy leśniczy w swoim
leśnicztwie pilno postrzegać ma, aby ex-
tranei zwierze bić у ptastwo strzelać nie
wchodzili, a iesliby to się nadarzyło, maią,
takowych łapać, a złapawszy do dworu
przyprowadzić.

45-to. łjawftłków^noedy pan zechce
obierać, każde ławnictwo wybrawszy czte-
rech mężów maią do pana przyprowadzić,
z których pan iednego ad placitum suum
obrać ma. a iesliby z tych czterech pre-
zentowanych żaden nie upodobałsię, tedy
pan może obrać, kogo sobie upodoba, a
obrany ma przyiąć ten urząd sine contra-
dietione, chybaby certas et veras rationes
miał impedientes ad hoc officium, tedy ma
być uwolniony.

Wolność ławnikom ta bendzie dana: od
łozy, straży, okładów potocznych, hyberny
у siana, hybernę zaś у siano wsie do tego
ławnictwa należące zapłacić powinne ben-
dą. Ławnicy przyiowszy urząd, powinni
sprawiedliwie rządzić się у wszystko dwo-
rowi oznaymować, co się po wsiach ben-
dzie działo, a przymuiąc urząd, kiedy pan
bendzie chciał, jurament powinni bęndą
wykonać.

46-to. Iesliby jaśnie wielmożny imśc
pan starosta chciałby co budować, a drze-
wo takie zgodne do budowania nie nay-
dowało się w starostwie, tedy ztamtąd
włość powinna bendzie prowadzić, zkąd
im rozkaże.
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47-mo. Gorzałki żaden się niema wa-
żyć za granicą brać у tam palić pod kon-
fiskacyą oney.

48-vo. Z włoki osiadłey podług zwy-
czajów drugich staróstw, jako to Płotel-
skiego, Jurborskiego, Szadowskiego, Re
towskiego, Tryskiego płacić maią albo po
trzydzieście złotych dobrey monety z wło-
ki, albo mniey lub więcey secundum bo-
nitatem agri; od morgu sianożętnego osiad-
łego po groszy piętnaście dobrey monety.
Grunt pusty ad dispositionem aulae zo-
stawuiesię у tak maią płacić podług zwy-
czaju starodawnego, toż samo z pustemi
sianożęciami ma się czynić ad liberum
arbitrium dworu. (M. П.) Ignacy Sznabo-
wicz sta Gieldanski, dworzanin skarbowy
takowy inwentarz podpisuię. Datt ut sup-
ra. Benedykt Ważynski skarbny W. X.
Litt. pułk. X. Zimgo P. J. P. starosta mp.

N 10—1766 г- Апр ля 23.

Инвентарь им нія Самсонова, Ошмянскаго
лов та, съ деревнями: Охобно, Рожки, Пе-

хуры и Полуяны.

Изъ актовой книги Виленскаго Магистрата за
1756 г., № 5134, л. 377—384.

Recognitio inventarij circa jus pigno-
ratorium lllustris M. Dni Koszczycz, Ca-
pitanei Zahoranensis, in personam lllu-
stris magnilici Domini Sabinski, thesau-
rarij Smolenscensis.

Feria secunda post Dominicam Jubi-
late, die decima mensis Maij, anno Do-
m i n i millesimo septingentesimo quinqua-
gesimo sexto.

Coram actis nobilis officij consularis
civitatis S. R. M. metropolitańae \rilnen-
sis, comparendo personaliter lllustris M.

Dnus Josephus Koszczycz, capitaneus Za-
horanensis, sanus mente pariter et cor-
pore existens, praesentes literas inventa-
rij circa jus pignoratorium parato scripto
ac terrestri modo praeconceptas, in per-
sonam lllustris M. Dni Josephi Sabinski,
thesaurarij Smolenscensis servientes, cum
introfusius contentis, pałam ac libere rę-
cognovit. Quarum literarum de verbo ad
yerbum rescribendo contenta tenor sequi-
tur est que falis.

Inwentarz maiętności Samsonowa, w po-
wiecie Oszmiańskim leżącey, wieczystęy
wielmożnego imci pana Józeffa Koszczyca,
starosty Zahoranskiego, z opisaniem bu-
dynków dwornych у gumięnych tudziesz
poddanych, ich czynszów, dziakła, robo-
cizny у wszelkich powinności, oraz grun-
tów dwornych у pustych, z sianożęciami
etc. przy prawie zastawnym Wlm. imci
panu Józefowi Sabinskiemu, skar. Smolen.
w roku tysiąc siedymsetnym piędziesią-
tym szóstym, miesiąca Apryla dwudzie-
stego trzeciego dnia.

Opisanie budynków dwornych у sumien-
nych maiętności Samsonowa. Naprzód wjeż-
dżaiąc do dworu wrota tarciczne na bie-
gunach, dwoiste z daszkiem. Wjachawszy
na podvyorze po lewey ręce sam rum re-
zydencyiny siary., z oknami у drzwiami,
świnio w dwa, ieden zamkiem wnętrznym
z zaszczepko, proboiem, na zawiasach
drzwi, piekarnia z sienioma słomą kryta,
izdepka dranicami kryta, syrnica stara,
chlewów trzy, owczarnik, chlewczyk dla
świń słomo kryty, staynia duża у wozow-
nia dranicami kryte, staienka, przy tym
browar dranicami kryty z łaźnią, wszed-
szy do gumna puni trzy słomą kryte, tok
z osiecią słomą kryty, drugi tok jałowy
stary także słomą kryty, przepłotow dwa-
dzieście.
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W i e ś O e h o b n i e .

Oleś Korziey z bratem żonatym cią-
gły, służy robocizny w tygodniu
trzy dni, męszczyzna z koniem, a
trzy dni białogłowa pieszą płaci .

Tęże podroszczyzny za Rysko drogę .
Józeff Loszuk z Marcinem Czalejem

służy robocizny na tydzień, іак'о у
Korziey, płaci . . . .

Tęże podroszczyzny za Ryską drogę .
Maciey Masis ciągły, syny Michał,

Jakub, Stefan, służy robocizny na
tydzień, jako у Korziey, płaci

Tęże podroszczyzny za Ryską drogę .
Michał Masis, żonaty, braci: Andrzey,

Jan,. Bartłomiey, służy robocizny,
iako у drudzy, z włoki płaci.

Tęże podroszczyzny za Rysko drogę .
Samus Masis ciągły z swagrem Jan-

kiem Łoszukiem, żonatym, służy
robocizny z puł włoki w iednym
tygodniu dwa dni męszczyzna z
koniem, a trzeri dzień białogłowa
pieszą, w drugim tygodniu dwa dni
białogłowa pieszą, a trzeci dzień
męszczyzna z koniem, płaci .

Tęże podroszczyzny za Rysko drogę .
Jakub Augustynowicz służy robociz-

ny na tydzień, jako у Samus Ma-
sis, płaci . . . . .

Tenże podroszczyzny za Ryską drogę.
Jurko Korziey z synem Chwiedorem

żonatym, służy robocizny na ty-
dzień dwa dni męszczyzna z ko-
niem, a białogłowa dwa dni pieszą,
płaci . . . . . .

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
Wasil Łoszuk ciągły, syny — Chwie-

dor, Jakub żonate, służy robocizny
na tydzień, jako у inne z włoki,
płaci

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
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Pawłuk Czałey z bratem Wasilem,
ciągły, służy robocizny iako у dru-
dzy, z włoki p ł a c i . . . .

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
Andrzey Czaley służy robocizny, iako

у inni, z pułwłocza płaci
Tenże podroszczyzny za Rysko drogę
Jan Masis, żonaty ciągły, służy robo-

cizny iako у inni, z pułwłocza, płaci.
Tenże podroszczyzny za Rysko drogę
Michał Prysczep z szwagrem Anto-

nim, boiarzyn, z włoki gruntu czyn-
szu płaci

Żydowskiego gruntu pułwłocze.

W i e ś R o s z k i .

Kuzma Masis z Alexandrem bratem,
ciągły, żonaty, synowie onych Le-
on, Jan, służy na tydzień robociz-
ny trzy dni męszczyzna z koniem
z włoki, a trzy dni białogłowa pie-
szą, płaci

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę
Leon Duczynski, ciągły, z zięciem, słu-

ży robocizny, iako у drudzy, z puł-
włocza płaci

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę
Cichan Żyło, ciągły, syny: Wasil, Ale-

хіеу, służy robocizny na tydzień,
jako у inni, z pułwłocza płaci

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
Janko Żyło z bratem Stefanem cią-

gły, służy na tydzień robocizny,
iako у inni z pułwłocza, płaci

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę
Siemion Masis ciągły, synów dwóch—

Michał у Stefan, służy pryhonu na
tydzień, jako у inni ż pułwłocza,
Pbci . '

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
BallromieyMerecki "boiarzyn, z bratem

Ineodorem czynszu na rok płaci. .
lenze podrosczyzny za Rysko drogę.
Janko Merecki, boiarzyn, z • synem

Hrehorym, płaci na гок czynszu .
Tenże podrosczyzny za Rysko drogę.
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Jakub Merecki boiarzyn z synem
Hrehorym czynszu płaei . . . .

Tenże podrosczyzny za Eysko drogę .
W tey wsi pustosz Wyhonno nazwano,

w którey włoka gruntu na dwie
zmiany, na którym gruncie gdy kto
zechce zasiewać, tedy powinien dać
trzeci snop dworowi

W i e ś P i e c h u r y.

Symon Orłowski, boiarzyn, z wnukiem
Marcinem płaci na rok czynczu . .

Tenże podrosczyzny za Rysko drogę .
Józef Cichanczyk, boiarzyn, syn Jerzy,

płaci czynszu na rok
Tenże podrosczyzny za Rysko drogę.
Oleś Cichanczyk, boiarzyn, syny Józeff,

Kazimierz, Stefan, płaci na rok
czynszu

Ten podrosczyzny za Rysko drogę .

W i e ś P o ł u i a n y .

Stefan Janowski, boiarzyn, płaci czyn-
szu

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
Maciey Janowski, syny—Stefan, Mi-

chał, czynszu płaci . . . . . .
Tenże podrosczyzny za Rysko drogę .
fSamuś Janowski, syn—Jan, boiarzyn,

czynszu płaci
Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
Andrzey Janowski, boiarzyn, syny—

Jakub, Gabryel, czynszu płaci . .
Tenże podrosczyzny za Rysko drogę .
Maciey Janowski, boiarzyn, czynszu

płaci
Tenże podrosczyzny za Rysko drogę.
Stefan Janowski, boiarzyn, czynszu

płaci
Tenże podrosczyzny za Rysko drogę.
Cłiwiedor Masis, ciągły, syny Mikołay,

Amellian, służy pańszczyzny na
tydzień pułtora dnia, płaci . . .

Tenże podroszczyzny za Rysko drogę.
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Filip Masis, ciągły, służy tako robo-
ciznę, iako у Chwiedor Masis, płaci.

Tenże podrosczyzny za Rysko drogę.
Jan Janowski z bratem Marcinem,

boiarzyn, mieszkaiący na zaścianku
Mucwiczenic, czynszu na rok płaci

Powinność poddanych tak ciongłych iako
у boiar, lubo się dostatecznie powyżey w
liniach wyraziło, iednak dla prętszego wy-
rozumienia tu się poniżey specifikuię,
która być powinna takowa:

Ciongli z włoki gruntu maią służyć ro-
bocizny na tydzień każdy dworowi męcz-
czyzna z koniem trzy dni, a trzy dni biało-
głowa pieszą. Czynszu maią płacić z włoki sa-
dzibney po złłch dwa, dziakła żyta puł becz-
ki wilenskiey miary, za miód maią płacić
po złotych sześć, geńś iedną lub złoty,
kurów dwoie, borowików kop dwie, jaiec
dziesięć, podroszczyzny za Rysko drogę
każdy po złotych osim ma płacić, także
у po dwie talki z swego Ina, wyprzątszy
na swoich dniach, cztyrdziesto pasmowych
po pięć czwierci maią dawać; ciongli
zaś z puł włoki z sadzibney powinni za-
służyć pryhonu w iednym tygodniu mę-
szczyzna dwa dni z koniem, a białogłowa
trzeci dzień pieszą, w drugim tygodniu
męszczyzna dzień z koniem, a dwa dni
białogłowa pieszą.

Czynszu z pułwłoki osiadłey maią płacić
Po złotemu у po groszy dziesięć, dziakła żyta
czwierć iedna Wilenskiey miary, za miód po
złotych trzy, za pułgęsi groszy piętnaście,
kurów dwoie, borowików kop dwie, jaiec
dziesięć, talek dwie, podroszczyzny za
Kyską drogę p o złotych osim każdy ma
płacie. Filip у Chwiedor Masisowie po
czwierci maiące gruntu, przyhonu na
tydzień maj o służyć z dwuch chat trzy
dni takim zwyczaiem, iako у inni puł-
włoczni, czynszu każdy z nich osobną
ma płacie po groszy dwadzieścia, za
miód po złotemu у g r o s z y piętnaście,
dziakła żyta po puł czwierci Wilenskiey
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miary, za geńś groszy osim, kura iedna,
borowików kopa iedna, jaiec pięć, tal-
ka iedna, podroszczyzny za Rysko drogę
każdy z nich po złotych osim. Iі przyiem-
nych gruntów ciągli, którzy trzymaią,
każdy ma płacić po złotych pięć z czwiert-
ki. Boiarowie zaś, iak w Roszkach, tak w
Piechurach z trzech czwierci gruntu czyn-
szu każdy ma płacić po złotych dwana-
ście, za miód złotych dziewięć, podrosz-
czyzny za Ryską drogę złotych osim, bo-
rowików kop dwie, kurów dwoie, talek
dwie każdy ma dawać. Boiarowie zaś w
Połujanach z czwierci gruntu każdy ma
płacić czynszu po złotych pięć у groszy
pięć, za miód po złotych trzy, podrosz-
czyzny za Ryską drogę złotych pięć у gro-
szy dziesięć, borowików kopa iedna, kura
iednego, talka iedna każdy z chaty ma
dawać. Przytym tak ciągli, iako у boia-
rowie wszyscy co rok każdy z chaty ma
dać orzechów garniec, jagód brusznic gar-
niec, poziomek у czarnic po garcu у ry-
dzów borowych po kop dwie. Gwałtów
zaś tak ciongli, iako у boiarowie wszyscy
menskich sześć у żoneckich sześć po dwo-
ie ludzi z chaty co rok latem maią za-
służyć dworowi. Ci tedy wszyscy ciongli
poddani, excepto Ryskiey drogi, do Wil-
na w podwodach każdy z chaty dróg trzy
ma zaiechać na rok z pryhonu, którym za
każdą iedną, ieżeliby iechali drogą, nie
więcey ma być wytrącona pryhon;; iak
tyją tydzień tak chłopów, iako у żonek po
wiele kto służy; także у boiarowie wszy-
scy excepto Ryskicy drogi do Wilna dróg
dwie w podwodach co rok maią zaiechać,
a ieżeliby nie iechali, tedy za każdą ied-
ną drogę po złotych dwa maią płacić. Do
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tego ie.szcze na młyn kołeyną wszyscy do
naprawienia mostów у inne partykularne,
iak dwór każe drogi, posługi у posyłki
podaią się, które maią wszyscy pełnić.
Przydaie sio у ta ieszcze powinność wszyt-
kim tak ciągłym, iąko у boiarom: ieżeli-
by Im. Pan possessor rum we dworze
miał budować, tedy wszyscy na swoich
dniach maią dopomóc do sprowadzenia
drzewa z puszczy Smickiey, do wydarcia
dranic у do inney pomocy. Z zaścianku,
który pod Połujanami, co Ма'сіеу Janbw-
ski trzyma^ za: grunt ma płatcić co rokta-
Jar bity, tegoż zaścianku za sianożęć Po-
łujany cało wsio maią płacić co rok tala-
rów dwa, inne zaś zaścianki, które do tey
maiętności są należące у będą należeć, za
odebraniem pozabieranych, wszytkie do
wolney dyspozycyi у wynaydowania z
onych profitów Imci Panu tenutorowi po-
daią się. Straż tygodniowa koleyną od
ciągłych tyło męszczyzna у białogłowa pie-
szą z kożdey chaty ma być pełniona dwo-
rowi у warta, alias ponocna, koleyną po
iednemu z chaty tylą przez noc ma być
odprawowana. Na pryhon ciągli ludzie
maią wychodzić iak nayraniey z czym
dwór każe. Arenda do dyspozycyi Imci
Pana tenutora у umówienia z arędarzem
ma należeć w Ochobniu, w innym zaś
mieyscu ieżeli by się zdało ims.ci panu
tenutorowi karczmę fundować, — wszelka
pozwala się-wolność. Podymnego wszyscy
ieneraliter poddani Samsonowscy podług
umiarkowania iegomości pana tenutora za
dymów pięć z dymu iako zwyczay złotych
cztery do skarbu ma być płaconą, tedy
złożywszy się złotych dwadzieście powinni
do dworu Samsonowskiego, kiedy rozkaz
zaydzie, za dwie raty Marcową у Septem-
brową na rok importować.

Zasiew żytni w^maiętnosci Samsonowie,
to iest w zmianie od wsi Ochobnia, zasia-
nego (żyta beczek miary Wilenskiey stry-
chowey dziewięć у trzy czwierci, jarzyn-
nego zboża w gołym ziarnie pódaie się
tyle: ienczmienia beczka iedna, owsa1 be-
czek osim, grochu beczka iedna,! pszenicy

puł beczki, gryki puł beczki takowey że
miary Wilenskiey strychowey; które tez
zboże przy ехрігасуі tenuty ma być w
maiętności Samsonowie' tóż miarą у tyle
w gotowym- zostawioną y. żyta tyleż w
polu odsianego na'teyże samey od Ochob-
nia zmienię przy widzu teyż« włości,' a
incmantumby więcey zasianego żyta było,
tedy przy ехрігасуі mam oddać żytem
czyli1 zapłacić. Nadte tedy wyżey wy-
rażone powinności tak ciągli iako у bóiaro-
wie więcey nie maią być pociągani do
powinności żadney. Prsyiemnych gruntów
poddani nie maią zdawać dworowi, tyła
sanii trzymać, a Jegomości Panu posses-
sorowi, iako się wyżey wyraziło, maią
płacić' y' na osiadłość przyiemnie grunta
wolną będzie brać. Na zaścianku Mucwi-
czynie mieszkaiący boiarzyn któremu ie-
zeli by gruntu przybyło, wolną będzie
iegomości panu tenutorowi czynsz ; pod-
wyszyć.

Który'to takowy inwętarz przy prawie
zastawnym na mai^tnośc Samsonow ode-
mnie dziedzica у aktora supra expresso
wielmożnemu iegomości panu Józefowi
Sabinskiemu skarbn. Smolen. dany, ze
wszytką w nim wyrażoną rzeczą in forma
juris zporządzony, ręko moią własną pod-
pisany, przy uproszonych ichm. panach
pieczętarzach. Pisań ut supra. Apud quas
literas inventarij circa; jus pignóratonj
praemisso modo recognitas jsubscriptiones
manuum sunt tales: Józeff. Koszczyfcz sta-
rosta Zahoranski mp. пъ ustnym у oćze-
wistym uproszeniem ^pieczętarz od wiel-
możnego iegomści pana Józeffa Koszczycza
starosty Zahorańskiego do tego inwentarza
przy prawie zastawnym na majętność Sam-
sonow cum omnibus attinentijs w summie
dwudziestu piąciu tysięcy у piąciusett
złotych polskich w sżeścio letnią poseŁsyą
wielmożnemu iegomości panu Józefowi
Sabinskiemu, Skarbnikowi Smoleńskiemu,
danego onerowaną, podług expressyi w
tymże prawie zastawnym wyrażoną, regu-
luiąc się do ordynacyi prawa pospolitego,
iako pieczętarz po'dpisuię; się Macicy—Ka-
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zimierz z TaJatow Talewicz, starosta Oko-
łowśki, skarbnik Brasławski mp. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od wyż
wyrażoney osoby do tego inwentarza przy
prawie' zastawnym na maiętność Samsonow
na lat sześć' w possessyą onerow&ną za
summę dwadzieście pięć tysięcy у pięć-
sett złotych polskich danego Włm. iego-
mości panu Józefowi Sabinskiemu, skarb-
nikowi Smoleńskiemu, podług prawa pod-
pisuię się, Michał Korwin Milewski Cz.
Lidzki mp ; Quae praesentes literae in-
ventarij praemisso modo recognitae sunt
actis nobilis officij consułaris YiJnensis
inscriptae.

Jt 11—1757 ri Октября Ł

Инвентарь им нія Путилова, витебскаго вое-
водства, съ деревнями: Щучинъ Задорожье,

Кукшинъ, Занивье и Застаринье.

Изъ актовой нниги Витебскаго земскаго суда за
1757—1759 г. Л 61/126, л. 95—98.

Aktykacia inwentarza mtnści Puciłowa
od W. I. P. Żukowey, star. В., W1P.
Żukowi, leśn. W. Płł. danego, adpraesens
WIPP. Hłaskom hor. Star. małłkow słu-
żącego.

Roku tysiąc siedmset piędziesiąt siód-
mego, mca Oktobra czwartego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich wodztwa
Witt. podług prawa po sttym Michale
święcie Rzym. w roku supra na dacie
specifikowanym przypadłych et actu juri-
dico w mieście J." Kr. M. Witebsku in
loco solito odprawowanych, przed nami
Antonim Zaranowskim Łuskiną sędzią,
Benedyktem Horbowskim Zarankiem pod-
sędkiem, a Ignacym Kaczanowskim pisa-
rzem, urzędnikami sądowymi ziemskimi
Wodstwa Witebskiego/ comparendo perso-
naliter u sądu patron fmć Pan Wincenty
Budzko komornik inwętarz maiętności Pu-
ciłowa od \ іе1гш im. pani Źukowey star.
Bieckicy Wi lin. jiami Kazimierzowi Żu--

kowi, leśniczemu wodztwa Pdłłockiego1 da-
ny, ad praesens Wielni. IPP. Janowi у
Marciaimie z Żuków Hłaskom, horodni-
czym Starodubowskim, małłkom służący у
należący, ze wszystką w nim inferius de
contextu wyrażoną rzeczą ad acta xiąg
ziemskich1 spraw wieczystych'woiewódstwa •
Witebskiego !podałł, cujus tenor seąuitur
estque talis.

Specifjkacya poddaństwa у ich powin-
ności u triusąue sexus: pryhonu żeńskiego
dzień ieden, męskiego dzień ieden. Gabriel
Szatkowski, na Budziszczu przy karczmie
mieszkaiący, z dwuma synami —Chomką у
Stefanem, u Chomki synów dwa—Hauryło
у Anton, koni troie.—kobył dwie, koń ieden,
trzyma gruntu czwierć włoki osiadłego, pła-
ci podymnego złotych dwa у groszy pięt-
naście, pryhonu żeńskiego dni dwa,1 pry-
honu męskiego dni dwa. Zmitrok zięć
Ausiejczyn zachoży, Karniło Kanapielko
takoż zięć Ausiejczyn, u Zmitroka synów
czterech: Iwan, Jakim, Naum у Daniłó, u
Karniły synów trzech: Mikita, Nikipor1' у
БЧНтоп, koni roboczych troie, trzymaią

' gruntu puł włoki osiadłego, płacą podym-
nego złotych pięć.

-Wieś SzcrMcsyn. Pr^honu żeńskiego
dzień ieden, pryhonu męskiego dzień ieden.
Łukasz Lisica z synem Antonem ma koni
cztyry, trzyma gruntu osiadłego czwierć
włoki, płaci podymnego złotych dwa у gro-
szy piętnaście, pryhonu żeńskiego dzień
ieden, pryhonu męskiego dzień ieden. Pro-
kop Lisica ma koni dwoie, trzyma grun-
tu czwierć włoki iedną, płaci podymne-
go złotych dwa у groszy piętnaście, żeń-
skiego pryhonu dzień ieden, męskiego
dzieii ieden. Roman Maximow z synem
Chodką у wnukiem Pilipem, '̂ koń ro-
boczy ieden, gruntu trzyma czwierć włoki,
płaci podymnego złłch dwa у groszy pięt-
naście, żeńskiego pryhonu dzień ieden,
męskiego dzień ieden. (Jhodor Romanów,
synów trzy; Iwan, Wasil у Mikołay, koni
,dwoie roboczych, trzyma gruntu czwierć
włoki, płaci podymnego złłch dwa у gro-
szy piętnaście, pryhonu żeńskiego dzień
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ieden, pryhonu męskiego ieden dzień. Si-
dor Zaycow z zięciem Jurkom у wnukiem
Atrahimem, koni roboczych dwoie, a trzeci
łoszczak, trzyma gruntu czwieró włoki,
płaci podymnego złotych dwa у groszy
piętnaście, pryhonu żęskiego dni dwa, pry-
honu męskiego dni dwa. Pawluk Amo-
sionek z pasierzbem Małachiem, koni
roboczych troie, trzyma gruntu puł włoki,
płaci podymnego złotych pięć, żeńskiego
pryhonu dzień ieden, męskiego dzień ie-
den. Prochor Ziać z trzema synami: An-
drzeiem. Hryszką у Hawryłą, koni robo-
czych dwoie, trzyma gruntu czwieró wło-
ki, płaci podymnego złłch dwa у gr. pięt-
naście.

Wieś Zadoroże. Żeńskiego pryhonu dzień
ieden, męskiego dzień ieden Sawka Lisica
z dwuma synami Alexiejem у Iwańką, koni
ma dwoie, trzyma gruntu czwierć włoki, pła-
ci podym. złłch dwa у groszy piętnaście.
Żeńskiego pryhonu dzień ieden, męskiego
dzień ieden—Sciepan Lisica z trzema sy-
nami: Махітет, Andrzejem, Marką, ko-
ni ma dwoie, trzyma gruntu czwierć
włoki, płaci podymnego złłch dwa у gr.
piętnaście. Żeńskiego pryhonu dzień ie-
den, męskiego dzień ieden—Zmitrok Li-
sica z dwuma synami Łaurynem у Kuz-
mą, ma koni dwoie, trzyma gruntu
czwierć włoki, płaci podymnego złłch dwa,
gr. piętnaście. Żęskiego pryhonu dzień ie-
den, męskiego dzień ieden—Sciepan Jaryha
z synem Leonem у plemienikiem Michałką
Miszką żonatem, koni troie, zrzebiąt dwo-
ie, trzyma gruntu czwierć włoki, płaci
podymnego złłch dwa у gr. piętnaście. Żeń-
skiego pryhonu dni dwa, męskiego dni
dwa—Сітка Jaryhin, synów cztyry: Niki-
per żonaty, Sierhiey, Andrey у Siemion,
koni ma czworo roboczych, trzyma grun-
tu pułwłoki, płaci podymnego złłch pięć.
Wasil Nowik, na siedliszczu mieszkaiący,
ma synów czterech: Nikipora, Jurkę,Cie-
recha, Marcina, koni ma roboczych troie,
a czwarte zrzebie, trzyma gruntu pułwło-
ki, płaci czynszu podymne bitych trzy,
złłty ieden у gr. piętnaście.

Wieś KuksMijn. Żęskiego pryhonu dni-
dwa, męskiego pryhonu dni dwa— Andrzey
Amosienok z dwuma bracią Cimochiem у
Andrzejem, inaią koni dwoie roboczych,
trzyma gruntu pułwłoki, płaci podymnego
złłch pięć. Pryhonu żęskiego dni dwa, pry-
honu męskiego dni dwa —Cimoch JKarny-
szonek z bracią dwuma: Zacharem у Ro-
maszko, maią koni troie roboczych, trzy-
maią gruntu puł włoki, płaci podymnego
złłch pięć. Hryszko Jarom a, synów czte-
rech imionami: Piotrok, Kuryło, Dzienis
żonaci у Onuch mały, koni roboczych
czworo. Wasil Jaroinin z synem Micha-
łem у dwuma synowcami małemi, koni
dwoie roboczych, a trzeci łoszczak. Iwasz-
ko Jaromin z synem Śawką у zięciem
Chodorem Jaryszonkiem, u syna Sawki
synów trzech: Daniła, Kondrat у Miehał-
ko, u zięcia syn ieden Mikita, ma koni
czworo roboczych, a piąty łoszczak; ci
trzymaią włókę gruntu iedną,_ z "iey słu-
żą pryhonu dni osiem: żeńskiego pryhonu
dni cztyry, męskiego — cztyry, płacą po-
dymnego talar ieden у groszy piętnaście.

Wieś Zaniwie. Żeńskiego pryhonu dzień
ieden, męskiego dzień ieden—Łohwin Li-
sica ma koni dwoie, a trzeci przeszlorocz-
ny, trzyma gruntu czwierć włoki, płaci
podymnego złłcłi dwa у groszy piętnaście.
Żęskiego pryhonu dni dwa, męskiego dni
dwa1—Mikita Misik z dwuma synami—Pio-
trokiem у Audakimem, koni ma dwoie,
trzyma gruntu pułwłoki, płaci podymnego
złłch pięć. Żeńskiego pryhonu dni dwa,
męskiego dni dwa—Masiey Lisica, synów
trzech: Daniło, Iwan у Janko żonate, u
Daniły synów dwa—Ihnat, Andrey, u Iwa-
na synów dwuch—Iwan, Zmitrok, u Janki
syn Pilip, koni sześcioro roboczych у ma-
ły ieden, trzyma gruntu czwierci trzy wło-
ki, płaci podymnego złotych siedm у gro-
szy piętnaście; tenże za grunt czwierć
włoki na płacie w roku tysiąc siedmsel
piędziesiąt siódmym bitych dwa у puł,
dico talar, dwa у złłch pięć. Żęskiego
pryhonu dzień ieden, męskiego dzień ie-
den—Cliodor Wasilonok, synów trzech:
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Chomka, Аіехіеу у Stefan, koni robo-
czych dwoić, a trzeci mały, trzyma grun-
tu czwieró włoki, płaci podymnego złłch
dwa, gr. piętnaście.

Wieś Zastarzynie alias Klimowszczysna.
Żeńskiego pryhonu dni dwa, męskiego dni
dwa—Chodor Soból, synów trzech: Par-
chom, Iwańka żonaci у Jurko nie żonaty,
ma koni dwoie roboczych, trzyma gruntu
pułwłoki, płaci podymnego złotych pięć.
Żeńskiego pryhonu dni dwa, męskiego dni
dwa—Prokop Ciechanowicz z dwuma sy-
nami żonalemi — Chilimonem у Iwańką,
u Chalimona synów dwa—Hryszko у An-
ton, koni roboczych dwoie, trzyma gruntu
pułwłoki, płaci podymne złłch pięć. Mi-
chałko Amosienok z dwuma synami—Ni-
kiperem żonatym у Siomko, u Nikipora
syn Marcin, koni dwoie, trzyma gruntu
pułwłoki, płaci podymnego złłch pięć. Na
dni ciahłe w czas roboczy у pilno dwo-
rowi zhon w tydzień męski у żonecki.

U tego inwętarza podpisy rąk aktorów
tymi wyraża się słowy: Urszula Źukowa
S. JB. In ordine mnie podanego inwę-
tarza iak ia w moiey possesyi trzymałem
у onych używałem, tak IPP. Janowi у
Marciannie z Żuków Hłaskoin hor. Star.
w possesyą podaię у postępuię у ten in-
wętarz ad manus oddaię. Kazimierz Bart-
łomiej Żuk łeśn. W. Płł. Który to tako-
wy inwętarz za podaniem onego przez
wyż wyrażonego patrona ad acta xiąg
ziem. spraw wieczystych wodztwa Witt.,
przyięty у wpisany.

«№ 1 2 - 1 7 5 8 г. Апр ля 23.
Инвентарь фольварка Германова, Мстислав-

скаго воеводства.
Изъ актовой книги Мстиславскаго звиокаго суда

за 1775 годъ, Jfe «О 1536, л. 125—128.

Roku tysiąc siedmsol siedmdziesiąt
piątego, msca Januaryi trzydziestego dnia.

Na sądacli Jey Imperatorskiey Mości
ziemskich Mśeislawskio.li, przed nami Kle-

mensem Glinko, Karolem Święcickim star.
MiJuckim sendziami, Frań. Xawierym Sta-
chowskim sen. у pisarzem ziem., dworza-
ninem skarbu Rzeczy Pospolitey W. X.
Litt., urzędnikami sądowymi ziem. Mścisł.,
comparendo personaliter u sądu patron I.
P. Thadeusz Sudziłowski, strażnik Star.,
inwętarz na maiętność Hermanów WIP.
Stanisławowi Czerniewskiemu dany у słu-
żący ad akta podał, w ten niżey wyrażony
sposób pisany.

Inwętarz przy prawie arędownym ode-
mnie Józefa Hołynskiego, pod§tar. sond.,
rotm. woiowod. Mścisł., por: usar., woyta
J. Kr. mści miasta Mścisławia, qua opie-
kuna dóbr 1. Pana Antoniego Moskiewi-
cza, kray. Mścisł., ieszcze in minorenitate
lat będącego, ichm. panom Antoniemu у
Katarzynie z Moskiewiczow Kościuszkie-
wiczom małkom w roku tysiącznym siedm-
set piędziesiąt ośmym, msca Kwietnia
dwudziestego trzeciego dnia dany у w
trzyłetnio arędowno possesią postąpiony.

Opisanie folwarku Eermanowskiego, od
imści pana Stybałkowskiego nabytego, te-
raz w arędowno possesią ichm. panom
Kościuszkom małkom idącego. Wieżdżaiąc
na podwórze wrota barzo mizerne między
dwuma słupkami, przy nich łazienka cale
nie wielka, od niey prosto punia z ple-
cienia dla bydła, przy teyże punka malęka
z drzewa okrągłego budowana, słomo kry-
ta. Wróciwszy na dwór, wchodząc do sa-
mego mieszkalnego budynku, ganek o kil-
ka słupkach z daszkiem, z którego wcho-
dząc w sień, w lewo rękę obróciwszy się,
izba biała z alkierzem, tarczycami wzdłuż
przepierzonym, maiąco stoi z tarczyc, bez
podłogi, wewnątrz iego piec kaflowy zie-
lono polewany z kominkiem kapiastym
dla rozłożenia ognia, w yzbie ławy wkoło,
okien w nim cztyry z szkłem rożnym w
drzewo osadzonych, w których u iednego
okna całey kwatery niemasz, a u innych
szyb trzech niedostaie, okięnica do nich z
podwórza na zasowach, drzwi w tym bu-
dynku co na zawiasach у hakach żelaz-
nych czworo: iedna s podwórza do sieni,
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drugie z sieni do, izby —. klamka у kru-
czek żelazny, trzecia do alkierza, czwarte
z sieni do komórki, inne zaś drzwi na
biegunie. Ten budynek z drzewa okrągłe-
go budowany, we strzodku wystukowany,
dorem kryty; piekarnia tuż przy budynku,
w. prawey ręce sieni, słomo kryta, do
mieszkania dalszego niezgodne. Wyszedszy
z budynku na dwór w prawey ręce pu-
nia, z drzewa okrągłego budowana, dobra,
słomą kryta, niżey tey puni punia druga
z lasek prostych wystawiona, także słomo
kryta. Gumno wtyle tego folwarku będą-
ce nie opisuię, bo nie podaie się. Ten
folwarek ogrodzony różno grodzą polową,
a że.; coinmoditali possesorow nie dostar-
,czą, zabudowania, dla tego ze dworu wy-
szego wyznaczono puuie iedną, imbaryk
ieden, spiżarnia, także imbaryk na tey
stronie młynu z drzewa okrągłego budo-
wany przewieść tenutorybus pozwala się.
Бо tego folwarku młyn, a z niego przy-
chodząca miarka wezmę ad haec wolne
niliwo na potrzebę własną po połowie z
wyszym dworem pozwala: się у podaie się.
Browar ex quo, kocioł iest na równe czę-
ści : należący.także у naczynie browarne
po, połowie podaie się. Reperacia grobli
y. młynu z oboyga stron być powinna.
Łowienie ryb w,stawie itryhubicą, a nie-
wodem tenutorybus pozwala się. Gay aby
niebył; pustoszony, ani wyrąbany niniey-
szym inwentarzem. procavet.

Specyfikacya,poi, ogrodów, sianożeci do
tego folwarku przyłączonych. 1-mo. Zmia-
na nazwiskiem Baranową podomszar, ży-
tem zasiana,,na którey padło ośmin mia-
ry Mścisł. numero iedynaście у puł. Dru-
ga zmiana za gumnem wyznim, pod, gay
brzozowy, około drogi ze wsi Hermanowa
do miastai Mśeisławia idącey. Trzecia zmia-
na nazwiskiem,, pod Truehonową, grani-
cząca s Starym siołem. Piersza sianożęć

,;na Baranowie z połowy na wozów nume-
ro .piętnaście. Druga sianożęć pod Tru-

. chanowem z połowy na wozów numero
dwanaście. Trzecia sianożęć w Lankach s
połowy na wozów numero pięć, Czwarta

sianożęć w Obórkach z połowy może być
na wozów numero osim. Facit wozów nu-
mero czterdzieście. Pierwszy ogród prze-
ciwko gumna z połowy. Dwa ogród prze-
ciwko sadu z połowy. Trzy ogród za obo-
ro dworu wyżniego z połowy. Dość na-
tym, że wszytkie grunta, jakie tylko są
do używania zgodne, po połowie, z ieym.
panio Anno z Bielackich Moskiewiczową
rozbierać possesores maią, aby iedna dru-
giey części nie przeważała.

Wieś Hermanów z połowy, gospodarze
w tey wsi. Pierwszy Asip Prywał, syn
Listrat ieden, koni troie, na czwiertce grun-
tu, kura iednego, jaiec pięć, płótna łokci
dwa, czynszu złłotych pięć. Drugi Hawryło
Laszynok, synJwan, wnuki Jachim, Jaków
ieden, krów dwoie, koni сгдуого, na
czwiertce gruntu, kuraiednego, jaiec pięć,
płótna łokci dwa. Trzeci Macwiey Sapo-
żnik, syn Pawluk ieden, koni dwoie, na
czwiertce gruntu, kura iednego, jaiec pięć,
płótna łokci dwa, czynszu złotych pięć.
Czwarty Makiey Mokiejow, syn Hryszka у
wnuk Hryszko, syn.ieden, krowa.iedna,
koni czworo, gruntu czwiertkę, kura ie-
dnego, jaiec pięć, płótna łokci dwa,
czynszu złotych pięć. Piąty Audakim Pa-
stuch, syn Filip żonaty ieden, koni troie,
gruntu czwiertkę, kura iednego, jaiec pięć,
płótna łokci dwa, czynszu złotych pięć.
Szósty Pilip Laszynok mieszka z siostro,
krowy trzy, ma gruntu czwiertkę, kura
iednego, jaiec pięć, płótna łokci dwa,
czynszu złotych pięć.-Siódmy Zmitrok
Atrochimow, koni dwoie, gruntu czwiert-
kę, kura iednego, jaiec pięć, płótna łokci
dwa, czynszu złotych pięć. Hospodarzów
chat siedym. Latus in summa synów pięć,
krów trzy, koni dwadzieście ieden, gruntu
czwiertek siedym, kurów siedym, jaiec
trzydzieście pięć, płótna łokci czternaście,
czynszu złotych trzydzieście pięć.

Powinność łych chłopów. Czynsz wnosić
około Bożego Narodzenia. Pryhon na ty-
dzień męszczyzna lub kobieta" po dwa dni,
zhon ieden do zebrania żyta z,pola, drugi
do poraniny pozwala się, podwody ani
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strażą nie podaie sio, a iesiiby była iaka
posyłka, to z pańszczyzny ma być odtrą-
coną. : '

Compendium iniraty z folwarku opi-
sanego rocznie przychodzić maiącey. Żyta
zasianego podaie się' ośmin iedynaście у
puł, ceno po rublu, facit złotych sto pięt-
naście, ogrody per taxam kładnę po złotych
piętnaście, siana;do płacy kładnie się wo-
zów trzydzieście, po złotych dwa, facit
złotych sześćdziesiąt. Połuja z młyna alias
miarkę prócz mliwa dwornego kładnie się
złotych sto piędziesiąt, kur daimych sztuk
siedym, każda po kopiejek trzy—złotych
dwa, kopiejka iedna, jaiec dannych sztuk
trzydzieście pięć,. dziesiątek po kopieyce
iedney—facit kopiejek trzy у puł. Płótna
danego łokci czternaście, kóżdy po kopie-
jek trzy facit : złotych cztyry у kopiejek
dwie; Facit. na rok intrat z folwarku
suramam złotych trzysta czterdzieście pięć,
kopiejek sześć у puł. Zaczym na Jat trzy
uczyni; rublowey monety, licząc każdy
moneto po tynfów sześć in summa zło-
tych tysiąc trzydzieście .dziewięć; kopiejek
dziewięć у piih

U tego inwentarza podpis ręki aktora
przy wyciśnioney pieczęci na laku czer-
wonym у WWIPP. pięczętarzow in haec

егЪа: Alichał Hołynski pułkownik woie-
wodztwa Mścisławskiego. Oczewisto pro-
szony pieczętarz od W. I. P. Józefa Anto-
niego Hołynskiego,: podstarosciego sądo-
wego, rotmistrza woiewodztwa Mścisław-
skiego, porucznika usarskiego znaku J WIP.
Meminga, podskarbiego W. W. X. Lit.
do tego inwentarza przy prawie arędow-
nym . \V. 1. Panom .Antoniemu у Katarzy-
nie z Moskiowiczow Kościuszkom mał-
żonkom w trzy letnio possesią maietności
Ilermanowa, w woiewodztwio Mścisłav--
skim_ siU^yaney, danego, iako pieczętarz
podpisuię się Łukasz iMikołay Waluźynicz
Kościuszko stolm Star., regent grodź. w.
Mścisławskiego. Ustnie proszony pieczętarz
od osoby.wyż wyrażoney do tego inwen-
tarza przy prawie arędownym . na, lat trzy
ichni, panom Antoniemu у Katarzynie z

Moskiewiczów Kościuszkom małżonkom
danego, jako pieczętarz podpisuię się Jó-
zef Horbaczewski. Który to takowy inwę-
tarz za podaniem onego przez wyż wyra-
żonego patrona ad akta, iest do xiąg ziem-
skich Mścisławskich przyięty у wpisany.
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Инвентарь им нія Кляпина и слободы Горы,
Р чицкаго пов та.

Изъ актовой книги Р чицкаго земскаго суда 'за
1 7 6 7 — 1 7 6 8 годы, to 40/1726 л. 7 9 9 — 8 0 0 .

Akt inwentarza na dobra Klapin WJP.
Malinowskiemu S. Z. R. służący.

Roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt
ósmego, msca Decembra siódmego dnia. ,

Przed aktami sądowymi ziem. pttu
Rżgo comparendo personaliter IP. Macicy.
Chodosowski inwentarz dóbr lenno wie-
czystych • wsi Klapina у JSłobody w Lesisz-
czach osiadłey, Hory nazwaney, А ІР.;
Malinowskiemu, sendziemu ziem. Rzeczyc-
kiemu służący ad akta xiąg ziem. pttu Rzgo
podał, którego tenor sequitur talis;

Inwentarz dóbr lenno wieczystych wsi
Klapina у słobody w Lesiszczach, od pią-
ciu lat osadzoney, teraz nazwaney Hora-
mi, w pttcie Rz~kim, w trakcie Czocer-
skim leżących, przy podaniu, przezemnie
Daniela Adama Leśniewskiego, skarbnika
ziemi Br., dworzanina skarbowego J.Kr.
Mści WIP. Michałowi Malinowskiemu,
stolnikowi Bracław. у sukcessorom imści
za przywileiem nayiaśn. Krula Imści Au-
gusta Trzeciego, szczęśliwie nam ' panuią-
ccgo, post fata urodzonego Pawła Maka-
rewicza w roku teraznieyszym tysiąc sie-
dymselnym piędziesiąt ósmym, msca Ma-
ja wturego dnia, za ziechaniem ad fun-
dum bonorum przezemnie dworzanina
skarb. J.Kr. mści sporządzony.'

Opisanie dworu Klajńnskieyo. Wieżdza-
iąc do 011СЦ-0 ze wsi brania nowo założona



ż dwiima szpichierzami, miedzy kturemi
wrota podwóyne na biegunach z gozdźmi
żelaznemi; wiechawszy na dziedziniec po
prawey stronie budynek nowy, teraz kon-
lduduiący, przed kturym budynkiem ga-
nek, w sieni wszedłszy po prawey stronie
izba z piecem zielonym у kominem iesz-
cze nie skończonym, z izby komora, z ko-
mory bokówka takoż z piecem zielonym у
kominem nieskończonym, z tey bokówki
drzwi do sieni, sienie w puł przerąbione,
z tych sień drugie sienie, przy kturych
sieniach izba gospodarska z komorą у z
piecem kaflanym у piekarnianym krzyżo-
wym. W tym wszytkim zabudowaniu drzwi
dziesięcioro, na zawiasach, z klamkami у
zaszczepkami żelaznemi, okien szkła okrąg-
łego w drzewo oprawionych iedynaście; te
zabudowanie wszytkie dorem w łotoki kry-
te. Z tyłu tego budynku dwie piekarnie
nowe postawione, ieszcze ze wszytkim
nieskończone. Od tey piekarni obora no-
wa, w kwadrat stawiona, do kturey obo-
ry wrót dwoie, iedne podwóyne, drugie
poiedynkowe, przy tey oborze chlewków
małych dwa; tamże w kwadrat staynia
ieszcze nieskończona, te zabudowanie do-
rem kryte. Między piekarnio a oborą wro-
ta do rzeki podwóyne z dranic, za khiry-
mi wrotami browar stary nad rzeko stoi;
takoż w końcu nowego budynku stary bu-
dynek bez pieca у okien, przed kturym
budynkiem sieni, izba, z izby komora, bo-
kówka у zspiżarnia; w tym zabudowaniu
drzwi pięcioro na biegunach, ktury dorem
kryty, ten dziedziniec wszytek grodzić za-
łożony parkanem w szuły. Z bramy wy-
szedłszy przez ulice gumno po prawey
stronie z osiecio iedną. dorem kryte, po
lewey stronie odryna stara na złożenie
zboża, dorem kryta, wrota z dranic na
biegunach; w tymże gumnie przepłotów
dwa dla suszenia zboża, te gumno płotem
ogrodzone.

Poktki f/runłow na zasiew dworny żyt-
ny у iarzynny w Klapinie. Primo poletek
nazwany Sieliszcze, idąc ku młynowi, te-
raz na zasiew jarzyimy. Secundo poletek

za cerkwio także Sieliszczem nazwany, w
tym roku na popar. Tertio poletek za rze-
ko Klapinko, Wielko у Małe pole nazwany.

Sianożęci dworne. Primo sianożęć w
Luzie nad Sożem od ieziora Obczaiu do
rzeczki Slrumienki, takoż sianożęci koło
rzeczki Klapinki.

Jeziora do dworu Klapinskiego zdaw-
na należące nad rzeko Sosem. Primo ie-
zioro Hordzie! o w toni sześć, numero sześć.
Secundo Borewica tonią iedna, numero
iedna. Tertio iezioro Bychowiec wstępne
tonią iedna, numero iedna. Quarto Szczu-
kowiec tonią iedna, numero iedna. Quinto
w Bronnym krynica.

Opisanie poddanych wsi Łlapina. Na-
przód opisanie cerkwi. Cerkiew z bierwion
okrągłych ronbipna, dorem kryta, stara,
do kturey cerkwi zdawna należącego grun-
tu puł włoki, teraz w pustoszy zostaiąca.
Pierwszy na pułwłoczu Andrzey Budnik,
synowie: Fiedos, Akinsza, Jarmoła, synów
trzech, płaci czynszu złotych dwadzieścia,
pryhonu dni trzy. Drugi na pułwłoczu
Iwan Sawianok z bratancem, płaci złotych
dwadzieście, pryhonu dni trzy. Trzeci na
czwiertce Niczyper Śawiano, złotych dzie-
sięć, pryhonu dni dwa. Czwarty na
czwiertce. Iwan Sawionkow zięć, syn Pan-
krat, syn ieden, złotych dziesięć, pryhonu
dni dwa. Piąty na czwiertce Wasi! Autu-
szonek, złotych dziesięć, pryhonu dni dwa.

\ Szósty na czwiertce Cit Autuchow, zięć,
j złotych dziesięć, pryhonu dni dwa. Siód-

my na czwiertce Аіахіеу Tabała, syn
Hryszko, złotych dziesięć, pryhonu dni
dwa. Ósmy na czwiertce Jakim Strzelec,
syn Jakusz, syn ieden, złotych dziesięć,
pryhonu dni dwa. Dziewiąty na pułwło-
czu Arciom Kalinka, syn Fiedor, siestrza-
now Alisim у Auchim, synów trzech, zło-
tych dwadzieście, pryhonu dni trzy. Dzie-
siąty na czwertce Аіехіеу Czeberaka, syn
Hryszko, syn ieden, złotych dziesięć, pry-
honu dni dwa. Jedynasty na czwertce
Audakim Storaz, złotych dziesięć, pryho-
nu dni dwa. Dwunasty na pułwłoezu Zo-
sim у Prakop Misniczonki, synowie: Аи-
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ton, Prakop, Fiedos, Sierhiey. synów
czterech, złotych dwadzieścia, pryhonu dni
trzy. Trzynasty na czwertcc Mikuła Jaro-
ma, syn Jakub, syn ieden, złotych dzie-
sięć, pryhonu dni dwa. Czternasty na
czwertce Kondrat Młynarz, złotych dzie-
sięć. Piętnasty na czwertce Cimoch Mi-
snikow, synowiec Pilip, złotych dziesięć,
pryhonu dni dwa. Szesnasty na czwertce
Iwan Czorny słobodczyk, złoty ieden. Sio-
dymnasty na czwertce Siemion Bałachon
słobodczyk. Osimnasty na czwertce Sie-
mion Snitczonek słobodczyk. Dziewiętna-
sty na czwertce Prakop słobodczyk. Dwu-
dziesty na czwertce Atroch Borozna, syn
Fiedor, syn ieden, złłch dziesięć, pryhonu
dni dwa. Dwudzieste pierwsze pułwłocze
arendarz trzyma gruntu pułwłoki, kturen
płaci arendy z młynem у waluszem tala-
rów bitych czterdzieście, in iinum aren-
dy z czynszem złotych trzysta osimdziesiat

Młyn na rzece Klapince o iednym
kole у falusz przy nim o iednym kole.

Pustoszy w tey wsi po wyszłych chło-
pach sześć.

Czyni intraty gołego grosza kurencyi
ruskiey, licząc złotych po szostaków dwa,
lacit in unurn złotych pięćset osimdziesiat
zpełna, nutnero pięćset osimdziesiat.

Powinność tey wsi Klapina: z puł wło-
cza gruntu, ktury trzyma, ma pryhonu za-
służyć trzy dni, a z czwierci gruntu dwa
dni z czym dwór każe; na stróże od pory
do pory koleyno chodzić maią. Czasu
następuiącey młodzby koleyno, póki młodź-
by stanie, na swoich dniach pomłocić po-
winni będą. Gwałtów na rok cztyry: do
orania pola dwa, do żniwa dwa, siano-
żęci dworne na dniach swoich uprzątnąć
powinni. Takoż z puł włocza gruntu sie-
dzi bnego kurów dwoić, jaiek puł kopy,
po kopie każdych grzybów, które się za-
rodzo, po garcu każdych jagód у po garcu
orzechów, po pułmiarki' chmielu, a z
czwierci gruntu w pul tego dawać powinni.
Zasianie ogrodziny у zebranie oney bez
pryhonu na swoich ' dniach powinni będą.
Trzymaiących otczyny z czwierci gruntu

po puł puda miodu czyli w pul ze dworem
podglądać pszczół powinni. Do grobli czasu
potrzeby czyli reparacyi młynu gwałtem
wszyscy tak pryhonni iako słobodczykowie
za rozkazem dwornym powinni będą, do
zakoczenia у ciągnienia iezior koleyno na
swoich dniach powinni będo chodzić. Po-
dymne у czasu uchwały seymikowey czy-
li też seymowey ciż poddani podług da-
wnych zwyczaiów opłacać .powinni będą.
Inne wszystkie rządowki у powinności po-
dług dawnego zwyczaiu odprawować po-
winni będą.

Sloboda nowo omchona w Lesiszczu
własnym gruncie Klapinsldm. teraz naz-
wano Hory, ponieważ onym do lat pięciu
słobody, a teraz do wyścia słobody żadney
powinności nie pełnią у grunta ieszcze
nie są podzielone, zaczym po wyściu sło-
body у po rozmierzeniu gruntów, wiele
się pokaże pod nimi włok gruntów sie-
dzibnych, to podług opisania wsi Klapin-
skiey у сі słobożanie też samo służyć у
pełnić powinni będą.

Granica tych dóbr Klapina у słobodki
w Lesiszczu, nazwanemi Hory, z duktu у
wiadomości starożytnych ludzi Klapinskich,
tudzież postronnych mużow ze włości staro-
stwa Propoyskiego ze wsi Wołyncow у Ве-

! reziak, ktura tak się w sobie ma. Zaczyna
pięta granicy od rzeki Soża wedle Wołyn-
skiey zakuty od starostwa Propoyskiego
granicząca do ieziora Obczaiy, ztamtąd łu-
hem do Wozkiey krynicy, ztamtąd łuhem
na bor małemi mchami do mchu dużego,
ktury się nazywa Zubrynne Błoto у Kor-
sunskie. starodawnemi rubieżami do łohu
Kalinowego, tym łohem do rzeki Klapinki,
to rzeczko w gure do ruczaiu Nowinca,
tym Nowincem w gure na borek Rutkow,
ztamtąd staremi rubieżami, lasami у bor-
kami do błota Czernina, z tego błota rzeczko
Czernieni wniz do Pokotki rzeczki, gdzie z
starostwem Propoyskim kończy się gra-
nica; Pokotko rzeczko wniz do Horody-
szcza, z Horodyszcza przez łóżek do Boro-
winki, tu granica kończysię ze wsią Wy-
drenko; z tamtego borku do DołhegoBor-
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ku, tym borkiem do lasu, lasem do rzeczki
Werzawki, ztamtąd do rzeczki Wittow,
ztamtąd przez las у bor rubieżami do
Berezowego błota, ztamtąd rubieżami przez
Jużek do Kruhlica, rubieżami przezrzeczkę
Strumięnki dołolm krętego, tym łohem do
rzeczki Strumienia do Мопіаг'Кгушсу, z tey
krynicy do rubieżney łozy у Soża rzeki—ta
ściana granicy ze wsią Strumieniem, Sożem
w gure do Wołynskiey zakuty, granicy ze
wsią Litwinowiczami. Do kturego inwen-
tarza w^asno moią ręko podpisuię się. U
tego dóbr lenno wieczystych Klapinskich
inwentarza przy wyciśnioney na laku czer-
wonym pieczęci podpis ręki WTP. dwor-
zanina Skarbowego Jkr. Mści his verbis:
Daniel Adam Lesniewski skarbnik ziemi
Eranskiey, dworzanin skarbowy Jkr. Mści.
Który to takowy inwentarz za podaniem
przez wyż wyrażoną osobę ad acta, iest
do xiąg ziemskich pltu
у wpisany.

Rz-go przyięty
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Инвентарь им. Вака и П тухово Виленснаго
и Трокскаго воеводствъ.

Изъ актовой книги Виленскаго Магистрата за
1758 г. № 5136 л. 580—585

Recognitio inventarij perillustrium MM.
DDr. Walorum, Vexilliferorum grodnen-
sium conjugum et Więckowiczowna Sub-
judicidis Trocensis in personam illustris
M. Dni Sobotkowski dapiferi Vendenscen-
sis.

Feria quinta ante festum S. Mariae
Magdalenae die vigesima mensis Julij
anno Domini millesimo septingentesimo
(jiiinąuagesimo octawo.

Coram nobili officio consulari сі і-
tatis sacrae Regiae Majestatis rnetropoli-
tanae V'ilnensis comparentes personalitcr
perillustres magnifici domini Jósephus
et Maryanna de Więckowicow Walowic,

ехіШГегі grodnenses conjuges, noc поп

perillustris magnifica virgo Theressia Więc-
kowiczowna, subjudicidis palatinatus Tro-
censis, sani mente et corpore existentes,
praesentes literas inwentarij parato scripto
praeconceptas, in personam illustris ma-
gnifici Domini Antonij Sobotkowski, da-
piferi Vendenscensis servientes, cum in-
troiusius contentis, pałam ac Jibere reco-
gnoverunt. Quarum literarum pi'aemisso
modo recognitarum de verbo ad verbum
rescribendo contenta tenor seąuitur estąue
taJis: •

Inwentarz majętności Waki у Pietu-
chowa, w woiewodztwach Wileńskim у
Trockim Jeżącey, od nas—mnie Józefla
Wala, chorążego powiatu Grodzieńskiego
względem starszeństwa małżeńskiego a
mnie Maryanny z Więckowiczow Walowey,
chorążyney Grodzien. у Teressy Więcko-
wiczowny, podsędkówny ! Trockiey iako
aktorek, przy prawie wlewkowym na też
maiętnośó Wake у Pietuchow oraz wie-
czystym na przykupłe tamże będącą tak,
iako zeszli w Bogu Wielmoż. ichm. pa-
nowie Franciszek oyciec podsędek у Ka-
zimierz syn pisarz ziemski, urzędnicy
w-dztwa Trockiego у my sami trzymali,
w swoich dawnych granicach, obycho-
dziech, intratach, z tym wszytkim bez
żadney ехсерсуі konformuiąc się do tegoż
prawa od nas wielrnoz. imsci panu Anto-
niemu Sobotkowskiemu, stolnikowi Wen-
denskiemu danego, w roku teraznieyszym
tysiąc sedmset pięćdziesiąt ośmym, mie-
siąca Julij cztyrnastego dnia sporządzony.

Naprzód opisanie zabudowania dworu,
jadąc od Wilna most pod dworem na rzece
Wace, przez który przeiechawszy wrota
pierwsze na dwuch słupach, z desek cio-
sanych, na biegunie. Budynek mieszkalny
tyłem do rzeki stoiący, z drzewa pkrą-
głego ze srzodka skJotowany, drzwi do
sieni, z sień po prawey ręce izba biała z
komorą, w izbie okien trzy, w komorze—
dwa, alkierz przyslawowany w szuła, ta-
koż okien dwa, piec zielony z kafel, ko-
minek do komina nad dach wyprawadzo-
ny, ściel у podłoga z descek, okna ze
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szkła ordynaryinego, ramy podwóyne roz-
mykaią, okienice przy oknach, drzwi troili
na żeJezie wszytko, czwarte drzwi z ko-
mory do kuchni, z izby tey przez sień
prosto piekarnia gospodarska z piecem do
chleba pieczenia, z cegieł umurowanym,
takoż komora у alkierz iak przy izbie, w
alkierzu przepierzenie z descek okna dwa
szklarnie, w piekarni małe okienka, drzwi
troie, ściel z descek у ławy dwie, w sie-
niach przepierzona kuchenka, na tył sień
są drzwi у w przypierzeniu drzwi. Ten
budynek wszytek dranicami pokryty, ko-
min z cegieł nad dach wyprowadzony. Na
przeciw tego «budynku wrotyma samemi
obora w iednym zabudowaniu prostym po-
przegradzona we srzedzinie, ma wrót troie
z descek, w stayni po części nayduie się
pomost у iasla, słupy zamiast przeoryn,
chlewek na korni świń, ptasznik у blisko
stary swironek, a teraz miecznik, pokrycie
słomo, a po szorze dranicami w koło,
Szpichlerz z gankiem, frontem na gumna,
słomą у dranicami kryty, podłoga z drze-
wa, zasieków do zsypania zboża dwa, drzwi
na biegunie, zasczepka у dwa proboie, z
drzewa okrągłego, przy nim powieć na

złożenie- Od tego szpichlerza na tył sa-
dzawki dwie zarosłe, a naprzeciw sadzawek
dwa browary—piwny у gorzałczany, ty-
łom do rzeki Waki stoią, maią suszar na
słody у z gruntu reparacyi potrzebuią; z
sadzawek rynami woda na trąby idzie,
ten browar pod nakryciem dranicznym.
Od tego browaru przez dziedziniec po-
dwórze, gumno we trzy przęsła, po stro-
nach iest suszarnia, w końcu wrót dwoić
podwóynych, plewnik przy gumnie у
szpichrzyk na sypanie zboża, draniczne
pokrycie z gruntu reparować ' potrzeba.
Przepłotow przęseł dziesięć у to stare. Na
ogrodzie jarzynnym iest piwniczka drze-
wem cembrowana w ziemi, nad nią dach
z dranic; za tymże ogrodem ponizu wę-
gornia ze wszytkim stara: Na śrzod dzie-
dzińca na ietlnym słupie syrniczka, po-
wieć na złożenie przy boku obory. Wrota
do Trok wyieżdżaiąc, do gumniszka wcho-
dząc koło miecznika ku sadzawce, koło
szpichra ku browarom po dwa wierzeie: na
biegunach z descek. Ogrodzenia tego dwo-
ru wszytkie ze srzodka laskowe. Ogrody
zaś ieden na boku gumna,
dynkiem żerdziowe.

drugi za bu-

O s a d a w s i W a k i .

1-mo. Kazimierz Szeybak, żona Aga-1

ta> syn Tadeusz 6, córki: Anna
8, Krystyna "Б, Elżbieta 1, dzieci .

2-do. Jan Protasowicz, żona Nastazya,
córki: Teresa 11, Maryanna 9,
Maryanna 5, Bogumiła 2 . .

3-tio. Symon Stankiewicz, żona Teo-
dora, syn Sianisław 20 . . .

4-to. Marcin Horbaczewski, żona Ma-
ryanna . . .

5-to. Joachim Ficdorowski, żona Zo-
lia, syn Teodor 26 we, dworze słu-
ży, Jan 20 za Wilią u XX. iczu-
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itow służy, Tomasz 12 pasie w
swoiey wsi bydło. Ten Joachim
dłużny złłch 11 gr. 21, ięczmienia
l/s, owsa 5/8; żyto przez lat dwie
ze dworu zasiewano in summa wi-
nien . . . . . .

6-to. Jurko Horbaczewski, żona Aga-
ta, córka Elżbieta 3 . . .

7-mo. Piotr Charytonowicz, żona Ewa,
syn Michał 26, Cimoch 15 w Kru-
lewszczyznie służy, córki: Barbara
10, Kunegunda 4, niedawno osiadł,
nie służy . . . . .

S-vo. Jakub Fedorowski, żona Anna,
syn Marcin żonaty, żona Agata,
syn Marcian, Adam, córka Magda-
lena 20, Jakuba ,

9-no. Ławryn Bołmszewicz, żona Re-
ina, syn Michał 15, Bartłomiey 6,
Kazimierz b, córki: Maryanna 15,
Anna 10, Maryanna 5 . . .

10-mo. Jakub Bombarowski, żona
Agata, córki: Maryanna 4, Krysty-
na 2

Latus facit .

Ta wieś, ut expressum superius, ma
grunta w swoich granicach у miedzach
sobie dobrze wiadomo, leży nad rzeką
Waką, a przy gościńcu Grodzieńskim, ja-
dąc z Wilna tym gościńcem, most na rze-
ce Wace, przez ten most przeiechawszy
karczma wiezdna, izba mieszkalna z ko-
morą, węgły w zamek robione, drzewo
pod sklut oprawne, piec kaflowy z krzy-
żowym, do izby у komory drzwi na bie-
gunach, u drzwi komorny cli dwa pro bo-
ie у zaszczepka, stół duży na krzyżowych
nogach, ściel z descek, naprzeciw tey iz-
by przez staynie piekarnia takoż z komo-
rą у piec z gliny prosty; w pierwszym
zabudowaniu mieszkalnym okien trzy
szklannych, a w komorze iedno, staynia
z dwoma gankami у wrotyma na biegu-
nach z descek, dranicami kryta. JNieopo-
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dal tey karczmy na tyle mieszkalney izby
białey browaryk, w nim suszarnia у chle-
wek zgniłe, naprzeciw tey karczmy przez
ogrody gumienko do złożenia zboża, sło-
mą pokryte, a szor ieden dranicami kry-
ty. Grunta tey karczmy у łąki kontraktem
opisane, w swoich miedzach у znakach
arędarz ma wiadome.

Osada wsi Nicowssczyzny, boiar. Wieś
Nicowszczyzna nad ieziorkiem, Balczyka-
mi nazwanym, do którego ieziorka w ied-
nym końcu na toń do złowienia XX. Ber-
nardyni Troccy wstęp maią od cegielni
swoiey. Graniczy ta wieś z gruntami mni-
szek pp. Benedyktynek od lolwarku Lent-
woryszek z Syrpuciami wioską, z folwar-
kiem Rykontami Dominikańskim, mało co
ma pola, lasu zaś różnego podostatek zgod-
nego do pasiek. Granice у znaki granicz-
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ne tey wsi mieszkance zupełnie wiedzą,
barcie przez ludzi z Lugoyniow poczęte
robić w puszczy, z których gdy pszczoły

obsiędą, miodu połowę dworowi Wackie-
mu daią. Barci ad praesens z pszczołami
tychże ludzi nayduie się sztuk cztery, № 4.

Osada wsi flieowszezyzny
boiarott.

l-mo. Bazyli Stankiewicz wdo-
wiec, syny żonate: Bartłomiey,
żona Barbara, córki Agata 4,
Jan syn, Katarzyna, Jakub 24,
Dominik 22, córka Katarzy-
na 20

2-do. Аіехіеу Maysiewicz, żona-
ty, syny: Tomasz 15, Bartło-
miey 11, zięć Krzysztof Kuli-
kowski, żona Nastazya .

8-tio. Jan Rabccwicz, syn Kazi-
mierz żonaty . . . .

Latus facit .
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Niegdyś miasteczko, ad praesens wieś
Pietuchow, na gościńcu z Wilna do Trok
idącym sytuowana, w swoich obrębach,
granicach у miedzach tamtey wsi miesz-
kance doskonaley wiadomi. W niey nay-
pierwiey opisuie się karczma wiezdna na
gościńcu, z drzewa okrągłego, izba biała z
piecem krzyżowym у kaflowym starym,
komora, drzwi do izby z komory у na
podwórze, z komory na biegunach, uied-
nych drzwi dwa proboie у zaszczepka, w
drugich klamka z proboiami, ściel z des
сек, stół na krzyżowych nogach, okien

trzy dużych szkłannych, ławy w tey izbie
dwie, naprzeciw komora z piekarnio pu-
sto у drzwi iedne, dach draniczny. Ta
karczma stara. Naprzeciw tey piekarni no-
wo postawiona suszarnia z sienioma, do
sień drzwi dwoie z descek, a do suszar-
ni mnieysze, dranicami pokryta, bez pie-
ca у połapu. Na drugim końcu karczmy
na przeciw izby mieszkalney szpichlerzyk
na złożenie pod dranicami, podłoga z
drzewa, są dwa zasieki, drzwi na zawia-
sach, u których zamek wnętrzny у zasz-
czepka z dwuma proboiami.

Osada w tey wsi Pietuehowie

boiarow.
l-mo. Jakub Wołodzko Ко wab

syny: Jerzy 1С, Marcin 10,
Michał 8, Jakub 7, Jan 4,
córka Maryanna
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2-do. Mateusz Szeybak, żona Róża
3-tio. Jakubowa Źarnoklowicha
- wdowa uboga, synów dwa: Mi-

kołay 11, Józef 6, córka Róża
18. na czynsz iest posianego
żyta 5A . .

4-to. Teressa Korycka wdowa,
syny: Dominik 20, Tomasz 10,
córka Agata 17, Teressa 14 .

5-to. Jakub Zieniewicz, żona An-
na, syny: Jakub 17, Andrzey
12, Krzysztof 8, Mateusz 5,
córka Maryanna 6 .

G-to. Dominik Jurkielewicz, żona
Krystyna, syn Tomasz 16, cór-
ka Agata 14, Katarzyna 10,
Maryanna . . . .

7-mo. Jakub Wilkiewicz, żona
Anna, syny: Maciey 8, Mate-
usz 2, córki: Krystyna 15,
Agata 5 .

8-vo. Antoni Jarmankiewicz, cha-
ta pusta; iest przy niey żyta

. zasianego 5/V ten się znaydu-
ie przy 1P. dzierżawcy z żo-
ną у synem . 7 .. ••_• ..

9-no. Józef Biciulewicz^ woyt, żo-:

na Anna, syny: Krzysztof 10,
Kazimierz 8, Jerzy 2, u tegoż
siostra Magdalena we dworze
służy . . . . .

10-mo. Maciey Stankiewiez, żona
Agata, syn żonaty : Andrzey,
żona iego Maryanna, porzucili
rodziców, J erzy 15 służy we
wsi Wace, córki:: Teressa 19,
Anna 15. . . '. '••'.

11-mo. Dominik Zieniewicz, żo-
na Katarzyna, syny: Jerzy 9,
Andrzey 4, Mateusz 2 .

12-mo. Kazimierz Szwiec żonaty,
obiął pustosz iedną, tylko izba
postawiona, podioł się płacić,
nie pełniąc żadney więcey po-
winności do dworu co rok
złłoh szesnaście

Latus lacit
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Walm murowana, wiecznością kupiona,
na gościńcu z Pieluchowa do Wilna, przez
murowany Trocki most na rzece Wace
przyjechawszy, ad praesens tyle rudera;
przytym moście po Jewey ręce młyn z
drzewa czesanego o iednym kole у na to
wody nie wystarcza ex ratione nie zaha-
coney grobli; ten młyn ze wszytkim no-
wcy reparaeyi potrzebnie; po prawey ręce.
z mostu piekarnia na suszarnio słodów,
druga suszarnia pod nowym dachem, bro-
war z izbą, w którey izbie dwa okienka
szklarnio; Karczma kędy była, ad praesens
de nova radice rozpoczęta, przy którey
karczmie mało wcale gruntu, około są-
siedzkie w pewnych iodnak granicach у
obchodach.

Тиха gotowego grosza nuiiętności
Waki i Pieluchowa.

Arędy z murowanej' Waki goto-
wego grosza

Arędy z Waki na gościńcu Gro-
dzieńskim

Arędy w Pieluchowie z Nicow-
szczyzną . . . . .

Czynsz yidelicet w inwentarzu z
boiar

Тахиіас ziarna trzecie od zboża
podanego żyta beczek 15 miary
Wilen., beczka po 11. 1(>. .

Grochu czwierci trzy taxą żyta
•lęczmienia beczek trzy, beczka

II. 12
Owsa beczek trzy, beczka po II. 8.
^a siano z lak, ex quo bydła skar-

bowego niema, ad minimum

czyni irntowpiro urosza

Zl.

•200

400

240

310

240
12

24

100

Poimiiiość chłopów pańszczyzny w o wsi
Wace mieszkaiącycli. Każdy gospodarz z
żoną co tydzień dni (.zlyry służy, kiedy
idzie z wolami nie idzie z końmi. Podym-
ne Hzoezy 1'ospolitey według dysparty-
mentu sami oplaeaią. Mosty z bojarami

na swoich dniach reparuią. Co tydzień w
kołey z mlecznym do Wilna iadą, ta ko-

| ley w dziesiątym tygodniu każdemu się
dostanie. Kolcyho do młynu swoiego w
Murowaney Wace na własną dworną po-
trzebę zboże wożą.. Woyt w tcy wsi pań-
szczyznę służy z mlecznym у do młynu
nie iezdzi, za to na pańszczyzno rozka-
zuio у ma wzgląd, aby bez krzywdy rów-
nio do mlynu iezdzili у mosty reparowali.
W święta Bożego Narodzenia daią kum-
pia wieprzowe, albo za nie. szostak ieden,
a w Wielkonocno jaieo dziesięć, w -le-
sicni przy czynszach grzybów po kopie,
orzechów po garcu у iagod po garcu, co
wszystko powinni dawać, ieżoli rodzą, a
ieżeli nie rodzą—płacić za to nie maią.

Jhiarowie Pietucliowscy у w Nicow-
szczyznie takową powinność pełnią. Czynsz,
w Mnij wyrażony, o świętym Marcinie do
dworu Wackiego wnosić powinni у kwity
z oddania onego czynszu na każdy rok od
dzierżawcy, czyli toż urzędnika biorą,. Dni
osim na rok każdy męszczyzna do same-
go robienia gruntu folwarcznego z czym
dwoi1 rozkaże, czy z bydłem, czy z koń-
mi, czyli toż pieszą służyć powinni. Nie-
wiasty zaś od zaczęcia żniwa żytniego, aż
do zabrania jarzyny w każdym tygodniu
pomagać zwykły po dniu iednym, iodnak
onym w poludzień ieść у gorzałki po por-
cyi dawać należy. Do reparacyi mostów
tak iak у pańszczanie razem są obligo-
wani. Łąkę blisko wsi Pieluchowa, Ma-
ciuliszki nazwana., na swych dniach sko-
siwszy, do dworu Wackiego suche siano
zwożą. Miód poluyny w barciach na dwór
zawsze, odbierać, maiąo w tym wielką
baczność, aby ci, którzy powyrabiali bar-
ci ludzie z cudzych wsi pod pretexlem
barci nie. przywłaszczali razem z barciami
у gruntu sobie puszczy, ląk у (rzebisk.
Tez wsie Piotiu-how у Nicowszczyzna kum-
pia, jayca, grzyby, orzechy у iagody tak
iak chłopi wsi Waki o tymże czasie do
dworu Wackiego dawać powinni.

Pisań roku tysiącznego siedymsetnego
pięćdziesiątego ósmego, miesiąca Julij

10
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czternastego dnia, Apnd cuias Jiteras in-
wentarij, praemisso modo recognitas, sub-
scriptiones manuum circa sigilłum sunt
tales: Do tego inwentarza przy prawie
transfuzyinym maiętności Waki danego
podpisuię się wzglendem starszeństwa
małżeńskiego Józef Wal, chorąży pttu
Grodzieńskiego mp. Maryanna z Więeko-
wiczów Wałowa, chór. pttu Grodź. Teres-
sa Więckowiczówna, podsędkowna Trocka.
Quae praesaentes literae inventarij, prae-
misso modo recognitae, sunt aotis nobilis
officij consularis civitatis sacrae Regiae
Majestatis metropolitanae Vilnensis inser-
tae inscriptae.

К 15—1758 г. Іимя 24.

Инвентарь виштынецкаго староства, Ковен-
скаго пов та.

Изъ актовой книги Глзвнаго Литовскаго Трибу-
нала за 1771 годъ № 145 л; 4 8 8 — 4 9 5 .

Akt inwentarza na starostwo Wiszty-
nieckie, w powiecie Kowieńskim sytum
maiącego, WW. Puzynom starostom Wi-
sztynieckim małżonkom służącego.

Roku tysiąc siedemset siedmdziesiąt
pierwszego, miesiąca ApryJa dwudziestego
czwartego dnia.

Przed nami sędziami na Trybunał Głó-
wny W.X.Litt. w roku immediate przesz-
łym tysiącznym siedmsetnym siedmdzie-
siątym na kadencyą Nowogrodzka obra-
nemi, a w roku teraznieyszym tysiącznym
siedmsetnym siedmdziesiątym pierwszym
w Nowogródku zasiadaiącemi, comparens
personałiter patron W. imść pan Jan Gie-
]'zodowicz, starosta Norymborski, prezen-
tował у ad akta podał inwentarz na sta-
rostwo Wisztynieckie, w powiecie Ko-
wieńskim situm maiące, W W. Ichni, pa-
nom Krzysztotbwi у Mai-yannie z Judyc-
kich Puzynom, starostom Wisztynieekim
małżonkom służący у należący, który po-
daiąc prosił nas sądu Trybunału Gil. W.

X. Litt,, aby pomieniony inwentarz ze
wszelką w nim inserowaną i-zeczą był do
xiąg Trybunału Głł. W. X. Litt! spraw
wieczystych w Nowogródku expedyowa-
nych przyjęty у wpisany, jakoż my sąd
Trybunału Głł. W. X. Litt. on у przyiowszy,
w xięgi wieczyste Trybunału Głł. W. X.
Litt. w Nowogródku expedyowane wpisać
dozwoliliśmy, którego thenor sequenti ex-
primitur methodo.

Inwentarz podawczy starostwa Wiszty-
nieckiego, w powiecie Kowieńskim siiuo-
wanego, de justilia distributiva łaski J.
Kr. Mści Pana naszego miłościwego, szczę-
śliwie nam panuiącego, Augusta Trzeciego
per juris commutatiwi W. "Jeymści pani
Maryannie z Judyckich Puzyniney, staro-
ściney Wisztynieckiey na spoinę z W. Im.
panom Krzysztofem z Kozielska Puzyną,
starostą Wisztynieckim, ieymsci małżon-
kiem, w Warszawie dnia dwadziestego
czwartego miesiąca Lipca tysiąc siedmset
piędziesiątego ośmego roku danego, prze-
żeranie Antoniego liybinskiego, dworza-
nina Skarbowego Jego Krułewskiey mości
vigore osobliwego instrumentu od J, W.
lmści pana Jerzego Detłota brabi FJemin-
ga, podskarbiego wielkiego у pisarza
ziemskiego W. X. Litt., ad id negotium
do mnie pisanego у z kanceJary skarbo-
wey pod pieczęcio wydanego, exacte in-
iiinclo tegoż starostwa sporządzony _ у teyże
ieymości podany. Roku tysiąc siedmset
piędziesiąt dziewiątego, miesiąca Januaryj
dnia dziewiątego.

Opisanie dworu у wszelkiego zabudo-
wania w nim się znayduiącego, za poses-
syi jaśnie wielmożnych ichmościow panów
Antoniego z Kozielska у Antoniny z Brzo-
zowskich Puzynow,.wprzód sądowycli po-
wiatu Upitskiego, a potym Wisztynieckicli,
Michaliskich у Penkinskich starostów mał-
żonków, z fundamentów własnym sump-
tem założonego у errygowanego.

JJiror Wisztyniecki, do którego przez
most na rzece ъ ieziora wychodząeey wie-
zdzaitic wrota wielkie z larcic zbudowane,
sama rezydencya slai-ościnska z funda-
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mentu nowa, zamyka w sobie sień, sale
wielka, pokoiów z garderobami ośm, okien
taflowych dużych w dembine oprawnych,
z zawiaskarai у zaszczepkami, kruczkami,
ośmnaście, okienice podwóyne na zawiasach,
u wszystkich pieców białych kaflowych z
herbami Puzynow sześć, kominków przy
nich arkandowych cztyry. kominów nad
dach wyprowadzonych wielkich dwa, ma-
łych zatylnych dwa. drzwi we wszystkich
pokoiach podwóyne na zawiasach, z zam-
kami francuzkiemi, gałkami у zasuwkami,
połapy у podłogi wszędzie z tarcic heblo-
wanych, dach łamany wszystek gontami
pobity nowy. Po iedney stronie idąc da-
ley оіїїсупа, maiąca w sobie sień, poko-
iów z alkierzykami sześć, okien dwana-
ście, pieców kaflanych trzy, kominków
dwa, drzwi do wszystkich pokoiów poie-
dyncze, ze wszystkiemi należytościami, po-
dłogi у połapy wszędzie z tarcic, wszystka
pod gontami. Pod tą oficyną piwnica mu-
rowana, do niey wschody z drzwiami у
zamkami. Idąc do oficyny po teyże stro-
nie skarbiec у szpichlerz razem o dwuch
piątrach, z drzwiami, zamkami, s kubłami
у z zupełnym porządkiem, pod gontami.
Naprzeciw wielkich pokojów oficyna druga
nmieysza, maiąca w sobie pokoiów sześć,
okien dziesięć, pieców dwa, z drzwiami,
zawiasami, zamkiem, połapy у podłoga z
tarcic, dach gontami pobiany. Po drugiey
stronie folwark, w tym kuchnia wielka,
izba z komorą administratorską, szafarnie у
piekarnia, wszędzie okna, drzwi, piece
opatrzone, dach tarcicami pobiany, komin
nad dachiem murowany; przy folwarku
oiicyna maleńka stara, z piecem, oknami,
drzwiami, tarcicami pobita; przy tey ofi-
cynie pralnia, przy pralni browar, przy
browarze karmnik, daley trochę drugi
karmnik, dachi wszędzie z tarcic. Za ofi-
cynami z iedney у drugiey strony staynie
z należytym porządkiem, z żłobami, dro-
binami, pomostem, słomo kryte. Daley
odslompiwszy gumno wielkie iedne, dru-
gie małe у obora, wszystkie z wrotami
na biegunach у zamkami, słomo kryte.

Dwór cały w cyrkumferencyi swey czyli
same starostwo fund urn zupełnie opar-
kanione у opatrzone. Młyn na rzece, wy-
chodzącey z ieziora, nowy, kosztem jaśnie
wielmożnych starostów z foluszem у oley-
nią, o trzech kołach wodnych wystawiony,
należycie w żelazach у porządku taft: do
miewa, jako do rezydencyi młynarskiey
się reguluiącym uprowidowany, z niego
młynarz do dworu Wisztynieckiego impor-
tuie arendy, która się niżey specyfikuie.
Przy młynie spusty należyte.

Grunta, place, pul placki, włoki, тогу і
ogrody dworne, według obsonańtiam daw-
nych przywilejów, tenuty, possessyi, in-
wentarzow у wiekopomnego starostów w
dzierżawie używania in suo esse bez ża-
dnych awulsyi у umnieyszcnia znayduiące
się, jako bona Me posessorowi sub ple-
num jus et dominium cum usu fructii
podaią się.

Pussaia z puszczą mieyską granicząca,
las nad ieziorem oslempny у hor od włości
Powisztayciow. zarosłe gaie iak w dawnym
były używaniu dwornym, tak у teraz do
wolnego szafunku, dysponowania у używa-
nia dwornego się podaią z wolnym nawet
in virtute przywileju J. Kr. Mści w puszczy
mieyskiey potaszu paleniem у drzewem na
opat у budowlą.

Ijf/ki, sianożęci, wygony, pustoszę od
dawnych czasów do dworu Wisztynieckiego
należące- legę consvetudinis у posesyi w
tym samym, w jakim się przed tym znay-
cfowały oddaią у podaią. używaniu dwo-
rowi Wisztynieckiemu.

Jeziora, rzeki, stawy w puszcy Wiszty-
nieckiey у w starostwie się znayduiące z
wolnym w nich ryb łowieniem dworowi
Wisztynieckiemu z fundamentu dawnego
używania się у teraz podaię, jako do niego
należące.

Miasto Wisztynicc ma prawo Mayde-
burskie у woyta, dla którego oddzielone
grunta podług przywileju miasta włok
trzy, miasto zaś same podług różney iin-
portaucyi czynszowey z włok oromych
trzydziestu sześciu summe do dworu Wi-
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stynieckiego wypłaca, płacąc ż każdcy
włoki po taleru pruskim iednyin, to iest
po tynfbw polskich piąciu, od placu у
ogrodów płacenie przywiłeiem uwolnione,
prócz zw.yczaynych у powinnycli tak dla
Rzeczy 1'ospolitey iako у dworu irapor-
tancyi, arędy у gonerałney mieyskiey
szynkowney z juryzdyczanami dworneini
na rok falerow pruskich dwieście, co
czyni tynfbw tysiąc, inkluduiąo w arę do.
pomieniona. wszelkie inne intraty, jako to:
targowe, obarzankowe, pokątne у kap-
szczyzne, juryzdyka dworna, z którey ży-
dzi in reeognitionem dwornego gruntu у
placu importuią. do-dworu placowego co
rocznie у tu się specyfikuie-

Juryzdyczanie dworni: Kowal Prusak
płaci placowego tynfów (rzydzieście pięć,
K17stya.11 gancarz ])łaci placowego - tyiiiow
dwadzieście pięć, Jan l:>urawski garbarz
płaci placowego ty и Iow dwadzieścia pięć,
Prusak garbarz płaci placowego tynfów
dwadzieście pięć. Dom. Kuebalski płaci
płacowego tynlbw piętnaście. Dawid Jude-
Jowicz z Mej erem płaci placowego tynlbw
piętnaście. Mendel Bieniuk płaci płaco-
wego tynfów piętnaście. Żur .lakubowiez
płaci placowego tynfów piętnaście. Leyba
Rudziuk płaci placowego tynfów piętnaście.
Jankiel Zelinanowicz płaci placowego tyn-
fów piętnaście. Meier Abramowicz płaci
placowego tynfów piętnaście. Gajewszczyk
płaci placowego tynfów dwadzieścia dwa,
szostak ieden, groszy sześć. Hirsz Leyze-
rowicz płaci placowego tynfów piętnaście.
In sumnia z jnryzdyki tynfów dwieście
pięćdziesiąt dwa, szostak ieden, groszy
sześć.

Karczm dwornych dwie: iedna w rynku
większa przy drodze, rogiem od ulicy
Wielkiey idąc sytuowana, dru^a pod mły-
nem Wisztynieckim mnieysza, przy drodze
do Prus idącey Jeżąca, w posessyi siaro-
ściney zostaiąca у dwa browary przy io-
ziorze Wielkim.

Sjiccyfilcacya włości starostwa Wiszty-
nieckiego z wybraniem dni roboczych,
gruntu у czynszów.

Wieś Raciuny. Michał Przystaiiski od7
bywa roboczych dni dwa, trzyma gruntu
puł włoki, płaci czynszu tynfów siedm.
Adam Romaszkiewicz odbywa roboczych
dni dwa, trzyma gruntu puł włoki, płaci
czynszu tynfów siedm. Marcin Czercho-
wiez odbywa roboczych dni dwa, .trzyma
gruntu puł włoki, płaci czynszu tynlbw
siedm. Hartłomiey Krauczunas odbywa
roboczych dni dwa, trzyma gruntu puł
włoki, płaci czynszu tynlbw siedm.

\\4cś Tatarkicmic. Jakub Zdanowicz
odljywa roboczych dni dwa, trzyma grun-
tu pul włoki, plaei czynszu tyniow siedm.
Jan Wilk odbywa roboczych dni dwa,
trzyma gruntu pul włoki, płaci czynszu
tynfbw siedm. Marcin Skauradis odbywa
roboczych dni dwa, trzyma gruntu pul włoki,
płaci czynszu tynfów siedm. Andrzey Ber-
nataytis odbywa roboczych dni dwa, tr/y*
ma gruntu puł włoki, płaci czynszu tyn-
fów siedm. Adam Gumbialis odbywa ro-
boczych dni dwa,'lrzyma gruntu pul włoki,
płaci czynszu tynfów siedm. Józef Stasiu-
nas odbywa roboczych dni dwa, trzyma
gruntu puł włoki, płaci czynszu tywlow
siedm. Arrdar.-j Tatarkieniski odbywa ro-
boczo dni dwa, trzyma gruntu pul włoki,
płaci z karczmy tynfów siedmdziesiąt pięć.

Wieś Laki, Michał Iwaszkiewicz od-
bywa roboczych dni dwa, trzyma grinitu
pułwloki, płaci czynszu tynlbw siedm. Jan
Krusi к odbywa roboczych dni dwa, trzy-
ma gruntu pulwloki, płaci czynszu fynfow
siedni. Andrzey Łuszaytis odbywa dni ro-
boczych dwa, trzyma gruntu pulwloki,
płaci czynszu lynfow siedm. Andrzey Iwa-
szkiewicz odbywa dni roboczych dwa,
trzyma gruntu pułwloki, płaci czynszu tyn-
fow siedm. Piotr Iwaszkiewicz odbywa
roboczych dni dwa, trzyma gruntu puł-
włoki, płaci czynszu fynfow irzy, swstak
ieden, groszy sześć.

Wieś Galkicmic. Piotr Wis, ogrodnik,
ni dwanaście idzie, płaci czynszu .tynlbw

dwanaście. Piotr .Szczyt ogrodnik, na rok
dni dwanaście idzie, płaci czynszu tynfów
dwanaście. Kupert Kingluer, ogrodnik, na
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rok dni dwanaście, płaci czynszu tynlow
dwanaście. Jerzy Mażelowski ogrodnik, na
rok dni dwanaście, płaci czynszu tynfpw
dwanaście. Aremlarz Galkieniski płaci z
karczmy co rok tynfów sto.

Wieś Autowi/. Ta wioska za posessyi
IW W.. Puzynow starostów Upitslrich kosz-
tem onych że założona у z młynem o ied-
nym kole, nowo erygowanym, z którego
młynarz plati tynlow sto, trzyma gruntu
wlokę. Johan Meyster tkacz, trzyma grun-
tu pulwloki, płaci czynszu tynlow dwa-
dzieście pięć. Johan Jurgien trzyma grun-
lu pułwłoki, płaci czynszu tynlow trzy-
dzieści e.
t Wieś Pojiecrżld. Michał Rynkiewicz od-
bywa roboczych dni dwa, trzyma gruntu
pulwloki, płaci czynszu tynlow siedm.
Piotr Jlyngtiyłis odbywa roboczych dni
dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci czyn-
szu tynlow siedm. Масі oj o w a Michalow-
ska wdowa, odbywa dni roboczych dwa,
trzyma gruntu pułwłoki. płaci czynszu
tynlow siedm, Krzysztof Ryngaylis odby-
wa roboczych dni dwa, trzyma gruntu
pułwłoki, płaci czynszu tynlow siedm. Jó-
zef Krewpitaytis odbywa roboczych dni
dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci czyn-
szu tynlow siedm. Amlrzcy Bałunas od-
bywa roboczych dni dwa, trzyma gruntu
pułwłoki, płaci czynszu tynlow siedm.
Andrzey Szlenis odbywa roboczych dni
dwa. trzyma gruntu pułwłoki, płaci czyn-
s^u tynlow siedm. Andrzey Milewski od-
bywa roboczycli dni dwa, trzyma gruntu
Pułwłoki, płaci czynszu tynlow siedm.
Szymon Makarowicz odbywa roboczych
dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tynfów siedm. Adam Czarniawski
odbywa roboczych dni dwa, trzyma grun-
tu pułwłoki, płaci czynszu tynlow .siedm.
Andrzey Ilyngaytys odbywa roboczych dni
dwa, trzyma gruntu pulwloki, płaci czyn-
szu tynlow siedm. Marcin Glis odbywa
roboczych dni dwa, trzyma gruntu pułwło-
ki, płaci czynszu tyniuw siedm. Jakub
Bartoszcwicz odbywa roboczych dni dwa,
trzyma gruntu pułwłoki, płaci czynszu tyn-

fów siedm. Jakub Smolski odbywa robo-
czycli • dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki,
płaci czynszu tynlow siedm. Kazimierz
Kajeraytys odbywa dni roboczych dwa,
trzyma" gruntu pułwłoki, płaci czynszu tyn-
fów siedm. Jan Ałkicwicz odbywa dni ro-
boczych dwa, trzyma gruntu pułwłoki,
płaci czynszu tynlow siedm. Jerzy Ałgu-
stas odbywa roboczycli dni dwa, trzyma
gruntu pułwłoki, płaci czynszu tyniow
siedm. Jerzy Kulszewski odbywa robo-
czych dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki.
płaci czynszu tynfów siedm. Stefan Ałkic-
wicz odbywa roboczych dni dwa, trzyma
gruntu pułwłoki, płaci czynszu tyniow

i siedm. Jerzy Kayraytys odbywa roboczycli
dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tynlow siedm. Andarz Popecz-
kowski trzyma gruntu pułwłoki, płaci co
rok arędy tynfów sto.

Wieś Ru/miłzie. Józef Molodecki od-
bywa roboczych dni dwa, trzyma gruntu
pulwloki, płaci czynszu tyniow siedm. Sta-
nisław Łozowski trzyma gruntu pułwłoki,

J lózny, nic nie płaci. Jakub Ausztra odby-
! \va roboczy dzień ieden, trzyma gruntu

czwiere, płaci czynszu tynfów trzy, szostak
ieden, groszy sześć. Kazimierz Bernatay-
tis odbywa roboczych dni dwa, trzyma
gruntu pułwłoki, płaci czynszu tynfów
siedm. Jerzy Mirginaytis odbywa robo-
czych dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki,
płaci czynszu tynfów siedm. Jerzy Gry-
gaytis odbywa roboczych dni dwa, trzyma
gruntu pułwłoki; płaci czynszu tyniow
siedm. Henryk Pliczowaytys odbywa dni
roboczycli dwa, trzyma gruntu pułwłoki,
płaci czynszu tynfów siedm, Reyman Tryi-
lich kowal, trzyma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tynfów dwadzieścia pięć. Karol
Bondarz trzvma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tynfów dwadzieścia pięć. Jan He-
mer idzie na rok dni dziesięć, ogrodnik,
płaci czynszu tynfów dziesięć. Piotr Łyko
idzie na rok dni dziesięć, ogrodnik, płaci
czynszu ty u Iow dziesięć. Andrzey Skoryn-
ski, ogrodnik, idzie, dni dziesięć, płaci czynszu
tynfów dziesięć. Anc.ik, ogrodnik, idzie
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diii dziesięć, płaci czynszu tynfów dzie-
sięć. Z karczmy arendy roczney tynlow sto.

Wieś Powisztaytic. Bartłomiey Zarzec-
ki odbywa roboczych dni dwa, trzyma
gruntu pułwłoki, płaci czynszu tynfów
siedm. Marcin Rzadki odbywa roboczy cli
dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tynfów siedm. Józei' Haydiikaytis
trzyma gruntu pułwłoki. leśnik, nie płaci.
Jan Jezdziewski odbywa roboczy dzień
ieden, trzyma gruntu iedną czwierć, płaci
czynszu tynlow trzy, szostak ieden, gro-
szy sześć. Marcin Kinder, hoiar. trzyma
gruntu włókę iedną, płaci tyniow czter-
dzieście pięć. Marcin Mikolanis odbywa
roboczych dni dwa, trzyma gruntu puł-
włoki, płaci czynszu tynlow siedm. Jakub
Makarewicz odbywa roboczych dni dwa,
trzyma gruntu pułwłoki, płaci czynszu tyn-
fów siedm. Stanisław Bielan odbywa ro-
boczych dni dwa, trzyma gruntu pułwło-
ki, płaci czynszu tyniow siedm. Jakub
Bielan odbywa roboczych dni dwa, trzy-
ma gruntu pułwłoki, płaci czynszu tyniow
siedm. Jakub Nakowski odbywa roboczych
dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tynfów siedm. Andrzey Burak od-
bywa roboczych dni dwa, trzyma gruntu
pułwłoki, płaci czynszu tynfów siedm.
Woyciech Szyrun odbywa roboczych dni
dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci czyn-
szu tynfów siedm. Józef Benciek odbywa
roboczych dni dwa, trzyma gruntu puł-
włoki, płaci czynszu tynfów siedm. Józef
SzoJkiewicz odbywa dni roboczych dwa,
trzyma gruntu pułwłoki, płaci czynszu
tynfów siedm. Jakub Kometa odbywa ro-
boczych dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki,
płaci czynszu tynfów siedm. Bazy] Masie-
wicz odbywa dni roboczych dwa, trzyma
gruntu pułwłoki, płaci czynszu tynfów
siedm. Woyciech Prasowski odbywa dni
roboczych dwa, trzyma gruntu pułwłoki,
płaci czynszu tynfów siedm. Jan Haydu-
kaytis odbywa roboczy dzień ieden, trzy-
ma gruntu czwierć iedną, płaci czynszu
tynfów trzy, szostak ieden, groszy sześć.
Uziemian Haydukaytis odbywa dni robo-

czych dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tyniow siedm. Marcin Mieszkow-
ski odbywa roboczych dni dwa, trzyma
gruntu pułwłoki, płaci czynszu tynfów
siedm. Tomasz Kometa odbywa roboczych
dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci
czynszu tynlow siedm. Jerzy Grodzki od-
bywa roboczy dzień ieden, trzyma gruntu
czwierć iedno, płaci czynszu tynfów trzy,
szostak ieden, groszy sześć. Michał Lasach-
niewicz odbywa roboczy dzień ieden, trzy-
ma gruntu czwierć iedną, płaci czynszu
tynfów trzy. szostak iedf4i, groszy sześć.
Józef Kisielewski odbywa roboczych dni
dwa, trzyma gruntu pułwłoki, płaci czyn-
szu tynfów siedm, Tomasz Nowicki odby-
wa roboczy dzieii ieden, trzyma gruntu
czwierć iedną, płaci czynszu tynlow trzy,
szostak ieden, groszy sześć. Jan Samuc-
laytys odbywa roboczych dni dwa, trzyma
gruntu pułwłoki, płaci czynszu tynfów
siedm. Bartłomiey Kazianiz odbywa robo-
czych dni dwa, trzyma gruntu pułwłoki,
płaci czynszu tynfów siedm. Szołkiewicz
odbywa dni roboczych dwa, trzyma grun-
tu pułwłoki płaci czynszu tynfów siedm.
Woyciech Slomski, ogrodnik, odbywa ro-
boczych dni dziesięć, płaci czynszu tyn-
fów dziesięć. Arędarz Powisztaycki co rok
z karczmy płaci arędy tynfów ezterdzie-
ście, arędarz Czyżyski płaci arędy z karcz-
my w borku dwornym sytuowanej' co rok
tynfów trzydzieście.

Siimaryusz generalny intraty z staro-
stwa Wmtynieckiego. Arędy roczney. z
młynu Wisztynieckiego tynfów cztyrysta.
Arędy generalney mieyskiey z juryz-
dyką tynlow tysiąc. Czynszu z miasta
tynfów sto sześćdziesiąt, z juryzdyk dwor-
nych placowego dwieście piędziesiąt dwa
tyniy. • Czynszu z Haciun tynfów dwa-
dzieścia ośin. Czynszu z Talarkiem z
arędą sto siedninaście tynlow. Czynszu
z Łuków tynlow trzydzieście ieden,
szostak ieden, groszy sześć. Czynszu
z Gaikiem z arędą. tynfów sto czterdzie-
ście ośm. Czynszu z Antowila z arędą
młynową tynfów sto piędziesiąt pięć.
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Czynszu z Popeezek z arędą tynfów dwie-
ście czterdzieśeie. Czynszu z Ropsodz z
arędą tynfów dwieście dwadzieście ośm.
Czynszu z Powiszlayciow tynfów dwieście
dziewiętnaście, szostak ieden. groszy sześć.
A redy z karczmy Powisztaysidey tynfów
czterdzieście, arędy z karczmy Czyżyskiey
tynfów trzydziestce. In mmma importan-
cyi tynfów irzy tysiące sześćdziesiąt dzie-
więć, szósta к ieden, groszy sześć. Śumma-
ryusz tynfów trzy tysiące sześćdziesiąt dzie-
więć, szostak ieden, groszy .sześć.

Zasiew dworny .гШа: Żyta ozimiego
ośmiu piętnaście, ięczmienia ośmin trzy-
naście, owsa ośmin dwanaście, grochu
ośmina iedna.

Powinność mieszczan у poddanych starostwa Wi-
sztynieckiego.

Primo. Miasto Wisztyniec lubo od nay-
jaśnieyszych monarchów polskich prawem
maydeburskim у wolnościo zaszczycone,
od daniny, robocizn przyzwoitych uwol-
nione, od posłuszeństwa iednak dworowi
Wisztynieckiemu bynaynmiey według so-
nantij przywileju miastu temu nadanego.
Secundo. Mosty reparować, albo nowe sta-
wić, groble w czasie zerwania у szkody
młynowey, bruki po gościńcach у w mie-
ście dawać, drogi naprawiać powinno prócz
innych opisanych w przywileju obligacyi.
7W/o.4Czynsz wybrawszy na święty Mar-
?m do dworu Wisztynieckiego za kwitami
importować iest obligowane, jako у inne
dzierżawcy obwencyę, to iest zwyczaiem
uchwaloną, elektę burmistrzowską, wlo-
czebne, kolendę, targowe у rybne. Quarto.
Koleyno z listami na pocztę lub w po-
trzebie dworu iezdzić powinni. Quinło.
ЩЬеп.іе wybierać у one ehorongiewnym
deputatom wypłacać, a kwity na imię sta-
ros у odbierać iest obowiązanej\8exto.
Poddam zaś z włości starostwa każdy na
pułwłoki siedzący powinien cały dzień iść
dwa dni na folwark na pańszczyznę z
bydłem lub pieszo, и czym dwór każe. na
swoim chlebie, czy latom, czy zimo. Sąi-

timo. .Gwałty do zbierania oziminy у ja-
rzyny, także do orania у gnoiu wożenia
po iednym dniu prócz pańszczyzny odpra-
wiać powinni, a jako у do koszenia sia-
na. Осіп о. W podwody bez żadney ex-
cepcyi każdy mąż w rok iść powinien o
mil czterdzieście letko czy z ciężarem, jak
dwoi' każe, а ieśliby albo nie iechał, albo
iechać niemógł, powinien podług zwy-
czaju zapłacić podwodowe, dwór zaś ma
miarkować sposobność jazdy, albo nie
jazdy. Nono. Czynsz podług inwentarza,
hiberne у simpli kwartę podług dysparti-
mentu dwornego każdy iest obligowany
opłacać у do dworu importować. Becimo.
Każdy mąż z pułwłoki pola przy czynszu
powinien dać owsa puł ośminy у kurę
iedną, Powiszlayscy zaś mężowie z puł-
włoki całe ośmine owsa oddawać powin-
ni у kurę iedną. Becimo primo. Taż wieś
Powisztaycie powinna stróżówce roczną
do dworu zgodzić, wikt dla niey dać у
jurgielt zapłacić. Becimo secundo. Wszyst-
kie wsie oprócz Powisztayciow do dworu
Wisztynieckiego dwucli stróżów co tydzień
dawać powinni у swóy wikt na nich ło-
żyć, to iesl z Ropsodz żyta ośmin cztyry,
ięczmienia ośmin dwie у wieprza, do czego
się przyłożyć powinni Łuki у Tatarkiemie.
Z Popeczek у Raciun żyta ośmin cztyry,
ięczmienia ośmin dwie у wieprza iednego.
Becimo tertio. Kolendy у włoczebne wszyst-
kie wsie do dworu oddawać у odnosić
powinni. Becimo guarło. Ogrodniczki у
lozniczki, takoż jezniczki do mycia у strzy-
żenia owiec, do pięcia у zbierania z ogro-
dów, kiedy tego potrzeba, przychodzić ma-
ią, Becimo ijuinto. W zimie z każdey cha-
ty wełny lub pakuła pod wagą dziesiątka
funtów ze dworu danego wyprząść у pod
ta ко waż wagą tę przędze do dworu odda-
wać powinni. Puszczy też у granic pilno-
wać. Decimo $exto. Kahał Wisztyniecki у
wszyscy żydzi tak arędarze, jako у gospo-
darze, у juryzdyczanie do dworu Wiszty-
nieckiego у starosty należeć inaią, prócz
spraw kryminalnych, albo do samego
miasta reguluiąeych się, w których do
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Maydeburyi odpowiadać inaią, we wszyst-
kim zaś od dzierżawcy, to iest starosty
pana swego protekcyią mieć powinni, a
do dworu, którzy wódkę pędzą, brahę od-
dawać powinni. Becimo neptimo. Czopowe,
szelężne, powiatowe, arędarz generalny ma
wybierać у do grodu, powiatu według ta-
ryfly importować, a kwity na imię staro-
sty odbierać powinni.

Do tego tedy podawczego wielmożnej
ieymśei pani Maryannie z Judyckich Pu-
zyniney, starościney Wisztynieckiey, na
spólne z wielmożnym Imść Panem Krzy-
sztofę m z KozielskaPuzyną, starostą Wi-
sztynieckim, małżonkiem ieyrnści inwen-
tarza starostwa Wisztynieckiego, in fundo
sporządzonego у zostawionego penes fun-
dum, iako dworzanin .T. Kr. Mści skar-
bowy, pjaenum jus od skarbu W. X. Litt.
na osobliwym liście у instrumencie ma-
iący, własną ręką przy położoney pieczęci
moiey podpisuię sio. W Wisztyńcu anno,
mensę et die ut supra. ТІ tego inwenta-
rza podawczego WWfcbm. panom Puzy
nom, starostom Wisztynieckim na spoino
używanie tegoż starostwa danego służące
go у należącego przy wyciśnioney na czer-
wonym laku dworzańskiey pieczęci podpis
ręki własney samegoż w. dworzanina skar-
bowego W. X. Litt., oraz ienerała in haec
werba: Antoni Rybinski, dworzanin J. Kr
mści W. X. Litt. Ja ienerał J. Kr. mści
powiatu Kowieńskiego, niżey na podpisa-
niu wyrażony, do takowego inwentarza
przez dworzanina J. Kr. mści skarbowego
sporządzonego podług prawa podpisuię
się Jerzy Kuczkowski ienerał J. Kr. mści
powiatu Kowieńskiego. Który to takowy
inwentarz, za podaniem onego przez wyż
wyrażonego patrona do akt, iest do xiąg
Trybunału Głł. W. X. Litt. spraw wieczy-
stych w Nowogródku expedyowanych przy-
ięty у wpisany. Dominik Alexandrowicz
Koniuszy Wielki у Marszałek Trybun. Glł.
W. X. L.
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Aktykacya inwentai-za na dobra Stroka-
czew у Szałomeja od WW.IPP. Żabłoc-
kich podczaszych Oszm. małłkow W1P.
Michałowi Skorynic horodniczycowi pttu
Rzego przy prawie wieczysto przedażnym
danego у służącego.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt
szóstego, miesiąca Decembra dwudzieste-
go dnia.

Przed aktami zieinskiemi pttu Rz-go
comparendo pcrsonaliter I. P. Daniel
Oharkiewicz, sługa W1P. Michała Skoryny,
sędziego ziem. pttu Rz-go, inwentarz na
dobra ziem. wieczyste Strokaczow у Szało-
meja, od WIPP. Żabłockich podczaszych
Osźmian. W.I.P. Micliałowi Skorynie, ho-
rodn. pttu Rz-go , przy prawie wieczysto
przedażnym dany у służący ad acta podał,
sequenti tenore pisany.

Inwentarz maiętności у dóbr ziem. Siru-
kaczewa у 8załomey, alias Nielepowszczyz-
ny nazwanych, w pttcie Rz-kim sytuowa-
nych, dany przy prawie wieczysto rzecznym
przedażnym od W WIPP. Józefa у Anny z
Sawickich Sawiczow Żabłockich, podcza-
szych Oszm. małkow W1P. Micliałowi
Jerzemu Skorynie, horodn. Rzeczyckiemu,
w roku lysiąo siedmset pięćdziesiąt dzie-
wiątym, mca Marca czwartego dnia.

D/ror Strukaczeimki. Wieżdżaiąe ze wsi
do dworu wrota dwoiasłe na biegunach,
z Ibrtką, drzwi na zawiasach żelaznych;
od łych wrót po Iowey stronie swirnow
dwa—ieden o iednym piątrze z ledownią,
drzwi do niego na biegunach, z zamkiem
wiszącym, klamką у proboiami, drugi swi-
ren o dwuch piątracli, drzwi do niego na
biegunach, z zamkiem wiszącym do niego
z zaszczepką у proboiami; te swirne dwa
kryte dranicami. Jdąc od swirnów sad, w



którym syrnica o dwuch «piątrach, drzwi
na zawiesiach z zaszczepkami у proboiami,
kryte dranicami, w tymże sadzie swironek
mały stary. Idąc od sadu po Icwey ręce
budynek mieszkalny, idąc do niego ganek,
drzwi do sieni na zawiasach, z klamką у
zasuwką żelazno, idąc przez sieni po Je-
wey ręce izba a do niey drzwi na zawia-
sach żelaznych z _ zaszczepką, klamką у
proboiami; w tey izbie piec kaflany zielo-
ny, przy tym piecu kominek wyprowa-
dzony nad dach, okien troić z szklą okrą-
głego, w drzewo oprawne, z tey izby drzwi
(lo alkierza na zawiasach, z zamkiem wnętrz-
nym, piec z zielonych kafel, okien dwa; z
teyże izby drzwi do komory na zawiasach
żelaznych, z zamkiem wnętrznym, w komo-
rze tey kominek, okno iedne, z tey komory
drzwi na zawiasach z klamką, proboiem
do spiżarni, z teyże komory drzwi do
sieni na zawiasach z zaszczepką у za-
suwką; naprzeciwko izby w sieniach
piekarnia z komorą, drzwi do niey na
zawiasach, takoż у do komory na zawia-
sach, z zaszczepką у proboiami; w tey
piekarni piec piekarniany, okien szklanych
dużych dwa у małych dwa. w komorze
duże okno iedne. Ten budynek deskami
wymoszczony, dranicami kryty. Idąc od
tego budynku po lewey stronie chlewów
cztyry na bydło rogate у nie rogate, przy
tych chlewach staięka mała, te chlewy у
staięka słomą kryte, od tych chlewów
wrota duże na biegunach, przez które idąc
po prawey ręce izba z sionkami, drzwi
на biegunach, piec z kafel starych z ko-
minkiem, okien dużych dwa, a małych
dwa, w sieniach spiżaręka. Idąc daley
wozownia duża, drzwi na biegunach alias
wrota (lorom kryte, od ley wozowni po-
wieć, przy powieci staynia dorem kryta,
wrota na biegunach. Ten dwór wszystek
oparkaniony w mih. Z tego dworu idąc
do gumna w prawey stronie łaźnia z sion-
kami, ltcm browar z osiecią у prosiakiem,
daley idąc gumna z osiecią у puńią do
zboża składania, kryta .słonia, przeploty
które oparkanione w szula.

Wieś Strukaczewo. Dziomko Mikicio-
nck, synów dwuch. Sanms Korotki syn
Cimoch. Hauryło Stryż. syn Kondrat. Cie-
reszko Litwinów, syn ieden, wnuków
dwuch. Zacharyasz Stryż, syn Awsiey, brat
u tego Tomasz nie żonaty. Niczypor Kobik
z synami piąciu. Sciepan Mikicionok z
synami dwuina. Pietruk Litwin z synami
cztyrma. Cimoch Kobik z synami dwuma.
Pauluk Litwinów z synami dwuma. Pi-
lip Stryż z synami trzema. Iwan Dmitrow,
syn ieden. Ficdor Dmitrok, Sciepanow
Jakuszow syn, Kuryło Jakuszónek chłopiec.
Stefan Malinowski, syn ieden. .Roman,
syn Ausiey, Wasil Karpiow, syn Pauluk.
Wasil Malinowski z synami czterma. JanKO
Stryż, synów dwa. Cymoch Litwinów, syn
ieden. Ficdor Litwinów, brat Litwinów Wa-
silow Siemionow synów dwuch.

Powinności tych poddanych. Każdy pod-
dany na tydzień powinien pańszczyzny peł-
nić po dni dwa, kobieta lub męszczyzna
z czyni dwór każe rano chodząc na pań-
szczyznę, także у gwałty pełnić, ile tego
potrzeba pod dawnych inwentarzow, takoż
latem plewidło, przędziwa у inne powin-
ności, iakie ieno dwór potrzebować będzie,
białogłowy iść powinne. Jeziora nad Sożem
rzeką będące dwór podług dawnych doku-
mentów Czemeszowskich używać, łowić у
fruktyiikować wolen, takoż gruntami pa-
sznemi у nie pasznemi z zasiewem żyt-
пупі, borami, drzewem bartnym у pszczo-
łami, lasami, puszczami, łunami, sienoże-
ciami murożnemi, łuhowemi у błotnemi,
ieziorami z zatokami, krynicami, rzekami
rzeczkami, stawami, młynami, ze wszyt-
kiemi a wszytkiemi z dawnych uchodami,
pożytkami у użytkami, tak iako się ab
anliquo miafo у ad praensens w swoich
duktach, obychodziecli у granicach zostaie.

Inwentarz dóbr Szoiomey alias Niekpow-
szczyzni/, takoż w pttcie Rze-kim leżącey,
od nas Józefa у Anny z Sawickich Sawi-
czow Zabłockich, podczaszych Oszmian-
skich. małżonków W. 1. Panu Michałowi
Jerzemu Skorynie, horodniczycowi pttu
Rzgo, z opisaniem dworu у expressyą pod-

n



danych y ich powinnościami poniżey wy-
rażonymi, w roku tysiąc siedmsetnym pię-
dzi esiątym dziewiątym, msca Marca czwar-
tego dnia zinwentowany у podany, przy
prawie wieczysto • zrzecznym przedażnym.

Dmr Szolomeyski alias Nielepowszczy-
zny. Wjeżdżaiąc do maiętności Strukaczew-
skiey, do dworu wrota dwoiaste na biegu-
nach, od tych wrót po Jewey ręce budy-
nek mieszkalny, idąc do niego ganek,
drzwi do sieni na zawiasach z klamką у
z zasuwką żelazną, idąc przez sieni po pra-
wcy stronie izba, do niey drzwi na zawia-
sach żelaznych z zaszczepką, klamką у
proboiami, w tey izbie piec kaflany zie-
lony, przy tym piecu kominek wyprowa-
dzony nad dach, okna trzy szkła okrą-
głego у szybowego w drzewo oprawne,
z tey izby drzwi do bokowego pokoiku na
zawiasach z klamką, okno iedne, w końcu
pokoiku pobocznego drzwi do apteczki na
zawiasach z zaszczepką, item z apteczki
drzwi na zawiasach do sieni wychodząc z
klamką, przy tymże pokoiku pobocznym
alkierz przybudowany, drzwi na zawiasach
z klamką у zaszczepką, okien dwoie w
drzewo oprawne, piec zielonych kafel;
naprzeciwko izby przez sieni piekarnia z
komorą, drzwi do niey na biegunach, ta-
koż у do komory na biegunach, w tey
piekarni piec piekarniany, okien szklanych
dużych dwa у małych dwa, w komorze
okno iedne; ten budynek deskami wymo-
szczony у dranicami kryty. Idąc od tego
budynku po lewey stronie ku sadowi spich-
lerzów dwa—w iednym lodownia, a dru-
gi z zasiekami dla zsypowania zboża, ta-
koż w iednym okno duże szklanne w drze-
wo oprawne, pomiędzy których spichle-
rzów wrota duże na biegunach na ogród
у do sadu weyścia; idąc od szpichlerzów
salka dla więdliny, które spichlerze у sal-
ka dranicami kryte; idąc od salki świro-
nek stary przy wozowni, wozownia duża,
wrota na biegunach, kryta dranicami, w
końcu wozowni staynia. wrota na biegu-
nach у druga staynia, wrota na biegu-
nach, kryte słomą, w końcu stayni chlew

z przegródką у owczarnik słomą kryte;
idąc od chlewów browar z łaźnią у z stud-
nią, idąc od browaru ku budynkowi za
piekarnią warzywnia. Ten dwór oparka-
niony parkanem w szuła, z którego dwo-
ru przez drogę do gumna, wrota na bie-
gunach. Gumno z osiecią, za gumnem od-
ryna do złożenia zboża, kryta słomą także,
przepłot na gumnisku, które oparkanione
parkanem w szuła

Wieś Szolomeja alias Nielcpowszczyzna.
Ławryn Sciepanow gruntu trzyma pułwlo-
ki, płaci czynszu złotych ruskich pięć.
Apanas Rozuwanow z pułwłoki czynszu
złłcli pięć. Jasko Koryckow z pułwłoki
złłch pięć. Wasil Hrciomow z pułwłoki
czynszu złłch pięć. Pietrok Korbut z puł-
włoki czynszu złłch pięć. Iwan Żywkow
z pułwłoki czynszu złłch pięć. Łahuta Źy-
ryk z pułwłoki czynszu złłch pięć. Chwie-
dor Car z pułwłoki czynszu złlch pięć.
Pauluk Korbut z pułwłoki czynszu złł. pięć.
Jarmoła Razuwańczyk z pułwłoki czynszu
złłch pięć. Jaków Szwiec z pułwłoki czyn-
szu złłch pięć. Kondrat Razuwańczyk z
pułwłoki czynszu złłch pięć. Pietrok Kor-
but z pułwłoki czynszu złłch pięć.

Powinności tey wsi. Każdy chłop z każ-
dego pułwłocza powinien czynszu co rocz-
nie do dworu wypłacić po złotych pięć,
pryhonu w każdym tygodniu z każdego
pułwłocza maią zasłużyć po dwa dni, mę-
szczyzni lub biała płeć, do tego ieszcze
gwałtów dwa do żniwa żytnego, czy też
iarzynnego, albo do czego dwór każe.

Ograniczenie tych dóbr Szołoniey alias
Nielepowszczyzny podług" dawnych ogra-
niczeń Czeineszowskich w prawie wieczy-
stym wyraża się.

Ad haec w końcu wsi Śzałomey cer-
kiew zabudowana z należytością, tudziesz
у plebanią z nadaniem gruntu lunduszo-
wym prawem.

Którym takowym inwentarzem do uży-
wania, fruktylikacyi wszelkiey wynaydzie-
nia, wolen tedy у nioccn wielmożny im. pan



Michał Jerzy Skoryna, horodniezyeRzeczyc-
ki', we wszystkim sobie iakie chcąc pożytki
wynaydować, iako iuż naturalny wiecznik tey
maiętności Strukaczewa у Szołomey, alias
Nielepowszczyzny. I na tośmy dali "ten in-
wentarz z podpisem rąk naszych у Wielm.
Ichm. PP. pieczętarzów. U tego inwenta-
rza przy prawie wieczysto przedażnym da-
nego podpis rąk tak samych, iako też
wielm. Ichm. pp. pieczętarzów bis ехргі-
mitur rerbis. JózefSawiczZabłocki, podcz.
Oszmiański. Anna z Sawickich Zabłocka.
Oczywisto proszony pieczętarz od WW1PP.
Józefa у Anny z Sawickich Sawiczow Za-
blockich, podcz. Oszmian. do tego inwen-
tarza na dobra Strukaczow у Szołomcia
alias Nielepowszczyzne przy prawie wie-
czystym przedażnym dany W. I. P. Mi-
chałowi Jerzemu Śkorynie horodn. pttu
Rzgo podług prawa podpisuię się Michał
Małinowski stoln. W. Bracławskiego. Ust-
nie oczywisto proszony pieczętarz od
WWIPP." Józefa у Anny" z Sawickich Sa-
wiczow Zabłockich podcz. Oszmianskich
małłkow do tego inwentarza za prawem
wieczysto przedażnym podług prawa, iako
pieczętarz podpisuię się Józef Ra. Szostak
SPZ. Który to takowy inwentarz za po-
daniem przez wyż wyrażoną osobę ad ac-
ta iest do xiąg ziemskich pttu Rz-go
przyięty у wpi«any.
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• J ) S o inventari) magniiiei Domi-
ni blaszkowski, pociłlatoris Ducatus Sa-
mogmensis, in personam magnilici Domi-
ni Piewcowicz, thosau,.. districtus Mosi-

irensis.

Juditium opportunum et criminale fe-
ria tertia post festum saneti Joannis Bap-
tistae, die yigesima sexta mensis Junij, per
nobilem Dominum Onuphrmm Minkie-
wiez. secretarium S. R. M., advocatum,
ac per nobiJes D-nos Scabinos Vilnenses
anno Dni .milłessimo septingentessimo
quinquagiesimo nono est bannitum.

Coram nobili Juditio advocatiali et
scabinali Vilnensi actisque ejusdem prae-
sentibus. comparendo personaliter magn.
D-nus Michael Staszkowski, pocilłator Du-
catus iSamogitiensis, sanus anente et cor-
pore existens, praesentes literas inyenta-
rij parato scripto ac terrestri modo prae-
conoeptas, in personam magn. Dni Jo-
sephi Piewcewicz, thesaur. ciistriptus Mo-
sirensis servientes, cum introlusius con-
tentis, pallam ac libere recognoyit, qua-
rum literarum praemisso modo reeogni-
tarum, de verbo ad rerbum rescribendo
contenta tenor sequitur estque talis:

Inwentarz maiętności Swincianid alias
Bryndziszek, w powiecie Oszmiańskim le-
żącey, odemnie Michała Staszkowrskiego,
podczaszego xięstwa Żmuidzkiego iego-
mości panu Józefowi Piewcewiczowi, skar.
Mozyrskiemu przy prawie wieczysto prze-
dażnym w roku tysiąc siedymsetnym pię-
dziesiąt dziewiątym, miesiąca Junij siód-
mego dnia dany.

Wieś Miehuki. Krzysztof JacbimDzie-
więtniewicz, synów trzech: Kazimierz, Sy-
mon, Józef, córka iedna, koń jeden, wo-
łów dwa. Michał Dziewiętniewicz Jachim,
córka iedna z bratem Macieiem. Zacho-
żego w prymaki po Kanapieniu zmarłym
zostało synów czterech: Maciey, Krzysz-
tof, Symon, Krzysztof, wołów dwa.

Wietś Rowahzuld. Jerzy Dziemit, sy-
! nów czterech: Jakub, Maciey, Józef.
i Wieś Andrcijhi. Mikul Andreyko Hoy-
j butowicz, Krzysztof Andreyko, synów
i trzech, koni dwóch, wołów trzech, Maciey

Kazimierz Jakub. Fiedoraniec, wyrostek,
sierota po zmarłych rodzicach zamieszka-

; łych, z bydłem у ruchomością do dworu
j wzięty.
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Chłop w każdym tygodniu ma pełnić
dni dwa, a ieśli tego potrzeba będzie pil-
na kazała, tedy dni trzy, a niewiasta w
tym tygodniu tylko dwa dni; a ieśli nie-
wiasta w którym tygodniu będzie pełniła
robocizny dni trzy, tedy męszczyzna dni
dwa z czym dwór każe, z wołami у koń-
mi, Inowanego krescencya od tych że chło-
pów ma być. Podroszczyzna z pańszczyz-
ny ma być pełniona, wiele dni w podró-
ży zabawić może, to tak wiele w pań-
szczyznie ma być przyięta. Ponocna co-
dzienno koleyno ma być pełniona. O ro-
zeszłych chłopach referuie się do starego
inwentarza, których imiona у nazwiska są
dostatecznie opisane: Ławryn Andreyko-
wicz samo dziewiąt z żoną, z dziećmi.
Apud quas literas inventarij praemisso
modo recognitas subscriptiones maniium
scąuuntur suntąue tales: Michał Staszkow-
ski podczaszyc xięstwa Żmuidzkiego. Za
ustną у oczewistą proźbą od iegomości
pana Michała Staszkowskiego, podczaszyca
xięstwa Żmuidzkiego, do inwentarza ma-
jętności Swincianek alias Bryndziszek ie-
gomości panu Józefowi Piewcewiczowi,
skar. Mozyrskienm przy prawie wieczy-
stym danego, iako pieczętarz podpisuię
się Izff Thadeusz Giedroyć Juralia, kray-
czy powiatu Oszmiańskiego. Proszony pie-
czętarz od osoby wyż wyrażone у do tego
inwentarza podług prawa podpisuię się
Franciszek Koreywa. Quae praesentes Ji-
terae inventarij praemisso modo reco-
gnitae.
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Akt inwentarza od Ichm. panów Ro-
żanowiczów Ichm. panom Przewalslcim
małłkm.

Roku tysiąc sedmsetnego piedziesiąt
dziewiątego, miesiąca Junij dwudziestego
wtórego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich w-dztwa
Witt.. podług prawa po Swiętey Tróycy
święcie Rzymskim w roku supra na dacie
specifikowanyrn, iu loco solito, w zamku
J. k. mci Wittm odprawowanych, przed
nami Antonim Zaranowskim Łuskiną sę-
dzią, Benedyktem Horbowskim Zarankiem
podsędkiem a Ignacym Kaczanowskim
pisarzem, urzędnikami sądowymi ziem.
w-dztwa Witt., comparendp personaliter
u sądu patron 1. P. Wincenty Budz-
ko inwentarz maiętności Pohosciszcz przy
prawie arędownym od Ichm. panów Ro-
żanowiczów małłkw IPP. Franciszkowi у
Maryaimie z Mokrzyckich Przewalskim
małłkm dany, służący у należący, z rzeczą,
w nim wyrażoną ad acta xiąg ziemskich
w-dztwa Witt. podał, sequenti thenoro
pisany.

Inwentarz maiętności Pohoscisscs przy
prawie arędownym od nas Józefa у Ludo-
wiki z Pohoskich Rożanowiczów ichm. pa-
nom Franciszkowi у Maryannie z Mok-
rzyckich Przewalskim małżonkom w trzy-
letnią possessyą, zaczynaiącą w roku te-
raznieyszyin tysiąc siedmsetnym pięćdzie-
siąt dziewiątym od świętego Jerzego, do
roku tysiąc siedmsetnego sześćdziesiąt
wtórego do takowegoż terminu Świętego
Jerzego do wybrania summy przez nas
Rożanowiczów wziętey dwuchset czterdzie-
stu talarów у z prowizyą arędowną od
tych dwuchset czterdziestu talarów nale-
żącą podany.

Poddaństwo. Jakusz ma płacić czynszu
talarów bitych dwa, Wasil Jaryżynak [ma
płacie czynszu talarów dwa, Siomka Poczta-
rzonek talar ieden, Łukian Jakuszov talar
iepen, JNikiper Ralow talar ieden, Dzianis
Wawczok talar ieden, Swirid Wawczok
talar ieden.

Krescmcija żyfna: solanek trzydzieście,
rat̂ buia.c po talaru każdą solankę, facit ta-
larów Irzydzieście, a ieżeli by tyło nie
położyło się, tedy na każdy rok ma do-



płacić za niedobór. Jarzynna krcsccmija,
z sadami у ogrodami ogułem talarów trzy-
dzieście, owsa solanek znayduie się ośm-
naście, a resztę mamy dodać, gryki
żeby zupełnie zmiany zasiać, pszenicy
beczkę, pul kulek zostaie, też samą у od-
sypię, ieczmieniti solanek trzy. konopi po-
łowinka, siemienia lnianego polowinka
iedna. Obora. Krów doynych siedm—tala-
rów trzy, owiec siedmioro starych—talarów
ieden, świń . . . . pszczół kłód dwana-
ście—talarów sześć. Sianożęcido zaprzeda-
nia talarów dziesięć. Wywoź od chłopów
soli corocznie po beczek dwie—talarów
sześć. In snmma efficit intraty roczney
talarów dziewiędziesiąt pięć.

Pryhon poddaństwa: Jakusz у Wasil po
trzy dni białogłowa у po trzy dni męszczy-
zna, inni po dwa dni męszczyzna . у po
dwa dni białogłowa. Zhony do orania
iarzyny uzmiotu ieden, do bronowania te-
goż uzmiotu drugi, do orania poraniny
trzeci, do bronowania teyże poraniny czwar-
ty, do mieszania jarzyny piąty, do miesza-
nia paraniny szósty, do zapachania jarzyny,
siódmy, do zapachania -iyta ośmy, do zdię-
cia żyta zhon białogłowski, do zdięcia ja-
rzyny zhon białogłowski. Co wszystko u-
czyni zhonów dziesięć. Młodźba według
dawnych zwyczajów koleyno na dzień po
iednemu, sieci, podwody do AVitebska tyl-
ko do sprowadzenia tey krescencyi ma
być bez pryhonu, co się ma poczytać za
і'шпасуа. stróża tylko zimo ma być ko-
leyna, okrom pryhonu. Pastuch у gospo-
dynią odemnie maią być, to iest od nas
wieczników zmówiona у odziane у zapła-
cono, a karmić J.PPwie Przewalscy maią.
Który inwentarz podpisem rąk naszych
stwierdzamy. I)att ut supra. U tego in-
wentarza podpisy rąk tak samych akto-
rów iako też JPp. pieczetarzów temi sło-
wy: Józef Rożanowicz ffy Ustnie у ocze-
wisto proszony pieczętarz od IPP. Józefa
Rożanowicza у Ludowiki Rożanowirzowey
pisma nie umieiętney trzema krzyżykami
podpisany, do tego inwentarza przy pra-
wie arędownym danego IPP. Francisz-

kowi у Maryannie z Mokrzyckich Prze-
walskim małłkm podług prawa podpisuię
się Ałexander Pohoski mp. Ustnie у ocze-
wisto proszony od osób wzwyż wyrażo-
nych do tego inwentarza jako pieczętarz
podpisuię się A!exander Alokrzycki m. p.
Który to takowy inwentarz za podaniem
onego przez wyż wyrażonego patrona ad
acta, iest do xiąg ziemskich spraw wie-
czystych w-dziwa Witt. przyięty у wpi-
sany.
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Przyznanie inwentarza maiętności So-
bolowki у wsiów Marcinowki у Zaharya
od wielm. Im. Pana Swadkowskiego, sta-

I rosty Hołowczyckiego, wielmożnym ichm.
panom Dłuskiin rotmistrzom Orszanskim
małłkom przy prawie zastawnym danego.

•Roku tysiąc siedmsetnego sześćdzie-
siątego, miesiąca Marca dwudziestego oś-
mego dnia.

Na urzędzie J. K. Mości Magdebur-
skim miasta Mińska, przedemną Jerzym
Adamem Przysieckim, podczaszym Hze-
czyckim, lantwoytem Mińskim, od J.
Wielm. i mści pana Antoniego Przezdziec-
kiego, referendarza wielkiego xięstwa Li-
lewskiego, kawalera orderu Orla Białego,
woyta miasta Mińskiego installowanym у
przed nami burmistrzami, radcami, ławni-
kami-urzędnikami Magdei)iirskicmi Magi-
stratem miasta J. K.'"Mości iMińska, com-
pareudo pcrsonalitei1 wielmożny Jm. pan
Antoni Swadkowski, slorosta Holowczyc-
ki, opowiadał у przyznał inwentarz maięt-
ności Sobolowki у wsiów Marcinowki у
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Zaharya cum eorum attinentijs, w woic-
wodztwie Mścisławskim Jeżących, przy
prawie zastawnym wielm. ichin. panom
Antoniemu у Petronnelli Dłuskire, rot-
mistrzom powiatu ' Orszanskiego małżon-
kom dany у służący, który ustnym у ocze-
wistym swoim stwierdziwszy przyznaniem,
prosił nas urzędu, aby pomieniony inwen-
tarz ze wszystką onego rzeczą był do xiąg
urzędowych Magdeburskich miasta J. K.
Mści iMiiiska spraw wieczystych przyjęty
у wpisany, jakoż my urząd ony oglądaw-
szy у przyiąwszy, w xięgi wieczyste wpi-
sać pozwoliliśmy, którego to inwentarza
tenor de yerbo ad yerbum sequitur est-
que talis:

Inwentarz majętności Soboloirld у wsiów
Sobolowld, Sobolowa, folwarku Siuhitowicz
ze wsią Sndzilowicmmi, Lipowką, oraz
wsiów Alarcinowld у Zaharya у karczmy
Jekmideji z dopłaceniem do intrat pie-
niężney importancyi tych wsiów ad ratio-
nem prowizyi corocznie po talarów bitych
dziewiędziesiąt у trzy arendy Rodnian-
skiey, przy prawie zastawnym od wielm.
im. pana Antoniego Swadkowskiego wielm.
ichm. panom Antoniemu у Petronelli Dlu-
skim, rotmistrzom Orszan. dany, roku ty-
siąc siedmset sześćdziesiątego, miesiąca
(въ подлинник пропускъ).

Wieś Sobolo/cka. Pułćwierci Nikiper
Worona, czynszu у podymnego złot. pięć,
groszy dwadzieście dwa, płótna łokieć
jeden, kur jeden, jaiec .dziesięć. Puł-
ćwierci Marko Worona, czynszu z po-
dymnyin złotych pięć, groszy dwadzie-
ści dwa, płótna łokieć ieden, kur ie-
den, jaiec dziesięć. Pułćwierci Iwan
Hryszkow, czynszu z podymnym złotych
pięć, groszy dwadzieście dwa, płótna ło-
kieć ieden, kur ieden, jaiec dziesięć. -Jed-
na ćwierć; Pietruczyna,' czynszu z podym-
nvm złot. iedynaście, groszy piętnaście,
płótna łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dwa-
dzieście. Jedna ćwierć Michałko Horbik,
czynszu z podymnym złotych iedynaście,
groszy piętnaście, płótna łokci dwa, kurów

dwoie, jaiec dwadzieście. Jedna ćwierć
KJrey Sałodki, czynszu z podymnym złot.
iedynaście, groszy piętnaście, płótna łokci
dwa, kurów dwoie, iaiec dwadzieście. Puł-
ćwierci tenże w przyiomie, czynszu płaci
złotych dziesięć. Jedna ćwierć Kuzma
Hryszkow, czynszu z podymnym złotych
iedynaście, groszy piętnaście, płótna łokci
dwa, kurów dwoie, jaiec dwadzieście.
Jedna ćwierć Chwiodor Worona, czynszu
z podymnym złotych iedynaście, groszy
piętnaście, płótna łokci dwa, kurów dwo-
ie, jaiec dwadzieście. Jedna ćwierć Mil-
łan Dubrowski, czynszu z podymnym zło-
tych iedynaście, groszy piętnaście, płótna
łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dwadzie-
ście. Jedna ćwierć iSciopka Hanczar, czyn-
szu z podymnym złotych iedynaście, gro-
szy piętnaście, płótna łokci dwa, kurów
dwoie, jaiec dwadzieści. Jedna ćwierć
Łukian Hryszkow, czynszu z podymnyin
złotych iedynaście, groszy piętnaście, płót-
na łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dwa-
dzieście. Jedna ćwierć Sauka Siłkin, czyn-
szu z podymnym złotych iedynaście, gro-
szy piętnaście, płótna łokci dwa, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Jedna ćwierć Sie-
mion Ćhałopa, czynszu z podymnym zło-
tych iedynaście, groszy piętnaście, płótna
łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dwadzie-
ście. Jedna ćwierć (Jimoch Hreczycha,
czynszu z podymnym złotych iedynaście,
groszy piętnaście, płótna łokci dwa, ku-
rów dwoie, jaiec dwadzieście. Jedna
ćwierć Haraska Kowal, czynszu z podym-
nym złotych iedynaście, groszy piętnaście,
płótna łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dwa-
dzieście. Jedna ćwierć Ciszko Starczonek,
czynszu z podymnym złotych iedynaście,
groszy piętnaście, płótna łokci dwa, ku-
rów dwoie, jaiec dwadzieście. Pułćwierci
Sciepan Starczonek, czynszu z podymnym
złotych pięć, groszy dwadzieści dwa, płót-
na łokieć ieden, kur ieden, jaiec dziesięć.
Pułćwierci Daniła Starczonek, czynszu z
podymnym złotych pięć, groszy dwadzic-

' ście dwa, płótna łokieć ieden, kur ieden,
jaiec dziesięć. Pułćwierci Sierhey Hatow-



czyk, z zięciem, czynszu z podymnym zło-
tych pięć, groszy dwadzieście dwa. płótna
łokieć ieden, kur ieden, jaiec dziesięć.
Pnlćwierci Maciey Żauronek, czynszu z
podymnym złotych pięć, groszy dwadzie-
ści dwa, płótna łokieć ieden. kur ieden,
jaiec dziesięć. Jedna ćwierć Jakim Sluże-
niee, płaci złotych iedynaścic, groszy pięt-
naście, płótna łokci dwa, kurów dwoje,
jaiec dwadzieście. Młynarz na ogrodzie.
EfTicit czynszu z podymnym złotych dwie-
ście, arendy z młyna у karczmy złotych
cztyrysta. Summa facit złotych sześćset.

Wieś Sobolów. Jedna ćwierć Potap
Borodzionek, płaci czynszu z podym-
nym złotych iedynaście, groszy piętna-
ście, płótna łokci dwa, kurów dwoie,
jaiec dwadzieście. Jedna ćwierć Piot-
ruk Stryżany, płaci złotycli iedynaście,
groszy piętnaście, płótna łokci dwa, ku-
rów dwoie, jaiec dwadzieśeie. Iwan Mo-
skal lozny. hi summa elTicit czynszu z po-
dymnym złotycli dwadzieści trzy, płótna
łokci cztyry, kurów czworo, jaiec cztyr-
dzieście

Folwark Sudzi łowicze z zabudowaniem
dwornym у gumiennym w zastawne у pos-
sessyi u im. pana Brzezickiego będący.

Wieś Siulziłowicze. Jedna ćwierć Waś-
ko, woyt, zastawny na Słowieszczyznie,
złotych dziesięć. Jedna ćwierć Millan
^koż na Słowieszczyznie zastawny, złotycli
dziesięć. Iwan Skrynik, którego zastaw-
nik wypędził na iedney ćwiertec z tc-
sciem. Jedna ćwierć Krasnobay, wieczysty,
którego takoż zastawnik wypędził, złotycli
dziesięć. Pułćwierci Rohula, wieczysty,
złotych pięć. Pułćwierci Zaiec, wieciysly
У _ tego Brzezicki wypędził, płacił złotych
pięć. Alioza Młynarz im ogrodzie. Lipow-
ski złotych pięć. E|Vici(, czynszu arendy z
młynu у karczmy Lipowskiey złotych
dwieście pięćdziesiąt, еііїсіі ztotych dzie-
więćset osimnaście.

Inwentarz w*iów MurcinowM у Za/ian/u
tudzież karczmy Jelcnskiey według wyż-
sze у speeyfikaeyi у wyrażenia przy prawie

zastawnym od wielmożnego im. pana Anto-
niego Swadkowskiego, starosty Holowczyc-
kiego, Wielm. ichm. panom Antoniemu у
Petronelli Dłuskim, rotmistrzom Orszan-
skim małżonkom dany у służący, roku ty-
siąc siedmset sześćdziesiątego, miesiąca
(въ подлишшк пропускъ).

Wieś Marcinowhi. Pułćwierci Siomko
Maslenik, czynsu złotych dziesięć, podro-
szczyzny i złotych dwa у pul, podymnego
złoty ieden у puł. czyni złotych czterna-
ście, płótna łokieć ieden, kur ieden,
jaiec dziesięć. Pułćwierci xiądz Pyckow
syn, tyleż złotych czternaście, płótna ło-
kieć ieden, kur ieden, jaiec dziesięć. Je-
dna ćwierć Aliey Maslenik, czynszu zło-
tych dwadzieście, podroszczyzny złotych
pięć, podymnego złotycli trzy, czyni zło-
tycli dwadzieści ośm. płótna łokci dwa,
kurów dwoie, jaiec dwadzieści. Pułćwier-
ci Hryszko Lis, z pułćwiertki złoty, czter-
naście, płótna łokieć ieden, kur ieden,
jaiec dziesięć. Pułćwierci Anton Pastuch,
czyni złotycli czternaście, płótna łokieć
ieden, kur ieden, jaiec dziesięć. Jedna
ćwierć Iwan Dziachciarow, pieniężney ini-
portancyi złotych dwadzieście ośm, płótna
łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dwadzieście.
Pułćwierci Wąsko Sauczonek, złotycli czter-
naście, płótna łokieć ieden, kur ieden,
jaiec dziesięć. Pułćwierci Sciopka Sawczo-
nek, złotych czternaście, płótna łokieć ie-
den, kur ieden, jaiec dziesięć. Jedna
ćwierć Махііп Dziemidow, złotych dwa-
dzieście ośm, płótna łokci dwa, kurów
dwoie, jaiec dwadzieście. Pułćwierci Ja-
kub Pyckow stangret, złotych czternaście,
płótna łokieć ieden, kur ieden, jaiec dzie-
sięć. Pułćwierci Samus Pyckow, złotych
czternaście, płótna łokieć ied.cn, kur iedon,
jaiec dziesięć. Jedna ćwierć Clialimon
Sauczonek, złotych dwadzieście ośm, płótna
łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dwadzieście.
Pułćwierci Iwan Dziamidow. złotych czter-
naście, płótna łokieć ieden, kur ieden,
jaiec dziesięć. Pułćwierci Atroch Dziami-
'dow., złotych czternaście, płótna łokieć ie-
den, kur ieden, jaiec dziesięć. Pułćwierci
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Dawid Kuzionek, złotych czternaście, płó-
tna łokieć ieden. kur ietlen, jaiec dziesięć.
Pułćwierci JaromaDziamidow. złotych cztyr-
naście, płótna łokieć ieden, kur ieden, ja-
iec dziesięć. Pułćwierci Sałupa, złotych
czternaście, płótna łokieć ieden, kur ie-
den, jaiec dziesięć. Pułćwierci llauryk,
złotych czternaście, płótna łokieć ieden, kur
ieden, jaiec dziesięć. Summa facit złotych
trzysta osim.

\Yieś Zaharije. Pułćwierci Zmitrok Sza-
roborka, czynszu podroszczyzny у podym-
nego złotych czternaście, płótna łokieć ie-
den, kur ieden, jaiec dziesięć. Pułćwier-
ci Pauluk Osmołowski, złotych czternaście,
płótna łokieć ieden, kur ieden, jaiec dzie-
sięć. Pułćwierci Hryszko flruk, złotych
czternaście, płótna łokieć ieden, kur ieden,
jaiec dziesięć. Pułćwierci Apanas Hruk,
złotych czternaście, płótna łokieć ieden,
kur ieden, jaiec dziesięć. Makar Ко wał,
złotych czternaście, płótna łokieć ieden.
kur ieden, jaiec dziesięć. Pułćwierci An-
ton Kowal, złotych czternaście, płótna ło-
kieć ieden, kur ieden, jaiec dziesięć. Jed-
na ćwierć Listrat, złotych dwadzieście osim,
płótna łokci dwa. kur ietlen, jaiec dwa-
dzieście.

Lałus czynszów złotych sto dwanaście.
Pułćwierci Piotrok Przywałł, złotych czter-
naście, płótna łokieć ieden, kur ieden, ja-
iec dziesięć. Pułćwierci Ohwiodar bała-
may, złotych czternaście, płótna łokieć ie-
den, kur ieden, jaiec dziesięć. Pułćwierci
Jusczka, złotych czternaście, płótna łokieć
ieden, kur ieden, jaiec dziesięć. Pułćwier-
ci Jahor Lisów, złotych czternaście, płótna
łokieć ieden, kur ieden, jaiec Uziesięć.
Latus czynszów złotych pięćdziesiąt sześć.
Arendy z tych wsiow у karczmy Jeleń-
skiey złotych trzysta. Transport summy z
intraty gołego grosza z czynszów podym-
nego, podroszczyzny у arendy czyni zło-
tych siedrnset siedmdziesiąt sześć ruskich.

Powinność poddaństwa maiętności So-
bolowki у wsiów Marcinówki у Zaharya.
Pańszczyzny w tygodniu zasłużyć powin-

ni według dawnych zwyczajów po trzy dni,
czy to chłop, czy to kobieta, z czym każą,

| zhonow alias gwałtów w rok latem cztery
{ zasłużyć mam iłe iest osób w domu, sia-

no zkosić maią wszyscy urokiem у zwieść,
straż dworną tygodniową według dawne-
go zwyczaju koleyą wysługować maią.
Podwody do Mścisławia lub dokąd bliżey
dla extraordynaryiney potrzeby takoż ko-
leyą zasłużyć maią. Inne dalsze wysługi
do plevridła, przędziwa wszystkie antiąuo
modo zachowane być maią.

U tego inwentarza subskrypcya у ad-
skrypcya ręką własna, aktora, tudzież pod-
pisania rąk ichmościów panów pieczęta-
rzów seąuenti exprimuntur tenore: Бо te-
go inwentarza podpisuię się Antoni Kow-
ski starosta Hołowczycki. Kunicy z tey
włości tlaie daruię wielm. Jeym. pani rot-
mistrzowey powiatu Orszańskiego. Ustnie
у oczewisto proszony pieczętarz do togo
inwentarza przy prawie zastawnym danego
podpisuię się Ignacy Wołodzko, strażnik
powiatu Oszmian. Proszony pieczętarz do
tego inwentarza podług prawa podpisuię
się Piotr Juchowski. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz do tego inwentarza
podług prawa podpisuię się Karol Jan-
czewski. Który to maiętności Sobolowki у
wsiów: Marcinówki у Zaharya cum eo-
rum attinentijs w woiewodztwie Mścisław-
skim leżij,(iycli inwentarz spatia na datę
miesiąca у dnia na dwóch mieyscach zo-
stawione maiący, za ustnym у oczewistym
onego przez superius wyrażonego Wielm.
Im. pana Swadkowskiego, starostę liołow-
czyckiego, przyznaniem iest do xiąg urzę-
dowych Magdeburskich miasta Jego Kró-
lewskiey Mości Mińska s[>raw wieczystych
przyięty у wpisany.
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Przyznanie inwentarza przy prawie, wio-
czysto przedażnym dóbr Chodziłon cum
attinentiis od W.J.P. Antoniego у samey
ieymci Narbuttow małł. starostom Piclow-
skim służącego.

Roku tysiąc siedmset sześdziesiątego,
mca Aprila ośmnastego dnia.

Na urzędzie Jk. mci Magdeburskim
Lidzkim, za woytostwa W.J.P. Józefa Je-
rzego Rawrylkiewicza, regenta ziem. у
grodź, ptu Lidz., przed nami Kazmierzem
Michałem Kuleszą, stolnikiem ziemi Biel-
skiey, lantwoytem, Jakubem Franciszkiem
Pokubiatą, narniesnikiem grodź. Lidz. na
mieyscti Jm. p. Konstantego KoJesińskiego
protunc zasiadłym pisarzem, Andrzeiem
Misiewiczem burmistrzem, Bartłomieiem

, Chrzczonowiczem у Michałem Juchniewi-
czem radcami, Kazimierzem Kondratowi-
czem, Michałem Hołownią ławnikami—
urzędnikami przysięglemi у całą ławicą
Magdeburską mieyską Lidzką, stanąwszy
oczewisto w Ratuszu W.J.P. Antoni Nar-
but, marszałkowicz Lidzki, tylko względem
starszeństwa małł., a sama WJP. Klara z
Gieysztorów Narbutowa, marszałkowiczowa
Łidzka, iako aktorka, opowiedali, prezen-
towali у ustnie przyznali inwentarz dóbr
Chodziłon cum attinentijs, przy osobliwym
zapisie swym, ze wszelką w nim wyra-
żoną rzeczą, W. J. P. Ignacemu у Ewie z
bielawow Narbuttom, porucznikom J. K.
Mci gwardyi W. X. Littgo, starostom Pie-
leskim małł. dany, służący у należący,
któren oczewistym swym zeznaniem stwier-
dziwszy, prosili nas urzędu, aby pomienio-
ny inwentarz był do xiąg Magdeburskich
mieyskich Lidzkich spraw \vieczystych
przyięty у wpisany, jakoż my urząd ому

oglądawszy, w xięgi wpisać pozwoliliśmy,
którego tenor de verbo ad verbum se-
ąuitur estąue talis:

Inwentarz dóbr Chodsiloń nazwanych,
w Lidz. pcie sytuowanych, przy wieczystey
przedaży onych od WJP. Antoniego Nar-
butta, marszałkowicza ptu Lidz. tylko
względem starszeństwa małł., a od samey
WJP. Klary z Gieysztorow Narbuttowe}r,
marszałł. ptu Lidz., iako od aktorki w ro-
ku terazn. tysiąc siedmset sześdziesiątym,
mca Aprila piętnastego dnia, równo z da-
tą prawa wieczystego у intrómissyi przy
nim daney z dostateczną expressyą całey
dobroci dóbr Chodziłon sporządzony na
wieczne potomne czasy WJPP. J mnącemu
у Ewie z Sielawow Narbuttom, poruczni-
kom J. K. Mci woysk gwardyi W. X.
Littgo, starostom Piefowskim małł. у suk-
cessorom ichm. dany, służący у naieżący.

Opisanie dworu. Naprzód iadąc drogą
ode wsi Miclmowców nazwaney do dwo-
ru Chodziłońskiego, do którego wieżdża-
iąc wrota wiezne, gontami pobite, pod-
wóyne, na pół otwieraiące się, stare, przy
których parkan w szuła zarzucony, aż w
róg budynku wpieraiący, u tego budynku
ganek gontami pokryty, do którego wcho-
dząc drzwi do sieni na zawiasach, w tych
sieniach po prawey ręce pokóy pierwszy,
do którego wchodząc drzwi na zawiasach,
z klamką, zaszczepką, proboiem у krucz-
kiem, w tym pokoiu okien dwa szklanych,
w drzewo oprawionych, przez połowę ot-
wieraiących się, piec w nim z kafel zie-
lonych z prętami żelaznemi, na połowę bo-
kowego pokoiu stoiący, z dwoma komina-
mi, przez który to pokóy pierwszy idąc
do alkierza prosto drzwi na zawiasach z
zamkiem wnętrznym у klamką, w którym
okien trzy w drzewo oprawionych, w pół
otwieraiących się, starych; z tego alkierza
drzwi do spiżarni na zawiasach, w tey
spiżarni okno iedne szklane, takoż stare,
w drzewo oprawione, przesypania potrzeb-
ne; z którey spiżarni drzwi do apteczki
na zawiasach, w niey okno szklane iedne,
stare, w drzewo oprawione; z tey zaś ap-
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teczki retro przez spiżarnię, powracaiac do
bokowego pokoiu, drzwi na zawiasach z
klamką, zaszczepką у proboiem, przez
którą wszedszy okien szklanych dwa, w
drzewo oprawionych. Z tego bokowego
pokoiu, wychodząc do sionek drugich,
wtyle budynku będących, drzwi do nich
na zawiasach, z proboiem, klamką у zasz-
czepką, w tych samych sionkach drzwi
po lewoy ręce do kuchni na biegunach,
przy których komóreczka na złożenie ku-
chennych rzeczy, drzwi do niey na bie-
gunach; w tych sieniach kuchnia z wy-
prowadzonym kominem dużym, z którey
wychodząc do sieni po prawey ręce izba
duża, w niey drzwi na zawiasach, z kiam-
ką, proboiem, zaszczepką у kruczkiem do
zaszczepiania ze środka, w którey izbie
okien cztyry, w drzewo oprawionych, prze-
sypania у reparacyi potrzebnych, w niey
piec kallowy zielony z piecem krzyżowym;
z tey izby komora, do którey wchodząc
drzwi na biegunach z zaszczepką у proboiem,
w tey komorze okno iedne szklane, mocno
stare, sam zaś budynek wszytek gontami
pobijany z kominem iednym, z kuchni wy-
prowadzonym. Z którego to budynku przez
ganek wyszedszy na dziedzinee, studnia
gontami pobijana, z kołowrotem у wiadra-
mi dwoma żelazem okowanemi do cią-
gnienia wody, od którey to studni idąc
prosto ku wrotom wieznym po lewey ręce
od wrót staynia gościnna z wrotami у
wozownia z wrotami pod iednym dachem,
słomą kryte, tyłem у końcem do sadu
stoiące, od którey to stayni idąc, parkan
dawny po lewey ręce aż do rogu lamusu
nowego wpieraiący, za którym sad owo-
cowy, przy którym lamus nowy na dwóch
koiulygnący ach wystawiony, gontami zła-
manym dachem pokryty, dwa schowania
w sobie na dole maiący, a na gurzc ied-
ne, u którego drzwi wszystkie troie na
zawiasach, z zamkami wnętrznemi, okien
w nim szklanych w drzewo oprawionych
z okiennicami na zawiasach czlyry; od
którego i o lamusu idąc koło parkanu na
folwarkowy dziedziniec piwnica słomą

kryta, do którey drzwi dwoie—iedne z po-̂
dwórza na biegunach, a drugie na zawia-
sach z zaszczepką, proboiem у zamkiem;
od tey piwnicy idąc także mimo parkanu,
w rogu onego wrota na folwarkowy dzie-
dzinee nie pokryte, na który to lolwarkowy
dziedziniec wchodząc po prawey ręce pod
samym budynkiem dziedzinee niby owo-
cowy, parkanem oparkaniony, po lewey
zaś strome drugi sad wiszniowy, w tyle
piwnicy, takoż parkanem oprowadzony aż
do gumna samego wpieraiącym, w końcu
którego gumno duże stoi stare, szesnaście
słupów w sobie maiące, słomą kryte z
krzyżowem tokiem, w którym wrót czworo,
dwoie na puł otwieraiących się, ze środka
zamykaiące się, trzecie w końcu toku od
pola poiedynkowe, takoż ze środka zatwie-
raiące się, czwarte zaś od dziedzińca fol-
warkowego poiedynkowe, z tarcic urobio-
ne, z zaszczepką, proboiem у zamkiem du-
żym wiszącym, do których to pierwszych
wrót gumiennych przychodząc, dwa świ-
ronki pod iednym dachem, z drzwiami na
biegunach, zamczyste, w iednym, zamek
wnętrzny, w drugim zaszczepką z proboiem
у zamkiem, na gurze zaś schowanie na
zboże per modum szpichlerza, z oknem
iednym, z drzwiami zamczystemi, obok
którego parkan, za parkanem staynia na
konie cugowe у rosłe, stara z wrotami, w
tyle którey szop dwie, stara у nowa—z
wrotami na siano у słomę; od tych szop
postąpiwszy daley obora nowa na bydło,
kwadratowa, dziewięć chlewów z wrotami
na bydło- rogate у nie rogate w sobie
maiąca, słomą pod iednym dachem kryta,
z którey to obopy wyszedszy na dziedzi-
niec folwarkowy szpichlrz stary o dwóch
piętrach, dranicami kryty, w którym drzwi
dwoio na gurze у na dole, na zawiasach,
z proboiami, zaszczepkami у zamkami; otl
którego idąc ogród oparkaniony aż do sa-
mego folwarku, do którego to folwarku
wchodząc do sieni drzwi na biegunach, z
tych sieni wchodząc do izby gospodarskiey
drzwi takoż na biegunach, bez okien, w. niey
okien sklannych niema, piece dwa z gli-
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ny ubite, w tych sieniach piekarnia na
przeciw z iednym piecem glinianym, drzwi
na biegunach; z którego to folwarku wy-
szedszy wrota między parkanem, przy
których chłowkow trzy, słomą kryte, podle
których browar stary, słomą kryty, z za-
szczepką, zamkiem у proboiem, z wrotami,
przy których studnia, nie opodal syrnica
na cztyrech słupach, sam zaś dwór z ogro-
dami, sadami wkoło oparkaniony, na czym
konkluduie się opisanie, dworu.

Spccyfihucya poddanych wieczystych do
dóbr Ghodrdlon należących.

Wieś Michnowce. Pierwszy Andruk Bu-
lenczyk alias Mokiewicz, żonaty, żenię imię
Kasia, ten ma syna iednego nie żonatego,
na imię Józupa/córki dwie, Joasię у Ro-
zysię.̂  wołów dwa, ieden dworny, drugi
chatni, krowa iedna, cielę iedne, owiec
troie, jagniąt czworo, świń troie, osób w
tey chacie pięć. Drugi Hrehory Grycun,
żonaty, żonie imię Magdusia, ten ma syna
Jasiuka u piersi matki zostaiącego, córkę
iednę Olesię, wołów dwóch, wolików dwóch,
krów dwie, cieląt dwoie, owiec czworo,
jagniąt pięcioro, świń czworo, osób w tey
chacie cztyry. Trzeci Jakub Jakimczyk,
żonaty, żenię imię Ewusia, ten ma córkę
iedną Krzysię, tenże ina przy sobie braci
trzech: Mikołaja, Krzysiuka у Wasila, lat
nie dorosłych, siostrę Kasię, wołów dwóch,
krów dwie, ciele iedno, owiec czworo, ja-
gniąt troie, świń sztuk trzy, osób w tey
chacie siedm, koń ieden. Czwarty Toma-
szuk Jakimczyk, żonaty, żenię imię Krzy
sia, ten ma syna iednego Błażeja, córkę
jedną Kasię, tenże ma zięcia przy sobie
lomaszuka Woronicza, wieczystego pod-
danego Chodziłońskiego, który ma synów
dwóch, Jurka у Krzysiuka, żenię imię
Anusia, wołów trzy, krów trzy, ciele iedne,
owiec pięcioro, jagniąt czworo, świń troie,
w tey chacie osób ośm, koń ieden. Piąty

trzeciaki trzy, owiec pięć, świń troie,
w tey chacie osób trzy. Szósty Jan
Malinowski, ożeniłsię z wdową Zośką
Jakubową Szeszkową, poddanką wieczystą
Chodziłońską, ta pierwszego małżeństwa
ma synów dwóch, Jasiuka у Macieja Sze-
szków, córki dwie: Marusię у Kasię, wół
ieden dworny, krowa iedna z cielęciem,
wolik ieden, owiec trzy, jagniąt troie,
świnia iedna, w tey chacie' osób sześć.
Siódmy Kaziuk Jaldmczyk, żonaty, żonie
iego imię Magdusia, syn ieden Jurko
Jakimczyk, woła ma iednego, krowę ie-
dną, ciele iedno, wolik ieden, owiec
troie, jagniąt dwoie, w tey chacie osób
trzy. Ośmy Błażey Pieczurczyk, żona-
ty, żenię imię Olesia, ten ma syna ied-
nego Macieja, córkę Kasię, wół ieden,
wolik ieden, krowa iedua, cieiuszki dwie,
owiec troie, jagniąt troie, świń troie, w
tey chacie osób trzy, koń ieden. Dzie-
wiąty Józef Pieczurczyk, nieżonaty, z dru-
giey żony Kasi, która mu umarła, ma sy-
na iednego Józefa nie żonatego, córkę
Kasię, do którey przystał w pryimy pod-
dany wieczysty Chodziłońsld na imię Krzy-
siuk Pułian у w tey chacie mieszka, te
maią wotów dwa, wolika iednego, krów
dwie, cieląt dwoie, owiec czworo, jagniąt
dwoie, świń czworo, w tey chacie osób
pięć, koń ieden. Dziesiąty Kaziuk Pie-
czurczyk, żenio imię Olesia, ten ma syna
iednego Tomasza, córki dwie: Aiiusię у
Ewę, woła iednego, wolika iednego, krów
dwie, cielę iednę, owiec dwoie, jagniąt
dwoie, świń.dwoie, w tey chacie osób
pięć. Jedynasty Samus Drabowiez, żonaty,
żenię imię Nastusia, ten mieszka z bra-
tem rodzonym Jasiukiem Drabowiczem,
takoż żonatym, którego żonie imię Ewa,
Samus ma córek dwie: Krzysia у ; Maru-
sią, Jasiuk ma syna iednego Szymuka,
wołów dwa, koń ieden, wolików dwa, cie-
łuszka iedna, krów dwie, owiec czworo,
jagniąt pięcioro, świń troie, w tey chacie
osób ośm. Dwunasty Jasiuk Michniowiez,
żonaty, żenię imię Krzysia, ten ma syna
Bałtruka, przy którym brat przyrodni
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mieszka Michałko Jakimczyk, takoż żona-
ty, żenię iego imię Rożysia, ma syna ied-
nego Mateusza, wołów dwóch, krów dwie.
wolik ieden, owiec dwie, jagniąt dwoie,
świnia iedna,, koń ieden, w tey chacie
osób sześć. Trzynasty Krzysiuk Mazurko,
żonaty, żenię imię Anusia, ten ma braci
trzech: Marcina, Jasiuka у Ławnika nie
żonatych, wołów dwa, koń ieden, krowa
iedna, cieląt dwoie, wolik ieden, owiec
sześć, jagniąt czworo, świń czworo, w tey
chacie osób pięć. Krzysiuk Baczysz, z oyca
Błażeja Baczysza nieżonaty, z siostrą Ole-
śką, ten iest wieczysty poddany Chodzi-
łoński, należy do wsi Miehnowców, у na
tym konkluduie sie opisanie wsi Mich-
nowców. W tey wsi Michnowcach gospo-
darzów trzynaście, ludzi w komplecie nay-
duie się osób siedmdziesiąt dwie.

Specyfjkacya poddanych wsi Skoworo-
dzian. Pierwszy Jasiuk Chicuk alias Ko-
peć, żonaty, żenię imię Rożysia, ten ma
synów dwóch: Macieja у Kaziuka nie żo-
natych, córek cztyry: Magdusię, Kasię,
Katruszę у Anusię, wołów dwóch, woli-
ków dwóch, konia iednego, krowę iedną,
cielę iedne, owiec troie, jagniąt pięcioro,
świń dwoie, w tey chacie osób siedm.
Drugi Mikołay Chicuk alias Kopeć wdo-
wiec, ten ma córki dwie: Olesię у Maru-
się, wołów dwa, krówki dwie, owiec sześć,
jagniąt pięcioro, świń czworo, klacz iedną,
w tey chacie osób trzy. Trzeci Bałtruk
Jakimczyk, żonaty, żenię imię Franusia,
ten ma synów dwóch Adama у Tomasza,
córek cztyry: Marusię, Agatę, Krzysia у
Anusię, wołów dwóch, krówki dwie, owiec
sześć, świń cztyry, w tey chacie osób li-
czy się ośm.- W tey wsi Skoworodzianach
gospodarzów trzech, ludzi w komplecie
znayduie się osób osimnaście. W tey że
samey wsi znayduie się pustka iedna, na-
zywaiąca się Piwoiuarowszcsyzna, tę trzy-
ma J. P. Antoni Kochnowski zastawą.

Wieś Podhuliszki. Pierwszy Jurko Puł-
jan, żonaty, żenię imię Kasia, ten ma sy-
nów trzech: Jurka, Michałka у Bałtruka,
córkę iednę Kasię, wołów dwóch, krów

dwie, cieląt dwoie, wolik ieden. świń
dwie, tych w chacie osób pięć. Drugi Mi
chałko Szeszko, żonaty, żenię imię Re-
gina, ten synów dwóch: Macieja, Toma-
szuka, córkę iednę Kasię, # woła iednego,
wolików dwóch, krów dwie, cieląt dwoie,
koń ieden, świń trzy, w tey chacie osób
pięć. Trzeci Kaziuk Szeszko alias Kuczuk,
żonaty, żenię iego imię Katrusza, ten ma
syna iednego Chwiedora, córkę iedną
Krzysię, przy którym mieszka brat iego
rodzony Franciszek Szeszko, alias Kuczuk,
żonaty, żonie iego imię Marusia, te maią
wołów dwóch, wolików trzech, krowę ied-
ną, cielę iedne, owiec pięć, jagniąt pię-
cioro, świń dwie, koń ieden, osób pięć.
Czwarty Ił1ranciszek Woronicz, żonaty, żo-
nie imię Krzysia, ten ma synów dwóch:
Michałka у Jalrabka, córek dwie: Krzysię
у Anusię, wołów dwóch, wolików dwóch,
krowę iedną, konia iednego, owiec sześć,
świnia iedna, w tey chacie osób sześć.
Piąty Piotr Pułjan, żonaty, żenię imię
Barbara, ten ma -synów trzech: Jozupa,
Macieja у Jurka, córek dwie: Krzysię,
Anusię, wołów dwóch, wolika iednego,
krów dwie, cielę iednę, koń ieden, owiec
trzy, jagniąt troie, świń pięć, w tey cha-
cie osób siedm. Szósty Andrzey Szeszko
z bratem Krzysiukiem Szeszko, synowie
Marcina Szeszki z matki Marusi zrodzone,
nie żonate, te maią siostrę Ewę, wołów
dwóch, krów dwie, ciele iedne, woliki
trzy, owiec pięć, jagniąt sześcioro, _ świń
czworo, w tey chacie osób trzy. Siódmy
Jurko Szeszko, żonaty, żonie imię Teressa,
ten ma córkę iedną Anusię, sjnów niema,
tylko ma przy sobie brata Andrzeja Szeszkę,
żonatego, żonie imię Krzysia, ten ma syna
Pietruka, wołów dwóch, krów dwie, wolik
ieden, cielę iednę. owiec troie, jagniąt czwo-
ro, koń ieden, świń czworo, osób w chacie
sześć. Ośmy Piotruk Szeszko, żonaty, że-
nię imię Anusia, ten ma synów trzech:
Macieja, Kazusia у Krzysiuka, córkę ma
iedną Kasię, wół ieden, wolik ieden, kro-
wa iedna, cieląt dwoie, koń ieden, owiec
trzy, jagniąt troio, świń czworo, w tey cłia-



сіє osób sześć. Dziewiąty Kazuk Szeszko,
żonaty, żonie imię Krzysia, ten ma synów
dwóch: Krzysiuka', Ławnika, córki dwie:
Olesię, Kasię, wołów dwóch, krowa iedna,
cielę iedne, koń ieden, świń troie, w tey
chacie osób sześć. Dziesiąty Jakub Plesun,
żonaty, żonie imię Regina, ten ma córek
dwie: Basie у Teressę, wołów dwóch,
krów dwie, ciele iednę, owiec- troie, Jag-
niąt troie, świń troie. Tenże Jakub rle-
sun precz wyszłych braci ma trzech: Mar-
cina, Jurka у Michałka rodzonych, te do
pozyskania podaią sie; w tey chacie osób
siedm. W tey wsi znayduię się gospoda-
rzów dziesięć, ludzi zaś w komplecie li-
czy się osób piędziesiąt sześć.

Wieś Woronicsc. Pierwszy Szymuk Dra-
bowicz alias iSzyłko, żonaty, żenię imię
Magdusia, ten ma synów piąciu: Macieja,
Szymuka, Michaluka, Marcina у Mateu-
sza, wołów dwóch, wolików dwóch, kro-
wę iednę, koń ieden, owiec troie, jagniąt
troie, świń czworo, osób siedm. Drugi
Stasiuk Jakimczyk, żonaty, żonie imię Do-
rota, dzieci niema, wołów dwóch, koń ie-
den. owiec troie, wolików dwa, krów dwie,
świnia iedna, w tey chacie osób dwie.
Trzeci Stefan Woronicz, żonaty, żenię imię
Anusia, ten ma brata żonatego Macieja,
żenię imię Teressa, wołów oromych czty-
ry, krów dwie, wolików dwa, cieląt troie,
owiec sześć, jagniąt troie, świń trzy, w
tey chacie osób cztyry. Czwarty Michał
Drabowicz, żonaty, żenię imię Justyna,
ten ma córkę iedna Magdusię, woła ied-
nego, wolika iednego, krowę iedną, owce
iedna, Jagnie iedne, świń dwie, w tey cha-
cie osób trzy. W tey wsi znayduię się go-
spodarzów cztyry, ludzi zaś w komplecie
liczy się osób szesnaście. In universuin
gospodarzów znayduię się trzydzieści, in
summa ludzi utriusąue sexus wpisanych
osób sto sześdziesiąt dwie.

Powinność tych" to poddanych wieczy-
stych do dóbr Chodziłoń należących, sta-
rodawnym opisuie się у podaie się zwy-
czaiein, to icst w kożdym tygodniu przez
rok cały z czym dwór iść każe, mąż у żo-

na ordynaryiney pańszczyzny powinni peł-
nić po trzy dni z kożdey chaty, gwałtów
zaś w sam czas roboczy letni, zostawiwszy
w domu tylko iedna osobę dla ognia, wiele
iest osób w domu, powinni dwanaście wy-
pełniać punktualnie do iakiey tylko dwór
roboty iść każe, straż tygodniowa у pono-
cna według dawnego zwyczaju koleyno po-
winna bydź pełniona, gruntów sadzibnych
chłopskich у sianożęci dla tego nio iest
wyrażenie w inwentarzu, który na wiele
gruntu siedzi, ex quo inni więcey trzymaią,
a pańszczyznę iak ieden tak drugi równie
służą, tych grunta у sianożęci do wymiaru
na równe części poddaią się. Dalsza po-
winność poddanych: polesnego każdy z
chaty po groszy dziewiętnaście, jagód po-
ziomek garniec ieden, jagód czernic gar-
niec ieden, jagód brusznic garniec ieden,
jagód żurowin garniec ieden, dziakła ku-
rów czworo, konopi powiesem pięć, talkę
z swego lnu iedną. miodu połowa, który
ma poddany pszczoły, iedna do dworu
należy, a z drugiey połowy co na chłopa
dostaie się, powinien dworowi przedać
garniec po złł. dwa, dico złotych dwa.

Specyfika су a pustek do wsi Miclinowców:
Pustka J aczarowszczyzna iedna, Kopciow-
szczyzna pustka iedna, Iwanczykowszczy-
zna pustka iedna, Chwiedosiewszczyzna
pustka iedna, Chremszowska pustka iedna.

Pustki do wsi Woronicz: Kucharzew-
szczyzna pustka iedna, Baczoszowska pu-
stka iedna, Bociszowszczyzna pustka iedna,
Siemionczukowszczyzna pustka iedna, Ha-
rasimowszczyzna pustka iedna. Wewsi
Skoworudzianach pustka tylko'iedna Piwo-
warowszczyzna.

Specifikacya poletkow dwornych pod
Zaleszenami: Poletek pierwszy w sznurach,
poletek drugi Kruhłe pole pod Michnow-
cami żytem zasiane, poletek trzeci, a że
niektórzy poddani do dóbr Chodziłoń
wieczyście należące przez swywolą powy-
chodzili, mianowicie Symon у Stasiuk
Kopcie z oyca Marcina, z matki Reginy
bracia rodzeni, Jakub у Andruk z oyca
Marcina, zmatkiAnusi, Piotruk у Symun
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Jakimczykowie alias Pieczurczykowie, z
oyca Jurki, z matki Barbary, do pomie-
nionych dóbr Chodziłoń wieczyście nale-
żące, opuściwszy swe sadziby powychodzili
ex inde tak tych specifice wyrażonych
poddanych Chodzilońskich, iako też у
drugich innych, które by tylko yifiore da-
wnych inwentarzów do tychże dóbr Cho-
dziloń należących gdzie kolwiek znaydo-
wać się miały, przy wieczney tey naszey
przedaży wiecznie onych zrzekaiąc sio,
moc wszelką ubique locorum do pozyskania
onych, osadzenia,, sprzedania, komu chcąc
darowania daiemy у pozwalamy, oraz ni-
nieyszym naszym inwentarzem wieczyste
prawo у intromissya eademąue data uczy-
nione ze wszelką w nich ingrossowaną
rzeczą approbowawszy у nic na nas у na
sukcessorów naszych naymnieyszey cząstki
nie ехсуриіас у z dóbr Chodziłoń nie
wyłączaiąc, tylko w potomne czasy ten
inwentarz nasz WJP. Ignacemu у Ewie
z Sielawow Narbuttom, starostom Pielow-
skim, małżonkom daiąc, przy uproszonych
od nas ustnie у oczewisto JP. pieczęta-
rzach rękoma własnymi naszymi podpisu-
iemysię. Pisań w Chodziloniach, roku ty-
siąc siedmset sześdziesiątego, aprila pię-
tnastego dnia. U tego inwentarza przy
prawie wieczystym przyznanego podpis
rąk aktorów у ichm. pp. pieczetarzow bis
exprimuntur yerbis: Antoni Narbutt mp.
Klara Narbuttowa. Ustnie oczewisto pro-
szony pieczętarz od WJP; Antoniego Nar-
butta, marszałkowica pltu Lidz. tylko
względem st&rszen. małł. a od samey
WJP. Klary z Gieysztorów Narbuttowey,
marszałkowiczowey Lidzkiey, iako aktorki,
do tego inwentarza przy prawie wieczysto
przedażnym na dobra Chodzilonie, w Lidz.
pcie leżące, od tychże ichm. danym WJP.
Ignacemu у Ewie z Siellawow Narbuttom,
starostom Pielowskim małh, podług prawa
podpisiiię się Andrzey Siei lawa mp. Ustnie
oczewisto proszony pieczętarz od osób wyż
wyrażonych do tego inwentarza wieczy-
stego przy prawie wieczystym у intro-
missyi do niego należącey, na dobra Cho-

dziłonie danego, podług prawa podpisiiię
się Piotr Michał Konopko, komornik Wilk.
mp. Ustnie у oczewisto proszony pieczę-
tarz od osób wyż' wyrażonych do tego
inwentarza na dobra Chodziłonie służą-
cego, podług prawa podpisiiię się Kazmierz
Kamieński mp. Który to takowy inwen-
tarz przy prawie wieczystym od wyż wy-
rażonych aktorów ustnie przyznany iest
do xiąg magdeburskich mieyskich Lidz.
spraw wieczystych przyięty у wpisany.

17-1761 г. Апр ля 23.

Инвентарь им нія Венгрова (прежде Свен-
торжечье), Вилкомирскаго пов та, съ юрис-
дикой въ г. вилкомир , м стечка Видзишки и
деревень: Гинетинцы, Ядовси, Кунигели,
Гинтвары. Цесарка, Тридели, Книтышки,
Капустели, Брезги и фольварка Радишевка.

Изъ актовой книги Виленскаго Магистрата за
1761 годъ № 5125, л. 378—391.

Recognitio inventarij perillustris M.
Dni Junosza Dąbrowski ехіІШегі gene-
ralisąue districtus Vilkomiriensis in perso-
nam illustris M. Dni Junosza Dąbrowski
dapiferi Vilkomirien.

Feria tertia post Dominicam Rogatio-
num die vigesima octava mensis Aprilis
anno Dni millesimo septingentesimo sexa-
gesimo primo.

Coram nobili officio consulari ііпеп-
si comparendo personaliter perillustris M.
Dnus Ignatius Thadeus Junosza Dąbrow-
ski, yexillifer generałisąue districtus Vilko-
mirien. colonellus, sanus mcnte et corpore
existens, praesentes literas invontarij para-
to scripto praeconceptas, in personam il-
lustris magnifici Dni Joanuis Junosza
Dąbrowski, dapiferi Viłkomirien. servien-
les, cum inlrofusius contcntis pałam ac
libere recognovit, ąuarum literarum prae-
misso modo recognitar. de vcrbo ad yer-
bum rcscribendo contonta tenor sequiiur
estque talis.
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Inwentarz maiętności Węgrowa, dawniey
Swiętorzec zwaney, przyprawie wieczysto
przedażnym odemnie Ignacego Thadeusza
Junoszy Dąbrowskiego, chorążego ieneral-
nego, powiatu Wiłkorairskiego, pułkowni-
ka W. J. panu Janowi Junoszy Dąbrow-
skiemu, stolnikowi Wiłkomirskiemu w ro-
ku teraznieyszym tysiąc siedymsetnym
sześćdziesiątym pierwszym, miesiąca Apry-
la dwudziestego trzeciego dnia in fundo
tcyże maiętności Węgrowa accurate ze
wszelką wszytkich attynencyi, pertinencyi,
gruntów, lasów et id genus poddaństwa do-
chodów у importacyi sporządzony in per-
petuum W. J. Panu stolnikowi Wiłkomir-
skiemu cum successoribus imści dany у
służący.

Opisanie dworu Węr/roics/ciec/o. Z przy-
iazdu miasteczka Widziszek ulicą broma,
na którey salka gontami pobita, na salkę
wchodząc wschodami drzwi na zawiasach,
proboie, zaszczepki żelazne, pomost w niey
tarciczny, okien niewielkich po bokach
szklannych, w drzewo oprawnych dwoie,
pod tą salką wrota duże tarciczne pod-
wóyne, na zawiasach żelaznych, z tey bro-
my idąc po lewey stronie budynek fol-
warkowy, słomą liry ty, z gankiem; wcho-
dząc do folwarku drzwi w sieniach tar-
ciczne na zawiasach, krukach, klamką że-
laznych, po Jewey stronie izba wielka na
podłodze tarciczney, okien w izbie wiel-
kich szklannych w drzewo oprawnych tro-
ie, piec z kafel zielonych duży na pod-
murowaniu, kominek szaliasty z cegieł
murowany, w końcu alkierz, drzwi do
niego na zawiasach, krukach żelaznych у
zamkiem wnętrznym tarciczne, podłoga z
tarcic, okien szklannych w drzewo opraw-
nych trzy, nie barzo wielkich; przy teyże
izbie komora bokowa, drzwi do niey na
zawiasach, krukach, z klamką у rączką
żelaznymi, podłoga tarciczna, okno wielkie
ledno, w drzewo oprawne; z tey komory
w boku dwie spiżarnie przybudowane, do
których drzwi dwoie na krukach, zawia-
sach żelaznych, okien w tych obu spiżar-
niach wielkich w drzewo oprawnych

szklannych troie, w redney spiżarni pod-
łoga z dylów; w sieniach tego budynku
bokówka, drzwi troie, iedne z sieni, dru-
gie od komory, trzecie w tyle na podwó-
rze, te drzwi wszystkie na zawiasach, kru-
kach żelaznych. W końcu drugim tego
budynku piekarnia duża z piecem bitym,
do piekarni drzwi na biegunie, z tey pie-
karni komora duża, drzwi takoż na bie-
gunie, stołowanie tarciczne w obudwóch,
jako у w całym budynku. Z tego folwar-
ku wyszedszy po lowey stronie świronek,
drzwi na zawiasach, krukach "z klamką у
zaszczepką żelaznymi, podłoga z descek
ciosanych, słomą kryty; od tego świron-
ku mimo sadzawkę przez mostek у hać
przeszedszy. po lewey stronie obora duża
kwadratowa, wchodząc do niey wrota w
szulach tarciczne dużo na wiereiach żela-
znych, w tey oborze po lewey stronie
chlew dla świń, przytym drugi chlew
wielki dla bydła, zatym chlewem powieć.
za którą wrota w szułach tarciczne dwo-
iste na błoto otwieraiące, za tymiż wrota-
mi chlew wielki dla bydła drugi, w trze-
cim kwadracie owczarnia duża, przy niey
w końcu wrota dwoiste tarciczne na wie-
reiach żelaznych, z zaszczepką, przy tych
wrotach chlew dla cieląt, wrota w nich
draniczne; w czwartym kwadracie odry-
na duża, dacli podarty, nowego potrzebu-
ie, wrót do niey cztyry. dwoie końcowych,
dwoie pobocznych, podwóyne, tarciczne,
duże, wysokie, na wiereiach, klamkach у
zawiasach żelaznych na pobocznych ganki
bez daszków, nowych potrzeba, przy tey
oborze stajenka trzyścianowa, w końcu od sa-
dzawki dla koni administratorskich z
drzwiami na biegunie, z zaszczepką у pro-
boiami żelaznymi; od tey wlewo mimo
odrynę ku drodze Kowarskiey w oparka-
nieniu, wrota draniczne, w prostych szu-
łach; od tych wrót gumno duże z dwoma
po końcach osieciami у po bokach obu-
dwóch stron wrota dużo, podwóyne, na
wierzeiach żelaznych, tarciczne у każda
deska godzmi żelaznymi do pasów przybita,
z zaszczepkami у proboiami żelaznymi, tok
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wybity jak w gumnie tak w osieciach gli-
ną, w toku kominek dla ognia składania
czasu młóćby iesienney у zimowey, w
obudwu osieciach piece w ziemi głem-
l)oko z gliny dobrze у fundamentalnie u-
bite, nad tymi piecami kaptury z cegieł
murowane, w osieciach drzwi tarciczne
na biegunach, dach słomą kryty, od wia-
trów у wichrów mieyscoma podarty, w
gumnie tymże stronice dla złożenia zboża
między słupami. Od tego gumna idąc ku
miasteczkowi gumno drugie duże do zło-
żenia różnego zboża z stronicami porząd-
nemi у tokiem we śtrzodku gliną ubi-
tym, wrota końcowe у pobocznie podwóy-
ne, tarciczne, duże у wysokie, na żelaznych
wiereiach, deski do pazów żelaznymi goź-
dziami przybite, z zaszczepkami, proboiami
żelaznymi у drągami do zasuwania we
śrzodku dębowymi, dach słomiany pod
łopatą kryty. Ód tego gumna nie opoda)
świrny dwa do sypania różnego zboża, ic-
den na zboże jarzynne z podłogą dylową
z siedmiu orudami dużymi, z przyświron-
kiem, drzwi na zawiasach у krukach, za-
mek wnętrzny, zaszczepia у proboic w
nich żelazne, dachy słomiane, owiren dru-
gi duży do sypania żyta, z gankiem nad
drzwiami, przez cały świron podłoga z cio-
sanego drzewa, orudów dwa pobocznych,
drzwi nowe tarciczne na zawiasach, kru-
kach, z zaszczepką у proboiami żelaznymi,
zamek żelazny wnętrzny, słomą kryty. Od
tego świrna idąc ku bramie budynek fol-
warkowy drugi, siary, w iednym końcu
izba z wielkiemi trzema oknami w drzewo
oprawnymi, przy izbie komora, w końcu
tey izby alkierz bez okien; tak w izbie
jako у w komorze drzwi na biegunach,
stare; w drugim końcu piekarnia nieda-
wno wybudowana, piec w niey bity z gli-
ny, drzwi na biegunie, do sieni wchodząc
drzwi na biegunie, w izbie piec z szarych
kaflów. stary bez kominka, sam budynek
słomą kryty. Od tego budynku przez drosz-
kę browar stary, wrota do niego tarciczne
na biegunie drewnianym, w końcu bro-
waru piekarnia niewielka niedawno wybu-

dowana, piec bity piekarniany, drzwi na
biegunie, w browarze horna bite z gliny
bez cegieł у kamieni, dach nad hornami
draniczny, piekarnia у browar słomą kry-

| ty, za browarem wtyle chlew dla świń
ieden, drugi przy nim w końcu dla kar-
mienia wołów, do tych chlewów wrota
stare na biegunach drewnianych, te chle-
wy oba słomą kryte.

Opisanie mlynu Nadmuskiego. Z przy-
iazdu od Widziszek karczma nowa wybu-
dowana, słomą kryta, po prawey stronie
most na izbicach, na rzece Muszy nowy,
nad mostem stoi świronek, drzwi na zawia-
sach z zaszczepką у proboiami żelaznymi,
pomost z ciosanego drzewa; od.tego świ-
ron ka młyn (luzy na dwa koła, mielnica
sama z ciosanego drzewa w kostkę, gon-
tami pobita, do tego zdołu wchodząc
drzwi na zawiasach, krukach, z zaszezepką
у proboiami żelaznymi, we śrzodku ze
wszytlam do mliwa porządkiem у naczy-
niem, to iest: 2 koła dobre nowe ze wszyt-
kim, tak wodne jako у palczaste, 8 rei'
żelaznych na dwóch wałach, 4 refy na
szeszterniach, 2 pary kamieni osadzonych,
a trzepią para dla potrzeby wykute, 2
wrzeciona duże żelazne, 2 powpryco żela-
zne, 2 panewki żelazne, 4 capy duże do-
bre żelazne, 2 kosze z korytkami у skrzy-
niami dla mąki. Z tego młynu wychodząc
do zastawek drzwi na zawiasach, krukach,
z zaszczepką, proboiami żelaznymi, na
gurze tego młynu także drzwi podwóync
tarciczne duże jak do wjazdu z wozem
na gurę, na zawiasach, krukach żelaznych,
pomost na gurze z grubych tarcic, spust
przez cały staw na sztempalach gruntownie
był ułundowany, teraz nowego z gruntu
potrzebuie spustu, w tymże spuście komo-
ry kamienmi dobrze naładowane. Ex op-
posito tego młynu przy tymże spuście- młyn
drugi na dwa koła, mielnica stara, reparacyi
polrzebuiąca, gontami lakoż pobita we
śrzodku iedne koło do mliwa, drugie do
lalusza ze wszytkim dobre у z naczyniem,
to iest: 1 para kamieni, 8 rei' na wałach
obudwuch, 2 refy na szeszlcrni, 1 wrze-'
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ciono, 1 poprzyca, 1 panewka żelazna, 4
capy na obudwóch kołach duże у dobre,
1 stempa do walenia sukna duża z stein-
porami. Ża tymiż młynami piekarnia, w
którey konował mieszka. Browar za kar-
czmą słomą kryty у studnia w browarze
wykopana, wrota draniczne na biegunie,
przy browarze piekarnia, piec z gliny
bity.

Opisanie jiirysdyM WilkomirsMey у zabu-
dowanie domów na ttyke.

W pierwszey linij z rynku na rogu karczma
duża wiezna, nowo teraz ze dworu erygowana,
z drzewa dobrego ciosanego, dach muzaryn
alias łomany, gontami pobity; wieżdżaiąc
do karczmy od krom wrota w ganku tarcicz-
ne, tak z wierzchu jako ze spodu żelaznymi
dużemi buntami przecięte, od tych wrót
wprawo izba duża, wchodząc do niey
drzwi na zawiasach, krukach żelaznych, z
klamką у zaszczepką żelaznymi, z tey
izby na ulicę wychodząc także drzwi na
zawiasach, krukach, z klamką у z zasz-
czepką żelaznymi, w tey izbie okien trzy
dużych, w drzewo oprawnych, szyby rów-
no dawane ze szkła zielonego, piec krzy-
żowy do pieczenia chleba у ieść gotowa-
nia, z kominkiem przez stoi wywiedzionym
ceglanym., przy tym piecu piec kaflowy
duży, zielono poliwany у w kożdey skrzy-
ni prętami żelaznymi tak z boków, jako
z końców dobrze opatrzony. Z tey izby
do komory drzwi na zawiasach, krukach,
z klamką у z zaszczepką, okno iedne du-
że tudziesz, jako у w izbie. Z tey komo-
ry do sieni wychodząc także komora, drzwi
ną zawiasach у krukach żelaznych, z krucz-

ь л ' ^ t e ^ ^ o m o i T sienney do sieni wy-
chodząc drzwi na zawiasach, krukach, z
zaszczepką, proboiami у ze srzodku krucz-
kiem żelaznymi, tak w izbie, jako у w
obudwuch komorach stołowanie dobre
tarciczne; w izbie stołów dużych tarcicz-
nych stolarskiey roboty dwa у ławy gru-
bo spiłowanych tarcic circa circum poło-
żone. Z tey izby wyszedszy przez sień w

drugim końcu także wrota tarciczne, pod
gankiem, zwierzchu у ze spodu żelaznymi
refami do szuł przeięte, przy tychże wro-
tach izba mnieysza, iak pierwsza z komo-
rą; do izby wchodząc drzwi na zawiasach,
krukach, z klamką, z zaszczepką, probo-
iami у ze srzodku kruczkiem żelaznymi.
Z tey izby do komory wchodząc drzwi na
zawiasach, krukach, zaszczepką у probo-
iami żelaznymi, w izbie у komorze okien
pięć w drzewo oprawnych, równe szyby
dawane ze szkła zielonego. W tey izbie
piec krzyżowy do pieczenia chleba у ieść
gotowania, z kominkiem ceglanym przez
stoi wywiedzionym, przy tymże piecu
krzyżowym piec kaflowy, zielono poliwany,
w kożdey skrzyni pręty żelazne, tak po
bokach у końcach dane dla fundamental-
ności pieców. W izbie у komorze stoi tar-
ciczna dobra у szczynnie wymoszczona, w
izbie stół tarciczny у ławy takież circum
circa izby położone. W tymże końcu przy
komorze izdebka mała, do niey drzwi na
zawiasach, krukach, z zaszczepką у krucz-
kiem ze srzodka żelaznym. W tey izdeb-
ce okien dwoie dużych z kwaterami w
drzewo oprawnych, szyby równe ze szkła
zielonego dane, w niey stoi tarciczna, piec
kaflowy zielono poliwany bez kominka.
Przy wszytkich piecach kaptury dla bez-
pieczeństwa ognia cegłą sklepione poda
wane. Przy teyże izdebecce na dwór wy-
chodząc drzwi na zawiasach, krukach, z
zaszczepką у proboiami żelaznymi. W tey
karczmie pod komorą sienną piwnica z
drzewa dębowego w ziemi wpuszczona,
po wschodach wchodząc drzwi na zawia-
sach у krukach żelaznych, ściany z drze-
wa dobrego; w samey stayni żłoby dla
koni у iaśle porządne.

Domy przez żydów zabudowane.

Dom w tey pierwszey linij Łeyzera,
płaci placowego na rok złotych 20. Dom
trzeci Berki Szmuklerza, płaci placowego
złotych 20. W drugiey linij Dom Nohimo-
wicza duży, z pichrzem, spłaci placowego

13
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złotych 25 gr. 10. Dom Scharewiczow du-
ży у odryna, płaci placowego złotych 25
gr. 10. Dom Leyby Eliaszowicza, płaci
placowego złotych 20. Dom Hirszy, w
którym mieszka Izrael, płaci placowego
złotych 25 gr. lO.Facit placowego na rok
in summa złł. 136. Z karczmy arędy złł.
200. Summa summarum złł. 336.

Granica tey juryzdyki: Końcem iednym
z placem do miasta należącym żyda Szlo-
my ku Pijarom, bokiem do ichm. panów
Micewiczów, drugim końcem opiera do
ulicy na rynek у do ulicy Remigolskiey,
drugim bokiem graniczy do samcy ulicy
alias drogi idącey do Kowna.

Naczynie rożne w Węgrowie będące.

1 Kocioł piwny duży stary. 2 Trąby
miedziane do tego kotła. 2 Przytrąbki.
1 Bania strzednia naprawiona, i Czapka
do niey miedziana. 3 Trąmby miedziane.
1 Kociołek z karczmy cesarskiey. 2 Trąm-
by bez czapki. 1 Kociołek stary. 1 Ko-
ryto duże stare przez dwa kotły. 1 Czop
do zacierania braby, stary. 3 Czapki stare.
1 Kaduszka do zadawania brahy; 3 Dzież
do pieczenia chleba. 1 Dzieżka mała ta-
koż do chleba. 3 Cebry do noszenia wody.
4 Wiadra do noszenia wody. 7 Kubłów
do złożenia warzywa. 3 Kubły do zsypania
różnych mąk. 2 Źłukta do chust moczenia.
1 Stół gospodarski iblwar. z szufladą. 4
Sztuki stoła pańskiego. 1 Kubełek do
zacierania piwa stary. 1 Czopik' do spu-
szczania piwa stary. 2 Łahunow, ieden
nowy, drugi stary. 17 Beczek piwnych.
1 Pułbeczek. 1 Szafa wielka w komorze
ze czterma drzwiczkami na zawiasach że-
laznych. 1 Szafa w izbie 2-ma drzwiczka-
mi na zawiasach. 1 Szafa mała z iednymi
drzwiczkami na zawiasach. 1 Szafa kon-
towa na zawiasach żelaznych. 4 Necułki.

Obora bydła w Węgrowie Roku 17...

1 Krowa cisawa w roku 4, 2 Krowa
ryża w roku 10, 3 Krowa ryża z płowa
w roku 11, 4 Krowa ryża w roku 12,

5 Krowa siwa łysa w roku 4, 6 Krowa
ryża łysa w roku 10, 7 Krowa czarna w
roku 9, 8 Krowa siwa w roku 11, 9 Cie-
łuszka czarnostrokata w roku 2, 10 Cie-
łuszka czarnostrokata w roku 2, 11 Cie-
łuszka czarna w roku 2, 12 Ciełuszka
siwa w roku 2, 13 Ciełuszka siwa w ro-
ku 3, 14 Woł. siwy łysy w roku 5, 15
Woł siwy w roku 5, 16 Woł siwy w roku
10, lv Woł siwy w roku 4, 18 Woł siwy
w roku 4, 19 Woł siwy w roku 4, 20 Woł
siwy л roku 10, 21 Byczek siwy w ro-
ku 2, 22 Byczek czarny w roku 3, 23 By-
czek czarny w roku 2, 24 Byczek czarny
łysy w roku 2, 25 Byczek siwy w roku 2
26 Byczek siwy w roku 2, 27 Byczek
siwy w roku 2, 28 Byczek siwy w ro-
ku 2, 29 Byczek czarny w roku 2, 30
Byczek czarny w roku 2.

Krów doynych № 8, za nabiał po złło-
tych 12, czyni złot. 96. Wszytkiego bydła
z krowami, ciełuszkami, wołami у bycz-
kami cir.yni sztuk № 30.

Świnie, owce, kozy w Węgrowie będące.

41 świń z wieprzami у podświnkami,
7 prosiąt tegorocznych,, facit sztuk № 48.

44 owiec ze wszytkim, 9 kóz, 8 ko-
złów, facit sztuk № 61.

Drób wszelki folwarczny, który się nayduie.

9 Indyków у indycząt, 10 gęsi z gę-
siorami, facit sztuk № 19.

30 kaczek z kaczorami, 25 kur z ko-
koszkami, facit sztuk №. 55.

Ogrody w tymże w Węgrowie.

Ogrodów pięć: pierwszy w Święto-
rzeczu, kapusto zasadzony, drugi pod odry-
ną warzywny, trzeci nad sadzawką, czwar-
ty za sadzawką, piąty za browarem.

Pola na pasznie dworne: 1-sze pole pod
imcią panem Górskim, żytem zasiane, 2-gie
pole Pasuny pod Ginetyncarni, do którego
Akmenina pod Świętym Michałem leżąca
należy w ugorze, 3-cie pod Świętorze-
czem jarzyną zasiane.
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Zasiewy w Węgrowie R-u 17.

200 purów żyta, dwa ziarna w profit, pu-
rów 400, po złt. 4, czyni złł. 1600.

4 purów pszenicy ozimki, 2 ziarna w
profit, purów 8, po złł. 6, czyni złł. 48.

5 purów pszenicy jarey, 2 ziarna w pro-
fit, pur. 10, po złł. 6, czyni złł. 60.

6 purów grochu, 2 ziarna w profit, pu-
rów 12, po złł. 4, czyni złł. 48.

10 purów jarki, 2 ziarna w profit, purów
20, po złł. 4, czyni złł. 80.

30 purów ięczmienia, 2 ziarna w profit,
purów 60, po złł. 3, czyni złł. 180.

70 purów owsa, 2 ziarna w profit, purów
140, po złł. 2, czyni złł. 280.

5 purów gryki, 2 ziarna w profit, purów
10, po złł. 3, czyni złł. 30.

2 purów siemienia, 2 ziarna w profit,
purów 4, po złł. 6, czyni złł. 24.

20 pundeli lnu krescencyinego, pundel po
złł. 6, czyni złł. 120.

332 Summa zboża na roczny zasiew, na
intratę 664 purów, czyni złł. 2470.

Percepta zboża dziakielnego.

Żyta purów 38, po złł. 4, czyni złł.
Owsa purów 76, po złł. 2, czyni złł.

Summa złł. . . . .

152
152
304

Łąki dworne w Węgrowie.

1 Sianożęć Zarzeczna miedzy lunami, kie-
dy rośnie, kosi się w. 50.

2 Sianożęć Widamiszki nad rzeką z trze-
biszczem wozów № 50,

3 Sianożęć Rudyma wozów M 20.
4 Sianożęć Perbedzie № 60, - a parte co

W. J. P. sędziance na wozów 20 wy-
dzieliło się do dalszey dziedzica woli.

o Sianożęć Pabeli, wozów № 5.
6 Sianożęć Sury przy miasteczkowych,

wozów № 40.
7 Sianożęć Ozereście,, wozów № 40.
8 Sianożęć błoto pod Swiętorzeczem № 70.

Wozów na intratę od expensu 200, po złł.
2, czyni 400. Summa wozów № 335, z
tych wytrąciwszy na potrzebę dworną wo-
zów 135, restat na intratę wozów 200.
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M i a s t e c z k o W i d z i s z k i -

Plac wydzielony na plebanią z ogrodami .
Maciey Czurba, synowie: Jerzy, Tomasz,

Stanisław, Jakub
Jerzy Czurba . . . .
Maciey Terekas, synowie: Jan, Michał,

Józef . . i . . . •
Gabryel Makowicz, syn Jerzy .
•Bałtromiey Kuczma, syny: Andrzey, Jan,

Józef . . • . ' . • .
Symon Czurba, pasierzb Maciey Sakienas
Plac pusty Symon Czurba

°d rzeki idąc Wilen. ulicą po lewey stronie.

Józef Mazurewicz, syn Symon .
Jan Jałowik, synowie: Stanisław, Kazimierz

Placów pręty.

,2
•3

14
15

14
18

18
18

30
25Vs

50

=3

10

Czynsz.

N1

12
15

12
24

24
24

167-2

10
210

210
10

10
210

10
210

2
ев

1
1

1
1

1
1
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10

и
12
13

14

15

16

17

18

19
20

20 ЗО!

Jakub Banelis, syn Symon, zięć przy nim
iSymon Sakienas, wnuk Jan Maciey
Sakienas

Andrzey WieJis, syn Jan . . . .
Jerzy Terekas, szwagrowie: Jan, Symon

Kierułowie . . . .
Teodor Szafarowicz, garbarz, brat Roman.
Jakub Lipski, organista, .
Plac pusty Stefan Niechorowicz
Plac gdzie karczma wiezna stoi

2 3 Jan Sapunas, syn Bałtromiey, zięć Stani-
sław Makowicz

Michał Jałowik, syn Jan .
PJac pusty z domowstwem

Z drugiey strony od Wiłkom. po lewey stronie.

Plac pusty .
Plac pusty . . . . . .
Andrzey Gineykis młodzian, bracia: Ma-

ciey, Jakub
Plac do arędy .
Plac pusty
Plac pusty
Piać pusty . . . . . .
Plac organista wzioł na płatę .
Plac pusty
Plac pusty

1 Stefan Budan, synowie. Alexander, Mar-
cin, Jakub, Piotr, Andrzey .

Plac pusty Gorzeykis . . . .
Plac pusty Michał Jałowik
Michał Lenkiewicz, Rymarz, synowie: Ste-

fan, Kazimierz, Ludwik, Zacharyasz .
- Franciszek Chrymcewicz, Tkacz

— Alexander Budan, synowie: Kazimierz, Jó-
zef, Jakub

33 Summa summarum . . . . .31

20
13

16
16

14
7

11

67:

11

16
8

12
303

16

12
14
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89

14

9

87:

872
6
6

7
5

8
8

104

1

1

1
30:

9

18
18

12
21

1972

18
24

6
9

2
2

2
2

2
2

2
40

10
10

10
10

10
10

10

Włoki.
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72

в
Рч

—

1

Włoki miasteczka Widziszki
włok № 11.

Józef Czurba
Józef Mazurewicz
Symon Czurba .
Bałtromiey Czurba .
Do arędy . . . .

N

9
9
9
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72
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72
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72
—
72
72
72
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—
—
—
—
—
—
—
—
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—

—
—
—
—
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72
—
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Michał Lenkiewicz .
Michał Jałowik.
Andrzey Gineykis
Maciey Terekas
Teodor Szafarowicz .
Jan Sajanas przyiomnoy
Jan Sajanas
Аіехашіег Budan
Jan Jałowik
Jakub Banelis .

1
1

1
1

10.

10
10

10
190

1
1

19

9
9
9
9
9
5
9
9
9
9
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72
72
—
72
72
—
9

—
72

—
—

1

z————
72
1

Jerzy Terekas .
Andrzey Uselis.
Stefan Budan .
Jakub Lipski, organista
Maciey Czurba, kowal
Gabryel Makowicz .
Pusta na dwór .
Summa summarum .

9
9
9

9
9
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Granica tak poletków dwornych, iako
у włók mieskich idzie bokiem iednym z
świniami im. pani Borówskiey у Ginetyn-
cami, wsią Węgrówką, końcem iednym

z lmcipo Święto rzekę, drugim końcem <, . ш ^
pana Downarowicza Jasieliszkami, z xży
Pijarów Ppmuszem, aź do rzeki Pomuszy,
która do Świętey rzeki wpada у odgra-
nicza kapitułę.

Morgi sianożętne w Marynach mia-
steczka Widziszek.

Sianożęć do gruntu Józefa Ma-
zarewicza . . . .

Sianożęć Sakieniszki, Benelis płaci
Sianożęć Czurbiszki pusta .
Sianożęć do gruntu Kierucia .
Sianożęć do gruntu Makowicza .
Sianożęć do gruntu Sajana.
Sianożęć Pietrokiszki, Olszewski,

kowal, płaci . . . .
Sianożęć do gruntu Teodora
Sianożęć Patepiszki, Gineykis

płaci . .
Sianożęć Błukis, płaci
Sianożęć do gruntu Gineyki
Sianożęć do gruntu Jana Jałowika
Sianożęć do gruntu Kuczmy
oianożęć do gruntu Macieja Czurby
bianożęć do gruntu Lipskiego,

organisty
Sianożęć do gruntu Bonela.
Sianożęć, Czeberak płaci .
Sianożęć do gruntu Stefana Budy
Sianożęć do gruntu Andrzeja

Usela
Sianożęć do gruntu Michała Len -

k i e w i c z a . . . . .

Z
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3
3

2

Sianożęć Wołkiszki pusta .
Sianożęć Kryszkiszki, Bałtromiey

Rydybas. .
Sianożęć do gruntu Alexandra

Budana .
Sianożęć po Kunigielu Sajanas

do przyiem. . . . .
Sianożęć Józef Mazarewicz.
Sianożęć do arędy
Sianożęć do gruntu Michała Ja-

łowika
Sianożęć do gruntu Jerzego Czurby
Sianożęć do gruntu Macieja Te-

reka
Sianożęć, Maciey Terekas .
Sianożęć do gruntu Symona Czurby
Sianożęć do gruntu Sajana.
Sianożęć do gruntu Stefana Buda
Sianożęć do gruntu Jakuba Ba-

nela . . . . .
Sianożęć Grykiszki lasem zarosła
Sianożęć do gruntu Andrzeja

Gineyki . . . .
Sianożęć do gruntu Garbarza
Sianożęć do przyiemney Sajanowi
Sianożęć do gruntu Jana Jało-

wika
Sianożęć do gruntu Lenkiewicza
Sianożęć Sakieniszki, Jakub Ba-

nelis
Sianożęć Pudziszki, Mikułka
Sianożęć do gruntu Bałtromieja

Ituczmy . . .
Sianożęć do gruntu Kierucia
Sianożęć do gruntu Michała Jało-

wika . . . . .
Sianożęć do gruntu Lipskiego

organisty
Sianożęć Stefan Budan
Sianożęć do gruntu Usela .
Sianożęć pusta do gruntu Uselowi
Sianożęć do gruntu Аіехашіга

Budana . . . . .
Sianożęć Stefaniszki, nie płaci

vi de wyżoy . . . .
Sianożęć do gruntu Macieja Ta-

reki . . . . .
Sianożęć do gruntu Makowicza .

3
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Sianożęć pusta po żydzie .
Sianożęć Pietrakiszki, yide wyźey
Sianożęć do gruntu Macieja Czurby

Sznury Kunigielow.
Sianożęć do gruntu Symona Ku-

nigiela
Sianożęć do gruntu Mar. 01-

szewskiego . . . .
Sianożęć do gruntu Jana Błukia.
Sianożęć do gruntu Andrzeja

Kunigiela . . . .

Sianożęć do gruntu Macieja 01-
szewskiego . .

Sianożęć do gruntu Józefa 01-
szewskiego . . . .

Sianożęć Gadziel, Jakub Korycki
Sianożęć Uselis od graniey Woł-

tuskiey lasem zarosła. Mórg
Sajana przy samey granicy
Wołtanskiey у Cesarskiey
Summa Summarum
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W i e ś G i n i e t y n c e .

Zwirblszki J . P . Downarowicz trzyma
zastawą . . . . .

Maciey Kunigel i s bendnarz
Kazimierz Sajanas syn. Marcin, Waw-

rzyniec, Maciey . . . .
Sleykuszki J . P . Downarowicz .
Maciey Usel is syn. Karol , J a n .
Józef Usel is s trycharz brat Bałt romiey
J a n T e r e k a s syn. K m r z . a J e r z y у

Maciey Widziszkach w n u k B a ł t r .
Thomasz Żukowski , syn Ignacy, Sy-

nowcowie: Mikołay wyszedł, J a k u b ,
Kmrz. , Maciey, J e r z y przynim

Zwirbliszki Maciey K u n i e g i e l i s .
Sleykuszki J a n T u r e k a s .
Zwirbliszki Maciey Uselis .
J . P . Downarowicz . . . .
Maciey Kunig ie l i s . . . .
Kazimierz Sajanas . . . .
J . P . Downarowicz . . .
Sleykuszki J a n T u r e k a s .
Maciey Usel i s
Józef Usel is
J a n Turekas
Tomasz Żukowski . . . .
S u m m a S u m m a r u m . . . .
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Zaścianek Terekiszki, Jan Terekas
złł. 2. Item Terekiszki, Józef Uselis złł 2.
Za sianożęć dworną lasem zarosła nad
Święto rzeką leżącą, wieś cała płaci, ma
co rocznie danie przytym po kurów sześć
zlł 8. I wytrzebić tę łąkę w dziesięciu
leciech podjoła się.

dranica: bokiem iednym do poletku
dwornego, drugim bokiem z 1. Panem
Downarowiczem, końcem iednym z grun-
tami ichmościów xięży iezuitów wsi Na-
ruciow, końcem drugim do Świętey rzeki.
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W i e ś J a d o w s i e .

Do arędy wolna . . . .
Jakub Skapas, syny: Stefan у Sy-

mon, boiarzyn . . . .
Stanisław Kiekutis, brat Maciey
Jerzy Laura, głuchy . . . .
Jerzy Jagutis, syny: Jakub, Jerzy .
Symon Kieystenis, syn Tomasz.
Mikołay Skapas
Józefowa Kieystenowa, syn Andrzey,

zasiedziały . . . . .
Jan Łazowski, syny: Bałtromiey, An-

toni, Jan, wnuk Jan
Kazimierz Skapias, pasierzb Piatrykas
Za pustkę Kalinowski płaci
Kazimierz Skapias, syny: Jan у Waw-

rzyniec
Przydatków 9 przy tych gruntach, aż

do ruczaju Dubolis у za tyra ru-
czaiem tych samych sznurów 3
przechodzą końce takiey szeroko-
ści, iak ich sziiury siedzibne.

Summa summarum . . . .
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Sianożęci za Święto rzeką naprzeciw
przydatków leżące w iednym obrębie gra-
niczące z Siarwią miasta Wiłkom. Siano-
^° w'i r z e ^ Pomuszą, nazwana Mielni-
ca Wieła, do arędy wolna. Medyny leżące
ze wsią Wiłowdziami rożnie maią między
sianozęciami Noteckiemi у Jagwiłow do
kapituły należącymi, niektóre sianożętki
Jadowskie koncern przypieraią do lasu
dwornego Nidockiego, nazywaiącego się z

Gintinis. Greszkali, Woto wszytkie należy
do miasteczka Widziszek, oraz у te siano-
żętki pod Pomuszę pod Kaderancami z tą
wsią graniczące, przydane do sznurów Wi-
dziszczanom. Grunt oromy Dziedzilow ku
miedzy polem wsi Jagwiłow: Granica wsi
Jadowców: bokiem iednym ze wsią Noto-
karni, drugim bokiem ze wsią Jagwiłami,
końcem iednym ze, wsią Wiłowdziami,
drugim końcem do Świętey rzeki.
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W i e ś K u n i g i e l e .

Józef Olszewski, kowal, syn.:
Wincenty, Jan

Marcin Olszewski, syn Michał,
no wik, w tym roku tylko pła-
cić, a dziakła dawać niema .

Maciey Olszewski, ogród, syny:
Kazimierz, Jan, Marcin, oddzie-
lony

Jan JBlukas, syny: Maciey, Sta-
nisław . . . . .

Symon Kunigielis, synowie: An-
drzey oddzielony, Jan, Mikołay

Andrzey Kunigielis, syn Jan, no-
wik, w tym roku płacić у
dziakła dawać niema

Summa summarum .
Grunta wsi Kunigielow na róż-

nych mieyscach między dwor-
nym lasem Węgrowskim у Ce-
sarskim, końcem tylko ied-
nyin ze wsią Notokami graniczą.

Wieś Gintwary.

J a k u b A d a m a n i s , syn.: Antoni ,
Piotr, J e r z y . . . .

Mikołay A d a m a n i s , syn J a n
Wieś Czywieliszki.

Areda trzyma P. Zaborowski, pła-
ci złotych 200 . . . . .
Jerzy Łunas, syny: Piotr, Stani-

sław
Maciey Maczynko, tym obu ze

dworu Węgr. dano klacze po
złotych 32 . . .

Wieś Cesarka.

Stanisław Czurba, strycharz, syn
Andrzey . . . . .

Kazimierz Sakienas, syny: Ma-
cicy stolarz, Ignacy, Jerzy,
Kazimierz, Paweł .
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Andrzey Mikulis, syn.: Jerzy,
Mikołay, Maciey .

Bałtromiey Rudy kas, syn Maciey
Andrzey Zukowski, leśniczy
Tomasz Czeberak, pilnik .
Kazimierz Mikułka, synowie: Jan,

Symon, Marcin .
Jakub Korycki, linnik у strugi

takoż robi . . .
Summa summarum .
Grunta tak Lintwarskich, Czy-

weliskich, jako у Cesarskich
chłopów na, różnych mieyscach
w szachownicach iednych.

W i e ś T r y d e l e .

Kazimierz Zurza, syn Michał,
nowik . . . .

Jan Olszewski, syn.: Stanisław
Maciey, Kamrz

ltem Kazimierz Zurza, nowik
Adam Zurza
Maciey Sajanas .
Mikołay Sajanas.
Tomasz Łeykas, syn Mateusz,

brat Stanisław. . . .
Adam Zurza, synowie: Kazimierz,

Symon, Jakub, Marcin, Józef.
Mikołay Saianas, syn.: Jerzy,

Mikołay
Maciey Saianas, syn.: Jerzy, Mar-

cin, wnuk Wawrzyniec .
Jan Olszewski . . . .
Adam Zurza . . . .
Tomasz Leykas . . . .
Pustki Zurżyszki, Jan Olszewski
Pustka Surowiszki, Jan Olszewski
Pustka Jan Olszewski
Pustka Maciey Sajanas
Pustka Mikołay Saianas .
Pustka Tomasz Leykas
Pustka Mikołay Sajanas .
Pustka Tomasz Leykas
Pustka Adam Zurza .
Pustka МікЫау Saianas
Pustka Kazimierz Zurza .
Pustka Adam Zurza .
Pustka Tomasz Leykas
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6 14 15 22
Maciey Sajanas . . . .
Zaścianek opieraiący się do ru-

czaju Czarnego, Maciey у Мі-
' kołay Saianowie trzymaią na

3 snop, jako у s pustoszy, kto
z nich wyrabiać będzie, da-
wać powinni .

Granica wsi Trydelow nayprzód od
zaścianku, który przypiera do ruczaja
Czarnego, graniczącego od Wołowey wsi
bokiem, taż wieś Trydele drugim bokiem
z Płosztoką у ze wsią Klepszami, na tym-
że Czarnym ruczaju wiechawszy na kilka
staj, na wschód słońca, na wielkim dębie
dawny krzyż wycięty, zarosły, mało co go
iuż znać, przypieraiący do granicy. Bol-
nickiey krulewskiey, od którego dębu
prosto ścianą do kopca przy drodze, od
Brozgow do Trydel idącey usypanego, od
tego kopca przez drogę w gurę, lasem o
staj kilka, pod lasem po prawey stronie
lasu Bolnickiego kopiec drugi, od .tego
kopca lasem idąc do drogi, z Martynan-
ców wsi Krulewskiey do Trydel idącey,
aż do blotka nazywaiącego się Ślinienie,
które błotko zostawiwszy wlewo, a wziow-
szy wprawo kreto przez las wyiechawszy
nieco na droszkę krzyżową z Wołowey
wsi do I. Pana Samowicza idącey, toż
droszką przeiechawszy do poprzeczney
drogi z Bolnik do Zmuydck idącey po
lewey stronie kopiec narożny graniczy z
Bobikami у z I. P. Samowiczem, od te-
go kopca idąc ku Źmuydkom po lewey
stronie o kilka staj w lesie nad roystem
kopiec czwarty, od tego kopca po nad
roystem w gurę, w las przeszedszy dro-
gę prosto końcami sznurów po nadlesiu
1. Pana Samowicza, postompiwszy daley
do brzozy nad łąką Trydelską stoiącey,
w którey krzyż wycięty dużo zarosły, ale
znaczny, od teyże brzozy prosto ścianą ka-
mieńmi wyznaczono przez lasek у błotko
do drogi,, od 1. P. Samowicza przez Try-
dele do Żinuydek idącey, toż droszką v
prawo ściano prosto po zalesię pod lasem

3

'A

72 3

5

202 12 6 12 3 6 60 6 6

у przy gruncie oromym kopiec piąty; od
tego kopca łąką у grunt oromy przeia-
chawszy. kopiec szósty; od tego prosto do
granicy Płosztockiey kopiec siódmy olchą
obrosły przy lesie I. P. Samowicza, od
tego prosto o staie kopiec ósmy brozami
dużymi obrosły, od tego kopca do grani-
cy boczney Płosztockiey kopiec rogowy,
gdzie ściana Trydelską końcowa kończy
się, ztąd w lewo obróciwszy się w górę
prosto o staie iedne kopiec dziesiąty, za
którym kopcem w prawo szachownica
Trydelską mórg ieden między gruntami
iezuickiemi у Płosztockiemi, mimo sza-
chownicę iadąc nad roystem, kopiec iedy-
nasty pod brozą, podiechawszy daley kop-
ców dwa: ieden od drugiego nie opodal,
od tych kopców na sianożęci item dwa
kopce, od tych sianożętnych pod lasem
nad ruczajem kopiec, który ruczay, aż do
rzeki Płosztoki, a Płosztoką do ruczaju
Czarnego, zkąd granica zaczęła się, wpada.

Powinność włości WęcfrowsMey. Płacić
maią czynsz у wszytko oddawać co rok o
Ś. Marcinie podług oznaczenia у konno-
tacyi przy kożdey wsi distinctim^ wsżyt-
kiego, podymne, ciągli у boiarowie dwu-
ma ratami kożdy po dwa złote z dymu
daiąc wnosić maią, na robotę co tydzień,
poczowszy od Świętego Jerzego do świę-
tego Marcina kożdy gospodarz samowtor,
to iest z untrynikiem dni trzy z czym
dwór każe, to iest z końmi у bydłem
przychodząc o wschodzie słońca, a zcho-
dząc o zachodzie iść powinien, a ieśliby
który gospodarz niemiał untrynika, tako-
wy za całe lato zapłacić powinien złotych
dziesięć, to iednak animadverlondo, ażeby
bogatsi od tey nie opłacali się powinno-
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ści w szczegulności, tyło ieżeliby który
dla niedorosłych dzieci lub nie był sie-
mienisty, albo czeładzi dostać nie mógł
sprawiedliwie taki tym się sposobem ab
instituto hoc uwolnić może; a od Ś. Mar-
cina do Ś. Jerzego tyło sam ieden bez
untrynika dni trzy o kurach do młoćby
przyszedłsz.y, o zachodzie słońca alias o
zmierchu dnia zchodząc, odbywać maią.
Ponocno у straż tygodniową excepto bo-
iar koleyno odprawiać maią, a kiedy bę-
dą na straży, tedy pańszczyzny pełnić у
szedłszv odrabiać nie maią. Święta ze
dworem w puł dzielone być powinne,
przy tym iak ciągli, tak boiarowie, nemi-
ne excepto, na swoich dniach każdy go-
spodarz po dziewięć talek z lnu dworne-
go sprzęść powinien. Gwałtów dwanaście
do uprawowania roli, to iest orania, za-
bronowania, zamieszania do sprzętania
siana у zboża latem odbyć maią, to iest
sześć wielkich, zostawiwszy iednego w

chacie dla bespieozeństwa od ognia, a
sześć małych po iedney osobie wychodzić
maią., Boiarowie zaś od Świętego Jerzego
do Ś° Marcina po dwa dni co tydzień
przy płacie у inney dani, iak się wyra-
ziło przy każdey wsi per modum gwałtów
iść powinni, przytym gwałtów dwanaście
tak. iak ciągli odbyć maią, a od Ś. Mar-
cina do Ś. Jerzego tylko posyłki koleyno
o mil kilka nie inkluduiąc podwody ied-
ney do Rygi, którą odprawić podług po-
trzeby dworney powinni, a ieżeliby dwo-

! rowi nie trzeba było do Rygi, tedy do
1 Wilna, lub Kowna za iedną Ryską trzy

odprawić kożdy boiar tenetur. Pszczoły u
kogo tylko na włości tak u ciągłych, jako
у boiar będą połowiczne miodów do dwo-
ru dawać maią. Ściany cała włość koło
swych granic, poi, zaścianków co rok z
przystawem od dworu, gdyby w granicach
soinsiady nie było, odnawiać maią.

Tabeli* włości Węngrowskiey: dymów, dobytków, włok, czynszu у wszelkich prowentów
pod kożdą wsią distinctim wynotowanych in unum skompiitowana:

Włość Węngrowska.
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Gintwary, Cesarka a
Czywieliszki

Arędą J. P. Zaborow-
ski trzyma daie złł. 200.
Arędy z karczmy Oes-

sarskiey .
Wieś Trydele
8 od boiar za podwody

do Rygi po złł. 16 .
Summa summarum .

12

6

19

14

6095

18

15

103

22

120 23

.

Summarynsz generalny wszytkiey in-
traty maiętności Wengrowa zkąd kolwiek
może tylko być tak od paddanych iako
у krescencyi wszeJkiey z różnych przy-
chodów wyrachowany na rok 17...

Moneta Polska
Złote Grosze

230
34
91

7

Miasteczko Widziszki czyn-
szu

Wieś Ginetynce czynszu .
Wieś Jadowsie czynszu .
Wieś Kunigiele czynszu .
Wieś Lintwary у Cessarska

czynszu . . .
Wieś Czywieliszki arędą J.

P. Zaborowski trzyma
płaci złotych . . .

Wieś Trydeie czynszu. .
Za podwód osim od boiar .
300 złotych podymnego na

obie raty włość Węgrow-
ska z Brozgami у Knitysz-
karni płaci, z tego wytrą-
ciwszy do grodów Wilen.
у Wiłkom. za obie raty z
kwitowym złotych 200
gr. 28 za Węgrów, Radzi-
szewkę, Cessarkę у Czy-
weliszki, zostaie na in-
tratę roczną .

Z karczem pięciu у juryz-
dyki Wiłkom. arędy na rok 2796

Za krescencyą iako widzieć
przy folwarku taxę . . 2470
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2430

348
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44 20

11 12

12 20

15
26

Za zboże dziakielne iako
widzieć przy folwarku taxę

Za siano zbywaiące iako
widzieć taxę .

Za nabiał widzieć taxę przy
oborze . . . .

Za gęsi у kury dziakielne у
łączne, gęś po złł. 1, a
kura po gr. 10

Za jaiec dziesiątków 57 po
gr. 6 dziesiątek . .

Za orzechów garcy 38 po
gr. 10 garniec

Za grzybów wianków 57 po
gr. 15 wianek . . 28

Summa summarum . 7168
Opisanie dworu RadziszeicsMego. Przy-

ieżdzaiąc od Węgrowa wrota w szułach
draniczne stare na biegunach, na pod-
wórzu mimo drywotnią po lewey stronie
budynek folwarkowy, wchodząc do niego
sień, drzwi na biegunach, po prawey
stronie; izba biała z komorą, w izbie piec
z kafel szarych na fundamencie ceglanym
у kominek w sieniach, przy piecu kap-
tur bespeczny dla ognia wymurowany, w
tey izbie okien trzy dużych w szklannych
w drzewo oprawnych, a czwarte w ko-
morze nie wielkie. Drzwi tak do izby
jako у komory tarciczne stolarskiey roboty,
na zawiasach' krukach z klamkami у za-
szczepkami, rączkami, proboiami żelaz-
nymi, drzwi trzecie z komory na podwór-
ze, na biegunie. Powracaiąc z tey że izby
przez sień bokówka, drzwi na biegunach
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tarciczne y przeszedszy sień w drugim
końcu piekarnia duża z piecem gospodar-
skim, drzwi na zawiasach, krukach, tar-
ciczne z klamkami, proboiami żelaznymi,
z tey piekarni komora, do którey drzwi
na biegunach tarciczne, w izbie у piekar-
ni ławy szerokie у duże w koło ścian,
cały budynek z drzewa okrągłego, tyło
izba ociesana, budowany, w tyle za fol-
warkiem piekarenka na warzywo z pie-
cem bitym, do którey trzyścianek przybu-
dowany, drzwi proste na biegunie, na
przeciwko tey warzywni staienka sześćia-
nowa, drzwiczki proste na biegunie. Ztarn-
tąd wychodząc na podwórze swiren duży,
w nim podłoga tarciczna, orodów sześć,
drzwi na zawiasach, krukach z zaszczep-
kami, klamkami, proboiami żelaznymi z
przedswironkiem, do którego у trzyścia-
nek przybudowany, od tego swirna idąc
prosto na gumnisko po lewey stronie
wrota stare podwóyne z descek prostych
na biegunach, у wchodząc na tą gumnisko
drugie wrota takoż stare, wrota podwóy-
ne na biegunach, z descek prostych, po
lewey stronie odryna wielka do złożenia
siana, wrota podwóyne na biegunach z
descek prostych, przy odrynie w końcu
szopa duża na sochach do złożenia słomy,
za tą szopą gumno stare z stronicami у
osiecią w iednym końcu starą, w drugim
końcu wrota takoż у po bokach z starych
tarcic podwóyne z klamkami, z zaszczep-
kami, proboiami żelaznymi, na tym ^u-
mnisku przepłotów osim starych; powra-
caiąc z tegoż gumniska ku folwarkowi w
KOUCU łaźnia nowo wybudowana z piecem
iaziennym, od tey łaźni przez ogródek
obory stare w kwadrat budowane, repa-
racyi niektóre chlewy potrzebuiące, w tey
oborze, chlewów nayduie się sześć, wrota
do nich stare draniczne, z tamtąd powra-
caiąc swironek p o lewey stronie na pod-
wórzu gospodarski ex opposito folwarku
bez orodów, w n i m podłoga z descek
prost>ch, drzwi stare tarciczne na bie-
gunie z klamką,, zaszezepka у proboiami
żelaznymi. Te wszytkic budynki jako у

sam folwark słomą kryte, niektóre no-
wych dachów potrzebują; za ogrodami
warzywnymi, idąc przez wrota do Wen-
growa po lewey stronie browar stary bez
iednego końca, w drugim końcu izba z
komorą pusta bez okien у pieców, niema
podłogi, mało na co zgodny. Za tym bro-
warem sadzawek zarosłych trzy, od tych
sadzawek w gurę w prawo za ogrodami
teraz, gdzie przed tym byli budynki mie-
szkalne, staynie, wozownie etc. Sad opu-
szczony, w którym drzewa jabłoni mało
co się znayduię у to zdziczałe, żadnego
nie czyni profitu. Około tego sadu z trzech
stron w ieden rząd szpaler z lipy barzo
dużey wyniosłey, tey lipy, a parte wy-
ciętych pniów ośm zostaie sztuk sto trzy-
dzieście. Budynki wszytkie, sam folwark
у sad oparkaniony chrustem. Cegielnia do
robienia у suszenia cegły w polu, do Ka-
pustelów iadąc, przy cegielni trzy trwo-
rydła, dwa do moczenia, a trzecie do dep-
tania gliny, szopa cegielni na sochach,
słomą kryta, szopa druga nad piecem w
ziemi w glinie wykopanym do palenia
cegły łubem iodłowym kryta.

Naczynie rożne we dworze będące.

4 kadzie do warzywa składania. 3 ce-
bry do noszenia wody. 2 dzieży do mie-
szania chleba. 2 wiadra do noszenia wo-
dy. 8 necułki. 1 żarno do mięcia w pie-
karni. 5 form ceglanych robotą stolarską.
3 form posaekovyych tąż robotą. 1 stół
tarciczny do robienia cegieł.

Obora bydła w Radziszewie R-u 17...

1 krowa cynkowata czarna, doyna w
roku 10, 2 krowa ryża z płowa, doyna w
roku 15, 3 krowa ryża z płowa, guz na
prawym boku, doyna w roku 10, 4 kro-
wa ryża doyna w roku 12, 5 krowa ryża
strokata doyna w roku 6, 6 krowa płowa
łysa doyna w roku 10, 7 krowa ryża
doyna w roku 10, 8 krowa ryża doyna
w roku 6, 9 krowa siwa doyna w roku
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6, 10 krowa siwa doyna w roku 4,
11 krowa siwa doyńa w roku 4,;:12 kro-
wa siwa doyna w roku 6, 13 b-owa si-
wa doyna w roku 4, 14 krowa czarna
doyna w roku 4, 15 krowa czarna doy-
na w roku 4, 16 krowa czarna doyna w
roku 4, 17 krowa siwa doyna w roku 4,
18 krowa czarno-biało łato doyna w roku
4, 19 krowa siwa doyna w roku 5,
20 krowa siwa doyna w roku 5, 21 kro-
wa czarna łysa, bez rogu, jałowa w roku
3, 22 krowa czarna bez odmiany, jałowa
w roku 4, 23 krowa czarna jałowa w ro-
ku 4, 24 krowa biała strokata, wielka,
jałowa w roku 10,: 25 krowa ryża jało-
wa w roku 10, 26 krowa ryża jałowa w
roku 12, 27 krowa siwa jałowa w roku
4,: 28 krowa siwa jałowa w roku 4,
29 krowa siwa jałowa w roku 12, 30 kro-
wa siwa jałowa w roku 4, 31 krowa si-
wa'1 jałowa w roku 3, 32 krowa biało si-
wa jałowa w roku 6, 33 krowa ryża ja-
łowa w roku 3. 34 krowa biała siwa ja-
łowa w roku 3, 35 krowa biała siwa ja-
łowa w roku 4/ 36 krowa czarno stro-
kata jałowa w roku 4. 1 bujak siwy du-
ży w roku 5, 2 woły orome: ieden ryży,
drugi czarny strokaty po Jat 8, 9 cieląt z
tych siwych z byczkiem 6, czarnych 2,
ryża iedna cieluszka.

Krów doynych № 20, za nabiał po złł.
12, czyni złł. 240. ; Wszystkiego bydła z
dóynymi, jałowymi krowami, buhaiem;
wołami oromymi у cielętami tegoroczny-
mi, czyni sztuk №.48.

Świnie dworne w folwarku Radziszewskim.

14 świń z podświnkami, 5 prosiąt te-
gorocznych, -facto wszystkiego sztuk № 19.

Drób wszelki folwarczny, który się. znayduie.
6 indyczek, 1 indyk, 30 indycząt bar-

zo młodych, 7 gęsi z Jednym gęsiorem,
facit wszytkiego sztuk:№44.

Ogrody w tymże folwarku.

Ogrodów .sześć: pierwszy za oborami,
суbulovzasiany у makiem, drugi pod bro-

warem starym na wygon dla bydła, trze-
ci ku dworowi pod sam sad botwiną za-
siany, czwarty za folwarkiem у świron-
kiem ku gumnom zasiany cybulą, piąty
ogród w polu za oborami kapusto zasa-
dzony, szósty przy łazience ogurkami za-
sadzony.

Pola na pasznie dworne: 1-sze pole ku
Żmuydkom idąc, żytem zasiane, 2-gie po-
le ku Kapustelom, jarzyną zasiane, 3-cie
pole ku Knityszkom w ugorze.

Zasiewy dworne folwarczne R-u 17...

45 purów żyta, dwa ziarna w profit, pu-
rów 90, po złotych 4, czyni złotych 360.

5 purów jarki, dwa ziarna w profit, pu-
rów 10, po złl. 4, czyni złł. 40.

5 purów grochu, dwa ziarna w profit,
purów 10, po złł. 4, czyni złł. 40.

1 pur pszenicy jarey, dwa ziarna w pro-
fit, purów 2, po złł. 6, czyni złł. 12.

9!/2 purów jęczmienia, 2 ziarna w profit,
purów 19, po złł. 3, czyni złł. 57.

25 purów owsa, dwa ziarna w profit, pu-
rów 50, po złł. 2, czyni złł. 100.

2 pury gryki, dwa ziarna w profit, pu-
rów 4, po złł. 3, czyni złł. 12.

1 pur siemienia, 2 ziarna w profit, pu-
rów 2, po złł. 6, czyni złł. 12.

10 pundeli lnu, krescencyinego pundel
po złł. 6, czyni złł. 60.

93 2 summa zboża na roczny zasiew, na
intratę .187 purów, czyni złł. 693..

Percepta zboża dziakielnego.

Żyta purów 10, po złł. 4, czyni złł. . 40
Owsa purów 20, po złł. 2, czyni złł. . 40

•In snmma złłch . . . . 8 0
Łąki dworne folwarku Radziszewskiego.

1 łąka Zyzdra, zarosła, między górami
kosi się wozów № 5. .

2 łąka Prudy nad Zyzdro, kosi się wo-
zów № 20.

3 łąka Aszkamiszkis, kosi się wozów Кч 10.
4 łąka po zadrodze ku Żmuydkom, kosi

się wozów № 15.
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5 łąka Gudereylis granicząca z J.P. Bron-
cem kosi się wozów № 4.

6 łąka od ruczaju Aszkamiszki, aż do
obór dwornych kończąca się, kosi się
wozów № 1 5 .

7 łąka pod cegielnią między jarzyną z ru-
czajem nad Zyzdro, kosi się wozów № 40.

8 łąka pod ugorem, za sadem będąca, na
którey ukoszywaią wozów A'« 15.

9 łąka Uzoka, wydzielona iegomości panu
Górskiemu do dalszey woli dziedzica,
kosi się wozów № 15. Summa wozów
№. 124. Z tych wytrąciwszy na potrze-
bę folwar. wozów № 48. Restat na in-
tratę wozów J\» 76. Wozów na intratę
od expensu 76, wóz po złotych 2, czy-
ni złł. 152.
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W i e ś K n i t y s z k i .

Janowa Surowa od umar. syn.
Bałtomiey у Józef wyszli, Ma-
ciey у Krzysztof w domu,
woły dwa dworne .

Bałtromiey Klicz, syn Mikołay .
Jakub Klicz, syn iSymon .
Andrzey Sadziewicz, syn Bałtro-

mey, zasiedziały
Andrzey Skapas, syn. Wawrzy-

niec, Tomasz, Jakub, Maciey .
Jan Czeberak, syn. Michał, To-

masz, brat Józef, synowiec Waw-
rzyniec, brat trzeci do Ces-

sarki Uszkuramis
Jan Klicz, synowie Mikołay, Jan,

Jakub, Józef . . . .
Stanisław Kieysztenis nowik, syn

Jan, płacie w tym roku niema.
Jan Kieysztenis, syn Tomasz
Jan Klicz bezdzietny boiar, ma

przy sobie synowca Tomaszka
Klicza, którego po długim ży-
ciu swoim domu swego czyni
gospodarzem, przy tymże bra-
tanek у bratanka Ignacy Sa-
dziewicz, grunt iego bez po-
miary pod lasem, siana, żyta
pułtorey beczki, płaci na rok
czynszu

Summa summarum
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Zaścianki sianoźętne wsi Knityszek.

Łąka Patylka za którą płaci złł. 7,
teraz dla przybyłych dwóch gospodarzów
w tey że wsi płaty ustąpiło się.

Łąka Zatys Andrzey Skapas płaci
złł. З у kur 3.

Łąka Kima. Jakub Klicz, płaci złł. 3
у kur 3.

Łąka tamże Kirna przydana Andrze-
jowi Śądzewiczowi do gruntu siedzibnego.

Łąka odebrana dawniey od Jana Su-
rowa przydana wolno do gruntu siedzib-
uego Jana Klicza, ciągłego.
Łąka żydowi Michelowi, arędarzowi Ore-
lowskiemu, pod gruntem Jana Klicza bo-
iarzyna wydzielona równo z Kamieńcem.

Łąka za to ku lasowi Stanisławowi
Kieysteniowi do gruntu.

Łąka Szulni Piewa, Bałtromiey Klicz
płaci złł. 4 у kur 4.

Łąka Derzina Wieta aż do dębów Ja-
nowi Kliczowi do gruntu.

Łąka przy tey od. tych dębów z dra-
giey strony od osiny, Jan KHcz, ciągły,
płaci złł. З у kur 3.

Łąka między Stanisławem Kieystenem
у Janem Kliczem, Jan Czeberak złł. 4
у kur 4.

Łąka za to w boku w prawo do grun-
tn Andrzeja Skąpy.

Łąka za Darzynowieta nad samą gra-
nicą do gruntu Andrzeja Sadzewicza.

Summa złł. 17 у kur 17.
Stanisławowi Kieysteniowi, nowo osia-

dłemu w Knityszkach dla szczupłości grun-
tów wydzieliło się pola przy dwornym
poletku na siania pur ieden у sianożęci
równo z ruczajem.

W i e ś K a p u s t e l e .

1 Jakub Olszewski ogrodnik z dziećmi.
2 Wdowa Czurbowa, syn. Michał, Antoni,

Maciey, Józef, koni 2, woł 1.
Ci czynszu у innych podatków nie płacą

prócz pańszczyzny do Hadziszewki.
Żyd tamże płaci arędy złł. 40.

Ograniczenie gruntu Knityszczanów ode
wsi opieraią się końcami iednymi do
Świętey rzeki, bokiem iednym do lasu
dużego dwornego na puł mile wdłuż, któ-
ry graniczy bokiem z J.P. Broncem, kon-
cern drugim te lasy graniczą z ichm.-xx
iezuitami aż do J.P. Błusia in circumfe-
rentia rozległości na dwie mile, taż gra-
nica ciągnie się mimo J. P. Błusia fol-
warku Wiktoryszek nazwanego do grun-
tów Wołtuńskich wsi iezuickiey, która
przypiera do rzeki Cessarki, łącząc się z
gruntem у lasem Giniszskim, do Nidok
należącym, w tym oprowadzeniu у dworne
połetki takoż у Kapustele w szachowni-
cach będące in meditallio pozostały tego
lasu.

Opisanie mieszkania J. Pana Kiełbow-
skiego we wsi Brezgach, którą arędą
obiowszy anticipatiye za lat trzy podług
kontraktu do rąk samego W J . P . Chorą-
żego zapłacił ad annum 1761 d. 23 apryla
t. bitych 240.

Z-przyjazdu od Źmuydek przez wioskę
na drugim końcu teyże wioski po lewey
stronie na podwórze wrota proste z des-
cek у na tymże podwórzu budynek mie-
szkalny, w którym izba biała z komorą
drzewa osinowego, w tym roku wybudo-
wano, w izbie okien szklannych trzy, dwa
duże, a trzecie małe, w komorze okno
takoż nie wielkie, piec kaflowy szary bez
komina, drzwi do izby у komory na bie-
gunach, przy tey izbie alias na przeciwko
piekarnia z sionkami, w końcu tey pie-
karni komora, drzwi na biegunach tyło, u
nich klamki, zaszczepki proboie żelazne,
od tey izby przez podwórze obora dla
bydła, po obudwu Końcach tey obory trzy
ścianki z chrostu per modum chlewów
porobione, na tymże podwórzu powieć na
sochach, przy którey chlewek mały barzo
stary, tego wszytkiego zabudowania dachy
słomą kryte, podwórze у całe te zabudo-
wanie płotem z chrostu ogrodzone; z tego
podwórza wyszedłszy na ulicę po drugie у
stronie tey wsi gumnisko nie wielkie, na
którym świronek nie wielki z ogrodami,



— 11В —

drzwi na- biegunach, za tym świronkiem
gumno stare z osiecią dobrą у z powie-
cią, wrota z descek prostych stare, po
lewey ręce gumna odryna z chrostu у w
końcu powieć na sochach; ex opposito tey
odryny browarek w ścian sześć drzewa
osinowego у brozowego, drzwi na biegu-
nach z klamką, zaszczepką у proboiem
żelaznym, w tymże browarze horno na

ieden kocioł z kamieni murowany, gumni-
sko wszytlde płotem z chrostu plecionym
ogrodzone, wrota na gumnisko proste,
dachy słomą kryte.

Zasiew tylko żytni, którego posiano
żyta purów 9, jarzynnego zasiewu nie
podano.

Ar§dy z karczmy tameczney płaci żyd
do J.P. Kiełbowskiego t. bitych 20.

Dy-
my.

1 
G

o
sp

.

1

2

3

4
5

I 
Sy

ny
.

3

2

1

1

o

Doby-
tek.

1 
K

on
ie

.

1

1

2

1
1

W
o

ły
.

2

3

2

2
2

W i e ś B r e z g i e .

Jan Olszewski syn. Krzysztof,
Stanisław, Józef .

Michał Olszewski, synowie Ka-
zimierz, Mateusz

Terminiszki pustka J. P. Kieł-
bowskiemu . . . .

Janiszki pustka temuż
Kieysteniszki pustka temuż.
Stefan Olszewski, syn Jan.
Samuliszki pustka J.P. Kiełbow-

skiemu
Siemieniszki pustka temuż. ,
Macicy Wiłkiszys, syn Jan.
Jerzy Olszewski, syn. Symon,

Maciey, Józef, klacz у wol
. skarb
Winczyszki pustka J.P. Kiełbow-

skiemu
Leyba Izraelowicz do arędy
Wilkiszki pustka gdzie mieszka .
Leykuszki pustka J. P. Kiełbow-
. skiemu

Do Kieneliszek pustka temuż
Do Janiszek pustka temuż .
Do Kieystaniszek pustka temuż .
Stefan Olszewski
Do Samuliszek pustka J.P. Kieł-

bowskienm ,
Do Siemieniszek pustka temuż .
Józef Olszewski. . .
Michał Olszewski
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Масіеу Wiłkuszys .
JDo Kuneliszek pustka J.P. Kieł

bowskiemu .
Do Winciszek pustka temuż '
Do Kauneliszek pustka temuż
Leyba Izraelowicz
Do Wiłkuszek pustka J . P . Kieł

bowskienm . . .
Do Leykuszek pustka temuż

Summa Summarum

Zaścianki sianożętne wsi Brezgów.

Łąka Pareytys I. P. Kiełbowskiemu,
kosi się wozów JV° 6. Ta graniczy od łąki
Płpsztockiey dwornej, którą kosi chłop
Misiunas z Płosztoki naięciem.

Łąka Szarkiszki arędarzowi żydowi do
arędy przydana, graniczy końcem iednym
do gruntów у sianożęci Rundziow, dru-
gim bokiem do włók Brezgów, bokiem,
iednym do sznurów Józefa Olszewskiego,
drugim bokiem do drogi z Indran.

Łąka takoż Szarkiszki z gruntem przy
Józefa Olszewskiego sianożęci, leżąca za
drogą Zyndraiiską pod sznurami Rundziow,
końcem iednym у bokiem do sianożęci
Radziun. I. P. Kicłbowskiego, kosi się
wozów № 8.

Łąka Bindra za sianożęciami у grun-
tem Rundziow, cała wieś Brozgie za przy-
sięgów używa. Za toż Bindro kawałek
gruntu przy drodze z Brzezgów po lewey
ręce do Kunigiszek iadąc у nad sianożę-
cią do wsi Kunigiszek należącą, takoż
Bindra łąka, od teyże Bindry minowszy
sianożęć Markuna, która w dyskwizycyi
zostaie, do I. P. Kiełbowskiego ma nale-
żeć 4-tem Jeży, kosi się wozów № 10.

Łąka Ausztoja z gruntem oromym,
granicząca bokiem iednym do gruntów
dworu Zyndrańskiego, gdzie iest у krzyż
przy drodze na osinie wycięty dawny, z
Brzezgów po lewey stronie z lasu wyież-
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dżaiąc do dworu Zyndrańskiego nad samą
pasieką imści panu Kiełbowskiemu № 10.

Summa wozów № 34.
Powinność łych wiosek Rauziszewskich

со у włości Węgrowskiey, przeto nie po-
wtarza się, ale obaczyć w inwentarzu Wę-
growskim jak iest.

Summaryiisz generał ney wszytkiey in-
traty folwarku Radziszewskiego, zkąd kol-
wiek może tyło być tak od poddanych у
krescencyi wszelkiey z różnych przycho-
dów wyrachowany na rok 17...

Moneta Polska.
Złote. Grosze.

Wieś Kniłyszhi czynszu z
łącznym . . . . 6 0 12

Z karczmy w Kapustelach
. będącey . . . . 4 0 —

Za krescencyą, jako widzieć
. przy folwarku taxę . • 693 —

Za zboże dziakielne, jako
widzieć tamże taxę . . 80 —

Za siano zbywaiące, iako
widzieć taxę . . . 1 5 2 —

Za nabiał, widzieć taxę przy
oborze . . . . 240 —

Za gęsi dziakiełnych 5 z
Knitysżek, gęś po złł. 1 . 5 —

Za kur dziakiełnych у łącz-
nych, kura po gr. 10 9 —

Za jaiec dziesiątków 10, dzie-
śiątok po gr. 9 . . 2 —

Za orzechów garcy 10, gar-
niec po gr. 10 . . 3 10
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£а grzybów wianków 10,
wianek po gr'. 1 5 . 5 —

Za wieś Brezgie podług kon-
traktu arędownego I. P.
Kiełbowski za wszytko
ogólnie płaci corocznie . 640 —

Sufflffla summarttm . . 1929 22
Summa Całey intraty Węgrowskiey z

Czyweliszkami złł. 7168, gr. 26.
Summa całey intraty z Radziszewki ze

wsią Brzezgami złł. 1929, gr. 22.
Śumma wszytkiey intraty czyni na

rok złł. У(Щ gf; 18«
JSie dołożeni w inwentarzu poddani

wieczyści tu się mianuią: Jakub Suraw,
ogrodnik, z dziećmi w Kapustelach, Jakub
Olszewski, kowal, z dziećmi teraz
owaniu. Apud quas literas inventarij prae-
misso modo recognitas subscriptio ma-
nus sequitur talis. Do tego inwentarza
przy prawie wieczystym danego podpisuię
się Ignacy Thadeusz J unoszą Dąbrowski,
chorąży generalny powiatu Wiłkomirskie-
go, pułkownik. Quae praesentes literae in-
ventarij praemisso modo recognitae, sunt
actis nobilis officij consularis Yilnens.
inscriptae, insertae ac ingrossatae.

22—1763 г. Января 5.

Инвентарь Высоко-Дврскаго ключа, Вилен-
скаго пов та, съ деревняни: Бобровники
Малые, Бобровники Великіе, Будзиволы,
Книстушки, Шатерники, Рындюны, Сави-
чуны? Сиры, Свираны, Полхуны и Рога-

нишки

Ип. актовой книги Главнаго Литоіскаго Трибу-
нала за 1785—1797 годыД» 187/185>. 603 - 6 1 2 .

Akt inwentarza Wysokiego Dworu, w
ekonomij Wileńskiey sytuowanego, J. W.
Brzostowskiemu służącego.

Roku tysiąc siedmsot dziewięćdziesiąt
siódmego, miesiąca Septcnibra czterna-
stego v. s., dwudziestego piątego n. s. dnia.

Przed aktami Trybunalskiemu w imie-
niu у powadze Jego Imperatorskiey Mości
Samowładnącego Wszech |Rossyą, stawa-
iąc osobiście W. J. Pan Michał Gra-
bowski, komornik woiewodztwa Mińskiego,
inwentarz klucza Wysoko - Dworskiego
przez W.J.P. Jana Możeykę, komissarza
ekonomij woiewodztwa Wileńskiego z woli
J. 0. хсіа imści woiewody Wileńskiego
sporządzony, in rem J.W.I. Pana Brzo-
stowskiego, starosty Bystrzyckiego służący
у należący, do akt podał, który co do sło-
wa w też akta wpisuiac tak się.w sobie ma.

Inwentarz klucza Wysoko-Dworskiego,
tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzeciego
sporządzony miesiąca Januarij, piątego
dnia.

Klucz Wysoko-Dworski.

Opisanie dworu. Przyieżdżaiąc od wsi
Bobrowik wrota podwóyne na biegunach
żelaznych, w górze z rełami żelaznemi,
dranicami pokryte, od tych wrót w prawo
rum stary, z drzewa w kostkę ciosanego
budowany, dranicami kryty, do niego
wchodząc drzwi podwóyne z tarcic na za-
wiasach do sieni albo ganku, w nim okien
cztery, maiących w sobie tylko sześć kwa-
ter całych w drzewo oprawnych, a reszta
dranicami zaprawiona, w nim stołowanie
z tnrcić, a podłoga z dylów ciosanych
układana; z tego ganku po lewey ręce
drzwi do izby z tarcic na zawiasach z
klamką у kruczkiem ze srzodka, w tey
izbie okien cztery w drzewo oprawnych,
na zawiasach z zakrętkami żelaznemi, w
nich szyb zbitych pięć, piec z kaflów zie-
lonych ze czterma gałkami na wierzchu,
reparacyi potrzebuiący, przy nim kominek
szafiasty у komin z fundamentu z cegieł
murowany, nad dach wyprowadzony, sto-
łowanie z tarcic; z tey izby drzwi z tar-
cic na zawiasach z zaszczepką у proboiami
do komory, w niey okien dwa takoż w
drzewo oprawnych, na zawiasach z za.-
krętkami, w nich szyb zbitych trzynaście
stołowanie z tarcic; z tey komory drzwi
na zawiasach z kruczkiem у proboiami do
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izdebki, w niey okno iedne takież iak w

komorze na zawiasach, z zakrętką, szyba,
iedna zbita, piec z kaflów zielonych okrą-
gły, z trzema gałkami, przy nim kominek
szafiasty, stoi z tarcic układana; z tey
izdebki drzwi na zawiasach z klamką у
zaszczepką do sionek, przez sionki" na
przeciw drzwi z tarcic na zawiasach, z
klamką у zaszczepką do izby bokowejr,
w niey okno iedne z kwaterą całą wy-
bitą у ośm szybami, piec z kaflów zielo-
nych у piec chlebny do kuchni wycho-
dzący z cięgieł, stoi z tarcic układana; z
tey bokowey drzwi na zawiasach złama-
nych do drugiey izby, w niey okien dwa
w drzewo oprawnych, na zawiasach z za-
krętkami, w nich kwatera wybita у szyb
dziesięć, stoi tarciczna; z tey izby drzwi
na zawiasach z klamką do trzeciey izby,
w niey okien dwa, w iednym ramy tylko
bez szkła, a w drugim pięć szyb tylko
całych, a reszta dranicami zasłaniona,
piec z kaflów zielonych, obie izby grze-
iący, przy nim kominek szafiasty, stołowa-
nie z tarcic; z tey izby drzwi na zawia-
sach z zaszczepką у proboiami do spiża-
renki, w niey okno iedne, szyb całych
tylko szesnaście, a reszta dranicami zało-
żona, drzwi z niey na zawiasach z za-
szczepką do sieni albo ganku; wróciwszy
się z spiżaręki przez izbę drzwi na za-
wiasach z klamką do kuchni, w niey
ognisko murowane у komin z drzewa gli-
ną wylepiony, barzo stary у nie bespiecz-
ny nad dach wyprowadzony, w koncie
szafarnia z tarcic, drzwiczki maiąca na
zawiasach; z tey kuchni drzwi na za-
wiasach bez iednego kruka do sionek,
z nich drzwi na zawiasach w tył do ogro-
du, gdzie galerya pod wystawą. Naprze-
ciw tego rumu przez dziedzinec szpichlerz
duży z gankiem, dranicami kryty, na troie
przepierzony, drzwi do niego troie na bie-
gunach, u dwóyga tylko zaszczepki z pro-
boiami; w iednym przepierzeniu zasieków
cztyry, stołowanie z tarcic у pomost z
dylów ciosanych układane, w drugim prze-
pieżeniu tylko stoi z tarcic у pomost ta-

koż z dylów, w trzecim zaś przepierzeniu
ani stołowania ni pomostu. Od tego szpich-
rza włewo idąc staynia duża, słomą kryta,
do діеу wrota z desek podwóyne na bie-
gunach, w niey żłoby, jasla у przeoryny z
obu stron dylami piosanemi wymoszczona;
w kącie tey stayni masztarnia z sionkami,
słomą kryta, drzwi do niey na biegunie,
okien z zasuwkami trzy у ławy po podok-
nami, piec piekarniany z gliny bity stoło-
wanie z desek układane. Od tey mastarni
w lewo świronek stary, słomą kryty, drzwi
do niego na biegunie z zaszczepką у pro-
boiami, w nim zasieków siedm. Obok te-
go świronka staienka stara, słomą kryta,
wrota do niey z desek na biegunie. Od
tey staienki w lewo obora, cztery chlewy
maiąca, dwa większych na bydło, a dwa
mnieyszych rn, świnie, wszystkie słomą
kryte, wrota do nich na biegunach. Przy
tey oborze jama w ziemi drzewem wy-
cembrowana pod daszkiem słomianym na
schowanie zimowe ogrodniny. Od tey ja-
my w lewo idąc wrota nowe z dranic,
podwóyne na biegunach na gumnisko, po
bokach parkan nowy per modum pali-
sady. Wszedszy na gumnisko po prawey
ręce odryna na siano, słomą kryta, do
niey wrót dwoie na wylot na biegunach,
z zaszczepką iedną у proboiem. Od tey
odryny w prawo gumno duże, słomą kry-
te, wrót troie w sobie maiące z desek, na
biegunach, iedne tylko podwóyne z zasz-
czepką у proboiami. Od tego gumna w
lewo idąc, gumno drugie mnieysze z osie-
cią, takoż słomą kryte, wrota do niego z
desek, na biegunie z zaszczepką у pro-
boiami. Wróciwszy się z gumna przez
wspomnione wrota prosto na dziedziniec
syrnik o czterech słupach, stary, słomą
kryty, drzwiczki do niego na biegunie z
zaszczepką у proboiami. Naprzeciw syr-
uika tego budynek stary, spustoszały, quon-
dam urzędniczy, dranicami kryty, drzwi
do sieni na biegunie, w sieniach komór-
ka na ptastwo, po prawey ręce drzwi z
desek na biegunie do izby; ta izba z ko-
morą bokową у alkierzem pustkami stoi,
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drzwi do alkierza na zawiasach, w izbie
piec z kaflów zielonych, stary, z komin-
kiem kapiastym, okna wszystkie poruyno-
wane, stołowanie z tarcic; naprzeciw izby
przez sień piekarnia, drzwi do niey z de-
sek na biegunie, piec z gliny bita, stoło-
wanie z desek układane, od tey_ piekarni
w lewo drzwi z sieni na biegunie w tył,
przez które wyszedszy prosto w dół po-
stempuiąc browar stary z łazienką, drani-
cami kryty, mieyscami dach opadły, wro-
ta do niego z desek na biegunie, horn z
kamieni gliną lepiony, drzwiczki na bie-
gunie do łazienki. Przy tym browarze
studnia z żurawiem, dylami wycembro-
wana. Od browaru w lewo poszedszy ow-
czarnia z sionkami, słomą kryta, drzwi do
niey z desek na biegunie, stoi z desek
układana. Ten dwór circiter parkanem z
drzewa okrągłego oparkaniony.

Gruntu dworne. Obszar duży od wsi
Bobrownik Wielkich ku granicy wsi Gro-
dziów ciągniący się. 1-mo. Zmiana od wsi
Bobrownik \Vielkich. 2-do. Zmiana od
Mogiłek. 3-tio. Zmiana od granicy wsi
Grodziów.

Zasiew dworny. Żyta zasianego na rok
1763 miary Wileńskiey beczek 1774.

Sianokęci dworne, 1-mo. Sianożęó pod
wsią Bobrownikami Wielkiemi у za od-
ryną dworną, na których ukoszywa się
siana wozów 100. 2-do. Sianożęci w wojr-
towstwie Zawileyskim, na których uko-
szywa się siana wozów 100.

Ogrody dworne. 1-mo. Ogród duży za
rumem ku browarowi ciągniący się, pło-
tem ogrodzony. 2-do. Ogród za piekarnią
takoż płotem ogrodzony.

Świnie: świń maciorek sześć N 6.

N a c z y n i e r o ż n e :

Stołów długich prostey roboty sztuk
N 3. Stolików małych N 2. Stolik na kre-
dens N 1. Stołków do siedzenia N 5.
Zydlów małych N 2. Czopów dwa у trąb-
пік w browarze N 3. Kadzi browarny cli
N 2. Kadzi warzywnych N 4. Ceberków
dwa N 2. Wiadro iedne N 1. Koryt do
karmienia świń N 3. ćwierć, ośmina у
szesnastka do mierzenia zboża N 3. Szu-
fel ieden N 1. Tapczan 1 у łóżek 3 N 4.
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З 4 włók ciągłych osiadłych pod niemi.
3 7 2 7 8 włók boiarskich osiadłych pod
niemi. 1 7* włók przyiemnych. 2 7* 7 8

pustych na snopie.

W tey wsi у zaścianku.

26 dymów gospodarski-^ «budowa-
nych. 31 synów gospof^siuch/ 37 k 0 1 l i

gospodarskich. 40 wołów u gospodarzów,
3 pni pszczół na oczkowe,

P r o w e n t r o c z n y :

Złote, Grosze,
Czynszu podług linij przed

każdym wyrażonego. . 316, 15
Groszowego od tegQŻ czyn-

szu, od złotego poTgroszu 10 167»
Dziakiclnyrh pieniędzy pod-

ług linij . . -•. • , 36 7'/»
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3 pni pszczół oczkowego od
pnia a groszy 15 . . 1

3;1/4 żyta dziakielnego, becz-
ka a złłch 24 . . . 9 0

15
33/+ beczek owsa dziakiel- .

nego, beczka a zlłch 10 . 37 15
Efficit prowentu rocznego. . 492 9
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R o z d z i a ł w ł o k .

3 1/i l/s l/\6 włók ciągłych osiadłych
pod niemi. 3 7б іб włók boiarskich
osiadłych pod niemi. 2 Vi6 włók przy-
iemnych. 3 1/з 3Д włók pustych na snopie.

W t є у w s i.

23 dymów gospodarskich zabudowa-
nych. 34 synów gospodarskich. 38 koni
gospodarskich. 42 wołów u gospodarzów.
25 pni pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :

Złote. Grosze.
Cz3rnszu podług linij przed

każdym wyrażonego . 356 1772
Groszowego od tegoż czyn-

szu, od złotego po groszu 11 26'/2
Dziakielnych pieniędzy pod»

łuk linlj . . . . 33 6яД7в
25 pni pszczół oczkowego

od pnia a groszy 15 . 1 2 15
3 7* l/s Vi» beczek żyta dzia-

kielnego, beczka a złł. 24 82 15
3 7* i/s 7i6 beczek owsa dzia-

kielnego, beczka a złł. 10 33 267*
Efficit prowentu rocznego . 530 177s

Wieś Budziwoły, ziemianie włok 14.
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Tomasz Skurka .
Maciey Petryk .
Jan Symonayc
Krzysztof Bublewicz
Włok pustych nie ' w
używaniu .
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15
15

t є у w s i:

4 lU 7C włók osiadłych płatnych. 9 7a
7i2 włók pustych. 6 dymów gospodar-
skich zabudowanych. 2 pni pszczół na
oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :

Złote. Grosze.
Czynszu podług linij przed

każdym wyrażonego . 132 15
Groszowego od tegoż czyn-

• szu, od złłtego po groszu 4 127г
2 pni pszczół oczkowego, od

pnia a groszy 15 . . 1 —
Za sjanożęci z włok pustych 1 27
Efficit prowentu rocznego . 139 2472

Powinność tych ziemian:

Podług dawnych ustaw у starych in-
wentarzów czynsz o świętym Marcinie z
włoki siedzibney po złotych trzydzieście,
dodaiąc groszowego do każdego złotego
po groszu iednym do dworu importować
powinni у w drogę z listami za mil dwa-
dzieście razy cztery do roku iezdzićmaią,
więcey do żadney powinności nie щ obo-
wiązani:

W i e ś K n i s t u s z k i , b o j a r o w i e w ł o k 6 .
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Wawrzyniec Kołtan .
Piotr Szukiel, czynsz ogólny
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K r z y s z t o f K u c k o . . . .
M a t e u s z G ł o y c i a . . . .
J a n G ł o y c i a . . . . .
W ł ó k p u s t y c h

Zaścianek Palegrynda włok 2ł/e.

Józef Augul . . .
Andrzeiowa Szemisowa .
Józefowa Szemisowa, wdowa .
Jan Szemis
NB Wyż wyrażonego Józefa Augula
bracia prócz złotych 25, ieszcze płacą

złotych 10 czynszu у morgowego.

Zaścianek Opuszołaty włok *U.

Michał Łuksza
Krzysztof Mieszkiel у za morgów 17э
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R o z d z i a ł w ł o k :

6 74 'A włók osiadłych boiarskich.
2 l/2 włók pustych.

W tfiy wsi у zaściankach:

12 dymów gospodarskich zabudowa-
nych. 21 synów gospodarskich. 21 koni
gospodarskich. 19 wołów u gospodarzów
25 pni pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :

Złote. Grosze.
Czynszu podług linij przed

każdym wyrażonego. . 264 —
Groszowego od tego1 czyn-

szu, od złotego po groszu 8g p g
25 pni pszczół oczkowego,

od pnia a groszy 15 . 12
Efficit prowentu rocznego . 285

24
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Wieś Szaterniki włok 61/»
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Piotr Hryniewicz
Symon Hryniewicz
Macicy Hryniewicz
Macicy Kuroyc.
Jan Kuroyc
Tomasz Kuroyc
Jan Skurka
Marcin Kardzis
Pustych włók .
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R o z d z i a ł w ł o k :

5 7* w,łók osiadłych bojarskich pod
niemi. 1 7* włók pustych.

W t є у w s i:

8 dymów gospodarskich zabudowanych.
9 synów gospodarskich. 10 koni gospo-
darskich. 12 wołów u gospodarzów. 1 pień
pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y .

Złote. Grosze.
Czynszu podług linij przed

każdym wyrażonego. . 157 15

Groszowego od tegoż czyn-
szu, od złotego po groszu 5 Ъ/г

1 pień pszczół oczkowego . — 15
Za sianożęci od pustego

gruntu całą wsią 3 —
Efficit prowentu rocznego . 166 7!/2

Ta wieś podług starych inwentarzu w
od pańszczyzny у gwaHów iest wołna, ex
quo powinność ziemiańską odbywali, teraz
zaś nie już ziemiańsko, ale boiarsko słu-
żyć maią, ieżdżąc w podwody razy cztery
w rok za mi] 20 z włoki.
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Wieś Ryndziuny

0 s i a d ł o ś ć.

Jerzy Kardzis .
Jerzy Kardzis drugi.
Symon Karmaza
Jakób Karmaza
Jakób Fiedorowicz .
Krzysztof Karmaza .
Michał Kardis .
Michał Kardis drugi
Krzysztof Kołtan
Mateusz liuczynski .
Andrzey Pieciuł
Tomasz Szemis.
Tenże po Zuromskiey
Jerzy SzJachfoyc ;
Jan Trepszys .
Maciey Zeymis.
Symonowa Augulowa
Symon Olochno . .
Wawrzyniec SzJach-

toyc
Maciey Bukie] .
Jan Augiel
Mateusz Rudzinski .

włok 30.
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Krzysztof Trepszys .
•Maciey Sawicz .
Józef Zuromski
Jakób Petryk .
Symon Olochno drugi
Tomasz Kardzis NB

żyd
Kazimierzowa Kur-

dziowa .
Piotr Szemis .
Michał Ławrynowicz.

Zaścianek Sawiciszki
włł. Ч*Чв złł. 8.

Józef Buczynski

Zaścianek Kierpłaszyna

włł. ł|«

Bałtromiey Rekiec
ogulnie.

V*
V,

V*
V*

10 —

V*
78

7*
V*

3

2

2

15
o
o
8

18

25

7У;
22 а

221/!

15

) 1 / 2

2 12ł/a
li б1/*

2

2j 12'/2
12'/2

R o z d z i a ł w ł o k у m o r g ó w .

4 Уїв włók osiadłych ciągłych pod
niemi. 3 V* '/8 włók osiadłych boiarskieh.
23 Ve іб włók pustych. 62 '/a morgów
oromych. 32 '/г morgów sianożętnych.

W t e y w s i у z a ś c i a n k a c h .

32 dymów gospodarskich zabudowanych.
47 synów gospodarskich. 37 koni gospo-
darskich. 48 wołów u gospodarzow. 42
pni pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :

Złłote Grosze
Czynszu podług linij przed

każdym wyrażonego . 324 14XA

Groszowego od tegoż czyn-
szu od złotego po groszu 10 2

Dziakielnych pieniędzy po-
dług linij . \ . 3 9 8Vs

42 pni pszczpł, oczkowego
od pnia a groszy 15 . 21 —

4'/i6 beczek żyta dziakiel-
nego, bec/ka a złłch 24. 9/ 15

4l/i-3 beczek owsa dziakiel-
nego, beczka a złłch 10. 40 182Д

Za trzy morgi sianożętne
całą wsią . . . . 6

Efficit prowentu rocznego . 539 20у2Уз
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Wieś Sawiczuny włok 7.
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Jakób Padelis
Wawrzyniec Głowacki .
Andrzey Augul .
Mateusz Szemis .
Macie у Augul
Symon Szemis
Maciey Padelis .
Krzysztof Szemis .
Michał Grysoyc .
Mateusz Rekiec .
Stanisław Rekiec .
Adam Padelis
Mateusz Pukszta .
Jan Rewoyc NB szyn.
Jerzy Rewoyc
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R o z d z i a ł w ł o k -

1 5/i 7і° Уз2 włók osiadłych ciągłych
pod niemi. 3 74 7 8 włók boiarskicb
osiadłych pod niemi. 1 włoka przyiemna
pod niemi. 3A 7з2 włók pustych. 20 mor-
gów sianożętnych.

W t є у w s i.

15 dymów gospodarskich zabudowa-
nych. 15 synów gospodarskich. 19 koni
gospodarskich. 20 wołów u gospodarzów.
6 pni pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :

Złote. Grosze.
Czynszu podług Jinij przed

każdym wyrażonego . 258 77г

Groszowego od tegoż czyn-
szu, od złotego po groszu 1 8 18'A

Dziakielnych pieniędzy pod-y
ług linij .

6 pni pszczół oczkowego
. od pnia a groszy 15

. 17 24I/2l/eI/i6

3 -

1 3A івУзг beczek żytadzia-
kieJnego, beczka a złł. 24 44 772

Г'А '/їв 7з2 beczek owsa dzia-
kielnego, beczka a złł 10 18 ІЗ'/з

Za sianożęć pustą, Łuksza
Kątnik, płaci . . . 3

Za 4 morgi sianożętne całą

24

wsi a 2
Efficit prowentu i-ocziiego . 356 5'/te
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Wieś Giry włok 30.
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Krzysztof Szukiel.
Michał Miłeysza .
Maciey Kamień .
Jerzy Kuczko
Symon Stefanowicz
Mikołay Rekiec .
Andrzey Brazis .
Mikołay Bućko .
Krzysztof Rekiec .
Józef Rekiec
Jan Mieszkiel NB syn
Tenże po Szaruhi.
Kazimierz Szyi cis
Kazimierz Rekiec
Józef Drema
Kazimierz Drema
Kazimierz Kucko.
Krzysztof Maldzis
Krzysztof Kucko .
Tenże po Mieszkielu .
Jan Remeyko
Krzysztof Drema .
Kazimierz Rekiec.
Piotr Minkiewiez .
Józef Janowicz
Jan Szukiel
Symon Gluskis .
Józef Kucko
Piotr Łuksza złł. 7gr. 12

Zaścianek Gikowski.

Jan Kotkiewicz .

Dziakła.
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Rozdział włok у morgów.
43Д włók ciągłych osiadłych pod niemi.

3 V? Vi в włók bojarskich osiadłych pod
niemi. 1 3Д Vs Vis włók przyjemnych pod
niemi. 20 2 V8 włók pustych. 13 mor-
gów oromych. 43'/2 morgów sianożętnych.

W t є у w s i.

28 dymów gospodarskich zabudowa-
nych. 41 synów gospodarskich. 38 koni
gospodarskich. 51 wołów u gospodarzów.
11 pni pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :
Złote.

Czynszu podług linij przed
każdym wyrażonego.

Groszowego od tego czyn-
szu, od złotego po groszu

Dziakielnyeh pieniędzy pod-
ług linij . . . .

№/ł beczek żyta dziakielnego,
beczka к złłch 24 .

43Д beczek owsa dziakiel -
nego, beczka a złłch 10 .

11 pni pszczół oczkowego od
pnia a groszy 15 .

Za sianożęć z Treyny wieś
Ryndziimy ogułem

Za pięć morgów oromych,
Józef Augul z Polegryn-
dy ogułem płaci

Za łąki po Birże całą wsią
płacą . . .

Efficit prowentu rocznego.
Powinność у ustawa włości Wysoko-Dworskiey.

Podług dawnych ustaw у inwentarzów
czynsz o Świętym Marcinie z włoki ciąg-

Grosze.

347 18
:!
А

11 ІТУа'/в

' 45 27 у
8

114 —

47 15

5 15

18 -

10 —

8 -
608' З

3
/*

1

łey osiadłey po złotych szesnaście płacić
powinni, dodaiąc groszowego do każdego
złotego po groszu iednym. Ż teyże włoki
ciągłey: żyta beczkę miary Wileńsldey у
owsa tyłeż. Dziakła za kury, gęsi, jayca,
siano у len po złotych dziewięć у groszy
dwadzieście przy czynszu oddawać maią
bez groszowego, które tylko do czynszu
naznaczone. Pańszczyzny z półwłoki ciąg-
łey dni cztery w tydzień, a z czwierci
dwa dni, z ośminy dzień ieden, z czym
dwór każe odbywać powinni. Straż na
półwłoczu siedzących tygodniowa, a na
czwierci półtygodniowa z kołcy do dworu
ma być zasłużona. Przy tym gwałtów dwa-
naście latom do sprzątania zboża у siana
odbywać maią у w podwody do Wilna
razy cztery w rok z włoki iezdzić powin-
ni. Boiarowie, którzy po wsiach ciągłych
mieszkaią, z włoki boiarskiey osiadłey
czynszu po złotych pięćdziesiąt z groszo-
wym, iako się wyżoy namieniło, płacić po-
winni,- z przyjemnych zaś у innych włók
boiarskich względem podłości gruntów po
tyle maią opłacać, iako się w liniach wy-
raziło; czasu letniego do sprzątania siana
у zboża gwałtów dwanaście z czym dwór
każe odrobić maią, w ppdwody do Wilna
lub daley za mil dwadzieście razy cztery
z włoki do roku iezdzić maią; z morgów
oromych po złotemu, a z sianożętnego po
groszy piętnaście, tak boiarowie, iako у
ciągli opłacać powinni. Nad takową usta-
wę więcey do żadney powinności nie ma-
ią być pociągani. Którzy zaś czynsz
aukeyonowali za powinność, są wolni od
wszelkiey powinności dworney.

Woytowstwo Zawileyskie.
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Piotr Michałowski .
Krzysztof Worsa
Michał Worsa .
Macicy Worsa.
Mikołay Hrynkiewicz
Bartłomiej Karmusz
Jakób Czerniawski .
Jakub Biedunko
Wawrzyniec Prokopów .
Jan Prokopów
Maciey Prokopów .
Maciey Worsa drugi
Krzysztof Worsa drugi .
Andrzeiowa Worsowa
Jan Worsa
Kazimierz Łazdziuk.
Krzysztof Tomkiewicz
Jan Charuszewicz .
Symon Zubutko
Maciey Michałowski • .
Jerzyna Michałowska
Pułwłoki wołney do arędy
Pustych na trzeci snop .
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R o z d z i a ł w ł o k :

147« włók osiadłych pod niemi. '/2 wło-
ki woiney. 13'A włók pustych.

W t є у w s i:

23 dymów gospodarskich zabudowa-
nych. 22 synów gospodarskich. 46 koni

15
15
15

15
15
15
15

15

15
15

19

P r o w e n t r o c z n y :

Złote. Grosze.

gospodarskich. 10 wołów u gospodarzów.

Wieś Połchuny włok 9.

Czynszu podług linij przed
każdym wyrażonego . 427 15

Groszowego od tego czyn-
szu, od złotego a grosz 1 14

Efficit prowentu rocznęgo . 441
772
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Масіеу Worsa . . . .
J a n Mocarski .
J a n OJ szewski .
Paweł Lipski .
Włók pustych na snop
WoJney do arędy

Wieś Swiryduny włł. 12.

Józef Miłanowicz, arędarz.
Andrzey Buciuta
Michał Brasławski, woyt .
Wawrzyniec Łazdziuk
Jakób Bucinta . . . .
Andrzey Buciuta drugi .
Symon Mnichowicz .
Pustych na snop
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R o z d z i a ł - w ł o k :

9!/2 osiadłych pod niemi. 1 włoka wol-
na. ІО'Д włók pustych.

W t y c h w s i a c h :

15 dymów gospodarskich zabudowa-
nych. 21 synów gospodarskich. 26 koni
gospodarskich. 13 wołów u gospodarzów.
34 pni pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :

Złote.
Czynszu podług Jinij przed

każdym wyrażonego. . 285
Groszowego od tego czyn-

szu, od złotego po groszu
34 pni pszczół, oczkowego

od pnia a groszy 15
Efficit pro wen tu rocznego .

9

17
311

15
30
30
15
15
15
15

Grosze.
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Wieś Rogoniszki włok 3.
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O s i a d ł o s ć .

Marcin Stanko
AJexander Stanko
Pustych na snop

W i e ś Ż u k o y n i e w ł o k 1 5 . "

Stanisław Chmielnicki
Marcin Małachowicz
Józef Woyciechowicz
Tenże za zaścianek
Łukasz Rodziewicz . . .
Symon Woyciechowicz
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J e r z y T o m k i e w i c z . . . . .
K r z y s z t o f T o m k i e w i c z . . . .
J ó z e f W o y c i e c h o w i c z w o y t
T e n ż e z a z a ś c i a n e k
P i o t r o w a M a ł o c h o w i c z o w a
S y m o n B i k ł u n . . . . . .
J e r z y T o m k i e w i c z d r u g i . . . .
S y m o n S m i ł o w i c z
J a n R o d z i e w i c z . . . . .
J e r z y W o y c i e c h o w i c z . . . .
P u s t y c h u a s n o p z ł ł . 6 . .

W i e ś S o r o c z e w ł o k 6 .

J a n S z e p e c i s . . . . . .
J a n R u c k i . . . . . .
P u s t y c h n a s n o p

Z a ś c i a n e k D r y w o s i e k w ł o k V * .
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R o z d z i a ł w ł o k .

ІЗ72 włók osiadłych pod niemi. 117*
włók pustych na snopie.

W tych wsiach у zaścianku:

19 dymów gospodarskich zabudowa-
nych. 29 synów gospodarskich. 33 koni
gospodarskich. 31 wołów u gospodarzów.
19 pni pszczół na oczkowe.

P r o w e n t r o c z n y :

Złote. Grosze.
Czynszu podług linij przed

każdym wyrażonego. . 436 —
Groszowego od tego ezyn-

s z i b . od złotego po groszu 14 16
I у Pni pszczół, oczkowego

od pnia a gr. 15 . . 9 15
-bliicit prowentu rocznego . 460 1

Powinność woytowstwa Zawileyskiego.

Ponieważ to woytowstwo osiadłość swo-
ic. ma na gruntach zapadłych, częścią
piaszczystych, częścią bagnami wychodzą-
cych у nieużytych, z a czym czynsz po-
winni płacić tylko po złotych trzydzieście

z włoki osiadłey podług dawnieyszych in-
wentarzów у gwałtów dwanaście do sprzą-
tania zboża у siana letnią porą z czym
dwór każe zasłużyć maią. W podwody za
mil dwadzieście razy dwa w rok z włoki
iezdzić powinni. Do oprawki budynków у
parkanów wiosną у w iesieni do Wyso-
kiego Dworu chodzić maią, tudzież do
Wilna do młynu woiewodzińskiego razem
z włością całey ekonomij Wileńskiej do
reparacyi upustów у zasypania grobli na
wiosnę у w iesieni iezdzić powinni. Hy-
bernę podług dyspartymentu inwentar-
skiego każdey raty razem z włością Wy-
soko-Dworską do dworu importować ma-
ią bez groszowego, do czynszu zaś у gro-
szowe powinni dawać, płacąc po groszu
od złotego, iako się w powinności włości
Wysoko-Dworskiey opisało.

Nad takową ustawę więcey do żadney
powinności nie maią być pociągani.

Summaryusz włok całego klucza Wysoko-Dwor-

skiego.

17 7* 7io yS2 włók ciągłych osiadłych.
70 7i2 włók boiarskich osiadłych. 6 lA
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włók przyjemnych. /2 włók wolnych.
98]/2 Уїв 24 J/s2 włók pustych. 194'Д 7ic
summa włók wszystkich w całym kluczu.
75 2 morgów oromych. 95 morgów siano-
żętnych.

W tym kluczu Wysoko-Dworskim:

207 dymów gospodarskich. 270 synów
gospodarskich. 805 koni gospodarskich.
286 wołów u gospodarzów. 168 pni pszczół
u poddanych.

Dyspartyment hyberny roczny у і

Wieś Giry z Kotkiewiczem
у z Opuszołatami zaścian-
kiem za obie raty .

Wieś Knistuszki .
Zaścianek PaJegrynda.
Wieś Ryndziuny . .
Zaścianek Kierpłaszyna
Wieś Sawiczuny .
Wieś Szaterniki .
Wieś Budziwoły .
Wieś Grabały, albo zaścianek
Wieś Bobrowniki Wielkie .
Wieś Bobrowniki Małe
Wieś Świrany woytowstwa

Zawileyskiego .,
Wieś Połehuny, Świrduny у

Ragoniszki
Wieś Żukoynie, Sorocze y.

zaścianek Drywosiek ra-
zem. . . . ,

Facit roczney hyberny.

Expens tey hyberny idq. złł. 1789

gr. 24:

Do skarbu Rzeczy Pospoli-
tey na regiment konny za
dwie raty wypłaca się

Salarium do tey sum my

symple kwarty.
H

yb
er

n
a.

Złote
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54
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7
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20
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4
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4
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15
15
15
20
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—

—
5
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Na chorągiew przedniey stra-
ży na ratę po złłch 232
gr. 15 z inkludowanym
salar

Zostaie do intraty skarbowey
Efficit

Symple kwarta ma być do
dworu importowana у na ar-
tylleryą W. X. Litgo wypła-

cona.

465
229

1789 24
14

Summaryusz ieneralny roczney importancyi
Całego Klucza Wysoko-Dworskiego,

Złote Grosze
Czynszu podług summaryu-

szów pod wsiami wyra-
żonych . . . . 3305 28'A

Groszowego od tegoż czyn-
szu, od złotego po groszu 110 5V*Vi2

Dziakielnych pieniędzy po«
dług summaryuszów . 172 Н г в іе

168 pni pszczół oczkowego
od pnia h groszy 15 . 8 4 —

Sianożętnych podług specyfi-
kacyi pod wsiami . 52 21

173Д іб з2 beczek żyta dzia-
kielnego, beczka a złłch 24 428 l1/^

173/47іб'/з2 beczek owsa
dziakielnego, beczka a,
złłch 10 . . . 1 7 8 13'/s

Superaty od hyberny zostaie
do intraty . . . 229 14

Arędy z karczmy Ryndziun-
skiey . . . . 650 —;

Arędy Swirdunskiey od Jó-
zefa Miłanowicza. . 8 0 —

Arędy ze wsi Żukoyn . 60 —
Arędy ze wsi Połchun . 80 —
Arędy ze wsi Swiran od

Michałowskiego . .144 —
Arędy z zaściankun Drywo-

siek od Ruckiego . 1 2 —
177* beczek żyta zasia-

nego we dwa ziarna, ta-
xuiąc beczkę a złłch 24 828 —

200 wozów siana z dwor-
nych sianożęci, taxuiąc
woz po złotych 4 •. . 800 —



131 ~

Za trzeci snop iak się poka-
zało (którego czasem wię- .
cey, czasem mniey) . 250 —

Za ogrody dworne. . . 2 0 —
Summa facit . . 7485
Dico summą siedem tysięcy czterysta

osimdziesiąt pięć złłch polskich у gro-
szy И'Д'Аг1/!6-

Ponieważ cała włość Wysoko-Dworska
znaczne swoie donosiła pokrzywdzenia, od
różnych ichmściow w sąsiedztwie mie-
szkaiących wynikające, iako to w zabie-
raniu gruntów, lasów, sianożęci etc, za-
czym obliguie się J. W. I. Pan tenutor
teraznieyszy, ażeby w dalszy czas nie do-
puszczał tego, lasów у puszczy prócz
dworney potrzeby Wysokiego Dworu у
włości więcey nikomu nic pozwalać, na
dopilnowanie czego są leśnieze naznaczeni,
gdyby wdzieraiących się grabili dworowi
raportuiąc, ostępy zaś, gdzie się łosie у
inny zwierz naydować mogą, powinne być
w całości zachowane, nie pozwolaiąc ni-
komu drzewa wypuszczać.

Który takowy inwentarz z woli J. 0.
xiążęcia lmci woiewody Wileńskiego spo-
rządziwszy у Wysoki-Dwor w tenutc J.
W.l.P. Brzostowskiego, starosty Bystrzyc-
kiego podawszy, ręką własną podpisuię
się. Pisań w Wysokim-Dworze roku ty-
tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzeciego,
miesiąca Januaryi piątego dnia. U tego
inwentarza podpis ręki kommissarza eko-
nomij woiewodztwa Wileńskiego takowy
Jan Możeyko kommissarz ekonomij .woie-
wodztwa Wileńskiego. Który to takowy
inwentarz za podaniem onego przez wyż
wyrażoną osobę do akt, iest do ksiąg
trybunalskich przyięty у wpisany.

i 23-1764 г. Ноября 13.

Инвентарь им нія Рекантишни, Трокскаго
пов та и деревень Рекацея, Старая Буда,
Шарките, Нозлово, Силопироги, Зеленая
Буда, Огоне, Шасли и Козлово и относя-
щихся къ нимъ урочищъ.

Изъ актовий книги Трокскаго Гродскаго суда
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Akt inwentarza dzierżawy dóbr hi-
bernowych wielmożnych ichm. panów
Siwickich Rekaciey, woiewodztwie Troc-
kim leżących.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
szóstego, miesiąca Aprila piętnastego dnia.

Coram actis grodu woiewodztwa Troc-
kiego comparendo porsonaliter wielmożny
imć pan Ignacy Siwicki, staroście Raka-
cyski, inwentar podawczy dzirżawy Raka-
cyskiey ad acta podał, którego thenor
seąuitur estąue talis.

Inwentarz dzierżawy Rakacijshey cum
attinentijs et pertinentijs, dóbr hiberno-
wych, z ograniczeniem geometrycznym,
do podania w possessyą wielmożnym
Ichm. panom Janowi Dermontowi у Eu-
frozynie z Grużewskich iSiwickim, ad pre-
sens starostom Rakacyskim małżąkom, in
praesentia Ludwika Wiszniewskiego, iene-
rała J.k. mści woiewodztwa. Trockiogo у
wielmożnych Ichm. panów slachty, sąsia-
dów у obywatelów tego woiewodztwa
Trockiego. tudzież lmci pana Antoniego
Reychella, podleśniczego Punskiego, iako
dyspozytora dóbr starostwa Kadaryskiego
у wyż rzeczoney dzierżawy, za konsen-
sem najaśnieyszego króla lmci Augusta
Trzeciego od jaśnie wielmożnych Ichm.
panów Ogińskich, marszałków W. W. X.
Lit-go małżąków cedowaney, a w roku
tysiąc siedmsetnym sześćdziesiątym czwar-
tym, miesiąca Nowembra trzynastego dnia
przezenmie poniżey Ayyrażonego komor-
nika pttu Wołkowyskiego in loco locy
spisany, circa traditionem, co kolwiek



— 132 -

jaśnie wielm. ichm. panowie marszałko-
wie W. W. X. Litt-go еге ас tute trzy-
mali у używali, przez wyż rzeczonego
wielmożn. imści pana dworzanina in paci-
ficam possessionem wielmożnym ichm.
panom Siwickim jurisdycznie podano.

Powinność włościan RakaceysMch.

Primo. Na całey włości Rakacyskiey
surowo powinno być przez ławników у
osocników ogłoszono, że kto tylko w nie-
dziele Jub w inne uroczyste święta na
mszy świętey nie będzie, ałe uchoway
Boże ze strzełbą lub siekierą, albo też na
grzyby, jagody у orzechi do lasu póydzie,
takowy powinien być karany we dworze
czterdziesto pięcia plagami, a przytym у
kościelną odebrawszy karę, na kościół
parafialny powinien dać wosku funtów
trzy, czego wszytkiego pod sumieniem imci
pana administratora liakacysci postrze-
gać obligowany.

Secundo. Boiarowie że pańsczyzny nie
idą, powinni w łato z czym dwór każe
dwanaście odbyć gwałtów. Na osiadłość
onym się daie po pułwłoki, lub po mor-
gów dziesięć, z tych za każdy mórg po
tyniów dwa czynszu przed świętym Mar-
cinem święta .Rzymskiego do dworu wno-
sić powinni, przytym dać żyta dziakiel-
nego miary cechowey grodzieriskiey gar-
cy dziesięć, gęś iedna, kurów dwoie, jaiek
dwadzieścia, grzybów młodych nazwane
borowiki corocznie każdy. gospodarz po
wianku kopowym iednym, orzechów у
jagód różnych po garcu iednym odąć po-
winien, a ieżeli by nie zrodziło, tedy za
to kurami podług umowy ze dworem od-
dawać maią. Bierwion podług miary ze
dworu daney każdy corocznie po stuk
pięć, gdzie dwór przykaże, przywieść у
złożyć powinni, tudzież talkę każdy z
swego Jnu czterdziestową sprząść powi-
nien, także;wagi ze dworu przysłane sprząść
powinni у corocznie do dworu oddać ma-
ią. Jeżeli by zaś inni nie mieli po mor-
gów dziesięć, tedy wszytkie daniny imć

pan administrator podług znayduiącego się
gruntu od każdego ma odbierać. Drew
po wozie iednym każdy przed Bożym
Narodzeniem kolendnych do dworu przy-
wieść у porąbać obligowany. Tudzież na
obławę, ile razy będzie potrzeba wycią-
gała, pod winą у karą iść powinni, a z
niemi razem у ciągli wychodzić maią.
Ciągli co tydzień po dwa dni pańszczyznę
z pułwłoki czyli z morgów dziesięciu maią
odbywać, przychodząc wraz po wschodzie
słońca, pod karą plag piętnaście; do zagno-
ienia, orania у uprawienia ogrodów, tudzież
do plewidła у zdeymowania z onych na swo-
ich dniach pod wyź wyrażoną karą każdy
gospodarz przysłać powinien. Gwałtów co
lato z czym dwór każe odbyć powinni
dziewięć. Dziakło у daniny równo z boia-
rami oddawać obligowani. W podwody
także równo z boiarami ieżdzić powinni,
lecz do powrotu od pańszczyzny maią być
wolni. Stróż у stróżówka co tydzień ko-
leyno przychodzić co niedziela wczesznie
przed wieczorem powinni, którym się w
tym tygodniu ustępuie pańszczyzna. Po-
nocny, także koleyno przychodząc, aby we
dworze naymnieyszey nic było szkody, a
gdyby się pokazała, tedy razem z stróżem
tak karą, iako у winą pokutować powi-
nien. Czynszu z pułwłoki lub z dziesięciu
morgów posiadłych, tynfó w polskich dzie-
sięć każdy przed Świętym Marcinem do
dworu wnosić powinien; który by zaś
miał więcey nad morgów dziesięć, z-tych
za każdy mórg ma zapłacić po tynfów
dwa; hiberne у symple kwartę cum sala-
rio corocznie podług dispartimentu dwor-
nego razem z boiarami wnosić powinni,
przy tym dwie talki cztyrdziestowe z dwor-
nego Jnu uprządszy у wagi bez fałszu od-
dawać maią. Pszczoły w domu lub w le-
sie będące tak stare, jako у młode w bar-
ciach lub w ulacłi bez wiedza dwornego
żaden niema się ważyć podbierać, pod
utratą tych że pszczół у pod surową karą,
ale napuł z dworem przy widzu lub
bartniku dwornym podbierać, czego maią
dopilnować bartnicy, którym się daie bez
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czynszu gruntu morgów pięciu tudzież od
wielkich powinności у daniny uwalnia się
onym. Ciż bartnicy powinni corocznie
dworne barci podmiatać у innych, który
miał w jakim kolwiek mieyscu;# dworne
barcie opatrywać, pod czas roienia się we-
szłe roie do barci zamykać у со rok po
trzy barcie nowe wyrabiać.

Tertio. Ławnicy у osocznicy od czyn-
szu ża morgów pięć wszelkich powinno-
ści у danin uwolnieni, a za to w każdey
posłudze dworney ławnicy maią być wier-
nymi. Osocznicy powinni ze wszytkich
stron Kakacyskieh lasów dopilnować, ażeby
tak z cudzych włości, jako у swoich ża-
den nie wywoził łyk. łnbów, łuczywy у
inne drzewa rzemieśnikóm zgodne, oraz
bierwion у drzewa na opał, aż ten, który
będzie miał kartę ze dworu tuteyszego.
Przytym ciż osocznicy powinni dopilno-
wać, gdyby z cudzich włości lub z swo-
iey nie wpadali z strzelbami, tych wszyt-
kich pod winą у karą zgrabić, tak z drze-
wem, łykami у łubkami etc, iako у zabi-
tym ptastwem у z zwierzem do dworu
swoiego przyprowadzić powinni, włościa-
nom zaś swoim pozwała się mieć strzelbę,
lecz czy to jakie kolwiek ptastwo, czyli
też zwierze ubiwszy, pod winą у karą do
dworu swoiego przynieść każdy powinien,
a dwór takowemu za proch у prace nad-
grodzić zawsze obowiązany.

Dworna pasznia Rakacyska leży boka-
mî  iednym do Siłopirogow, drugim do
wsi nazwaney Rakacieia, trzecim do San-
j-oki, czwartym do Starey Bud)r, posrzód
którey paszni iest iezioro Dombelskie na-
zwane Rakacieja, zawieraiące w sobie
morgów piędziesiąt sześć. Na tey paszni
wysiewa się miary Wileńskiey żyta be-
czek ledynaście у puł, pszenicy teyże mia-
ry beczka iedna у trzy szesnaste, owsa
teyże miary beczek iedynaście, ięczmienia
teyże miary beczek, trzy у puł, grykitey-
ze miary trzy ośminki, grochu teyże mia-
ry puł beczki у iedna szesnasta, konopi
iedna szezdziesiąta czwarta, siemienia lnia-
nego beczki iedna óś:na.

Wieś Rahacicja. Ciągli, włók dwadzie-
ścia cztyry, pustey puł włoki. Dym ieden
Stefan Sinderewicz, posiada pułwłoki,
czynszu z\\oh dwadzieścia у groszy dwa-
dzieścia, podwoda iedna, gęś iedna, kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów
wianek ieden, orzechów garniec ieden,
iagód garniec ieden. talek dwie. Dym ie-
den Józef Bakowicz vel Bakuła, posiada
pułwłoki, przyiemney pułwłoki, czynszu
złłch trzydzieści a osim, podwoda iedna,
gęś iedna, kur dwoie, jaiek- sztuk dwa-
dzieścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talek
dwie. Pustey pułwłoki. Dym ieden Mi-
chał Kownacki. posiada pułwłoki, przy-
iemney pułwłoki. czynszu złłch trzydzie-
ścia osim, podwoda iedna, gęś iedna, kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów
wianek ieden, orzechów garniec ieden,
jagód garniec ieden, talki dwie. Dym ie-
den, ławnik wolny od iedney czwartey. po-
siada pułwłoki, czynszu złłch sześć у gro-
szy dziesięć. Dym ieden Michał Bobro-
wicz, posiada pułwłoki, czynszu złłch dwa-

| naście у groszy dwadzieścia, podwoda ied-
na, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dym ieden, Mateusz Kołnac-
ki, posiada pułwłoki, czynszu złłch dwa-
naście у groszy dwadzieścia, podwoda ied-
na, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk

! dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
i chów garniec ieden, jagód garniec ieden,

talki dwie. Dym ieden, Józef Soroka, ce-
śla, posiada pułwłoki, czynszu złłch dwa-
naście у groszy dwadzieścia, podwoda
iedna, gęś iedna. kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talek dwie. Dym ieden, Maciey Bobro-
wicz, posiada pułwłoki, czynszu złłch dwa-
naście, у groszy dwadzieścia, podwoda ied-
na, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec iede ,
talki dwie. Dym ieden Maciey Abramno
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wicz, posiada pułwłoki, czynszu złłch dwa-
naście у groszy dwadzieścia, podwoda
iedna, gęś iedna. kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dym ieden, Jan Baginski vel
Baginis, posiada pułwłoki, czynszu złłch
dwanaście у groszy dwadzieścia, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden.
talki dwie. Dym ieden Macicy Guzewicz
v. Guzas, posiada pułwłoki, przyjemne
pułwłoki, czynszu złłch trzydzieścia osim,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie,
jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód
garniec ieden, tałek dwie. Dym ieden
Wawrzyniec Szymakinas, posiada pułwłoki,
czynszu złotych dwanaście у groszy dwa-
dzieścia, podwoda iedna, gęś iedna, kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów
wianek ieden, orzechów garniec ieden,
jagód garniec ieden, talki dwie. Dym ie-
den Kasper Łankiewicz v. JŁankis. posiada
pułwłoki, przyjemne iedna czwarta, czyn-
szu złłch dwadzieścia pięć у groszy dzie-
sięć, podwoda iedna, gęś iedna, kur dwo-
ie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów wia-
nek ieden, orzechów garniec ieden, jagód
garniec, ieden, talki dwie. Dym ieden,
Adam Żak, posiada pułwłoki, przyjemne
iedna czwarta, czynszu złłch dwadzieścia
pięć у groszy dziesięć, podwoda iedna,
geś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwa-
dzieścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talki
dwie. Dym Jeden, Antoni Wasilewski,
posiada pułwłoki, przyiemne pułwłoki, czyn-
szu złotych trzydzieścia osim, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dym ieden, Maciey Płat, posia-
da pułwłoki, czynszu złłch dwanaście у gro-
szy dwadzieścia, podwoda iedna, gęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów
wianek ieden, orzechów garniec ieden, jagód

garniec ieden, talki dwie. Dym ieden,
Maciey Mielzec, posiada pułwłoki, przy-
iemne pułwłoki, czynszu złłch trzydzieścia
osim, podwoda iedna, gęś iedna. kur dwo-
ie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów wia-
nek ieden, orzechów garniec ieden, jagód
garniec ieden, talki dwie. Dym ieden,
Michał Ukraiński, posiada pułwłoki, czyn-
szu złłch dwanaście у groszy dwadzieścia,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
jek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talki dwie. Dym ieden, Ma-
ciey Pakirski, posiada pułwłoki, czynszu
złtch dwanaście у groszy dwadzieścia, pod-
woda iedna. gęś iedna, kur dwoie, jaiek
sztuk dwadzieścia, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden, jagód garniec ie-
den, talki dwie. Dym ieden, Piotr Wiłko-
pedzis, posiada puł włoki, czynszu złłch
dwanaście у groszy dwadzieścia, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dym ieden, Andrzey Janusz-
kiewicz vel Łuksza, posiada pułwłoki,
czynszu złłch dwanaście у groszy dwa-
dzieścia, podwoda iedna, gęś iedna, kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów
wianek ieden, orzechów garniec ieden,
jagód garniec ieden, talki dwie. Dym ie-
den, Maciey Szyszko, posiada pułwłoki,
czynszu złłch trzydzieścia osim, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dym ieden, Andrzey Szyszko,
posiada pułwłoki, przyiemne pułwłoki,
czynszu złłch trzydzieścia osim, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ie.den,
talki dwie. Dym ieden, Jakub Pakirski,
do roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt siód-
mego, posiada puł włoki pustey. Pustych
włók sześć у puł, dymów dwadzieścia
czlyry. Facit posiadnych włók dwadzie-
ścia, przytomnych włók cztyry, pustych
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włók osim, czynszu złłch cztyrysta osirn-
dziesiąt siedym у groszy dwadzieścia, pod-
wód dwadzieścia dwie, gęsi dwadzieścia
dwie, kur czterdzieście cztyry, jaiek kop
siedym у sztuk dwadzieścia, grzybów
wianków dwadzieścia dwa, orzechów gar-
cy dwadzieścia dwa, jagód garcy dwa-
dzieścia dwa, talek cztyrdzieścia cztyry.

TJroczyszcze Santoka, Tkacsyszki у
Taraszysźki, boiarowie: Dym ieden, Stani-
sław. Choiak, na Tararzyszkaeh posiada
morgów dziesięć, przyiemnych morgów
pięć, czynszu złotych trzydzieścia osim,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talka iedna. Dym ieden, Szur-
kowa wdowa, na Tkaciszkach posiada
morgów dziesięć, przyiemnych morgów
pięć, czynszu złotych trzydzieścia osim,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talka iedna. Dym ieden. Mi-
chał Paulukanis, na Suntoce posiada mor-
gów dziesięć, przyiemnych morgów dwa-
naście, czynszu złłch piędziesiąt pięć у
groszy dwadzieścia dwa, podwoda iedna,
gęś iedna, kur dwoie,, jaiec sztuk dwa-
dzieścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talka
jedna. Dymów trzy. Te trzy uroczyszcza

' l r* unum posiadnych morgów trzydzieścia,
Przyiemnych morgów dwadzieścia dwa,
czynszu złłch sto trzydzieścia ieden у gro-
szy dwadzieścia dwa, podwód trzy, gęsi
trzy, kur sześcioro jaiek kopa iedna, grzy-
oow wianków trzv, 'orzechów garcy trzy,
jagód garcy trzy," lalki trzy.
„. f „ &tara Лиск, ciągli. Dym ieden,
йі іап iiaławacz, posiada' morgów dzie-
sięć, przyiemnych morgów siedym, czyn-
szu zttełi trzydzieścia у groszy dwanaście,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talki dwie. Dym ieden, Jerzy
Zegeris, posiada morgów siedym, czynszu

złotych osim у groszy dwadzieścia sześć,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talki dwie. Dym ieden, To-
masz Stasionas, posiada morgów siedym,
czynszu złłch osim у groszy dwadzieścia,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talki dwie. Dym ieden, Józef
Szerzant, posiada morgów dziesięć, czyn-
szu złłch dwanaście у groszy dwadzieścia,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talki dwie. Dym ieden, Sta-
nisław Metelanis, posiada morgów dzie-
sięć, czynszu złłch dwanaście у groszy
dwadzieścia, podwoda iedna, gęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, talki dwie. Dym

' ieden, Barczykowa wdowa, posiada mor-
gów siedym, czynszu złłch osim, groszy
dwadzieścia sześć, podwoda iedna, gęś
iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden, jagód garniec ieden, talek dwie.
Maciey Żegaris, posiada morgów dziesięć,
czynszu złłch dwanaście у groszy dwa-
dzieścia, podwoda iedna, gęś iedna, kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów
wianek ieden, orzechów garniec ieden,ja-
gód garniec ieden, talki dwie.

Taż wieś za łąki nad Szeszuszą Jeżące,
złotych dwadzieścia pięć у groszy dzie-
sięć; dymów siedym facit, posiada mor-
gów szezdziesiąt у ieden, przyiemnych
morgów siedym, czynszu złłch sto dwa-
dzieścia у groszy dziesięć, podwód sie-
dym, gęsi siedym, kur cztyrnaście; jaiek
kop dwie у sztuk dwadzieście, grzybów
wianków siedym, orzechów garcy siedym,
jagód garcy siedyra, talek cztyrnaście.

Wieś Ogonie, boiarowie na morgach.
Dym ieden, Jakub Paszkowski, posiada
morgów dziesięć, czynszu złłch dwadżie-



ścia pięć у groszy dziesięć, podwoda ied-
na, gęś iedna, kur dwoiejaiek sztuk dwa-
dzieścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talka
iedna. Dym ieden, Symon Juraha, posia-
da morgów osim, czynszu złłch dwadzie-
ścia у groszy psim, podwoda iedna, gęś
iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden, jagód garniec ieden, talka iedna.
Dym ieden, Andrzey Wiszniewski, posia-
da morgów dziesięć, czynszu złłch dwa-
dzieścia pięć у groszy dziesięć, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talka iedna. Dym ieden, Jan Choiak, po-
siada morgów dziewięć, czynszu złłch dwa-
dzieścia dwa у groszy dwadzieścia cztyry,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, (alka iedna. Dym iedea, Jerzy
Juraha, posiada morgów osim, czynszu
złłch dwadzieścia у groszy osim, podwo-
da iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek
sztuk dwadzieścia, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden, jagód garniec ie-
den, lalka iedna. Dym ieden, Jan Sosnow-
ski, posiada morgów dziesięć, czynszu
złotych dwadzieścia pięć у groszy dzie-
sięć, podwoda iedna, gęś iedna,, kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec
ieden, jagód garniec ieden, talka iedna.
Dym ieden, Jerzy Gikas, posiada mor-
gów dziewięć, czynszu złłch dwadzie-
ścia dwa у groszy dwadzieścia cztyry,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie,
jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, lalka iedna. Dym ieden, Ma-
ciey Daybilewicz, posiada morgów osim,
czynszu złłch dwadzieścia у groszy osim,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie,
jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód
garniec ieden, taJka iedna. Dym ieden,

Michał Dzwil, posiada morgów dziesięć,
czynszu złłch dwadzieścia pięć у groszy
dziesięć, podwoda iedna, gęś iedna,^ kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów
wianek ieden, orzechów garniec ieden,
jagód garniec ieden, talka iedna. Dymów
dziewięć facit, posiada morgów osimdzie-
siąt dwa, czynszu złłch dwieście siedym
у groszy dwadzieścia dwa, podwód dzie-
więć, gęsi dziewięć, kur osimnaście, jaiek
kop trzy, grzybów wianków dziewięć, orze-
chów garcy dziewięć, jagód garcy dzie-
więć, tałek dziewięć.

Uroczyszcze Borkowszczyzna, boiarowie.
Dym ieden, Stefan Kirszulis, posiada mor-
gów pięć, czynszu złłch dwadzieścia у gro-
szy dwadzieścia, podwoda iedna wtóra,
gęś iedna, kura iedna, jaiek sztuk dzie-
sięć, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talka
iedna. Dym ieden, Baltazur Kiseluk, po-
siada morgów sześć, czynszu złłch piętna-
ście у groszy sześć, podwoda iedna wtóra,
gęs iedna, kura iedna, jaiek sztuk dzie-
sięć; grzybów wianek ieden, orzechów gar-
niec ieden, jagód garniec ieden, talka iedna.
Dym ieden, Michał Kudzis, posiada mor-
gów siedem, czynszu złłch siedymnaście у
groszy dwadzieścia dwa, podwoda iedna
wtóra, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, _ orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talka iedna. Dymów irzy facit, posiadnych
morgów osimnaście, czynszu zllcli .czter-
dzieścia pięć у groszy osimnaście, podwoda
iedna у iedna wtóra, gęsi trzy, kur cztyry,
jaiek sztuk czterdzieścia, grzybów wian-
ków trzy, orzechów garcy trzy, jagód gar-
cy trzy, talki trzy.

Uroczyszcze Wanagiszlu a drugie nad
ieziorcm Szarlticm. Dym ieden, Piotr Cie-
reszko, posiada morgów dziesięć, czynszu
złłch dwadzieścia pięć у groszy dziesięć,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie,
jaiek sztuk dwadzieścia, grz>bów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talka iedna. Dym ieden Fran-
ciszek Jozukaytis, posiada morgów dzie-
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sieć, czynszu złłch dwadzieścia pięć у
groszy dziesięć, podwoda iedna, gęś ie-
dna, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden, jagód garniec ieden, talka iedna.
Dym ieden, Michał Czypłis, posiada mor-
gów dziesięć przyiemnych, morgów cztyry,
czynszu złłch trzydzieścia pięć у groszy
cztyrnaście, podwoda iedna, gęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, talka iedna.
Dym' ieden, Jan Czyplis na ogrodzie, po-
siada mórg ieden, czynszu złłch dwa у
groszy szesnaście. Dym ieden, Jan Mar-
cinek, posiada morgów dziesięć, czynszu
złłch dwadzieścia pięć у groszy dziesięć,
podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie, ja-
iek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talka iedna. Dymów pięć, fa-
cit posiadnich morgów cztyrdzieścia ieden,
przyiemnych morgów cztyry, czynszu złłch
sto cztyrnaście, podwód cztyry, gęsi cztyry,
kur osim, jaiek kopa iedna у sztuk dwa-
dzieścia, grzybów wianków cztyry, orze-
chów garcy cztyry, jagód garcy cztyry,
talek cztyry.

Wieś Szarkicie, ciągli na morgach.
Dym ieden, Jan Dzwil, posiada morgów
dziesięć, czynszu złłch dwanaście у groszy
dwadzieścia, podwoda iedna, gęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, talek dwie.
Uym ieden, Krzystow Gatowski, posiada
fuorgów pięć, czynszu złłch sześć у gro-
szy dziesięć, podwoda iedna wtóra," kur
dwie, jaiek sztuk dziesięć, grzybów wia-
nek ieden, orzechów garniec ieden, jagód
f ш ? с / e d e n , talka iedna. Dym ieden,
Jan Wiłkowski vel Wiłkus, posiada mor-
gów pięć, czynszu złłch sześć у groszy
dziesięć, podwody iedna wtóra, kur dwie,
jaiek sztuk dziesięć, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talka iedna. Dym ieden, Waw-
rzyniec Szerżant, posiada morgów pięć,

czynszu • złłch sześć у groszy dziesięć,
podwody iedna wtóra, kur dwoie, jaiek
sztuk dziesięć, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden, jagód garniec
ieden, talka iedna. Dymów cztyry, facit
posiadnych morgów dwadzieścia pięć. czyn-
szu złłch trzydzieścia ieden у groszy dwa-
dzieścia, podwod dwie у iedna wtóra,
gęś iedna, kur ośmioro, jaiek sztuk pię-
dziesiąt, grzybów wianków cztyry, orze-
chów garcy cztyry, jagód garcy cztyry.
taJek pięć. ^

~\Vieś Szark, ciągli na morgach. Dym
ieden, Józef Garbacz, karczmarz, z arędą
posiada morgów dwadzieścia pięć, czynszu
złłch dwieście piędziesiąt trzy у groszy dzie-
sięć. Dym ieden, Maciey Mazewski, szewc,
posiada morgów dziesięć, przyiemnych mor-
gów trzy, czynszu złłch. dwadzieścia у gro-
szy osim, podwoda iedna, gęś iedna, kur
dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, talek dwie.
Dym ieden, Józef Czerwinis, posiada mor-
gów dziesięć, przyiemnych morgów dwa,
czynszu złłch siedymnaście у groszy dwa-
dzieścia dwa, podwoda iedna, gęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, talki dwie.
Dym ieden, Jan Bałalis, posiada morgów
dziesięć, czynszu złłch dwanaście у gro-
szy dwadzieścia, podwoda iedna, gęś ied-
na, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden, jagód garniec ieden, talek dwie.
Dym ieden, Jan Pudłowski, bednarz, po-
siada morgów dziesięć, czynszu zlłch dwa-
naście у groszy dwadzieścia, podwoda ied-
na, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talek dwie. Dym ietlen, Michał Poiawis,
do roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt
siódmego. Dym ieden, Jakub Wayciulis,
do roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt
siódmego. Dymów siedym, facit posiad-
nych morgów sześdziesiąt sześć, przyiem-

13
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nych morgów pięć, czynszu złłch trzysta
szesnaście у groszy dwadzieścia, podwód
cztyry, gęsi cztyry, kur psim, jaiek kopa
iedna у sztuk dwadzieścia, grzybów wian-
ków cztyry, orzechów garcy cztyry, jagód
garcy cztyry, talek osim.

Wieś Kodowo, ciągli na morgach.
Dym ieden, Michał Metetanis, posiada
morgów siedym, czynszu złłch osim у gro-
szy dwadzieścia sześć, podwoda iedna, gęś
iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzie-
ścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talek
dwie. Dym ieden, Jan Metelanis, posiada
morgów dziesięć, czynszu złłch dwanaście
у groszy dwadzieścia, podwoda iedna, gęś
iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzie-
ścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talki
dwie. Dym ieden, Tomasz Proleyko, po-
siada morgów dziesięć, czynszu złłch dwa-
dzieścia у groszy dwadzieścia, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talek dwie. Dymy trzy, facit posiadn mor-
gów dwadzieścia siedym, czynszu złłch
trzydzieścia cztyry у groszy sześć, pod-
wód trzy, gęsi trzy, kur sześć, jaiek kopa
iedna, grzybów wianków trzy, orzechów
garcy trzy, jagód garcy trzy, talek sześć.

Wieś Gunlclisz/d, boiarowie na mor-
gach. Dym ieden, Mateusz Radwielis, po-
siada morgów dziesięć, czynszu złłch dwa-
dzieścia pięć у groszy dziesięć, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talka iedna. Dym ieden, Symon Rudwa-
lis do roku tysiąc siedemset szęśdziesiąt
ósmego. Dym ieden, Andrzey Piłutis, po-
siada morgów dziesięć, czynszu złłch dwa-
dzieścia pięć у groszy dziesięć, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
.chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talka iedna. Dym ieden, imść pan Józef
Zebrowski do roku tysiąc siedmset sześć-

dziesiąt ósmego. Dym ieden, Józef Paciu-
kinas do roku tysiąc siedmset sześćdzie-
siąt dziewiątego. Dymów pięć, facit mor-
gów posiadn dwadzieścia, czynszu złłch
piędziesiąt у groszy dwadzieścia, podwód
dwie, gęsi dwie, kur cztyry, jaiek sztuk
cztyrdzieścia, grzybów wianków dwa, orze-
chów garcy dwa, jagód garcy dwa, talek
dwie.

Wieś Silopirogi, ciągli na morgach.
Dym ieden, Marcin Cznkis. posiada mor-
gów dziesięć, przyiemnych morgów pięt-
naście, czynszu złłch piędziesiąt у groszy
dwadzieścia, podwoda iedna, gęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, talki dwie. Dym
ieden, Andrzey Streynikiel, posiada mor-
gów dziesięć, przyiemnych morgów dwa-
naście, czynszu złłch cztyrdzieścia trzy у
groszy dwa, podwoda iedna, ^ęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, talki dwie. Dym
ieden, Kazimierz Popławski, oszocznik,
posiada morgów pięć, wolny od wszytkie-
go. Dym ieden, Marcin Streymigiel, po-
siada morgów dziesięć, przyiemnych mor-
gów dziesięć, czynszu złłch trzydzieścia
psim, podwoda iedna, gęś iedna, kur dwo-
ie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów wia-
nek ieden, orzechów garniec ieden, jagód
garniec ieden, talki dwie. Dym ieden,
Jan Czukis, posiada morgów dziesięć, przy-
iemny mórg ieden, czynszu złłch piętna-
ście у groszy sześć, podwoda iedna, gęś
iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden, jagód garniec ieden, talki dwie.
Dym ieden Kazimierz Streymigil posiada
morgów dziesięć, przyiemnych morgów
cztyry, czynszu złotych dwadzieścia dwa
у groszy dwadzieścia cztyry, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dym ieden, Anna Borysowa,
wdowa, posiada morgów sześć, czynszu
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złłch siedym у groszy osimnaście, podwo-
da iedna, wtóra, kur dwoie, jaiek sztuk
dziesięć, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talki
dwie. Dym ieden Kazimierz Klewiszki,
posiada morgów dziesięć, przyiemnych
morgów cztyry, czynszu złłch dwadzieścia
dwa у groszy dwadzieścia cztyry, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden. orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dymów osim, facit posiadnych
morgów siedmdziesiąt ieden, przyiemnych
cztyrdzieście sześć, czynszu złłch dwadzie-
ścia у groszy cztyry, podwód sześć у ied-
na wtóra, gęsi sześć, kur cztyrnaście, ja-
iek kop dwie у sztuk dziesięć, grzybów
wianków siedym, orzechów garcy siedym,
jagód garcy siedym, talek czternaście.

Uroczyszcze GromadziszJd, boiarowie
na morgach. Dym ieden Maciey Wilkialis,
posiada morgów dziesięć, czynszu złłch
dwadzieścia pięć у groszy dziesięć, pod-
woda iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek
sztuk dwadzieścia, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden, jagód garniec
ieden, talka iedna. Dym ieden Jerzy Ka-
dusz, do roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt
siódmego. Dymów dwa, facit posiadnych
morgów dziesięć, czynszu złłch dwadzieścia
pięć у groszy dziesięć, podwoda iedna,
gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk, dwa-
dzieścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talka
iedna.

Wieś Zielona Buda, ciągli na mor-
gach. Dym ieden. Stanisław Switay, po-
S l a d a niorgów dziesięć, przyiemnych mor-
gów pięć, czynszu złłch dwadzieścia pięć
У groszy dziesięć, podwoda iedna, gęś
iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden, jagód garniec ieden, talki dwie.
Dym ieden Józef Switay, posiada morgów
dziesięć, przyiemny mórg ieden, czynszu
złłch piętnaście у groszy sześć, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-

chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talki dwie. Dym ieden Marcin Bireta,
posiada morgów dziesięć, przyiemnych
morgów sześć, czynszu złłch dwadzieścia
siedym у groszy dwadzieścia sześć, pod-
woda iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek
sztuk dwadzieścia, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden, jagód garniec ie-
den, talek dwie. Dym ieden, Józef Ka-
dysz posiada morgów dziesięć, przyiem-
nych morgów siedym, czynszu złłch cztyr-
dzieścia у groszy dwanaście, podwoda ie-
dna, gęś iedna, kur dwoie, -jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talek dwie. Dymów cztyry, facit posiad-
nych morgów cztyrdzieścia, przyiemnych
morgów dziewiętnaście, czynszu złłch dzie-
więćdziesiąt osim у groszy dwadzieścia
cztyry, podwód cztyry, gęsi cztyry, kur
osim, jaiek kopa iedna у sztuk dwadzie-
ścia, grzybów wianków cztyry, orzechów
garcy cztyry, jagód garcy cztyry, talek
osim.

Uroczyszcza Wilkowizna у częścią Ły-
sa Crura, boiarowie. Dym ieden, Jan Fie-
dorowicz, Sztelmach, posiadnych morgów
dziesięć czynszu złłch dwadzieścia pięć, у
groszy dziesięć, podwoda iedna, gęś iedna,
kur dwoie, jaiek sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, jagód garniec ieden, to łka iedna.
Dym ieden Jan Brzozowski, posiada mor-
gów dziesięć, czynszu złłch dwadzieścia у
pięć у groszy dziesięć, podwoda iedna,
gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk dwa-
dzieścia, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, jagód garniec ieden, talka
iedna. Dymów dwa, facit posiadnych mor-
gów dwadzieścia, czynszu złłch pięćdzie-
siąt у groszy dwadzieścia, podwody dwie,
gęsi dwie, kur cztyry, jaiek sztuk cztyr-
dzieścia, grzybów wianków dwa, orze-
chów garcy dwa, jagód garcy dwa, talki
dwie.

Uroczyszcze Kamionka na morgach, od
którego do Smolnicy Poszeszubskiey zdaw-
na zabrano gruntu nie mało у węgelnice
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znaczną do szczętu zdemoJiowano. Dym
ieden Agata Rudelowa, wdowa, posiada
morgów dziesięć, przyiemnych morgów
dwadzieścia pięć, czynszu złłch osimdzie-
siąt osim у groszy dwadzieścia, podwoda
iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek sztuk
dwadzieścia, grzybów wianek iegen, orze-
chów garniec ieden, jagód garniec ieden,
talka iedna.

WszytMch intrai per tabelkun zhom-
pendiowany Summariusz całoroczney impor-
tancyi starostwa Rakacyckiego w roku
tysiąc siedmset sześceziesiąt czwartym spi-
sany. Dymów dwadzieścia cztyry. Wieś
Rakacieja ciągli, włók posiadnych dwa-
naście, przyiemnych włók cztyry, pu-
stych włók osim, czynszu złłch czterysta
osimdziesiąt siedym у groszy dwadzieścia,
podwód dwadzieścia dwa, gęsi dwadzieścia
dwie, kur cztyrdzieścia cztyry, jaiek kop
siedym у sztuk dwadzieścia, grzybów wian-
ków dwadzieścia dwa, orzechów garcy dwa-
dzieścia dwa, jagód garcy dwadzieścia dwa,
talek cztyrdzieścia cztyry. Dymów trzy
Santoka, Tkaczyszki у Taraszyski, boia-
rowie, posiadnych morgów trzydzieścia,
przyiemnych morgów dwadzieścia dwa,
czynszu złłch sto trzydzieścia ieden у gro-
szy dwadzieścia dwa, podwód trzy, gęsi
trzy, kur sześcioro, jaiek kopa iedna,
grzybów wianków trzy, orzechów garcy
trzy, jagód garcy trzy, talek trzy. Dy-
mów sied}rm, wieś Stara Buda, ciągli,
posiadnych morgów siedym, czynszu złłch
sto dwadzieścia у groszy dziesięć, podwód
siedym, gęsi siedym, kur cztyrnaście, jaiek
kop dwie у sztuk dwadzieścia, grzybów
wianków siedym, orzechów garcy siedym,
.jagód garcy siedym, talek cztyrnaście.
Dymów dziewięć, wieś Ognie, boiarowie,
posiadnych morgów osimdziesiąt dwa.
czynszu złłch dwieście siedym у groszy
dwadzieścia dwa, podwód dziewięć, gęsi
dziewięć, kur osimnaście, jaiek kop trzy,
grzybów wianków dziewięć, orzechów gar-
cy dziewięć, jagód garcy dziewięć, talek
dziewięć. Dymów trzy, uroczyszcze JBor-
kowszczyzna, boiarowie, posiadnych mor-

gów osim, czynszu złłch cztyrdzieścia pięć,
у groszy osimnaście, podwoda iedna у
iedna wtóra, gęsi trzy, kur cztyry, jaiek
sztuk czturdzieście, grzybów wianków trzy,
orzechów garcy trzy, jagód garcy trzy,
talki trzy. Dymów pięć, uroczyszcze Wa-
nagiszki у nad ieziorem, boiarowie, po-
siadnych morgów cztyrdzieścia у ieden,
przyiemnych morgów cztyry, czynszu złłch
sto cztyrdzieścia, podwód cztyry, gęsi
cztyry, kur ośmioro, jaiek kopa iedna у
sztuk dwadzieścia, grzybów wianków czty-
ry, orzechów garcy cztyry, talek cztyry.
Dymów cztyry, wieś Szarkicio, ciągli, po-
siadnych morgów dzadzieścia pięć, czyn-
szu złłch trzydzieścia ieden у groszy dwa-
dzieścia, podwód dwie у iedna wtóra, gęś
iedna, kur ośmioro, jaiek sztuk piędzie-
siąt, grzybów wianków cztjry, orzechów
garcy cztyry, jagód garcy cztyry, talek pięć.
Dymów siedym, wieś Szasli, ciągli, po-
siadnych morgów sześćdziesiąt pięć, przy-
iemnych morgów pięć, czynszu złłch trzy-
sta szesnaście у groszy dwadzieścia, pod-
wód cztyry, gęsi cztyry, kur osim, jaiek
kopa iedna у sztuk dwadzieścia, grzybów
wianków cztyry, orzechów garcy cztyry,
jagód garcy cztyry, talek osim. Dymów
trzy, wieś Kozłowo, ciągli, posiadnych
morgów dwadzieścia siedym, czynszu złłch
trzydzieścia cztyry, у groszy sześć, pod-
wód trzy, gęsi trzy, kar sześcioro, jaiek
kopa iedna, grzybów wianków trzy, orze-
chów garcy trzy, jagód garcy trzy, talek
sześć. Dymów cztyry, wieś Gunkliszki,
boiarowie, posiadnych morgów dwadzie-
ścia, czynszu złłch piędziesiąt у groszy
dwadzieścia, podwód dwie, gęsi dwie, kur
czworo, jaiek sztuk cziyrdzieścia, grzybów
wianków dwa, orzechów garcy dwa, jagód
garcy dwa, talek dwie. Dymów osim,
wieś Siłapirogi, ciągli, posiadnych mor-
gów siedmdziesiąty ieden przyiemnych
morgów cztyrdzieścia sześć czynszu złłch
dwieście у groszy czlyry, podwód sześć
у iedna wtóra, gęsi sześć, kur cztyrnaście,
jaiek kop dwie у sztuk dziesięć, grzybów
wianków siedym, orzechów garcy siedym,
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jagód garcy siedym, lalek cztyrnaście.
Dymów dwa, uroczyszcze Gromadziszki,
boiarowie, posiadn morgów dziesięć, czyn-
szu złłch dwadzieścia pięć у groszy dzie-
sięć, podwoda iedna, gęś iedna, kur dwoie,
jaiek sztuk dwadzieścia, grzybów wianek
ieden, orzechów garniec ieden, jagód gar-
niec ieden, talka iedna. Dymów cztyry,
wieś Zielona B'ida, ciągli, posiadnych
morgów cztyrdzieścia, przyiemnych mor-
gów dziewiętnaście, czynszu złłch dziewię-
dziesiąt osim у groszy dwadzieścia cztyry,
podwód cztyry, gęsi cztyry, kur ośmioro,
jaiek kopa iedna у sztuk dwadzieścia,
grzybów wianków cztyry, orzechów gar-
niec cztyry, jagód garcy cztyry, talek osim.
Dymów dwa, uroczyszcze Wiłkowizna у
część Łysey gury, boiarowie, posiadnych
morgów dwadzieścia, czynszu złotych pię-
dziesiąt у groszy dwadzieścia, podwód dwie,
gęsi dwie, kur czworo, jaiek sztuk cztyr-
dzieścia, grzybów wianków dwa, orzechów
garcy dwa, jagód garcy dwa, talek dwie.*
Dym ieden, uroczyszcze Kamionka, boiar,
posiadn morgów dziesięć, przyiemnych
morgów dwadzieścia pięć, czynszu złłch
osimdziesiąt у groszy dwadzieścia, podwo-
da iedna, gęś iedna, kur dwoie, jaiek
sztuk dwadzieścia, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden, talka iedna. Dy-
mów osimdziesiąt sześć, summa summa-
rum posiadnych włók dwanaście, przyiem-
nych włók cztyry, pustych włók osim,
posiadnych morgów pięćset dwadzieścia,
przyiemnych morgów sto dwadzieścia osim,
czynszu złłch dwa tysiące trzy у groszy
dwadzieścia sześć, podwód siedymdziesiąl
dwie у iedna wtóra, gęsi siedmdziesiąt
dwie, kur sto piędziesiąt, jaiek kop siedym-
dziesiąt czlyry у sztuk dwadzieścia, grzy-
bów wianków siedmdziesiąt sześć, orze-
chów garcy siedemdziesiąt sześć, jagód
garcy siedmdziesiąt sześć, talek sto dwa-
dzieścia cztyry.

Ograniczenie całey cyrkumferencyi
dóbr Hiberuowych dzierżawy Rakacyskićy
cum omnibus attinentijs et pertinentijs
z lasami, borami, gruntami, rzekami'у

rzeczkanr, z łąkami murożnemi у błotnimi,
ad praesers wielmożnych ichm. panów
Jana Dormonta у Eufrozyny z Gruszew-
skicli Siwickich, starostów liakacyskich
małżąków, pomienionych dóbrpossessorów,
za listowną obligacyą jaśnie wielmożnego
imści pana Ignacego z Kozielska Ogin-
skiego, marszałka wielkiego, wielkiego
xięstwa Litewskiego, Machowskiego, Bory-
sowskiego, Koszanskiego etc. starosty,
w roku tysiąc siedmsetnym sześdziesią-
lyrn czwartym, dnia dwadziestego wćóre-
go Februarij datowana, jako^od przeszłe-
go pomienionych dóbr aktora, tudzież
za obligacyą także listowną wielmożnego
imści pana Antoniego Babeckiego, czesz-
nika Zakroczymskiego, sędziego kapturo-
wego pttu Kowieńskiego, dworzanina Jego
królewskiey mści skarbowego, do podania
possessiją wyż rzeczonych dóbr mnie ni-
żey wyrażonego komornika pottu Wołko-
wyskiego, na pomierzenie у kopcami osy-
panie wyż mianowaney cyrkumferencyi
ziachawszy, in yirtute ograniczenia przez
wielmożnego imści pana Józefa Horba-
czewskiego, stolnika Siewierskiego, komi-
sarza dóbr koronnych у Litewskich jaśnie
wielmożnych ichm. panów Ogińskicn, ma-
rszałków wielkich wielkiego xięstwa Li-
tewskiego sporządzonego у podpisanego,
a z koroboracyą pańską w roku tysiącz-
nym siedmsetnym sześdziesiątym trzecim
ad fundum Kakacy odesłanego,

Zaczołem od kopca, ad praesens usy-
panego, Rakacyskie wsie z lasami od
Osowey do Zaguryszek przysłuchaiący у
włości Machowskiey dystyngwuiącego, od
tego ku zachodowi słońca porzucaiąc wło-
ści Machowskiey grunta z łonkami у za-
roślami w lewey, a Rakacyskie lacy ze
wsiami, ich gruntami, łąkami у zaroślami
w prawey ręce, o sznurów dwa pręt ie-
den, między anglinidkami у zawalinami
wsi Machowskich przy zaroślach у lasach
Rakacyskich na pagurku powodowy ko-
piec; od tego tymże duktem za drogą, z
różnych mieysc do Starey Budy idąc, o
sznurów pięć na polu kopiec, od tego
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tymże duktem item o sznurów pięć tak-
że' na polu kopiec; od tego tymże duktem
idąc o sznurów pięć na poJu pod la-
sem kopiec; od tego tymże duktem
item o sznurów pięć w Jesie kopiec; od
tego tymże duktem o sznurów trzy, prę-
tów dwa, nie dochodząc do drogi, z różnych
mieysc przez Siłopirogi do Rakaci у daley
idącey, pominowszy las, kopiec; od tego
tymże duktem przez wspomniono drogę
przeszedszy bagno o sznurów pięć w bo-
gnie kopiec; od tego tymże duktem o
sznurów dwa, prętów cztyry w lesie na
pagurku kopiec narożny z włością Ma-
chowską у z włóką geometrycką, koncern
leżącą ąuondam do wsi Machowskiey,
nazwaney Zawody, do Zagarzyszek per
cessionem odeszła, dukt kąńczący, a ztąd
włóką Zagarzyską bokiem leżącą zaczyna-
iący; od tego zawraca się granica wlewa,
porzucaiąc Rakaeyskie lasy w tyle, wspo-
mnianą Zagarzyską wlokę w lewey, a
uroczyszcze Rakacyskie nazwane Gunklisz-
ki w prawey ręce o sznur ieden, prętów
sześć za bagiękiem na polu kopiec; od
tego tymże duktem o sznurów pięć na
polu pod gurą kopiec; od tego tymże duk-
tem o sznurów cztyry, prętów sześć także
na polu kopiec; od tego tymże duktem o
sznur ieden, prętów pułtrzecia kopiec na-
rożny z pomienioną włóką Zagarzyską, od
Zawód. odeszła, dukt kąńczący, a z temiż
Zagaryskami у włością Sangradzką zaezy-
naiący. Od tego zawraca się ab ае о
ufundowana.granica w prawą porzucaiąc
Zagaryską pomienioną włókę, od Zawad
odeszła, bokiem leżąca, w tyle samych
Zagaryszek, grunt z zaroślami у włości
Sangradzkiey końcami lezącymi z ieziór-
kąmi ichm. xięży iezuitów Grodzieńskich
większe nazwane Trompok, mnieysze,
przez które brzegiem idzie ta granica
Trompotaytis —w lewey, a lasy Rakacyskie
ze wsiami у uroczyszkami w prawey ręce,
o sznurów dziewiędziesiąt, za wiadomością
у pozwoleniem W. Im. pana Józefa Ro-
man owskiego, rotrn. pttu Oszmiańskiego,
dzierżawcy Sangrodzkiego, po przetrzobie-

niu wymierzywszy usypany kopiec.narożny
z włością Sangrodzką dukt kończący, a z
włością Kucharyszka zaczynający. Od tego
zawraca się granica wprawą, porzuca-
iąc włość Kucharyską z lasami w lewey
a Rakacyskie lasy z wsiami у uroczysz-
kami w prawey ręce, o sznur ieden mię-
dzy lasem w nizynie kopiec; od tego tym-
że duktem o sznurów pięć w lesie kopiec;
od tego tymże duktem o sznurów pięć w
lesie na bagnie у pokładach olchowych
kopiec; od tego tymże duktem o sznurów
pięć w lesie na pagurku kopiec; od tego
tymże duktem o sznurów cztyry w lesie}

nie dochodząc bagna, item na pagurku
kopiec; od tego tymże duktem przez ba-
gno у drogę z Trompola wsi Sangrackiey
do wsi Kadaryskiey nazwaney Sadzawki
idąc, o sznurów cztyry prętów osim w
lesie kopiec; od tego tymże duktem o
sznurów pięć na bagnie kopiec, od tego
tymże duktem o sznurów pięć w lesie

'nad bagnem pod gurą kopiec; od tego
tymże duktem o sznurów pięć w lesie
za bagnem item pod guro kopiec; od te-
go tymże duktem o sznurów pięć w lesie
na równinie kopiec; od tego tymże duk-
tem o sznurów pięć w lesie nad polem
kopiec; od tego tymże duktem w brzegu
pola wsi Kadaryskiey, nazwaney Sadzawki,
o sznurów pięć trzygraniasty kamień
zamiast kopca, dwuma rogami w ziemie
wkopany; od tego tymże duktem o sznu-
rów pięć w lesie nad bagnem na pagurku
kopiec; od tego tymże duktem idąc przez
gałę bagno o sznurów sześć nad drogo
ze wsi Sadzawek do Zieloney Budy wło-
ści R&kacijskiey dążąc, kopiec; od tego
tymże duktem przez pomienioną drogę o
sznurów pięć w lesie na równinie kopiec,
od tego tymże duktem o sznurów pięć
w Jesie na gurze kopiec; od tego tymże
duktem o sznurów pięć, nie dochodząc
rowku w lesie, i tem na gurze kopiec; od
lego tymże duktem przez rowek o sznu-
rów pięć w lesie, za błotem pod gurą ko-
piec; od tego tymże duktem o sznurów
pięć w Jesie nad ruczaiem, nazwanym
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Gaydziebudzie, kopiec; od tego tymże duk-
tem przez wspomniony ruczay o sznurów
pięć w lesie na starym gościńcu, ąuondam
przez puszcze z Wizan у różnych mieysc
do Punska idący, na równinie kopiec; od
tego tymże duktem o sznurów pięć w
lesie pod gurą kopiec; od tego tymże duk-
tem o sznurów pięć na polu w dolinie
kopiec; od tego tymże duktem o sznurów
pięć w polu na równinie kopiec; od tego
tymże duktem przez lasek o sznurów pięć,
prętów pięć na polu kopiec; od tego tym-
że duktem o sznurów pięć w lesie ko-
piec; od t3go tymże duktem o sznurów
pięć item w lesie kopiec; od tego tymże
duktem o sznurów pięć w lesie za row-
kiem kopiec; od tęgo tymże duktem o
sznurów pięć w lesie na dolinie łączney
kopiec; od tego tymże duktem przez dro-
gę z nowego Kupowa do uroczyscza Ka-
mionki włości Rakaciey dążąc, o sznu-
rów pięć na polu kopiec; od tego tymże
duktem o sznurów pięć w lasku przy do-
linie kopiec; od tego tymże duktem o
sznurów pięć za gurą kopiec; od tego
tymże duktem przez pagurki у łączne
rowki o sznurów pięć, prętów pięć pod
gurą kopiec; od tego tymże duktem o
sznurów pięć na równinie kopiec; od te-
go tymże duktem, przez drogę z nowego
Kupowa do Smolnicy Poszeszupskiey у
do Łukowa biegącą, o sznurów trzy, prę-
tów pięć za gurą kopiec; od tego tymże
duktem o sznur ieden, prętów cztyry na
gurze nad bagnem, przy rzece iSełmętce
leżącym, kopiec narożny Kupowem włości
lvadaryszkiey dukt kończący, a z Smol-
ącą Poszesupską zaczynaiący. Który dukt
uastępuiacy, w niebytności aktora Posze-
szupskiego kopcami nie osypany, ani sznu-
rem pomierzany, ale od wyż wspomnio-
nego kopca narożnego zawraca się granica
w prawą, porzucaiąc Smolnicę Pószeszup-
ską z gruntami у siedliskami wlewey, a
Kakacyskie uroczySZCZe, nazwane Kamion-
ka у samey Rakaciei rozrobki, guzie
przed lat kilkanastu Smolnicy ludzi zna-
czną у ab ае о udziałaną węgielnicę, zde-

moliowali, w prawey ręce, idąc wprzód
gruntem у zaroślami, a.potym rzeczką
Szełmętką z wodą, w prawą у w lewą
kręcą się, udaiąc za tąż rzeczką, na borze
kopiec narożny, zawrraca się granica wle-
wa, porzucaiąc bór z przeróbkami w lewey,
a Rakacyskie grunta z lasami у przerod-
kami w prawey ręce, o sznur ieden przy
dróżce. Z Smolenicy Poszesupskiey do
Santoki Rakacyskiey idąc, kopiec; od tego
tymże duktem o sznurów pięć w borze
na wyniosłym pagurku kopiec, od tego
tymże duktem o sznurów trzy, prętów
trzy, zaraz za drogą, z różnych miesc do
Poszeszupia у Kadaryszek dążąc, kopiec;
od tego tymże duktem o sznurów pięć,
prętów dwa, za błotkiem pod gurą ko-
piec; od tego tymże duktem o sznurów
pięć, prętów pułtrzecia w końcu Jeziora
Domkielskiego nazwauego Mały Żyhalek,
kopiec narożny; od tego zawraca się gra-
nica w prawą, przez kopiec wspomnionego
Żyhulka, porzucaiąc młynarza Łakowskie-
go grunta z łąkami у zaroślami w lewey,
a uroczyscze Rakacyskie nazwane Santoka
у Tkaczyszki z ich gruntów, łąkami у
zaroślami w prawey ręce, o sznurów
pięć, prętów trzy, na błocie kopiec; od
tego tymże duktem przy gościńcu z róż-
nych mieysc do Lubowa dążącym o sznu-
rów cztyry w lasku kopiec; od tego tym-
że duktem przeszedłszy wspomniony goś-
ciniec у błoto, o sznurów pięć na borowi-
sku kopiec; od tego tymże duktem przez
łozę gęsią o sznurów osim, prętów dwa,
na łące kopiec; od tego tymże duktem
idąc łąkami o sznurów siedym, prętów
siedyin okrągło okopany róg, gdzie rzeka
Szełmętką wpada do rzeki Szeszupy; od
tego idąc z wodą wprość, porzucaiąc rze-
ka Szeszupa kreto w prawą у w lewą
udainc się w lewey, a uroczyszcze Raka-
cyskie nazwane Taraszyszki у wieś naz-
waną Ogonie z ich gruntami oromemi у
nie oromer.ii, z siedliskami, z łąkami mu-
rożnyr.ii у błotnimi, z zaroślami у różny-
mi rzeczkami do wspomnioney rzeki Sze-
szupy wpadaiącymi w prawey ręce, o
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sznurów dziewiędziesiąt cztyry kopiec na-
rożny; od tego zawraca się granica w pra-
wą, porzucając rzekę Szeszupa w tyle,
uroczyszcze nazwane Oszrowszczyzną у
wsi Brzozowa, nad rzeką Szeszupa leżące
łąki z gruntami у zaroślami, do włości
Kadaryskiey należącymi, w lewey, a JRa-
kacyskie różne uroczyszcza у Wanagiszki
z gruntami, łąkami, lasami у zaroślami
w prawey ręce, o sznur ieden, prętów
cztyry nad ruczaiem na pólku kopiec, od
tego duktu o sznurów dwa, prętów sześć
na polu kopiec; od tego tymże duktem o
sznurów trzy na łące kopiec, od tego
tymże duktem o sznurów, trzy na łące bez
żadnych kompin kopiec; od tego tymże
duktem o sznurów trzy na mokrey łące у
wysłaney olsie kopiec; od tego tymże
duktem o sznurów trzy miedzi łąkami na
grądzie suchym kopiec; od tego tymże
duktem o sznurów trzy, pod lasem na
gurze kryniczney kopiec; od tego tymże
duktem o sznurów trzy w lasku kopiec;
od tego iymże duktem o sznurów trzy w
choyniaku kopiec; od tego tymże duktem
o sznurów trzy, przeszedłszy gościniec, z
КэК агуі do Łukowa biegący, w Ieszczy-
niaku kopiec; od tego tymże duktem o
sznurów trzy, przeszedłszy gościniec, z
Kalwaryi do Rakaciey dążący, na kamie-
niu wielkim okrągłym z iedney strony
płaskim kopiec; od tego tymże duktem
przez dwa błotka, o sznurów cztyry, prę-
tów osim, л lasku pod gurą ;kopiec, od
tego tymże duktem o sznurów trzy, prze-
szedłszy droszkę do pomienionych Wana-
giszek Rakacyskich z Brzozowa idąc, w
leszczyniku kopiec; od tego tymże duk-
tem o sznurów trzy w lasku kopiec; od
tego tymże duktem o sznur ieden dawny,
mało co znaczny, ab ае. о między Ostrow-
szczyzną, wsią Brzozowszczyzno, wsią Za-
garyską nazwaną Osowo, in praesentia
imści pana Kondratowicza, dyspozytora
Zagaryskiego у ludzi podżyłych ze wsi
Zagaryszek у Osowy usypany, у ad prae-
sens ponowiony narożny kopiec, do któ-
rego przychodzi rogiem у bokiem wspo-

mrione uroczyszcze Rakaćybkie, nazwane
WYJ ".^iszki; od tego zawraca się granica
w prawą, porzucaiąc grunta końcem le-
żące wsi Brzozowa włości Kadaryskiey.
w tyle wsi Osowa, grunta włóczne z mor-
gami, z zaroślami у cząstką ieziora Dom-
belskiego, nazwanego Ssarh w lewey, a
pomienione Rakacyskie uroczyszcze Wa-
nagiszki bez małey części wsi wspomnio-
nego ieziora Szarka, z morgownikami nad
ieziorem Szarkiem mieszkaiącymi у wieś
Szarkicie w prawey ręce, o sznurów dwa-
dzieścia dziewięć ad proportionem Osow-
skiey włók dziesięć у morgów trzydzbśeia
powinien być kopiec narożny z morgami
Oszowskiemi dukt kączący у zaczynaiący,
od tego zawraca się granica w lewą, po-
rzucaiąc wsi Osowa morgi z włokami у
ich siedliskami w lewey, a wsie Raka-
cyskie nazwane Szark у Kozłowa z ich
siedliskami, gruntami, łąkami muroznymi
у błotnimi, z zaroślami w prawey ręce,
ad proportionem tegoż Osowa o sznurów
trzydzieścia siedym, prętów pięć powi-
nien kopiec narożny od którego by się
cirkumierencyi Rakacyskiey zaczęło ogra-
niczenie. Którą wymierzywszy у kopcami
osypawszy, dla podania w aktualno pos-
sessią wielmożnym ichmściom panom Ja-
nowi Dormontowi у Eufrozynie . z Gru-
żewskich Siwickim, starostom Rakacyskim,
małżonkom, przez wielmożnego imści pa-
na Antoniego Onofrego Babeckiego, cze-
sznika Zakroczymskiego, sędziego kaptu-
rowego powiatu Kowieńskiego, jako dwo-
rzaninowi J. kr. mści skarbowemu, ' in
loco locij spisawszy, z podpisem ręki mey
własney do korroboracyi, roku у dnia ut
supra, przy wyż wyrażonym generale у
wielmożnych ichm. panów szlachty oby-
watelów woiewodztwa Trockiego oddałem.

U tego inwentarza podpisy rąk tak
wielm. imści pana dworzanina skarbo-
wego, iako też imści pana Komornika
przy wyciśnieytey pieczęci |na czyrwonym
laku temi wyraża się słowy: Antoni Onu-
fry Rabecki, czesznik Z:,kroczymski, sę-
dzia kapturowy powiatu Kowieńskiego,



dworzanin skarbowy Jkr. mści. Andrzey
Cedronski, Komornik powiatu Wiłkowys-
kiego przysięgły. Który to takowy inwen-
tarz podany przez wyż wyrażonego wielm.
imści pana Ignacego Siwickiego, Staro-
ścica Rakacyskiego, iest do ksiąg grodz-
kich woiewodztwa Trockiego spraw wie-
czystych przyięty у zapisany.

i 24-1766 г. Января 11.
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Aktykacya inwentarza na maiętność
Bielcz, wielmożnym ichm. panom Kra-
kowskim służęcego.

Roku tysiąc siedymset sześdziesiąt szó-
stego, miesiąca Januaryi trzynastego dnia.

Na urzendzie Jk. mści grodzkim pttu
Rzeczyekiego у aktami starościnskiemi,
comparędo personaliter Stefan Sułdam,
ienerał Jk. mci pttu Rzeczy., inrentarz
na dobra Bielcz w. imści panu Stanisła-
wowi Krakowskiemu, rotmistrzowi pttu
Mozyrskiego służący, ad akta xiąg grodz-
kich powiatu Rzeczyckiego podał, które-
go tenor seąuitur estąue talis.

Inwentarz dóbr Bielcza, w powiecie
Rzeczyckim sytuowanych, przezemnie Tho-
masza Pruszanowskiego у sendziego grodz-
kiego Rzeczyckiego vigore dekretu ocze-
wistego grodzkiego Rzeczyckiego za spo-
koynym iurizdycznym podaniem W. Imści
panu stanisławowi' Krakowskiemu spo-
rządzony roku tysiąc siedymset sześdzie-
siąt szóstego, dnia iedynastego Januaryi.

Opisanie dwornego zabudowania. Wrót
do dworu dwoie prostey roboty, oparka-
menie nizkie, stare, budynek stary, opa-
dły, w którym tylą dwa pokoie z poliwa-
nemi piecami, oknami, do przemieszkiwania
sposobne, mne opadłe, bez okien у pieca,
stayma z bierwion г wrotami dwoistemi

у przeorynami, przy niey wozownia z dwo-
istemi wrotami stara, druga staynia stara,
opadła, kuchnia z piekarnią, sieńmi у ko-
mórką starą, bez okien, budyneczek stary,
opadły maleńki, bez okien, skarbczyk na
dwóch piątrach z bierwion robiony, drzwi
w nim na zawiasach żelaznych, z klam-
kami, proboiami, szpichlerzyk mały stary,
drzwi maiący na zawiasach у zamkiem
wnętrznym, ledownia stara, zapadła, drzwi
na biegunach, z klamką, proboiem у zam-
kiem wnętrznym.

Opisanie zabudowania folwarkowego.
Budynek urzędniczy: izba z komorą, szpi-
zarnią, naprzeciwku piekarnia, między
któremi sieni; drzwi na biegunach, drzwi
w yzbie у komorze z żelaznemi zawiesami,
klamkami, probojami, w spiżarni drzwi na
biegunach, piec w yzbie urzędniczey s
kafel w puł szarych, w pul poliwanych,
browar nowy, łaźnia stara, obora z chle-
wami słomą pokrytymi, 'staienka urzędni-
cza, warzywnia ze drzwiami na biegunach,
a parte chlewów w rzędzie iednym pięć,
słomą pokrytych, syrnica na słupach,
ogrodzenie folwarkowe parkanem nizkim
starym, ogród ogrodzony płotem. Opisanie
zabudowania gumiennego. Ogrodzenie gu-
mna parkanem nizkim, w nim tokowień
dwie, maiące po iedney osieci, iedna sta-
ra, druga nowa, dorem pokryte, odryna
dorem pokryta nowo na krokwie, stor-
pow maiąca dwanaście, wrót dwoie, punia
stara słomą kryta, maiąca wrót dwoie,
punka mała stara, słomą kryta, świronek
w tym że gumnie dorem kryty, zasieków
maiący siedym, na zawiasach s proboiami
у klamką, przepłotach słupów napierzo-
nych trzydzieście ieden.

Regesir pozostałego zboża, znayduiącego
się czasu obięcia w snopie: żyta kop trzy-
dzieście plus vel minus do wymlótu, owsa
torp cały, drugi naczęty do wymłotu, jar-
ki pułtrzecia torpa do wymłótu, ięcz-
mienia torp cały, drugi naczęty do wy-
młótu; w zasieku zboża wymłóconego nay-
duiącego się przemierzonego: żyta miarek
żłobinek cztyry у czecwiortka iedna, ięcz-
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mienia miarek żłobinek pułsiódmy diko
sześć Y pul, owsa czynszowego na gurze
żłobinek siedym. diko siedym, owsa kres-
cencyi tameczney w zasieku miarek dzie-
sięć у czećwiertuche, gryki żłobinek czter-
naście у czećwiortka iedna, pszenicy miar-
ka iedna, prosa czystego czećwiortek sie-
dym, prosa pozadnieyszego puł miarki,
konopi nasiennych miarka iedna, diko
miarka iedna, siemia lnianego z zieJcem
nie podsiawanego pułmiarki, bobu puł-
miarki. Które zboże mierzona czećwiortka
złobinską przypieczętowaną w gurze у we-
dnie razy dwa. W oborze nayduiącego się
bydła omnis generis: krów starych dzie-
więtnaście, podciołków trzyletnich szesna-
ście, stadnik ieden, wołów karmnych dwa,
wołów dwornych na wsi cztyry, cieląt
tegorocznych iedynaściorą. Owce, kozy:
owiec,sztuk dwadzieście siedym, koz sztuk
pięć. Świnie; świń starych sztuk trzydzie-
ście trzy, podświnków sztuk siedymna-
ście, prosiątt sztuk siedym, wieprzów л
zasadzie karmnych dwa. Ptastwo domowe:
gensi sztuk dwanaście, kaczek sztuk dzie-
więtnaście, indików sztuk dziesięć; kury:
kapłunów sztuk czterdzieście pięć. Mien-
siwo, krupy nayduiące się w spiżarni.
Wieprzów nierozbieranych karmnych nie-
wielkich sztuk trzy, sadło całe iedne,
kunpiow dwa, głowizna iedna, krup gry-
czanych pułczećwiortki złobinki, soli pu-
dów siedym, ryby pułsolanki, płotek у
szczupaczków słoney, wudki w becce sta-
nów cztyry, octu niepełna beczka. Żelaza,
miedź у naczynie ruzne domowe: kotłów
browarnych dwa, ieden stary, drugi nowy,
trąb nowych miedzianych trzy, bezmien
do odbierania miodu czynszowego ieden,
leiek bleszanyeh dwie, rożen żelazny ie-
den, kozłów kuchennych dwoie, czopów
zatornych dwa, ieden dworny, drugi ma
być żydowski, beczek dwie na wudkę у
hotowicę, nosatek dwie, cebrów dwa, czo-
pów piwnych dwa, kruhów do czopów
dwa, koryto piwne iedne, koryt rużnych
sztuk dziewięć, beczek piwnych starych у
uowych sztuk iedynaście, oxet winny ie-

den, kufla próżna gorzełczana iedna, ma
być pożyczona u arędarza. kadzi z warzy-
wem osim, dzieżek sztuk trzy, sledziówka
iedna próżna, czećwieruch deszczanek dwie,
kadzi do sypania zboża cztyry, . garków
mlecznych sztuk czterdzieście, dzieża chle-
bna iedna, wiader cztyry, misek drewnia-
nych pięć, necułek dwoie, biianka na
masła, trąbiiic browarnych dwie, czerpach
browarnych dwie, kowsz ieden, łóżek po*
iedynkowych siedym, łóżek podwóynych
dwa, stolik okrągły ieden, stołów sztuk
trzy, kantoryk ieden, szaffa duża iedna,
szafa mała iedna, stołków sztuk dwanaście,
stołów folwarkowych trzy, niewód nowy
ze wszytkim ieden, przyszew do niewodu
sześć starych, maiące sążni osimdziesiąt,
czułnów nowych dwa, niewód stary ieden,
piwa beczek dwie, wosku przetapianego
hradek dwie, wosku nie przetopionego
hradek dwie. Sprzędziwa, konopi, wełny etc:
przędzioney kłobków dwa ciękich, cztyry
kłokowych, numero sześć, wełny czesane у
w kondzielach sztuk kondziel dwanaście,
lnu dziesiątków alias powiesem siedym-
dziesiąt, konopi płaskunnych dziesiątków
alias powiesem sto dziesięć, konopi pięki
dziesiątków alias powiesem sto dwadzie-
ście, konopi nietartych kop dziesięć. Sku-
ry surowe: skur jałowiczczych starych
cztyry, skur cielęcich iedynaście, skur
barannich starych cztyry, skurek młodych
barannich cztyry, skurka kozia iedna.
Oczczyna dworna: ullów próżnych piędzie-
siąt sześć, barci próżnych dwie, pszczół
w ullach siedymnaścioro. Strzelba pozo-
stała у dzidy: flint cztyry w prostey opra-
wie, flinta iedna, oprawiona w mosiądz,
muszkiet ieden w prostey strzelec-
kiey osadzie, janczara kozacka iedna, pta-
szyna w prostey strzeleckiey osadzie, spis
alias dzid pięć, tylcę poprzyłamywane.

Begestr Urczy maiętności Biekza. ruż-
nych inporłancyi у pańszczyzny. Pierwszy
Chwiedor Hayszan, złotych ruskich pięt-
naście; drugi Iwan przewoźnik, trzeci Kon-
drat Czepik, złotych ruskich dwa, kopieiek
pięć, dzieniużka iedna, ryba iedna, grzybów
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piętnaście; czwarty Kondrat Żjrok, złotych
ruskich trzy, kopiejek osim, owsa czećwie-
rucha iedna, ryba iedna, grzybów dwadzie-
ście, chmielu pułczećwieruchi, jajec trzy,
doru dranic piętnaście; piąty Махіт Usza-
kow, złotych ruskich pięć, miodu bezraie-
nów dwa, owsa pułtory czećwieruchi, grzy-
bów dwadzieście, chmielu pułczećwieruchi,
iajec cztyry, doru dranic dwadzieśeie; szó-
sty Daniła Czepik, złotych ruskich siedym,
kopieiek pięć, dzieniużka iedna, miodu
bezmieny trzy, owsa czećwieruch dwie,
ryb trzy, grzybów trzydzieście, iajec sześć,
doru dranic trzydzieście; siódmy Naum
Uszakow, złotych ruskcib siedym, kopie-
iek pięć, dzieniużka iedna, miodu bezmie-
nów trzy, owsa czećwieruch dwie, grzy-
bów trzydzieście, jaiec sześć, doru dranic
trzy; ósmy Micha! Pituszko, złotych rus-
kich siedym, kopieiek pięć, dzieniużka
iedna, miodu bezmienów trzy, owsa czeć-
wieruch dwie, ryb trzy, grzybów trzy-
dzieście, chmielu czećwieruch trzy, jaiec
sześć, doru dranic trzydzieście; dziewiąty
Chwiedor Harbacik, złotych ruskich dwa,
kopieiek pięć, dzieniużka iedna, owsa
pułczećwieruchi, ryba iedna, grzybów pięt-
naście, jaiec trzy; dziesiąty Cit Cierosz-
kow, złotych ruskich dwa, kopieiek pięć,
dzieniużka iedna, owsa pułczećwieruchi,
grzybów dziesięć, chmielu pułczećwieruchi,
jaiec dwa, doni dranic dziesięć; iedynasty
Jaśko Cieroszko, złotych ruskich pięć,
miodu bezmienów dwa, owsa pułtory czeć-
wieruchi, ryb dwie, grzybów dziesięć,
chmielu czećwierucha iedna, jaiec dwa;
dwunasty Jacko Marchow, złotych ruskich
siedym, kopieiek pięć, dzieniużka iedna,
miodu bezmienów trzy, owsa czećwieruch
dwie, ryb trzy, grzybów czterdzięście pięć,
chmielu czećwierucha iedna, jaiec sześć,
doru dranic trzydzieście; trzynasty Amiel-
ko stanu, ataman, złotych ruskich pięć,
miodu bezmienów dwa, owsa pułtory czeć-
wieruchi, ryb dwie, grzybów trzydzieście,
chmielu czećwierucha iedna, jaiec cztyry,
doru dranic trzydzieście; czternasty Jew-
tuch Parchwieiów, złotych ruskich pię-

dziesiąt cztyry, kopieiek siedym, miodu
bezmienów trzy, owsa czećwieruchi dwie,
ryb trzy, grzybów czterdzięście pięć, chmie-
lu czećwierucha iedna, jaiec sześć, dom
dranic trzydzieście; piętnasty Chwiedos
Ahapczyn, złotych ruskich pięć, miodu
bezmienów dwa, owsa czećwieruchi puł-
tory, ryb dwie, grzybów dwadzieście, ja-
iec czterdzięście; szesnasty Hawryło Pilin,
złotych ruskich dwa, kopieiek pięć, dzie-
niużka iedna, owsa pułczećwieruchi, grzy-
bów piętnaście, chmielu pułczećwieruchi,
jaiec dwa; siedymnasty Kaley Sierhieiów,
złotych ruskich siedym, kopieiek pięć,
dzieniużka iedna, miodu bezmienów trzy,
owsa czećwieruchi dwie, ryb trzy, grzy-
bów trzydzieście, chmielu czećwierucha
iedna, jaiec sześć; psimnasty Iwan Bon-
dorów, złotych ruskich pięć, miodu bez-
mienów trzy, owsa pułtory czećwieruchi,
ryb dwie, grzybów dwadzieście, chmielu
pułczećwieruchi, jaiec cztyry, doru dranic
trzydzieście; dziewiętnasty Osip Chawchan,
złotych ruskich siedym, kopieiek pięć,
dzieniużka iedna, miodu bezmienów trzy,
owsa czećwieruch dwie, ryb trzy, grzy-
bów czterdzięście pięć, chmielu czećwie-
rucha iedna, jaiec sześć, doru dranic
trzydzieście; dwudziesty Kirey Rudoha,
złotych ruskich dziesięć, miodu bezmie-
nów cztyry, owsa pułtrzeci czećwieruchi,
ryb cztyry, grzybów sześdziesiąt, chmielu
czećwierucha iedna, jaiec osim, doru dra-
nic czterdzięście; dwudziesty pierwszy Ja-
ków Łozałow, złotych ruskich pięć, miodu
bezmienów dwa, owsa pułtory czećwieruchi,
ryb dwie, grzybów dwadzieście, chmielu
pułczećwieruchi, jaiec cztyry, doru dranic
dwadzieście; dwudziesty wtury Jarmoła
Łazarow, złotych ruskich siedym, kopieiek
pięć, dzieniużka iedna, miodu bezmienów
trzy, owsa czećwieruch dwie, ryb-trzy,
grzybów trzydzieście, chmielu czećwieru-
cha iedna, jaiec sześć, doru dranic trzy-,
dzieście; dwudziesty trzeci Piętro Łazarow,
złotych ruskich piętnaście, miodu bezmien
ieden, owsa pułczećwieruchi, grzybów
dziesięć, jaiec dwa; dwudziesty czwarty



—148 -

Arciom Bałuch, złotych ruskich sześć, ko-
pieiek pięć, dzieniużka iedna; miodu puł-
tora bezmiena, owsa czećwieruchi dwie,
ryb trzy, grzybów dwadzieście pięć, jaiec
pięć; dwudziesty piąty Ihnat Bałuch, zło-
tych ruskich sześć, kopieiek pięć, dzie-
niużka iedna, miodu bezmiena pułtora,
owsa pułtory czećwieruchi, ryb dwie, grzy-
bów dwadzieście pięć, jaiec pięć, doru
dranic dwadzieście pięć; dwudziesty szó-
sty Osip Macwieiow, złotych ruskich pięć,
miodu bezmieny dwa, ryb dwie, grzybów
trzydzieście, jaiec cztyry, doru dranic dwa-
dzieście; dwudziesty siódmy Anton Szpi-
]ewski, ryb dwie; dwudziesty ósmy Jwan
Bożok, złotych ruskich pięć, miodu bez-
mieny dwa, owsa pułtory czećwieruchi,
ryb dwie, grzybów trzydzieście, chmielu
pułczećwieruchi, jaiec cztyry; dwudziesty
dziewiąty Paweł Kozioł, złotych ruskich
pięć, owsa pułtory czećwieruchi, grzybów
trzydzieście, chmielu pułczećwieruchi, ja-
iec cztyry; trzydziesty Iwan Kozioł, złotych
ruskich pięć, miodu bezmieny dwa, owsa
pułtory czećwieruchi, ryb dwie, grzybów
dwadzieście, chmielu pułczećwieruchi, ja-
iec cztyry, doru dranic dwadzieście; trzy-
dziesty pierwszy Dziamid Jarmolin, zło-
tych ruskich siedym, kopieiek pięć dzie-
niużka iedna, miodu bezmienów trzy, ow-
sa czećwieruch dwie, ryb trzy, grzybów
czterdzieście pięć, chmielu pułczećwieru-
chi, jaiec sześć, doru dranic trzydzieście;
trzydziesty wtury Samus Jarmolin, złotych
ruskich siedym, kopieiek pięć, dzieniużka
iedna, miodu bezmieny trzy, owsa czeć-
wieruchi dwie, ryb trzy, grzybów czter-
dzieście pięć, chmielu pułczećwieruchi,
jaiec sześć, doru dranic trzydzieście; trzy-
dziesty trzeci Atrachim Buiakow, złotych
ruskich pięć, miodu bezmieny dwa, owsa
pułtory czećwieruchi, ryb dwie, grzybów
dwadzieście pięć, chmielu pułczećwieruchi,
jaiec cztyry, doru dranic dwadzieście;
trzydziesty czwarty Wasil Filipów, złotych
ruskich pięć, miodu bezmieny dwa, owsa
pułtory czećwieruchi, ryb dwie, grzybów
dwadzieście pięć, chmielu pułczećwieru-

chi, jaiec cztyry. doru dranic dwadzieście;
trzydziesty piąty Махіт Anionowych, zło-
tych ruskich dziesięć, miodu bezmienów
cztyry, owsa pułtory czećwieruchi, ryb
cztyry, grzybów sześdziesiąt, chmielu puł-
czećwieruchi, jaiec osim, doru dranic
dwadzieście pięć; trzydziesty szósty Wasil
Zionkow, złotych ruskich siedym, miodu
bezmienów trzy, owsa dwie czećwieruchi,
ryb trzy, grzybów czterdzieście pięć, chmie-
lu czećwierucha iedna, jaiec sześć; trzy-
dziesty siódmy Łykon Krawiec, złotych
ruskich trzydzieście cztyry; trzydziesty ós-
my, Papruszka, trzydziesty dziewiąty Ńaum
Szczakun, złotych ruskich siedym, kopieiek
pięć, dzieniużka iedna, miodu bezmienów
trzy, owsa czećwieruch dwie, ryb trzy,
grzybów czterdzieście pięć, chmielu czeć-
wierucha iedna, jaiec sześć; czterdziesty
Hryszko Szczakun, złotych ruskich pięć,
miodu bezmienów dwa, owsa pułczećwie-
ruchi, ryb dwie, grzybów trzydzieście,
chmielu pułczećwieruchi, jaiec cztyry;
czterdziesty pierwszy Iwan Eomanow, zło-
tych ruskich pięć, miodu bezmienów dwa,
owsa pułtory czećwieruchi, ryb dwie, grzy-
bów trzydzieście, chmielu pułczećwieruchi,
jaiec cztyry; czterdziesty wtury Siamon
Łazarow, złotych ruskich dziesięć, miodu
bezmienów cztyry, owsa czećwieruch trzy,
ryb cztyry; grzybów sześdziesiąt, chmielu
czećwierucha iedna, jaiec psim; czterdzie-
sty trzeci Wasil Mironow, miodu bęzmieii
ieden; czterdziesty czwarty Paweł Namio-
tka, złotych ruskich siedym, kopieiek
pięć, dzieniużka iedna, miodu bezmienów
trzy, owsa czećwieruch dwie, grzybów
czterdzieście pięć, chmielu czećwierucha
iedna, jaiec sześć. Która jnportancya za
tenuty W. J . P. Chaleckiego, mar. kor.
Mozyr., iest wybrana przez dispozytora pod
ten czas będącego J.P. Jana Jastrzębskie-
go. Arędy Bielczańskiey żyd płaci talarów
siedymdziesiąt, puł sztuki szwapskiego płó-
tna у miensa puł tuszy. Początek tey
arędy w roku tysiąc siedymset sześdzie-
siąt piątym zaczynaiący się msca Maja
dwudziestego dnia, a kończoncy się w ro-
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ku terazn. tysiąc siedymset sześdziesiąt
szóstym, mca Maja dwudziestego dnia,
z którey arendy odebraną przez J.P. Jana
Jastrzębskiego, dyspozytora Bielczańskiego
przeszłego za kwitem arędarzowi Zelma-
nowi danym roku tysiąc siedymset sześ-
dziesiąt piątego, mca Maja dwudziestego d.
talarów siedymriaście; za'drugim kwitem w
roku tysiąc siedymset sześdziesiąt pią-
tym, mca Septembra dwudziestego piątego
d. przez W . J . P . Antoniego Chaleckiego,,
Mar. Kor. temuż arędarzowi danym у
podpisanym odebraną talarów dwadzieście;
za trzecim kwitem w roku tysiąc siedym-
set sześdziesiąt piątym, mca Óktobra dwu-
dziestego trzeciego dnia, przez J.P. Jana
Jastrzębskiego danym у podpisanym wzięli
dwoma razy, jaką sonat w tymże kwicie,
talarów bitycn czternaście у szostaków
dwa; za czwartym kwitem przez W. J. P.
Józefa Chaleckiego, konsyliarza J.k. mści,
danym у podpisanym, odebraną z teyże
arędy talarów dziesięć. Latus odebraney
sum my talarów sześdziesiąt ieden у szo-
staków dwa, restat arędy pozostałey do
odebrania W.J.P. Stanisławowi Krakow-
skiemu, rotm. Mozyr., od tegoż arędarza
Zelmana talarów bitych osim у szostaków
siedym naście, pułsztuki płótna у pułtuszy
rniensa. Do tego inwentarza, przeżeranie
napisanego, podług starcy daniny dotąty
co koi wiek ruchomości pozostałey: naczy-
nia, zboża w ziarnie, w snopach etc. obie-
to przez W.J.P. Stanisława Krakowskiego,
rotm. Mozyr., wszytkom to sam przewi-
dziawszy, zregestrowawssy, w ten inwen.
wpisawszy у przy podawczym liście ad re-
quisitionem strony wydawszy, podpisuię
się. Datum tysiąc siedymset sześdziesiąt
szóstego, mca Januar у і iedynastego dnia,
w Bielczu. U togo inwentarza przy zwy-
kłey_ na czerwonym laku wyciśnioney pie-
częci podpis ręki W. J. P. Sen. grodź.
Rzecz, his verbis: Thomasz Pruszanowski,
łowczy у sendzia grodzki Rzeczye. Który
to takowy inwentarz za podaniem przez
wyrażone osobę ad akta, iest do xiąg
grodzkich pttu Rzeczyc. przyięty у wpisany.

№25—1766 г. Марта 251

Инвентарь им нія Каменецъ и Рушоны, Двин-
скаго пов та, Антонія Фелькерзамба.

Изъ актовой книги Динабургскаго Гродскаго суда
З Ї 1766 г. № 71/445 л. 313—318.

Przyznanio inwentarza przy prawie
przedażnym maiętności Kamieńca у Ru-
szona od wielmożney Jeymści pani Ewy
z Felkierzambów Sieli ickiey, sędzinoy
grodzkiey inflan., W. JmścPpanu Anto-
niemu Felkierzambowi, chór. J. K. Mści
danego у służącego.

Roku tysiąc siedmsetnego szezdziesiąt
szóstego, miesiąca Septembra trzynastego
dnia.

Coram actis Kancellaryi grodzkiey
Inflantskiey, w mieście J. K. Mści sądo-
wym Duneborku będącey, przedemną Jo-
zafatem Antonim . Wieliczką, regentem
grodzkim xięstwa Inflant., comparendo per-
sonaliter . wielmożna Jeymśe pani Ewa z
Felkierzambów Siellicka, sędzina grodzka
Inflantska, inwętarz przy prawie wieczysta
przedażnym na maiętnośó Kamieniec у
Ruszon W. Jmci panu Antoniemu Felkier-
zambowi, chór. J. K. Mści sporządzony,
dany. у służący, przyznała у do akt xiąg
grodzkich Inflantskich ku zapisaniu podała,
który słowo do słowa wpisuiąc, tak się w
sobie ma.

Inwętarz maiętności' Kamieńca у Ru-
szona dziedzicznej, odemnie Ewy z Fel-
kierzambów. Sieli ickiey, sędziney grodzkiey
Inflantskiey, przy prawie wieczystym prze-
dażnym za pewną summę, w tymże praj
wie wyrażoną, przy podaniu w possessyą
wieczystą W. J mści panu Antoniemu Fel-
kierzambowi, chorążycowi J. K. Mści, w
roku teraznieyszym tysiąc siedmset szez-
dziesiąt szóstym, miesiąca Marca dwudzie-
stego piątego dnia sporządzony, у na te
dobra dany.

Opisanie dworu. Dwór z budynkiem
mieszkalnym, officyną, folwarkiem, zpich-
rzami, bromami, sklepami, oborami, bro-
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warami, lodowniami), gumnami, odryna-
mi, stayniami, wozowniami у wszelkierai
gospodarskiemi budynkami w należytym
porządku, opatrzeniu у circum circa opar-
kanieniu.

Przy dworze zaraz za bramą młyn
niedawno budowany, na dwa koła, we
wszelkim porządku dobrym.

Opisanie włości, poddanych pryhonnych
Trzecinnicy.

1. Anczkin Misan 1. Gryk Missan 1.
Andrzey Missan 1. Jakub Missan 1.
Tum Missan 1. Jon.Missan, piwowar 1.
Ancz Missan piwowar 1. Matys Missan
słodownik 1. Ano Missan słodownik 1.

2. Wilim Werza 1. Matys Werza 1.
Martyniowa Werzowa 1. Jon Rywar 1. Pi-
ter Rywar 1. Matys Rywar 1. Indryk Lu-
dan. 1. Jon. Ludan 1.

3. Anc Ruskul 1. Jon Pakszan 1. Piotr
Pakszan 1. Tum Pakszan 1. Paweł Pak-
szan 1. Jakubowa Ruskulowa 1. Anczkin
RuskuJ z matką Rywarową 1.

4. Piter Rutul 1. Marcin Kutii 11. Odom
Rutul 1. Indryk Grobeż l.Samul Daukszta
1. Andrzey Krapsza 1. Andrzey Kodor 1.
Indryk Botor 1.

5. Anczkin Botor 1. Jakub Botor An-
czki syn 1. Krzysztop Botor 1. Piter Zoł-
derbok 1. Kazul Botor 1. Jakub Botor,
brat Kozula 1. Odom Botor 1. Kozul Bo-
tor, Andrzeja syn 1. Marcin Botor 1.

6. Arman Wogul 1. Andrzey Wogul 1.
Martyn Wogul 1. Andrzey Bojor 1. Biern
Bojor 1. Piotr Zaykowski 1. Matys Zay-
kowski 1. Marcin Grobeż 1. Jon Wogul 1.

7. Marcin Grygul 1. Jakub Grygul 1.
Andrzey Grygul 1. Jur Grygul Lubarto-
wey syn 1. Mortyn Grygul Tuma syn 1.
Tum Grygul Wilima syn 1. Anc Grygul
Jakuba syn 1. Andrzey Pokszan 1.

8. Odom Sman 1. Anc Rywar 1. Jur
Sman 1. Matys Sman 1. Tum Sman 1.
Paweł Rywar ]. Jakub Pigań 1. Jon
Jnehnan 1.

9. Matys Brydak 1. Andrzey Brydak 1.
Jon Kłycki 1. Tum Kłycki 1. Marcin Kra-
psza 1. Jakub Krapsza 1. •

10. Jur Jokszta 1. AncJoksztal. An-
ton Ruskul 1. Jasz Jonatal 1/ Paweł Wo-
nok 1. Jakub Jonałan 1. On ton Jonałan 1.

Czwiertnicy.

1. Piter Ukien 1.: Jur Ukien Pitra
syn 1. Piter Ukień. Auzynia pasierzb 1.
Odom Ukicń 1. Andrzey Ukień 1. Odom
Czuchna 1.

2. Jur Ukień 1. Piter Ukien 1. Piter
Ukien Jura starego syn 1. Kuzma Ukien 1.

3. Matys Rywar 1. Jon Rywar 1. Mar-
cin Rywar 1. Jakub Rywar 1. Anc Ry-
war 1.

4. Piter Rywar Otryszka 1. Jur Ry-
war Otryszka 1. Anc Rywar Otryszka J.
Jur Auzien l.Krysztop Missan 1.

5. Odom Joxt 1. Marcin Joxt l.Daniła
Joxt 1. Paweł Joxt 1. Jurgis Joxt 1.

6. Seyman Ludan Pilakalnia 1. Odom
Ludan Pilakalnia 1. Tum Ludan Pilakal-
nia 1. Piter Ludan Jonia syn 1. Odom
Ludan Growernik 1. Atie Ludan 1.

7. Jndryk Ludan z Ordyszka L Jon
Ludan Indryki syn 1. Jakub Ludan Anczy
syn 1. Stefan Ludan 1. Indrycz Ludan
Marcina syn 1. Arman Ludan 1.

8. Seyman Matysan 1. JonMatysan 1.
Jur Matysan 1. Jon Matysan Jura syn 1.
Anc Matysan Jura brat 1.

9. Jur Biekis 1. Piter Bekis 1. An-
drżey Bekis 1. Daniła Sman 1. Marcin
Rutul 1.

10. Andrzey Krysztapien 1. Odoms
Ludan 1. Jon Ukień 1. Jon Tramyn 1.

11. Jon Kraupsza 1. Bautruк Krapsza
1. Samul Gutin 1.

Pułczwiertnlcy.

1, Staś ^rapsza Armania Matysa zięć 1.
Mortyn Luman 1. Piter Matysan 1. Ar-
man Matysan starostka 1. Jur Matysan
A n c z y s y n 1 . , . ' • • ;
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2. JonSpikis 1. Marcin Ukien 1.
3. Jur Grebeż 1. •Mortyn Grebeż Jura

syn 1.
4. Jur Karał 1. Jur Udrą 1. Jur Po-

warnik 1.
5. Ancz Grebeż Kopacz l f Jon Gre-

beż, Tuma syn 1. Andrzey Grebeż, Matysa
syn 1.

6. Kazul Łuban 1. Jur Łuban 1. Odom
Łuban 1.

7. Marcin Gutin .1. Jur Dregis 1.

Powinność iest trzecinników z każdey
trzeciny co tydzień po trzy dni, jak dwór
każe służyć, gwałty także ordynaryinie po
trzy, czasem po sześciu, a naydaley jak
siano zprzątaią po dziewięć, jak długo po-
trzeba, pełnić. Pogostu co rok pieniędzami
złotych dwa у коріеука iedna płacić,
każdego zboża po pułtora sieka, to iest
żyta, ięczmienia у owsa, miodu pułóśma
funta, chmielu puł ósma funta, lnu puł
ósma funta, szynki funtów trzydzieście,
siana kit trzydzieście, drew pułtora sążnia,
sztankietow sztuk trzydzieście, dranic kop
sześć, wor ieden, łubkę iedną, powrozów
sążni trzydzieście, kurów dwoie, jaiek
trzydzieście у trzy, podwody do Rygi wy-
syłać maią; przytym włókę od purów sze-
ściu zytnego sianja na jarzynę у żyto za-
paehać, zasiać у zprzątnąć powinni będą.

Powinność iest cswiertników z każdey
czwiercy co tydzień po dwa dni służyć,
gwałty, także ordynaryinie dwa, czasem
c z tyry, a naydaley iak siano sprzątaią po
sześć, iak długo potrzeba pełnić. Pogostu
co rok piniędzami złoty ieden у kopieykę
iedną płacić, każdego zboża po iednym
sięku, to iest żyta, ięczmienia у owsa,
miodu funtów pięć, chmielu funtów pięć,
lnu iuntów pięć, szynki funtów dwadzie-
ście, siana kit dwadzieścia, drew sążeń
ieden, dranic kop cztyry, sztankietow sztuk
dwadzieście, wor ieden, łubka iedna, po-
wrozów sążni dwadzieście, kurów dwoie,
jaiek dwadzieście у dwie podwody do
Rygi co rok wysyłać maią. Przytym włókę
od purów czterech żytniego siania na ja-

rzynę у żyto zapachacć, zasiać у zprząt-
nąć powinni.

Powinność iest pulcswiertnilców z każ-
dey pułczwierciny co tydzień po iednym
dniu, jak dwór każe, służyć, gwałt ieden
ordynaryinie, czasem po dwóch, a nay-
daley iak siano sprzątaią po trzech, jak
długo potrzeba pełnić. Pogostu co rok
pieniądzami kopieiek siedm, zbożem żyta,
ięczmienia у owsa po pułsieka, miodu
puł trzecia funta, chmielu puł trzecia fun-
ta, lnu puł trzecia funta, szynki funtów
dziesięć, siana kit dziesięć, dranic kop
dwie, sztankietow sztuk dziesięć, drew
puł sążnia, wor ieden, powrozów sążni
dziesięć, łubka iedna, kurów dwoie, j.aiek
dziesięć у iedną podwodę co rok wysłać
maią. Przytym włókę od purów dwóch
żytniego siania na jarzynę у żyto zapachae,
zasiać у zprzątnąć powinni.

Do tego ogułem włość cała pryhonna
stróżów tygodniowych na swoim chlebie
samowtórych czterech, ze wszytkim osób
osiem, koleyno do dworu nieustannie da-

wać ma.
Specyfikacya bojarów czynszowych.

Zgaiewscy wszyscy płacą T.bch.
Eyzyniowie. . . .
Grzybowscy . . . .
K o m a r o w s k i z R u t k o w s k i m
N i e m i r s k i . . . .
Szangin . . . • . .
D y m p e r czynszu T. B c h
Wasilewski . .
Malinowski . . . .
Alexandrowicz
Bycanowsk i wieczysty.
J a n K o w a . . . .
B u c h o ł K u r t o s k i
Siergiey . . . .
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Moskale na stanowiskach.
D a n i l e w i c z у I g o w ń n a P a k a l n i a
A n t o n i S i o m k a . . . .
M a c i e y S i o m k a . .

10
3
1
1

—-
_

2
2

Słoboda Ruszonska.

Mickiewicz . . ; .
Abrahamka
Kuzma
Andrzey Reksnis .
Buchoł .
Kazimierz Mularz
Reling . . . . .
Piotr Kudranicki . .
Dołhinowicz
Doroszka . . .
Orłowski Gancarz
Szaryppa .
Kazimierz Rymarz
Jenerał Iwanowski na wolności.
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Pustosz Szanginiszki, za którą wszyscy
słobożanie płaca talarów bitych 5.

, Powinność tych boiarów у słobożanów:
posługi у posyłki kołpyno, iak dwór na-
każe, pełnić у na ieziora do łowiena ryb
chodzić.

Spiecyfikacya karczem.

1. Karczma pode dworem Kamieniec-
kim w opatrzeniu dobrym, na dwornym
szynku. 2. Karczma nad Czereszem: iezio-
rem także na dwornym szynku. 3. Kar-
czemka na ostrowiu Czereskim, na dwor-
nym szynku. 4. Karczma Dawidowa zwa-
na, na dwornym szynku. 5. Karczemka
Garnia zwana, na szynku dwornym. 6.
Karczma w Słobodzie Ruszonskiey, na
szynku dwornym. 7. Karczma Borowa, w
arendzie na Klinowym gościńcu, za którą
arędy płacą T. bitych 70. 8. Karczma
pod Eyzyniami, w arędzie, za którą pła-

cą arędy 35. 9. Karczma nad Ruszowicą,
w arędzie, za którą płacą T. bitych 8.

Summa efficit T. bch 113.
Do którego to inwętarza przy upro-

szonych ustnie у oczewisto przezemnie
JWW. Ichmściach panach pieczętarzach,
ręką własną podpisuięsię. Pisań w Ka-
mieńcu, ut supra. U tego inwentarza przy
wyciśnionych pieczęciach podpisy rąk tak
samey aktorki, jako у JW. Imściow pie-
czętarzow temi słowy: Ewa z Felkierzam-
bów Siellicka, sędzina grodzka Inflantska,
LS. ręką własną. Ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz od wielm. ieymści pani
Ewy z Felkierzambów Siellickiey, sędzi-
ney grodzkiey Inflantskiey, do tego inwen-
tarza przy prawie wieczystym przedażnym
na maiętności Kamieniec у Ruszon W.
Imści panu Antoniemu Felkierzambowi,
chorążycowi J. K. Mści, w roku terażniey-
szyrn tysiąc siedmsetnym szezdziesiąt szó-
stym, miesiąca Marca dwudziestego piąte-
go dnia, z opisaniem poddanych włości
Kamieni eckiey у Ruszonskiey у powin-
ności ich, tudzież zabudowania dwornego
wszelkiego danego у służącego podług
prawa podpisuię się Konst. Lud. Plater,
wojewoda Mścisławski, pułkownik Pety-
horski, L. S. Ustnie у oczewisto proszony
pieczęlarz od osoby zwyż wyrażoney do
tego inwętarza przy prawie wieczystym
przedażnym na maiętność Kamieniec у
Ruszon danego у służącego, podług prawa
podpisuię się Józef Plater, sądowy Inflant-
ski Duneborski starosta mp. L. S. Ustnie
у oczewisto proszony pieczętarz od osoby
wyż wyrażoney do tego inwentarza przy
prawie wieczystym przedażnym na maięt-
ność Kamieniec у Ruszon danngo służącego
według prawa podpisuię się Józef Jan Brze-
ziński, koniuszy xięstwa Inflantskiego, L.
S. Który to inwentarz, za ustnym у ocze-
wistym aktorki przyznaniem, iest do xiąg
grodzkich Infłantskich in toto przyięty у
wpisany. (Собственно-ручная подпись)
Ewa z Felkierzambów Siellicka, sędzina
grodzka lnfianska.
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№ 26-1766 г. Апр ля 24.

Инвентарь им нія Менницы, въ Полоцкомъ
воеводств , принадлежавшаго старост

Жвильскому Антонію Селяв .

Изъ актовой книги Р чицкаго (Рогачввскаго)
гродскаго суда за 1766 годъ, № 1711 л. 301—302.

Aktykacya inwentarza na maiętność
Mennicę od W. Im. p. Siellawy, stty Żwil-
skiego małżące swey dany.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt szó-
stego, miesiąca Maja siódmego dnia.

Na roczkach majowych grodzkich pttu
Rzeczyckiego, in solito judiciorum loco w
mieście J.kr. mci Rohaczewie sądzących
się, przed nami Franciszkiem Sołlanem
podstarościm, Thomaszem Pruszanowskim
sędzią, Marcinem Stanisławem na Chlew-
nie Ćhlewinskim, sędzią у protunc pisa-
rzem, urzędnikami grodzkiemi pttu Rze-
czyckiego, comparendo personaliter patron
Imć pan Dominik Malinowski, inwentarz
maiętności Mennicy przy prawie zastaw-
nym od W. Im. pana Antoniego Siellawy
stty Źwylskiego, W. Je. pani Wiktoryi z
Wyszyiiskich Siellawiney, starościney Żwil-
skiey, malżące dany, na rzecz w nim
wyrażoną, opowiadał, prezentował у ad
akta podał, którego thenor de verbo ad
verbum seąuitur estąue talis:

Inwentarz maiętności Mennicy cum atti-
nentijs, w Wttwie Połockim leżącey, przy
prawie zastawnym od W. Im. p. Anto-
niego Siellawy/ starosty Zwilskiego, W.
Je. pani Wiktoryi z Wyszyiiskich Śiela-
winey, starościney Żwilskiey, małżące,
dany у sporządzony w roku tysiąc siedm-
set sześćdziesiątym szóstym, miesiąca Apry-
la dwudziestego czwartego dnia.

Віто. Dwór w tey maiętności Men-
nicy ze wszylkim zabudowaniem tak dwor-
nym, folwarkowym, jako у gumiennym,
nic distinctim nic wyrażaiąc," tylko jak

iest sam w sobie, oraz z gruntami, lasa-
mi, sianożęciami у ieziorami wśzytkiemi.
tudzież młynami, karczmami do tegoż
dworu należącemi, zasiewem wszytkim у
z tym wszytkim, cokolwiek z dawnieyszych
czasów do tego dworu należało.

Specyfikacya poddaństwa, do teyże ma-
iętności należącego.

Wieś Ostrowiec. Mikita Korszun, To-
łay Korszun, Janko Berlek, Kiryło Kor-
szun, Justyn Korszun, Sciepan Pilipionek,
Apanos Pilipionek, Michałko Wasiliszym,
Nikiper Korszun, Lakian Korszun, Cimosz-
ko Korszun.

Wieś Hłyboczka: Pietrok Kcrsak, Ta-
łay Kawronek, Andrey Korszun, Audakim
Kawronek.

Wieś Zapolle: Janko Korszun, Choinka
Berkownek, Prokop Bładyczka. Jakus
Korszun, Marcin Żaleyka, Andrey Szary-
pa, Аіехіеу Szarypa, Jarko Szarypa, Ale-
хіеу Szarypa. . .

Wieś Łozowa: Prokop Buzdyk, Mac-
wiey Alchimionek, Chomka Korszun, Jan-
ko Diwmm, Kuryło Papko, Michałko An-
drejonczyk, Mikita Andrejonczyk.

Wieś Maszczona: Isak Maszcun, Scie-
pan iMaszcun, Mikita Maszcun, Jakób Ma-
szcun, Махіт Maszcun, Kuzma Maszcun.

Wieś Borowyie: Iwan Borowy, Marya
wdowa, Audziey Korszun. . , .

Powinność tych wsiów poddaństwa su-
pra wyrażonego, do maiętności Mennicy
należącego, tym się wyraża sposobem:
Primo. Z pułwłoki gruntu ma każdy zaro-
bić pańszczyzny, z czym dwór każe, dni
cztery każdego tygodnia, to iest męszczyzna
dwa dni у kobieta dwa dni. Secundo.
Gwałtu w rok ma każdy zasłużyć siedm,
czy to do orania, czy do żniwa, czyli też
do kosznia у sprzątania siana, jak aby ze
dworu miała nastąpić dyspozycya tych
gwałtów; te zaś gwałty tak rozumieią się:
wiele iest siemi w chacie roboczych, każ-
dy powinien wychodzić, okróm iednego
zostawiwszy w domu dla ognia. Tertio. Na
młódźbę do dworu z tych wsiów wyż wy-
rażonych wszyscy powinni kolcyno po sied-
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miu na każdą koley, okrom pańszczyzny
chodzić, aż pokó młódźby we dworze sta-

nie. Quarto. Stróż ieden z tych że wsi
koleyno raz w raz powinien być do dwo-
ru codzienny. Quinto. Zboże różne у bra-
hy dworne na młyny wozić koleyno po-
winni. Sexło. Do robienia krup różnych у
mycia chust dwornych koleyno chodzić
powinni. Septimo. Słody czasu potrzeby
dworney koleyno robić powinni. Odmo.
Podwód trzydzieści do Rygi corocznie
odbyć powinni, z czym będzie dwór dys-
ponował. Nono. Sieci na niewód z przę-
dziwa swego z pułwłoki gruntu każdy
sążni dziesięć mocnego у dobrego przę-
dziwa у powrozów łyczanych tyleż sążni
do osadzenia niewodu powinien. Decimo.
Także z pułwłócza gruntu każdy gospo-
darz po kur sześć, jayca у grzyby podług
dawnego zwyczaju dawać powinni. Decimo
primo. Do ciągnienia niewodu tak latem
jako też у zimo koleyno chodzić powinni.
Decimo secundo. Podymnego corocznie
każdy gosdodąrz z pulwłocza gruntu do
dworu ma importować po tynfów trzy.
Decimo terłio. Miodowszczyzny każdy go-
spodarz, wieleby miał pszczół: swoich, po-
łowę z tych pszczół miodu powinien oddać
do dworu у nie pierwiey ma tych pszczół
podbierać, pod winą у karą, aż będzie
widz ze dworu przysłany dla podbierania
pszczół takowych. Drzewa bartne naJeżęce
do dworu powinni mieć bartnicy w do-
brym dozorze у pilności. Decimo ąuarto.
Arędarz arędy lameczney ma nie zawod-
nie w roku wypłacać po tal larów bitych
dwadzieści pięć, a jeżeliby dwór miał ja-
kowy detryment, tedy ma szynk swoy dać.

Który to takowy inwentarz przy upro-
szonych W. W. J. Р. Р. pieczętarzach pro
majori fide et robore ręką mą własną
podpisuię. Dattum anno et mensę ut su-
pra. U tego inwentarza maiętności Men-
nicy, przy wyrżnięte у kustodij podpis rąk
tak samego aktora, jako też W.J.PP. pie-
czętarzów his exprimitur verbis: Antoni
Siellawa S. Z. Ustnie^ у oczewisto pro-
szony pieczętarz od W. Im. p. Antoniego

Sielławy, stty Żywilskiego, do tego inwen-
tarza przy prawie zastawnym dożywotnim
na maiętność Mennice cum attinentijs,
wttwie Połockim leżącą, w summię dwu-
dziestu tysięcy złotych polskich srebrney
tallarowey tynfowey у szostakowey mone-
ty staropolskiey, rąchuiąc talar bity po
tynfów sześć у szostaku iednym, tynf po
trzy szostaki> szostak po groszy dwanaście
у szelągów dwa, W. .1. Pani Wiktoriji, z
Wyszyńskich Siellawiney, starosciney Źy-
wilskiey, do prawa .zastawnego у doży-
wotniego na maiętność Mennicę w Połoc-
kim cum attinentijs należącego, podpisuię
się podług prawa Stefan Antoni Mołot-
kiewicz mpp. Oczewisto proszony pieczę-
tarz od osoby wyż wyrażoney do tego
inwentarza przy prawie zastawnym oraz
dożywotnim na rzecz w nim wyrażoną po-
dług prawa podpisuię się Michał Mali-
nowski sęn. ziem. pttu Rzeczyc. Podług
prawa proszony pieczętarz od osoby wyż
wyrażoney do tego inwentarza przy pra-
wie zastawnym у dożywotnim danego pod-
pisuię się Karol Antoni Russyan mpp.
Który to takowy inwentarz, za podaniem
przez wyż wyrażonego patrona ad acta,
iest do xiąg grodzkich Rzeczyckich przy-
jęty у wpisany.

27—1766 г. Августа 16.

Инвентарь им нія Скипоровщизна иначе
Безковщизна, Минскаго пов та, Бригиды

Соллогубъ.

Изъ актовой книги Минскаго гродскаго суда
за 1765—1767 годы, Jfe 11802 л. 964-967.

Przyznanie inwentarza na maiętności
Skiporowczyznę alias Bezkowczyznę od
imści Stanisława Odachowskiego, kon.
Min., J. 0. X. Imci Sołłohubowey, gen.
ar. W. X. Lit. danego.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt szó-
stego, msca Augusta dwudziestego wtóre-
go dnia.
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Na roczkach Augustowych gród. wdz-
twa Min., porządkiem prawnym in loco
solito w zamku J.k.m. Min. agituiąeych
się, przed nami Józefem z Proszanki Ba-
ranków Proszynskim, podstar., [gnącym
Celestynem Swięcickim, koniuszym, Mi-
chałem Swiętorzeckim, rotmistrzem, sen-
dziami, Joachimem Chmarą, podczaszym
у pisarzem, urzędnikami gród. W. Min.,
eomparendo personaliter W. Jm. pn. Sta-
nisław Odachowski, kon. W. Min., inwen-
tarz przy prawie wieczysto przedażnym
na maiętność Skiporowczyznę alias Bez-
kowczyznę, w wdztwie Min. leząco, za sum-
mę w tymże prawie wyrażoną od siebie
J. 0. Xney imści Brygidzie z Radziwił-
łów Sołłohubowey, ienerałowey artyleryi
W. X. Lit., in rem et partem teyże imści
służący у należący opowiadał, prezentował,
przyznał у takową rekognicyą w protokuJe
zapisowym ad mentem konstytucyi по і-
lae legis tysiąc siedmset sześćdziesiąt
czwartego roku podpisem ręki swey wła-
sney stwierdził, który ustnym у oczewi-
stym swym korroborowawszy przyznaniem,
prosił nas urzędu, aby ten pomieńiony za-
pis cum omni onego sonantia był do xiąg
gród. spraw wieczystych wdztwa Min.
przyięty у wpisany. Jakoż my urząd ony
przyiąwszy, w xięgi wieczyste de verbo
ad verbum wpisać zleciliśmy, którego
thenor seąuitur estąue talis.

Inwentarz maictnosci SMjwowczyzny
alias Bezkowczyzny, w wdztwie Min. le-
żącey, przy prawie wieczysto przedażnym
odemnie Stanisława (Machowskiego, Kon.
W. Min., J. 0. Хщ imści Brygidzie
Sołłohubowey z Radziwiłłów gener. ar. W.
X. Lit. dany, w roku terazn. tysiącznym
siedmsetnym sześćdziesiątym szóstym, msca
Sierpnia szesnastego dnia.

A naprzód opisanie zabudowania dwor-
nego, folwarcznego у gumiennego. Ż przy-
iazdu od Iwieńca, między parkanami wro-
ta z desek na biegunach, po prawey ręce
ogród warzywny, między którym a parka-
nem gumiennym drugie wrota na biegu-
nach; wjeżdżaiąc na dziedziniec po pra-

wey ręce wrota podwóyne, na zawiasach
żelaznych, ćwiekami żelaznemi wybite,
dachem gontowym z gury kryty, przy któ-
rych fórtka na zawiasach żelaznych, z
klamką у zasuwką żelazną. Przeciwko
tych wrót przez dziedziniec budynek mie-
szkalny nowy, gontami kryty, do którego
wchodząc schody у ganek obszyrny, tar-
cicami wymoszczony, z filarami wkoło
drewnianemi; z tegoż ganku wchodząc do
sieni drzwi podwóyne, na zawiasach, z
klamką, antabką у z zasuwkami zwierzchu
dwiema żelaznemi, ta sień przez połowę
tarcicami, wymoszczona, a przez połowę
kamieniami brokowana; z sieni po prawey
ręce izba tarcicami wymoszczona, do któ-
rey drzwi stolarskiey roboty, na zawiasach,
z klamką у kruczkiem żelaznym, na pro-
boiach, w tey izbie okien szkła czystego
w szybach czwiertkowych, w drzewo osa-
dzonych, trzy, w których wszystkich ok-
nach ramy stolarskiey roboty, w kwatery
pułokna odmykaiące się, na zawiasach
żelaznych, z narożnikami у zaszczepkami
żelaznemi, na kruczkach po dwuch do ied-
ney kwatery, przy uszakach zaś do utrzy-
mowania kwater odemkniętych kruczków
żelaznych cztyry; do tych okien okienice
iednostayne z tarcic, na zawiasach żelaz-
nych, z prętami żelaznemi do przewlecze-
nia przez uszak. у z zatyczkami ze śrzod-
ka żelaznemi, na łańcuszkach; w tey izbie
piec kaflany poliwany, zielony, z pasami
białemi, na podmurowaniu, w tym piecu
między pasami pręty żelazne у na wierz-
chu krata żelazna, na kaflach orły wybi-
jane, przy tym piecu komin robotą mular-
ską dobrą, pobielany, z tey izby wcho-
dząc do alkierza pobocznego drzwi stolar-
ską robotą iednostayne na zawiasach, przy
tych drzwiach zamek wnętrzny Krolewiecki
z kluczem, z klamką, nad którym antapka
żelazna; ten alkierz wymoszczony tarcica-
mi, okno ma iedne takiesz ze wszystkiem,
iak у w izbie; z tego alkierza wychodząc
przez izbę do sieni, po prawey ręce drzwi-
czki do pieca na zawiasach żelaznych, z
zaszczepką żelazną, trzema krukami żelaz-
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nemi do muru przybite; naprzeciwko tey
izby przez sień druga izba takoż iak pier-
wsza, do którey drzwi stolarskiey roboty,
na zawiasach, z klamką, z zaszczepką od
sieni у z kruczkiem wewnątrz żelaznym
na proboiu; w toy izbie podłoga z tarcic,
okien takichże właśnie jak w pierwszey
izbie ze wszytkiemi przynależytośeiami у
okiennicami trzy; w tey izbie piec z kafli
dużych na żelezie z poliwą saledynową,
przy którym kominek robotą muralską
dobrą biały; z tey izby po prawey ręce
pokoik, do którego drzwi stolarską robotą
na zawiasach, z zamkiem wnętrznym Kro-
lewieckim, •takim jak naprzeciwko; w bok
tego pokoju drugi pokoik, do którego drzwi
z zapieca na zawiasach, z klamką у z za-
szczepką na proboikach; w tym" pokoiku
okno iedne takoż robotą jak wyż wyrażone
okna; piec kaflany poliwany, okrągły, na
żelezie, przy którym kominek szafiasty. Te
obydwa pokoiki tarcicami wymoszczone.
Przeciwko drzwi gankowych w tymże ru-
mie, przez sień przepierzenie, do którego
przepierzenia drzwi z tarcic na zawiasach,
z kruczkiem żelaznym na proboikach; po
prawey ręce spieżarnia kamieniami bra-
kowana, do którey drzwi na zawiasach z
zaszczepką żelazną; w tey spiżarni okno z
kratą żelazną; obok tey spiżarni apteczka,
do którey drzwi na zawiasach z zaszczep-
kami żelaznemi у z zasuwką ze srzodka
żelazną; ta apteczka tarcicami wymoszczo-
na, przy ścianach policy z tarcic.. Ex opo-
sito tey apteczki schody na gurę; wszedszy
pod dach naprzeciwko schodów od dzie-
dzińca salka nad gankiem, tarcicami wy-
moszczona, do którey drzwi na zawiasach
z zasczepką; w tey salce okien w drzewo
osadzonych dwie, z zawiaskami у naroż-
nikami żelaznemi, z zaszczepkami ze srzod-
ka. Ten rum cały kryty gontami. Z tego
rumu wychodząc przez dziedziniec po pra-
wey ręce budynek kuchenny, gontami
kryty, z kominami dwuma wyprowadzo-
nemi, do którego budynku sień wcho-
dząc, drzwi z tarcic na zawiasach, z klam-
kami, z zaszczepką у proboiami żelaznemi;

w tey sieni postumęt murowany do goto-
wania ieść, wkoło niego cztyry filary muro-
wane, do tey sieni dwa okna stare pobite;
z tey sieni po prawey ręce izba, do którey
drzwi na zawiasach, z klamkami у proboia-
mi, w tey izbie piec kaflany, przy którym
piec krzyżowy, okien w tey izbie starych po-
tłuczonych dwie; przy tey izbie komora bo-
kowa, do którey drzwi na zawiasach, z za-
szczepką у proboiami, okno iedne stare.
Ex oposito tego budunku przez dziedziniec
syrnia wielka, pod którą mlecznica, dojey
drzwi na biegunach, zaszczepką do zanik-
nięcia у dwiema proboiami, na syrnice
schody, do którey drzwi na biegunach z
zaszczepką żelazną do zamknięcia у pro-
boiami. Z temi wszytkiemi budynkami
dziedziniec wkoło oparkaniony ostrokołem
starym. Po końcach mieszkalnego budynku
z iedney strony sadek, w którym szczepów
kilkanaście,sztakietami drewnianemi od dzie-
dzińca oparkaniony, z drugiey strony ogró-
dek warzywny, takoż od dziedzińca sztakie-
tami przegrodzony. W końcu tego ogródku
pod budynkiem mieszkalnym takosz szcze-
pów, kilkanaście; od kuchennego budynku
z tegoż dziedzińca po prawey ręce za
parkanem sadek fruktowy, w którym drze-
wa fruktowego rodzącego wespół z szcze-
pami sztuk kilkadziesiąt. Ten ogród wkoło
oparkaniony parkanem zwyczaynyrn z bier-
wion. Wyszedszy z dziedzińca przy wrotach
staynia у wozownia, kryta dranicami, z
wrotami podwóynemi, na biegunach, z
klamką żelazną у dwiema proboiami. Za
tą staynią w tyle świronek, słomą kryty,
na dwa piątra, z schodkami; na cble drzwi
z tarcic na biegunach, z klamką żelazną у
proboiami, na gurze drzwi takoż na bie-
gunach, z klamką у proboiami. Za tym
świronkiem skarbiec duży stary, na dwa
piątra, kryty gontami, na dole у na gurze
drzwi na biegunach, z klamkami żelaznemi
у proboiami, przy których drzwiach scho-
dy na gurę stare; wkoło tego skarbcu w
gurze balasy у paręcze stare; przy tym
skarbcu piwnica stara, długa, dranicami
kryta, a sam wierzch słomą, do którey
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drzwi na zawiasach, z klamką żelazną у
proboiami, od tych drzwi szyja zschodami
do piwnicy, do którey drzwi z klamką
żelazną у proboiami na zawiasach. Ta piw-
nica w samym śrzodku murowana z ka-
mieni, bez sklepienia. W bok tey piwnicy
świronek, kryty dranicami, do którego
drzwi z tarcic na zawiasach, prętem że-
laznym w poprzek przejęte, z klamką у
dwoma proboiami. Obok tego świronka
browar z łaźnią, kryty dranicami, do nie-
go wrota z dranic, na biegunach, z klam-
ką у proboiami żelaznemi, do łaźni drzwi
z tarcic zakrętką żelazną; w tey łaźni pie-
cek kamienny rozsypany. Przy tym bro-
warze studnia nowa brusowana, przy tey
studni koryto wielkie do poienia koni.
Obok z browarem warzywnia, kryta dra-
nicami, do którey sionek drzwi z tarcic,
z klamką у proboiami. na biegunach, dru-
gie drzwi do izdebki warzywney z descek,
z zaszczepką żelazną у dwuma proboiami.
Obok tey warzywni po prawey ręce bu-
dynek folwarczny, starymi dranicami kry-
ty, wchodząc do sieni drzwi z tarcic, na
biegunach, z zakrętką drewnianą, po pra-
wey stronie piekarnia z komorą, do któ-
rych drzwi na biegunach, z zakrętkami
drewnianemi, w tey piekarni piec zwy-
czayny piekarni"ny, przez sień naprzeciw-
ko piekarni izba biała z komorą bez pod-
łogi, do których drzwi na zawiasach, z
klamkami, kruczkami у proboiami, okien
szkła drobnego, w drzewo osadzonych,
cztyry. W sieni tego budynku przepie-
rzenie, maiące w sobie dwie komórki z
drzwiczkami prostemi. Przy tym budynku
między parkanem wrota z fórtką z des-
cek, na biegunach, z zakrętką. Za temi
wrotami (sic) drzwi do niey z tarcic na biegu-
nach, równo z wrotami po prawe.y stronie
odrynka słomą kryta, do niey wrota z
dranic, na biegunach, z zakrętką drewnia-
ną. Obok tey odrynki staynia duża, kryta
dranicami, a sam wierzch słomą, do niey
wrót dwoie z dranic, na biegunach, z
klamką у proboiem iednym. Za tą staynią
między parkanem wrota do gumiiiska.

Zabudowanie gumienne. Na tym gumni-
sku osieć ruska z tokiem, wrota do niey
z tarcic na biegunach, z klamką żelazną
у probojami, z tego osietnego gumna sto-
doła z tokiem do składania zboża, do niey
wrót dwoie z tarcic na biegunach, przy
iednych zasuwka drewniana ze śrzodku,
przy drugich klamka żelazna z proboiami;
od tey stodoły po prawey ręce odryna
duża na siano, do niey wrota z tarcic na
biegunach, z zaszczepką у proboiami;
przepłotów wysokich dobrych^ pięć, gum-
nisko całe oparkanione parkanem zwyczay-
nym z bierwion. Obok tego gumniska
przez drogę od Iwieńca na drugiey stro-
nie w koniec ogrodu warzywnego, drugim
bokiem w koniec dziedzińca od budynku
mieszkalnego, za syrnicą, obora dobra,
słomą kryta, w kwadrat budowaną, w
którey chlewów sześć z wrotami dranicz-
nemi.

Opisanie poddaństwa Skiporowskiego.

Wieś Skiporowce alias Bezkowczyzna.
Koń ieden, wołów dwa, córki trzy, syn
ieden, Sciepan Horbacz, syn Sciepan. Woł
ieden, córka iedna, synów dwa, Jan Ba-
niewicz, synowie Joachim, Eliasz. Woły
dwa, córka iedna, Józef Kapusta; wół
ieden, córki trzy, syn ieden, Mikołay Ro-
botnik, syn Jurko, syny trzy, Maciey Ro-
szko, synowie Jerzy, Karol у Sciepan.
Koń ieden, woły dwa, córki dwie, syn
ieden, Sciepa Roszko z bratem Krzysiu-
kiem w iedney chacie, ma syna Mikołaja.
Woły cztery, syny cztery, Janko Kapusta
z bratem Krzysiukiem w iedney chacie,
synowie Marcin, Antoni, Eliasz Józef. Wół
ieden, córka iedna, synów dwa, Michałko
Maha, syn Sciepan у Wawrzyniec. Woły
dwa Michałko Rohotnik z bratem Andrze-
jem młodzianem w iedney chacie. Woły
dwa, córki dwie, synów dwa, Krystyna
Roholnikowa wdowa, synowie: Kazimierz
у Józef. Z tey chaty wyszedł Mikołay Ro-
botnik z synem Adamem. Koń ieden,
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woły dwa, córki dwie, synów cztery Ma-
ciey Czeluk, syn Józef, Thomasz, Karol у
Piotr Kazimierz. Wołów trzy, syn ieden
Kolędo z zięciem Macieiem Robotnikiem,
syn zięcia Antoni. Koni dwoie, woły dwa,
córek ośm, synów dwa, Staśko Czeluk,
synowie gospodarze Mikołay у Kazimierz,
syn ieden, Mikołay ma syna Matheusza,
synów dwa Kazimierz ma: Andrzeja у
Jerzego. Wół ieden, córka iedna. synów
trzech Staśko Rohotnik, synowie: Michałko,
Mikołay у Jerzy. Wół ieden, córki dwie,
synów dwa Marcin Grzyb, stelmach, ma
synów Szymona у Piotra, ma oyca Piotra
у brata Piotra, który we dworze za pas-
tuszka, Jurko Rohotnik młodzian, nieosiadły
у poddany wieczysty winni к у piwowar, zo-
staie teraz na usłudze dworney. Stasko
Kapusta z żoną у z dwiema córkami, że-
brak.

Powinność łey wsi. Primo. Pańszczyznę
powinni służyć, z czym dwór rozkaże, w
każdym tygodniu po dwa dni męszczyzna
у po dwa dni żonka. Secundo. Gwałt co
lato ieden do zebrania żyta, drugi do za-
brania jarzyny powinni odbywać. Tertio.
Wartownik ieden co noc powinien być do
dworu. Quarto. Co sobota ieden powinien
chodzić do wycierania kominów we dwo-
rze, którą wartę у wycieranie kominów
koleyno maią odbywać. U tego inwentarza
na maiętność Skiporowszczyznę alias Bes-
kowczyznę, w wdzttwie Min. leżąco, przez
niżey wyrażonego aktora sporządzonego,
przy wyciśnioney na czerwonym laku tak
podpis tegoż samego aktora, iako też wielm.
ichm. pp. pieczętarzów, ustnie у oczewisto
uproszonych, następuiącemi wyrażaią się
słowy: Stanisław (Machowski, kon. w. Min.
Ustnie у oczewiśeie proszony pieczętarz
od w. Jm. p. Stanisława Odachowskiego,
kon. wdzttwa Min., do tego inwentarza na
maiętność Skiporowczynę alias Beskow-
czyznę, w wdzttwie Min. leżącą, przy pra-
wie wieezysto przedażnym J. О.Хпеу im.
Brygidzie z Radziwiłłów Sołłohubowey,
gener. ar. W. X. Lit. danego, podpisuię
się Jan Onufry z Gierzodow Gierzodowicz,

stta Morymborski. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz od osoby wyż wyra-
żoney do tego inwentarza przy prawie
wieezysto przedażnym danego, podpisuię
się J. Kmrz Chalecki. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz od osoby wyż wyra-
żoney do tego inwentarza, przy prawie
wieezysto przedażnym danego, podpisuię
się Kazimierz Żuk Ł. W. Płł. Który to
takowy inwentarz na maiętność Skiporow-
czyznę alias Beskowczyznę, w wdzttwie
Min. sytum maiącą, przy prawie wieezy-
sto przedażnym od W.J.P. Stanisława Oda-
chowskiego, Kon. w. Min., J. 0. Xney
imści Brygidzie z Radziwiłłów Sołłohubo-
wey, gen. ar. W. X. Litt. danym, za ust-
nym у oczewistym tegoż wyż wspomnio-
nego J. P. Stanisława Odachowskiego, Kon.
W. Min., przyznaniem, iest do xiąg grodź.
Min. spraw wieczystych przyięty у wpisany

К 28—1767 г. Апр ля

Инвентарь им нія Менница, Полоцкаго по-
в та, съ деревнями: Островенеиъ, Подгсрье
(Лозово и Борово тожъ), Заполье, Мощоны,
Глыбочка, Поповщина, Николая Гребницкаго.

И»ъ актовой книги Р чицкаго (Рогачевскаго)
гродскаго суда за 1767—1768 годы, Л» 40/1726

л. 372-379.

Przyznanie inwentarza na maiętność
Miennica. w woiewodztwie Potockim, przy
prawie zastawnym WWJPP. Hrebnickim,
strażn. Połockjm danego.

Roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt
siódmego, msca Maja siódmego dnia.

Przed aktami ziem. pttu Rzgo у prze-
demną Floryanem Wołłkicm Lewonowi-
czem, regentem Z. R., comparentes per-
sonaliter WWJPPwie rAntoni у Wiktorya
z Wyszyńskich, star. Źywil., małżąkowie,
inwentarz dóbr Miennicy, w woiewodztwie
Polockim sytuowanych, przy prawie za-
stawnym WWJPP. Hrebnickim, strażn.
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Połockim dany у służący, ad normam
konstytucyi coronationis по еііае legis
przyznali, seąuenti thenore pisany.

Inwentarz maicłności Micnnicy, w wo-
iewodztwie Połockim leżącey, od nas An-
toniego у Wiktoryi z Wyszyńskich Siela-
wów, sttów Źywil., przy prawie naszym
zastawnym у przy postąpieniu teyże ma-
iętności w possessyą WWJPPm. Miko-
łajowi у Franciszce z Szyszkow Hrebnic-
kim. slrażn. Płłm małżonkom dany.

Opisanie dworu. Rum stary, do którego
wchodząc ganek na słupach ośmiu, tarci-
cami moszczony, z onego wchodząc w sieni
drzwi na zawiasach, z rączką żelazną, w
sieniach posadzka z cegieł у stoi z tarcic,
wschody do salki, przy nich drzwi na za-
wiasach, z klamką у proboiami, salka na
gurze, w niey drzwi na zawiasach, okien
trzy szklanych, w drzewo oprawionych, z
stolą у pomostem; z sieni idąc wlewo do
pokoiu pierwszego drzwi stolarskiey ro-
boty, na zawiasach, nowe, z lisztwami no-
wo obitemi, okien dwa szklannych z liszt-
wami у okiennicami zasuwanemi, piec z
kafel zielonych nowy z kominkiem, drzwi
dwoie nowych stoJarskiey roboty, z za-
wiasami у lisztwami nowo obitemi, w nim
szala podwóyna; z tego pokoiu prosto idąc
drugi pokóy, w nim piec z kałeł szarych
polewanych z kominkiem, okien trzy
szklannych, w drzewo oprawionych; te
dwa pokoie wybite obiciem papierowym
czerw, w kwiaty; z tego pokoiu trzeci po-
kóy, do niego drzwi na zawiasach z za-
szczepką naKształt zamku wnętrznego, bez
klucza, okien dwa szklanych; z tego po-
koiu prosto komórka, do niey drzwi na
zawiasach z kruczkiem у proboiami, w
tey komórce podłoga z desek, okien dwa
zabitych deskami; z tegoż pokoiu w prawo
drzwi na zawiasach do apteczki z klamko
у proboiami, w niey okno iedne szklane,
drzwi iedne ku podwórzowi na zawiasach,
z kruczkiem żelaznym у proboiami, drugie
do kuchęki na zawiasach żelaznych. Ta
strona wszystka na posadzce z cegieł, ku-
chenka zaś ta murowana у posadzka bru-

kowana kamieniami, okno iedne szklane,
z kuchenki drzwi do sieni na zawiasach,
z sieni do stołowey drzwi na zawiasach,
z klamką do zamykania, piec z kafel zie-
lonych z kominkiem, okien cztery, w ie-
dnym szyba wybita, z okiennicami zasu-
wanemi, ław koło ściany dwie duże; z
stołowey do komory drzwi na zawiasach, w
komorze okna dwa szklane, z piecem do
pieczenia chleba у s kominkiem, w ko-
morze drzwi dwoie: iedne do komórki za-
padłey na zawiasach z kruczkiem żelaznym
у proboiami, drugie do kuchenki, zabite
na głucho. W tym rumie kominów trzy
za dach wyprowadzonych; ten zaś rum
przez połowę nowo dranicami, a przez
drugą połowę gontami staro nakryty; przy
rumie drabina duża na wierzch dachu. Od
tego rumu Idąc do folwarku świronek,
który się ехсурше dla siebie; od tego
świronka folwark, wchodząc do folwarku
w sieniach drzwi na zawiasach z klamką
у s kołkiem żelaznym, w nich kuchenka
z rąbu zrobiona; z sieni w prawo do izby
drzwi na zawiasach, z klamką, zaszcżepką
у proboiami żelaznemi, w tey izbie piec
z kafel szarych z kominem w gure wy-
prowadzonym do gotowania ieść, okien
trzy szklanych z okiennicami; z izby do
komory drzwi na zawiasach, z klamką у
proboiami, okno szklane iednp, ław dwie;
z tey izby wychodząc w sieni, po prawey
stronie piekarnia, drzwi do niey na za-
wiasach, piec piekarniany, okien dwa zsu-
wanych, w niey żarna iedne z podem;
przez sieni na przeciw piekarnia druga,
do niey drzwi na zawiasach, piec piekar-
niany, ław dwie, okna trzy zasuwane; z
piekarni do komory drzwi na zawiasach z
klamką у proboiami. Ten folwark drani-
cami w łotoki nakryty de novo; przy fol-
warku idąc do obory piekareńka na pta-
stwo z sionkami, z drzwiami na biegunach,
w niey piec piekarniany; ta piekareńka z
sieiimi dranicami pokryta; od piekarenki
idąc do obory wrota z desek na biegu-
nach, w oborze chlewów wszystkich dzie-
sięć z wrotami z desek у z drzwiczkami;
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te chlewy słomo pokryte, ' reperacji po-
trzebuiące. Wychodząc z obory po lewey
stronie dwie stayni, iedna słomo nakryta z
iaślami, drzwiczki na biegunach, druga
staynia dranicami nakryta, wrota do nich
na biegunach, z klamką у proboiami, przy
stayni chlewek mały z ostrokołu, słomo
nakryty, z tyłu tych stayń powietka, przy
powiecce odryna duża, wrota do niey pod-
wóyne na biegunach, z klamką у probo-
iami, dranicami w łotoki pokryte; przy
odrynie dwa świronki z drzwiami, klam-
kami, proboiami, zasiekami, dranicami po-
kryte w łotoki; przy świronkach dwa
spichrze duże pod iednym nakryciem sta-
rym, z zasiekami na zboże, z podłogo z
tarczyc, z schodami na gure, z stołowa-
niem z tarcic, drzwi do obudwuch spich-
rzów podwóyne, na zawiasach/z proboiami
у klamkami; te spichrze reperaeyi potrze-
buią. Od spichrzów wrota wjezne z tar-
czyc, na biegunach, przy wrotach staynia
duża, wrota do niey z tarcic na biegunie,
z zasowką, w tey stayni jaśle, z obustron
przeoryn cztery, na pomoście; przy tey
stayni druga staynia trzechścianach z ia-
ślami, do niey wrota z tarcic na biegunie,
z klamką у proboiami żelaznemi; te stay-
nie obydwie pokryte dranicami w łotoki.
Od tych stayń idąc do skarbcu sirniczka
mała, na czterech słupach, z wschodami
do niey; od tey syrnicy skarbiec stary,
reperacyi potrzebuiący, na dwuch kondy-
gnacyach, pod tym skarbcem sklepy dwa
murowane, ieden zapadły, drugi dobry, z
drzwiami, zaszczepką у proboiami; za skarb-
cem sad; ten sad у całe zabudowanie
ostrokołem ogrodzone Przy folwarku wro-
ta do browaru z desek robione na bie-
gunach.

Opisanie gumna. Gumno, do niego
wrota z desek na biegunach, w tym gu-
mnie tok z osiecią, w osiecy piec z kap-
turem, okna dwa, do osiecy drzwi, a do
toku wrota na biegunach. l)rugi tok jało-
wy, dranicami pokryty, wrót do niego
dwoie na biegunach, w gumnie przeplo-
tów trzy/ w nich prząseł dwadzieście dzie-

więć; na gumnisku rosadników trzy у osieć
stara na otrzyny; te gumno żerdziami
ogrodzone.

Opisanie browaru. Wchodząc w browar
wrota z tarczyc na biegunie, z klamką у
proboiami żelaznemi, pokryty dranicami, w
nim czopów dwa, czopników piwnych dwa,
trąbnicy dwie, czopników brażnych dwa,
beczka na wódka iedna, kadek małych
dwie, szaflik ieden, czerpach dwie, leyka
drewniana iedna, kowsz ieden, łotokow
dwa, koryto piwne iedne, wieko słomiane
do nakrywania czopu iedne, studnia wy-
kopana, przy tym browarze łaźnia, do niey
drzwi na biegunach, okna dwa z zasuw-
kami, piec łazienny puł deskami namosz-
czony, przy nich chlew, wrota do niego z
dranic na biegunie, słomo pokryty.

Naczynie gospodarskie. Kotły browarne
miedziane z czterma trąbkami dwa, czop
na zsypanie zboża ieden, fas na zsypanie
zboża pięć, beczek na zsypanie zboża pięć,
solanka do miary zboża iedna. czećwiery-
ków dwa, kowszów cztyry, szuflów nume-
ro cztyry, beczek piwnych numero dwa-
naście, kuffa winna iedna, kuffa na gorzał-
kę iedna, w у nosek, gorzałczanych trzy,
beczka z octem iedna, łóżek do spania
poiedynkowych sześć, cebrów dwa, koryt
świniey karmić dwa, dubic do karmienia
bydła dwie, kadzi warzywnych sześć, żłuk-
to iedne, łopaty do chleba dwie, wiader
cztery, nocułek dwoie, dzieża do chleba
iedna.

Zboże podmie. Solanki w strych pod
wałek: żyta zasianego solanek osimdzie-
siąt, pszenicy ozimey zasianey solanek
dwie, pszenicy jarey solanek sześć, grochu
solanek sześć, ięczmienia solanek dwanaś-
cie, owsa solanek czterdzieście, gryki so-
lanek dziesięć, bobu solanka iedna, sie-
mienia lnianego solanka iedna, konopi so-
lanka iedna.

Opisanie bydła: krów doynych sześć,
krów przedoiek dwie, krów cielnych dwie,
krów jałowych sześć, krów letnich trzy,
podciołków ciehiszek cztyry, buhay ieden,
cieląt tegorocznych pięcioro, owiec dzie-
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sieć, jagniąt troie, koz trzy, koźląt dwoie,
świń starych sześć, wieprzów cztery, pod-
swinków iedynaście, prosiąt siedmioro.

Opisanie ptastwa: Jgensy starych dwa-
dzieścioro dwoie, indyk ieden, indyczek
cztery, kurów starych . trzydzieście pięć,
kogutów pięć, kapłunów pięć.

Spisanie.stołów, stołków etc. Stołów w
rumie malowanych nutnero dwa, stolik z
szufladą ieden nowy, sztuk do stołu trzy,
zedlów w folwarku trzy, stołków dwa,
stół w kuchni ieden, szafa w kuchni o
iedney zawiasie iedna, stół w piekarni
mały stary ieden, niewód skodołami (?) do
niego, bab dwie, pieszni trzy.

Opisanie karczmy Miennickiey. Wcho-
dząc do karczmy wrota z desek robione,
po lewey stronie izby, do niey drzwi na
zawiasach z kruczkiem у proboiami żelaz-
nymi, w tey izbie piec kafel szarych, piec
krzyżowy ieść gotować z kominem, przy
piecu ławeczek dwie. okien szklanych trzy
dobrych, ław dwie, stół duży ieden, zydel
duży ieden; z tey izby komora, do niey
drzwi na biegunie; okno szklane iedne z
okiennicą, ław dwie; naprzeciw piekarnia,
drzwi do niey zepsowane, okno iedne du-
że nie całe, potłuczone, drugie małe z za-
sówką, ław dwie; ta karczma wszystka
dranicami nakryta, przy tey karczmie świ-
ronek z przyświroniuem, z zasiekami na
pomoście, w nim drzwi na biegunie, z
klamką у proboiami żelaznymi, pokryty
de novo dranicami, takoż browar, w nim
wrota z tarcic na biegunie z klamką у
proboiami, horen z gliny, łóżkow (?) dwa у
studnia we śtrzodku z kołowrotem do
ciągnienia wody, takoż słodownia, drzwi
do niey na biegunie, piec z kameni zło-
żony у chlewek przy browarze, studnia
druga na podwórzu przy tymże browarze,
ten browar z słodownio у ehlewkiem dra-
nicami pokryty.

Opisanie młynu. Młyn na Popowszczyz-
nie z spustem dobrym o iednym kole,
reperacyi potrzebuiący; w nim na walc
rew cztery żelaznych, na sześcierni rew
żelaznych dwie, wrzeciono żelazne, parpli-

ca żelazna,, młotek ieden, skrzynia, kosz,
kameni dwa spodni у wierzchni, drzwi w
nim na biegunie,: dranicami pokryty.

Włość do tey maiętności należące.

Wieś ; Ostrowieniec. Pierwszy Marcin
Korsak, synów trzech: Symon, Janko у
Abram, trzyma gruntu pułwłoki. Drugi
Cimoszka Kossacz, synów trzech: Leon,
Anisko, Dawyd,: czwarty wnuk Hryszko,
gruntu pułwłoki trzeć. Trzeci Janko Masz-
czon, synów dwuch: Mikita, Jurko, trzy-
ma gruntu czwierć. Czwarty Kuryło Kor-
sak, synów dwuch: Махіт, Dzienis, szwa-
gier Andrey Kossacz z synem Antonim,
gruntu czwierć. Piąty АІехіеу Korsak, sy-
nów dwuch: Tomasz, Chwiedor, gruntu
czwierć. Szósty Michałko Kawronek, sy-
nów trzech: Jasko, Kosciuk, Mikita, grun-
tu pułwłoki. Justyn Kawronek, synów
dwuch: Janko, Wasil, u Janki syn Hrysz-
ko, gruntu pułwłocze, Ósmy Sciepan Kaw-
ronek, synów dwuch: Pawluk, Wieremiey,
wychowaniec Micbałko Kawronek, brat
Macwiey Kawronek, synów dwuch: Pilyp,
Prochor, gruntu czwierć. Dziewiąty Apa-
nas Kawronek, syn ieden Taras, synowiec
Jasko, synów ma dwuch: Taras у Cieresz-
ko, gruntu czwierć. Dziesiąty Wieremiey
Korsak, brat Wasil, synowiec Leon, grun-
tu puł. Jedynasty Nikipar Korsak, synów
czterech: Symon, Махіт, Sidor, Mikita,
gruntu czwierć. Dwunasty Łukian Kor-
sak, syn Mikita ieden, Swiryd wychowa-
niec, gruntu czwierć. Trzynasty Żacharja
Korsak, brat Wasil, u Zjacharki synów,
trzech: Janko, Łukian, Michałko, u Wasi-
la syn Awdakhn ieden, gruntu pułwłoki.

Wieś Podhorie alias Łozouio у Borowo.
Pierwszy Iwan Korsak, synów pięć: dwuch
Nikiperów, Ułas, Klimiata у Jakub, grun-
tu czwierć. Druga Mary a Korsakowa wdo-
wa, synów dwuch: Jesyp у Macwiey, grun-
tu czwierć. Trzeci Wasil Buławka" z bra-
tem Jurko, wychowaniec Daniło. gruntu
pułwłoki. Czwarty Iwan Zielennik, synów
trzech: Pauluk, Amiellan у Prochor, grun-

21
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u puł. Piąty Michałko Buławko z bratem
Prokopem, n Michałki synów trzech: And-
rzey, Ułas у Janko, gruntu pułwłoki. Szó-
sty Kuryło Papko, gruntu czwierć. Siódmy
Siemion Kazaniu, pasierzbów trzech: Ro-
man, Tomasz у WasiJ, gruntu puł. Ósmy
Chomka Korsak, synów trzech: Lukian,
Sciepan, Tomasz, u Łukiana synów dwucb:
Janko у Hryszko, gruntu pułwłoki. Dzie-
wiąty Macwiey Korsak z bratem Janko,
u Macwieja synów trzech: Tomasz, Filip
у Dzioma, u Janki synów dwuch: Jakub
у Mikołay, gruntu puł. Dziesiąty Ihnat
JBuławka z bratem Mikitą, u Ihnata syn
Шик, gruntu pułwłoki.

Wieś Zapole. Pierwszy Аіехіеу Szary-
pa, synów czterech: Andrzey, Hryszko,
Apanas, Janko, u Andrzeja syn Nikipor,
gruntu pułwłoki. Drugi Аіехіеу Szarypa
z bratem Janko, u Alexieja synów trzech:
Iwan, WasiJ у Hryszko, u Janki synów
trzech: Macwiey, Isak, Kondrasz, gruntu
pułwłoki. Trzeci Andrzey Szarypa, gruntu
pułwłoki. Czwarty Chomka Maszczon у
Janko Korsak szwagier z synem Mikitą,
gvuntu czwierć. Pionty Jakusz Korsak, sy-
nów trzech: Аіехіеу, Józef, Mikitą, u Ale-
xieja syn Andrzey, gruntu pułwłoki. Szó-
sty Prokop Łupienka, synów trzech: Jan-
ko, Dziemian у Hryszko z Dolni к Scie-
pan Papko, gruntu czwierć. Siódmy Janko
Korsak, synów trzech: Karniey, Wasi! у
Jasko, u Karnieja syn Andrzey, gruntu
pułwłoki.

Wieś Maszczony. Pierwszy Janko Masz-
czon, synów dwuch: Janko у Filip, grun-
tu czwierć. Drugi Sciepan Maszczon z
bratem Andrzejem, u Sciepana synów
dwuch: Sawko у Kondrasz, u Andrzeja
syn Janko, gruntu czwierć. Trzeci Mikitą
Maszczon, synów trzech: Hryszko, Wasil
у Janko, u Hryszki syn Hawryło, gruntu
puł. Czwarty Махіт Maszczon, z bratem
Jakubem, и Махіта syn Chwiedor, u
Jakuba synów dwuch: Marcin у Hryszko,
gruntu czwierć. Piąty Kuźnia Maszczon,
synów dwuch: Piotrok у Chwiedor, czwierć.

Wieś Rlyboczka. Pierwszy Cimoszka
Kosacz, synów czterech: Symon, Cimoszka
Daniła у Łukasz, gruntu puł. Drugi An-
drzey Korsak, synów trzech: JSikiper,
Waśko у Siemion, gruntu pułwłoki. Trzeci
Awdakim Kossacz, synów czterech: Sie-
mion, Sciepan, Leon у Karp, u Siemiona
syn Pawluk, gruntu pułwłoki. W tey wsi
pustego gruntu pułwłoki.

Wieś Popowszczyzna. Pierwszy Wąsko
Kubłicki młynarz, synów dwuch: Anton
żonaty wyszedł, drugi Hryszko, u tego sy-
nów dwuch: Siemion у Anton, gruntu
czwierć. Drugi Awdziey Korsak, syn Hrysz-
ko, u Hryszki syn Onufry, gruntu puł-
włoki.

Powinność tych poddanych. Pryhonu z
pułwłocza męszczyzna dwa dni у żonka
dwa dni, z czwierci zaś po dniu iednym
wtydzień, gwałtów męskich tak do orania
у bronowania na popar у jarzynę, jako
też do wożenia gnoju у koszenia sianóżęei
ośm, na które do orania po dwie sochi z
pułwłocza wychodzić powinne; gwałtów
białogłowskich cztery: dwa na żyto, a dru-
gie dwa na jarzynę. Stróża у młódźba ko-
leyno. Pastucha z włości dać na swoim
odzieniu у onemu zapłacić maią. Podym-
nego na rok z każdego pułwłocza po tyn-
fów cztery, a z czwierci po tyniow dwa.
Kurów z pułwłoki troie, jaiec dziesięć,
także sieci do niewodu z pułwłocza po
sążni dziesięć у powrozów^ po sążni dzie-
sięć corocznie dawać powinni będą.' Pod-
wód do Rygi w każdym roku dwadzieśćie,
przy tym kolędę у włoczebne, zboże na
targi do Uszacza bez przyhonu wozić maią.

Który to takowy inwentarz daliśmy przy
prawie naszym zastawnym WWJPP. Hreb-
nickim, strażn. woiewodztwa Potockiego,
małźąkom, z podpisami rąk naszych у
ichm. panów pieczętarzów od nas uproszo-
nych. Pisań roku tysiąc siedymset sześć-
dziesiąt siódmego, msca Apryla dwudzie-
stego trzeciego dnia. U tego inwentarza
samych aktorów у ichm. panów pieczę-
tarzów his verbis: Antoni Sielawa strażn.
Zwil. Ustnie у oczewisto proszony pieczę-
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tarz od WWJPP. Antoniego у Wiktoryi z
Wyszynskich Sielawow, sttow Zwil., mał-
żąków, do tego inwentarza przy prawie
zastawnym na.dobra Miennica nazwane,
w woiewodztwie Połockim sytuowane, w
summie trzydziestu dwuch tysiący złotych
polskich WWJPPm. Mikołajowi у Fran-
ciszce z Szyszków Hrebnickim, strażn.
woiewodztwa Potockiego, małżonkom, da-
nego podpisuię się Floryan Wołk Leono-
wicz, regent Ziem. R, Ustnie proszony
pieczętarz od wyż wyrażonych osób do tego
inwentarza podług prawą podpisuię się
Ludwik Lesun Rynieyski, namies. Ziem.
Rz. Ustnie proszony pieczętarz od wyż
wyrażonych osób do tego inwentarza pod-
ług prawa podpisuię się Apolinary Jan
Żukowski.

Który to inwentarz za ustnym у ocze-
wistym przez wyż wyrażonych osób przyz-
naniem iest do xiąg ziem. Rz. przyięty у
wpisany.

M 29—1768 г. Апр ля 28.

Инвентарь им нія Помуша, иначе Саки,
Упитскаго пов та, съ деревнями: Подзе
Декшагола, Наргялы Бургяны—Георгія Дыш-

терлофа.

Изъ актовой книги Упитскаго земскаго суда за
П64—1769 годы, № 16265 л. 126—127.

Przyznanie inwentarza maiętności Ро-
musza alias Saki W. Im. panu Dyszter-
loffowi J.k. mści majorowi służącego.

Roku tysiąc siedy.msetnego sześdziesiąt
dziewiątego, miesiąca Februaryi dziewią-
tego dnia.

Przed aktami ziemskiemi powiatu
Upitskiego comparendo personaliter W.J.J.
Michał Fabian Romer, Kapitan J.k. mści,
inwentarz maiętności Pomusza alias Saki
nazwaney, przy prawie wieczysto prze-
dażnyra ex persona sua przyznał W. J. P.
Jerzemu Frydrychowi Dyszterloffowi, ma-

jorowi J.k. mści służący, którego tenor•
seąuitur estąue talis.

Inwentarz maiętności Pomusza alias
Saki nazwaney, w pcie Upittm leżacey,
cum omnis generis attynentijs przy prawie
wieczysto przedażnym od W W. Ichmściów
PP. Michała Fabiana у Barbary Elżbiety
z Borklajow de Tolli Romerów, Kapitanów
J.k. mści małżonków W. Im. panu Jerze-
mu Frydrychowi Dyszterloffowi, majo-
rowi Jk. mści dany et in fundo teyże
maiętności w roku tysiąc siedymset sześ-
dziesiąt ósmym, miesiąca Apryla dwu-
dziestego trzeciego dnia spisany.

Zabudowanie dworne. Budynek miesz-
kalny stary, słomo pokrywany, z komi-
nem w górę wyprowadzonym у s kuch-
nią, w którym wchodząc w sieni po pra-
wey rępe izba у dwie komory bokowe, w
tey izbie piec "kaflowy czarny, z pasami
białemi, okna szklane trzy, w komorach
po iednym oknie szklanym, naprzeciwkii
izba pusta z piekarnianym teraz piecem
у komorą, z końcu tego budynku piwnica,
piekarnia niedaleko budynku z sienią,
słomą pokrywana, stara, obory za piekar-
nią na chowanie różnego bydła, słomo,
pokrywane, stare, świrny dwa, pod ied-
nym nakryciem, stare, staynia у wozow-
nia w; końcu tych swirnów przybudowane
stare, słomą .pokryte, świronek mnieyszy
dobry, słomą pokryty. W końcu budynku
sadek wysznie, podle drugi znayduie,
gumna opodal budynków wtyle ku rzece
Muszy, słomą pokryte, z odrynkami po
końcach у osieciami. Ogrodów jarzynnych
cztyry, a ieden chmielowy.

Poddani таіфюйсі Pomusza.

Wieś Podzie Bekszagola. Pierwszy
Wawrzyniec Ulinski, żonaty, zachoży, dru-
gi Piotr Swałbanas, żonaty, zażyły, zamiesz-
kały, trzeci Mikołay Tumulunas, żonaty,,
zachoży, czwarty Jan Kisłowski alias Ru-
dis, żonaty, zadłużony, zażyły, piąty Sta-
nisław Ludikienas alias Kryszeuns, z żoną
Zofio, synów ma trzech: Antoniego, Jana
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Indryka, córek trzy: Róża, Anna, Elżbieta,
wieczyści,'

Wieś Nargialy. Pierwszy Jan Jackus.
żonaty, zachoży, zażyły, drugi indrikRud-
kiewicz, zachoży, trzeci Jan Skinderski,
żonaty, zachoży.

Wieś Burgiahy. Pierwszy Maciey Czun-
ka, żonaty, zachoży, drugi Józef Gradyń-
ski, żonaty zamieszkały, trzeci Antoni
Swałbonas, żonaty, zażyły, zamieszkały,
czwarty Jerzy Gaysiukienas, żonaty, za-
choży, piąty Adam Bałtuszka, żonaty,
syna, ma iednego Jana, wieczyści, Bar-
tłomiey у Jakub Drapanowiczowie, pa-
sierzbowie Bałtuszki, zadłużeni, zażyli.

Poddani wieczyści młodzianie у dziew-
ki do Pomusza którzy należą znayduiące
się nieosiedli: Michał Drynga, a brat
iego Józef Drynka excypowany prawem
do Pomusza W W. Ichmściow PP. Ro-
merów.

Poddani wieczyści zbiegli: Zofia у
Róża siostrzy Ludikowny, Matiasz, Jerzy,
Jan Ludikonis młodzianie a Jan z żoną у
dziećmi zbiegli, wieczyści.

Powinność poddanych PomusMcli. Każ-
dy poddany robocizny co tydzień pełnić
powinien po trzy dni zimą у latem, z
czym dwór każe, każdego lata także gwał-
tów sześć odbywać, powinni, do Rygi dwa
razy corocznie iezdzić maią; do młynu
ile potrzeba kiedy będą posyłani, tudziesz
chust mycia, ogrodów pięcia у zdeymo-
wania, owiec strzyżenia to wszytko w ro-
bocie rachować niema, ale z powinności
tu zwyczayney pełnić powinni. Lnu także
dwornego funtów pięć alboli też pakuł
funtów dziesięć lub wełny funtów dziesięć
każdey chacie oprócz robocizny zprzędzio-
ną bydź ma.

Do którego inwentarza przy uproszo-
nych WWPP. pieczętarzach podpisuiemy.
się. Datt w Pomuszu w Sakach, ut supra.
U tego inwentarza podpisy rąk aktorów
y. ichmściow panów pieczętarzów temi
słowy: Michał Fabian Romer, kapitan Jk.
mści. Barbara Elizabet Romerowa. Ustnie
у oczewisto proszony pieczętarz od W\V.

Ichmściow PP. Michała Fabiana у Bar-
bary Elżbiety z Borkłajów de Tolli Ro-
merów, Kapitanów Jk. mści małżonków do
tego inwentarza przy prawie wieczysto
przedażnyin maiętności Pomusza alias Saki
nazwaney, w powiecie TJpitskim leżącey,
W. Im. panu Jerzemu Frydrychowi D>-
szterloffowi, majorowi J.k. mści danego po-
dług prawa podpisałem się Jerzy Jęczmiń-
ski chorąży Jk. mści. Jako proszony pie-
czętarz podług prawa podpisuię się Krzy-
sztof Haaren. Jako proszony pieczętarz do
tego inventarza podług prawa podpisuię
się Adam Tiesenhausen W. R. Jako pro-
szony pieczętarz podług] prawa podpisuię
się Theodor Jęczminski manu propria.

Który inwentarz za oczewistym przez
wyż wyrażoną osobę ex sua persona przy-
znaniem, iest do xiąg ziemskich pttu
Upittgo przyięty у wpisany.

§0-1768 г. Августа 2.

Инвентарь им нія Уголецъ, Пинскаго пов та,
Кэроля Коревы.

Изъ актовой книги Пинскаго земскаго суда за
1766-1769 г. Л» 13229 л. 1184—1185

Przyznanie inwentarza na dobra Uho-
lec przy prawie wieczysto przedażnym od
JPP. Hołłowkow, krayczych Pińskich, J. P.
Karolowi Korewowi, łowczemu Oszmian-
skiemu danym.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt dzie-
wiątego miesiąca February trzynastego
dnia.

Przed aktami ziemskiemi powiatu Piń-
skiego у mną Bazylim Thadeuszem Truch-
nowskim, regentem ziemskim tegoż po-
wiatu, powture in virtute konstytucyi no-

еііае legis przysięgłym, comparendo per-
sonaliter W.J.P. Piotr Hołłowko, krayczy
powiatu Pińskiego, pokładał, prezętował
ten swoy inwentarz przy prawie wieczy-
stym przedażnym na dobra Uholec, w
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powiecie Pińskim leżące, in rem et partem
W.J.P. Karola Korewy, łowczego powiatu
Oszmiańskiego dany у służący, który ust-
nym у oczewistym swoim stwierdziwszy
przyznaniem, et ad protocollum spraw
susceptowych do takowego przyznania swo-
iego ręką własną podpisawszy się, prosił
mnie regenta, ażebym przerzeczony inwen-
tarz ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą
przyioł у do xiąg wpisać kazał; jakoż ja
regent ziemski powiatu Pińskiego ony,
iuxta novellam legem przyiowszy, po prze-
czytaniu w xięgi ziemskie Pińskie spraw
wieczystych wpisać de verbo ad verbum
zleciłem et thenor seąuitur estąue talis.

Inwentarz maiętnośei Uholca, dóbr
wieczystych części naszey, to iest nas
Piotra у Ewy z Zeligowskich Hołłowkow,
krayczych powiatu Pińskiego, przy prawie
wieczysto przedażnym W.J.P. Karolowi
Korewie, łowczemu powiatu Oszmiańskie-
go dany roku tysiąc siedmset sześćdzie-
siąt ósmego, augusta wtorego dnia.

Opisanie dworu takowe. Naprzód wcho-
dząc z brzegu do dworu wrota nowe z
antabo w gurze żelazną u słupa przybitą
у z fortką у drzwiami ieszcze bez zawia-
sów; dałey postępuiąc po prawey stronie
świren nowy, dranicami pobity, drzwi na
zawiasach żelaznych z zaszczepką rżelazną
у proboiami, a we śrzodku z zasiekami z
tarcic robionemi. Tamże w tey stronie
prawey budyneczek stary z piecem kafel
białych zrobiony, z sionkami, a naprzeciw
także nakształt warzywni bez pieca z drze-
wa starego robiony, dranicami nowo po-
bity; ieszcze daley idąc piekarnia nowa z
sieńmi,. a naprzeciw warzywieńka stara, a
przeciwko zaś wrót budynek do rezyden-
cyi ze wszelkiemi wygodami, to iest sto-
łami, piecami w nich robionemi. Przy
tymże budynku ogród alias sad różnego
drzewa do fruldów szczepionemi; przy
tymże sadzie szpichlerz stary, drzwi na
zawiasach żelaznych z zaszczepką у pro-
bojami żelaznemi; daley ku brzegowi bro-
war z naczyniem do niego należącym.

Chlewów dla bydła, ogulnie wyrażonych,
tak de nowo reparowanych, jako у starych
w liczbie pięć; daley za chlewami wrota
do wyiazdu w pole, a za temiż wrotami
gumno nowe iedne ieszcze nieskończone
у niepokryte, a drugie gumno już stare.
Oparkanienie koło tego dworu у sadu
różne nayduie się, tak też у koło ogrodów
warzywnych różne są płoty, w sadzie zaś
znayduie się ullów ze pszczołami wszyst-
kich pięć, ullów próżnych na dziedzińcu
leżących у stoiących sześć. Drzewa smoło-
wego okrągłego na ulicy przy dworze zło-
żonego sztuk ośmdziesiąt у dwie, czółnów
dwa, to iest ieden stary, a drugi nowy.
Bydła rogatego, to iest krów sztuk dwie,
świń sztuk trzy, gęsi dziewięć, gąsior ieden,
kaczek ośm, kaczorów dwa, kur cztery,
kogut ieden.

Zasiewu żyta ozimego miary dworney
Dawidgrodeckiey korcy dwadzieście pięć,
zboża do zasiewu jarzynnego: Jęczmienia
korcy siedm, owsa korcy pięć, gryki ko-
rzec ieden, pszenicy cwirci dwie, siemie-
nia lnianego czwirć iedna, siemienia ko-
nopnego czwirć iedna, grochu czwirć iedna,
nasienia do ogrodów, iesli nie będą nie-
które zasiane, proporcionalnie.

Opisanie poddaństwa. Waśko Kuszew,
wołów para, koni dwoie. Nikifor Baychuk,
wołów par dwie, koń ieden. Chwedor
Hryszkowiec, wołów para. Ostap Zanalski,
wołów para. Jakim Krawiec, wołów para,
koń ieden. Stepan Konozier, wołów para.
Tymoch Skorochod, wołów par dwie, koń
ieden. Mikita Kuzmiczyn, wołów para,
koń ieden. Iwan Żurzd koni, dwoie. Jow-
chim Nichrey, wołów para. Sawka .Rudy,
wołów para, koń ieden. Махіт Kunay,
wołów para.

Wyrażenie powinności tychże poddań-
stwa takowe. Pańszczyzny kożdy tygodnio-
wey ma wyrabiać męszczyzna po dni trzy,
a zaś białogłowa w każdym tygodniu .po
dni dwa, przy tym do żniwa gwałtów trzy,
stróża do dworu męska powinna bydź ty-
godniowa koleyną, w którey stróży у
pańszczyzna ma bydź rachowana. Powozka
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do młynu w tygodniu ieden bez pań-
szczyzny koleyno postępować może, także
do tkania płócien, oprócz pańszczyzny z
kożdey chaty na rok po dni pięć odbywać
zunki takową koley powinni,, tudzież у
chusty oprócz pańszczyzny koleyno myć
maią, przy tym z kożdey chaty kożdego
roku maią dawać po iedney gęsi у kap-
łunów dwa. Pustki chłopskie, które się
naydować mogą, te do dworu należą.

Gfnmta у pola dworne, iak się' w. sobie
maią, do tey części należące podają się,
tudzież у ieziora z ułowami rybnemi pod-
ług dawnych zwyczajów do łowienia po-
daiemy.

Karczm§ na gruncie części naszey
przez nas samych ufundowaną także po-
daiemy.

Do którego inwentarz przy uproszonych
JPP. pieczętarzach rękami naszemi pod-
pisuiemy się. Datt w Uholcu, roku, msca
у dnia ut supra, U tego inwentarza pod-
pisy rąk tak samych aktorów, iako też
ichm. panów pieczętarzów eo seąuuntur
thenore. Piotr Hołłowka, krayczy powiatu
Pińskiego. Ewa .ELołłowkowa. Ustnie у
oezewisto proszony pieczętarz od WWJPP.
Piotra у Ewy z Żeligowskich Hołłowków
małżonków, krayezych powiatu Pińskiego.
do tego inwentarza folwarku Uholca, dóbr
w pińskim powiecie leżących, stosuiącego
się do prawa wieczysto przedażnego, a
prawo do inwentarza, WJP. Karolowi Ko-
rewie, łowczemu Oszmiańskiemu danego,
podług prawa podpisuię się Bazyli Bald-
win Ramult, sędzia grodzki xięstwa Dawid-
grodeckiego mp. Jako ustnie y. oczewisto
proszony od WWJPP. Piotra у Ewy z
Źeligowskich Hołłowków małżonków, kray-
czych powiatu pińskiego, do tego inwen-
iarza folwarku Uholca, dubr w powiecie
Pińskim leżących, stosuiącego .się do pra-
wa wieczysto przedażnego, WJP. Karolowi
Koreywie łowczemu Oszmiariskiemu da-
nego, iako pieczętarz podług prawa pod-
pisuję się Leopold Olesza, rotmistrz po-
wiatu Pińskiego. Ustnie proszony za pie-
czętarzaud osób wyż wyrażonych do tego

inwentarza, na rzecz w nim we srzedzinie
obszerniey wyrażoną, WJP. Karolowi Ko-
rewie, łowczemu Oszmiańskiemu danego,
ut iuris est, podpisuię się Franciszek Ho-
łłowko. Proszony od wyż wyrażonych osób
do tego inwentarza przy prawie wieczysto
przedażnym danego WJP. Koręwie, iako
pieczętarz podpisuię się Jan Żeligowski.
Który to inwentarz za przyznaniem onego
przez wyż wyrażoną osobę iest do akt
xiąg ziemskich powiatu Pińskiego przy-
ięty у wpisany.

«No 8 1 — 1 7 6 9 г. Мая 17.

Инвентарь староствъ Балиновицкаго и
Цялосскаго, Витебскаго воеводства, Таде-

уша Бучинскаго.

Изъ актовой книги Вктебскаго у зднаго суда
за 1769 годъ № 64/129 л, 204—213.

A.kt inwentarza na Balinowieckie у
Ciałoskie starostwa, Wielm. J. panu Tha-
deuszowi Buczynskiemu, krayczemu Or-
szańskiemu służącego.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt dzie-
wiątego, miesiąca Junij piętnastego dnia.

Coram actis terrestribus wodttwa wittgo
comparens personaliter Wielm. I.P. Józef
Buczyński, strażn. wodtta Trockiego, ta-
kowy inwentarz Balinowieckiego у Ciałos-
kiego starostw, przez dworzanina skarbo-
wego wielkiego xięstwa Littgo sporządzo-
ny, in rem et partem wielm. J. P. Tha-
deusza Buczyńskiego, krayczego pottu
Orszan. dany у służący, ku zapisaniu ad
acta xiąg ziemskich tegoż wodttwa Wittgo
podał seąuenti thenore pisany.

Inwentarz starósłw Ваііпог іескіедо у
Ciałoskiego, w Wodttwie Witebskim sytuo-
wanych, za przywileiem juris communi-
cativi od nayiasnieyszego króla Imści Sta-
nisława Augusta szczęśliwie nam panuią-
cego in personam W. 1. Pana Thadeusza
Buczyńskiogo, krayczego pottu Orszan.,
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Balinowieckiego y Ciałoskiego stty konfe-
rowanym, a za osobliwym listem skarbo-
wym dworzańskim od jaśnie WWJPP.
komissarzow rady ekonomiczne.}' skarbu
W. X. Littgo od Rzepttey wyznaczonych
na podanie tych staróstw wydanym przez-
zemnie Theodora Zaranka,' rottm. wtta
Wiltgo, dworzanina skar. W. X. Littgo,
przy podaniu w aktualną possessyą temuż
W. J. Panu Buczyńskiemu w roku te-
raznieyszyrn tysiąc siedmsetnym sześćdzie-
siątym dziewiątym, miesiąca Maja siedm-
nastego dnia, in fundo tych staróstw spo-
rządzony у do archiwów skarbu W. X.
Littgo conformiter odesłany.

In primario starostwo BdlinowiecMe.
Do cerkwi parafialney dawnego nadania
gruntu służba ied.ia у pul; do arędy Ba-
lynowieckiey w polach Dadulesowych —
vide aręda, służb dwie; do młynarza nale-
żącego gruntu pulsłużby, vide przy teyże
arędzie, z arędy Balinowieckiey у Ciałos-
kiey prowentu rocznego złotych polskich
tysiąc sto dwadzieścia.

Włość Balinowiecka. In primario Wieś
Balinowicze alias Zarzecze. Ośmina służ-
by, Pawluk Kokla, złotych polskich trzy,
groszy dwadzieścia pięć, żyta pułczwerni-
ka, ięczmienia pułczwiernika, owsa ezwier-
nik, chmielu puł połowinki. Czwierć służ-
by Macwiey Kokla, złotych polskich siedm,
groszy dwadzieścia, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia, dwa czwierniki owsa, puł-
połowinki chmielu. Ośmina służby Махіт
Dziejonek, złotych polskich piętnaście у
groszy dwadzieścia. Czwierć służby Mikita
Dziejonek, złotych polskich trzydzieście
ieden у groszy dwadzieścia. Ośmina służ-
by Jakuta Buraczonek, złotych polskich
trzy, groszy dwadzieścia pięć. Ośmina
służby Łukian Wasiuta, gancarz, zlł. pol-
skich trzy у groszy dwadzieścia pięć. Oś-
mina gruntu służby Hryszko Dziejonek,
?łł. polskich trzy у groszy dwadzieścia
pięć, żyta puł czwiernika, ięczmienia puł
czY/iernika, owsa czwiernik, chmielu puł
polowinl.i, М'СІііоу Dziejonek, ośmina służ-
by, zło iych polskich trzy, groszy dwadzie-

ścia pięć, pułczwiernika żyta, pułczwier-
nika ięczmienia, czwiernik owsa. Czwierć
służby Dowid Hlinny, złotych polskich
siedm, groszy dwadzieścia, czwiernik żyta,
czwiernik ięczmienia, dwa czwierniki owsa,
pułpołowinki chmielu. Czwierć służby
Siomkii Hlinny, złotych polskich siedm,
groszy dwadzieścia, czwiernik żyta. czwier-
nik ięczmienia, dwa czwierniki owsa, puł-
połowinki chmielu. Czwierć służby Jaków
Bratko, złotych polskich siedm, groszy
dwadzieścia, czwiernik żyta, czwiernik ięcz-
mienia, dwa czwierniki owsa, pułpołowin-
ki chmielu. Latus tey wsi: czynszu złotych
polskich dziewiędziędsiąt siedm, groszy
pięć, żyta czwierników pięć у puł, ięcz-
mienia czwiernikow pięć у puł, owsa
czwiernikow iedinaście, chmielu połowi-
nek trzy.

Wieś Szasoiva. Szesnasta część służby
Dorochwiey, złł. polskich osim. Ośmina
służby Махіт Ciuchcik, złł. polskich trzy
у groszy dwadzieścia pięć, żyta pułczwier-
nika, ięczmienia pułczwiernika, owsa^czwier-
nik, chmielu pułpołowinki. Ośmina służby
Zacharya Dziejonek, złotych piętnaście,
groszy dwadzieścia pięć. Ośmina służby
Chwiodor Kurylin, złotych trzy у groszy
dwadzieścia pięć. pułczwiernika żyta, puł-
czwiernika ięczmienia, czwiernik owsa,
pułpołowinki chmielu. Ośmina służby Ku-
ryło Olexejów, złotych trzy, groszy dwa-
dzieścia pięć, pułczwiernika żyta, puł-
czwiernika ięczmienia, czwiernik owsa,
pułpołowinki chmielu. Ośmina służby Ha-
wryło Litwinów, złł. polskich piętnaście,
groszy dwadzieścia pięć. Czwierć służby
Miron Pańciuch, złł. polskich trzydzieście
ieden, groszy dwadzieścia. Czwierć służby
Roman Eolwiec, złł. siedm у groszy dwa-
dzieścia, czwiernik żyta, czwiernik ięcz-
mienia, dwa czwierniki owsa у pułpoło-
winki chmielu. Czwierć służby Sciepan
Kruhły, złotych siedm у groszy dwadzie-
ścia, czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia,
dwa czwierniki owsa, pułpołowinki (chmie-
lu). Ośmina służby tenże z kuniczney zło-
tych piętnaście, groszy dwadzieścia pięć.
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Latus z tey wsi; czynszu, złotych" polskich
sto' dwadzieścia dziewięć, groszy dwadzie-
ścia pięć, czwierników żyta trzy у puł, Jęcz-
mienia czwierników trzy у рій, owsa
czwierników siedm, chmielu połowinek
dwie у puł.

Wieś Wiśnie. Szesnasta część służby
Kuryło Łaban, złł. polskich ośm. Ośmina
służby Leon Łaban, złotych piętnaście,
groszy dwadzieścia pięć. Ośmina służby
Jasko Chockin, złłch piętnaście, groszy
dwadzieścia pięć. Ośmina służby Wasil
Hryszkow, złotych piętnaście, groszy dwa-
dzieścia pięć. Ośmina służby Bałbus, złł.
trzy у groszy dwadzieścia pięć. Ośmina
służby Panciełey Woycionek, złł. trzy,
groszy dwadzieścia pięć, pułczwiernika
żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwiernik
owsa, pułpołowinki chmielu. Ozwierć służby
Дагаэіт Siemionow, złŁ siedm, groszy dwa-
dzieścia, czwiernik żyta, czwiernik ięcz-
mienia, dwa czwierniki owsa, pułpołowin-
ki chmielu. Czwierć służby Harasim Sie-
mionow, tenże z kuniczney złotych ośm.
Ośmina służby Małaszka Szuchan, po złł.
piętnaście, groszy dwadzieście. Ośmina
służby, Prokop Махітіопек, złl. trzy, gro-
szy dwadzieścia pięć, pułczwiernika żyta,
pułczwiernika ięczmienia, pułczwiernika
owsa. pułpołowinki chmielu. Ośmina służ-
by Parfien Wasiucin, złł. trzy. groszy dwa-
dzieścia pięć, pułczwiernika żyta, pułczwier-
nika ięczmienia, czwiernik owsa. Ośmina
służby Iwan Komar, strzelec, złł. trzy у
groszy dwadzieścia pięć. Ośmina służby
Fiedor Wasiucin, złł. trzy, groszy dwa-
dzieścia pięć, pułczwiernika żyta, pułczwier-
nika ięczmienia, czwiernik owsa, pułpoło-
winki chmielu. Ośmina służby Sierhiey
Szapowałow, złł. trzy, groszy dwadzieścia
pięć, pułczwiernika żyta, pułczwiernika
ięczmienia, czwiernik owsa, pułpołowinki
chmielu. Ośmina służby Cimoch Махі-
тіопек, złł. trzy, groszy dwadzieścia pięć,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięczmie-
nia, czwiernik owsa. Latus tey wsi. czyn-
szu, złotych polskich sto siedmnaście, gro-
szy dwadzieścia, czwierników żyta cztyry,

ięczmienia czwierników cztyry, owsa czwier-
ników ośm, chmielu połowinek dwie у
puł.

Wieś Zaborowie. Trzy ośminy у sze-
snastka służby Prokop Źołud, złotych pol-
skich piędziesiąt pięć, groszy dziesięć.
Trzy ośnr.'iy у szesnastka służby Wasil
Źołud, złotych piędziesiąt pięć, groszy
dziesięć. Ośmina służby Michałko Kraw-
czonek, złotych trzy, groszy dwadzieścia
pięć, pułczwiernika żyta, pułczwiernika
ięczmieniu, czwiernik owsa, pułpołowinki
chmielu.Gzwierć służby Nachucicha wdowa,
złotych siedm, groszy dwadzieścia, czwier-
nik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa czwier-
niki owsa. Ośmina służby Macwiey Siwi-
cki, złotych trzy, groszy dwadzieścia pięć,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięcz-
mienia. czwiernik owsa. Czwierć służby
Jan Kawłuch, złł. siedm, groszy dwadzie- '
ścia, czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia,
dwa czwierniki owsa. Ośmina służby Iwan
Łopata, złł. trzy, groszy dwadzieścia pięć,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięczmie-
nia, czwiernik owsa. Ośmina służby Kuz-
ma Podnaronek, złotych trzy, groszy dwa-
dzieścia pięć, żyta pułczwiernika. ięczmie-
nia pułczwiernika, owsa czwiernik. Szesz-
nasta część służby Chwiedor Siwicki, zło-
ty ieden, groszy dwadzieścia ośm, puł-
czwiernika żyta, pułczwiernika ięczmienia,
czwiernik owsa. Ośmina służby Roman-
czyk, zięć Sywiec, złotych trzy, groszy
dwadzieścia pięć, pułczwiernika żyta, puł-
czwiernika ięczmienia, cr,.viernik owse».
Ośmina służby Owdokim Siwicki, złotych
trzy, groszy dwadzieścia pięć, żyta puł-
czwiernika, ięczmienia pułczwiernika. ow-
sa czwiernik. Ośmina służby Piotrok Si-
wicki, złotych trzy, groszy dwadzieścia
pięć,, żyta pułczwiernika. ięczmienia puł-
czwiernika, owsa czwiernik, chmielu puł-
połowinki. Czwierć służby Niescier Si-
wicki, złł. siedm, groszy dwadzieścia,
czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia. dwa
czwierniki owsa, pułpołowinki chmielu.
Ośmina służby wszystkim Siwickim przy-
pisana, złotych piętnaście, groszy dwa-
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dzieścia pięć. Latus tey wsi: czynszu, zło-
tych polskich sto osimdziesiąt, groszy
sześć, żyta czwierników siedm у puł, ięcz-
mienia czwieruików siedm у puł, owsa
czwierników piętnaście, chmielu poło-
winki pul tory.

Wieś Rubelowa. Ośmina służby Chwie-
dor Slcpczonek, złotych piętnaście, gro-
szy dwadzieścia pięć. Ośmina służby Fi-
lip Slepczonek, złotych- piętnaście, groszy
dwadzieścia pięć. Ośmina służby Wasil
Fiirsin, złotych piętnaście, groszy dwa-
dzieścia pięć. Ośmina służby Sazon Kim-
barow, złotych piętnaście, groszy dwadzie-
ścia pięć. Szesnasta część służby Marcin
Slebczonok, złotych szesnaście, groszy
dwadzieścia cztyry. Szesnasta część służ-
by Stefan zięć Fiedora, złotych szesnaście,
groszy dwadzieścia cztyry. Ośmina służby
Cizko Fursin, złotych piętnaście, groszy
dwadzieścia pięć. Latus tey wsi: czynszu
złotych polskich sto dwadzieście, groszy
dwadzieścia trzy.

Wieś Rohowiec. Ośmina służby Iwan
Karpiecząnek, złł. polskich trzy, groszy
dwadzieścia pięć, pułczwiernika żyta, puł-
czwiernika ięczmienia, czwiernik owsa.
Ośmina służby Piotrok Rozumień, złotych
trzy, groszy dwadzieście pięć, żyta puł-
czwiernika, ięczmienia pułczwiernika,. owsa
czwiernik, chmielu pułpołowinki. Czwierć
służby Оіехіеу Marmocka, złotych siedm,
groszy dwadzieścia, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia, dwa czwierniki owsa, puł-
połowinki chmielu. Ośmina służby Sie-
mion Gancarz, trzy złote, groszy dwa-
dzieścia pięć, pułczwiernika żyta, puł-
czwiernika ięczmienia, czwiernik owsa.
Ośmina służby Akuła Isaczynok. złotych
trzy, groszy dwadzieścia pięć, pułczwier-
nika żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwier-
nik owsa. Ośmina służby Hryszko Scie-
panow, trzy złote, groszy dwadzieścia pięć,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięcz-
mienia, czwiernik owsa. Ośmina służby
Hawryło Sciepanow, złołych trzy, groszy
dwadzieścia pięć, pułczwiernika żyta, puł-
czwiernika ięczmienia, czwiernik owsa.

Ośmina służby Poczka Nowik. złotych trzy,
groszy dwadzieścia pięć, pułczwiernika
żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwiernik
owsa. Czwierć służby Hryszko Sciepanow,
złotych siedm, groszy dwadzieścia, czwier-
nik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa czwier-
niki owsa. Trzy ośminy służby Parchwien
Sciepanow, złotych iedynaście, groszy
siedmnaście, czwiernik żyta, czwiernik
ięczmienia, dwa czwierniki owsa, pułpoło-
winki chmielu. Ozwierć służby Sidor An-
tonow, złotych siedm, groszy" dwadzieścia,
czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa
czwierniki owsa, pułpołowinki chmielu.
Latus tey wsi: czynszu, zboża, chmielu: zło-
tych polskich sześćdziesiąt ieden, groszy
dwanaście, żyta czwierników siedm у puł,
ięczmienia, (czwierników siedm у puł?J
owsa czwierników piętnaście chmielu po-
łowinek (pułtory?).

Wieś Biel. Ośmina służby Zaharya
Potapinek, złotych piętnaście, groszy dwa-
dzieścia pięć. Czwierć służby . Chwiedor
Potapinek, złotych siedm, groszy dwa-
dzieścia pięć, czwiernik żyta, czwiernik
ięczmienia, dwa czwierniki owsa, pułpoło-
winki chmielu, Czwierć służby Owdokim
Potapow, złotych siedm, groszy dwadzie-
ścia, żyta czwiernik, ięczmienia czwiernik,
owsa czwierników dwa. Ośmina służby Pa-
wluk Rohowiec, złotych trzy, groszy dwa-
dzieścia pięć, pułczwiernika żyta, puł-
czwiernika ięczmienia, czwiernik owsa.
Ośmina służby Andrzey Judzionek, złotych
trzy, groszy dwadzieścia pięć, pułczwier-
nika żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwier-
nik owsa, pułpołowinki chmielu. Ośmina
służby Danii o Kowalonek, złotych trzy,
groszy dwadzieścia pięć, pułczwiernika żyta,
pułczwiernika ięczmienia, czwiernik owsa,
pułpołowinki chmielu. Ośmina służby Hry-
szko Łapik, złotych trzy, groszy dwadzie-
ścia pięć, pułczwiernika żyta, pułczwier-
nika ięczmienia, czwiernik owsa. Ośmina
służby Haraska JBikuń, złotych trzy, gro-
szy dwadzieścia pięć, pułczwiernika żyta,
pułczwiernika ięczmienia, czwiernik owsa.
Ośmina służby Karniło Kirejow, złotych
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trzy, groszy dwadzieścia pięć, pułczwiernika
żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwiernifc
owsa, pułpołowinki chmielu. Latus tey wsi:
Czynszu, złotych polskich piędziesiąt czty-
ry, groszy pięć, żyta czwierników pięć,
ięczmienia czwierników pięć, owsa czwier-
ników dziesięć, chmielu połowinek (iwie.

Wieś Starzyna. Ośmina у szesnastka
służby Abram Hnuty, złotych polskich
dwadzieścia dwa, groszy dwadzieścia sześć.
Szesnasta część służby zięć Kuzmy zło-
tych ośm. Ośmina służby Atrahim Azejow,
złotych piętnaście, groszy dwadzieścia pięć.
Czwierć służby Kuzma Cieśla, złotych trzy-
dzieście ieden, groszy dwadzieścia. Dwu-
nasta część służby Makiey Omielanow,
złotych dziesięć, groszy siedmnaście. Dwu-
nasta część służby Dmitrok Krawiec, zło-
tych dziesięć, groszy siedmnaście. Trzy
ośminy służby [wan Aheynek, złotych
cztyrdzieście siedm, groszy dziewięć. Dwu-
nasta część służby Macwiey Łapicki, zło-
tych dziesięć, groszy siedmnaście. Dwu-
nasta część służby Oiechan Łapicki, zło-
tych dziesięć, groszy siedmnaście. Dwu-
nasta część służby Taras Talczynek, zło-
tych dziesięć, groszy siedmnaście. Ośmina
służby у szesnastka Аіехіеу Kudryn, zło-
tych dwadzieścia, groszy dwadzieścia sześć.
Szesnasta część służby Leon Alexiejow,
złotych ośm. Czwarta część służby Chwie-
dor Łapickij złotych trzydzieśeie ieden,
groszy dwadzieścia. Ośma część służby
Iwan Łapicki, złotych piętnaście groszy
dwadzieścia pięć. Ośmina służby Hawryło
Łapicki, złotych piętnaście, groszy dwa-
dzieścia pięć. Ośmina służby Chwiedor
Prokopow, złotych piętnaście, groszy dwa-
dzieścia pięć. Ośmina służby Hawryło Si-
nica, złotych piętnaście, groszy dwadzie-
ścia pięć. Ośmina służby u tych że Ła-
pickich przypisano, złotych piętnaście, gro*
szy dwadzieścia pięć. Ośmina służby Scie-
pan Kondraszow, złotych piętnaście, gro-
szy dwadzieścia pięć. Ośmina służby Iwan
Kondraszow, złoty cli trzy, groszy dwa-
dzieścia- pięć. Ośmina służby Hawryło
Kondraszow, złotych trzy, groszy dwadzie-

ścia pięć, pułczwiernika żyta, pułczwier-
nika ięczmienia, czwiernik owsa, sześcina
chmielu. Latus tey wsi czynszu zboża,
chmielu: złotych polskich trzysta czter-
dzieście trzy, groszy dwadzieścia ieden,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięczmie-
nia, czwiernik owsa, sześcina chmielu.

Zaścianek. Dwunasta część służby Wąs-
ko Osipionok, złotych dziesięć, groszy
siedmnaście. Dwunasta część służby Cit
Osipionek, złotych dziesięć, groszy siedm-
naście. Dwunasta część służby Chwiedor
Osipionek, złotych dziesięć, groszy siedm-
naście. Czwarta część służby Barys Ow-
sianka, złotych siedm, groszy dwadzieścia,
czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa
czwierniki owsa, pułpołowinki chmielu.
Ośmina służby Oponas Chwieskin, złotych
trzy, groszy dwadzieścia pięć, pułczwier-
nika żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwier-
nik owsa, pułpołowinki chmielu. Ośmina
służby Michayło Chwieskin, złotych trzy,
groszy dwadzieścia pięć, pułczwiernika
żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwiernik
owsa. Czwierć służby Wąsko Szapował,
złotych siedm, groszy dwadzieścia, czwier-
nik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa czwier-
niki owsa, pułpołowinki chmielu. Ośmina
służby Chwiedor Szlachcic, złotych pięt-
naście, groszy dwadzieścia pięć. Czwierć
służby Chwiedor Osipionek, złotych siedm,
groszy pwadzieścia, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia, dwa czwierniki owsa, puł-
połowinki chmielu. Latus tego zaścianku:
czynszu złotych polskich siedmdziesiąt
ośm, groszy sześć, cztyry czwierniki żyta,
cztyry ięczmienia, osirn czwierników owsa,
dwie połowinki chmielu.

Specifilcacya włości Ciałosze starostwa zo-
wiącego się.

Wieś Нагког о. Ośmina służby Iwan
Paszko, złotych cztyry groszy dziesięć,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięczmie-
nia, czwiernik owsa, pułpołowinki chmielu.
Ośmina. służby Hryszko Paszko, złotych
cztyry, groszy dziesięć, pułczwiernika żyta,
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pułczwiernika ięczinienia, czwiernik owsa,
pułpołowinki chmielu. Czwierć służby
Andrey Paszko, złotych ośm, groszy dwa-
dzieścia, żyta czwiernik, ięczmienia czwier-
nik, owsa czwierników dwa, chmielu puł-
połowinki. Czwierć służby Macwiey Bu-
rak, złotych ośm, groszy dwadzieścia, żyta
czwiernik ieden, ięczmienia czwiernik,
owsa czwierników dwa, chmielu pułpoło-
winki. Czwierć służby Siemion Burak,
złotych trzynaście, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia, dwa czwierniki owsa, puł-
połowinki chmielu. Latus tey wsi: czyn-
szu, złotych polskich trzydzieście dziewięć,
żyta czwierników cztyry, ięczmienia czwier-
ników cztyry, owsa czwierników ośm.
chmielu połowinek dwie у puł.

Wieś Mastyki. Dwie czwierci służby
Kondrasz Mastyka, złotych polskich siedm-
naście, groszy dziesięć, żyta czwierników
dwa, ięczmienia czwierników dwa, owsa
czwierników cztyry, chmielu połowinka
iedna. Dwie czwierci służby Mosiey Ma-
styka, złł. poll. siedmnaście, groszy dzie-
sięć, żyta czwierników dwa, ięczmienia
czwierników dwa, owsa czwierników czty-
ry, chmielu połowinka. Czwierć służby
Pawluk Mastyka, złotych dziesięć, groszy
piętnaście, żyta czwiernik, ięczmienia
czwiernik, owsa czwierników dwa, puł-
połowinki chmielu. Czwierć służby Ma-
xim Mastika, złotych polskich dziesięć,
groszy piętnaście, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia, czwierników dwa owsa,
pułpołowinki chmielu. Latus tey wsi
czynszu у sypki: złotych polskich piędzie-
siąt pięć, groszy dwadzieścia, czwierników
żyta dwadzieścia sześć, ięczmienia czwier-
ników sześć, owsa czwierników dwanaście,
połowinek chmielu trzy.

Wieś Kułacki. Czwierć służby Korniey
Kułacha, złotych polskich pięć, groszy
dwadzieścia siedm, czwiernik żyta. czwier-
nik ięczmienia, dwa czwiorniki owca, puł-
połowinki chmielu. Czwierć służby Osip
Kulana, złotych iedynaście, groszy eztyr-
naście, czwiernik żyta, czwiernik ięczmje-
nia, dwa czwierniki owsa, pułpołowinki

chmielu. Dwie czwierci trzy czwierci
służby Onufry Kułacha, złotych dwadzie-
ścia trzy, groszy osimnaście, dwa czwier-
niki у trzy czwierci żyta, dwa czwierniki
у trzy czwierci ięczmienia, cztyry czwier-
niki у puł owsa, połowinka chmielu. Dwie
czwierci służby Kondrasz Mastyka, złotych
siedmnaście, groszy trzynaście, żyta czwier-
ników dwa, ięczmienia czwierników dwa,
owsa czwierników cztyry, chmielu poło-
winka. Dwie czwierci służby Macwiey
Mazur, złotych dziesięć, dwa czwierniki
żyta, dwa czwierniki ięczmienia, cztyry
czwierniki owsa, połowinka chmielu. La-
tus tey wsi czynszu у sypki: złotych pol-
skich sześdziesiąt ośm, groszy dwanaście,
żyta czwierników ośm у trzy czwierci,
ięczmienia czwierników ośm у trzy czwier-
ci, owsa czwierników szesnaście у puł,
chmielu połowinek cztyry.

Wieś Ohszhoivo. Dwie czwierci służby
Chwiedos Klimanow, woyt, złotych pol-
skich dwadzieścia dwa, groszy cztyrnaście.
Ośmina у szesnastka służby Chryton Chot-
kin, złotych sześć, groszy siedmnaście. trzy
czwierci żyta, trzy czwierci ięczmienia,
czwiernik у puł owsa, pułpołowinki chmie-
lu. Także trzy ośminy służby Iwan Piet-
raczonek, złotych trzynaście, groszy cztery,
żyta pułtora czwiernika, ięczmienia pułtora
czwiernika, owsa czwierników trzy, chmielu
pułpołowinki. Ośmina służby Androy Ma-
sło, złotych dziesięć, groszy iedynaście,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięczmie-
nia, czwiernik owsa, pułpołowinki chmielu.
Ośmina służby Iwan Smałko, złotych czty-
ry, groszy dziesięć, pułczwiernika żyta,
pułczwiernika ięczmienia, czwiernik owsa,
pułpołowinki chmielu. Latus tey wsi czynszu
у zboża: złotych polskich piendziesiąt sześć,
groszy dwadzieścia sześć, żyta czwierni-
ków trzy у czwierć, ięczmienia czwier-
ników trzy у czwierć, owsa czwierników
sześć у pul, chmielu połowinek dwie.

Wieś Szarki. Czwierć służby Kuzma
Szarko, złotych polskich ośm, groszy dwa-
dzieścia, czwiernik żyta, czwiernik ięczmie-
nia, owsa czwierników dwa, chmielu puł-
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połowmki. Ośmina służby Kliman Szarko,
złotych cztyry, groszy dziesięć, pułczwier-
nika żyta. pułezwiernika ięczmienia., czwier-
nik owsa, pułpołowinki chmiełu. Trzy
czwierci służby Sciepan Szarko, złotych
dwa, groszy sześć, trzecia część czwicr-
nika żyta, jęczmienia trzecia część czwier-
nika, dwie trzeci owsa czwiernika, czwierć
połowinki chmielu. Dwie czwierci służby
Domusicha wdowa, złotych sześć, gruszy
dwanaście, dwie trzeci czwiernika żyta,
dwie trzeci czwiernika ięczmienia, czwier-
nik ieden у trzeć owsa, czwierć połowin-
ki chmielu. Trzy czwierci służby Dawid
Iwanko,, złotych dwa, groszy sześć, trzeć
czwiernika żyta, trzeć ięczmienia czwier-
nika, trzy trzeci czwiernika owsa, czwierć
połowinki chmielą. Dwie czwierci służby
Chwiedor Iwankow, złotych sześć, groszy
dwanaście, dwie trzeci czwiernika żyta,
ięczmienia dwie trzeci czwiernika, owsa
czwiernik у trzeć, chmielu czwierć poło-
winki. Dwie czwierci służby Michalko
Szarkow, złotych sześć, groszy dwanaście,
dwie trzeci czwiernika żyta, dwie trzeci
czwiernika ięczmienia, czwiernik у trzeć
owsa, czwierć połowinki chmielu. Trzy
czwierci służby Jarmak Szarko, złotych
dwa, groszy sześć, trzeć czwiernika żyta,
trzeć czwiernika ięczmienia, dwie trzeci
czwiernika owsa, czwierć połowinki chmie-
lu. Czwierć służby Macwiey Szarkow, zło-
tych polskich ośm, groszy dwadzieścia,
czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa
czwierniki owsa, pułpołowinki chmielu.
Ośmina służby Sierhiey Szarkow, złotych
polskich cztyry, groszy dziesięć, pułczwier-
nika żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwier-
nik owsa, pułpołowinki chmielu. Latus
teyże wsi czynszu, zboża: złotych polskich
piędziesiąt ieden, groszy dwadzieścia czty-
ry, czwiernik ów żyta sześć, ięczmienia
czwierników sześć, owsa czwierników dwa-
naście, chmielu połowinek trzy у puł.

Wieś Mowczany. Trzy ośminy służby
Wasil Mowczanow, złotych polskich trzy-
naście, pułlora czwiernika żyta, pułtora
czwiernika ięczmienia, trzy czwierniki ow-

sa, pułpołowinki chmielu. Ośmina służby
Janko Illicki, złotych cztyry, groszy dzie-
sięć, pułczwiernika żyta, pułczwiernika
ięczmienia, czwiernik owsa, pułpołowinki
chmielu. Czwierć służby Łukian Chodkin,
złotych ośm, czwiernik żyta, czwiernik
ięczmienia, dwa czwierniki owsa, pułpoło-
wJnki chmielu. Ośmina służby Iwan Bu-
rak, złotych cztyry, groszy dziesięć, puł-
czwiernika żyta, pułczwiernika ięczmienia,
czwiernik owsa, pułpołowinki chmiełu
Latus tey wsi czynszu, zboża: złotych pol-
skich trzydzieście, groszy dziesięć, żyta
trzy czwierniki у puł, ięczmienia trzy czwier-
niki у puł, owsa czwierników siedm,
chmielu połowinek dwie.

Wieś Simiany. Ośmina służby Daniło
Śimanow, złotych polskich cztyry, groszy
dziesięć, żyta pułczwiernika, ięczmienia
pułczwiernika, owsa czwiernik, pułpołowin-
ki chmielu. Ośmina służby Siemion Simia-
now, złotych cztyry, groszy dziesięć, puł-
czwiernika żyta, pułczwiernika ięczmienia,
czwiernik owsa, pułpołowinki chmielu.
Czwierć służby Osip Simanow, złotych ośm
groszy dwadzieścia, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia, dwa czwierniki owsa, puł-
połowinki chmielu. Ośmina służby Maciuch
Simanow, złotych cztyry, groszy dziesięć,
pułczwiernika żyta, pułczwiernika ięczmie-
nia, czwiernik owsa, pułpołowinki chmielu.
Ośmina służby Borys Simanow. złotych
cztyry, groszy dziesięć, pułczwiernika żyta,
pułczwiernika ięczmienia, czwiernik owsa,
pułpołowinki chmielu. Szesnasta część
służby Sciepan Siemionow, złotych dwa,
groszy pięć, czwiernika czwierć żyta, ięcz-
mienia czwiernika czwierć, owsa pułczwior-
nika, chmielu czwierć połowinki. Szesna-
sta część służby Nikipor Simanow, złotych
dwa, groszy pięć, czwierć żyta czwiernika,
czwierć ięczmienia czwiernika, pułczwier-
nika owsa, czwartą część połowinki chmie-
lu. Ośmina służby Jakusz Simanow, zło-
tych cztyry, groszy dziesięć, pułczwiernika
żyta, pułczwiernika ięczmienia, czwiernik
owsa, pułpołowinki chmielu. Ośmina służ-
by Sawka Burak, złotych cztyry, groszy
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dziesięć, pułczwiernika żyta, pułczwiernika
ięczmienia, czwiernik owsa, pułpołowinki
chmielu. Latus tey wsi czynszu, zboża у
chmielu: złotych polskich trzydzieście dzie-
więć, żyta czwierników cztyry у puł, ięcz-
mienia czwierników cztyry у puł, owsa
czwierników dziewięć, chmielu połowinek
cztyry.

Wieś Bodziaki. Hryszko Bodziakow
czwierć trzyma służby, płaci czynszu zło-
tych polskich ośm, groszy dwadzieścia,
czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa
czwierniki owsa, pułpołowinki chmielu.
Ośmina służby Marcin Bodziakow, złotych
cztyry, groszy dziesięć, pułczwiernika żyta,
pułczwiernika ięczmienia, czwiernik owsa,
pułpołowinki chmielu; Ośmina służby Ony-
sko Bodziakow, złotych cztyry, groszy
dziesięć, pułczwiernika żyta, pułczwiernika,
ięczmienia, czwiernik owsa, pułpołowinki
chmielu. Dwie czwierci służby Mikita
Kalina, złotych sześć, groszy dwanaście,
dwie trzeci czwiernika żyta, dwie trzeci
czwiernika ięczmionia, czwiernik у trzeć
czwiernika owsa, czwierć, poło winki chmie-
lu. Trzy czwierci służby Ciereeh Kalina,
złotych dwa, groszy sześć, trzeć czwier-
nika żyta, trzeć czwiernika ięczmienia,
dwie trzeci czwiernika owsa, czwierć
połowinki chmielu. Czwierć służby Zmi-
trok Gancarz, złotych polskich ośm, gro-
szy dwadzieścia, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia. dwa czwierniki owsa,
pułpołowinki chmielu. Latus tey wsi czyn-
szu, zsypką: złotych polskich trzydzieści
cztyry, groszy osimnaścic, cztyry czwier-
niki żyta, ięczmienia cztyry czwierniki,
owsa czwierników ośm, chmielu połowi-
nek dwie у puł.

Wieś Sawczynki. Czwierć służby Kuz-
ina Sawezynek, złotych polskich ośm, gro-
szy dwadzieścia, czwiernik żyta, czwiernik
ięczmienia, dwa ezwierniki owsa, pułpoło-
winki chmielu. Szesnasta część służby Ja-
kusz Kozaczonek, złotych polskich dwa,
groszy pięć, czwierć czwiernika żyta,
czwierć rzwiernika ięczmienia. pułczwier-
nika owsa, czwierć połowinki chmielu,

Czwierć służby Sciepan Sawczynok, zło-
tych polskich ośm, groszy dwadzieścia,
czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa
czwierniki owsa, pułpołowinki chmielu.
Czwierć służby Karpieka Sawczynok, zło-
tych polskich ośm у groszy dwadzieścia,
czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia, dwa
czwierniki owsa, pułpołowinki chmielu.
Czwierć służby Iwan Motyka, złotych pol-
skich ośm, groszy dwadzieścia, czwiernik
żyta, czwiernik ięczmienia, dwa czwierniki
owsa, pułpołowinki chmielu. Czwierć służ-
by Macwiey Suczka, złotych polskich ośm,
groszy dwadzieścia, czwiernik żyta, czwier-
nik ięczmienia, dwa czwierniki owsa, puł-
połowinki chmielu. .Czwierć у szesnasta
część służby Wąsko Ganczarz/;złotych dzie-
sięć, groszy dwadzieścia pięć, czwiernik у
czwierć czwiernika żyta, czwiernik у
czwierć czwiernika ięczmienia, dwa czwier-
niki у puł owsa,.trzy czwierci połowinki
chmielu. Czwierć służby Pawluk Sawczy-
nok, złotych polskich ośm, groszy dwadzie-
ścia, czwiernik żyta, czwiernik ięczmienia,
dwa czwierniki owsa, pułpołowinki chmie-
lu. Latus tey wsi czynszu, zboża у chmie-
lu: czynszu złotych polskich sześdziesiąt
pięć, żyta czwierników siedm у puł, ięcz-
mienia czwierników siedm у puł, owsa
czwierników piętnaście, chmielu połowinek
cztyry.

Czynszu z włości Balinowieckiey у
Ciałoskiey złotych polskich tysiąc szeset
piętnaście, • groszy dwadzieścia trzy, gro-
szowego złotych polskich cztyrdzieście dwa,
różney importancyi z włości złotych pol-
skich sto siedmdziesiąt trzy.

Krestensya dworna zsypką z włości zło-
tych polskich dwa tysiące trzysta ośm, gro-
szy pięć. Aręda Balinowiecka у Ciałoska
złotych polskich tysiąc sto dwadzieścia.
Summaryus ieneralny obydwuch starostw
czyni złotych polskich pięć tysięcy dwie-
ście piędziesiąt dziewięć, groszy dziesięć.

Powinność ieneralna włości Balinowiec-
kiey у Ciałoskiey. Primo. Sochi alias służ-
by podług dawnego zwyczaju у dobrowol-
nego postanowienia maią służyć prihonu
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po dni cztyry, to iest z czwiertki po dniu
iednym. Secundo. Zhonów na rok maią
służyć cztyry, idque dwa męskich, a dwa

. do żniwa białogłowskich. Tertio. Czynsze
podług wyrażoney expressyi w liniach
maią płacić służby ogulnie Quarto. Sipki
sochi alias służby maią dawać żyta czwier-

. пік ieden, ięczmienia czwiernik ieden,
owsa ezwierników dwa, kurów czworą, ia-
iec cztyrdzieści, jagód, barszczu, grybów
według, możności у urodzaju, także chmiel
gdy zrodzi po pułpołowinki maią dawać z
służby. Quinto. Na młódźbę koleyno, drew
na opał co potrzeba, lasów do budynków
oprócz pryhonu wywieść, karczmy, rudnie
у młyny naprawować, siana urokiem sko-
sić у sprątnąć wszyscy bez ехсерсуі po-
winni. Sexto. Zagrodzenie у zarobienie,
ogrodów pryhonni, także do mycia chust
у robienia krup koleyno dawnym porząd-
kiem. Sepłimo. Podwody ile potrzeba po-
bliżu koleyną, straż do dworu zawsze ie-
den, a czasu potrzeby stróżówka у pastusi
do bydła dwornego ze włości maią być
dawani. Przez lato strzelec ptastwo у

•zwierzyny'starać się у dawać, puszczę ob-
chodzić, granic pilnować, pod karą powin-
ni, woyt ma być do usług dwornych wol-
ny od czynszu у pańszczyzny. Octavo.
Kuniczni, którzy siedzą na służbach kli-
nicznych, maią płacić z służby po złotych
polskich sto dwadzieścia sześć у groszy
dziesięć bez żadney sypki у daniny, ехсер-

•to. uroków na siano, które równą pełnić
z pryhonnymi powinni, także do płacenia
hiberny równie należeć maią, do zasypa-
nia grobli, naprawowanie młynu, wożenie
na. budyniu drzewa у podwody dwie na
rok do Witebska, Nono. Hibernę podług
dworney dyspozycji dyspartymentem nie
.z gruntu, ale według swego mienia maią
płacić, do którey arędarz, młynarz у rud-
nicy z gruntów osiadłych maią przykła-
dać dawnym zwyczajem. Becimo. Pu-
ste grunta polowe ktoby zarabiał, po-
winien dole oddać do dworu, to iest
snop czwarty, także sianożęć w pusto-
szach nicht nie powinien kosić bez

dworney wiadomości, pod utratą siana.
Undecimo. Puszczy rozsiekania, pustosic
lada bez wiadomości dworney gdyby nie
ważili się rąbać у lasów dezolować pod
karą dworną у zapłaceniem kop pięciu
zakazuie się, także rudnicy paleniem wę-
głów aby puszczy nie dezolowali у drzewa
dobrego nie wycinali, pod karą у płace-
niem kop piętnastu serio zakazuie się
Duodecimo. Opisanie dworu Balinowiec-
kiego, ponieważ óny prosto zabudowany
tylko dla przyiazdu у urzędniczey rezy-
dencyi, folwark z gumnem у oborą na
gruntach pustych у piasczystych, przeto у
krestensya bardzo mizerna, ile przy nie-
użytych borowych gruntach, w starostwie
zaś (Jiałosze zowioncym się folwark takoż
z gumnem у oborą zabudowany na pu-
stoszach, budynek zaś dla przyiazdu Wielm:
J. Panów starostów wystawiony, gontem
kryty, w którym z iedney strony pokojów
trzy у gardyroba, a z drugey pokóy ieden
у gardyrobka, pieców trzy, kominów dwa
nad dach wyprowadzonych z oknami,
drzwiami na zawiasach żelaznych. Budy-
neczek kuchenny, w którym izb dwie
czeladnych, w sieniach komin kuchenny
drewniany, glino lepiony, staynia у wozo-
wnia z drzewa okrągłego, dorem kryte;
cała rezydencya około oparkaniona, blisko
którey rezydencyi cerkiewka bardzo mała,
którą Wielm. J.P.P. starostowie dla swo-
iey tylko wygody postawili bez żadnego
wniesionego na to funduszu. Krestensya
zaś w obudwuch tych starostwach jak się
znayduie, można widzieć z linij ieneral-
ney summaryuszu intraty, w którą razem
z sipko z włości przychodzącą iest ingros-
sowaną, a podług ostatniey slarostw lu-
stracyi dosić stricte otaxowana. Dalszych
zaś żadnych pro wento w in agravalionem
poddaństwa tych staróstw Balinowieckie-
go у Ciałoskiego wynaydować у aukcio-
nować Wielm. J.P. starosta у dysponuiący
od Imści nie maią у powinni będą przez
sądy tez у ukarania występnych ludzi pod-
ług excessu solita ргахі et ordine w mniey-
szych dysponuiących a większych same-
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mu wielmożnemu J. panu staroście reser-
vatur. Actum ut supra w Balinowiczach.
Który to inwentarz starostwa Balinowiec-
kiego z atynencyą Ciałoszami in fando
sporządziwszy, do xiąg skarbowych W.X.
Littgo odesłałem, przy pieczęci ręką moią
podpisałem. U tego inwentarza Balino-
wieckiego у Ciałoskiego starostw podpis
ręki dworzanina skarbowego W. X. Littgo
przy pieczęci na laku czerwonym wyciś-
nioncy his exprimitur verbis. Theodor
Horbowski Zaranek, rottm. wodltwa Wittgo,
dworzanin skarbu W.X. Littgo. Który to
takowy inwentarz za podaniem przez wyż
wyrażoną, osobę do akt, iest do xiąg ziem-
skich woiewodztwa Wittgo przyięty у
wpisany.

82-1770 г. Января §.

Инвентарь им нія Старая Воля, Брестскаго
воеводства, Нереуша Вреля.

Изъ актовой нниги № 113Э7.

Inwentarz dóbr lennych wsi Starcy
Woli, w woiewodztwie Brzeskim leżącej,
za przywileiem od nayjaśnieyszego Stani-
sława Augusta, regnanta Polskiego W.
Im; panu Nereuszowi Wrelowi, woyskie-
mii Inflantskiemu danym, przezemnie
dworzanina skarbowego niżey wyrażonego
przy podaniu in fundo sporządzony у spi-
sany roku 1770 miesiąca Stycznia 5 dnia.

Opisanie dworu. Wieżdźaiąc wrota dwo-
iste z ibrtką dranicami kryte, nad któremi
dach na czterech słupach, naprzeciw tako-
wych wrót szpichrz o dwóch kondygna-
cyach, reparacyi potrzebujący, do obóch
kondygnacji drzwi na zawiasach z klam-
kami, proboiami, w górney zamek wnę-
trzny,. częścio słomą, częścio dranicami
kryty. Od tego szpichrza ku zabudowaniu
mieszkalnemu ciągno się staienka, powiet-
ka, staynia, • chlewów dwa, komórka,

wszysko zabudowanie wspomnione słomą
kryte, browar dranicami kryty, obok bro-
waru piekarnia w iednym zabudowaniu
przy izbie mieszkalney, maiącey drzwi,
okien troie, alkierz z drzwiami dwoma
iedne do izby, drugę do sieni у oknie
iednym, tudzież komorza z dwoma drzwia-
mi, oknami dwoma; w środku tey wspo-
niioney izby mieszkalney у piekarni sieni'
maiące kuchenkę у drzwi dwoie. Naprze-
ciw zabudowaniu mieszkalnemu, роті-
nowszy wyżez wspomiony szpichrz, gu-
mno, do którego drzwi niemasz, prócz
słupów dwa stoi oznaczała, a drzwi nie-
gdyś byłe. Po prawey stronie szpichrz
słomą kryty z drzwiami na zawiasach,
niedaleko świronek dla zsypania miękiny,
dein stodoła słomą kryta, maiąca drzwi
dwoie podwóynych у tok środkiem tylko,
szopj na siano, słomę. Gumienne у dwor-
ne zabudowanie całe hałasowaniem ogro-
dzone.

Grunta dworne у cianożęci. Grunta
dworne dzieło się na trzy zmiany, których
poletek pierwszy od wschdu słońca nazj-
waiący się Wielkie pola ztyka się końca-
mi o ścianę Zasimowską od borku cu-
dzego, nazwanego uroczyszczem Kołodziny,
ma sianożęć Paczowszczyzna, drugi za fol-
warkiem funduszowym plebanij Szereszow-
skiey, od południa ztykaiący się z błotami
Szubickiemi, maiący sianożęć nazywaiąco
się uroczyszczem Beresty, trzeci siedzibny
koło wsi takoż ku południowi opieraiący
się o błoto Mordoszowskę z łąkami naz-
wanemi uroczyskami Dubowe у Kropi-
wnica.

Las. Las wsi Starej Woli, bardziey
zarosle nazwać się mogący, bo tylko na
opał zdolnj у grodźbę, mało co na budo-
wle, dobroć iednak swoią z obszyrności
wsławić może.

Zasiew na rok 1770.

Żyta szanę 40. Jęczmienia szanę 20.
Owsa szanę 25. Gryki szanę 14. Grochu
szanę 1. Bobu szanę 2/i. Konopi szanę J/i 6.
Siemienia szanę */*• Jarki szanę 1. • .
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Powinność poddanych. Ci wyż wspo-
mnieni poddani każdy z gruntu sadzibne-
go służą pańszczyzny trzy dni męszczy-
zna, trzy dni kobieta, przytym stróże mę-
ską nocną tylko koleyno pełnią у gwałtów
cztery do żniwa odbydź obowiązani, zaś
inna danina z tey że sadzi by w rubrykach
wyrażona iako to: owsa miarą Szereszow-
ską szanek ieden, kapłon ieden, jay dzie-
sięć, lnu garści dziesięć у podymne po-
dług abjuraty wnosić powinni do dworu.

Karczma. Karczma w tey wsi, należą-
ca do dworu, wiezna, z izbą, alkierzem,
w izbie okien trzy, drzwi iedne z sieni,
drugie do komory, w komorze okienko
iedno у drzwi na podwórze, częścią sło-
ma, częścią dranicami kryta, przy karcz-
mie browar, słodownia pod iednym zabu-
dowaniem drewnianym, dranicami kryte,
chlewów dwa plecionych pod słomą sto-
dółka pleciona, takoż pod słomą z którey
karczmy arędy złotych polskich dwieście
piędziesiąt у trzy, groszy dziesięć, dico
253 gr. 10.

Granica wsi Starey Woli. Na wschód
zaczowszy od rowu, graniczącego z grun-
tami Przezdzielskiemi (który obszyrniey
na pułnoc wspomni się) ciągnie się gra-
nica zaroślami, graniczącemi takoż z zaro-
ślami Przezdzielskiemi, a ciągnąc się staci
plus minus dwadzieścia, wychodzi na grun-
ta oromę, nazwane Wielkie pola, graniczą-
ce z polami boiarów wsi Starey Woli aż
do ściany Zasimowskiey, gdzie у granica
wschodowa kończy się. Na południe wspom-
niona ściana graniczy po pod borek cudzy
Kołodziny w rectilinium na staci plus
minus czterdzieści aż do gruntów folwar-
ku plebanij Szereszowskiey, gdzie złamaw-
szy się ciągnie się po nad gruntami wspo-
mnionego folwarku ku zachodowi na staci
plus minus czterdzieści dwie do politku
swego, nazwanego uroczyszczem Sadzibny,
który politek między gruntem plebańskim
у boiarskim środkiem rościąga się aż do
błota Zasimowskiego у Szubickiego, koń-
cząc granicę południową. Na zachód z
gruntami folwarku Obrubskiego, należą-
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cego do plebanii Szeroszowskiey de Ritu
Greco Szereszowskiomi у Przezdziecskie-
ii)i . . . . Na pułnoc takoż z grun-
tami Przezdz . . mi, które rozgrani-
cza ezęśeio sianożęć, ezęścio . . . .
różnie łamiący się, a kończący się po za-
rośle wspomnione w granicy wschodowey.

W osobliwym' zaś mieyscu między Wo-
tami Starowolśkich boiarów у Obrubskie-
go folwarku Hrud iest nazywający się
uroczyszczem Izbiszcza, w spokoyney zaw-
sze będąca wieś possessyi. Igna, Lancko-
ronski, Paszkowski Py Z. S. W. B.

Jt 33—1770 г. Января 24

Инвентарь Тыркшлевскаго староства, Тель-
шевскаїо пов та.

Изъ актовой книги ІШвельскаго гродскаго суда
за 1795 і-од-ь, № 14829 л. 937—942.

Akt inwentarza dworzańskiego na sta-
rostwo Tyrkszle.

Koku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, miesiąca Decembra dwódzie-
stęgo czwartego dnia.

... Przed aktami Jcv Imperatorskiey Mości
grodzkimi xięst\va Zmudzkiegp repartycyi
Szawęlskiey, stawaiąc obecnie \V. Imść
pa". Antoni Łukowski inwentarz podawczy
starostwa Tyrkszlewskiego do akt podał,
którego następne wyrazy.

Inwentarz podawczy starostwa Tyrk-
szlewslriego post liberam cessionem W.J.P.
Benedykta Franciszka Skarbka Ważyń-
skiegu, pułkownika ptt. J. Kr. mści xię-
stwa Zmudzkiego, in personas WWJ. P.P.
Felixa у Maryanny z Szuksztów Skarb-
ków Waryńskich, podstar. sądowych Tel-
szewskich X. Zgo, starostów Pożyżem.,
małł., przezemnie Andrzeja Suchodolca,
czeszn. woiewodztwa Smoleńskiego, stty
Judran.,, dworzanina J. Kr. mści skar. X.
Żgo, za osobnym wydanym listem od Nay-
jaśnieyszey Kommissyi skarbowey W. X.

Litt. w roku tysiąc siedmset siedmdziesią-
tyrn, msca Januaryi dwódziestego czwar-
tego dnia, in fundo sporządzony et ad acta
grodu TelszewskiegoX. Zgo oddany.

Miasto Tyrkszle. Dym pierwszy Marcin
Jawtakis, tynlow dziewięć. Dym drugi
Stanisław Judeykis, tynfów dziesięć. Dym
trzeci Jerzy Girtas, tynfów dwanaście.
Dym czwarty Jan Rymutis, tynfów sześć.
Dym piąty Józef Wismin, tynfów siedm.
Dym szósty Józef Girtas, tynfów dziesięć.
Dym siódmy Wiktory Petroszko, tynfów
iednaście. Dym ósmy Maciey Petroszko,
tynfów dziesięć. Dym dziewiąty Jan Tom-
kus, tynfów sześć. Dym dziesiąty Mateusz
Buta. tynfów dwanaście. Dym iednasty
Symon Mutuł, tynfów sześć. Dym dwó-
nasty Antoni Wałtas, tynfów dziesięć. Dym
trzynasty Andrzey Pundziewicz, tynfów
dziesięć. Dym czternasty Kazimierz Buta,
tynfów dwanaście. Dym piętnasty Józef
Płatuk, tynfów ośm. Dym szesnasty Mar-
cin Meyżis, tynfów dziesięć. Dym siedm-
nasty J. P. Jan Daniulewicz, ogrodnik,
nie płaci—szlachcic wolny. Dym ośmna-
sty Michał Kolenda, ogrodnik, nie płaci,
wolny. Dym dziewiętnasty Izydor Suszyn-
ski, ogrodnik, nie płaci, wolny. Dym dwó-
dziesty Józef Przeałgowski, ogrodnik, nie-
płaci, wolny. Dym dwódzicsty pierwszy
Jan Brozowski, ogrodnik, niepłaci, wolny.
Dym dwudziesty drugi Andrzey Szadkus.
ogrodnik, nie płaci, wolny. Ci ogrodnicy ex
quo gruntu ani placów nie maią, tyle na
ogródkach mieszkaią, nic nie płacą, ale po-
winni iezdzić z listami, gdzie dwór poszle.
Arendy z karczmy mieyskiey z młynkiem
tynfów sześćset. Komput: dymów dwadzie-
ście dwa. Latus efiicit tynfów siedmset
czterdzieście dziewięć.

Wieś Letenie. Dym pierwszy Mateusz
Pundzewicz, tynfów dwadzieście trzy. Dym
drugi Kazimierz Gielżinis, tynfów dziesięć.
Dym trzeci Jan Gabalis, tynfów ośmna-
ście. Dym czwarty Józef Kaczorowski, tyn-
fów dziesięć. Dym piąty Jan Gaytaytis,
tynfów siedmnaście. Dym szósty Michał
Bałwacz, tynfów iednaście. Dym siódmy

23
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Michał Stefanaytis, ogulnik, tynfów iedna-
ście. Dym ósmy Jakub Żyłakowski, ogul-
nik, tynfów sto. Komput: dymów ośm, fa-
cit tynfów dwieście.

Wieś Piewany. Dym pierwszy Franci-
szek Gramas, tynfów trzynaście, szostak
ieden. Dym drugi Jan Puderis, tynfów
ośm. Dym trzeci Antoni Wilk, tynfów
dwanaście. Dym czwarty Andrzey Łapsis,
tynfów dziewięć. Dym piąty Jerzy Kęsmin.
tynfów trzynaście, Dym szósty Kazimierz
Plinis, tynfów siedm. Dym siódmy Jakub
Molis, tynfów ośm. Dym ósmy Marcin
Judeykis, tynfów sześć. Dym dziewiąty
Jakub Judeykis, tynfów sześć. Komput:
dymów dziewięć, facit tynfów ośmdziesiąt
dwa, szostak ieden.

Wieś Plenaki, Tykuzie у Woliny. Dym
pierwszy Józef Wilk, tynfów dziewięć.
Dym drugi Tomasz Bałtutis, tyntów ośm.
Dym trzeci Piotr Wilk, tynfów ośm. Dym
czwarty Franciszek Butkus, ogulnik, tyn-
fów dwanaście, szostaków dwa. Dym piąty
Kazimierz Butkus, tynfów szesnaście. Dym
szósty Józef Medyk, ogulnik, tynfów ośm-
naście. Dym siódmy Mateusz Gielżinis,
tynfów siedmnaście, szostaków dwa. Dym
ósmy Bartłomiey Łumski, tynfów dwa-
dzieścia. Dym dziewiąty Antoni Szynkutis,
tynfów dziesięć. Komput: dymów dziewięć,
facit tynfów sto dziewiętnaście, szostak
ieden.

Wieś Bolany. Dym pierwszy Jan Bor-
kowski, ogulnik, tynfów ośmdziesiąt. Dym
drugi Marcin Dudyk, tynfów piętnaście.
Dym trzeci Andrzey Drozdowski, tynfów
dziesięć. Dym czwarty Kazimierz Kudys,
tynfów ośm. Dym piąty Antoni Szwompis,
tynfów iednaście. Dym szósty Jerzy Balsis,
ogulnik, tynfów piędziesiąt. Dym siódmy
Symon Szakis, tynfów trzynaście. Dym
ósmy Tomasz Meyzis, tynfów piętnaście
Dym dziewiąty Stanisław Juszko, tynfów
dwadzieście. Dym dziesiąty Mateusz Molis,
tynfów dwadzieścia. Dym iednasty Józef
Girtas, tynfów trzynaście. Dym dwunasty
Jakub Dyma, tynfów dziewiętnaście. Dym
trzynasty Franciszek Woweris, tynfów

dwanaście. Dym czternasty Mateusz Gra-
mas, tynfów dwanaście. Dym piętnasty
Józef Baranowski, tynfów szesnaście. Dym
szesnasty Michał Woweris, tynfów dwa-
naście. Żyd za karczmę arendyL tynfów
sto. Komput: dymów szesnaście, facit tyn-
fów czterysta dwadzieście sześć.

Wieś Bmże у Bawmie. Dym pierwszy
Andrzey Sloże, tynfów trzydzieście. Dym
drugi Jan Szwompis, tynfów dziesięć.
Dym trzeci Jerzy Sloża, tynfów trzydzie-
ście. Dym czwarty Jerzy Okuszko, tynfów
piędziesiąt. Dym piąty Tomasz Jakubow-
ski, tynfów dwanaście. Dym szósty Józef
Cabolis, tynfów sto. Dym siódmy Andrzey
Źułakowski, tynfów sześćdziesiąt. Ci wszy-
scy pańszczyznę nie idą, ex quo ogulnicy,
prócz iednego Szwompia. Komput: dymów
siedm, efficit tynfów dwieście dziewiędzie-
siąt dwa.

Wieś Spurgany у Muoułly. Dym
pierwszy Szymon Jawga, ogulnik, tynfów
siedmdziesiąt. Dym drugi Franciszek Ke-
smin, tynfów czternaście. Dym trzeci Mi-
chał Abrutis, tynfów sześć. Dym czwarty
Jan Jawga, tynfów piętnaście. Dym piąty
Michał Jucius, tynfów dziesięć. Dym szó-
sty Józef Petrykis, tynfów trzynaście.^Dym
siódmy Wawrzyniec Anużys, tynfów dwa-
dzieście ieden, szostak ieden. Dym ósmy
Józef Judeykis, tynfów sześć. Dym dzie-
wiąty Andrzey Żwirzdin, ogulnik, tynfów
sto. Dym dziesiąty Kęsmin Józef, tynfów
ośm. Komput: dymów dziesięć, 'tfacit tyn-
fów dwieście sześćdziesiąt trzy, szostak
ieden.

Wieś Ginedzie у Narwoysze. Dym
pierwszy Symon Kęsmin, tynfów sześć.
Dym drugi Jan Klawseykis, tynfów dzie-
sięć. Dym trzeci Bartłpmiey Kaczarowski,
ogulnik, tynfów ośmdziesiąt. Dym czwarty
Józef Wałtas, ogulnik, tynfów sześćdzie-
siąt pięć. Dym piąty Mateusz Ławrynay-
tis, tynfów dziesięś. Dym szósty Malinska
wdowa, tynfów trzynaście. Dym siódmy
Jerzy Gielżynis, tynfów dziesięć. Dym
ósmy Jerzy Szablinski, ogulnik, tynfów
czlerdzieście. Dym dziewiąty Tomasz
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Zwirzdin. ogulnik, tynfów dziewiędziesiąt.
Dym dziesiąty Stanisław Zwirzdin, ogul-
nik, tynfów dziewiędziesiąt. Dym iednasty
Jerzy Szawbrysis, ławnik, wolny od wszy-
stkiego. Komput: dymów iednaście, facit
tynfów czterysta czternaście.

Wieś Zastawcie у Liksznukie. Dym
pierwszy Jerzy Ziawga, tynfów dwadzie-
ście. Dym drugi Symon Jueius, tynfów
dwadzieście. Dym trzeci Antoni Gabalis,
tynfów dwanaście. Dym czwarty Jakub
Butkus, tynfów piętnaście. Dym piąty
Piotr Brużas, tynfów piętnaście. Dym szó-
sty Woyciech Sztaubrezis, tynfów sto.
Komput: dymów sześć, facit tynfów sto
ośmdziesiąt dwa.

Wieś Jawtakie. Dym pierwszy Jakub
Gabalis, tynfów szesnaście. Dym drugi
Franciszek Mazun, tynfów iednaście, szo-
staków dwa. Dym trzeci Józef Gabalis,
tynfów dwadzieście. Dym czwarty Józef
Gabalis, tynfów dziewięć. Dym piąty Mi-
chał Buzak, tynfów dwadzieście. Dym
szósty Mateusz Skubeyko, tynfów dwana-
ście. Dym siódmy (Stefan Ziawga, tynfów
ośm. Dym ósmy Antoni Gieryk, ogulnik,
tynfów sześćdziesiąt. Komput: dymów ośm,
lacit tynfów sto piędziesiąt sześć, szosta-
ków dwa.

Wieś Pumpury. Dym pierwszy Waw-
rzyniec Nagis, tynfów piętnaście. Dym
drugi Michał Kuduł, tynfów siedmdziesiąt.
Dym trzeci Tomasz Szadkus, tynfów sześć.
Żyd arendy tynfów trzydzieście. Komput:
dymów trzy, faoit tynfów sto dwadzieście
ieden.

Wieś Rudzie. Dym pierwszy Stanisław
Mazutis, tynfów siedmnaście. Dym drugi
Antoni Reytis, tynfów siedmnaście. Dym
trzeci Stefan Norwiłło, tynfów piętnaście.
Dym czwarty Jan Wasilewski, tynfów trzy-
naście. Komput: dymów cztery, facit tyn-
fów sześćdziesiąt dwa.

Wieś Kurmaycie. Dym pierwszy Tomasz
Gieryk, ogulnik, tynfów sto piędziesiąt. Dym
drugi Antoni Bilewski, tynfów dwadzieście.
Dym trzeci Józef Jucius, tynfów dwana-
ście. Żyd arendy tynfów sto trzydzieście

trzy, szostak ieden. Komput: dymów trzy,
facit tynfów trzysta piętnaście, szosztak
ieden.

Wieś Troskacie. Dym pierwszy Stani-
sław Wmalis, ogulnik, tynfów sto. Dym
drugi Józef Woytkus, tynfów trzynaście.
Dym trzeci Jan Mazun, tynfów dwadzie-
ście. Dym czwarty Kazimierz Jucius, tyn-
fów dwadzieście. Komput: dymów cztery,
facit tynfów sto piędziesiąt trzy.

Wieś Kalniany. Dym pierwszy Jerzy
Ławrynaytis; tynfów siedm.. Dym drugi
Piotr Statkus, tynfów dwadzieścia. Dym
trzeci Jakub Gieryk, tynfów dwadzieście.
Dym czwarty Jan Brużas, tynfów piętna-
ście. Dym piąty Jan Gintowski,, tynfów
trzynaście. Dym szósty Maciey Zurowski,
tynfów piętnaście. Komput: dymów sześć,
facit tynfów dziewiędziesiąt.

Summaryusz ieneralnych z czynszów
arendy młynów sttwa Tyrkszlewskiego in-
trat wynikaiących. Śpecyfikacya wiosek у
krescencyi. Dymów dwadzieście dwa —
miasto Tyrkszle z młynem у arędą, tynfów
siedmset czterdzieście dziewięć, efficit
złłch pllch dziewięćset czterdzieście ośm,
groszy dwadzieście dwa. Dymów siedm-
naście—Wieś Letenie у Piewiany, tynfów
dwieście ośmdziesiąt dwa, szostak ieden,
efficit złłch poJlch trzysta piędziesiąt siedm,
groszy ośmnaście у puł. Dymów dzie-
więć—Wieś Pknakie, Tykuzie у Walmy,
tynfów sto dziewiętnaście, szostak ieden.
efficit złłch pollch sto piędziesiąt ieden,
groszy cztery у pół. Dymów dwadzieście
trzy — Bolany, Bruże у Bawmie, tynfów
siedmset ośmnaście, efficit złłch pollch
dziewięćset dziewięć, groszy czternaście.
Dymów dziesięć— Wieś Spurgany Mniully,
tynfów dwieście sześćdziesiąt trzy, szostak
ieden, efficit złłch pollch trzysta trzydzie-
ście trzy, groszy szesnaście у puł. Dymów
iednaścio—Wieś Ginedzic у Narwoyszc, tyn-
fów czterysta czternaście, efficit złłch
pollch pięćset dwadzieścia cztery, groszy
dwanaście. Dymów sześć — Zastawcie у
IAksznuMe, tynfów sto ośmdziesiąt dwa,
efficit złłch pollch dwieście trzydzieście.
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groszy szesnaście. Dymów piętnaście —
Wieś Jawiokie, Pumpury у Kudzie, tynfów
trzysta trzydzieście dziewięć, szostakow
dwa, efficit złłcli pollch czterysta trzydzie-
ście, groszy siedm у czwierć. Dymów
trzynaście—Wieś Kiirmaycie, Troskacie у
Kalniany, tynfów pięćset piędziesiąt ośm,
szostak ieden, efficit złłcJi siedmset siedm,
groszy sześć у pół.

Krescencya: żyta beczek trzynaście a
złłch dwadzieścia cztery, efficit złłch pollch
trzysta dwanaście. Owsa beczek ośm, trzy
czwarte, a złłch dziesięć, efficit złłcli poll-
skich ośmdziesiąt siedm, groszy piętna-
ście. Jęczmienia beczek trzy у dwie czwar-
te, a złłch szesnaście, efficit złłch pollch
pięćdziesiąt sześć. Grochu beczki iedna
czwarta у iedna wtóra, efficit złłch dzie-
więć. Gryki beczki iedna wtóra у iedna
czwarta, efficit złłch trzy. Siana wozów
dwieście, a złłch dwa, efficit złłch czte-
rysta.

Komjmt dymów sto dwadzieście sześć.
Summa summarum z krescencya złłch
pollch pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt,
groszy trzynaście.

Expens teyże smutny. J .P. Dyspozytorowi
z namiestnikiem pensyi złłcb pollch pięć-
set. Ciwunowi złłch pollch czterdzieście
dwa. Parobkom folwarcznym złłch pollch
piędziesiąt. Gospodyni у dziewkom fol-
warcznym złłch pollch siedmdziesiąt, Na
żelazo do reperacyi dworu у gospodar-
stwa folwarcznego potrzebne, toż soi, sie-
dzi dla J .P\ dyspozytora у czeladzi fol-
wareziiey złłch pollch dwieście. Na repe-
racyą młyim, karczem et c-ra у kupowa-
nia żelaza do nieb złłch pollch dwieście.
Expensu facit złłcli pollch tysiąc sześć-
dziesiąt dwa, Restat w skarbie złłch polic!)
cztery tysiące trzysta dziewiędziesiąt ośm,
groszy trzynaście. Od tey restanc.yi cztery
tysiące trzysta dziewiędziesiąt ośm złłch у
groszy trzynaście vigore ordynacyi Nay-
jaśnieszey Kommissyi Skarbowey* W. X.
Litt. należy do grodu Telszewskicgo wyni-
kaiącey kwarty na dwie raty rozłożone
złłch pollch tysiąc dziewiędziesiąt dziewięć,

groszy dwanaście, trzy у iedna czwarta,
tysiąc dziewiędziesiąt dziewięć, groszy
miedzianych dwadzieście trzy.

Powinność włościan sttwa Tyrkszlewskiego.

Pańszczyznę latem, to iest od Ś. Jerze-
go do S. Marcina każdy gospodarz po
dwa dni, z czym dwór każe, na swoim
chlebie od wschodu słońca aż do zacho-
du odbywać powinien, w zimie zaś po
dniu iednyrn. Latem do zbierania z pola
żyta у jarzyny kroi?» pańszczyzny ciż wło-
ścianie maią po dwa dni odbywać, in
simili у do sprzątnienia łąk po dwa dni.
Na stróżówstwo po dwóch zimo у latem
na swym chlebie po trzy dni koleyno
prócz pańszczyzny chodzić maią. Słody na-
dworną potrzebę,' ile się da, koleyno każ-
dy prócz pańszczyzny powinien wyrabiać.
Pod wody, gdzie dwoi* у z czym każe, o
mil piętnaście lub więcey koleyno dawać
у samą podrozczyznę odbywać powinni,
toż у z listami iezdzić. Do uprawiania • o-
grodów, składania grząd, do plewidła у do
zdeymowania mieszczanie tegoż sttwa obo-
wiązani, ex quo pańszczyzny nie idą. Oś
każdy włościanin według dawnego zwy-
czaj u na dworką у folwarczną potrzebę po
sążniu szerzyny у wyszyny wywieść po-
wi.nien. Bierwiona jak na potrzebę dwor-
ną, tak na reperacją młynów, karczem у
onych stawienie, etc-ra na swoich dniach
powinni wywozić. Przędza jaka się ze
dworu da, prząść у wytkać ciż włościanie
na swoich dniach obowiązani. Hyberna
dworna ratami dawnym zwyczaien) ma
być1 wybierana у do kancollaryi importo-
wana. Młóczbę ciż włościanie całą koleyno
wszyscy odbywać powinni, oprócz pań-
szczyzny.

Zważywszy, że pola mało w tym sttwie
znayduie się, dla rozmnożenia krescencyi
większey z przyczyny pańszczyzny maley
a przeto iak skarbowi Rzeczy pospolitcy
iest umnieyszeniem kwarty, tak nie mniey
у W. possessorowi dyminuacya w wiwen-
dzie, przy tym leż dzieją się wielkie szko-
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dy w oborze przez zwierza z lasów zaro-
słych koło poi у pastwisk, zabiegaiąc,
gdyby ten niegospodarny nieporządek
у daley !-ie szerzył się, za dobrowolnym
zgodzenie! •• się włości postanawiacie, gdy-
by iak włościanie, кгоы pańszczyzny, tak
też у ..guhicy krom vb\i zwyczajnych la-
tem i\o roboty ."a wiosnę, po trzy dni у
w iesie'1! po d;ą trzy szli do trzebienia,
na swoim chlebie.

Włościanie tego sttwa "granic dawnych
powinni postrzegać., gdyby w całości swo-
iey zostawały, zayi^ować graniczącym
gruntu, łąk, poi, lasów etc-ra niedopu-
szczaiąc, kopców ruynować dawnych nie
dozwalać, owszem o takowych przestęp-
nych zwierzchności donaszać iak nayrych-
ley powinni jod surową karą, jako у do-
pióro wyiechawszy na granice kopce po-
ruynowane między ichm. szlachtą okolicy
Gawrylów widziałem, toż у między oko-
Jicą Lełayciow w obrębie nazwanym
Szerksznis należącym do sttwa Tyrkszlew-.
skiego, a teraz zabranym bez żadnego do-
wodu, mimo kopce wyraźne у ogranicze-
nie dawne wyprowadzone circum circa
tego sttwa za poprzedzeniem proźb W. J.
Раі'і Edel Tauby Gadonowey, na ten czas
starościney Tyrkszlewskiey, przez wyzna-
czonych rewizorów od S. P. Nayjaśniey-
szego Króla ii-łści polskiego Władysława
roku tysiąc sześćset trzydziestym dziewiątym,
dnia dwudziestego dziewiątego Februaryi,
Woyciecha Ważynskiego, ciwuna Dyrwiań-
skiego, slty Tyrkszlewskiego, dworzanina
pokoiowego у Piotra Rayskiego, sekre-
tarza, którzy to ich.mość rewizorowie, zie-
chawszy ad l'.in..l.im pomienionego sttwa
w roku tysiąc sześćset czterdziestym, dnia
wlórego Kwietnia, rowizyą wszystkich
gruntów uczynili у płace у powinności z
nich ustanowili, toż iak wkoło granicy
kopcami osypali у w ograniczeniu opisali,
et ad approbationcm tegoż Nayjaśniey-
szego S. P. Króla Polskiego Władysława
roku tysiąc sześćset czterdziestdgo pier-
wszego, dnia dwudziestego pierwszego
Marca podali, który we wszystkim kon-

firmował, ut patet z listu z podpisem rę-
ki pod pieczęcią wydanego; iterum toż
same ograniczenie podług dekretu kom-
mi^sarskiego względem ustaw ferowanego
przez Ś. P. Króla Jana w roku tysiąc
sześćset ośmdziesiątyra, dnia dwódziestego
pierwszego Junij ki>nfiri'iowane, gdzie do-
pióro у ja, ziechawszy ad fuj-dum tego
starostwa Tyrkszlewskiego, vigore sonan-
cyi przywileju alias konsensu, wydanego
od JNTayjaśnieyszego Króla n-iści Stanisła-
wa Augusta, szczęśliwie ?:»ai' panuiącego
у listu osobliwego od Nuyjaśnieyszey
Kommissyi Skarbowey, ze wszystkiemi atty-
nencyami у pertynencyami podług wyż
mianowanego ograniczenia, approbowanego
przez Ś. P. Królów Władysława у Jana
in realem et actualem possessionem W.
WJ.P. Felixowi у Maryannie z Szuksztów
Skarbkom Ważyńskim, podstarostóm są-
dowym Telszewskim X. Żgo, starostom
Pożyzemskim małżąnkóm podałem. U tego
inwentarza podpis dworzanina takowy An-
drzey Suchodolec, starosta Judraycki,
dworzanin skarbowy W. Xtta Litt. Xtta

| Żmudź, repartycyi Telszewskiey.
1 Ad haec list podawczy następny. An-

drzey Suchodolcc, czesnik woiewództwa
Smoleńskiego, starosta Judranski у dwo-
rzanin J. Kr. piści skarbowy Xtta Źgo.
Oznaymuię tym moim dworzańskim po-
dawczym iistem, iż J.. Kr. mość Pan miło-
ściwy listem przywilejem konsensem swo-
im W. J. Panu Benedyktowi Franciszko-
wi Skarbkowi Ważyńskiemu, pułkownikowi
Telszewskiego у Płotelskiego powiatów X.
Żgo, prawa swego dożywotniego na sttwo
Tyrkszlewskie, w X. Żm., w powiecie
Telszewskim leżące, sobie służącego zrzec
się, ustąpić у wlewek prawny in personas
WW.J.PP. Реііха у Maryai-л'л z Szuksz-
(ów Skarbków Ważyńskich, tpodstarościch
sądowyi b Telszewskich X. Żgo, starostów
Pożyże.p>.skich, małżonków, aczyjuć pozwo-
liwszy, роііаіче takowego sttwa Kommis-
syi Skarbu W. Xtt. Lit. zlecił, a Nayja-
śnieysza Komissya Skarbowa Litewska z
władzy у juryzdykcyi swoiey, stosuiąc się
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do prawa pospolitego у poraienionego J.
Kr. mści przywileju konsensu, w roku
tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósmym, msea
Czerwca dziewiątego dnia wydanego, na
fundamencie oraz cessyi przez W.J.P- Be-
nedykta Franciszka Skarbka Ważyńskiego,
pułkownika pttw Xttwa Żmudź., na osoby
WWJPP. Felixa у Maryanny z Szuksztów
Skarbków Ważyńskich roku przeszłym
tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósmym, mie-
siąca Oktobra dwódziestego dnia uczynio-
ney, tegoż roku, miesiąca Nowembra ós-
mego dnia przed aktami ziemskiemi Xtta
Żmudź, repartycyi Telszewskiey przyzna-
ney, osobliwym listem swoim w roku im-
mediate przeszłym tysiąc siedmset sześć-
dziesiąt dziewiątym, miesięca Junij dwó-
dziestego wtórego dnia z kancellaryi skar-
bowey W°. Xttwa Litt. wydanym, do po-
dania toties mianowanego starostwa mnie
Suchodolcowi, czesznikowi Smoleńskiemu,
staroście Judranskiemu у dworzaninowi
J. Kr. mści skarbowemu Xttwa Żmudź,
dała moc у zleciła. In virtute którego li-
stu oraz de super wyrażonego przywileju
konsensu i cessyi .W. J. Pana Benedykta
Skarbka Ważyriskiego, pułkownika pttw
X. .^go, ja J.ndrzey Suchodolec, czesznik
Smoleński, stta Judranski у dworzanin
skarbowy Xttwa Żmudź, dość czyniąc obo-
wiązkowi memu dworzańskiemu, ad fun-
dum toties rzeczonego sttwa Tyrkszlew-
skiego. w Xttwie Żmudź., w pttcie Tel-
szewskim situm maiącego ziechawszy у
ad mentem wydaney od Nayjaśnięyszey
Kommissyi' Skarbowey W. Xttwa Litt. do
mnie dyspozycyi poddanych, czynsze, aren-
dy у wszelkie pro wenta przezemnie spo-
rządzonym inwentarzem exakte opisawszy,
kwartę sprawiedliwą z tych wszystkich
prowentów in kwantitate tysiąc dziewię-
dziesiąt dziewięć złłch pollch у groszy
dwadzieście trzy у ćwierć wyciągnołem,
у WW. ad personas JPP. possessorom
aby dwoma ratami do Skarbu Rzeczy po-
spolitey wypłacili oznaymiłem, oraz toties
wspomnione Sttwo Tyrkszlewskie, w Xttwie
Żmudź., w pttcie Tełszewskim sytuowane,

sam dwór Tyrkszle nazwany, z zabudowa-
niem wszelkim w nim znayduiącym się, г
zasiewem żytnim, z miasteczkiem, karcz-
mami, młynami у wsiami specifice wyra-
żonemi, z poddanemi w nich mieszkaią-
cemi, z ich żonami у dziećmi utriusque
sexus, z bydłem, końmi у wszelkim onych
dobytkiem, z czynszami, powinnościami w
inwentarzu specyfikowanemi, a bez pomia-
ru nie uregulowanemi, z gruntami orome-
mi, Jesnemi у sianożętnemi, tak iako
zdawna w swoich granicach, duktach, kop-
rach podług dawnieyszych ograniczeń у
inwentarzów in suo esse było, oraz ze
wszelkiemi attynencyami у przynależno-
ściami, zdawna et ad praesens do tego
starostwa naJeżącemi, rozeszłych poddanych
zyskiwaniem, hybernowych et ąuarum vis
avulsarum recuperatione, w realną у ak-
tualną WWJPP. Felixa у Maryanny z
Szuksztów Skarbków Ważyriskich, podsta-
rostów sądowych Telszewskich Xttwa
Zmudz., starostów Pożyżemskich małżon-
ków possessyą podałem, a takowego po-
dania mego trzy exemplarze inwentarzów
sporządziwszy, ieden circa fundum pomie-
nionego starostwa zostawiłem, drugi ad
acta xiąg grodzkich Xttwa Żmudź, poda-
łem, trzeci ad archium skarbu W. Xttwa
Littgo, według przepisu Nayjaśnieyszey
Kommissyi Skarbowey Littey wydanego,
do oddania wziółem, na doAvcd czego ten
móy list dworzański podawczy podpisem
ręki mey pi-zy zwykłych trzech pieczęciach
stwierdzam. Pisań w Tyrkszlach roku
tysiąc siedmset siedmdziesiątego, msca
Januaryi dwódziestego czwartego dnia. U
takowego dworzańskiego podawczego łistu
przy wyciśnionych trzech rodowitych pie-
częciach na czerwonym laku podpis dwo-
rzanina skarbowego W. Xttwa Litt. na-
stępny: Andrzey Suchodolec, starosta Jud-
ranski, dworzanin skarbowy W. Xttwa
Litt. X. Żgo. Który inwentarz wespół z
listem dworzańskim podawczym iest do
xiąg grodzkich Xttwa Żmudź, repartycyi
Szawelskiey przyięty у wpisany.
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Akt inwentarza podawczego dzierżawy
Alkiskiey, w Xttwic Źmudzkim, w pcie
Małych Dyrwian leżącey.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, msca Decerabra ośmnastego dnia.
Przed aktami Jey Imperatorskiey Mości
Ziemskiemi Xttwa Źmudzkiego, pttu Sza-
welskiego, stawaiąc obecnie W. J. pan
Józef Suszczewicz, rotmistrz woiewodztwa
Nowogródzkiego, inwentarz podawczy dzier-
żawy Alkiskiey, w xięstwie Źmudzkim,
pcie Małych Dyrwian leżącey, do aktów
podał, którego następne brzmienie.

Inwentarz щ podawczy dzierżawi/ Alkissek,
w xięstwie Źmudzkim, powiecie Małych
Dyrwian leżących, post Hberam resignatio-
nem W. J. P. Ignacego Piłsudskiego, stty
Kiwilskiego, in personam W. J. P. Bene-
dykta Butlera przezemnie Andrzeja Su-
chodolca, starosty Judranskiego, czesn.
Smoleńskiego у dworzanina Skarbowego
X. Źmgo, in loco Joci sporządzony. Roku
tysiąc siedmset siedmdziesiątego, msca
Oktobra dwódziestego dnia et in fundo zo-
stawiony.

Wieś AlkiszM. Dymy, prowent czyn-
szowy, Primo, Andrzey Hayduk, złłch
pollch trzydzieście dwa. Secundo, Haydu-
kowa wdowa, złłch pollch dwadzieście
cztery. Tertio, po Jerzym Szawlu pustosz,
złłch pollch dwadzieście cztery. Quarto,
Symon Jurgutis złłch pollch dwadzieście
cztery. Quinto, Jan Girynik, złłch pollch
trzydzieście dwa. Sexto, Jerzy Jasulis złłch
pollch trzydzieście dwa. Septimo, Kazi-
mierz Girynik, złłch pollch dwadzieście
cztery. Octavo, Piotr Łotysz złłch pollch
dwadzieście cztery. Nono, Mathiasz Kry-
sciun, złł. pollch dwadzieście cztery. De-

cimo, Wawrzyniec Mikołaiaytis, złłch pollch
dwadzieście cztery. Decimo primo, Maciey
Krysciun, złłch pollch dwadzieścia cztery.
Decimo secundo, Stefan Jonecki, prusak,
złłch pollch dwadzieścia cztery. Decimo
tertio, Piotr Hayduk, złłch poJlch dwadzie-
ścia cztery. Decimo ąuarto, Antoni Tho-
maszewski, złłch pollch dwadzieścia cztery.
Decimo ąuinto, Gasper Łotysz, złłch pollch
dwadzieście cztery. Decimo sexto, Józef
Bugiimis, złłch pollch dwadzieście cztery.
Decimo septimo, Stefan Qirynik, złłch
pollch trzydzieście dwa. Po Sebestyanie
Giryniku pustosz vacat. Summa efficit
złłch pollch czterysta czterdzieście.

Wieś Kisze. Primo, Mich. Doncyk,
łotysz, złłch pollch trzydzieście dwa. Se-
cundo, Jan Jautziamis, złłch pollch trzy-
dzieście dwa. Tertio, Jautziamis kowal,
złłch pollch dwadzieście cztery. Summa
efficit złłch poi Ich ośmdziesiąt osim.

Compendium omnis tituli intrat dzier-
żawy Alkiszek. \yieśAlkiszki złłch pollch
czterysta czterdzieście. Wieś Kisze złłch
pollch ośmdziesiąt ośm. Z karczmy Alki-
skiey arędy złłch pollch trzysta dwadzie-
ście, z karczmy Kiszowey złłch pollch sto
sześćdziesiąt, z karczmy nad granicą Ok-
miańską złłch pollch trzydzieście sześć.
Krescencya. Żyta purów niemieckich pię-
dziesiąt, a f. cztery, złłch pollch dwieście,
ięczinienia purów niemieckich trzydzieście,
a f. dwa, gr. piętnaście, złłch pollch siedm-
dziesiąt pięć. Owsa purów niemieckich
dwadzieście, a f. dwa, złłch pollcb czter-
dzieście. Grochu purów niemieckich pięć,
a f. cztery, złłch pollch dwadzieście. Siana
wozów sto, a f. dwa, złłch pollch dwieście.
Za jayca dane у sery złłch pollch ośm,
groszy dwadzieścia cztery. Summa sum-
marum złłch pollch tysiąc pięćset ośmdzie-
siąt siedm, groszy polskich dwadzieścia
cztery.

Takowy tedy inwentarz, po odtrąceniu
od summy realney tysiąca pięciuset ośm-
dziesiąt siedmiu złłch pollch у groszy
dwódziestu czterech na dyspozytora, ciwó-
na, parobków, gospodynię у dziewek złłch
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pollch czterysta, też pó' skassowauiu wy-
derkaffera narzucouey kwarty kro1 ч czyn-
szów .ча tychże poddanych, które do tych

i l i ł l i i ł
y p y

czas musieli opłacać osólnie, wyciąg' ą
sprawiedliwey kwarty złłch jiollch dwie-
ście dziewiędziesiąt sześć, groszy dwadzie-
ście.ośm j puł, którą corocznie wielmoż-
ny possessor do własnego grodu opłacać
dwoma ratami obligowanym będzie. Na
dowód rękę nią własną podpisuię. Datt
w Alkiszkacli roku tysiąc siedmset siedm
dziesiątego, mst-.a Oktobra dwódziestego
dnia. Andrzey Snchudolec, stla Judranski,
dworzanin Skarbowy X. Żgo.

Powinność włościan Alkiskich. W tydzień
po trzech stróżów na swym chlebie dawać
do dworu obligai-.tur. Owsa purów dwa-
dzicście razem zsypać powinni na rok,
lnu dwornego iV:tów uwieście sprząść
maią. Każdy gospodarz przy czynszu jaiec
dziesięć, serów raś z włoki po dwa, a z
pułwłoki no iedf.yr- dawać tenentur. Pod-
wody podroszczyznę o J iii kilkanaście
razy dwa odbywać każdy ma na rok.
Każdy gospodarz,, co na włóce siedzi
a czynszu płaci złłch pollcli trzydzieście
dwa, powinien odbyć pańszczyzny na
tydzień po dni trzy, który zaś płaci
złłch dwadzieście cztery, powinien odby-
wać na tydzień po dni dwa. Osi drew
dwie z włoki, dłużyny у szerzyny po są-
żniu krzyżowym wywieść powinni, a z
pół włoki po ied.ney osi. Excepto pań-
szczyzny, do uprawienia ogrodów, plewi-
dła na swoich dniach koleyno chodzić
włościanin powinne. Ciż włościanie granic
tegoż sttwa dopiln.ować powinni są, kopce
poruy.uowane naprawiać, a o wdzieraią-
cym się zaś iakowym by kolwick somsie-
dzie mimo granic tey cyrkumferencyi wraz
maią W. possessorowi donaszać, a w. pos-
sessor podług dawnych duktów, starych
ograniczeń, inwentarzów utrzymywać obli-
gowany będzie. A ieżeli by się znalazły
iakie grunta przez niedozor dawnieyszych
possessorów zabrane, takowe czyli proce-
derem, czyli też przez kombinacyą przy-
iaciół takoż odyskiwać obligowanym bę-

dzie. Nowe budynki stawiać, stare repe-
rować krom pańszczyzny powinni. Do roz-
trzebienia łąk у gruntów na wiosnę po
trzy dni, у \ iesiejii po trzy dni krom
l̂ ariszczyzny wyisć powinni..

A)>.drzey Suchodolcc, stta Judranski,
czeszn wttwa Smoleńskiego у dworzanin
skarbowy X. Źgo. Oz.naymuie tym moim
podawczymlistem, iżJ.Kr. mośćPa)) nasz
miłościwy osobliwym listem przywilejem
konsensem:swoim W. ,). Pa^u Ignacemu
Piłsudskiemu, star. Kiwill., z prawa swe-
go dożyvyo(niego dzierżawy Alkis^ek, w
Xttwie Żmudź., Pcie Małych Dyrwian le-
zących, zrzec się, ustąpić у wlewek pra-
wny in personain W.J.P. BeiM^dykta Bu-
tlera uczynić pozwoliwszy, Кіг^а. Skarb.
W. X. Łitt. zlecił a Nayjaś.uieyszo Korn-
missya Skarbowa z władzy у j ryzdykcyi
swoiey, stosuiąc się do prawa pospolitego
у przywileju J.Kr.Mści roku tysiąc siedm-
set sześćdziesiąt dziewiątego, rasca Paź-
dziernika dwódziestego szóstego dnia z
kancełlaryi nmieyszoy wyda-iego, in vir-
tute oraz cessyi przez W. J. P. Jgnącego
Piłsudskiego, sttę Kiwill., roku tysiąc
siedmset siedmdziesiątego, msca Junij
dwódziestego dnia prawnie исгу.чіонеу у
przed aktami ziemskiemi repartycyi Tel-
szewskiey X. Zgo w roku tynr>e у nscu
dnia dwódziestego wti'»rego przyznancy,
mnie Andrzejowi Sachodolcowi, Star. Ja-
dranskiemu, czesznikowi woiewoilztwa
Smoleńskiego у dworzaninowi Skarbowe-
mu X. Źmgo osobliwym listem swoim w
roku tysiąc siedmset siedmdziesiątym,
msca Julij dziewiątego dnia o tym dono-
szącym, dała moc do podania rzeczopęy
dzierżawy Alkiszck у zleciła. Zaczym ja
AndrzoySuchodolec. starosta Judrąrsln,
czesn. Smoleński у dworzanin X. Źmgo,
insistendo funkcyi mey dworzańskjey, zie-
chawszy ad fundum toties ponienioney
dzierżawy • Alkiszck, ze wszelkim zabudo-
waniem dwornym у gumiennym iuż sta-
rym, z zasiewem żytnim у jarzynnym, z
gruntami oromemi у nic oromemi, z łą-
kami morożnemi у błotnomi, z lasami,'ga-
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jami у zaroślami, z stawami, stawiszczami,
rzekami, rzeczkami, tak iako z dawna et
ad praesens w swoich duktach у grani-
cach miało, z poldanemi, z żonami у ich
utriusąue sexus dziećmi у z czynszami,
dziakłami, daninami, z bydłem, końmi у
całym onych dobytkiem, z wolnym roze-
szłych poddanych hibernowych zyskiwa-
niem, w realną у aktualną moc, posses-
syą у dożywotne dzierżenie W. J. P. Be-
nedyktowi Butlerowi poddałem, a takowe-
go poddania trzy exemplarze sporządziw-
szy, ieden paenes fundum zostawiłem, dru-
gi do grodu Tel szewskiego X. Źgo, a
trzeci ad агсііі шп Skarbu W. X. Litt. do
przesłania wziołem, na dowód czego ten
móy dworzański podawczy list przy zwy-
kłych trzech pieczęciach podpisuię. Datt
w Alkiszkach, roku tysiąc siedmset siedrn-
dziesiątego, msca Oktobra dwódziestego
dnia. U tego podawczego inwentarza przez
dworzanina skarbowego, podpis onego przy
pieczęciach trzech na czerwonym laku
herbowych wyciśnionych temi słowy: An-
drzey Suchodolec. star. Judranski, * dwo-
rzanin skarbowy X. Źgo. Który podawczy
inwentarz iest w księgi ziem. X. Źgo
p.ttu Szawelskiego przyięty у wpisany.
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Инвентарь Домеховской Слободы, Р чицкаго
пов та, Антонины Римшиной.

Изъ актовой книги РЬчицкаго земскаго суда за
1788 годъ № 13611 л. 580—583.

Akt inwentarza wespół z ograniczeniem
na maiętność Słobodę Domechowską, W.
Rymszynie у potomstwu Jeymści służą-
cego.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąl ósme-
go, miesiąca Decembra siedmnastego dnia.

Przed aktami ziemskiemi powiatu Rze-
czyckiego, stanowszy osobiście J. P. Anto-
ni Odyniec, inwentarz maiętnosci Słobody

Domechowskiey, w powiecie Rzeczyckim
leżącey, przy zapisaney w rubrykach da-
niny, pryhonu, oraz gruntu i innych po-
winnośćiów teyże wsi poddanych Słobodz-
kicb ?.d acta podał, którego treść takowa.

Inwentarz maiętnosci Slobody Borne-
chowskiey, w powiecie Rzeczyckim sytuo-
waney, za prawem -wieczyste darownym
od nas Józefa Kazimierza у Felicyanny z
Rymszów Sołtanów, rotmistrzów powiatu
Rzeczyckiego, małżonków, W. J. Pani
Antoninie z Lenkiewiczow Rymszynie,
stolnikowey Czer. у potomstwu ^ieymści
służący, roku Pańskiego tysiąc siedmset
siedmdziesiąt pierwszego, miesiąca Maja
trzynastego dnia wykonnotowany.

Opisanie dwom у zabudowania dwor-
nego у gumienncgo. Jadąc gościńcem z
Hory wody do dworu, wrota nakryte, na
biegunach drewnianych, po prawey stro-
nie świronek do chowania, a obok tego
świronka lamus, drzwi dwoie maiący, na
zawiesach żelaznych, iedne wierzchnie z
zamkiem wnętrznym, a niżnie z zamkiem
wiszącym, z zaszczepką у proboiem; w
tym lamusie okien szkła prostego trzy,
pokryty dorem, pobity goździami drew-
nianymi; nie daleko od lamusu staynia na
koni, wrota na biegunach drewnianych
podwóyne, pokryta dorem, pobita goździa-
mi drewnianemi; od tey niedaleko warzyw-
nia, dorem pokryta, di-zwi iedne na bie-
gunie drewnianym; przy warzywni punka
na młodzież, obok którey wozownia z
dwoma wrotami, przegrodzona, pokryta
słomo należycie; przy tey stayni bokówe-
czka do budynku piekarnianego przysta-
wiona, z zaszczepko; wchodząc zaś do bu-
dynku z dziedzińca po Iewey stronie bu-
dynek mieszkalny, drzwi troie maiący, z
zaszczepkami żelaznemi у zawiesami; w
tym budynku okien trzy szkła prostego,
w komorze iedne, w allderzu dwa, takoż
prostego szkła z okiennicami, ten budynek
pokryty dorem, pobiły drewnianymi goź-
dziami, w onym piec z kafel zielonych z
kominkiem na dach wywiedzionym; po
prawey stronie budynek czeladny, w któ-

24
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rym drzwi iedne na zawiasach, okien czty-
ry szkła. prostego; pieców dwa, ieden kaf-
lany pobielany, drugi do gotowania iedze-
nia. Około dworu parkan, niedaleko gu-
mien dwa, odryn dwie, świronków dwa,
obora z piekarnią, browar z naczyniem у
punka na świnie у łaźnia.

Opisanie daniny у pryhonu oraz gruntu
у innych powinności w tey wsi Słobodzie.

Wieś Sloboda. Osada chłopska iedna,
czwierć włoki, pańszczyzny dni pułtora,
Łukian' Słobodczyk, podymnego septembro-
wego szostak ieden у puł, marcowego
szostak ieden у puł, chmielu czwiertka
iedna, kura iedna, grzybów piędziesiąt,
czerwcu pułłyszki, orzechów pułgarea,
wiązu sztuk pięć. Osada druga, gruntu
czwierć włoki, pańszczyzny dni pułtora,
Jarmoła Nalichacz, podymnego septembro-
wego szostak ieden у puł, marcowego szo-
stak ieden у puł, miodu bezmienów dwa,
chmielu czwiertka iedna, kura iedna, grzy-
bów piędziesiąt, czerwcu pułłyszki, orze-
chów pułgarca, wiązu sztuk pięć. Osada
trzecia, gruntu czwierć włoki, pańszczyzny
dni pułtora, Kuprey JNIalichacz, podymnego
septembrowego szostak ieden у puł, mar-
cowego szostak ieden у puł, miodu bez-
mienów dwa, chmielu czwiertka iedna,
kura iedna, grzybów piędziesiąt, czerwcu
pułłyszki, orzechów pułgarca, wiązu sztuk
pięć. Osada czwarta, gruntu pułwłoki,
pańszczyzny dni trzy, Asip Nalichacz, po-
podymnego septembrowego szostaków trzy,
•marcowego szostaków trzy, miodu bezinie-
nów dwa, chmielu czwiertki dwie, kur
sztuk dwie, grzybów sto, czerwcu łyszka
iedna, orzechów garniec ieden, wiązu sztuk
dziesięć. Osada piąta, gruntu czwierć włoki,
pańszczyzny dni pułtora, Piętro Pietak.
podymnego septembrowego szostak ieden
у puł, marcowego szostak ieden у puł,
miodu bezmienów dwa, chmielu czwiertka
iedna, kura iedna, grzybów piędziesiąt,
czerwcu pułłyszki, orzechów pułgarca,
wiązu sztuk pięć. Osada szósta, gruntu

czwierć włoki, pańszczyzny dzień ieden
у pul, Jarmoła Mandowli, podymnego sep-
tembrowego szostak ieden у puł, mar-
cowego szostak ieden у puł, chmielu
czwiertka iedna, kura iedna, grzybów
piędziesiąt, czerwcu pułłyszki, orzechów
pułgarca, wiązu sztuk pięć. Osada siódma,
gruntu pułwłoki, pańszczyzny dni trzy,
Iwan Hrebko, podymnego septembrowego
szostaków trzy, marcowego szostaków trzy,
miodu bezmienów dwa, chmielu czwier-
tek dwie, kur sztuk dwie, grzybów sto,
czerwcu łyszka iedna, orzechów garniec
ieden, wiązu sztuk dziesięć. Osada ósma,
gruntu pułwłoki, pańszczyzny dni trzy,
Sanko Dziedzik. podymnego septembro-
wego szostaków trzy, marcowego szosta-
ków trzy, miodu bezmienów dwa, chmie-
lu czwiertek dwie, kur sztuk dwie, grzy-
bów sto, czerwcu łyszka iedna, orzechów
garniec ieden, wiązu sztuk dziesięć Osa-
da dziewiąta, grunta czwierć włoki, pań-
szczyzny dni pułtora, Hapon Mikicyn, po-
dymnego septembrowego szostak ieden у
puł, marcowego szostak ieden у puł mio-
du bezmienów dwa, chmielu czwiertka
iedna, kura iedna, grzybów piędziesiąt,
czerwcu pułłyszki, orzechów pułgarca,
wiązu sztuk pięć. Osada dziesiąta, gruntu
czwierć włoki, pańszczyzny dzień ieden у
puł, Mina Mikicionek, podymnego septem-
browego szostak ieden у puł, marcowego
szostak ieden у puł, chmielu czwierć ied-
na, kura iedna, grzybów piędziesiąt, czerw-
cu pułłyszki, orzechów pułgarca, wiązu
sztuk pięć. Osada iedynasta, gruntu puł-
włoki, pańszczyzny dni trzy, Махіпі Za-
char, starowoyt, podymnego septembro-
wego szostaków trzy, marcowego szosta-
ków trzy, miodu bezmienów sześć, chmie-
lu czwiertek dwie, kur sztuk dwie, grzy-
bów sto, czerwcu łyszka iedna, orzechów
garniec ieden, wiązu sztuk dziesięć.. Osa-
da dwunasta, gruntu czwierć włoki, pań-

.szczyzny dni ieden у puł, Hryszko Dawi-
dzionek, podymnego septembrowego {szo-
stak ieden у puł, marcowego szostak ie-
den у puł, miodu buzmienów dwa, chmie-
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lu czwiertka jedna, kura iedna, grzybów
piędziesiąt, czerwcu pułłyszki, orzechów
pułgarca, wiązu sztuk pięć. Osada trzy-
nasta, gruntu czwierć włoki, pańszczyzny
dzień ieden у puł, Siemion Dewmunio-
nek, podymnego septembrowego _ szostak
ieden у puł, marcowego szostak ieden у
puł, chmielu czwiertka iedna, kura iedna.
grzybów piędziesiąt, czerwcu pułłyszki,
orzechów pułgarca, wiązu sztuk pięć. Osa-
da czternasta, gruntu czwierć włoki, pań-
szczyzny dzień ieden у puł, Mina Dew-
munioiiek, podymnego septembrowego szo-
stak ieden у puł, marcowego szostak ie-
den у puł, chmielu czwiertka iedna, kura
iedna, grzybów piędziesiąt, czerwcu puł-
łyszki, orzechów pułgarca, wiązu sztuk
pięć. Osada piętnasta, gruntu czwierć wło-
ki, pańszczyzny dzień ieden у pół, Scie-
pan Dewmunionek, septembrowego szos-
tak ieden у puł, marcowego szostak ieden
у puł, chmielu czwiertka iedna, kura ied-
na, grzybów piędziesiąt, czerwcu pułłyszki,
orzechów pułgarca, wiązu sztuk pięć.
Osada szesnasta, gruntu pułwłoki, pań-
szczyzny dni trzy, Aram Nalichacz, po-
dymnego septembrowego czostaków trzy,
marcowego szostaków tzy, miodu bezmie-
nów dwa, chmielu czwiertek dwie, kur
sztuk dwie, grzybów sto, czerwcu łyszka
iedna, orzechów garniec ieden, wiązu
sztuk dziesięć. Osada siedmnasta, gruntu
pułwłoki, pańszczyzny dni trzy, Wąsil
Dziedzik, podymnego septembrowego szo-
staków trzy, marcowego szostaków trzy,
miodu bezmienów dwa, chmielu czwiertek
dwie, kur sztuk dwie, grzybów sto, czerw-
cu łyszka iedna, orzechów garniec ieden,
wiązu sztuk dziesięć. Osada ośmnasta.
gruntu czwierć włoki, pańszczyzny dzień
ieden у puł, Iwan Dziedzik, podymnego
septembrowego szostak ieden у puł, mar-
cowego szostak ieden у puł, miodu bez-
mienów dwa, chmielu czwiertka iedna,
kura iedna, grzybów piędziesiąt, czerwcu
pułłyszki, orzechów pułgarca, wiązu sztuk
pięć. Osada dziewiętnasta, gruntu czwierć
włoki, pańszczyzny dzień ieden у puł,

Niczypor Dziedzik, podymnego septembro-
wego szostak ieden у puł, marcowego
szostak ieden у puł, miodu bezmien ie-
den, chmielu czwiertka iedna, kura ied-
na, grzybów piędziesiąt, czerwcu pułłyszki,
orzechów pułgarca, wiązu sztuk pięć. Osa-
da dwudziesta, gruntu czwierć włoki, pań-
szczyzny dzień ieden у pał, Zacharya
Dziedzik, podymnego septembrowego szo-
stak ieden у puł, marcowego szostak ie-
den у puł, miodu bezmien ieden, chmielu
czwiertka iedna, kura iedna,-. grzybów pię-
dziesiąt, czerwcu pułłyszki, orzechów puł-
garca, wiązu sztuk pięć. Osada dwudziesta
pierwsza, gruntu pułwłoki, pańszczyzny
dni trzy, Siłko Konował, podymnego sep-
tembrowego szostaków trzy, marcowego
szostaków trzy, miodu bezmienów d\va,
chmielu czwiertek dwie, kur sztuk dwie,
grzybów sto, czerwcu łyszka iedna, orze-
chów garniec ieden, wiązu sztuk dziesięć.
Osada dwudziesta druga, gruntu pułwłoki,
pańszczyzny dni trzy, Anton Dziedzik. po-
dymnego septembrowego szostaków trzy,
marcowego szostaków trzy, miodu bezmie-
nów dwa, czmielu czwiertek -dwie, kur
sztuk dwie, grzybów sto, czerwcu łyszka
iedna, orzechów garniec ieden, wiązu sztuk
dziesięć. Osada dwudziesta trzecia, gruntu
czwierć włoki, pańszczyzny dzień ieden у
puł, Samuyło Nalichacz, podymnego sep-
tembrowego szostak ieden у puł, marco-
wego szostak ieden у puł, miodu bezmie-
nów dwa, chmielu czwiertka iedna, kura
iedna, grzybów piędziesiąt, czerwcu puł-
łyszki, orzechów pułgarca, wiązu sztuk pięć.
Osada dwudziesta czwarta, gruntu czwierć
włoki, pańszczyzny dzień ieden у puł,
Amelko Dawydzionek, podymnego septem-
browego szostak ieden у puł, marcowego
szostak ieden у puł, miodu bezmienów
dwa, chmielu czwiertka iedna, kura iedna,
grzybów piędziesiąt, czerwcu pułłyszki,
orzechów pułgarca, wiązu sztuk pięć.

Komput wszystkiego efficit: osady
chłopów dwadzieście cztyry, gruntu włók
ośra. pańszczyzny dni czterdzieście ośm,
podymnego septembrowego flor. szesna-
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scie, marcowego flor. szesnaście, mio-
du bezmienów trzydzieście ośm, chmie-
lu czwiertek trzydzieście dwie, kur sztuk
trzydzieście dwie, grzybów tysiąc sześćset,
czerwcu łyżek szesnaście, orzechów garcy
szesnaście, wiązu sztuk sto sześćdziesiąt.

Młyn na rzece Wedryczu stoiący, ma
należąc po połowie, oraz stępnik у walusz,
a z tego wszystkiego arędy poniżey wy-
rażoney będzie miała moc odbierać czy to
od mego arędarza, czy to ieżeli zechce
swego, ufunduie na swoiey stronie. Grun-
tu intrata całoroczna pieniężna z arędy
Słobockiey talarów bitych dwadzieście pięć,
z młynu połowy у walusza talarów bitych
ośmdziesiąt, podymnego raty septembro-
wey talarów bitych dwa, podymnego raty
Marcowey talarów bitych dwa. Summa
summarum efficit talarów bitych sto dzie-
więć.

Granica tey wsi Slobody zaczyna się
od młynu "Rudnieńskiego, drogą do Kozia
idącą, z tey borem у gurami do pola
Pinczukowego, po lewey stronie ma nale-
żeć grunt do Słobody, a po prawey do
Demechów; z pola Pinczukowego do pola
Jowowego, w końcu którego mech nazy-
waiący się Dziechciarynski, śrzodkiem te-
go mchu przez Chwaleiową polankę do
Szczurowego mchu, śrzodkiem tego mchu
w błoto Osowskie, śrzodkiem tego błota w
Słobockie chwaszczy,. tym chwaszczem,
olsami, czarnym lasem do oslrowa Mow-
czanowego, z tego ostrowa w mech, tym
mchem у mszarynami \? Hałe błotko, z
tego błotka w mech Józefski, ze mchu
Jużowego do błota Seczyhusi, tym błotem
granicą dawną do rzeki Robuski, a Robu-
ską do rzeki Wedrycza, Wcdryczem do
młynu, skond się granica zaczęła.

Powinność poddanych we wsi Słobodzie
mieszkaiących całoroczna wyraża się. Pri-
mo. Chłop każdy, któren tylko mieszka na
pólwłoczu gruntu, powinien pańszczyzny
trzy dni do dworu służyć, tenże iako su-
perius wyraziło powinien oddać do skarbu
chmielu czetwieruszek dwie, czerwcu ły-
szkę iedną, .orzechów garniec ieden, grzy-

bów dobrych sztuk sto, wiązów sztuk dzie-
sięć у ynna należytość według starodaw-
nego zwyczaju; tey dani ieżeliby chłop
który nie oddał zkarbowi, piniądzoma
winien według taxy dworney opłacać się.
Secimdo. Ciż poddani Słobodscy powinni
na rok gwałtów, z czym tylko dwór każe,
służyć sześć, Tertio. Stróża у stróżówkę
corocznie swoim własnym kosztem do
dworu naymować są obowiązani, Quarto.
Бо młynu rzędowe odbywać Słoboda po-
dług zwyczaju у do chust wymycia po-
winna. Quinto. Podrosczyznę czy piniądzo-
ma, czy furmankami yle razy dwór każe
zasłużyć powinni. 8cxto. Do grobli sypa-
nia, ieżeliby cale gwałtowna kazała potrze-
ba, obowiązani są.

Takowy inwentarz we wszystkich punk-
tach W. J. I'-ni Antoninie Eymszynę у
potomstwu ieym. na wiecznie podpisuie-
my. Pisań roku tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt pierwszego, miesiąca Maja dzie-
siątego dnia. U tego inwentarza wespół z
ograniczeniem podpisy rąk tak aktorów,
jako też pieczętarzów, his verbis: Józef
Kazimierz Sołtan, rotmistrz powiatu Rze,-
czyckiego. Felicyanna Sołtanowa R. P. li.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz
od WWJPP. Józefa Kazimierza у Feli-
cyanny z Rymszow Sołtanów, rotmistrzó.w
powiatu Rzeczyckiego, małżonków, od tego
inwentarza у .ograniczenia in simul WJP.
Antoninie z Lenkiewiczów Rymszynie у
potomstwu ieymści danego prawnie pod-
pisuię się Aloizy Boreysza, stta Dzień.
Prawnie proszony pieczętarz od osób wy-
rażonych do tego inwentarza у ogranicze-
nia podpisuię się Teodor Sołtan. Takowy
inwentarz z ograniczeniem za podaniem
do akt do xiąg ziem. Rzeczyckich zapisany.
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Akt inwentarza wsiów Sawicz.
Iloku tysiąc siedmset osimdziesiąt czwar-

tego, msca Oktobra dwudziestego pierw-
szego dnia.

Na sądach Jey Imperatorskiey Mości
powiatu Mścisławskiego, przed nami Józe-
fem Hawryłowieżom sędzio prezyd., Je-
rzym Stachowskim zasiedateJem powiat.
Mścislaw., comparendo personaliter u są-
du patron Imść pan Dyonizy Łazarewicz
Szepielewicz inwentarz urzędowy podaw-
czy wsiów Sawicz na rzecz w nim wyra-
żoną ad acta podał, w te słowa pisany.

Inwentarz urzędowy poduwesy exdivi-
sionis przyczynioney tak in fundo wsiów
Sawicz, Horodeczney, Siarkowki, Murasz-
kowki у Pustoszy Kaszanowskiey nazwa-
nych, w województwie Mścisławskim za-
rzeko Sożem leżących, ścisłey inlrat inda-
gacyi, cum suis Jatisfundijś et attinen-
tijs. według dawnego każdey wsi gruntów
używania у do Jasa wstempu, za dekre-
tem Trybunału Głównego W. X: Lit. na
kadencyi Nowogrodzkioy w roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt pierwszym, Febru-
aryi pierwszego dnia ferowanym, przeze-
mnie Kazimierza Hołyńskiego, sędziego
przezyd, ziemskiego woiewodztwa Mści-
sławskiego, ad mentem tegoż dekretu po
wydanym obwieszczeni^ a w roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt pierwszym, msca
Julij osimnastego dnia ziechaniu, w sum-
mie t. bitych tysiąc siedmset piędziesiąt ośm
у puł talarza dekretem grodzkim woie-
wodztwa Mińskiego w roku tysiąc siedm-
set sześśdziosiąt dziewiątym, Septembra
dwudziestego rekognoskowanym sądzoney,
na część у schedę W. W.J ,p,p. Tadeusza

starosty Michałów., .Józefa, Jana łowcz.
Starodubowskich; braci rodzonych Chod-
kiewiczów, z opisaniem arend, poddaństwa,
powinności, podatków czynszowych pobo-
rowych, podrószczyzny, miodowszczyzny,
krescencyi na pustoszach у wszelkich in
genere z przerzeczonych dóbr, do dzie-
dzictwa W.J.P.. Antoniego Swadkowskiego,
czeszn. wttwa Mścisław. przynależnych,
intrat, prowincyi у dobroci, przy osobli-
wym moim urzędowym podawczym liście
w roku teraznieyszym tysiąc siedmset
siedmdziesiąt pierwszym, Juiiij dwudzie-
stego dnia tymże ww. Chodkiewiczom
sporządzony у wydany.

Wieś Sawicnkze. Gospodarz pierwszy,
j czwiertka, Jurko Łahucionek, złłch rus-

kich trzydzieście sześć, podrószczyzny
ziłch rus. dwanaście, kur sztuk dwie,
jaiec sztuk trzydzieście, grzybów wian-
ków dwa, orzechów garcy dwa, płócien
łokci dwa, chmielu ośmuch kwartowka

j iedna, uli pszczołł domowych dziewięć,
! bartnych cztyry. Gospodarz drugi,, czwiert-

kę, Kosciuk Łahucinek, złłch ruskich
(rzydzieścio sześć, podrószczyzny złłch
ruskich dwanaście, kur sztuk dwie, jaiec
sztuk trzydzieście, grzybów wianków dwa,
orzechów garcy dwa, płócien łokci dwa,
chmielu ośmuch, kwartów iedną, uli
pszczół domowych osim, bartnych trzy.
Gospodarz trzeci, czwiertkę Nikipor Ła-
hucinek, czynszu złłch ruskich trzydzieście
sześć, podrószczyzny złłch rus. dwanaście,
kur sztuk dwie, jaiec sztuk trzydzieście,
grzybów wianków dwa, orzechów garcy
dwa, płócien łokci dwa, chmielu kwar-
tówka iedna, pszczół domowych siedem-
naście, bartnych dwanaście. Gospodarz
czwarty, ośminka, Iwan Moskal, czynszu
złłch ruskich osiinnaście, podrószczyzny
złłch ruskich sześć, kur sztuka iedna, ja-
iec sztuk piętnaście, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden, płutna ło-
kieć ieden, chmielu pułkwartówki. Gospo-
darz piąty, ośminka, Kuźnia Padelaczynek,
czynszu złłch^rus. osimnaście, podrószczyz-
ny złłch rus.*sześć, kur sztuka iedna, ja-
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iec sztuk piętnaście, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden, płutna ło-
kieć ieden, chmielu pułkwartuwki, pszczół
bartnych uJl ieden. Gospodarz szósty, oś-
minka, Iwan Hraszczynek, czynszu złłch
rus. osimnaście, podrószczyzny złłch rus.
sześć, kur sztuka iedna, jaiec sztuk pięt-
naście, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, płutna łokieć ieden, chmie-
Ju pułkwartówki. Gospodarz siódmy, oś-
minka, Zacharja Łahucinek, czynszu złłch
rus. osimnaście, podrószczyzny złłch rus-
kich sześć, kur sztuka iedna, jaiec sztuk
piętnaście, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden, płótna łokieć ieden,
chmielu pułkwartówki, pszczół domowych
uJlów dwa. Chata ósma, czwiertkę, Zachar
Oicinek, czynszu złłch ruskich trzydzieście
sześć, podrószczyzny'złłch rus. dwanaście,
kur sztuk dwie, jaiec. sztuk trzydzieście,
grzybów wianków dwa, orzechów garcy
dwa, płótna łokci dwa, chmielu kwarlów-
ka iedna, pszczół ullów domowych dwa,
bartnych dwa. Chata dziewiąta, czwiertkę,
Michiey Łahucinek, czynszu złłch rus.
trzydzieście sześć, podrószczyzny złłch rus.
dwanaście, kur sztuk dwie, jaiec sztuk
trzydzieście, grzybów wianków dwa, orze-
chów garcy dwa, płótna łokci dwa, chmie-
lu kwartuwka iedna, uli pszczół domo-
wych trzy, bartnych dwa. Gospodarz dzie-
siąty, Wasil Auchiminek, czynszu złłch
rus. osimnaście, podrószczyzny złłch rus.
sześć, kur sztuka iedna, jaiec sztuk pięt-
naście, grzybów wianek iedec, orzechów
garniec ieden, płótna łokieć ieden, chmie-
lu pułkwartówki, pszczół ullów domowych
cztyry. Gospodarz iedynasty, czwiertkę,
Piatrok Bądar, świeże osiadły, czynszu
złłch rus. trzydzieście sześć, podrószczyzny
złłch rus. dwanaście, kur sztuk dwie, jaiec
sztuk trzydzieście, grzybów wianków dwa,
orzechów garcy dwa, płótna łokci dwa,
chmielu kwartówka iedna. Iwan Rosły,
boby], konia ma, czynszu złłch rus. sześć
płaci. Akuła bobyl, konia ma, cinszu złłch
rus. sześć płaci. Czwierć włoki pustey,
pustosz po Махііші Cicionku, ośmina, pus-

tosz pastuch po Chalimonie, ośmina, pus-
tosz po Chraszczynku, ośmina, pustosz po
Mac wiej u, ośmina pustosz po Łucku Ci-
cionku, ośmina, pustosz po Kołohaiewskim,
ośmina pustosz po kowalu. Pod tą wsią
bartnych pszczół skarbowych znayduie się
drew bartnych pszczół ullów siedem, oprócz
pustki Махіта Cicionka у Chalimona;
poniższe pustki tylko znayduią się w ogro-
dach bobylskich. Gospodarzów iedynaście,
włok osiadłych czwiertka, ośmina у puło-
śminy, pustych włok czwierka у puł-
czwiertki. Sumina efficit: czynszu złłch
ruskich trzysta osimnaście, podrószczyny
złłch rus. sto dwa, kur sztuk siedemna-
ście, jaiec sztuk dwieście piędziesiąt pięć,
grzybów wianków siedmnaście, orzechów
garcy siedemnaście, płótna łokci siedem-
naście, chmielu ośmuch dwie у puł kwar-
towki, pszczół domowych ullów czterdzie-
ście pięć, bartnych ullów trzydzieście ie-
den.

Wieś Muraszkowka. Gospodarz pierw-
szy na osiadłey у przyiemney czwiertkach,
Daniło Muraszkowski, czynszu złłch rus.
płaci siedmdziesiąt dwa, podrószczyzny
płaci złłch rus. dwanaście, kur sztuk dwie,
jaiec sztuk trzydzieście, grzybów wianków
dwa, chmielu kwartówka iedna, pszczół
ullów domowych siedem, bartnych uli ie-
den. Gospodarz drugi, czwiertka osiadła,
Siamion woyt, czynszu płaci złłch rus.
trzydzieście sześć," podrószczyzny płaci
złłch rus. dwanaście, kur sztuk dwie, ja-
iec sztuk trzydzieście, orzechów garcy
dwa, grzybów wianków dwa, płótna łokci
dwa, chmielu kwartówka iedna. Gospo-
darz trzeci, osiadłey czwicrtki у przyiem-
ney, Isay Auczynik, czynszu płaci złłch
rus. siedmdziesiąt _ dwa, podroszczyznych
złłch rus. dwanaście, kur sztuk dwie, ja-
iec sztuk trzydzieście, grzybów wianków
dwa, orzechów garcy dwa, płótna łokci
dwa, chmielu kwartówka iedna, pszczół
domowych uli ieden. Gospodarz czwarty,
osiadłey czwierć у przyiemna ośmina, Ju-
da młynarz, czynszu płaci złłch rus. pię-
dziesiąt cztyry, podrószczyzny złłch rus.
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dwanaście, kur sztuk dwie, jaiec sztuk
trzydzieście, grzybów wianków dwa, orze-
chów garcy dwa, płócien łokci dwa, chmie-
lu kwartówka iedna, pszczół ullów domo-
wych trzy. Ośmina, Borys pastuch, bobyl,
w samym ogrodzie trzyma, konia ma,
płaci czynszu złłch rus. sześć. Pustey
ośmina, pustosz po Borysu.

W tey wsi młyn o iednym kolti, repe-
racyi potrzebuiący; młynarz kołowego pła-
cić ma czynszu złłch rus; dwadzieście
cztyry, arędy roczney złłch rus. sześćset.

Lałus: gospodarzów cztyrech, osiadłych
włok cztyry czwierci у ośimka, przyiem-
nych dwie czwierci у ósymka, pustych
ośmina. Summa efficit: czynszu złłch ru-
skich osimset sześćdziesiąt cztyry, podró-
szczyzny złłch ruskich cztyrdzieście osim,
kur sztuk osim, jaiec sztuk sto dwadzie-
ście, grzybów wianków osim, orzechów
garcy osim, płótna łokci osim, chmielu
ośmucha iedna, pszczół ullów domowych
iedynaście, bartnych uli ieden.

Wieś Siarkowka. Gospodarz pierwszy,
włoki osiadłey ośmina, Jakim Listopad,
czynszu płaci złłch ruskich osimnaście,
pódrószczyzny złłch rus. sześć, kur sztuka
iedna, jaiec sztuk piętnaście, grzybów wia-
nek ieden, orzechów g;trniec ieden, płót-
na łokieć ieden, ehnhehi pułkwartówki.
Gospodarz drugi, ośmina włoki, Małach
Maskal, czynszu płaci złłch ruskich osim-
naście, pódrószczyzny złłch rus. sześć,
kura iedna, jaiec sztuk piętnaście, grzy-
bów wianek ieden. orzechów garniec ie-
den, płótna łokieć ieden, chmielu pułkwar-
tówki, pszczół domowych uli ieden. Gospo-
darz trzeci, osiadła czwiertka, Mikiszka
woyt Kalesnik, czynszu płaci zllch ruskich
trzydzieste sześć, pódrószczyzny złłch rus.
dwanaście, kur dwoie, jaiec sztuk trzy-
dzieście, grzybów wianków dwa, orzechów
garcy dwa, płutna łokci dwa, chmielu
kwartówka iedna, pszczół ullów domowych
szesnaście. Gospodarz czwarty, osiadłey
włoki ośmina, Dziamid Mikiszkin, czynszu
płaci złłch rus. osimnaście, pódrószczyzny
złłch rus. sześć, kura iedna, jaiec piętna-

ście, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden, płutna łokieć ieden, chmie-
lu pułkwartówki pszczół domowych uli
ieden. Gospodarz piąty, osiadłey włoki
ośmina, Łukjan Rabysz, płaci czynszu złłch
rus. osimnaście, podrószełyzny złłch rus.
sześć, kura iedna, jaiec piętnaście, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
den, płótna łokieć ieden, chmielu pułkwar-
tówki. Gospodarz szósty, osiadłey włoki
ośmina, Аіехіеу Starowoytow, płaci czyn-
szu złłch rus. osimnaście, pódrószczyzny
złłch rus. sześć, kura iedna, jaiec piętna-
ście, grzybów wianek ieden. orzechów
garniec ieden, płótna łokieć ieden, chmie-
lu pułkwartówki. Pustey włoki czwierć.
Pustosz po Hawryle Dereszu, włoki pu-
stoy czwierć, pustosz po Jfireju, włoki
pustey ośmina, pustosz po Listopadu, wło-
ki pustey ośmina, pustosz po Piatroku
Starowoytu. Włoki pustey czwierć, pustosz
po Antonu Czydziku, włoki pustey czwierć,
pustosz po Macwieju Ziabrowym, włoki
pustey ośmina, pustosz po Romanu, włoki
pustey czwierć, pustosz po Piatroku Au-
czyniku, włoki pustey ośmina, pustosz po
SiomceSzaukunionku, włoki pustey czwierć,
pustosz po Amielle Siwym, .włoki pustey
ośmina, pustosz po Iwanie Dyce, włoki
pustey czwierć, pustosz po Miellanu Bia-
siku, włoki pustey ośmina, pustosz po
Waśku Żernaklowu, włoki pustey ośmina,
pustosz po Wasce Szawluzie, włoki pustey
ośmina. pustosz po Wasilu Masliku. •:

Latus: gospodarzów sześciu, włók osiad-
łych trzy czwierci, pustych czwierć. Sum-
ma efficit: czynszu złłch rus. sto. dwadzie-
ście sześć, pódrószczyzny złłch rus. czter-
dzieście dwa, kur siedem, jaiec sto pięć,
grzybów wianków siedm, orzechów garcy
siedem, płótna łokci siedem, chmielu
kwartówek trzy у puł. pszczół domowych
ullów ośimnaścio!

Wieś Horodccsnat w którey to wsi po-
niżey wyrażone pustki znayduią się tylko
w samych ogrodach, grunt zaś do tey wsi
zdawna należący w gruntach polowych
odebrany iest przez starostwo Czudzianskie,
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iako do starostwa należący, a przez pod-
daństwo zdawna wy szły ch z dozwolenia
był używany. Czwierć, pustosz po JBorysie,
iak z wyznania tychże poddanych okazuie
się, przez W. J. P. Swadkowskiego, sta-
rosty Czudzianskiego, iest wyprowadzonym.
Ula Skręt trzyma ogród у płaci złłch rus.
sześć. Czwierć, pustosz po Ciechanow-
skim, czwierć pustosz po Romanie. Czwierć,
pustosz po Anoninku, Czwierć, pustosz po
Łarce, Czwierć, pustosz po Jakowie Sie-
nieuchu, Czwierć. pustosz po drugim Sie-
nieuchu, Czwierć, pustosz po Kopreionku,
Czwierć, pustosz po Kotniwie, Czwiorć,
pustosz po Ułasie, Czwierć. pustosz po
Niedźwiedziu. Na tych zaś pustkach
titulo zaszczycaiących się czwiertko-
wych, a w samey istocie w ogrodach
znayduiących się we wsi pomienioney
florodeczney у Sawiniczach krescencia
na Skarb zasiewa się.

Wieś Kaszanowka zdawna pusta. Pu-
stosz czwierć pusta, pustosz po Kuzmie
Woytu, czwierć, pustosz po Michale Pra-
kudzie, czwierć, pustosz po Lowce Moska-
lu. Czwierć pustosz po Michału Lowieju,
Czwierć, pustosz po Piatroku Brosionku,
pięć czwierci.

Rekapiiulacya całoroczncy Intraty Sawi-
nickiey.

Wieś Sawiniczc. czynszu у podrósz-
czyzny złłch ruskich cztyrysta dwadzieścia,
w redukcyą na talary bite wynosi talarów
bitych trzydzieście pięć, za akcydens drob-
ny mianowicie, za kury, jayca, grzyby,
orzeehi, płótno, chmiel у pszczoły talarów
bitych dziewięć, złłch pollch dwa, groszy
dziesięć у puł.

Wieś Horodeczna czyni złłch ruskich
sześć, a złłch pollch cztyry. Wieś Murasz-
kowka: czynszu, podrószczyzny у arędy
kołowego czyni złłch ruskich dziewięćset
dwanaście, reducendo na talary bite, bi-
tych siedmdziesiąt sześć, za akcydens dro-
bny według taxy pod powinnością wypada
talarów bitych trzy, złłch polleh trzy, gro-

szy dwa. Wieś Siarkowka: czynszu z pp-
drószczyzną wynosi złłch ruskich sto sześć-
dziesiąt osim, redukuiąc na talary bite
talarów bitych czternaście, za akcydens
drobny, kury, orzechi, jayca, grzyby, płó-
tno, chmiel у pszczoły czyni talarów bi-
tych trzy, złłch pollch dwa, groszy pięć
у puł.

Zasiewy Sawinickie na pustoszach Sa-
winickich, Horodnieczańskich, Siarkow-
skich у Kaszanowskich być maiące w
iedną ziarna teraznieyszą kraiową ceną na
miarę Kościukowską tym sposobem taxu-
ią się: żyta miarek sześć miarka a złłch
ruskich dwadzieście, czyni rublów dwana-
ście, owsa miarek siedem, miarka a złłch
ruskich osim, czyni rublów pięć, złłch
ruskich sześć, gryki miarek cztyry, miarka
a złłch ruskich dziesięć, czyni rublów
cztyry, pszenicy miarka iedna, jaruśzka a
złłch ruskich dwadzieście cztyry, czyni
rublów dwa, złłch cztyry, grochu polowe-
go kwar. dwie, kwar. a złłch ruskich
pięć, czyni rubla iednego, iarki miarka
iedna, w cenie żyta, czyni rublów dwa,
siana na pustkach Horodeczańskich, Sawi-
nickich у Siarkowskich wozów trzydzie-
ście ieden, woz a złłcli ruskich dwa, czy-
ni rublów sześć, złłch dwa. Facit talarów
bitych trzydzieście cztyry złłch pollch dwa,
groszy dwadzieście; siana na pustkach
Kaszanowskich wozów cztyrdzieśeie, woz
a złłch ruskich dwa, uczyni rublów osim.
Większość sianożęci przez dawność • pod-
danych wyjścia są lasem zaroste.

Latus efficit rublów czterdzieście ie-
den, złłch ruskich dwa. Summa summa-
ruin całoroczney intraty Sawinickioy tala-
rów bitych sto siedmdziesiąt pięć, złłcli
pollch sześć groszy osim.

Powinność poddaństwa do Sawinicz
przyłączonemu takowa przepisuie się. Czyn-
sze, podrószczyzny у dalsze wszelkie po-
datki w liniach inwentarzowych wyrażone
poddani Sawinitcy o Bożym Narodzeniu
do Skarbu WWch Chodkiewiczów impor-
tować maią, kturzy to poddani Sawinitcy,
lubo mnieyszo przed tym opłacywali czyn-
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sze, lecz teraz poruwnywaiąc z włością
Osowską, z każdey czwierci osiadłey po
złotych ruskich trzydzieście sześć ustana-
wiam. Podrószczyzny takoż dawnym zwy-
czaiem ruwnaiąc z włością Osowską, z
czwierci osiadłey podwód _ dwie za sanney
dobrey drogi nie daley iak do Bieszyn-
kowicz, lub zapłacenia za podrusz corocz-
nie po złłch ruskich dwanaście naznaczam
у opisuię. Ciż poddani usitata ргахі z każ-
dey czwierci osiadłey kurów dwoie, lub
za każdą sztukę po groszy polskich dwa-
naście, jaiec sztuk trzydzieścia, lub za
każdy dziesiątek pieniędzmy groszy pol-
skich trzy, grzybów wianków dwa, w każ-
dym po sztuk sto, lub za każdy wianek
piniędzmi po groszy polskich dziesięć, orze-
chów garcy szynkowey miary dwa, lub
za każdy garniec po groszy polskich pięt-
naście, płótna lnianego łokci okrągłych
dwa, lub piniędzmi za każdy łokieć po
groszy polskich piętnaście, chmielu mia-
ry Kościukowickiey kwartówkę iedną, lub
piniędzmi złłch pollch dwa oddawać czyli
opłacać corocznie powinni, z czwierci zaś
przyiemney prócz płacy czynszowey żadne
do skarbu od poddanych nie powinne się
wyciągać akcydensa у podrószczyzny. Od
każdego takoż pnia bartnego у ulla pszczół
domowych trzeci ul pszczół ku podbieraniu
possessorowi wyznacza się, lub piniędzmi
za trzeci uli pszczół złotym polskim ied-
nym corocznie perceptować dozwala się.
Pustoszę we wsiach Sawiniczach, Horo-
decznie, Siarkowce у Koszanowce lasami
po większey części zarosłe, na użytek у
kresceneyą W W. possessorom pozwala się.
Kunica zwyczaiem kraju tuteyszego, lub
wszędzie pobierać się zwykła, iednak jako
nie przewidzianego intraty prowentu od
żeniących się poddanych iSawinickich w
swoiey włości brania oney у wymagania
nie dozwalam, odbieraiących zaś dziewki
do włości sąsieckich obcych, kunie uma-
wiać i brać iako chcąc dopuszczam.

Z przeświadczenia poddanych Sawinie-
kich у innych ponieważ wiclm. Chodkie-
wiczowie handlu leśnego nie prowadzili,

drzewa na przedaż nie wyprowadzali у
żadnych intrat z puszczy nie mieli, za
czym lasu w taxę nie kładąc, w czas dal-
szy całość puszczy Sawinickiey, Horodnie-
czanskiey, Siarkowskiey у Muraszkowskiey
drzewa handlownego waruie у ubezpie-
czam, prócz na zabudowania znowa fol-
warku, kturego teraz niemasz znaków,
reperacyą młynu, karczmy, mostów у wy-
trzebienia na pustkach zarosłych gruntów,
kture dla wielmożnych possessorów są wolne
na opał też у dalsze potrzeby. Aręda. Osowka
z karczmy у młynu Osowskiego, niemniey
z młynu у karczmy Muraszkowskiey, z
całą włością Osowską, do wielmożnego
Jakowickiego przed exdywizyą należąca,
czyniła do skarbu tegoż wielmożnego ta-
larów bitych sto, od którey arędy karcz-
mę Muraszkowską z młynem na iedne
koło у z dziesięcią poddanemiw Siarkow-
ce у Muraszkowco mieszkaiącemi teraz-
nieyszą exdywizyą w summie trzydziestu
talarów bitych odłączyłem у podałem dla
wielmożnych Chodkiewiczów, a za przyłą-
czenie z Sawinicz do teyże arędy poddań-
stwa, talarów bitych dwadzieścia aukcio-
nowałem, a tak aręda Muraszkowską z
Sawiniczami uczyni dla wielm: Chodkie-
wiczów talarów bitych piędziesiąt, к turę
summę dwuma ratami do skarbu wielmoż-
nych possessorów arędarz importować po-
winien będzie, idque pierwszą ratę w dzień
Bożego Narodzenia rzymskiego, a drugą
tygodniem przed świętym Józefem rzymskim.
Z pozostałey zas przy wielmożnym Jako-
wickim karczmy Osowskiey z młynem na
iedno koło у większością poddaństwa
Osowskiego do niey należącego talarów
bitych siedmdziesiąt w inwentarzu Osow-
skim do intraty wielmożnemu Jakowic-
kiemu policzyłem. Pryhon czyli pańszczyz-
nę z każdey czwierci osiadłey w tygodniu
pieszą lub konno męszczyzna dni dwa у
kobieta dni dwa, z czym wielmożni pos-
sessorowie każą, zasługiwać у odbywać
maią. Zhonów sześć przez lata wszyscy
poddani do Sawinicz należący prócz pry-
lionii zasłużyć powinni. Krescencia skar-
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bowa rzędowa przez poddanych do Sawi-
nicz naJeżących prócz pańszczyzny wymłó-
coną będzie, Stróżowszczyzna takoż rzędo-
wą w każdym tygodniu po dni trzy pie-
szą odbywany na swoich dniach czyniona
będz'e.

Ktury to takowy inwentarz po ścisłey
we wsiach tóawinicze, Horodeczna, Murasz-
kowka, Siarkowka у Pustosz Koszanowska
nazwanych indagacyi gruntów, lasów, sia-
nożęci у zarośli, wizij у Justracyi, przy
osobnym podawczym liście sporządzonym
fundo Sawinicz zostawuiąc, ręką włas-
ną przy zwykłey moiey pieczęci podpisuię.
Dattum roku tysiąc siedmset siedmdzie-
siąt pierwszego, msca Julij dwudziestego
dnia, w Sawiniczach. U tego inwentarza
podpis ręki W. Ka-rza Hołyńskiego przy
wyciśnioney pieczęci na laku czerwonym
w te słowa: Kazimierz Hołyński, sędzia
ziemski prezyd. wttwa Mścisławskiego.
.Ktury to takowy inwętarz za podaniem
onego przez wyż wyrażoną osobę ad acta,
ięst do xiąg powiatowych Mścisławskich
przyięty у wpisany.
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Akt inwętarza na maiętność Pniow,
ichmściom panom Dowgierdóm służącego.

Koku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
trzeciego, msca Februaryi piątego dnia.

Circa acta ziemstwa wóiewództwą Mści-
sławskiego, comparendo personaliter W.
Imść pan Andrzey Dowgierd, skar. Licki,
inwętarz maiętności Pniewa przy prawie
arędownym od W. Jmści pana Kazimierza
Ciechanowieckiego, star. Dudzinskiego,
rotm. przedniey straży pułku Buławy wiel-
kiey wóysk. W. X. Litewskiego, wielmoż-

nym ichmściom panom Dowgierdóm у
Puzyrewskiemu dany у [służący ad acta
podał, w niżey wyrażony sposób pisany.

Inwętarz podawczy mai§tności Pniewa,
w woiewodztwie Mścisławskim, za rzeko
Sożem sytuowaney, przy podaniu w roczną
arędowną tenutę W. Ichmściom panom
Andrzejowi у Francisco z Puzyrewskich
Ziżemskim Dowgierdóm, skar. powiatu
Licki ego, oraz imści panu Józefowi Puzy-
rewskiemu przez W. Imści pana Kazimie-
rza Ciechanowieckiego, rotm. straży Przed-
niey pułku Buławy Wielkiey wóysk W.X.
Litewskiego, w roku tysiąc siedemset
siedemdziesiąt pierwszym, msca Awgusta
dwudziestego dnia.

Opisanie zabudowania dworu Pniewskie-
go. Wjeżdżaiąc z traktu Karniłowskiego,
idącego do Babynicz, wrota na dziedziniec,
na biegunach, z tarcic robione, półroz-
dzielaiące się, stare, po części kryte, repe-
racyi potrzebuiące; od tych wrót w prawo
udawszy się stronę staynia sześcienna, z
bierwion prostych w szuła zarzucona, po
części dorem, po części słomą kryta, re-
peracyi potrzebuiąca, do niey wrota z
dranic na biegunie, do teyże samey stayni
staięka mała z bierwion przystawiona, do
niey drzwi z dranic na biegunie, przy
teyże samey staięce daley postempuiąc
staięka druga mała, dorem kryta, (do niey
drzwi) także z dranic robione na biegunie.
Pokierowawszy się nieco w prawą stronę ku
budynkowi, świronek z bierwion nowo za-
budowany, dorem kryty, z gankami^drzwi
do niego na biegunie proste z zaszczepko o
dwuch proboiach żelazne, z ze śrzodka za-
sówka drewniana prosta. Przy tymże świ-
rąku punka mała, z bierwion zarzucana,
z drzwiczkami prostey roboty na biegu-
nie słomo kryta, do zapędzania ptastwa
wygodna. Rzuciwszy się w prawą stronę
za świronek w gurę lodownia nowa, z
bierwion zabudowana, po części słomą, po
części dranicami kryta, z gankami deska-
mi zarzuconemi, do niey drzwi na biegu-
nie prosto z klamką alias zaszczepko o
dwuch proboiach żelazno. Zwróciwszy się
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nazad wniz piekarnia stara; słomą kryta,
do budynku przystawiona, do niey w sień
wchodząc drzwi na biegunie proste, z
zakrętką, do samey chaty drzwi także na
biegunie proste, z zakrętką, we śrzodku
piec piekarniany zwyczayny, z gliny bity,
okien czworą bez szkła, z drewnianymi
zasówkami. Za tą piekarnią punia stara, z
bierwion, słomą kryta, do zapędzania pta-
stwa sposobna, do teyże piekarni przybu-
dowana, do niey drzwi z sieni proste na
biegunie; przy teyże samey piekarni bu-
dynek mieszkalny, dorem kryty, do kto-
regą w sień wchodząc drzwi na biegunie
proste, po lewey strome sieni izba biała,
z przepierzeniem na komorę z tarcic zro-
bionym, w niey ściany skludowano, stoi
częścią tarcicami, częścią bierwionami
skludowanemi kładziona, piec biały z ka-
fel • prostych bez komina, okien dużych
szkła prostego troie, to iest dwoie w yz-
bie, iedno w komorze, stół stolarskiey
roboty malowany żółto, zedel prostey ro-
boty ieden, łóżek dwoie—iedno stolarskiey
roboty, składane, drugie proste, drzwi
dwoie, iedne z sieni do izby z klamką,
na slosak zapadaiącą, z drugiey strony
zaszczepką o dwuch proboiach, drugie
do komory w przepierzeniu, z zaszczepką
o dwuch proboiach, a te oboie drzwi
na zawiasach у krukach żelaznych. Zwró-
ciwszy się do sieni przeciwko samych
drzwi siennych obok sieni komora, z
bierwion zarzucona, z dwoma po pra-
wey у lewey stronie przepierzeniami, po
drzwiach iednyeh do siebie maiącemi
dla złożenia naczynia kuchennego sporzą-
dzone, do którey komory drzwi proste
na biegunie; pomiędzy teini przepierzenia-
mi, w komorze zrobionemi, szyię do lochu
wchód maiącą, w którey szyi po prawey
stronie pogrzeb dla stanowienia warzywa,
po lewey stronie piwnica ze drzwiami na
biegunie, z zaszczepką o dwuch proboiach,
do pogrzebu drzwi proste na biegunie; w
tychże samych sieniach po prawey stro-
nie kuchęka, z bierwion zrobiona. Zwró-
ciwszy się znowu do wrót na dziedzińcu

wchód maiących, przy tychże wrotach na
lewey stronie piekarnia duża z komorą
nową, z bierwion zbudowanych przesypana,
dorem po zahocie kryta, do niey sieni
przybudowane z bierwion w szułe zapusz-
czonych, słomą kryte, do których drzwi
proste na biegunie; do samey piekarni у
do komory, z komory do sieni drzwi liczy
się troie, a te wszytko proste, na biegu-
nach, z zakrętkami; w niey piec zwy-
czayna, z gliny bita, okien dużych szkła
prostego troie, bez szkła, z zasówką; w
komorze okien dwoie szkła prostego, z
zasówkami drewnianemu Postempuiąc daley
na lewą stronę od wrót, salka alias syr-
nica, na czteroch słupach nowo zabudo-
wana, dorem kryta, laską w górze w bier-
wione wpuszczoną zarzucone, drzwi do
niey na biegunie z zaszczepką o dwuch
proboiach. Za tą syrnicą obora stara, w
swoim zabudowaniu opatrzenia w nakry-
ciu potrzebuiąca. Dali postępuiąc nie opo-
dal od obory punia sześcienna, z bierwion
w szuła wpuszczanych zabudowana, słomą
kryta, do niey wrota na biegunie, w wie-
rejach, z dranic robiona, do złożenia siana
wygodna.

Opisanie naczynia różnego w tymże
folwarku nayduiącego się gospodarskiego:
Dzieża chlebna iedna duża. Dzieżka mniey-
sza iedna: Fasek dwie. Wiader par dwie.
Doynica iedna. Boynica na masło iedna.
Stolnica iedna. Sito zażywane iedne u żyda.
P/zetaków dwa. Skowroda dziurawa stara
iedna. Czepioła żelazna iedna. Wilki do
przystawienia garków żelazne iedne. Be-
czek warzywnych pięć. Pułbeczków alias
urzynków dwa. Beczek piwnych zażywa-
nych trzy, nowych dwie. Latus eflicit
sztuk numero dwadzieście siedem. Naczy-
nie Imbarowe: Kuff dużych o iednym
dnie, poprawy potrzebuiących dwie. Ka-
duszek niewielkich dwie, lipówek dwie.
Latus efficit sztuk numero sześć. Naczynie
browarne: Kocioł miedziany dobry ieden,
trąb do niego miedzianych trzy. .Czop do
zacierania brahi duży ieden, czopek do ro-
bienia piwa niewielki ieden. Beczka go-
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rzałczana duża iedna. Stanówka iedna.
Nasadka do odbierania wódki iedna, pod-
mołodnica alias kaduszka do zatoru zgod-
na iedna. Komięga iedna stara, druga
nowa. Latus efficit sztuk numero dwana-
ście. .

Opisanie bydła rogatego у nie'rogatego
oraz ptastwa różnego rodzaiu, w folwarku
nayduiącego się. Krów doynych ryżych
starych dwie, młoda iedna. Krowa czarna
doyna jedna. Krowa łysa płowa iedna,
doyna. Krów ryżych jałowych, cielnych
dopióro, z których iedna łysa, trzy. Ciołek
na czwarte cielnych dwie, z których ied-
na czarna, druga ryża. Ciołka na trzecie
płowa łysa iedna, Buhay ryży na czwar-
te ieden. Wół ryży na czwarte ięden, dru-
gi wół ryży łysinę na łbie maiący ieden
na trzecie. Bury raby na trzecie ieden.
Cieląt tegorocznych dwie. Latus efficit
sztuk siedmnaście. Owce: Owiec starych
dziesięć. Świnie: Świnia maciorka prosta
iedna. Świnka po cuckich biała iedna. Knu-
rek po cuckich ieden, podświnków. cudz-
kich knurków dwa. Latus efficit sztuk nu-
mero pięć. Ptastwo różnego rodzaiu: Gęsi
starych pięć, gęśiorów dwa. indyczek sta-
rych ; cztery, indyk ieden. Kaczek starych
dwie. Kaczor ieden. Kur starych dwana-
ście. Kogutów dwa. Latus efficit sztuk
dwadzieście dziewięć. Przypłodek teraz-
nieyszy tak od owiec, jako też ptastwa,
acz go bardzo mało nayduię się, nie kładnie
się do inwentarza, lecz postąpiony iest
ichm. panom tenutoróm; za przechowanie
przez zimę starych, a na rok przyszły
tysiąc siedemset siedemdziesiąt wtóry ie-
żeli by tenutor nie trzymał, przypłodek in
fundo dworu, który się urodzi, ma być
zostawiony, ехсуриіе ty]ко na ichm. pa-
nów tenutorów cielęta od krów, zostawiw-
szy tylko dwoie za te, które sie w roku
teraznieyszym urodziły.

Poddaństwo do teyże maiętności Pnie-
wa należące z czynszami, daniną у wszel-
kiemi powinnościami, specifice poniżey
wyrażonemi opisuie się.

Wieś' Pniow. Gospodarz pierszy Hry-
szko Illonek z całą siemią, czynszu złotych
pięć, podymnego złotych dwa, groszy pięt-
naście, daniny: płótna łokciów trzy, kurów
sztuk dwie, jaiec sztuk dziesięć, chmielu
kwartówkę iedną. Drugi gospodarz Hrysz-
ko Jaroszew z cało siemią czynszu złotych
pięć, podymnego złotych dwa, groszy pięt-
naście, daniny płótna łokci trzy, kurów
sztuk dwie, jaiec sztuk dziesięć, chmielu
kwartówkę iedną. Trzeci gospodarz Ula
Jaroszew z całą siemią, czynszu złotych
pięć, podymnego złotych dwa, groszy pięt-
naście, daniny płótna łokci trzy, kurów
sztuk dwie, jaiec sztuk dziesięć, chmielu
kwartówkę iedną. Czwarty gospodarz Da-
niło slaro-dworny Illonek z całą siemią,
czynszu złotych pięć, podymnego złotych
dwa, groszy piętnaście, daniny.płótna łokci
trzy, kurów sztuk dwie, jaiec sztuk dziesięć
chmielu kwartówkę iedną. Gospodarz pią-
ty Harasim lllonek z całą siemią, czynszu
złotych pięć, podymnego złotych dwa,
groszy piętnaście, daniny płótna łokciów
trzy, kurów sztuk dwie, jaiec sztuk dzie-
sięć, chmielu kwartówkę'iedną. Gospodarz
szósty Kondrat Prywał z całą siemią, czyn-
szu złotych pięć, podymnego złotych dwa,
groszy piętnaście, daniny łokci trzy, ku-
rów sztuk dwie, jaiec sztuk dziesięć,
chmielu kwartówkę iedną. Siódmy gospo-
darz Cierech lllonek z całą siemią, czyn-
szu złotych pięć, podymnego złotych dwa,
groszy piętnaście, daniny płótna;łokci trzy,
kurów sztuk dwie, jaiec sztuk dziesięć,
chmielu kwartówkę iedną. Ósmy gospo-
darz Tarasicha wdowa z całą siemią, czyn-
szu złotych pięć, podymnego złłch dwa,
groszy piętnaście, daniny płótna łokciów
trzy, kurów sztuk dwie, jaiec sztuk dzie-
sięć chmielu kwartówkę iedną. Dziewiąty
gospodarz Pietroczycha wdowa z całą sie-
mią, czynszu złłch pięć, podymnego złłch
dwa, groszy piętnaście, daniny płótna łok-
ci trzy, kurów sztuk dwie, jaiec sztuk
dziesięć, chmielu kwartówkę iedną. Dzie-
siąty gospodarz Jasko Sczodry z całą sie-
mią, czynszu złłch pięć, podynmego złłch
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dwa, groszy piętnaście, daniny płótna łokci
trzy, kurów sztuk dwie, jaiec sztuk dzie-
sięć, chmielu kwartówkę iedną. Jedynasty
gospodarz Michałko^llonek z całą siemią,
czynszu złłch pięć, podymnego złłch dwa,
groszy piętnaście, daniny płótna łokci trzy,
kurów sztuk dwie, jaiec sztuk dziesięć,
chmielu kwartówkę iedną. Dwuanasty go-
spodarz Sciepan Szowaezynski Jaroszonek,
czynszu złłch pięć, podymnego złłch dwa,
groszy piętnaście, daniny płótna łokci
trzy, kurów sztuk dwie, jaiec sztuk dzie-
sięć chmielu kwartówkę iedną.

Arędy z karczmy od Bożego Narodze-
nia do Świętego Jerzego, Icka Nisyano-
wicz zlłtych ruskich piędziesiąt ma wy-
płacić.

Latus efficit: czynszu z arędą złłch
sto dziesięć, podymnego złłch trzydzie-
ście, daniny płótna łokciów trzydzie-
ścio sześć, kurów sztuk dwadzieścia
cztery, jaiec sto piędziesiąt, chmielu
kwartówek dwanaście. A poniewasz mię-
dzy temi daninami płótno sam aktor
do siebie odbierał, przeto ichmość pa-
nowie tenutorowie w roku następuią-
cym tysiąc siedemset siedemdziesiąt wtó-
rym od poddanych odebrać maią.

Zboże do. zasiewu poniżey specifice
wyraża się: Żyta w roku teraznieyszym
tysiąc siedemset siedemdziesiąt pierwszym
powinni ichmość panowie thenutorowie
zasiać po gospodarski! wszytkę paraninę,
niewięcey jako miarek dwadzieście. Zboże
jarzynne iń fundo dworu przy ехрігасуі
thenuty na święty Jerzy kączyć się maią-
cey, ichmość panowie thenutorowie zosta-
wić maią, jako to: jęczmienia miarek dwie
у puł numero miarek dwie, kwartówek
dwie, przenicy ledzianki miarek dwie, jar-
ki miarek trzy, gryki miarek dziesięć,
owsa miarek dziesięć, konopi kwartówek
trzy у puł, wielogrochu kwartówkę iedną,
siemia lnianego kwarlówkę iedną. Które
to zboże tak do zasiewu, jako też do sy-
powania, miarą dworną deśzczaną wstrzych
powinno być mierzone.

Powinność tegoż poddaństwa. Czynsz у
inne daniny, wyżey w liniach opisane,
około Bożego Narodzenia wnosić koniecz-
nie maią. Miód: podług dawnego zwyczaiu
w czasie przyzwoitym po połowie z chło-
pami ichm. panowie thenutorowie podbie-
rać maią. Podymne dwuma ratami, to
iest w Septembrze у Marcu do dworu
oddawać powinni. Przyhonu w kożdym
tygodniu kożdy z osobna poddany dni
cztyry, z czym dwór każe, odsłużyć iest
koniecznie obowiązanym, to iest tym spo-
sobem: męszczyzna dwa dni у białogło-
wa dwa dni, wychodząc raną ze wschodu
słońca, zhon także ieden w kóżdym ty-
godniu, zostawiwszy tylko iedną osobę dla
dopatrzenia ognia, z tym, czym dwór każe
odbyć powinni będą, a te zhony nie da-
ley trwać maią, iak tylko póki żniwo,
sianokosy i inne polowe roboty nie ustaną,
a szedłszy z poła takowy pryhon być po-
winien, to iest: w każdym tygodniu po
dni pięć, męszczyzna trzy dni, kobieta dwa
dni, z tym, czym dwór każe odsłużyć po-
winni będą. Ciż poddani na młódźbę у
krosien rzędową chodzić maią, oraz też
zimową porą na stróże do dworu; takowe
wypełnienie pryhonów у zhonu w posłu-
szeństwie pod plagami dopełniać powin-
ni, a nieposłusznych maią moc ichmość
panowie thenotorowie podług zasług ich
ukarać у inne ich sprawy potoczne rozsą-
dzać. Praenotandum: A iesliby ichmość pp.
thenutorowie też same dobra w tenucie
trzymali, tedy wyż opisane pryhony у zho-
ny w każdym tygodniu, zacząwszy od
świętego Jerzego w roku przyszłym tysiąc
siedemset siedemdziesiąt wtórym, jeżeli
konieczna w robociznie potrzeba wyciągać
będzie, poddani wypełniać maią у powin-
ni będą.

Który to takowy inwętarz podawczy
przy uproszonych odemnie ustnie oczewi-
sto ichm. pan pieczętarz własną ręką pod-
pisałem. Pisań w Pniewie, roku tysiącz-
nego siedemsetnego siedemdziesiąt pierw-
szego, miesiąca Awgusta dwudziestego
dnia. U tego inwętarza podpisy rąk tak



-198

samego aktora, jako też ićhm. pp. pieczę-
tarzów in haec verba. Takowy inwentarz
przy prawie arędownym podpisuię się
Kazimierz Antoni Ciechanowiecki, Sttar.
Dud., rotm. str. przedniey pułku Buł.
Wielkiey wóysk W.X.Litt. Za ustną у ocze-
wistą proźbą zs WJ.P. Kazimierza Anto-
niego Ciechanowieckiego, Sttar. Dud.,
rotm..przedniey straży p. Buławy W. W.
X. Litt, do tego inwętarza przy prawie
arędownym na. maiętność Pniew, w. Mści-
sław°kim leżącą, WWJPP. Andrzejowi у
Francisce z Puzyrewskich Żyżemskim
Dowgierdom, skar. Lidz. małżąkom Ichm.
p. Józefowi Puzyrewskiemu danego, po-
dług prawa za pieczętarza podpisałem się:
Józef Antoni In.-.Stell. Olchowiecki. Pra-
wnie proszony pieczętarz od osoby wyż
wyrażoney do tego inwętarza, przy prawie
arędownym danego, podług prawa podpi-
suię się Jan Antoni Źurkowski Tr-ysz,
straży przedn, Woysk W.X.Litt. Który
to takowy inwętarz za podaniem onego
przez wyż wyrażoną osobę ad acta, iest
do xiąg urzędowych ziemskich województ-
wa Mścisławakiego przyięty у wpisany.

Л 88—1771 г- Декабря 20.

Инвентарь им нія Зал сья, Мстиславской
провинціи, Антонія Б ляцнаго.

Изъ актовой книги Мстнславскаго у зднаго суда
за 1774 годъ, № 1535 л. 139-140.

Akt inwętarza wsi Zalessia, W. J. P.
Bielaekiemu, czesn. Mścisł. służącego.

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
czwartego, miesiąca Februaryi dwudzie-
stego trzeciego dnia.

Na sądach Jey Imperatorskiey mości
ziemskich prowinciy Mścisł., przed nami
Kazimierzem Hołłynskim presidętem, Kle-
męsem Glinką, Karolem Swięcickim, sta-
rostą Miluckim, sędziami ziemskiemi pro-
winciy Mścisł., comparendo personaliter
u sąndu patron W.J.P. Eliasz Ciechanow-

ski, mieczn Star., inwętarz wsi Zalessia
przy prawie zastawnym od WJ.P. Anto-
niego Bięlackiego, budów. W. Mścisł.,
WJ.P. Alexandrowi Bielackiemu, czeszn.
Mścisł. dany у służący, z rzeczą w nim
wyrażoną ad acta podał, w niżey wyra-
żony sposób pisany.

Inwętarz wsi Zalessia od maiętności
Kokotowa odłączoney, W. Mścisł. situowa-
ney, przy prawie zastawnym odemnie
Antoniego Bięlackiego, budown. w. Mścisł.,
WJ.P. Alexandrowi Bielackiemu, czeszn.
w. Mścisł. w summie piętnastu , tysięcy
pięciuset złotych ruskich, alias rubli ty-
siącu pięćset piędziesiąt, z terminem ro-
cznym do okupna, idque w roku przysz-
łym tysiąc siedemset siedemdziesiąt trze-
cim, w dzień S.Józefa święta rzymskiego
onerowaney, z expressią, poniższą osady,
gruntu, płacy у powinności zpisany w
roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt pierw-
szego, Decembra dwudziestego dnia.

Wieś Zalessie. Włoka iedna Chwioder
Romanów, z włoki płaci rubli cztyry. Puł-
włoki Kuzma Kondratow, z pułwłoki rub-
lów dwa. Włoka iedna Chwioder Chudo w-
ka, z włoki rublów cztyry. Pułwłoki Law-
ryn Mierynow, z pułwłoki rublów dwa.
Włoka iedna Iwan Mierynow, z włoki
rublów cztyry. Pułwłoki Karpieka Ala-
xiejow, z pułwłoki rublów dwa. Pułwłoki
у czwiertka Andrey Szowa, z trzech
czwierci włoki rublów trzy. Pułwłoki Mi-
chałko Klocka, z pułwłoki rublów. dwa.
Pułwłoki Aryna Iwanicha wdowa, z puł-
włoki rublów dwa. Włoka iedna Ciszka
Lisiczyn, z włoki rublów cztyry. Włoka
iedna MiellanChwacionek, z włoki rublów
cztyry. Pułwłoki Siomka Krasnabay, z
pułwłoki rublów dwa. Pułwłoki Iwan Har-
dziey, z pułwłoki rublów dwa. Pułwłoki
Mikita Mierynow, z pułwłoki rublów dwa.
Włoka iedna Siamion Basałow, z włoki
rublów cztyry. Włoka iedna Sciepan Ka-
sałap, z włoki rublów cztyry. Włoka ied-
na Pilip Piakielinak, z włoki rublów
cztyry. Włoka iedna Miellan Lisiczyn, z
włoki rublów cztyry. Włoka iedna Waśczy-
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cha wdowa, z włoki rublów cztyry. Puł-
włoki Kondratow Kowal, z pułwłoki rub-
lów dwa. Pułwłoki Astap Kondratow, z
pulwłoki rublów dwa.

Lałus efficit toy wsi Zalessia: gruntu
włók piętnaście, pułwłoki у czwiortka.
Czynszu rublów sześćdziesiąt trzy, arędy
z teyże wsi Zalessia rubli dziesięć. Jn
summa całoroczney intraty gotowym gro-
szem efficit rubli siedemdziesiąt trzy. Ta
aręda, poniewasz karczma w tey wsi nie
iest zabudowana, ażeby niechibnie tenu-
torowi dochodziła, wiecznik albo karczmę
winien zabudować, albo szynk utrzymy-
wać przez swego arędarza Kokotowskiego.
Pustoszy wszystkie, kture z dawna do
teyże wsi należały, też poddaństwo Zale-
skie ma zarabiać у snop tenutorowi z
każdego zboża у każdego roku ma być
oddawany, który bez taxy kładzie się.
Zarośle у gaie ażeby przez tenutora uży-
wane у pustoszone nie były zastrzega się.

Powinności od poddaństwa. Naywprzod
czynsze o terminie Krzszczema ruskiego
do dworu Szumiakinskiego importować
maią, a daniny w rok z włoki dać po-
winni: kurów po, dwoie, jaiec po dziesięć
у po łokci dwa płótna lnianego. Pryhonu
poddani wszyscy włóczni у pułwłoczni,
okrom Siamiona Bosałowa, Sciepana Ko-
śałapa, Miellana Lisiczynego Waśczyhi
wdowy na włokach mieszkaiących, et ex
vi służby do dworu Kokotowskiego ехеі-
powanych, iak zimo tak у latem męszczyz-
na lub kobieta, pieszy czyli konni, z czym
у jak rozkaz tenutora zaydzie, tydzień po
dwa dni zasłużyć. Osobliwie też poddań-
stwo czasem letnim zhonów cztery wedla
rozkazu tenutora odbyć powinna, a do
tego czasem zimowym taż wieś Zalessie
in super nad dni pryhonne do przędziwa
dni sześć, we trzech tygodniach po dwa
dni, w domach swoich wysłużyć powinna.

Do którego inwętarza, przy prawie za-
stawnym danego, przy ichm. panach pie-
czętarzach odemnie ustnie у oczewisto
uproszonych, własną podpisuię się ręką.
Datum roku tysiąc siedemset siedemdzie-

siąt pierwszego, miesiąca Decembra dwu-
dziestego dnia.

Podymne poddani Zalescy sami wedle
dawnych zwyczajów składać, do kancella-
ryi importować, kwity na imię mnie wiecz-
nika odbierać obliguie się takeż wszelkie
extra ordynaryine podatki ja sam wiecz-
nik exportować obowiązuję się. U tego
inwętarza podpisy rąk tak samego aktora,
jako też WWJ.P-wpieczętarzów his ехргі-
muntur verbis. Antoni J. Bielacki, bud.
W. Mścisł. Za ustną osobiście- W.J.P. An-
toniego Bielackiego, bud. Mścisł., proźbą
do tego inwętarza na wieś Zalessie, w
W. Mścisł. leżące, przy prawie zastawnym
z rzeczą ad intra obszerniey opisaną, W"..
J. P. Alexandrowi Bielackiemu, czeszn.
Mścisł. danego, do którego za pieczętarza
podpisuię się Stefan Bkt Ciechanowski,
regent gr. Oczewisto proszony pięczętarz
do tego inwętarza podpisuię się Hrehory
Antoni Piaczkowski, łow. Sm. Oczewisto
proszony pięczętarz do tego inwętarza na
rzecz w nim wyrażoną podpisuię się Jó-
zef Laudanski. Który to takowy wsi Zales-
sia inwętarz, za podaniem onego przez
wyż wyrażonego patrona ad akta, iest do
xiąg urzędowych ziemskich Mścisł. przy-
ięty у wpisany.

$ §9—1772 г. Мая 15.

Инвентарь деревень Багриново и Столбуны
изъ им нія Оснресенья, Оршанскагс пов та.

Изъ актовой книги Оршанекаго Уіздмаго суда
за 1772—1773 год.і, № 76 1657 л. 108—109.

Przyznanie inwentarza od J P P . Szkul-
teckich. W. J. Pani Nowackiey danego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
wtórego, msca maja dwudziestego pierw-
szego dnia.

Na roczkach majowych grodzkich po-
wiatu OrszańskiegOj porządkiem prawa
pospolitego in loco solito w mieście. J. kr.
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mści Qrszy ad obloąuentiam konst. no-
еііае Jegis agituiących się, przed nami

Ałexandrem Janem Hołowczycem, puł-
kownikiem у podskarbim sądowym, Win-
centym HIebickim Józefowiczem sędzią,
Alexandrem Sleżanowskim sędzią у pro-
tunc pisarzem, urzędnikami grodzkiemi
powiatu Orszanskiego, od J. W. Imści p.
Jana Hlebickiego Józefowicza, sądowego
powiatu Orszanskiego, Babińskiego, Sidry-
czyńskiego у Łozdzieyskicgo starosty in-
stallowanemi, comparens personaliter \VJ.
pani Teressa z Nowackich Szkultecka,
Horodniczjna Orszariska, inwentarz przy
prawie zastawnym na majętność Oskrese-
nie od W. Imsci p. Kazimierza Szkulte-
ckiego у od siebie W. J. Pani Joannie z
Bohomolców Nowackiey, starościney Zaho-
ranskiey dany, ex persona sua przyznała
у takowe swe przyznanie w protokule
przyżnań podpisaniem się stwierdziła, któ-
rego thenor seąuitur talis:

Inwentarz polowy maiętności Oskresie-
nia w roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
wtórym, msca Maja piętnastego dnia przy
prawie zastawnym W. J. Pani Joannie z
Bohomolców Nowackiey, starościney Zaho-
ranskiey matce dobrodzieyce naszey da-
nym, przez nas niżey na podpisach wyra-
żonych sporządzony.

Wieś Bahrynow. Włoki osiadłey puł,
Dzioma Oxionowicz, czynszu złłch sześć,
podymnego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec
pięć. Włoki osiadłey. puł, syn ieden Mi-
kołay, SJepien kucharz, czynszu złłch
sześć, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiec pięć. Włoki osiadłey puł,
syny. trzy, konie dwa Harasim Switohor
garbarz, czynszu żłłch dwadzieście, podym-
nego złłch sześć, kurów dwoiejaiec pięć.
Włoki osiadłey puł, koń ieden, Prochor
Bochon, braci trzech, czynszu złłch sześć,
podymnego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec
pięć. Włoki osiadłey puł, Harasim Susz-
kow, braci trzech, czynszu złłch sześć,
podymnego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec
pięć. Włoki osiadłey puł, konie dwa, Kirey
•Płatanowicz, braci trzech, czynszu złłch

sześć, podymnego złłch sześć, kurów dwoie,
jaiec pięć. Włoki osiadłey puł, syn ieden,
koń ieden, Cimoch Płutanowicz, czynszu
złłch sześć, podymnego złłch szość, kurów
dwoie, jaiec . pięć. Włoka osiadła iedna,
przyiemney puł, syny dwa, konie trzy,
Leon Staubun, brat ieden, czynszu złłch
dwanaście, podymnego złłch ośmnaście,
kurów czworo, jaiec dziesięć. Włoki osiad-
łey czwierć, przyiemney puł, syny trzy,
konie dwa, Iwan Staubun, czynszu złłch
trzynaście, podymnego złłch dziewięć, kura
iednego. jaiec dwa. Włoki osiadłey czwierć,
koń ieden, Jakosz Bochon, czynszu złłch
cztyry, podymnego złłch trzy, kura ied-
nego, jaiec dwa. Włoki osiadłey czwierć,
przyiemney puł, syn ieden, Iwan Touscik,
brat ieden, czynszu złłch czternaście,
podymnego złłch dziewięć, kurów dwoie,
jaiec siedem. Włoki osiadłey, puł, syn
ieden, koń ieden, Marcin Hrydziai, braci
dwuch, czynszu złłch sześć, podymnego
złłch sześć, kurów dwoie, jaiec pięć. Wło-
ki osiadłey puł, przyiemney puł, koni
cztyry, Achrem Szynkiewicz, czynszu złłch
szesnaście, podymnego złłch dwanaście,
kurów dwoie, jaiec pięć. Włoki osiadłey
puł, syn ieden, koni dwa, Michałko Stau-
bun, czynszu złłch sześć, podymnego złłch
sześć, kurów dwoie, jaiec pięć. Włoki
osiadłey puł, koń ieden, Kuzma Hrydziai,
czynszu złłch sześć, podymnego złłch sześć,
kurów dwoie, jaiec pięć. Włoki osiadłey
puł, koń ieden, Prachor Hrydziai, czynszu
złłch sześć, podymnego złłch, sześć, kurów
dwoie, jaiec pięć. Włoki osiadłey puł, koń
ieden, Pilip Staubun, czynszu złłch sześć,
podymnego złłch sześć, kurów dwoie. jaiec
pięć. Włoki osiadłey puł koń ieden, Iwan
Staubun, braci trzech, czynszu złłch sześć,
podymnego złłch sześć, kurów dwoiejaiec
pięć.

Wieś Siaubuny. Włoki osiadłey puł;
przyiemna iedna, synów dwa, konie czty-
ry, Pietrus Potapionek, czynszu złłch dwa-
dzieście, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiec pięć. Włoki osiadłey puł, syn
ieden, konie trzy, Mikołay Potapionek,
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czynszu złłch dwadzieścia, podymnego złłch
sześć, kurów dwoie, jaiec pięć. Włoki
osiadłey puł, przyiemney puł, syny dwa,
konie trzy. lllusza Potapionek, czynszu
złłch dwadzieście, podymnego złłch sześć,
kurów dwoie, jaiec pięć. Włoki osiadłey
puł, konie dwa. Iwan Piskunowicz, szewc,
czynszu złłch dwadzieście, podymnego
złłch sześć, kurów dwoie, jaiec pięć. Włoki
osiadłey puł, syn ieden, koń ieden, Sauka
Rodkiewicz, krawiec, czynszu złłch dwa-
dzieście, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiec pięć. Włoki osiadłey sześcmę,
synów cztyry, konie dwa, Leon Moroz,
czynszu złłch siedm, podymnego złłty
ieden, groszy piętnaście, kura iednego ja-
iec dwa. Włoki osiadłey sześcina, przy-
iemney puł, synów trzy, konie trzy, Iwan
Oniskiewicz, czynszu złłcłi siedymnaście,
podymnego złły ieden, groszy piętnaście,
kura iednego, jaiec dwa.

Summa fatit Czynszu у podymnego:
Czynszu złłch dwieście siedmdziesiąt pięć,
podymnego złłch sto sześćdziesiąt dwa,
groszy dziesięć, kurów piędziesiąt, jaiec
dwieście dziesięć. Żyd arędarz Czerkassow-
ski powinien płacić z połowy arędy złłch
ruskich in spetie trzysta. Su. gotowego
grosza summa summarum efficit złłch
siedmset siedymnaście, groszy dziesięć.

Powinność chłopów: Prhno. Czynsze
opłacać maią około Świętych trzech Kru-
lów ruskich wszyscy razem. Secundo. Po-
dymne opłacać powinni wszyscy chłopi
dwuma ratami: pierwszą dnia piętnastego
Septembra, drugą dnia piętnastego Marca
do dworu, a dwór do kancellaryi grodz-
kiey Orszaiiskiey z polowy swoich dymów
wnosić ma. Tetiio. Podrószczyzne odby-
wać maią raz w rok podług zwyczaiu.
Quarto. Pryhony, zhony, koleie, młódźby,
stróże, chust mycie, krup darcie, owiec
strzyżenie у inne bądź jakim tytułem
zwane powinności podług zwyczaiów dru-
giey połowy Oskresienia czynić inwenta-
rzem wyrażeni poddani będą powinni.

U tego inwentarza podpisy rąk tak
samych aktorów jako też WW.J.PP. pie-

czętarzów temi wyrażaią się słowy: .Kazi-
mierz Szkultecki. Horodniczy powiatu Or-
szańskiego. Teressa Szkultecka. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od W.J.PP.
Kazimierza у Teressy z Nowackich Szkul-
teckich, małżonków, horodniczych powiatu
Orszańskiego, do tego inwentarze połowy
maiętności Oskresienia, w powiecie Or-
szańskim sytuowanej', przy prawie zastaw-
nym W. J. Pani Joannie z Bohomolców
Nowackiey, starościney Zahoranskiey da-
nego, prawnie podpisuię się, Mikołay Se-
mein Wilamowicz. Prawnie proszony pie-
czętarz od wyż wyrażonych WWJPP.
Szkulteckicli do togo inwentarza przy
prawie zastawnym W. J. Pani Nowackiey,
starościney Zahoranskiey danego, podpi-
suię się Michał Stanisław Czereyski, re-
gent grodzki Orszański. Który to takowy
inwentarz, za przyznaniem onego przez
wyż wyrażone osoby, iest do xiąg grodz-
kich Orszańskich przyięty у wpisany.

40-1772 г. Апр ля 12.

Инвентарь им нія Рамшинъ, Витебскаго вое-
водства, Викентія Богомольца.

Изъ актовой книги Витебскаго у зднаго суда
за 1771 — 1772 годы, j\s 65M30 я. 439.

Pryznanie inwentarza na mttść Ram-
szyn od W.JP. Bohomolca WJP. Bohomol-
cowi przy prawie zastawnym danego у
służącego.

Roku tysiąc sie:lmset siedmdziesiąt
wtórego, mca Apryla czternastego dnia.

Coram actis terrestribus W. Wittgo
comparens personaliter WJP. Józef. Boho-
molec, star. Bublew.. inwentarz mttści
Ramszyna przy prawie zastawnym WJP.
Wincentemu Bohomolcowi, chór. Jk. mści
dany у służący, oczewiście przedemną
Maciejem Wilczyńskim, regentem ziem. у
grodź. W. Wiltgo, ze wszelką w onym

26
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wyrażoną rzeczą przyznawszy, ku zapisaniu
ony ad acta xiąg ziemskich W. Wittgo
podał, którego tenor talis:

Inwentarz mttści Ramszyna, w. W. W.
sytuowaney, przy postąpieniu oney zastaw-
ną czteroletnią possesyą od W.J.P. Józefa
Bohomolca, stty Bublewskiego, W. J. P.
Wincentemu Bohomolcowi wraz z pra-
wem w R-u teraznieyszym tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt wtórym, mca Apryla
dwunastego dnia dany у sporządzony.

Wieś Bolusowo. Ausiey Hałyszonek,
czynszu złotych ruskich dwa, dni pryhon-
nych męskich dwa, białogłowskich dwa,
daniny kura iednego, jaiec dziesięć. Ka-
sciuk Szapiałowski, czynszu złotych ruskich
dwa, dni pryhonnych męskich dwa, bia-
łogłowskich dwa,, daniny kura iednego,
jaiec dziesięć. Dziamid Juzonek, czynszu
zloty ruski ieden, dni pryhonnych męski
ieden, białogłowski ieden, daniny kura
iednego, jaiec pięć. Prokop Polityka, czyn-
szu złotych ruskich trzydzieście. Latus
fadt: czynszu złotych ruskich trzydzieście
pięć, dni pryhonnych męskich pięć, bia-
łogłowskich pięć, daniny kurów trzy, jaiec
dwadzieście pięć.

Wieś Mićlialhowo у Kuzialino. Cbaly-
mon Michalonek, czynszu złotych ruskich
dwa, dni pryhonnych męskich dwa, bia-
łogłowskich dwa, kura iednego, jaiec dzie-
sięć. Mikita Hryszczonek, czynszu złotych
ruskich dwa, dni pryhonnych męskich
dwa, białogłowskich dwa, daniny kura ied-
nego, jaiec dziesięć. Anton Koziulin, czyn-
szu złotych ruskich dwa, dni pryhonnych
męskich dwa, białogłowskich dwa, daniny
kura iednego, jaiec dziesięć. Marka Sza-
piałowski, czynszu złotych ruskich dwa,
dni pryhonnych męskich, dwa, białogłow-
skich dwa, kura iednego, jaiec dziesięć.
Latus fadt: czynszu złotych ruskich ośm,
dni pryhonnych męskich ośm, białogłow-
skich ośm, daniny kurów cztyry, jaiec
czterdzieście.

Wieś Alcxandroivo: Alchip Samaciosanek
czynszu złłch ruskich trzydzieście. sześć,
dni pryhonnych męskich trzy, białogłow-

skich trzy, • daniny kurów dwoie, jaiec.
dziesięć. Ćhwiedos Juzonek, czynszu złoty
ruski ieden, dzień pryhonny męski ieden,
białogłowski ieden, daniny kura iednego,
jaiec pięć. Latus fadt: czynszu złotych
ruskich trzydzieście siedm, dni pryhonnych
męskich cztyry, białogłowskich cztyry, da-
niny kurów troie, jaiec piętnaście.

Wieś Hobuda. Pietrok Prymaka, czyn-
szu złotych ruskich dziesięć, dni pryhon-
nych męskich dwa, białogłowskich dwa,
daniny kura iednego, jaiec dziesięć. Osip
Czorninki, czynszu złotych ruskich dwa-
naście, dni pryhonnych męskich dwa, bia-
łogłowskich dwa, daniny kura iednego,
jaiec dziesięć. Latus fadt: czynszu złotych
ruskich dwadzieście dwa, dni pryhonnych
męskich cztyry, białogłowskich cztyry, da-
niny kurów dwoie, jaiec dwadzieście.
Latus later. efficit: Czynszu złotych rus-
kich sto dwa, dni pryhonnych męskich
dwadzieście ieden, białogłowskich dwadzie-
ście ieden, daniny kurów dwanaście, jaiec
sto.

Powinność poddaństwa Ramszynslikgo.
Gwałtów sześć, to iest męskich sześć у
białogłowskich tyleż, ogulnie dwanaście,
idąue do zarobienia gruntów у zbierania
zboża na rok wysłużyć powinni, daiąc tyle
ludzi, yle roboczych w domach swoich
znayduią, w drogę po soi raz na rok ziez-
dzić maią, daiąc każdy po iednym koniu
у soi tę zarobioną dworowi Ramszyńskie-
mu oddać powinni. Kunica od dziewek w
cudzą włość zamąż idących temuż dworo-
wi pozwala się, pomiarkowaria iednak, a
od idących do swey włości brana być
niema. W podwody do Wittska z pryhonu
iezdzić maią, a którey podwodzie ile w
lakowey przyidzie bawić podruży, tyle
pryhonu iemu ma być odrachowano. Młódź-
ba z pryhonu, iak dwór zakaże. Podymne
у podatki w iesieni importować maią.

U tego inwentarza tak podpis ręki
aktora samego, iako też у podpisy rąk
WWJPP. pieczętarzów torai wyrażaią się
słowy: Józef Bohomolec, stta Bublew.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od
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WJP. Józefa Bohomolca, stty Bublew., do
tego inwentarza przy prawie zastawnym
czteroletnim WJP. Wincentemu Bohomol-
cowi, starościcowi Bublew. danego, pod-
ług prawa podpisuię się Maciey Antoni
Tadeusz Wilczyiiski, regent ziem. у grodź.
W. Wttgo. Oczewisto proszony do tako-
wego inwentarza wedle prawa za pieczę-
tarza podpisałem się Franciszek Kniażnin,
grodzki W. Wittgo v. regent. Oczewisto
proszony pieczętarz do tego inwentarza
podług prawa podpisuię się Konstanty
Muśnicki mp. Który to takowy inwentarz,
za przyznaniem onego przez wyż wyrażo-
nego aktora у za podaniem do akt, iest
do xiąg ziemskich W. Wittgo przyięty у
wpisany.

po 4 1 - 1 7 7 2 г. Октября 27.

Инвентарь им нія и деревни ІДеглицъ, Ор-
шанскаго пов та.

Изъ актовой книги Оршанскаго у зднаго суда
за 1772—1773 годы, Л» 76/1657, л. 202—204.

Przyznanie inwentarza przy prawie
wieczystym danego od J. P. P. Foglerow
JPPm Korrobankom.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
wtórego, msca Nowembra siedymnastego
dnia.

Przedenmą Kazimierzem Wincentym
Dzierożynskim, aktualnym у przysięgłym
regentem grodzkim Orszańskiin, ad fun-
dum maiętności Szczehłicy у folwarku
Popowki przybyłem, comparentes persona-
liter W.J.PPwie Michał, Andrzey у Ма-
ryanna Beata z Wroblewskicli Foglerowie,
skarbu. Smoleńscy, małżonkowie, inwen-
tarz przy prawie wieczystym ichni. PPm
Józefowi у Apolony z Eliaszewiczów Kor-
robankom, woytom Mohylowskim, mał-
żonkom, dane у służące, sana mentis re-
cognitione, dla niesposobności z przyczyny
starości wieku a ztąd stąbości zdrowia

ziachania do Orszy, in fundo maiętności
czyli folwarku Popowki nazywaiącey się
przyznali у takowe przyznanie podpisaniem
się własnymi rękoma w protokule przyz-
nań stwierdzili, którego thenor seąuitur
talis.

Inwentarz majętności dziedziczne?/,
Szczehlke nazwaney, w powiecie Orszań-
skim sytuowaney, przy prawie wieczysto
przedażnym imści panu Józefowi у samey
ieymści pani Apollonij z Eliaszewiczów
Korobankóm, małżonkom, woytóm magde-
buryi Mohylowskiey od nas Michała у
Maryi z Wroblewskich Foglerow, małżą-
ków, skarbn. Smoleńskich w roku teraz-
nieyszym tysiąc siedmsetnym siedmdzie-
siątym wtórym, msca Oktobra dwudzie-
stsgo siódmego dnia daney, z zabudowa-
niem uniwersalnie wszelkim dwornym,
gumiennym, gospodarskim у browarowym,
oraz z młynem, karczmą, ieziorem у sta-
wem pode dworem będącym у ze wszel-
kiemi wygodami у przynależnosciami, do
tego dworu należęcymi у znayduiącymi
się, bez żadney dla nas у sukcessorów
naszych ехсерсуі.

Wieś Szczehlica ma włók czterdzieście
osim у trzeć. Morgów sianożętnych dwa,
włoki przyiemney pul, Chwiodar Achre-
mow, młynarz, żona iego Chadosia, syn
Małaszko ma lat cztyry, powinien dawać
wieprzowszczyzne, płaci czynszu złotych
siedm, groszy piętnaście, podymnego zło-
tych cztyry, ma konia iednego, krów dwie,
daie jaiec dwadzieści, kurów dwoie; Wło-
ka osiadła iedna, Achrem młynarz, żona
iego Hanna, kunicznik, płaci czynszu złlch
piędziesiąt, podymnego złłch sześć, ma
koni dwoie, krowę iedną, owce iedną, ko-
zy dwie, daie jaiec dwadzieści, kurów
dwoie. Morgów sianożętnych dwa, włoki
przyiemney puł, włoki osiadłey pul, An-
drey Hamolin, z morgami^ żona Tocia,
syn Jsay ma lat piętnaście, drugi Ilauryła
ma lat dwanaście, trzeci Hryszko lat czty-
ry, tenże ma brata Wasila, żona Hrypina,
wychowanióc ich Marcin lat cztyry, córka
Andrzeja Audocia lat cztery, .Wasila córkę
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Maria ma lat pięć, ciągły, płaci czynszu
złłch dwadzieście dwa, groszy piętnaście,
podymnego złłch osim, ma koni czworo,
krów cztyry, owiec dziewięć, daie jaiec
dwadzieści, kurów dwoie. Morgi sianożętne
dwa, włoki przyiemney czwierć, włoki
osiadłey czwierć, Oiszko Hamolin, z mor-
gami, żona iego Hanna, córka Aryna lat
dwadzieści, Małania lat siedym, Audocia
lat cztyry, syn Zmitrok.. żona Ullana, syn
iego Iwan lat dwie, córka Roza rok ieden,
ciągły, płaci czynszu złłch dwanaście gro-
szy piętnaście, podymnego złłch cztyry,
ma krów trzy, koni troie, owiec sześć,
daie iaiec dwadzieści, kurów dwoie.
Atroszko Leonów, żona iego Ахіпіа,
córka Auchimia lat cztyry, Piokła lat
dwie. Morgów sianożętnych dwa, włoki
osiadłey czwierć, Leon Szydłowski, z mat-
ką, z morgami, siostra zamężna Małania,
druga Дашіа lat piętnaście, zięć Sciepan
Dzierdz z Borysowszczyzny, ciągły, pła-
ci czynszu złłch dwanaście, groszy piętna-
ście podymnego złłch cztyry, groszy czter-
dzieście, ma koni dwoie, krowę iedną,
owiec cztyry, jaiec dwadzieście, kurów
dwoie: Morgów sianożętnych dwa, włoki
przyiemney czwierć, włoki osiadłey puł,
Pauluk Paz wdowiec, z morgami, synowie
Czernysz imię Siomka Jat piętnaście, Han-
na lat szesnaście, Katarzyna lat trzyna-
ście, Chadora lat dziewięć, płaci czynszu
złłch szesnaście, groszy osmnaście, pody-
mnego złłch sześć. Morgów sianożętnych
dwa, włoki przyiemney puł, włoki osia-
dłey czwierć, Chalimon, z morgami, żona
iego Maria, syn Michałko ma lat piętna-
ście, Autuch lat trzy, córka Warka ma
lat siedymnaście NB, cieśla, płaci czyn-
szu złłch piętnaście, podymnego złłch sześć,
ma koni dwoie, krów dwoie, owiec pięć,
daie jaiec dwadzieści, kurów dwoie. Mor-
gów sianożętnych dwa, włoki przyiemney
puł, włoki osiadłey puł, Kuprey wdowiec,
z morgami, syn iego Prochor, żona iego
Maria, córka Matruna lat dwadzieści, Cha-
dosia lat siedymnaście, Matruna lat trzy-
naście, Porosia lat sześć, paszczeryca Pra-

chora druga Marya ma lat trzy, płaci
czynszu złłch dwadzieście dwa, groszy
piętnaście, podymnego złłch sześć, ma
koni dwuch, krów dwie, owiec trzy, daie
jaioc dwadzieści, kurów dwoie. Morgów
sianożętnych dwa, włoki przyiemney puł.
włoki osiadłey czwierć, Iwan Kołosowski,
wdowiec, z morgami, córka iego Chadosia
wdowa, Audocia lat dwanaście, Hapia lat
piętnaście, trzecia córka lat dziewięć, pła-
ci czynszu złłch' piętnaście, podymnego
złłch sześć, ma krowę iedną, owiec dwie,
daie jaiec dwadzieści, kurów dwoie. Mor-
gów sianożętnych dwa, włoki przyiemiiey
czwierć, włoki osiadłey czwierć, Daniło
Nikiporow, z morgami, żona iego Mała-
nia, córka Marya, zięć Michałko, Marya
córka synowica lat trzynaście, Ahey syn
lat trzy, zięcia syn Filip, płaci czynszu
złłch dwanaście, groszy piętnaście, podym-
nego złłch ośm, ma koni czworo, krów
trzy, owiec trzy, koza iedna, daie jaiec
dwadzieścia, kurów dwoie. Morgów siano-
żętnych dwa, włoki przyiemney puł, wło-
ki osiadłey czwierć, Zmitrok Łapiecha, z
morgami, żonka iego Audocia, syn Anton
lat dwadzieści, Ihnat lat pięć, córka Aryna
lat dziewiętnaście, Agata lat dwanaście,
Audocia lat cztyry, płaci czynszu złłch
piętnaście, podymnego złłch sześć, ma
konia iednego, krów dwie, owiec dwie,
daie jaiec dwadzieści, kurów dwoie. Mor-
gów sianożętnych dwa, włoki przyiemney
czwierć, Jaków Łapiecha, z morgami,
żonka iego Ullana, brat Sauka, drugi
Jurko lat piętnaście, Dzioma lat trzyna-
ście, płaci czynszu złłch dwanaście, gro-
szy piętnaście, podymnego złlch sześć, ma
koni dwoie, krów dwie, owiec dwie, daie
jaiec dwadzieści, kurów dwoie. Morgów
sianożętnych dwa, włoki przyiemney
czwierć, włoki osiadłey czwierć, Łukian,
żona iego Prosia, syn Dziemian, żona sy-
na Ziena, Pauluk lat dwadzieści, Iwan
lat trzynaście, Audocia lat cztyry, z mor-
gami, płaci czynszu złłch dwanaście, gro-
szy piętnaście, podymnego złłch sześć, ma
koni troie, krów trzy, owiec cztyry, koza
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iedna, daie jaiec dwadzieści, kurów dwoie.
Morgów sianożętnych dwa, włoki przyiem-
ney czwierć, włoki osiadłey czwierć, Mi-
kita Amiellanow, żona iego Audocia, sio-
stra Matruna lat dziewiętnaście, brat Dzie-
mian, z morgami płaci czynszu złłch dwa-
naście, groszy piętnaście, podymnego złłch
cztyry, groszy dwadzieście, ma owiec trzy
daie jaiec dwadzieści, kurów dwoie. Mor-
gów sianożętnych dwa, włoki przyiemney
czwierć, włoki osiadłey czwierć, Jasko
Łobacz, żona iego Audocia, pasierzb To-
masz, żona iego Ohoura, Pilip lat szesna-
ście, z morgami płaci czynszu złłch dwa-
naście у groszy piętnaście, podymnego
złłch sześć, ma koni czworo, krowę iedną,
owiec trzy, koz dwie, daie jaiec dwadzie-
ście, kurów dwie. Morgów sianożętnych
dwa. włoki przyiemney czwierć, włoki
osiadłey czwierć, Chwiodor Chońkiewicz,
żona iego Hapia, córka Hanna lat ośmna-
ście, Prosia lat dwanaście, syn Mikołay
ma lat sześć, z morgami płaci czynszu
złłch dwanaście, groszy piętnaście, podym-
nego złłch sześć, ma konia iednego, daie
jaiec dwadzieści, kurów dwoie. Morgów
sianożętnych dwa, włoki osiadłey czwierć,
włoki przyiemney czwierć, Aułas №em-
czonek, żona iego Ullana, brat Chwiedor,
żona iego Matruna, syn Akuła lat dzie-
więć, córka Matruna lat trzy, z morgami
płaci czynszu złłch trzynaście, podymnego
złłch ośm. ma koni dwoie, krów trzy,
owiec pięć, daie jaiec dwadzieści, kurów
dwoie. Morgów sianożętnych dwa, włoka
osiadła iedna, Amiellan Niemczonek, żona
iego Ahapia. pasierzb Michałko lat ośm-
naście, Iwan lat piętnaście, Iwan lat dwie.
Amiellan syn lat trzynaście, Amiellan trzy,
córka Ahapia lat dwie, z morgami płaci
czynszu złłch dwadzieści dwa, groszy pięt-
naście, podymnego złotych osim, ma koni
troio, krów pięć, owiec sześć, daie jaiec
dwadzieści, kurów dwoić. Morgów siano-
żętnych dwa, włoki przyiemney pół, włoki
osiadłey puł, Joska Łapiecha, żona iego
Ohima, córka Ахіпіа lat dziewiętnaście,
syn Iwan lat pięć, z morgami płaci czyn-

szu złłch dwadzieścia dwa, groszy pięt-
naście, podymnego złłch sześć, ma konia
iednego, krowę iedną, daie jaiec dwadzie-
ścio, kurów dwoie.

Kompuł złte: w tey wsi włók osiadłych
№ pięć, a po złotych czterdzieście, czyni
złłch dwieście dwadzieści; przyiemnych
włók № trzynaście, a po złotych dziesięć,
czyni złłch sto trzydzieści; drewięszczyzny
z dymów dziewiętnastu, a po złotych dwa,
groszy piętnaście, czyni złłch czterdzieście
siedym. groszy piętnaście; podrószczyzny
z dymów dziewiętnastu, a po złotych dzie-
sięć, czyni złotych sto dziewiędziesiąt.
Aręda z młynem roczna czyni złłch dwie-
ście, baranów dziakielnych pięć у puł,
jaiec dziakielnych dwieście dwadzieścia,
kurów dziakielnych cztordzieście, owsa
dziakielnego miarek Mohylowskich iedy-
naście. Pustych włók № dwadzieście dwie,
trzeć z doli.

Powinności tey że wsi Szczehlicy. Z
włoki siedzibney płacić maią po złotych
czterdzieście, dico czterdzieście, z włoki
przyiemney po złotych dziesięć, z włoki
siedzibney owsa miarek Mohylowek dwie,
kurów czworo, jaiec czterdzieście, barana
iednego. Pryhon powinni pełnić w tygo-
dniu męszczyzna dni dwa, żonka dzień
ieden, gwałtów w roku sześć według zwy-
czaiu dawnego z czym każą, młódźba ko-
leyną być powinna, póki aż pomłóco, bez
pryhonu suszyć у młócić.

Do którego to inwentarza referibiliter
do prawa wieczysto przedażnego, a do
woli we wszystkim у upodobania aktorów
wieczystych ichmściów panów z Eliasze-
wiczów Korrobanków małżonków przy
uproszonych wielm. JPPw pieczętarzów
podpisuiemy się. Pisań w Szczehlicy ut
supra. U tego inwentarza, przy prawie
wieczysto przedażnym danego, podpisy rąk
tak samych aktorów, jako też WYYJPPw
pieczętarzów temi się wyrażaią słowy:
Michał Jerzy Zeyralt Fogler. Maryanna
Beata Foglerowa. Ustnie oczewisto pro-
szony pieczętarz od WJPPw Michała Je-
rzego у Maryanny Beaty z Wroblewskich
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Zeylardów Foglerów, Skarbn. Smoleńskich,
małżąków, do tego inwentarza wieczystego,
przy prawie wieczystym na maiętność
Szczehlicę cum attinentijs, w powiecie
Orszańskim leżąca, JPPm. Józefowi у
Apolonij z Eliaszewiczów Korobankóm,
woytom miasta Mohylowa, małżąkóm da~
nego, podług prawa podpisuię się Piotr
F. Mickiewicz, rotmistrz powiatu Orzań-
skiego. Ustnie oczewisto proszony pieczę-
tarz od WJPPw Michała у Maryanny z
Wróblewskich Zeyiartow Foglerów, skarbn.
Smoleńskich, rodziców dobrodzieiów mo-
ich, do tego wieczystego przy prawie wie-
czystym inwentarza o rzecz w nim wyra-
żona podług prawa podpisuię się Stani-
sław Joachim Fogler. Który to takowy
inwentarz, przy prawie wieczystym prze-
dażnym JPPm. Józefowi у Apolonij z
Eliaszewiców Korrobankom, woytom mia-
sta Mohylowa, małżąkóm, na maiętność
Szezehlicę dany, za przyznaniem onego
przez wyż wyrażone osoby, iest do xiąg
grodzkich powiatu Orszańskiego przyięty
у wpisany.

№ 4 2 - 1 7 7 2 г. Октября 30.

Инвентарь им нія Песчанки, Оршанскаго
пов та Мицкевичей.

Изъ актовой книги Оршанскаго у зднаго суда за
1772-1773 годы, JS 76/1657 л. 194-199.

Przyznanie inwentarza na maiętność
Pieszezankę ze wsiami od ichm. pp. Mic-
kiewiczów ichm. pp. Korobankóm danego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
wtórego, miesiąca Nowembra siedmnaste-
go dnia.

.Na urzędzie Jey Imperatorskiey Mości
et coram actis grodu powiatu Orszańskiego
comparentes personaliter W. Ichm. pano-
wie Piotr rotmistrz powiatu Orszańskiego,
Franciszek czesnik Grodzieński Rynwi-
dowie Mickiewiczowie, bracia rodzeni, in-
wentarz przy prawie wieczysto przedażnym,
na rzecz w nim wyrażoną, ichmściom pa-

nom Józefowi у Appol.onyi z Eliaszewi-
czów Korobankóm, woytom Mohylowskim,
małżonkom, oraz imści panu Grzegorzowi
Korobance dany у służący, sana mentis
recognitione corporeąue existens, асап-
tibus juditijs, ad mentem praw W. X. Lit.
przedemno Kazimierzem Wincentym Dzie-
rożynskim, regentem grodzkim powiatu
Orszańskiego, przyznali у takowe przyz-
nanie swoie podpisaniem się własnymi
rękoma w protokule przyznali stwierdzili,
którego tenor seąuitur talis.

Inwentarz maictności Рішсшікі у fol-
warku Puchowszczyzny, ze wsiami Ohwa-
szczowką у Błowką у folwarkiem Szere-
jowka, dóbr w powiecie Orszańskim leżą-
cych, przy prawie wieczystym od nas
Piotra rotmistrza powiatu Orszańskiego у
Franciszka czesnika powiatu Grodzień-
skiego Rynwidów Mickiewiczów, braci ro-
dzonych, ichm. panom Józefowi у Арро-
lonij z Eliaszewiczów Korobankóm, woy-
tom miasta Mohylowa, małżonkom, oraz
Grzegorzowi Korobance w summie ośmiu
tysięcy talarów bitych, zabudowaniem obó-
dwóch dwornym у gumiennym, z opisa-
niem wsi, ludzi, czynszów, pańszczyzny у
powinności roku tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt wtórego, miesiąca Oktobra trzy-
dziestego dnia dany у sporządzony.

Wieś Pieszczanka. Włoka iedna, Wasil
Saławiey, płaci czynszu złłch ruskich dwa-
dzieści dwa у groszy dziesięć, podyinnego
złotych sześć, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Włoka iedna, Karniey Mardasionek, syn
Darachwiey rok ieden. płaci czynszu zło-
tych ruskich dwadzieści dwa, groszy dzie-
sięć, podymnego złotych sześć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Włoka iedna, Wasil
Rubanionek, syn Iwan niedziel.trzy, brat
iego Chwiedor, płaci czynszu złotych rus-
kich dwadzieści dwa, groszy dziesięć, po-
dymnego złotych szość, kurów, dwoie, jaiec
dziesięć. Włoka iedna, Jaków Klennik, brat
Jarmoła lat czternaście, Wasil brat drugi
lat dziesięć, płaci czynszu złłch ruskich
dwadzieści dwa, groszy dziesięć, podym-
nego złotych sześć, kurów dwoie, iaiec
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dziesięć. Włoki puł, Anton Saławiey, kowal,
syny: Chalimon lat ośm, Sciepan lat sześć,
Łauryn lat cztery, płaci czynszu złotych
ruskich iedynaście, groszy pięć, podymne-
go złłch trzy, kura iednego, jaiec dziesięć.
Włoka iedna, Махіт Mardasionek, syny:
Jakim lat sześć, Iwan lat cztery, płaci
czynszu złłch ruskich dwadzieści dwa, gro-
szy dziesięć, podymnego złłch sześć, ku-
rów dwoie, jaiec dziesięć. Włoka iedna,
Chwiodor Czorny, syn Jaków łat trzy, brat
Arciom lat dziewiętnaście, płaci czynszu
złłch ruskich dwadzi<iści dwa, groszy dzie-
sięć, podymnego złłch sześć, kurów dwoie,
jaiec dziesięć. Włoka iedna, Andrey Ha-
dziukiewicz, syny: Cit lat dziewięć, Ahey
łat cztery, synowiec Cit, drugi Siamion
łat szesnaście, czynszu płaci złłch ruskich
dwadzieści dwa, groszy dziesięć, podym-
nego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec dzie-
sięć. Włoka iedna, Ihnat Saławiey, syn
Prokop lat dwie, płaci czynszu złłch ru-
skich dwadzieście dwa, groszy dziesięć,
podymnego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec
dziesięć. Włoka iedna, Hauryło Czorny,
syny: Iwan lat dwadzieście, Marko lat
ośmnaście, Chwiodor lat szesnaście, Pilip
lat pięć, Hryszko lat trzy, płaci czynszu
złłch ruskich dwadzieści dwa, groszy dzie-
sięć, podymnego złłch sześć, kurów dwoie,
jaiec dziesięć. Włoka iedna, Boman Rackie-
wicz, syn Małaszka lat ośm, \VasiI lat
cztery, płaci czynszu złłch ruskich dwa-
dzieści dwa, groszy dziesięć, podymnego
złłch sześć, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Włoka iedna,.Hauryła Saławiey, syny: Da-
wid lat dziesięć, Chalimon lat ośm, Archip
lat trzy, płaci czynszu zlłch ruskich dwa-
dzieści dwa, groszy dziesięć, podymnego
złłch sześć, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Włoka iedna, Hryszko Szarypianko, syny:
Nikiper żonaty, syn Dzioma lat dziewięć,
Iwan rok ieden, Wasil żonaty, syn Iwan
rok ieden, Jakim żonaty, Iwan żonaty,
płaci czynszu złłch ruskich dwadzieści dwa,
groszy dziesięć, podymnego złłeh sześć,
kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoka iedna,
Klim Mucha, wychowanek Iwan lat pięt-

naście, płaci czynszu złłch dwadzieści dwa,
groszy' dziesięć, podymnego złłch sześć,
kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoka iedna,
Wasil Mardasionek, syny: Jesip lat dzie-
więć, Hauryła brat, syn Anton lat trzy,
płaci czynszu złłch dwadzieści dwa, groszy
dziesięć, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Włoka iedna, Paw-
luk Kazłow, syn Ihnat lat cztery, synowiec
Mikołay, syn Kuryła rok ieden, płaci
czynszu złłch dwadzieści dwa, groszy dzie-
sięć, podymnego złłch sześć, Jmrów dwoie,
jaiec dziesięć. Włoka iedna, Andrey Dzie-
rawianka, syny: Asip lat dziewięć, Aruła
lat sześć, płaci czynszu złłch dwadzieści
dwa, podymnego złłch sześć, kurów dwoie,
jaiec dziesięć. Włoka iedna, Piotrok Mor-
dasow, syny: Mikita żonaty, Iwan lat dwa-
dzieści, zięć Iwan, syny: Iwan łat trzy,
Isak niedziel pięć, stelmach, płaci czyn-
szu złłch dwadzieści dwa, groszy, dziesięć.
Włoka iedna, Zmitrok Dzierowianko, syn
Hryszko żonaty, wychowanek Jakub żona-
ty, płaci czynszu złłch dwadzieści dwa,
groszy dziesięć, podymnego złłch sześć,
kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoka iedna,
Alistra Szerypianka, syn Sciepan lat trzy,
brat Andrzey żonaty, płaci czynszu złłch
dwadzieści dwa, groszy dziesięć, podym-
nego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec dzie-
sięć. Włoka iedna, Achrem Kurylin, syn
Makiey lat trzy, Wasil rok ieden, płaci
czynszu złłch dwadzieści dwa, groszy dzie-
sięć, podymnego złłch sześć, kurów dwoie,
jaiec dziesięć. Włoka iedna, Piotrok Ma-
kiey, syny: Macwiey lat dwanaście, Wasil
lat ośm, Iwan łat trzy, Siemion lat dwie,
płaci czynszu złłch dwadzieści dwa, groszy
dziesięć, podymnego złłch. sześć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć, Włoka iedna, Sia-
mion Kurylin, szwagier Andrey lat dzie-
sięć, płaci czynszu złłch dwadzieści dwa,
groszy dziesięć. Włoki pul, Benedyk Zi-
minski, szlachcic, płaci czynszu zlłch trzy-
dzieści, podymnego złłch trzy. Włoki puł,
Alexander Waśilewski, szlachcic, płaci
czynszu złłch trzydzieści, podymnego. zlłch
trzy. Włoka iedna, Jakub Kmita, szlachcic,
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płaci czynszu złłch sześćdziesiąt, podym-
nego złłch sześć. Ludwik Kozielski tkacz
za ogród płaci złłch dziesięć. Jurko Dzie-
rowianko, konował, syn Chomko lat dzie-
więć, za ogród płaci złłch dziesięć. Wasi!
Listopad, leśniczy. Hryszko Makiejow,
syny: Janko lat piętnaście, Siemion lat
dziesięć, Iwan lat siedm, Andrey Ciecier-
ко Baka, leśniczy. Poddani wieczyści, wy-
szli z Pieszczanki, gdzie się znayduią,
wyr&żaią się: Pałuk Szewel, poddany wie-
czysty, znayduie się w okonomij Mohylow-
skiey, we wsi; Jaków Mordasow, wieczy-
sto poddany, znayduie się we wsi Hoło-
wieńczycach W. Imści pana Wołkowiskie-
go, pisarza grodzkiego Orszańskiego. Arę-
darz Pieszczański z akomodacyą płaci rub-
Jów czterdzieście, czyni złotych cztyrysta.
Taż wieś Pieszczanka co rocznie dwa dy-
my abjuratowe opłaca.

Wieś Chwaszczowka. Włoka iedna, Ro-
man Źukowiec, syny: Iwan lat dziesięć,
Siamon lat pięć, Macwiey lat dwie, szwa-
gier Sciepan Pawlukow żonaty, syn Klim
lat dwie, płaci czynszu złłch piętnaście,
podymnego złłch sześć, kurów dwoie, ja-
iec dziesięć. Włoki puł, Dzioma Piotrow-
ski, syn Махіт lat dwie, płaci czynszu
złłch piętnaście, podymnego złłch sześć,
kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł,
Janko Piotrowski, syny: Anisko lat pięt-
naście, Jermoła lat siedm, płaci czynszu
złłch piętnaście, podymnego złłch sześć,
kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł,
Jaków Szarypianka, syny: Chwiedor lat
dwanaście, Dawid lat trzy, Dzioma żonaty,
syn Iwan niedziel sześć, zięć Махіт żo-
naty, płaci czynszu złotych piętnaście, po-
dymnego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec
dziesięć. Włoki puł, Wasil Piolrowski, .syn
Iwan lat ośmnaście, płaci czynszu złłch
piętnaście,, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł, lwula
Piotrowski, syn Andrzey lat dziesięć, pła-
ci czynszu złłch piętnaście, podymnego
złłch sześć, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Włoki puł, Kondrat Citow, syn Macwiey
niedziel iedynaście, płaci czynszu złłcłi

piętnaście, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł, Marcin
Citow, syny: Marko lat trzynaście, Kon-
drat lat dziesięć, Harasim lat ośm, Mi-
chałko lat dwie, płaci czynszu złłch pięt-
naście, podymnego złłch Jsześć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł, Jakub
Stankiewicz, syn Pauluk lat sześć, płaci
czynszu złłch piętnaście, podymnego złłch
sześć, kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoki
puł, Łauryn Buzawionek, syny: Pauluk
lat dziewiętnaście, Sciepan lat siedymna-
ście, płaci czynszu złłch piętnaście, podym-
nego złłch sześć, kurów dwoie, jaiec dzie-
sięć. Włoki puł, Аіахеу Citow, syn Sio-
mion lat cztery, płaci czynszu złłch pięt-
naście, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł, Andrzey
Tarasionek, syny: Ciareszko lat pięć, Onu-
prey lat dwie, płaci czynszu złłch piętna-
ście, podymnego złłch sześć, kurów dwoie,
jaiec dziesięć.. Marcin Łubowka, syn Asip
lat dwie, ziemianin Tomasz Piotrowski,
leśniczy, płaci czynszu złłch dwadzieści,
podymnego złłch trzy, kurów dwoie, jaiec
dziesięć. Źyd Chackiel Jankielowicz, arę-
darz Budzicki, płaci arędy za b'aszczowkę
rubli dziesięć, czyni złłch sto.

Folwark nazwany Szarejowka był w
zastawie u imści pana Antoniego Toma-
szewicza w rublach dwuchset pięciudzie-
s.ąt z zabudowaniem dwornym, gumien-
nym, z zmianą żytnią zasiano, teraz oswo-
bodzony, czyni złłch dwieście piędziesiąt.

Taż wiec Faszczowka dymów abjurato-
wych corocznie dwa opłaca.

Powinność wsi Pieszczanki у Faszczow-
ki. Każdy chłop, czy to męszczyzna, czy
białygłowa, z chaty, z, czym dwór każe,
odbywać powinni, od Świętego Jerzego
wiosennego do Świętego Jerzego iesien-
nego, to iest do zebrania z pola, w tygo-
dniu dwa dni pryhonu, na trzeci dzień zho-
nu, latem zaś czasu żniwa zamiast zho-
nów gwałty iednego dla ognia pełnić, ma-
ią, po zebraniu zaś pola, to iest od Świę-
tego Jerzego iesiennego do wiosennego,
po dwa dni na tygodniu pryhonu odby-
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wać powinni, posyłki, podwody do młynu,
młódźba, stróża tygodniowa, pliwo, mycie
chust z kolegi rzędówko iść powinne bia-
ły głowy, toż okopanic grząd, sadzenie у
poliwanio kapusty, krom pańszczyzny peł-
nić obowiązane, takoż mycie у strzyżenie
owiec na swoich dniach odbywać powinne;
sypanie grobli Błowskiego stawu ze wszyt-
kich wsi bez pryhonu osypywać obowią-
zani, przy tym rozbijanie gnoju, zboża
podsiewanie maią odbywać bez naruszenia
pańszczyzny. Podrószczyzna do wywózki
soli z tych wiosek Faszczowki, Pieszezau-
ki do woli samych wieczników podaic się.

Wieś Blowka. А Іокі trzeć, Isak Kuru-
niec, syn Aręioni żonaty, płaci czynszu
złłch dwadzieści dwa, groszy dziesię, po-
dymnego złłch cztery, groszy dziesięć,
kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoki trzeć,
Okuła Kuruniec, syny: Alisiey lat dzie-
sięć, Siainon lat ośm, płaci czynszu złłch
dwadzieści dwa, groszy dziesięć, podym-
nego złłch cztery, groszy dziesięć, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł, Pawluk
Hapiejów, syny: Amilan lat szesnaście,
Wasil łat dwanaście, Iwan lat sześć, zięć
Cimpch Sinica'żonaty, syn Iwan lat dwie,
płaci czynszu złłch piętnaście, podymnego
złłch trzy, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Włoki puł, Chwiedza Hapiejów, syn Hry-
szko lat trzy, płaci czynszu złłch piętna-
ście, ^ podymnego złłch trzy, kurówjdwo-
ie jaiec dziesięć. Włoki puł, Wasil Kozub,
syny: Iwan lat cztery, Pauluk lat dwie,
płaci czynszu złłch piętnaście, podymnego
złtch trzy, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Włoki puł, Stefan Minakowśki, syn Jan,
na kunicznym, leśniczy, płaci czynszu
złłch trzydzieści, podymnego złłch trzy,
kurów dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł,
Andros Hapiejów, syny; Okuła żonaty,
syn Kuzma lat dwie, Michiey syn An-
drosa lat dwanaście, płaci czynszu złłch
piętnaście, podymnego złłch trzy, kurów
dwoie, jaiec dziosięć. Włoki puł, Wasil
Bech, syny: Kuryło lat dwanaście, liry-
szko lat trzy, płaci czynszu zllch piętnaście,
podymnego. złłch trzy, kurów dwoie, jaiec

dziesięć. Włoka iedna, Łauryn Kurniec,
brat żonki Ula Samusiow lat ośmnaście,
wieczysty Faszczowski, płaci czynszu złłch
trzydzieści, podymnego złłch sześć, kurów
dwoie, jaiek dziesięć. Włoki puł, Siamion
młynarz, wychowanek Hryszko lat ośm,
płaci czynszu złłch dwadzieści, podymnego
złłch trzy, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Włoki puł, Andrey Kurzeniec, syn Łukian
lat ośm, Parfien bratt Uli, wieczysty Fa-
szczowski lat piętnaście, płaci czynszu
złłch piętnaście, podymnego złłch trzy, ku-
rów dwoie, jaiec dziesięć. Włoki puł,
Michałko Kadziuk,- syny: Kuryło lat pięt-
naście, Andrey lat dwanaście,. Piotrok lat
ośm. Michna Dziemieszkiewicz, szewc,
płaci podymnego złłch trzy, kura iednego,
jaiec dziesięć. Roman Bondar, Apanas
Kulinkiewicz, syny: Аіахіоу lat iedynaścio,
Amillan lat cztery, włoki puł. Żyd Błow-
ski płaci czynszu złłch trzydzieści, tenże
żyd Szmoyła płaci arędy z akomodacią
rabli dwadzieści pięć. Czyni złłch dwieście
piędziesiąt, podymnego złłch dziewięć.
Lattus: czynszu z arędo. у podymnym złłch
ruskich dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
cztery, groszy pięć, dannych kurów sztuk
dziewięćdziesiąt cztery, dannych jaiec sztuk
czterysta ośmdziesiąt. Jagody różne у
grzyby według urodzaiu z tych wsi coro-
cznie daią się do dworu.

Powinność wsi JSlowJci. Każdy chłop z
chaty pryhonu przez cały rok po dniu
iednym od Świętego Jerzego wiosennego,
zhony męskie, do potrzeby od początku
żniwa gwałty, iednego dla ognia zostawuiąc,
co tydzień do zdięcia z pola, młódźba ra-
dowką, posyłki, podwody za mil pięć lub
dziesięć koleyno odbywać powinni, do sy-
pania grobli, reperacyi młynu, karczmy
obowiązani, za podrószczyznę soli beczek
dwie dworowi oddawać powinni.

Do którego inwentarza, przy uprosze-
niu ichm. panów pieczętarzów, rękoma
naszemi podpisuiemy się. Pisań w Piesz-
czance. Dalt ut supra. U tego inwentarza,
na (rzęch arkuszach pisanego, przy wyrż-
nięte у kuslodyi oraz przy wyciśnieniu na

27
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czerwonym laku pieczęci, podpis rąk tak
samych aktorów iako też iehm. panów
pieczętarzów temi wyrażaią się słowy. Piotr
F. Mickiewicz, rotmistrz powiatu Orszań-
skiego. Franciszek Mickiewicz, cześnik
Grodzieński. Ustnie у oczewisto proszony
od W W. ichm. panów Piotra rotmistrza
powiatu Orszańskiego., у Franciszka czes-
nikowicza powiatu Grodzieńskiego Rynwi-
dów Mickiewiczów, braci rodzonych, do
tego inwentarza przy prawie wieczystym
na maiętność Pieszczankę, folwark Pucho w-
szczyzne ze wsiami Faszczowko, Błowką
у folwarkiem Szarajowką, ichm. panom
Józefowi у Appolonij z Eliaszewiczów
Korobankom, woytom miasta Mohylowa,
małżonkom, oraz imści panu Grzegorzowi
Korobance danego, podług prawa podpi-
suię się Antoni Ragirocki Raykowski, stta
Tutlicki. Prawnie proszony pieczętarz od
wyż wyrażonych osób do tego inwentarza
przy prawie wieczystym przedażnym, na
rzecz w nim wyrażoną, ichm. panom Koro-
bankom danego, podpisuię się Michał
Kaszczyc. Proszony pieczętarz od wyż wy-
rażonych osób do tego inwentarza przy
prawie wieczystym J.PPm Korobankom
danego prawnie podpisuię się Józef Aloizy
Korkuzewicz, stta Klewski.

Który to takowy inwentarz, za przyz-
naniem onego przez wyż wyrażone osoby,
iest do xiąg grodzkich Orszariskich przy-
ięty у wpisany.

Ж 43—1773 г. Марта 18.

Инвентарь им нія Высокое, Рогачевской
провинціи.

Изъ актовой книги Р чицкаго (Рогачеескаго)
у зднаго суда за 1773—1775 годы, № 1719

л. 13—16.

Aktykacya inwentarza maiętności Wy-
sokiego, J. Р. Р. Wołkom Lewonowieżom
służącego.

Roku tysiąc siedmset siedindziesiąt
trzeciego, miesiąca oktobra siedymnastego
dnia.

Na urzędzie Jey Imperatorskiey Mości
ziemskim prowinsyi Rohaczewskiey com-
parendo personaliter imść pan Floryan
Wołk Lewonowicz, sędzia ziemski prowin-
cyi Rohaczewskiey, regent ziemski po-
wiatu Rzeczyckiego, inwentarz maiętności
Wysokiego przy prawie zastawnym inek-
witacyinym sobie dany у służący ad acta
xiąg ziemskich prowincyi Rohaczewskiey
podał, seąuenti thenore pisany.

Inwentarz maiętności Wysokiego, w roku
tysiąc siedmset siedindziesiąt trzecim, mie-
siąca Marca osimnastego dnia sporządzony
przy podaniu w zastawną possesyą ichm-
•ściów pp. Wołków Lewonowiczów, regen-
tów ziemskich powiatu Rzeczyckiego.

Wieś Wysokie. Pierwszy gospodarz
gruntu pułwłoki, koni pięć, Sierhiey Niedz-
wiedziow, u tego dusz męskiey płci z im
samym czfcyry, w rok dać powinien chmie-
lu czwierci dwie, kurów dwoie. powin-
ności w tydzień dwa dni męszczyzna, dzień
kobieta. Drugi gospodarz pułwłoki, koni
dwa, Iwan Niedzwiedziow, u tego dusz
męskich cztyry, w rok dać powinien chmie-
lu czwierci dwie, kurów dwoie, powinno-
ści w tydzień dwa dni męszczyzna, dzień
kobieta. Trzeci gospodarz gruntu pułwłoki,
koni pienć, Macwiey Karalok, u tego dusz
męskich cztyry, w rok dać powinien chmie-
lu czwierci dwie, kurów dwoie, powin-
ności w tydzień męszczyzna dwa dni, ko-
bieta dzień ieden. Czwarty gospodarz grun-
tu pułwłoki, koni dwoie, Jaków Chara-
szok, u tego dusz męskich dwie, chmielu
czwierci dwie у kurów dwie w rok dać,
powinności dwa dni męszczyzna, dzień
kobieta w tydzień. Pionty gospodarz grun-
tu pułwłoki, koń ieden. Махіт Łukianow,
u tego dusz męskich trzy, w rok dać po-
winien chmielu czwierci dwie, kurów
dwoie, powinności w tydzień dwa dni mę-
szczyzna, dzień kobieta. Szósty gospodarz
gruntu pułwłoki, koni troie, Apanas Ku-
czarawy, u tego dusz męskich cztery, w
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rok dać powinien chmielu czwierci dwie,
kurów dwoie, powinności w tydzień dwa
dni męszczyzna, dzień kobieta. Siódmy
gospodarz gruntu pułwłoki, koni troie,
Lewon Niedzwiedziow, u tego dusz mę-
skich cztery, w rok daie chmielu czwier-
ci dwie, kurów dwoie, powinności w ty-
dzień dwa dni męszczyzna, dzień kobieta.
Ósmy gospodarz gruntu pułwłoki, koni
czworo, Riryło Bułdzianok, u tego dusz
męskich dwie, w rok daie chmielu
czwiem dwie, kurów dwoie, powinności
w tydzień dwa dni męszczyzna, dzień ko-
bieta. Dziewiąty gospodarz gruntu pułwło-
ki, koń ieden, Sciepan Potużnik, u tego
dusz męskich dwie, w rok daie chmielu
czwierci dwie, kur dwoie, powinności w
tydzień dwa dni męszczyzna, dzień kobie-
ta. Dziesiąty gospodarz gruntu pułwłoki,
koni pięcioro, Korolkow Cimoszko, u tego
dusz męskich pięć, w rok daie chmielu
czwierci dwie, kur dwoie, powinności w
tydzień dwa dni męszczyzna, dzień kobie-
ta. Jedynasty gospodarz gruntu pułwłoki,
koń ieden, Kirey Dziegciarz, u tego dusz
męskich trzy, w rok daie chmielu czwierci
dwie, kur dwoie, powinności w tydzień
dwa dni męszczyzna, dzień kobieta. Dwu-
nasty gospodarz gruntu pułwłoki, koni
troie, Kondrat Babin, u tego dusz mę-
skich cztyry, w rok daie chmielu czwier-
ci dwie, kurów dwoie, powinności w ty-
dzień dwa dni męszczyzna, dzień kobieta.
Trzynasty gospodarz, gruntu pułwłoki, koń
ieden, ISiamon Niedzwiedziow, u tego dusz
męskich dwie, w rok daie chmielu czwier-
ci dwie, kurów dwoie, powinności w ty-
dzień dwa dni męsczyzna, dzień kobieta.
Czternasty gospodarz* gruntu pułwłoki,
koni troie, Andrzey Niedzwiedziow, u te-
go dusz męskich pienć, w rok daie chmie-
lu czwierci dwie, kur dwoie, powinności
w tydzień dwa dni męszczyzna, dzień ko-
bieta. Piętnasty gospodarz gruntu pułwłoki,
koni troie, Prokop Niedziedziow, u togo
dusz męskich cztyry, w rok daie chmielu
czwierci dwie, kurów dwoie, powinności
w tydzień dwa dni męszczyzna, dzień ko-

bieta. Szesnasty gospodarz gruntu pułwło-
ki, koń ieden, Hauryło Chwiesik Niedz-
wiedziow, u tego dusz męskich dwie, w
rok daie chmielu czwierci dwie, kur
dwoie, powinności w tydzień dwa dni
męszczyzna, dzień kobieta. Siedmnasty
gospodarz gruntu pułwłoki, koni dwoie,
Jewstrat Bałaszonek, u tego dusz męskich
trzy, w rok daie chmielu czwierci dwie,
kur dwoie, powinności w tydzień dwa dni
męszczyzna, dzień kobieta. Sawko Bobyl
iedyn.

Sumaryusz: gospodarzów siedmnaście,
boby] iede, gruntu włók dziewięć, koni
czterdzieście pięć, chmielu w rok daią
trzydzieście sześć, kurów trzydzieście sześć,
powinności w tydzień męskich dni trzy-
dzieście cztyry, a kobiecich siedmnaście.

Powinność tej/ wsi. Opłatkę skarbową
sami płacić powinni, dlaczego im opuszcza
się podymne у podroszczyzna; żniwo у
plewidło, oraz przędziwo z pryhonu, len
brać, posłać, podiąć, у potrzeć bez pań-
szczyzny, siano w Luzie у pod dworem
zrobić bez pańszczyzny, w Sierednim po-
kosić z pańszczyzny, a grabić bez pań-
szczyzny. Gwałtów siedem na rok, to iest
do żniwa żytniego dwa, do jarzyny dwa,
do orania ugoru iedyn, do orania na ja-
rzynę ieden, do wożenia gnoju ieden. Na
niewód rzędówko bez pańszczyzny, do mli-
wa rzędówka bez pańszczyzny, groble sy-
pać dwa razy na rok bez pańszczyzny, z
każdey chaty ieden cały dzień. Miód da-
wać którzy otczynę trzymaią powinni: Sier-
hiey z Iwanem pułpuda, a funtów czter-
dzieście osiin, Lawon Rabych pułpuda, a
funtów czterdzieście ośim, Sciepan Palaż-
nik pułpuda, a funtów czterdzieście ośm,
Andrzey z Siemionem puł puda, a funtów
czterdzieście osim, Prakop Niedzwiedziow
puł puda, a funtów czterdzieście osim,
resztę powinności, która iest potrzebna do
dworu, powinna być z pańszczyzny.

Polciki chłopskie. Pierwszy poletek, w
którym żyto iest zasiane, nazywa się Szy-
rokie, tam każdemu chłopowi po połosie
iedney, na Imglasoch po drugiey, na Ku-
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niczniku po trzeciey, na Balaszewskiey po
czwartey, na Dalnim Ladzie po piątey, na
Końsltim Borze у Wielkim Lesie po szó-
stej j dalsze u innych rozrobki. Druci
poletek, w którym na rok teraznieyszy ty-
siąc siedmset sie.dmdziesiąt trzeci jarzyna
zasiewać się będzie, za wsią Wysokim,
na Zaścianku po połosie iedney, na Sa-
dzibie po drugiey, na Borku po trzeciey
na Budziszczu po czwartey, za. lasem po
piątey, w Earpowym Rozie po szóstey,
pod Rhiszycą у Źfryszkowym Bozie po
siódmey у dalsze, u innych rozrobki.
Trzeci poletek, który iest puszczony na
ugór pod dworem, po połosie iedney, pod
Byczyką wedle mogiłek po drugiey, za
mostem po dwie, to iest po połosie szy-
rokiey у po morgu dużym, w Eołodziey-
skim Lesie po iedney.

Śianoż§ci chłopskie. Primo. w Siered-
nim na wozów dwieście. 2-do przeciw po-
lanek na wozów sto. Tertio na Imhłajok
у końcu szerokich wozów dwieście. Quarto
na zaścianku у Budziszczu na wozów
dwieście. Quinto na Błocie Hradce у Za-
sielu wozów sto. Sexto w Lesie wielkim
na wozów sto. Septimo w Luzie nad Dniep-
rem na wozów sto. Latus efficit wozów
tysiąc.

Ostrowy chłopskie na pszczoły. Pierw-
szy ostrów Zamoście; drugi ostrów Kar-
pow Roh; trzeci ostrów Simon; czwarty
pod Głuszycą; piąty Hryszkow Łoli; szósty
Borek; siódmy Kołodzieyski Les od Zamo-
ścia, ósmy Wielki Las. Tymże poddanym
podzielona rzeczka na bicie jazów dla ło-
wienia ryby у krynica nad Dnieprem, naz-
wane Lipki у iezioro Orechow po sciąg-
nieniu niewodu.

Opisanie dworu. Dwór wkoło parkanem
nowym obwiedziony, wrota od wsi duże
na biegunach, fórtka na zawiasach żelaz-
nych z klamką, przy wrotach świron na
dwuch kondygnacyach; gonią kryty, niż-
szy świren z zasiekami, drzwi na biegu-
nach z zaszczepką żelazną, z zamkiem
wnentrznym у wiszącym oraz zasuwką,
przy świronku takoż drzwi na biegunie; z

tego w przyświronie zchody do drugiey
kondygnacji, tamże w przyświronie gór-
ni m drzwi na biegunie z zaszczepką у
proboiem żelaznemi, z zamkiem wiszącym,
z przyświrona drzwi na świren na biegu-
nie z zaszczepką у proboiem żelaznymi у
zasuwką. Po drugiey stronie wrót stajnia
z wrotami, za staynią powieć, słomą kryta,
za powiecią druga stayma nowa, drania
kryta, płachcinami wymoszczona, z sienni-
kiem, wrota na biegunach; przy tey stayni
świren mały, drzwi na biegunie z zasz-
czepką у proboiem żelaznymi, drania kry-
ty; od świronka niedaleko rum alias bu-
dynek nowy, drania kryty, wchodząc do
tego budynku ganek nowy, klamrami że-
laznemi wzięty, gonta kryty; wszedłszy do
sieni, w których drzwi na zawiasach że-
laznych z klamką у proboiem żelaznymi,
po prawey stronie wszedłszy do budynku
pokoiów cztery, izba, komora, apteczka у
bokówka, drzwi wszędzie na zawiasach
żelaznych z proboiami у zaszczepkami
oraz klamkami у zasuwkami; po drugiey
stronie sieni pokoiów trzy, to iest izba,
komora у alkierz. W tym budynku pieców
z kafel zielonych cztery у kominków czte-
ry; drzwi wszędzie na zawiasach żelaznych
z proboiami, klamkami у zaszczepkami.
Okna w tym budynku drzewo szkła okron-
głego, za budynkiem śpiżarenka у pokoik
sekretny, między któremi galery i ka. Idąc
z budynku do piekarni po prawey stronie
świren mały, drania kryty z zaszczepką у
proboiem żelaznym; za tym świnieni oley-
nia nowa, drania kryta, wedle oney budy-
nek folwarkowy, w który wchodząc sień
długa, w sieniach kuchnia, po prawey
stronie kuchni piekarnia z komorą, po le-
woy stronie izba dla czeladzi. Drzwi w
tym zabudowaniu na zawiasach żelaznych
sześcioro. Ten budynek drania kryty. Za
tym budynkiem . warzy wnia nowa, drania
kryla, obora stara, reperacyi potrzebująca,
na którą wjpuszczonego drzewa znayduie
się kop sześć. Wedle piekarni studnia no-
wa, w klórey zrąb dębowy. Idąc od pie-
karni ku rzece wozownia nowa, drania
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kryta, drzwi na wierzei z zaszczepką у
proboiem żelaznymi, idąc od tey wozowni
daley ku rzece browar dobry, drania kry-
ty, wedle tego browaru świniniec, słomą
kryty, nowy, w browarze hornów dwa.

Opisanie zabudowania gumiennego. Za-
budowanie gumienne z iedney strony par-
kanem, a drugiey tynem opasane, tamże
powieć długa, słomą kryta, dla złożenia
słomy, _odryna duża, nowa, drania kryta
na złożenie krescencyi, osietnia duża, dra-
nia у słomą kryta, w które у osieci no-
wych dwie, przepłotów nowych piętnaście
dla suszenia zboża. Za tym gumnem przez
sianożęnć młyn na rzece Olszance, nowy,
na iedne koło, kamieni trzy, wrzeciono,
paupryca, krobeczka, czopów dwa, rychew
cztery żelaznych, klewców do nakucia ka-
mieni dwa. Karczemka mała, piekarnia,
gdzie żyd loko mieszka, w sieniach świ-
ronek, drugi na dworze świronek, staien-
ka, obora у browar, tenże powinien żyd
za przemieszkanie wódkę szyn ко w ać bez
płacy, albo arędy zapłacić z młynem rubli
czterdzieście; do rznięncia dębu warstatów
dziewięć, idąue pił dużych osimnaśoie,
bart, budnie, napitków, kluczów do roz-
wracania zębów pilnych.

Opisanie poi dwornych. Pierwszy pole-
tek., w którym żyło zasiane u półeczka
wedle Beniskowskich szerokich, miarek
dziesięć, na Koniuszym iiorzo miarek
dziesięć, na Wyrezkach miarek trzy, na
pustoszy miarek dwie, pod Szoleham za-
wakował szmat niesiany na miarek pienć.
Drugi poletek, któren na jarzynę będzie
użyty. Pierwsze pole pode dworem na
miarek jęczmienia cztery, drugie na Oso-
wie na miarek owsa dziesięć, trzecie w
Nadziszczu na miarek owsa dziesięć,
czwarte na Kiicharowey polance na mia-
rek owsa cztery, piąte na Roztrzebisku
Szelahowskim na miarek ięczmienia trzy,
szóste w rozie na wloce у Klinie na mia-
rek gryki dziesięć, siódme pod Simonem
na miarek żyta iedna у trzy czwierci.
Trzeci poletek, który iest spuszczony na
ugór za mostom, kładzie się żyta miarek

siedm, na polankach kładzie się żyta mia-
rek siedm, na Ladzie za ruczaiem aż do
Starego pola miarek siedm, na Sierednim
polu kładzie się miarek dwanaście; przy
tym poletku lada dartego wytrzebionego
у wywalonego na morgów dwusążnych
dwadzieście.

Opisanie sianokenci dwornych. Primo,
sianożęnć murożna pod dworem na wozów
sto; secundo sianożęnć na zamłyniu mu-
rożna na wozów trzydzieście; tertio siano-
żęnć murożna wedle polanek na wozów
trzydzieście; ąuarto sianożęnć murożna w
Rozie na wozów dwadzieście; ąuinto sia-
nożęnć murożna w ogrodzie na wozów
pienć; sexto sianożęnć błotna w Siered-
nim na wozów pienćdziesiąt; septimo na
Łucce Uscinowey nad rzeką Rżatią na
wozów dwadzieście; octavo w Luzie nad
ieziorem Oreehowem na wozów sto; 9-no
sianożęć nazywaiąca się Lucie na wozów
sto pięćdziesiąt.

Opisanie ostrowów dwornych na pszczoły.
Pierwszy Szerodnie, w którym ostrowie
ullów trzydzieście sześć, barci tamże osim-
naścic; drugi Humnicze, w którym ullów
iedynaście, barci tamże siedm; trzeci ostrów
Putczyn, w którym ullów szesnaście; czwar-
ty ostrów pod ługiem, w którym ullów
pięćdziesiąt sześć, tamże barci pienćdzie-
siąt cztery; piąty ostrów Maszok, w któ-
rym ullów trzydzieście; szósty ostrów Za-
leśie у Imhłay, w którym ullów dwadzie-
ście; siódmy ostrów Rastanki, w którym
ullów sto pięćdziesiąt; ósmy ostrów Hry-
szkow Roh, w którym ullów trzydzieście;
dziewiąty ostrów Wielki Las, w którym
ullów siedmdziesiąt trzy; dziesiąty ostrów
Koniuszy Bor, w którym ullów dziesięć,
tamże barci dziesięć; iedynasty ostrów
Kołodzieski Las, w którym dębów dzie-
sięć, ullów w tym ostrowie dwadzieście;
dwunasty ostrów w Karpowym Rozie, w
którym ullów szesnaście, tamże barci dwa-
naście, na Borki barci dziewięć, in uni-
wersum sześćset osiem.

Dalsze opisanie maięłności Wysokiego
Buda potaszowa, w któroy będnarnia no-
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wa alias chata wielka iedna, hart nowy
na cztyry klatki z pokryciem ieden, szur
do sypania popiołów wymoszczonych, dra-
nia krytych dwie, potasznia dla złożenia
towaru iedna, popiołów gotowych w szu-
rach beczek dwieście, klepki gotowey kop
sto, koryt nowych na warstacie dwadzie-
ście cztery, przykorytków par dwanaście,
zbornik na łuhi ieden, hartowików na łuhi
dwa, studnia nowa, w którey zrąb dębo-
wy iedna, szoplików do ciągnienia luhów
у wody dwa, czerpach do nadawania łuhu
pięć, potoków alias ryn do wody у do
łuhów lania siedm, kureń alias chata dla
polewacza у korytników iedna.

Słoboda StarsJca, w którey chat dwie,
tamże osadczy mieszka Ohwiedor. Ta Sło-
bodka ma gruntu obszerności na gospo-
darzów dwadzieście.

Słoboda Ostrów, w którey chata iedna,
tamże osadczy mieszka Wasil, na tym
ostrowie gruntu iest obszerności na gos-
podarzów trzydzieście.

Opisanie obory bydła rogatego. Bydła
starego po lat pięć sztuk trzynaście, by-
dła młodszego sztuk dwie, efficit sztuk
piętnaście; owiec starych trzynaście, ja-
gniąt sztuk dziewięć, efficit dwadzieście
dwie; świń starych dziesięć, kiernozów
dwa, podświnków czworo, efficit sztuk
szesnaście.

Pszczoły w Sierednim dębie iedne,
nad drogą w ullu iedne, nad polanką w
sośnie iedne, w Krzywolce iedne, na śrzod-
ku boru.iedne, w Smolaku iedne, wKru-
szynniku w ullach dwoie, na Budziszczu
w ullu iedne, w Karpowym Rozie w soś-
nie iedne, na Rostankach w ullach troie,
w Hryszkowym Rozie w ullu iedne, w
domu w ogrodzie dwoie, efficit szesna-
ścioro.

Naczynie browarne. Czopów nowych na
gorzałkę do zacierania dwa, trąbnica dę-
bowa iedna, czopnik do piwa ieden, spust-
пік do piwa ieden, wanna do piwa iedna,
podmłodnik na drożdży ieden, wieków do

czopów dwa, beczka na wódkę iedna, no-
satek na wódkę cztery, czerpach browar-
nych trzy, kowsz browarny ieden, czop
na brahę ieden, ceber do ciągnienia wo-
dy ieden, konwa duża iedna, kufa na go-
rzałkę iedna, beczek piwnych sześć, stu-
dnia przy browarze iedna.

Naczynie piekarniane. Nożów "piekar-
nianych dwa, skowród dwie, wilek do
wzięcia garków trzy, koczerha żelazna ie-
dna, stół w piekarni ieden, zedel ieden,
wiader do wody cztery, przetaków do pod-
siewania trzy, żelazo nałucznik ieden.

Naczynie warzywni. Kadzi dużych na
buraki sześć, kadzi dużych na kapustę
szatkowaną dwie, kadzi na solenie ogur-
ków dwie, beczek do solenia ogurków
dwie, Hpówek cztery.

Ruchomość dworna, idąue zboże, супа,
miedź, żelazo у inne sprzęty gospodarskie
do sumnienia possesora regulowane zosta-
ły у takowy inwentarz pro fide własną
podpisuię ręką. Dat ut supra. U tego in-
wentarza podpis renki aktora his verbis: Mi-
chał Pruszanowski, podczaszy Rzeczycki.
Na tymże inwentarzu w sposób rewersału
przypisanie się in haec formalia: przy
obięciu w zastawną possesyą naszą maię-
tności Wysokiego virtute prawa ineąuita-
cyinego zastawnego w roku tysiąc siedm-
set siedrndziesiąt wtórym, msca Marca
dziewiętnastego dnia danego, podpisuię się
Floryan Wołk Lewonowicz mp. Który to
inwentarz za podaniem przez wyż wyra-
żoną osobę ad acta, iest do xiąg ziem-
skich prowincyi Rohaczewskiey przyięty
у wpisany. Sędzia. Onufry Sttłłw Giżycki
sendzia ziem. prow. Rohaczew.
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Przyznanie inwentarza maiętności Ho-
rodni przy prawie wieczysto przedażnym
od WWJPP. Pohoskich budowni. Wittch,
W. Im, panu Teofilowi Malmczemu, ko-
mornikowi prowin. Witebskiey danego у
służącego.

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
piątego, wiesiąca Marca dwudziestego oś-
mego dnia.

Coram actis terrestribus prowincyi Wi-
tebskiey comparentes personaliter WW.
Jehm. panowie Antoni у Аліпа z Chra-
powickich Pohoscy, budowniczycowie pro-
win. Wittskiey, malżąkowie, inwentarz
maiętności Horodni przy prawie wieczysto
przedażnym W. Im. panu Teofilowi Mohu-
czemu, komornikowi prowin. Wittskey da-
ny у służący, oczewiście przedemną Ma-
cieiem Wilczyńskim, sekretarzem ziemskim
prowin. Wittskiey przyznawszy, ku zapi-
saniu ad acta xiąg ziemskich teyże pro-
win. Wittskiey podali, którego thenor est
sequiturque talis:

Inwentarz maiętności Horodnia nazwa-
ney, w wottwie Wittskim sytuowaney, za
prawem wieczysto przedażnym w roku ty-
siąc siedemset siedemdziesiąt wtórym, mie-
siąca Septembra pierwszego dnia danym,
po ехрігасуі roczniey arędowndy tenuty
W W. Ichm. panów Antoniego у Anny z
Chrapo wickich Pohoskich, budowniczy.
Wittskich, za dobrowolnym tychże Ichmćw
postąpieniem w wieczystą possesyą podług
tegoż prawa у dalszych dokumentów W.
Im. panu Teofilowi Mohuczemu, komor-
nikowi у lantwoytowi Wittskiemu, w roku
tysiąc siedemset siedemdziesiąt trzecim,
miesiąca Marca dwudziestego, przy juryz-

| dyczney intromissyi eademąue data juri-
dice sprawiony, spisany у sporządzony.

I Opisanie zabudowania folwarku Horodni
j tudziesz wszelkiego naczynia znayduiące-

go się distinctim na mieyscu tegoż czasu
sporządzone. Folwark Horodnia. Z przy-
iazdu od Witebska wrota bez nakrycia,
tylko wjazd; zaraz po prawey ręce budy-
nek mieszkalny nowy; do tegoż budynku
wchodząc ganek brusowany, deskami wy-
moszczony, wchodząc do sieni bez drzwi,
w sieniach po prawey ręce wschody na
górę, z descek robione; do tychże wscho-
dów, drzwi na zawiasach żelaznych, z
zamkiem wnętrznym у kluczem do tegoż
zamku, tamże po lewey ręce okienko kwa-
dratowe, z kawałków szkła białego zro-
bione, tamże w sieniach szofarnia, z des-
cek robiona, okuta, z zamkiem wiszącym
у kluczem do niey, a po lewey ręce
wchodząc do izby drzwi na zawiasach, z
zamkiem wnętrznym. z klamką у kluczem
żelaznemi, tamże w tey izbie piec po pra-
wey ręce z kafel zielonych na dwa pokoie
dzielący się, z kominkami dwoma krzyżo-
wemi, ieden z tych nie dokończony ko-
minek, w teyże izbie okien dużych czty-
ry z kwaterami podwóynemi, szkłem bia-
łym sadzone, bez okienic; z teyże wycho-
dząc izby do bokowego pokoiu drzwi na
zawiasach, z zamkiem kryty wnętrznym,
z klamką у kluczem żelaznemi, w tymże
pokoiu okno duże iedne, takoż z szklą bia-
łego, z dwoma kwaterami, bez okiennicy,
w którym stolik stary kwadratowy ieden;
w tych obydwuch pokojach podłoga у su-
fit deskami wymoszczone; z tegoż pokoiu
idąc do bokówki po lewey ręce drzwi na
na ogród na zawiasach, z zamkiem wnętrz-
nym у kluczem żelaznemi, do bokówki
wchodząc drzwi na zawiasach, z zamkiem
wnętrznym, z kluczem, przy tychże drzwiach
krucze к żelazny ieden, w tey że bokówce
piec z kafel zielonych, przy tymże piecu
kuchenka murowana, z kominem pod dach
wyprowadzonym, w teyże bokówce okno
iedne duże, w kwadrat robione z szkła
białego, w bokówce podłogi niema, tylko
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piaskiem wysypana; w teyże bokówce sto-
lików kwadratowych dwa, zedel ieden; z
tey bokówki wchodząc prosto do spiżarni
drzwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym
у kluczem żelaznemi, w teyże spiżarni
okienko kwadratowe małe iedne, z ka-
wałków szkła białego zrobione, tamże po-
lic pięć; nazad powracaiąc do bokówki. z
którey drzwi do sień na zawiasach, z
zamkiem wnętrznym, z kluczem żelaznemi,
do sień wszedłszy po lewey ręce idąc do
przeciwney izby drzwi na zawiasach, z
zamkiem wnętrznym, klamką у kluczem
żelaznemi; w teyże izbie po lewey ręce
piec z kafel zielonych robiony, z komin-
kiem białym pod dach wywiedzionym;
w teyże izbie kredensów dwa, ieden
kredens staromalowany, z podwóynemi
drzwiczkami, z dwoma szufladami, z
zamkami, kruczkami у kluczami żelazne-
mi, drugi kredens orzechowo malowany,
na kształt szafy robiony, z poiedynkowemi
drzwiczkami, z zamkiem wnętrznym у
kluczem żelaznemi; w teyże izbie okien
cztyry z szkła białego, z podwóynemi
kwaterami, bez okiennic; tamże stół duży
stolarskiey roboty, z tey izby wychodząc
do drugiegu pokoiu drzwi na zawiasach,
z zamkiem wnętrznym, klamką у kluczem
żelaznemi; w tymże pokoiu okno duże
z szkła białego, bez okiennicy; tamże sto-
lik pod oknem, stolarskiey roboty, malo-
wany; tamże szaragi iedne. W tym bu-
dynku znayduie się stołków dużych dzie-
więć, tabórecik ieden, krzesło malowane
iedne. Budynek cały gontami nowo po-
kryty, z dwoma dymnikami. Z tego bu-
dynku idąc na folwark po lewey /ęce
budynek stary, dawniey. mieszkalny, do
którego wchodząc do sieni drzwi na za-
wiasach, z klamką, z proboiami żelazne-
mi, tamże w sieniach komórek dwie z
drzewa przegrodzonych; do izby wchodząc
drzwi na zawiasach żelaznych, w którey
izbie piec ze wszystkim zruynowany, tam-
że okien trzy z kawałków szkła robione,
potłuczone; z izby wchodząc do komory
drzwi na zawiasach żelaznych, w teyże

komorze okno ze Wszystkim potłuczone;
naprzeciw tey izby piekarnia, do którey
drzwi wyłamane; w teyże piekarni okno
iedne, z kawałków szkła zrobione, potłu-
czone. Ten budynek dranicami staro kryty,
reperacyi potrzebuiący. Ztamtąd daley idąc
po lewey ręce świronek stary, kwadrato-
wy, ieden, słomo kryty, z drzwiami na
zawiasach, z zaszczepkami у proboiami, z
zamkiem wiszącym у kluczem żelaznemi;
tamże obok świronka lodownia słomo kry-
ta, do którey drzwi na biegunach z zasz-
czepką у proboiami. z zamkiem wiszącym,
z kluczem żelaznemi; tamże w. tył za wro-
tyma do stawu idąc ku młynkowi łaźnia
z przylaźnikiem, słomo kryta, do którey
drzwi na biegunach; tamże piec murowany
z kapturem, z półkami у ławkami deszcza-
neini; tamże browar nie nakryty, w kwad-
rat robiony, bez wrót, ze wszystkim opu-
szczony; tamże młyn do mlywa wyrepero-
wany, dranicami kryty, z kołem iednym
у kamieniem iednym, do którego koło,
wał у ryna nowo zrobiona na brzegu
przy młynie leży; staw z pustem у groblą
opatrzony; w tymże stawie przy grobli
skrzynia do sadzania ryb, do którey skrzy-
ni drzwi na zawiasach, z zaszczepką, pro-
boiami, zamkiem wiszącym у kluczem że-
laznymi. Ztarntąd, powracaiąc od stawu
ku folwarkowi, staynia sześcienna, wrota
podwóyne na biegunach z zaszczepką у
proboiami żelaznemi, ta staynia wymosz-
czona drzewem, z przeorynami, jaslami у
drabinami narządzona, słomo wszystka po-
kryta; tamże w koniec stayni świronek
stary, opadły, do którego drzwi na biegu-
nach; tamże piekarni dwie, między które-
mi sień dwuścienny; do sień wchodząc
drzwi na biegunach, pierwsza piekarnia,
w którey czeladź folwarkowa mieszka, do
którey drzwi na biegunach, z zaszczepką,
proboiami żelaznemi; w teyźe piekarni
piec murowany do pieczenia chleba, żar-
na iedna, ław dwie, puł połacie z descek
namoszczone, stół z descek sainodziałek
ieden. polica у sudnik ieden, z okienkami
szklannemi dwoma; na przeciw piekarnia



druga dla młodzieży, do którey drzwi na
biegunach, tamże piec murowany ieden,
szala 'iedna z podwóynemi drzwiczkami, na
zawiasach, z zaszczepką żelaznemi; tamże
obok idąc do gumna świrnów kwadrato-
wych dwa, słomą kryte, z drzwiami na
biegunach, z zaszczepkami, z proboiami,
z zamkami wyszącemi у kluczami do nich
żelaznemi, z zasiekami do sypania zboża;
wtył piekareń obora opuszczona, w którey
chlewów większych у mnieyszych siedem,
słomą kryta, tylko chlew srzedni niena-
kryty, bez wrót; ztamtąd idąc do gumna
punia sześcienna, tyłem do budynku, nie-
nakryta, opuszczona; tamże po prawey
ręce punia. sześcienna do złożenia siana,
słomą kryta z wrotyina podwóynemi na
biegunach, z zaszczepką у proboiami żelaz-
nemi, a po lewey ręce takoż punia sześ-
cienna do złożenia zboża у słomy, kryta
słomą, do niey wrota podwóyne na bie-
gunach z zaszczepką, proboiami żelaznemi,
tok do młócenia zboża słomą kryty do
pułowy a do pułowy niekryty, do którego
drzwi podwóyne na biegunach deszczane,
osieć iedna z piecem murowanym, do
teyżę osieci drzwi na biegunach; w tymże
gumnie przepłotów dwa starych, reperacyi
potrzebujących, ostrowek szaręg ieden,,
gumno wszystkie ogrodzone płotem, ale
mieyscem już opadły; w tymże gumnie
sadzawka, w którey ryba konserwować
się może.

Ogrody, ieden ogród za budynkiem do
siania ogrodźmy, tamże drzew kilka owo-
cowych starych nieurodzaynych, parka-
nem nowo ogrodzony, drugi ogród za
budynkiem starym, parkanem takoż ogro-
dzony starym, trzeci ogród za staynio
parkanikiem у płotem ogrodzony, także
opadły, za tymże ogrodem wdoł młynu
sadzawek dwie opuszczone у zarosłe.

Naczynie różne gospodarskie: kadzi do
warzywa pięć, kadzi do sypania zboża dwie,
dzieża do pieczenia chleba iedna, beczek
na piwo dziesięć, beczka na rybę iedna,
kubieł w świrnie ieden, spusnik w bro-
warze ieden, wiader sztuk trzy, ceber do

noszenia wody ieden, ceberek stary ieden,
miara do zboża iedna, stępa z stempora-
mi iedna, przetaków starych dwa, podsitek
ieden, numero sztuk trzy, koczerha żelaz-
na iedna, wideł żelaznych dwoie, skowro-
da żelazna iedna, sito włosiane iedne, łósz-
ко podwóyne iedne, poiedynkowych trzy,
numero sztuk cztyry.

Opisanie karczm?/ na trakcie Ostrowien-
skim w koniec ieziora Eorodnianskiego sto-
iącey. Wchodząc do karczmy sień trzy-
ścienny, do którey drzwi na biegunach,
do izby wchodząc drzwi na biegunach, w
teyże izbie piec piekarniany, okien dwa
dużych z kawałków szkła robione, repe-

| racyi potrzebuiące, ław dwie, stół ieden,
prostey roboty. Ta karczma z sieńmi dra-
nicami staro pokryta. Naprzeciw tey kar-
czmy świronek słomą pokryty, do którego
drzwi na biegunach z zaszczepką, probo-
iami żelaznemi.

Folwark Horodnia.

Wieś Niwie. Dym pierwszy, siemi
dusz trzy: Leon Lapata, synów dwuch:
Miron, Janko, trzyma gruntu osiadłego
włoki trzy czwierci, ma koni dwoie, płaty
złotych polskich sześć, groszy dwadzieście,
pryhonu służy dni trzy.

Wieś Choinie. Dym drugi, siemi dusz
dwie: Jakim Klauz, syn ieden Pauluk
umarł, trzyma gruntu osiadłego włoki
trzy czwierci. ma konia iednego, płaci
złotych polskich sześć, groszy dwadzieście,
służy pryhonu dni trzy. Dym trzeci, siemi
dusz sześć: Adam у Аіехіеу Ghołuie,
bracia rodzeni; u Adama synów trzech:
Ausiey, Achrem у Prokop; u Alexieja
syn ieden Audakim, trzyma gruntu osiad-
łego włoki trzy czwierci, ma konia iedne-
go, płaci złotych polskich pięć, groszy
dziesięć, służy pryhonu dni trzy. Dym
czwarty, siemi dusz osim: Audakim Du-
binka, syn ieden Gliomka, braci rodzo-
nych sześć: Prokop, Audrey, Waśka, And-
rey. Wasil, Leon, trzyma gruntu osiadłe-
go włókę iedna у puł, ma koni czworo,
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płaci złotych polskich trzynaście, groszy
dziesięć, służy pryhonu dni sześć. Dym
piąty, siemi' dusz dwie: Borys Łapata, syn
ieden Astach, trzyma gruntu osiadłego puł-
włoki, ma konia iednego, płaci złotych
polskich cztyry, służy pryhonu dni dwa.

Wieś Olssanhi. Dym szósty, siemi
dusz trzy: Andrey Piskunow, synów dwuch:
Leon у Iwan, trzyma gruntu osiadłego
włoki ośmin trzy, ma konia iednego, płaci
złotych polskich cztyry, służy pryhonu dni
dwa. Dym siódmy, siemi dusz trzy: Hrysz-
ко Radzko. synów dwuch; Janko у Ul usz-
ko, trzyma gruntu osiadłego włoki trzy
czwierci, płaci złotych polskich sześć, gro-
szy dwadzieście, służy pryhonu dni trzy.
Dym ósmy, siemi dusz pięć: Arciem Ha-
pigow, synów trzech: Mich alko, Osip,
Ihnat, wnuk ieden Adam, trzyma gruntu
osiadłego włókę iedną, ma koni czworo,
płaci złotych polskich dziewięć, groszy
dziesięć, służy pryhonu dni cztyry. Dym
dziewiąty, siemi dusz trzy: Zmitrok Cima-
fieiow, plemienników dwuch: Karniło, Ste-
fan, trzyma gruntu osiadłego ezwierć włoki,
ma konia iednego, płaci złotych polskich
dwa, służy pryhonu dzień ieden. Dym
dziesiąty, siemi dusz trzy: Piatrok Symo-
nowicz, synów dwuch: Chwiedor у Wasil,
trzyma gruntu osiadłego pułwłokij ma
koni dwoie, płaci złotych polskich sześć,
groszy dwadzieście, służy pryhonu dni
dwa. Dym iedynasty, siemi dusz pięć: Ma-
kiey Soroka, wnuków cztyry: Siomko, Wa-
sil, Michałko, Anton, trzyma gruntu osiad-
łego włókę iedną, ma koni troie, płaci
złotych polskich sześć, groszy dwadzieście,
służy pryhonu dni cztyry. Dym dwunasty,
siemi. dusz dziewięć: Parfien Soroka, woyt,
synów dwuch: Chwiedor, Siliwon, żonaci,
u Siliwona syn ieden Janko, przy nim mie-
szka plemienni к Osip Soroka, u tegoż sy-
nów cztyry: Kuzma, Atroszka, Iwan, Kon-
drasz, trzyma gruntu osiadłego włok dwie
у puł, ma koni sześcioro, płaci złotych
polskich dwadzieście sześć, groszy.dwa-
dzieście, służy pryhonu dni sześć.

Wieś Cerkowisscze. Dym trzynasty, sie-
mi dusz siedem: Osip Adamów, syn ieden
Prakop, braci przy nim pięć: Chwiedor,
Leon, Wasil, Azar, Hryszka, trzyma grun-
tu osiadłego włókę iedną, ma koni dwoie,
płaci złotych polskich sześć, groszy dwa-
dzieście. Dym czternasty, siemi dusz trzy,
Prakop Łapa, synów dwuch: Adam, Pra-
kop, trzyma gruntu osiadłego włókę iedną,
płaci złotych polskich sześć, groszy dwa-
dzieście. Dym piętnasty, siemi dusz cztyry:
Cimoszka Naumowicz, bobyl, synów dwuch:
Pietrok, Sidor, przy nim brat Sierhiey,
tylko ogród trzyma na posłudze dworney.
Dym szesnasty, siemi dusza iedna— Atro-
szka młynarz, trzyma gruntu osiadłego
pułwłoki, ma konia iednego, płaci złotych
polskich sześć, groszy dwadzieście, służy
pryhonu dhi dwa.

Latus efficit: dymów szesnaście, grun-
tu osiadłego włók trzynaście у ośmina ied-
na, koni dwadzieście dziewięć, siemi dusz
męskich sześćdziesiąt; siedem, płaty zło-

tych polskich sto osimnaście, pryhonu dni
czterdzieście ieden.

Wieś Zabielino, moskale mieszkaią.
Dym siedymnasty, siemi dusz trzy, Sier-
hiey Zmitrowicz, synów dwuch: Iwan у
Radzko, ma konia iednego, Dym osimna-
sty, siemi dusz trzy: Filip Ausiejowicz,
Hapon ieden, wnuk a syn Haponow Wa-
sil, ma konia iednego. Dym dziewiętnasty,
siemi dusz dwie: Andrey Filipów, syn
ieden Arciom, ma konia iednego, ci trzey
gospodarze z gruntu włók dwuch kunicz-
nego płacą ogułem złotych polskich sześć-
dziesiąt cztyry.

Wieś Popichowo, takoż moskale miesz-
kaią. Dym dwudziesty, siemi dusz sześć:
Iwan Kisielów, synów dwuch: Iwan у
Anton, wnuków dwa: Hipat у Jarmak,
przy nim mieszka Hryszka Ihnatow, trzy-
ma gruntu kunicznego włók dwie, ma
koni troie, płaci złotych polskich sześć-
dziesiąt cztyry. Tamże mieszka bobyłka
Marya Nikiperowa z córkami tylko.

Wieś Zależniki, moskale mieszkała.
Dym dwudziesty pierwszy, siemi dusz
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cztyry: Paszko Ausieienek, synów trzech:
Sauka, Аіехіеу, Kondrasz, ma konia ied-
nego. Dym dwudziesty wtóry, siemi dusz
dwie: Andrey Ananin, syn ieden Choka,
ma konia iednego, siemi dusz dwie, tam-
że mieszka bobyl Bocha Ananin. Dym
dwudziesty trzeci, siemi dusza iedna —
Siomka Łapa, ma konia iednego. Dym
dwudziesty czwarty, siemi dusz dwie:
lzof Danilin, syn ieden Andrey, ma konia
iednego siemi dusza iedna—tamże miesz-
ka Cimoszka bobyl. Ci wszyscy z gruntu
kunicznego włók dwuch ogułem płacą zło-
tych polskich osimdziesiąt.

Mousza Izraelowicz z karczmy na trak-
cie Ostrowienskim mieszkaiący płaci arę-
dy razem z młynem na rat dwie złotych
polskich sto sześćdziesiąt. Tenże arędarz
do tegoż kontraktu daie corocznie sztukę
rąbku у czwierć miensa jałowiczego; tenże
arędarz z gruntu kunicznego pułwłocza płaci
złotych polskich dwadzieście sześć, groszy
dwadzieście.

Summa intraty: dymów dwadzieście
cztyry, gruntu osiadłego włók trzynaście,
ośmina iedna, gruntu kunicznego włók
sześć у puł, koni trzydzieśeie dziewięć,
siemi dusz męskich dziewięćdziesiąt dwie,
płaty złotych polskich pięćset dwanaście,
groszy dwadzieście, pryhonu dni czterdzie-
ście ieden.

Swnmaryusz inwentarza тац ойсі Ho-
rodni idque: pod osiadłymi ludźmi włości
Horodni znayduie się dni pryhonu czter-
dzieście ieden, dymów szesnaście, gruntu
włók trzynaście у ośmina iedna, koni dwa-
dzieście dziewięć, siemi dusz męskich
sześćdziesiąt siedem, czynszu złotych pol-
skich sto osimnaście, pod moskalami do-
pióro osiadłymi znayduie się dymów osim,
gruntu włók sześć, koni dziesięcioro, siemi
dusz męskich dwadzieście pięć, czynszu
złotych polskich dwieście osim. Mousza
Izraelowicz arędy płaci złotych polskich
sto sześćdziesiąt, tenże Mousza Izraelowicz
z gruntu płaci złotych polskich dwadzie-
ście sześć, groszy dwadzieście. Za prawem
zastawnym Im. pan Chaczkowski w sum-

mie talarów bitych pięćdziesiąt, trzyma
gruntu włók dwie, podedworem w zmia-
nach trzy, z pustoszami znayduie się
gruntu włók sześć, na iedney zmianie ia-
dąc od Witebska posiano żyta beczek trzy-
naście у czwierć beczki pro anno tysiąc
siedemset siedemdziesiąt trzeciego; siana
po różnych mieyscach zprzątnionego bywa
wozów zimowych sto pięćdziesiąt, Ludzi
dworni, to iest Makuta Cimochwiejow pod-
dany wieczysty z żoną, z dziećmi, syn
ieden Samson, córek trzy: Ахіпіа, Znorka,
JSasta, takoż we dworze dziewek dwie
sieroty pobrane, siemi dusz dwie odu-
marłych rodziców poddanych teyże maięt-
nosci Horodni: Tacjana, Hanka, Antoni
chłopiec przesta, który wszedł w rewizyą
pogłównego, więc tenże kładnie do tegoż
inwentarza siemi dusza iedna. Ciż poddani
płacą podymnego ogułem. złotych polskich
trzydzieście.

Summa ifficit; pryhonu dni czterdzieście
ieden, dymów dwadzieście cztyry, gruntu
włók dwadzieście siedem, ośmin pięć, koni
trzydzieście dziewięć, siemi dusz męskich
dziewiędziesiat pięć. Summy ogulney z
intraty roczney złotych polskich pięćset
czterdzieście dwa, groszy dwadzieście.

Powinność tegoż poddaństwa. Podług
dawnego zwyczaju z włoki gruntu osiadłey
maią pryhonu służyć, iako to męszczyzni
na tydzień po dni cztyry, tyleż у biało-
głowskiego pryhonu ma być, prócz zhonów
letnich, których ma być przez lato dwa-
naście do orania, bronowania, zboża żęcia,
wywiezienia gnoju etc. prócz tego pry-
honu maią do sprzątania siana być uroki,
stróże takoż у mlódźba do dworu ma być
koleyno; też poddaństwo z włoki gruntu
dawać maią po kur czworo do dworu w
czasie, kiedy będzie prykaz ze dworu,
którzy maią w osiadłości włók trzynaście,
osminę iedną, z tych kur pięćdziesiąt dwie
у puł, moskale dopióro osiadłe prócz pła-
cy pryhonów nie maią służyć, tylko na
lato zhonów dwa do żniwa, takoż na uro-
ki do sprzątania sianożęci, ciż z włoki
dawać powinni po kur do dworu czworo,
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którzy włok w osiadłości sześć maią, z
tych należy kur dwadzieście cztyry in
numero należy więc danych z całey włości
sztuk siedemdziesiąt sześć у puł.

Do teyże maiętności należy ieziór czty-
ry, podług ograniczenia w dokumentach
wyrażonych у dostatecznie opisanych, id-
que: pierwsze iezioro zowiące się Horod-
nia, drugie HJisna, trzecie Zeleznik, czwar-
te Czyścik na połowę z J W. Im. panem
Pociejem, strażnikiem W.X.Lit. Do tego
inwentarza, przy prawie wieczystym da-
nego, przy uproszonych pieczętarzach ręko-
ma naszemi własnemi podpisuiemy się.
Actum ut supra. U takowego wieczystego
inwentarza podpisy га/к tak samych akto-
rów iako też у ichm. panów pieczętarzów
temi słowy: Antoni OHierowicz Pohoski
mp. Anna Pohoska. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz od WW.J. Panów An-
toniego у Anny z Ohrapowickich Pohos-
kich, budowniczych wottwa Wittgo, małł-
kow, do tego inwentarza na maiętność
Horodnie nazywaiąco się, w wottwie witt-
skim sytuowaną, przy prawie wieezysto
przedażnym danego W. Im. panu Teofilo-
wi Mohuczemu, komorn. у lantwoytowi
AVittmu danego, podług prawa podpisuię
się Justyn Jerzy Szwawernowski, strazn
Kijów у regent ziem. wottwa Wittgo.
Oczewisto proszony pieczętarz do tego
wieczystego inwentarza p-jdpisuię się Ta-
deusz Żaba. Oczewisto proszony pieczętarz
do tego wieczystego inwentarza podpisuię
się Piotr Lachowski mp. Który to takowy
inwentarz, przy prawie wieczysto prze-
dażir)-m dany, za przyznaniem onego przez
wyż wyrażone osoby у za podaniem do
akt, iest do xiąg ziemskich prowin. Witt-
skiey spraw wieczystych przyięty у wpi-
sany.

po 4 5 - 1 7 7 3 г. Іюня 16.

Инвентарь деревни Копачевъ и Козинска,
Мстиславскаго воеводства.

Изъ актовой книги Мстиславскаго у зднаго суда
за 1773 годъ, Л'! 1534 я. 432-433.

Inwętarz przy prawie zastawnym od
imści pana Faustyna Kuczuka na maięt-
ność Kopacze imści panu Andrzejowi Ku-
czukowi służący.

Roku tysiąc siedymset siedymdziesiąt
trzeciego, msca Junij dziewiętnastego
dnia.

Na rokach Święto Troieckich ziem-
skich Mścisławskich, maethodo legis 110-

еііае przypadłych et jurisdice w mieście
Mścisławiu sądzących się, przed nami
Klemensem Glinko, Karolem Święcickim
starostą Miluckim sędziami, Franciszkiem
Xawerym Stachowskim pisarzem, dwo-
rzaninem Skarbu Rzeczy pospolitey W.Xtt.
Litt,, urzędnikami sądowemi zieinskiemi
Mścisławskiemi, comparendo personaliter
imść pan Faustyn Kuczuk inwętarz przy
prawie zastawnym na rzecz w nim dosta-
tecznie wyrażoną debilo legis thenore
przyznał in eum modum pisany.

Inwentarz przy prawie zastawnym maięt-
ności Kopacsów, Kosińslm cum attinentijs,
w woiewodztwie Mścisławskim sytuowaney.
odemnie Faustyna Kuczuka W. Imści
panu Andrzejowi Siestrzencewiczowi Ku-
czukowi, Skar. Star. służący, w roku ty-
siąc siedymset siedymdziesiąt trzecim,
miesiąca Junij szesnastego dnia sporzą-
dzony.

Zabudowanie dworne у дитіеппе. Na
część mnie Faustyna Kuczuka dostała
oborą, którą do ехетрсуі wszystkie bez
ехсерсуі przy thenutorze maią zostawać.
Bydło circa fundum zostaie się vigore
regestru dzielczego pomiędzy bracią uczy-
nionego у konie, w zmianie dworney pod
zasiewem żytnym zostaiącey części dwie
thenutorowi podaią się. Zmiany jarzynne
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zasłane у zasłać maiące zbożem wiecznika
in simili podała się. Popar na dwuch
takoż częściach przez zastawnego thenu-
tora powinien być odsiany. Sianożęci na
dwuch części tenutorowi bez ехсерсуі
podaią się. Ptastwo rozmaitego rodzaju
jakie się znaydować będzie przy obięciu,
na to osobliwy regcstr ma być sporzą-
dzony.

Poddaństwo we ivsi Kozińsku mieszka-
iąco na pułwłokach. Iwan Oleynik z całą
siemią, Joska Janków z całą siemią, Leon
Astapow z siostrą bez chaty mieszkaiące
we dworze, którzy bez płacy na powin-
ności pryhonney z chaty dwa dni męsz-
czyzna у dwa dni białogłowa w tydzień z
czym dwór każe у zhony trzy w czasie
potrzebnym albo у więcey podług potrze-
by, zasługiwać maią.

Zboża w ziarnie ma się zostać, iesliby
przyszło do trzyletniey possessyi, circa
limdum, żyta miary Mścisławskiey miarek
siedem, owsa miarek dziesięć, jęczmienia
miarek trzy, gryki miarka iedna, pszenicy
pułmiarki, siemią lnianego pułmiarki, ko-
nopi puhniarki.

Który inwętarz sporządziwszy, własną
ręką przy pięczętarzacii odemnie ustnie у
oczewisto uproszonych dałem. Datt ut
supra. U tego inwętarza podpis rąk tak
samego aktora, jako у WJPP. pieczętarzów
w ten sposób:' Faustyn Siestrzencewicz
Kuczuk, skar. star. Oczewisto proszony
za pieczętarza od imści pana Fawstyna
Siestrzencewicza Kuczuka do tego inwę-
tarza przy prawie zastawnym sporządzone •
go, W. Imsci panu Andrzeiowi Kuezuko-
wi Skar. 'йіаг. danego, do którego pod-
pisałem się Grzegorz Józef Osmołowski.
Prawnie proszony od osoby wyż wyrażo-
noy do tego inwentarza przy prawie za-
stawnym na dobra, intus wyrażone, W.
Imści panu Andrzeiowi Kuczukowi skar.
Star. danego thenore legis pieczętarz pod-
pisuię się Wiktor Krzywopisza komornik
woiewodztwa Mścisławskiego. Za oczewi-
stą prozbą od osoby wyż wyrażoney do
tego inwentarza przy prawie zastawnym

danego, iako pieczętarz podpisuię się Piotr
Józef Strzyżowski, mieczny star. Który to
takowy inwętarz za przyznaniem onego
przez wyż wyrażoną osobę iest do xiąg
ziemskich Mścisławskich przyięty у wpi-
sany.

46-1778 г. Декабря 28.

Инвентарь им нія Дубоя, съ фольварками
Бродница и Огово, Пинскаго пов та, пин-

скихъ іезуитовъ.
Изъ актовой книги Пинскаго гродскаго суда

за 1774 годъ, Л» 13199 л. 1,99—147.

Inwentarz wszelkich dóbr maiątkow ru-
chomych у nieruchomych, w powiecie
Pińskim sytuowanych, zniesionego przez
bullę oyca S. zakonu Societatis Jesu do
dyspozycyi Rzeczy pospolitey należących
przez nas lustratorów nizey podpisami wy-
rażonych mocą dwóch kredensów pierw-
szego w roku 1778 msca Października 25
dnia, drugiego w tymże roku Listopada
15 dnia w Warszawie od J 0. xiążęcia
Imsci Michała Heronima Radziwiłła miecz-
nika W. X. Lit. Generalney Konfederacyi
у seymowego prowincyi Litewskiey mar-
szaika yigore konstitucyi tegoż roku stałey
wydanych ad normam instrukcyi przepi-
saney ja Józef Kurzeniecki marszałek po-
wiatu Pińskiego w roku tymże msca Ńo-
wembra 8 dnia, a ja Teodor Rodziewicz
regent ziemski у rotmistrz Piński eodem
anno 9 bris 30 d. vigore drugiego kre-
densu juramenta rothą w instrukcyi prze-
pisaną w Kancellaryi grodzkiey powiatu
Pińskiego wypełniwszy po promulgacyi
Bulli Papieskiey in collegio Pinscensi
eodem anno mensę 9 bris 16 d. zaszłey
rozpoczowszy dzieło lustracyi w dobrach
Podhaciu z innymi lustratorami ad hunc
actum wyznaczonymi takowych dóbr cum
attinentijs skończywszy lustracyą za przy-
słaniem od J. 0. хсіа imsci marszałka
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generalney konfederacyi у seymowego pro-
wincyi Litewskiey powtórnego kredensu
z naznaczeniem czwartego lustratora у na-
daniem mocy lustrować dobra JXX. ex
iezuitow Krasnostawskich w powiecie Piń-
skim leżące po dwóch lustratorów dla
pospiesznieyszego dopełnienia lustracyi
rozdzieliwszy się. dobra wszelkie w teraz-
nieyszym inwentarzu wyrażono у opisane,
podług przepisu instrukcji zlustrowawszy,
trzy inwentarze wspomnionych dóbr z lat
przeszłych wyprowadzając intratę ieden do
transportowania ad archivum J. О. Хсіа
imsci marszałka generalney konfederacyi
у seymowego prowincyi Litewskiey, drugi
ad archivum Przeswietney Komissyi edu-
kacyiney sporządzony, trzeci circa fundos
JPP. ekonomom post expleta juramenta
przez ichm. na rotę w instrukcyi przepi-
saną pod datami przy inwentarzach spe-
cyfikowanemi też inwentarze zostawione у
w roku teraznieyszym 1774 msca Febru-
aryi dokończone.

Inwentarz dóbr Duboi z attynencyami
to iest Brodnicą у Ohowem w czasie lu-
stracyi sporządzony у po wykonaniu przy-
sięgi na dyspozycyą teyże maięfności rotą
w instrukoyi wyrażoną przez imsci pana
Kazimierza Błockiego dawnieyszego eko-
noma Duboyskiego temuż imsci w roku
1773 dnia 28 Decembra podany.

Opisanie zabudowania dworu Duboy-
skiego. A nayprzód. Ze wsi Duboi jadąc do
dworu ulicą broma pod daszkiem gątami
pokrytym, którey wrota у fortka na bie-
gunach, wszedszy zaś nią na dziedziniec
dworny zaraz po lewey stronie budynek z
drzewa na dwa boki ciosanego, dranicami
kryty,' w srzodek którego wstąpiwszy po
prawey ręce izba z komorą, a w niey
piec kaflowy polewany zielony z komin-
kiem kapiastym у kominem z cegieł nad
dach wyprowadzonym, drzwi na zawiasach
z zaszczepkami у proboiami troie, okien
szkła taflowego w drzewo oprawnych czte-
ry, posadzka z cegły, połap z tarcic, w
sieniach komora także bez drzwi у okien.
Ztamtąd powróciwszy, a udawszy się wprost

po drugiey stronie bromy kuźnia, w któ-
rey horn kowalski z cegieł murowany, z
kominem nad dach wyprowadzonym, drzwi
na zawiasach, hakach z zaszczepką у pro-
bojami żelaznymi, kryta dranicami, zniey
wyszedszy a udawszy się w lewo stronę za
wyż wspomniony budynek stoi szopa o
sześciu słupach do piłowania tarcic, trzci-
ną kryta, przy niey lodownia, do którey
drzwi na zawiasach, hakach, z zaszczep-
kami у probojami dwoie, trzciną także
pokryta. Ztamtąd wyszedszy, o nieco w
prost postąpiwszy, szpiklerz na podmuro-
waniu o trzech kondygnacjach, z drze-
wa ciosanego budowany, wkoło tarcicami
obity, z dziesięcią gankami, dranicami kry-
ty, w nim znayduie się pokoików miesz-
kalnych po bokach na pierwszey kondyg-
nacyi ośm, w srzodku zas tych szpichrzow

I do zsypania zboża dwa, srzedziną których
idzie kurytarzyk, do niego drzwi stolar-
skiey roboty z zaszczepką w łańcuch, na
zawiasach z zamkiem wnętrznym iedne,
w szpichrzach zas samych w iednym drzwi
stolarskiey roboty na zawiasach z zaszczep-
kami у proboiami dwoie, a z tych iedne z
zamkiem wnętrznym, w drugim zas szpich-
rzu przez kurytarzyk drzwi stolarskiey ro-
boty na.zawiasach z zaszczepką у probo-
iami iedne, tudzież okno szkła taflowego
z kratą żelazną iedne. Ztamtąd wyszedszy,
a postąpiwszy wschodami na drugą kon-
dygnacyą jest także po bokach pokoików
mieszkalnych ośm, a w każdym z nich tak
dolney jako у srzedniey kondygnacyi drzwi
na zawiasach z zaszczepkami у proboiami,
okienka także szkła taflowego w drzewo
oprawne, szpichrzow na tey że drugiey
kondyngnacyi do zsypania zboża we srzodku
pomiędzy kurytarzykiem dwa, do nich
drzwi na zawiasach z zaszczepkami y.pro-
boiami dwoie, okienek za kratą żelazną
dwie, na kurytarzyku zas drzwi takich że
dwoie, z których iedne z zamkiem wnętrz-
nym, drugie z zasowką ze srzodku. W tych
szpichrzach tak dolnych jako у srzednich
połapy у podłogi z tarcic, zasieków zas w
nichże znayduie się czternaście. Zkąd
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wyszedszy, a postąpiwszy daley na trzecią
kondygnacyą wschodami iest sala pod da-
chem tylko bez połapu, w ktorey drzwi-
czek dwoie na zawiasach. Pod tym całym
zabudowaniem szpichrza sklep murowany,
do którego wchodząc drzwi pierwsze pod-
woyne stolarskiey roboty na zawiasach z
zamkiem, a drugie iednostayne, okienek
w nim z kratami żelaznemi dwie, połap
z tarcic. Tandem wyszedszy z niego na
drugiey stronie sklepików murowanych
bez drzwi у okienek dwa, z których po-
wróciwszy na dziedziniec, a udawszy się
w lewą nieco stronę, następnie zabudowa-
nie kwadratowe z drzewa okrągłego, trzci-
ną pokryte, którego nayprzod iest odryna
z wrotyma. obok tey odryny szopa na słu-
pach, przy niey staynia iedna bez pomostu,
a dwie z pomostem, które szopa przedzie-
la z wrotyma na pole, potym następuią
dwie wozownie, przy nich dwie szopy na
słupach, wrota u wszystkich tych stayni у
wozowicn na biegunach. Ztamtąd wróciw-
szy się w lewey stronie budynek kuchen-
ny na podmurowaniu z drzewa na dwa
boki ciosanego, z gankiem o słupach ośmiu,
gątami kryty, do którego sieni wszedszy
kuchnia murowana, komin z cegły nad
dach wyprowadzony, po prawey stronie
izba z komorą, w ktorey piec kaflowy
krzyżowy, w komorze także piec z cegły
murowany, okien w izbie у komorze szkła
taflowego w drzewo oprawnych cztery.
Po Jewey stronie także izba z komorą,
piec w izbie przez połowę murowany a
przez połowę kaflowy z kominkiem ko-
piastym, okien w izbie у komorze szkła
taflowego pięć. Drzwi w całym budynku
na zawiasach z zaszczepkami pięcioro, z
nich dwoie z zamkiem wnętrznym. Za
tym budynkiem iest ogród włoski, do
którego wrota podwoyne na biegunach,
od których postępuiąc następuie rum mu-
rowany, gątami kryty z dwoma gankami
od dziedzińca murowanemi, wtyle zas tyleż
drewnianemi, wszedszy tedy do pierwszego
od ogrodu włoskiego murowanego ganku
sieni z dwoma drzwiami podwoynemi na

zawiasach, hakach, z klamkami у zaszczep-
kami żelaznymi, do których szafek w mu-
rze malowanych znayduie się dwie, iedna
z zamkiem wnętrznym, okno nad drzwiami
tyłnemi iedne, po lewey stronie tych sieni
izba pierwsza, w niey okien szkła taflo-
wego trzy z okiennicami ze srzodka na
zawiasach malowanemi, piec kaflowy pole-
wany z kominkiem szafiastym, drzwi sto-
larskiey roboty na zawiasach z zamkiem
wnętrznym malowane, przy nich kredens
w murze stolarskiey roboty malowany,
koło którego zegar wiszący w szafce, tak-
że malowaney ze wszelkiemi sztuczkami у
narzędziem idący. Z tey izby po prawey
ręce drzwi takoż na zawiasach żelaznych
do komory malowane, w ktorey okien
szkła taflowego z okiennicami na zawia-
sach podwoynemi wewnątrz trzy, piec ka-
flowy zielony, szafek malowanych w murze
cztery. Ztamtąd powróciwszy do izby, w
prawey stronie drzwi malowane z szafą
w nich znayduiącą się do skarbcu, w
którym okien szkła taflowego z kratami
żelaznemi trzy, szafek stolarskiey roboty
cztery. Z niego potym przez izbę wyszed-
szy do sieni wprost drzwi do izby drugiey
na przeciw będącey, na zawiasach z za-
szczepką у zamkiem wnętrznym malowane,
we srzedzinie tey okien szkła taflowego
dwie z okiennicami ze srzodka podwoy-
nemi, szafek w murze dwie, piec kaflowy
zielony. Ztamtąd wróciwszy się do sieni a
postąpiwszy nieco ku gankowi tylnemu
izba trzecia, w ktorey drzwi stolarskiey
roboty na zawiasach z zimkiem wnętrz-
nym malowane, okien szkła taflowego dwie
z okiennicami podwoynemi, szafek malowa-
nych w murze dwie, piec kaflowy pole-
wany przy nim kominek szafiasty w murze.
Ztamtąd powróciwszy у wyszedszy na dzie-
dzinec dworówy, iest drugi ganek muro-
wany, z którego drzwi do sieni podwoyne
na zawiasach, z zaszczepką, klamką у krucz-
kiem żelaznymi, w tych sieniach szafek
w murze z zamkami wnętrznemi dwie,
okien szkła taflowego w ołów oprawnych
trzy, z nich iedne przez połowę, czwarte
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nade drzwiami do ganku tylnego idącemi
w drzewo oprawne, koło których na gurę
wschody, przy tych drzwi do kurytarzyka
na zawiasach z zaszczepką у proboiami, w
którym znayduie się komoreczek przepie-
rzonych dranicami cztery, do nich drzwi
stolarskiey roboty, z kruczkami у probo-
iami dwoie, trzecie z zaszczepką, czwarte
tylko z klamką wszystkie na zawiasach
żelaznych, okien szkła taflowego w ołów
oprawnych trzy, czwarte w puł, piąte w
drzewo. Ztamtąd wyszedszy do sieni obok
sala czyli refektarz, do którego drzwi sto-
larskiey roboty na zawiasach z zaszczepką
ze srzodku у zamkiem wnętrznym, okien
szkła taflowego w ołów oprawnych siedm.
Z niey powróciwszy, a idąc wprost przez
sieni izba pierwsza, do ktorey drzwi stolar-
skiey roboty malowane na zawiasach z
zamkiem wnętrznym, w niey okien szkła
taflowego oprawnych w drzewo dwie z
okiennicami ze srzodku podwoynemi, piec
kaflowy zielony, szafek malowanych w
murze dwie. Ztamtąd wyszedszy, a udaw-
szy się nie co w lewą stronę taż liniją izba
druga, do ktorey drzwi, okna. okiennice, у
piec takie jak w pierzszey izbie, szafka
malowana z zasówkami iedna. Z niey po-
stąpiwszy wprost na drugą stronę przez
sieni wschody wyżey wspomnione na gu-
rę, na ktorey salek murowanych nad gan-
kami od dziedzińca dwie, a trzecia nad
skarbcern, w nich okien szkła taflowego
pięć, drzwi na zawiasach, z zaszczepkami
у proboiami troie, a z tych iedne z zam-
kiem wnętrznym. JSTa samey gurze okienek
z szybek w ołów oprawnych czternaście.
Cały ten rum ma w sobie połapy у pod-
łogi z tarcic, w obu zas sieniach posadzka
z cegły. Pod nim sklep duży murowany
z czterma okienkami szklanemu Z boku
tegoż rumu sklepik na włoszczyznę, z
którego wyszedszy niedaleko mieysca
sekretne z drzewa ciosanego w węgły
budowane, dranicami pokryte, w nich znay-
duie się komórek siedm z drzwiczkami
na zawiasach у zaszczepkami z obu stron.
Od tego mieysca w lewo udawszy się

stronę kaplica murowana z babincem
takimże, gątami pokryta, do któroy wcho-
dząc w babincu drzwi na zawiasach żelaz-
nych troie, z nich iedne z zamkiem wnę-
trznym, posrzodku tego babinca są drzwi
do sklepu murowanego na zawiasach, w
którym okienko z kratą żelazną iedne; z
takowego sklepu powróciwszy, a idąc do
kaplicy drzwi na zawiasach z zaszczepką
у proboiami, w niey ołtarzów dwa, jeden
S. Andrzeja, drugi S. Ignacego, okien
szkła taflowego w drzewo oprawnych
cztery, ławek malowanych w orzech dwie;
z tey idąc do zakrystyj drzwi na zawia-
sach z zaszczepkami żelaznemi, w srzodku
ktorey okien szkła taflowego z kratami
żelaznemi dwie, stół z szufladami na ap-
paraty ieden, szafek malowanych trzy. Wy-
szedszy z takowey kaplicy, a udawszy się
nieco w prawo fortka z daszkiem у gane-
czkiem, do ktorey drzwi na zawiasach z
zaszczepką. Pominowszy takową fortkę, a
idąc zfceżką ku drodze ode wsi idącey
mostek, za którym w prawey stronie bro-
war z drzewa okrągłego budowany, dra-
nicami kryty, w nim z brzegu słodownia
z piecem z cegieł murowanym у komin-
kiem takimże, posadzka do roszczenia
słodu z cegły, drzwi na zawiasach z zam-
kami wnętrznemi dwoie, wrota podwoyne
na biegunach iedne, hornow w browarze
z cegły murowanych pięć. Z koncern tego
browaru styka się wołownia z drzewa ok-
rągłego budowana, dranicami kryta, wrót
do niey na biegunach dwoie. Od tey wo-
łowni w linij poprzeczney są dwa chlewy
z drzewa okrągłego budowane, potym
między dwiema szopami odryna także z
drzewa okrągłego, na przeciw zaś wolow-
ni nad rowem swinincow trzy z drzewa
takiegoż iak odryna budowanych. Te wszy-
stkie zabudowania pokryło są trzciną. Na-
przeciw browaru za rowem łaźnia z drze-
wa okrągłego, dranicami kryta, piec z
cegieł murowany. Przy toy łaźni studnia
ocembrowanie z tarcic maiąca.

Opisanie folwarku Duboyskiego. Idąc
ulicą ode dworu pomiędzy płotem у par-
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kanem będącą broma o trzech słupach
pod daszkiem gątami pokrytym z wroty-
ma у fortką na biegunach, którą wszed-
szy na dziedziniec folwarkowy, a udawszy
się w lewo koło ogrodu studnia ocembro-
wanie stare maiąca z sochą, żorawiem,
kluczom у ceberkiem. Przy niey także
broma druga na pastownik z wrotyma у
fortką na biegunach, koło niey w teyże
linij chlewkow pięć dla ptastwa z drzewa
piłowanego у okrągłego budowanych trzci-
ną pokrytych, drzwi do nich na lisztwach
z zasowkaini drewnianemi pięcioro. Postą-
piwszy taż linią daley budynek administra-
torski z drzewa ciosanego z gankiem dra-
nicami kryty, do którego sieni wszedszy
po lewey ręce izba z dwoma komorami
у spiżarnią, w tey izbie piec polewany
kafel zielonych z kominkiem kapiastym у
kominem nad dach wyprowadzonym, okien-
szkła taftowego w drzewo oprawnych, tak
w izbie jako у komorze pięć, po prawey
stronie z sieni piekarnia z komorą, obok
w tyle piekarnia druga, w tych piece
zwyczayne z kominkami z cegły z boku
nad dach wyprowadzonemi, okien małych
szkła prostego trzy, reszta zas potłuczone.
Drzwi do całego tego zabudowania na za-
wiasach у hakach żelaznych dziewięć,
przy nich klamek trzy, zaszczepek piec,
kruczków cztery, zasowka iedna, drzwi
także sienne у komorne piekarniane na
lisztwach. Wyszedszypotym z tego budyn-
ku na dziedziniec л lewey stronie warzy w-
nia z drzewa rożnego budowana, trzciną
pokryta, w ktorey izb dwie z sionkami
po srzodku, w obu izbach piece z cegieł,
drzwi na zawiasach у hakach żelaznych
iedim, na lisztwach zas troie. Postąpiwszy
daley prosto miecznik z syrnikiem o dwu
kondygnacyach z drzewa "rożnego budo-
wany, gątami kryty z gankiem na koło
wiązanym, drzwi na zawiasach z zaszczep-
kami у proboiami żelaznemi dwoie. Ztam-
tąd idąc broma z wrotyma у fortką na
biegunach do dziedzińca gumiennego, za
którą po prawey ręce szopa z wozownią
z drzewa rożnego budowane, trzciną po-

kryte. Od niey w lewey stronie gumno
z drzewa rożnego, trkeiną także pokryte,
wrót podwoynych na biegunach czworo,
w iednych zaszczepka z proboiami у zam-
kiem wiszącym, w nim komórek cztery,
do których drzwi troić, dwoie na za-
wiasach, z zaszczepkami у proboiami, trze-
cie na lisztwach. Wtyle gumna szopa
z drzewa rożnego, trzciną kryta; od niey
w drugiey linij odryna do składania zboża,
z dwoma wrotyma na biegunach z drzewa
rożnego budowana, trzciną kryta, przy
niey niedaleko wrota drugie idąc z dzie-
dzińca gumiennego ku oborze, z których
wyszedszy odryna druga na składanie sia-
na z drzewa okrągłego, trzciną kryta, do
niey wrota na biegunach, za nią obora w
kwadrat zabudowana z drzewa okrągłego,
w ktorey odryna iedna, chlewów dziewięć,
chlewkow dwa, staienek dwie, trzciną po-
kryta; przy tey oborze studnia z korytem
do poienia bydła, od ktorey postąpiwszy
przez uliczkę pomiędzy ogrodami idącą
po prawey ręce szpiklerz o dwu kondyg-
nacyach z drzewa ciosanego, dranicami
pokryty, z gankiem na koło wiązanym,
drzwi do niego na zawiasach z zaszczep-
kami у proboiami żelaznemi. W teyże linij
po lewey ręce ku dworowi nazad postę-
puiąc szopa z drzewa rożnego trzciną
kryta.

Ogrody włoskie у warzywne.

Włoskie. Ogród wielki za budynkiem
kuchennym stykaiący się z koncern rumu
murowanego, od dziedzińca sztakietami,
a od błota płotem z chrustu ogrodzony,
w którym drzewa fniktowo rożne znayduią
się у kwatery między rowami kopanemi,
niektóre włoszczyzną zasadzane, a niektóre
zasiewane jarzyną, inne zas dla niskosci
mieysca w pustoszy leżące bywaią N 1.
Ogród niedaleko kaplicy w końcu drugim
rumu murowanego od dziedzińca także
sztakietami, a od ulicy parkanem w słupy
z drzewa okrągłego ogrodzony, bez kwater
w grzędy kopany, maiący w sobie także
drzewa fruktowe N 1. In summa 2.



Warzywne. Ogród pod wsią N 1. Ogród
za browarem N 1, ogród za budynkiem
folwarkowym N 1, ogród za gumnem N 1,
ogród koło warzywni pasieczny N 1, og-
ród za szpichrzem od obory N 1, ogród
za szopą bednarską N 1, ogród koło pa-
stownika N 1. In surama 8.

Kanały albo sadzawki. Kanał czyli
sadzawka kwadratowa w pastowniku, do
ktorey woda z błot rowem ciągnie, od
niey zas row także az do rzeki Piny
szczupakami у okuniami zarybiona N 1.
Kanał czyli sadzawka w ogrudku pasiecz-
nym zapuszczona N 1. In summa 2.

Obszary dworne. 1-mo Obszar uroczysz-
czem kSiwer zwany, tego grunt dobry żytni
у jarzynny na trzecinnikow 30 *N 1. 2-do.
Obszar Piaseczna nazwany, tego grunt ja-
rzynny у żytny. na którym wysiewa się
trzecinnikow 72/± N 1. 3-tio. Obszar
Wołoka, którego grunt piaszczysty у
mniey użyteczny żytni na trzecinnikow
283A N 1. 4-to. Obszar Rossowskie
nazwany, tego grunt piaszczysty у do-
linaty na trzeciennikow 18 N 1. o-to.
Obszar uroczyszczem Bierkozowka, tego
grunt piaszczysty wichrowaty nieurodzay-
ny na trzeciimikow 281/* N 1. 6-to. Ob-
szar uroczyskiem Bitur nazwany, którego
grunt piaszczysty у wichrowaty teraz ży-
tem zasiany, padło zas na nim trzecinni-
kow 212A N 1. 7-mo. Obszar Borowa
nazwany we trzech szmatach, tego grunt
piaszczysty mieyscami niski na trzecinni-
kow 7. N 1. 8-vo obszar uroczyszczem
Bonda, połowa gruntu nawoznego pod ja-
rzynę zgodnego, a połowa piaszczystego
teraz pod żytem na ktoryrn padło trzecin-
nikow 11'A N 1. 9-no. Włoka na Biturze
teraz pod żytem, na ktorey wysiano trzeci
nnikow 3 N. 1. 10-mc koło dworu jarzy-
nnego tylko gruntu liiwek N 5. 9-no w
Jaieczkowiczach gruntu pustego z siano-
żęciami włok 22/з teraz pod żytem, na
których padło trzecinnikow 27*.

Sianożfci dworne. 1-mo sianożęc za fol-
warkiem, na ktorey sprząta się siana grą-
powego wozów 60, błotnego wozów 60, a

w ogulnosci na wozów N 120. 2-do sia-
nożęc w Jewłaszach Ozero nazwane, na
ktorey sprząta się siana gradowego wo-
zew 75, błotniego także wozów 75 in uni-
wersum zas wozów N 150. 3-tio Sianożęc
Sieliszcze za wsią Juchno wieka, na kto-
rey siana gradowego ukasza się wozów
85, błotnego 45 a w ogulnosci wozów
N 130. 4-to sianożęc Suhak nazwana przez
połowę błotna, a przez połowę gradowa
na wozów N 35. 5-to sianożęc pod Bez-
chlebiczami, na ktorey siana błotnego
sprząta- się wozów 50, gradowego także
50 in uniwersmn wozów N 100. 6-to sia-
nożęc w Zamieżkach gradowa koło dworu
na wozów IN 15.

Zatoki dworne. Tur za Bezchlebiczami
zatoka N 1. Sieliszcze pod Bezchlebiczami
zatoka № 1. Prystan Bezchlebicka zatoka
№ 1. Ozeryszcze Buski zatok № 2. Przy-
stań Konczycka zatoka Л1» 1, Wasylowka
Plesce, Jamka, Wor. Korabel Л'« 5, Sukacz
przy młynie zatok № 3. Przystań w Pia-
seczney zatoka № 1. Mulane, Rohowaja,
Ozeryszcze zatok № 5, in summa 20.

Puszczy у lasy Duboyskie. Las uroczy-
szczem Suhak № 1. Las uroczyszczem
Топкі lesok № 1. Las uroczyszczem koło
Cehelni № 1. Las uroczyszczem Postołowa
№ 1. Las uroczyszczem Kurhan .\» 1. Las
uroczyszczem Hutyszcze JN° 1. Las uroczy-
szczem Lubien № 1.

Pasieka. Pszczół w ullach у barciach
znayduiących się tudzież ulle у barcie
próżne dworne.

1-mo pszczół w pasiece uli o w . . . 9
2-do ullow próżnych . . . . . . .30
3-tio pszczół w barciach w lesie. . 5
4-to barci próżnych 40

Opisanie stada w Duboy znayduiącego sie.

Ogier kasztanowaty stary N 1. Ogierek
gniady młody N 1. Koń biały N 1. Koń
gniady N 1. Koń gniady ślepy N 1. Klacz
gniadych N 6. Klacz łosiowata w Ohowie
N 1, " zrzebczyk myszaty 1, kary .łysy 1
N 2, klacz biała stara Ń 1, klacz kaszta-
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nowata młoda N 1, klacz dereszowata mło-
da N 1, klacz kara młoda N 1, zrzebczyk
cisawy N 1, Zrzebczyk gniady Ń 1. Zrzeb-
czyk skarogniady N 1. Zrzcbica gniada
bez kłęba N 1, zrzebica kara N 1. Zrze-
bjca szarogniada N 1.

Bydło rogate. Krowy stare. Krów sta-
rych siwych N 2, krów czerwonych sta-
rych N 4, krowa czarna podpalała N 1,
krowa siwa podpalała N 1, krowa stara-
płowa N 1, krów z płowa gniadych sta-
rych N 2, krowa czerwona podłasa stara
N. 1, krowa gniado podpalała stara N 1.
Pierwiastki. Krowa czerwona pierwiast-
ka N 1, krów z płowa gniadych pierwia-
stek N 2, krów gniadych pierwiastek trzy
N 3, krów gniado podpalałych pierwia-
stek N 3. Jałowe: Krowa z płowa gniada
łysa N 1, krów płowych N 5, krowa si-
wa N 1. Woł siwy N 1, woł strokaty N 1,
byk gniady na 6-te N 1, ciełuszek siwych
na 3-cie N 4, ciełuszka z płowa gniada
N 1, ciełuszek gniado podpalałych N 3,
ciełuszek czerwonych N 3, ciełuszek czar-
nych N 2, ciełuszka czerwono strokata N 1,
buhaykow z siwa gniadych N 2, ciełusz-
ka czerwona na 2-gie N 1, ciełuszka si-
wa na 2-gie N 1, ciełuszek gniadych na
2-gie N 2, byczków siwych na 2-gie N 3,
cieląt anni 1778 N 24.

Bydło na brązie: Woł czerwony N 1,
woł płowy N 1, wołów gniadych N 2,
wołów czarnych N 2, krowa czerwona
łysa N 1, krowa siwa N 1, krowa gniada
N 1, cieląt tegorocznych N 3.

Woły skarbowe na włości znayduiące
się. U Łukiana Skroby ze wsi Bezchlebicz
woł gniady 1, u tegoż woł gniady łysy
Д 1- U Janka Pietraszewicza ze wsi Pe-
trowicz woł gniady podłasy N 1. U Moy-
sieja Trepaczki ze wsi Petrowicz woł
gniady N 1. U Moysieja Dawidiuka ze
wsi Juchnowicz woł gniady podpalały N 1.
U Opanasa Kuzmicza ze wsi Jewłaszow
woł czerwony N i . U Iwana Buska ze
wsi Duboi woł z płowa gniady N 1. U
Оіехіеіа Mielnika ze wsi Duboi woł takiż
N 1. U Trochima Żekoty ze wsi Duboi

woł łosiowaty 1. O Wasila Lesiuka ze wsi
Juchnowicz woł siwy N 1. U Iwana Le-
siuka ze wsi Juchnowicz woł płowy N 1.
U Michała Klepacza ze wsi Jaieczkowicz
woł czerwony N 1. U Chwiedora Pieezon-
ki ze wsi Jaieczkowicz woł czerwonostro-
katy N 1. U Iwana Szmata ze wsi Jaiecz-
kowicz woł czerwony N 1. In summa
wołów 14.

Owce. Macior starych у młodych
N 25. Skopów starych N 6, Markaczow
N 2.

Kozy. Macior starych N 22, macior
młodych N 6, kozioł stary N 1, kozłów
młodych N 5.

Świnie. Świn macior N 29. Wieprzów
chudcow N 9, kiernozow N 3, podswin-
kow N 15, wieprzów w karmniku N 4.

Płastwo folwarczne. Indyki. Indyczek
starych № 8, indyków № 2. Gęsi. Gęsi sta-
rych № 14. gęsiorow K» 2. Kaczki. Kaczek
starych Xi 12, kaczorów № 2. Kury: kur
starych № 8, kogut № 1.

Opisanie naczynia rożnego we dworze
Duboyskim znaduiącygo się, a nayprzod.

Naczynie stołowe у kredensowe: Obru-
sów № 4 serwet № 12, ręczników № 2,
nożow rogowych par № 12, łyżek cyno-
wych № 12, łyżka cynowa do podawania
№ 1. talerzy cynowych № 12, pułmiskow
cynowych № 6, misa płaska cynowa ЛН,
mis obręczastych cynowych № 2, solni-
czek szklanych № 4, korzennie blaszanych
№ 2/lichtarzow mosiężnych № 4, lichta-
rzow blaszanych № 4, szczypców żelaznych
№ 4s młynek do tarcia korzeni żelazny
Jsl» 1, Imbryk fabryki Warszawskiey № 1,
filżanek teyŻH tabryki par №. 3, zogar
wiszący w opisaniu zabudowania wyrażony
№ 1, Flasz pułgarcowych w puzdzre № 9,
flasza trzykwartowa № 1, flasz pułkwar-
towych № 6, słojów szklanych J\« 2, kie-
lichów wielkich № 3, kieliszków srzed-
nich № 12, kieliszków małych № 7,
karafinek № 4( szklanek № 10. szklanek
mnieyszych № 15, lampeczek № 6, kub-
ków szklanych № 4.
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Naczynie ро іоі е. Stołów malowa-
nych № 2, stołów prostych większych у
mnieyszych № 24, stołków wszystkich
№ 34, krzeseł skurą obitych № 3, ze-
dlow № 5, łuzek do sypiania № 26, sza-
fek rożnych № 21, szkatułka okuta № 1,
skrzynka prosta № 1, miednica do umy-
wania J\« 1, kałamarz biały № 1, młotek
żelazny № 1, szalki mosiężne X? 1, kor-
czyk miedziany № 1} kropilniczek cyno-
wych № 3, latarnia mosiężna № 1, młyn-
ków do kawy № 2.

Naczynie do dyspensy należące. Alem-
bik na trzynożku z czapką у trąbami № 1,
drąbnica z trąbami Xа. 1, trzynożkow że-
Jaznych № 4, Jandołka miedziana № 1,
kociołek do grzania wody № 1, szczotka
do umiatania № 1, pierzyna płócienna
№ \, kołderka Xi 1, poduszek № 2, wa-
lik N° 1, Obrazów w dyspensie у роко-
iach X°. 23, portretów fundatorskich № 2.

Naczynie kuchenne. Sagan miedziany
do używania zgodny № 1, sagan stary
miedziany № 1, rądlow miedzianych roż-
nych № 7, kociołek do grzania wody № 1,
forma do kiełbas blaszana J\° 1, możdzerz
mosiężny z tłuczkiem takowymże № 1,
morzdzerz żelazny rozbity z tłuczkiem X» 1,
nożow kuchennych № 2, siekaczow № 3,
widelce duże kuchenne № 1, rożen żelaz-
ny № 1, tartka blaszana № 1, kozłów że-
laznych № 2, obłożyn żelaznych № 2,
skowrod nowszych 2, stara 1 № 3, rosz-
tow starych JV° 2, patelnia № 1.

Naczynie piwniczne. Garcy blaszanych
№ 7. pułgarcowek blaszanych № 2, kwart
blaszanych № 5, pułkwartowek blaszanych
№ 2, kwatyrek blaszanych № 2, lejek
blaszanych № 6, lejek drewnianych № 2 ,
rażek do toczenia trunków № 4, ceber-
kow do miodu № 3, antalikow № 4,
kwasnikow do miodu Xz 2, liwarow bla-
szanych Л? 2, konewek № 4, laska do
robienia swic X* 1, hlakow do łoju № 4,
beczek piwnych у miodowych № 31.

Ruchomość rożna staienna.

Szorow z kantorami у loycami para
№ 1. Śzorow starych z nagłuwkiern ied-
nym od munsztuka у z leycami para № 1,
pułszorkow z kantorami у leycami para
№ 1, szleyka z pasami J\» 1, pasów szwar-
cowych №4, leycow rożnych rzemiennych
par № 1, musztukow z nagłuwkiem wyż
wyrażonym № 4, Kantar mały bez wędzi-
deł № \, uzdzienic z nagłuwkami rze-
miennemi у łancuhami № 3, uzdzienic
z postronkami rzemiennemi № 3, uzde-
czek nikczemnych № 5, chomontow roż-
nych starych z szleykami plecionemi у
bez szlejek № 10, kulbaka niemiecka z
nawiązaniem № 1, kuibaka takoważ z
popręgami bez strzemion № 1, łęk kul-
baki takoweyże bez nawiązania № l , ryn-
gortow № 5, gun starych № 5, grzcbłow
starych № 2. grzebło nowsze № l, wuzek
kryty z materacami у kołami kutemi № 1,
wuzek stary niegdyś był kryty z kołami
nie kutemi № 1, kałamaszka bez kot № l,
wozów lubianych z kołami niekutemi M 2,
woz łubiany bez koł stary № 1, woz
prosty [z drabinami у kołami № 1, far-
tuch skurzany stary do wuzka № 1,
stelwaga № 1, sanek starych № 6 , skrzy-
nia na obrok okuta z zamkiem wnętrznym
zepsutym № 1, skrzynia także na obrok z
zawiaskami tylko № 1, lado do rznięcia
sieczki № 1, rzezak stary do rznięcia
sieczki № 1, И war do wozu № 1 , miarka
na obrok z dwoma obręczami żelazne-
rni №. 1.

Naczynie f/umienne. Szankow do mie-
rzenia zboża № 2, szankow do noszenia
miękiny № 2, trzecinnikow dawney mia-
ry №. 4, czwierci takowey że miary № 4,
ośmin № 4, czasz albo szesnastek № 2,
szuflow № 6, beczeknasypnycli większych .
у mnieyszych № 53, kadłubów starych
№ 4, wietrznikow starych do czyszczenia
zboża Хч 2, radzien do suszenia krup
№ 2, worów płóciennych starych №12,
grabi do zagrabienia słomy № 3.
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Naczynie browarne. Bani miedzianych
z czapkami № 6 , trąb miedzianych do
nich № 18, trąbnic № 6, kocioł do piwa
№ 1, kadek zaciornych № 6, czopów
rożnych у kwasnikow № 11, kuf na wód-
kę № 18, wanien № 2, łahun czyli spust
na wudkę № 1, koniew większych у
mnieyszych № 9, koryt rożnych JV« 7,
kłoda nad trąbnicami № l, trzecinnik do
noszenia miękiny № 1, worów starych
№ 2, woz prosty przy browarze Ж 1,
chomont prosty tamże № 1.

Naczynie różne gospodarskie. Źelaz bo-
browych № 2, żelaz lisich X°. 3, pił do
rznięcia tarcic K«. 4, pił poprzecznych № 2,
pił starych podłużnych № 3, świdrów do
masła № 2, rzezakow nowycłi do rznięcia
sieczki № 2, kosa Л? 1, młotek do kle-
pania kos № 1, blach do pieców żelaz-
nych № 2, siekier wybitych № 2, rydló-
wek № 8, bezmien do ważenia № 1, kay-
danow № 3, herb Duboi № 1, zamków
wiszących dobrych № 22, zamków zep-
sutych № 6, kłódka czyli zamek № 1,
szatkownica z trzema nożami № 1, le-
mieszow par № 20, sosznikow par A° 3,
pieszni do lodu № 2, karabinów z zam-
kami starych JN» 9, karabinów starych
bez zamków № 3. janczar JV» 2, musz-
kietów № 1, fuzya przydłuższa № 1, tu-
zyika krotka № 1, kruhlakow № 2, u
strzelca Bezchlebickiego kruhlak № 1,
szalki mosiężne dwie № 1, szafa malo-
wana № 1, sieczka do kapusty № 1,
pieszni do wyrabiana ullow № 2, żarn z
wrzecionami у powprycami żelaznymi № 2,
magiel do chust № 1, krosien prostych
№ 3, berd rożnych № 5, dzież do pie-
czenia chleba № 5, żłukt do chust № 2,
wanien do chust № 2, necułek № 3,
ceber № 1, beczka na wodę № 1 ceber-
kow małych do chust JV° 4, fasek do ma-
sła № 3, konew do mleka № 2, boiek
do bicia masła № 2, dzież do solenia
syrow № 2. doynic do mleka № 3, hla-
dyszow do mloka № 29, klinkow płócien-
nych do syrow № 8, radzien do suszenia
zboża № 2, niewód nowo osadzony № 1,

niewód stary № 1, sit do siania mąki
№ 6, przetaków № 6, leziw łyczanych
№ 2, szafami okutych № 6, żelaza szta-
ba № 1, gątalow kop № 60, tytunu pa-
pusz № 15Ó, kryz żelazny z cerkwi Brod-
nickiey № 1, mis drewnianych prostych
Xs 12, talerzy drewnianych prostych № 12,
mensula geometryczna JYS 1.

Naczynie koiualslcie: Warstat do wykrę-
cenia strzelb В 1, instrument dorobienia
panewek Ш 1, instrument do rznięcia
gwintów Ж 1, dryl N§ 1, kowadeł Jfe 2.
szporong JTs 1, obcęgi № 1, "młotów więk-
szych Jte 3, młotów mnieyszych Jfs 4,
młotków małych JYS 2, młotków z formą
do okucia karet № 2, proboynikow № 2,
sieczka w kłodzie Jfs 1, gozdzielnica № 1,
kleszczów dobrych Ш 3, kleszczów poła-
manych Ш 2, snaydez JYS 2, szynalnica
№ 1, noż do wydzierania rogu JYS 1,
szrubstak ДГ2 1, dłotek № 7 , kręciel № 1,
napilnikow srzednich № 5, napilnikow
małych № 5, kluczow do pił № 2, napil-
nikow do narzynania pił № 2, miech sku-
rzany № 1, pręcik do robienia kluczow

! № 1, srzodka № 1, toczydło № 1.
| Naczynie ogrodnicze. Nożyce ogrodowe
І № 1, piłka do podrzynania drzewa № 1.

Naczynie garbarskie. Stryhulcow Л"» 2,
sieczek № 2, stupik Xi 1, tołkacz o sześ-
ciu sieczkach № 1.

Naczynie stelmaskie: heblów płaskich
№ 2, hebel okrągły № 1, sklutow № 2,
bindasow № 3, dłoto №1, piłek ręcznych
№ 2, drak № 1, świderek •№ 1, strug
№ 1.

Naczynie stolarskie. Alexiejowi Źohal-
skiemu ze dworu dane: szurchublow № 4,
balayz №. 3, raszplow JV» 2, dłot rożnych
№ 15, heblów Arą 4, piłek ręcznych № 2,
świdrów rożnych № 5, napilnikow rożnych
№ 5, karnusow № 6, rzezakow JVs 2,
obcęgi № 1.

Naczynie snkiennicstie: Warstat do ro-
bienia № 1, kołowrotków z wrzecionami
№ 4, ryzek do czesania wełny № 2,
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szpul toczonych № 12, szczutek rożnych
par № 25, skrzynia do składania przędzy
Л? 1.

Naczynie łkaczowskie: we dworze war-
statow № 2, u Wasyla Jakubowicza ze
wsi Petrowicz warstat № 1, snownica № 1,
kołowrotek № 1, berdo krolewieckie № 1,
berd prostych № 2.

Naczynie blaszane у drewniane po szyn-
kach będące. W Duboi: garniec blaszany
№ 1, kwarta blaszana № 1, pułk warto w-
ka № 1, kwaterka № 1, leyka blaszana
№ 1, baryłko w garcy 26 № l, w Jew-
łaszach: garniec blaszany № 1, kwarta
blaszana Й 1 , pułkwartowka № I, kwa-
terka blaszana № 1, leyka blaszana № 1,
baryłko w garcy 21, № 1.

Opisanie apparatu у rzeczy w kaplicy
Duboyskiey znayduiącycli si§: Ołtarzów S.
Andrzeja у S. Ignacego w opisaniu zabu-
dowania wyrażonych № 2, portatelow z
reJiąuiami kamiennych № 3, krucifixow
na postumencikach .№ 2, kryżyk bez kru-
сіїїха drewniany № 1, mszałów świetnych
2, żałobny 1 № 3, lichtarzow drewnia-
nych № 8, tablic kanonnych w ramki op-
rawnych № 4, Ewangieliczka № 1, książ-
ka z litaniami № 1, ampułek cynowych
z tacami par № 2, swic całych wosko-
wych par № 3, swic w kawałkach № 9,
szczypce żelazne № 1, kropielniczka szkla-
na № 1, ławek w orzech malowanych
№ 2, dzwonków do ołtarza № 2, dzwon-
ków wiszących przy zakrystyi 1, przy iz-
bie stołowey 1, przy refektarzu 1 № 3,
puszka do hostyi blaszana № 1, żelazo
do wyrzynania hostyi № 1, żelazo do wy-
rzynania komunikantów № 1, żelazo do
pieczenia hostyi № 1, poduszek pod mszały
№ 2. sukno na ołtarz zielone № 1, płut-
no do nakrycia ołtarza № 1, cymborium
z zamkiem wnętrznym malowane № 1,
ręcznik № 1, stolików z szufladami TY° 2,
obrazów większych № 7, obrazków ma-
łych w zakrystyi № 6, kielichów srybr-
nych pozłacanych z patynami № 2, kor-
porałow № 8, subkorporałow JVi 2, pury-
fikaterzow № 10, humerałow № 2, we-

Jow rożnych kolorów № 7, burs rożnych
kolorów Xi 6, pałek rożnych kolorów № 6,
alb z korunami № 3, pasków nicianych
№ 3, tuwalni № 7. Ornat biały w kwia-
ty rożne z galonem złotym z stulą у гаа-
nipularzem takiemiż № 1. Ornat czerwo-
ny na dnie biatym w kwiaty z taśmą zło-
tą, z stułą у manipularzem podobnymiż
№ 1. Ornat biały z kolumną czerwoną w
kwiaty z taśmą złotą гдр 1. Ornat aksa-
mitny żałobny z taśmą wpułiedwabną
żółtą z stułą у manipularzemT

atakiemiż № 1.
Ornat biały podarty z taśmą iedwabną, z
stułą у manipularzem № 1. Ornat biały
z kolumną czerwoną podarty z stułą у
manipularzem № 1. Podszewka kraszeni-
ny niebieskiey zpodornata № 1. Kielich
srebrny pozłacany z nakrywką № 1.

Opisanie cerkwi Duboyskiey. Idąc ze
dworu na końcu wsi Duboyskiey cerkiew
z drzewa w kostkę oprawnego, gątami
kryta, przy niey dzwonnica z drzewa na
dwa boki ciosanego, także gątami kryta,
w tey dzwonnicy dzwonów dwa.

Opisanie karczmy Duboyskiey. Idąc
przez wieś ze dworu, a pominowszy cer-
kiew na gościńcu Pińskim karczma wjezd-
na z drzewa na dwa boki oprawnego,
dranicami kryta, do ktorey wszedszy izba
z komorą, piec krzyżowy у kaflowy na
izbę у komorę z kominkiem у kominem
z cegły nad dach wyprowadzonym, okien
w drzewo osadzonych pięć, drzwi na za-
wiasach z klamkami żelaznemi troie, ku-
chenka w stodole murowana, w tey kar-
czmie ławek z zedlami 6, stołów dwa,
osmina 1.

Opisanie karczmy Jewłaskiey. Przeje-
chawszy wieś Jewłasze na końcu oney
karczma wjezdna z drzewa na dwa boki
oprawnego, dranicami kryta, wrót dwoie
na biegunach, do ktorey wszedszy izba z
komorą iedną у drugą, piec kaflowy z
kominkiem, w komorze piec krzyżowy,
drzwi czworo na zawiasach żelaznych,
okien w izbie у komorach w drzewo osa-
dzonych sześć, w niey stołów 2, zedlow z
ławami 4, osmina 1. W prawey stronie
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karczmy zabudowanie z drzewa rożnego,
w którym chlewów trzy, gumienko iedne
z trzciny pokrycie maiące, niedaleko tego
gumienko drugie stare z drzewa okrągłe-
go, trzciną kryte, wrota na biegunach, za
którym odryna nowa z drzewa rożnego,
trzciną kryta', wrota na biegunach, zkąd
idąc na most po prawe у ręce szpiki erzy к
z drzewa okrągłego, trzciną kryty, drzwi
na zawiasach, od którego przez drogę
młyn o trzech kołach na strudze z całym
porządkiem do niego należącym, zrąb z
drzewa napuł rzniętego, dranicami kryty,
w którym ze sprzętów do niego należą-
cych znayduie się: pytlów № 2, czopów

№ 2, skrzynia bez wieka № 1, młotków
№ 2 .

Opisanie cegielni na Bierkozowce. Szop
do złożenia cegły niepaloney na palach
trzciną pokryta iedna, druga z drzewa
rożnego, trzciną pokryta na złożenie cegły
paloney z wrotyma dwoma у fortką na
biegunach, z zasowkami, pieców murowa-
nych do palenia cegły dwa, dranicami
pokrytych na soszkach stołów w teyże
cegielni do robienia cegły dwa.

Opisanie cegielni Bezchlebkhiey. Szopa
na złożenie cegły niepaloney, trzciną po-
kryta, przy niey piec murowany do pa-
lenia cegły, dranicami pokryta, stół do
robienia cegły ieden.

а
>»
р

1

2

3

4

5

6

7

8

Wieś Duboja. pod którey osiadłoscią

włok 12..

Wasyl Zułocha, syn Siomko 1. 8 An-
ton 1. 3

Pilip Załoha, svn Chwedor 1. 16, Je-
sip 1. 7 Petruk 3. . . .

Jowchim Lubicz syn Lewko 1. 8,
brat Semen we dworze pastuch .

Uaniło Jurczuk, syn Martyn 1. 10,
Chwedor 1. 9. Andrzey 1. 5, Panas
rok 1, brat АІехіеу żonaty, syn
Alexieja Jowchim 1. 2 .

-Kondrat' Zekota, szwag. Michał żo-
naty. ;

Janko Zekota, syn Petruk 1. 5, Mi-
chał brat, synowiec Ihnat żonaty,
Jesip 1. 16, Mikita 1. 13, Auram
1- 9, syn Ihnata Stepan rok 1

Ihnat Petrukowicz, syn Wasyl 1. 2,
brat Lewko żonaty.

Umytr Chayko, syn Chwedor 1. 30,
Махіпі żonaty, Roman 1. 16, Mi-
kita 1. 11, brat Uaniło żonaty, syn
tego Jesip 1. 12 . . . .
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9

10

11

12

13
14
15
16

17

18

19

20

20

Nikon' Michalczuk, syn Siomko rok 1,
brat Jakim żonaty, syn tego rok 1,
Petruk . . . . • .

Naum Korsak, syn Janko 1. 1, PiJip
!• \fc • • • • • •

Аіехіеу Mielnik, syn Iwan .1. 13, Mi-
chał 1. 6, brat Petruk żonaty.

• Korniey Rybaczek, syn Jaków rok 1,
leśniczy

Kondrat Krysewicz, syn Iwan 1. 16 .
Kuzma Jurczuk, syn Stepan 1. 10
Wasyl Zekota, bratAnton żonaty
Pauluk Jurczuk, syn Roman żonaty,

Wasyl 1. 15, Mikołay 1. 10, Iwan
1. 8, Harasim 1. o, Hryc 1. 2.

Sachar Jakubowicz, syn Ułas 1. 10,
Ihnat 1. 7

Trochim Zekota, syn Lewko 1. 5. Wa-
syl krewny lat 24 we dworze pa-
stuch

Hryc Momotko, syn Anton 1. 18. Mi-
kołay 1. 14, Petruk 1.3 . ' .

Iwan Busko, syn Lewko 1. 13, Ja-
ków 1. 2

Summma . . . .

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
20

1

2

2

1
1
1

6

2

1

3

2
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з

З2/*

Ad haec pod cerkwią Duboyską grun-
tu funduszem nadanego włoK № 2 wol-
nych.

Compendium. Dymów № 20, gospoda-
rzow № 20, synów № 38, krewnych № 18,
koni JV5 4, wołów JN» 37, pszczół ullow
№ 25, włok ciągłych № 62A, włok czyn-
szowych № 32Д, włok wolnych pod cerk-
wią № 2. Czynszu z włok ciągłych 62A,
licząc z każdey po złotych 9 efficit złł. 58
gr. 15. Czynszu z włok czynszowych 32Д,
licząc z każdey po złotych 15 efficit zło-
tych 52 gr. 15. Za owsa dziakielnego z
włok ciągłych 62Д z każdey po trzecin-
nikow 3, a tego trzecinnik licząc po złł. 5.
efficit złł. 97, gr. 15. Za chmielu z tychże
włok ciągłych po trzecinnika •'/*> * tego
trzecinnik licząc po złł. 4 efficit złł. 19

gr. 15. Za jaiec z włok tychże z każdey
po sztuk 30, kopę zaś tych licząc po gr.
24 efficit złł. 2 gr. 18. Za gęsi dziakiel-
nych z każdey włoki ciągłe у po sztuce 1,
a sztukę licząc po gr. 20 efficit złł. 4 gr.
10. Za kaphmow z każdey włoki po sztu-
ce 1, a sztukę licząc po gr. 12 efficit złł.
2 gr. 18. Za kur sztuk 62Д, licząc sztukę
po gr. 8 efficit złł. 1 gr. 22. Za grzybów
wianków 67a licząc wianek po gr. 15
efficit złł. 3 gr. 4 2- Za nici niewodo-
wych z każdey włoki po motkow 3, a z
nich każdy licząc po gr. 10 efficit złł. 6
gr. 15. Ża połuie miodową od pszczół
ullow 25. a z nich każdy licząc po złote-
mu iednemu efficit złotych 25. Prowe-
niencyi z szynku Duboyskiego złł, 374
gr. 20.
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Wieś Bierkozy, pod które у osiadłoscią włok 21».

Ohwedor Woron synowcowie, Daniło żo-
naty, Pilip lat 12.

Iwan Pankowicz, syn: Pauluk 1. G, Wasyl
1. 4, synowiec Semen 1. 16 .

Stepan Pankowicz syn Iwan 1. 15, Na-
um 1. 13, Semen 1. 10, Simon 1. 7,
Konon 1. 4, Mikita rok 1 .

Hauryło Pankowicz, zięć Mamonty, wn.
Iwan 1. 5 •

Kiryło Pankowicz, syn Hrehor 1. 2 .
Panas Pankowicz, syn Janko lal 12.
Gabrus Bondarczuk, syn Stepan 1.12, brat

Wasyl żonaty
Tymoch Woron, syny: Оіехі у żonaty, We-

remiey 1. 12, wnukowie; Hryhor I. 6,
Wasyl 1. 2 . . . . .

Andrey Hłahodycz wdowiec
Summa

Osiadłość
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1
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Compentlium. Dymów № 9, gospo-
darzow№9,-syno\v № 13, krewnych "Na 8,
koni № 3. wołów № 21, pszczół ullow
№ 53, włok ciągłych № 27», czynszu z
włok ciągłych, "licząc z każdey po złotych
9 efficit złł. 21. Za owsa dziakielnego z
włok ciągłych z każdey po trzeciimikow 3,
a trzecinnik licząc, po złotych 5, efficit
złł. 35. Za chmielu z tychże włok z każ-
dey po trzeciimikow 7*. a tego trzecin-
nik licząc po złł. 4 efficit złł. 7 gr. Za
jaiec z włoki po sztuk 30, kopę zas tych
licząc po gr. 24 efficit gr. 28. Za gęsi z

każdey włoki po sztuce 1, a sztukę licząc
po gr. 20 efficit złł. 1 gr. 16, szel. 25.
Za kapłunow z włoki po sztuce 1, a sztu-
kę tych licząc po gr. 12 efficit gr. 28.
Za kur z włoki po sztuce 1, a sztukę li-
cząc po gr. 8 efficit gr. 18 szel. 7. Za
grzybów z każdey włoki po wianku, a
wianek licząc po gr. 15 efficit złł. 1 gr. 5.
Za nici niewodowych z włoki po motkow 3,
licząc po gr. Ю efficit złłch 2 gr. 10. Za
połuie miodową od ullow 53, licząc po
złotemu 1 efficit złł. 53.



s

я

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

12

Wieś Bozchlebicze, pod którey osiadłoscią

włok 7»/з.

Samuel Ogrodzinski, brat Bazyli ge-
nerał у leśniczy, syn tego Jan 1. 12,
Gabryel oyczym . . . .

Ihnat Zadyniec, syn Iwan żonaty, Se-
men 1. 14, Jewchim 1. 9.

Anten Szkroba, syn Tymoch żonaty,
Prokop 1. 19, Semen 1. 17, Pe-
truk 1. 5, wnuk Iwan i. 3 .

Łukian Szkroba, syn Pilip 1. 3 .
Semen Misiura, syn Petruk żonaty,

wn. Iwan 1. 4, syn 2-gi Seinena
Hryc żonaty, Janko 1. 13, Daniło

i. a
Roman Szkroba .
Panas Zadyniec, syn Wasil 1. 9, br.

Lewko żonaty, syn tego Michał
]. 8, Petruk br. Chwedora .

Hryc Bondarowicz, pasierzb Оіехіеу
1. 19, syn Махіт 1. 15.

Kondrat Sidorowicz, syn Wasil 1. 16,
br. Janko żon., Demianl. 29.

Janko Zadyniec, syn Prokop żonaty,
Nikon 1. 16, Harasim 1. 13, Haw-
ryło ł. 8, Pauluk 1. 5 .

Janko Udowiczyk, syny: Tymoch żo-
naty, Mikita żonaty, Chwedor. 1.17

Pilip Udowiczyk, syn Łukian 1. 14,
zięć Anton, syn tego Moysiey lat 3.

W pustoszy do dworney wiadomości
gruntu z sianożęciami . .

Summa ,
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Compendium: Dymów № 12, gospo-
darzow JVi 12, synów № 24, krewnych
№ 13, koni № 11, wołów №'32, pszczół
ullow X° 46, włok ciągłych № 32/з, włok
czynszowych № 3, włoki) wolney JS» 2/:!

włoki puśtey № '/з. Czynszu z włok cią-
głych licząc z każdey po złłotych 9, efficit
złł. 33. Czynszu z włok ciągłych licząc z

każdey po zł. 9, efficit zł. 33. Czynszu z
włok czynszowych z każdey po złł. 15
efficit złł, 45. Za owsa dziakielnego z
włok ciągłych z każdey po trzecinnikow 3,
a trzecinnik licząc po złł. 5 efficit złł. 55.
Za chmielu z ciągłey włoki każdey po
trzecinnikow V* licząc trzecinnik po złł. 4
efficit złł. 11. Za gęsi z każdey włoki cią-
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głey po sztuce 1, a sztukę licząc po gr. 20
efficit złł. 2 gr. 13 szel. 1. Za kapłuny z
każdey włoki ciągłey po sztuce iedney, a
sztukę licząc po gr. 12 efficit złł. 1 gr. 14.
Za kury z włoki po sztuce 1, a sztukę
licząc po gr. 8 efficit gr. 29 szel. 1. Za
jaiec z włoki po sztuk 30, kopę zas tych

licząc po gr. 24 efficit źłł. 1 gr. 14. Za
grzybów z każdey włoki po wianku, a
wianek licząc po gr. 15 efficit złł. 1 gr. 25.
Za nici niewodowych z włoki po mot-
kow 3, licząc, po gr. 10 efficit złł. 3 gr. 20.
Za połuie miodową od pszczół ullow 46,
licząc po złł. 1 efficit złł. 46.
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Wieś Jawłosze, pod którey osiadłoscią

włok і^зД.

Pauluk Sereda, syn Łukianl. 13, Je-
sip 1. 6 . .

Semen Sereda, syn Pilip żon., wn.
Sachar 1. 2 :

ОІехіеу Chwiłonczuk, syn Pilip żon.,
zięć Chwedor, syn tego Artiom 1. 4.

Оіехіеу Krawczun, syn Chwesko 1.22,
Auram lat 15, Kalenik 1. 5 .

Michał Hapanowicz, syny: Chwedor
1. 11, Weremiey 1. 7, Jarmoła 1.4

Anton Hapanowicz, syn Martyn 1. 9,
Chwedor 1. 7, Махіт 1. 2, Leon
rok 1, br. Łukian żon., Nanm żo-
naty, syn Łukiana Leon lat 3

Michał Prokopczuk . . . .
Artiom Hapanowicz, syn Michał 1. 5,

Demian krewny 1. 22 .
Оіехіеу Naumczuk, syn Jakim 1. 19,

Iwan lat 10
Mikita Chiluk
Hryc Chiluk, syn Kalenik 1. 11, Ja-

kub 1. 6, br. Demian wdowiec
Prokop Kuzmicz, syn Martyn lat 5,

Iwan 1. 3, zięć Harasim żonaty
Prokop Sereda, syn Andrey 1. 18,

Оі хіеу 1. 5
Panas Kuzmicz, syn Anton lat 10 .
Аіехіеу Skincz, synowce; Ułas 1. 28,

Tymoch lat 19
Anton Mielnik, syn Hryc żonaty
Ihnat Prokopczuk, syn Wasyl rok 1.
Hryc Michalczuk, krewny Michał

Horbaczuk żon., syn tego Jakim 1. 9
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19

Samoch MieJnik, syn Iwan żonaty,
krewny Mirko żon., syn tego Ka-
lenik lat 6, Janko lat 3.

Pod szynkarzem Jewłaszewskim grun-
tu czynszowego V* za które płaci
coroczne złotych 20 . . .

W pustoszy gruntu w Jewłaszach do
dworney wiadomości

Summa

1

19

1

27

3

16

1

9

2

44 36 був

7'e

43A7e

Compendium. Dymów № 19, gospoda-
rzow № 19, synów № 27, krewnych № 16.
koni № 9, wołów № 44, pszczół ullow
№ 36, włok ciągłych № 67з, włok czyn-
szowych № 43Д7б, włoki czynszowey pod
karczmą № 2/±) włoka pusta Na 1. Czyn-
szu z włok ciągłych z każdey po złotych
9, efficit złł. 57. Czynszu z włok czynszo-
wych z każdey po złł. 15, efficit złł. 73,
gi\ .22 2. Czynszu z pułwłoki pod szyn-
karzem będącey złł. 20. Za owsa dzia-
kielnego z włok ciągłych 6 7 З z każdey
po trzecinnikow 3, a trzecinnik licząc po
złł. 5, efficit złł. 95. Za chmielu z tychże
włok z każdey po trzecinnikow SU, a trze-
cinnik tego licząc po złł. 4, efficit złł. 19.

Za gęsi z włoki po sztuce 1, a sztuka po
gr. 20, efficit złł. 4, gr. 6, szel. 2. Za
kapłuny także z włoki po sztuce 1, a sztu-
kę licząc po gr. 12, efficit złł. 2, gr. 16.
Za kury z włoki po sztuce 1, a sztukę li-
cząc po gr. 8, efficit złł. 1, gr. -20, szei. 2.
Za jaiec z włoki po sztuk 30, a kopę tych
licząc po gr. 24, efficit złł. 2, gr. 16. Za
grzybów z każdey włoki po wianku 1, a
wianek licząc po gr. 15, efficit złł. 3, gr. 5.
Za nici niewodowych z każdey włoki po
motkow 3, a motek licząc po gr. 10, ef-
ficit złł. 6, gr. 10. Za połuie miodową od
pszczół ullow 36 po złł. 1 efficit złł. 36.
Proweniencyi z szynku Jewłaskiego złł. 412.
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Wieś Jaieczkowicze, pod którey osiadłoscią

włok 14 4.

Оіехіеу Bondarczuk syn Matwiey 1. 9,
Martyn 1. 6, Weremiey 1. 4, szwa-
gier Hryc у syn tego .

Troehim Bondarczuk syn Omelan 1. 9,
Iwan 1. 2. zięć Hryhor .

Wasyl Hapanowicz, Hryc krewny żo-
naty . . . . .

Semen Łaurukowicz, syn Końdrat żo-
naty, wnuk Оіехіеу lat 7

Końdrat Dzieran svny Iwan lat 19,
Martyn lat 10 * .

Wąska Dzerzan, syn Matwiey żonaty,
Iwan żonaty, wnuki Stefan lat 9,
Dmytr lat 7, Ihnat rok 1 , .
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7

8

9

10
11

12

13
14

15
16

17

19
20
21
22
23
24

25

25

Jowchim Rozumieć, syn Iwan ]. 13,
Ilko 1. 8 \

Daniło Rozumieć, syn Chwedor żona-
ty, wnuk Iwan lat 5 .

Ihnat Sereda, syn Samko żonaty, Jan-
ko 1. 16. Andrey 1. 5, wn. Kiryło
rok 1 . . . . . .

Prokop Skiricz, syn Chwedor lat 15.
Stefan Sidorowicz, syn Nescior 1.15,

Jaków lat 3 . . . .
Hryc Dzeran 1. 13, krewny Leon

1 Л9

I. 6O . . . . . .
Demian Czubicz, syn Jesip lat 8
Leon Hryszczuk. syn Stepan rok 1,

szwagier Chwedor żonaty
Iwan Szmat, syn Ihnat lat 10 .
Anton Kowal, syn Wasil 1. 6, Iwan

1. 3, szwagier Pauluk żonaty
Artiom Swierega. syn Daniło żonaty,

Taras 1, 15, Jaków lat 8, Pe.truk
lat 3, Stepan lat 2 . . .

Jesip Kmitycz, syn Stepan 1. 12, Se-
men 1. 8, Chwedor 1. 4, Janko
rok 1, bracia Makar żonaty, Pro-
kop lat 16. . . . .

Iwan Kmitycz, syn Jakuta lat 18
Chwedor Klepacz, brat Semen I. 25.
Jesiw Klepacz, syn Kiryło lat 11 .
Chwedor Pieczonka, brat Komlrat .
jHordziey Kozak . . . .
Michał Klepacz, syny Leon lat 8,

Andrey lat 6 ; Stepan lat 2 .
Omelko Pykacz, syn Semen żonaty,

wnuki Śidor 1. 7, Chwedor lat 3.
W pustoszy do dworncy wiadomości

gruntu, teraz żytem zasianego
Surama . . . .
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Compendium. Dymów № 25, gospo-
darzow Л? 25, synów № 39, krewnych
A? 19. koni № 1 1 , wołów № 46, pszczół
uJI.ow № 88, włok ciągłych № 8 у 3 , włok
czynszowych № З1/*, włok pustych № 22/з.
Czynszu z włok ciągłych z każdey po
złotych-.9, efticil złotych 75. Czynszu z
włok czynszowych z każdey. po złł. 21,
«fficit zlł. 68 gr; 7V2. Za owsa dziakiel-

nego z włok ciągłych, z każdey po trze-
cinnikow 3, a trzecinnik licząc po złł. 5,
efficit złł. 125. Za chmielu z tych że włok
z każdey po trzecinnika "'A, a tego trze-
cinnik licząc po złł. 4, efficit złł. 25. Za
gęsi z włoki po sztuce jedney, a sztuka
po gr. 20, efficit złł. 5 gr. 16Łsze]. 2.
Za kapłuny także z włoki po sztuce 1,
a sztuka po gr. 12, ; efficit złł. 3 gr. 16.
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Za kury z włoki po sztuce I, a sztukę
licząc po gr. 8, effieit złł. 2 gr. 6 szel. 2.
Za jaiec z włoki po sztuk 30, a kopę
tych licząc po gr. 24, effieit złł. 3gr. 10.
Za grzybów z kaźdey włoki po wianku 1,
zawieraiącym grzybów 100, a wianek tych

4 gr. 5. Zalicząc po gr. 15, effieit złł.
nici niewodowych z włoki po motkow 3,
a motek tych licząc po gr. 10, effioit
złł. 9 gr. 10. Za połuie miodową od
pszczół ullow 88 po złł. 1, effieit złł. 88.

а
>•
я

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

U

12
13

14

15

16
16

Wieś Pietrowicze, pod ktrorey osiadłoscią

włok l3L>h.

Parchom Żohalski . . . .
Wasyl Jakubowicz, Hryc syn 1. 6,

tkacz . . . ..
Kondrat Kulesz, brat Hryc lat 21 ,
Pauluk Żohalski, syn Lewko 1. 14.

Iwan 1. 7, brat Aurain 1. 19.
Mikołay Samochowiee, syn Wasyl 1. 7,

Weremiey 1. 4, brat Wasyl żonaty,
syn teffo Chwedor 1. 7, Iwan 1. 4.

Leon Samochowiee 1. 37, synowiec
Kuzma 1. 5 .

Hryc Petraszewicz, syn Kiryło żonaty,
Wasyl żonaty, J wan żonaty, wnuk
Matwiey 1. 8, Korniey rok 1, Lew-
ko J. 4, Chwedor lat 2.

Semen Żohalski, brat Chwedor 1. 13,
Klim 1.10, szwagier Pauluk żonaty

Daniło Jakubowicz, syn Roman lat 19,
Wasyl lat 13, Anton lat 5 .

Mikołav Samochowiee, syn Ihnat
lat 11, Pilip lat 7, Stepan lat 3 .

Andrey Łukaszenia, syn Franciszek
lat 22, Samko lat 14, Махіт lat 2

Moysiey Trepaczka, syn Chwedor 1.11
Kiryło Burdziuk, syn Harasim żonaty,

zięć Denis, wnuk Hryc 1. 10, Kor-
niey 1. 6, Stepan 1. 3 .

Janko Petraszewicz, syn Stepan 1. 9,
Iwan 1. 5, brat Stepan, synowie
iego Michał lat 16, Kalenik lat 5.

Janko Pietraszewicz, synowie; Wasyl
lat 11, Petruk lat 5 .

Kaietan Kumko. .
Summa

Osiadła

o "
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1
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1
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Compendium. Dymów № 16, gospoda-
rzow № 16, synów № 23, krewnych № 20.
koni № 10, wołów № 32, pszczół ullow
№ 75, włok ciągłych № 5 з, włok czyn-
szowych № 22Д. Czynszu z włok ciągłych
z każdey po. złotych 9, ' efficit złł.4 48.
Czynszu z włok czynszowych, z każdey
po złotych 21, efficit złł. 52, gr. 15. Za
owsa dziakielnego z włok ciągłych 57з,2
każdey po trzecinnikow 3, a trzecinnik.
licząc po złł. 5, efficit złł. 80. Za chmielu
z tychże włok. z każdey po trzecinnika :1Д,
a trzecinnik licząc po złl 4 efficit złł. 16.
Za gęsi z włoki po sztuce, a sztuka po

gr. 20, efficit złł, 3, gr. 16, szel. 2. Za
kapłuny także z włoki po sztuce 1, a
sztuka po gr. 12, efficil złł. 2, gr. 4. Za
kury z włoki po sztuce, a sztuka po gr. 8,
efficit złł. 1, gr. 12, szel. 2. Za jaiec z
włoki po sztuk 30, a kopę tych licząc po
groszy 24, efficit złł. 2, gr. 4. Za grzy-
bów z każdey włoki po wianku 1, a każ-
dy wianek licząc po gr. 15, efficit złł. 2,
gr. 20. Za nici niewodowych z każdey
włoki po motkow 3, a motek licząc po
gr. 10, efficit złł. 5, gr. 10. Za połuię
miodową od ullow 75, po^złł. 1, effici.
złł. 75.

а

1

2

3

4
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6
7
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10
11

12

Wieś Juchnowicze. pod którey osiadłoscią

włok 17.v>ł/ł

Ułas Czubicz, syn Iwan żonaty, We-
remiey wdowiec, wnuk Iwan lat 5.

Weremiey Chołod, syn Jakuta 1. 18,
synowce: Marko żonaty, Kiryło żo-
naty. Matwiey lat 6

Moysiey Czubicz, syn Wasil 1. 11,
Ihnat lat 8, Marko lat 4

Łauryn Ghłns, syn Janko 1. o. szwa-
gier Kondrat żonaty, pastuch we
dworze

[wan Lesiuk, bracia: Andrey 1. 19,
Prokop lat 13, .Stefan 1. 7, Ole-
хіеу 1.3

Iwan Lesiuk drugi . . . .
Wasyl Lesiuk, syn Prokop 1. 10,

Łauryn 1. 5
Jowchim Pankowicz, syny: Wasvl

lat 9, Daniło lat 6, Denis lat 2 ".
Cliaryton Chołod, syn Jesip lat 8,

brat Andrey żonaty
Andzey Науко, syn Ułas żonaty
Stepan Trybuch, syny: Hordziey 1. 22,

Оіехіеу lat 6, Hryc lat 5 .
Wasyl Trybuch, brat Jowchim żonaty
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

26
27

28
29

30

ЗО

Jowchim Trybuch, syn Ihnat lat 10,
Michał 1. 7, brat Matwiey żonaty,
synowiec Iwan iat 10 .

Roman Chołod, syn Denis żonaty,
Tymoch 1. 3, Michał 1. 13, Wasyl

.1. 9 . . . . :.
Pilip Trybuch, syn Wasyl Jat 9, brat

Pąuluk lat 30 . \ .
Махііп Kozubowicz, syn Jesip lat 10,

Łauryn 1. 3, Michał rok 1, brat
Mikita żonaty, Wasyl żonaty,, An-
drey 1. 16 . "• . " .

Daniło Kuzmiez, Janko wnuk rok 1
Daniło Łupieezko, zięć Stepan, wnuk

Leon 1. 4
Chwedor Bayko, brat Оіехіеу żonaty,

: SynOWieC Jesip Ы 3 .
Jarosz Bayko, zięć Stepan, wnuk

Marko.lat 3 .
Оіехіеу Żohalski, syny: Hryc J. 8,

Kiryło lat 6, Janko lat 3 . • .
Wasyl Małycha, syny: Tymoch lat 10.

Michał lat 6, Martyn lat 2 .
Ohwedor Wołosiuk, syn Wasyl żonaty,
.' Auram żonaty, Leon lat 9 .
Janko Doroszewicz, syn Andrey lat 10
Stepan Doroszewicz, syn Janko 1. 8,

Leon lat 5, Iwan lat 4 .
Iwan Jepieszko, syn Petruk rok 1 .
Wasyl Jepieszko, syn Matwiey 1. 2,

Stepan r. 1 . . . . .
Parchom Jepieszko, zięć Iwan .
Chwedor Trybuch, syn Matwiey i. 5,

Tymoch 1. 4 .
Demian Jepieszko, syn Hrvc żonaty,

; Charyton lat 3, Kalenik "l. 2, Mar-
ko 1/11. , . . . .

W pustoszy gruntu z sianożęciami •'..
: ' Summa
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t Compendium. Dymów N° ЗО, gospoda-
rzow Ж 30, synów № 47, krewnych Л̂2 27,
koni № 26, wołów Ліі 53, pszczół ullow
№ 87, włok ciągłych № ю, włok czyn-
szowych JSS 62/з U, włoki pustey № 1.
Czynszu z włok ciągłych po złł. 9, efficit
złł. 90. Czynszu z włok; czynszowych po

złł. 21, efficit złł. 145, gr. 7V2. Za owsa
dziakielnego z włok ciągłych po trzecin-
nikow 3, a trzecirmik licząc po złł. 5, ef-
ficit złł. 150. Za chmielu z tychże, z kąż-
dey po trzecinnika 3Д, а trzecinnik tego
licząc po - złł- 4, efficit złł. .30.. Za gęsi z
włoki po sztuce, a sztuka po gr. 20, et-
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ficit złł. 6, gr. 20. Za kapłuny także z
włoki po sztuce 1, a sztuka po gr. 12,
efficit złł. 4. Za kur z włoki po sztuce 1,
a sztuka po gr. 8, efficit złł. 2, gr. 20.
Za jaiec z włoki po sztuk 30, a kopę tych
licząc po groszy 24, efficit złł. 4. Za grzy-
bów z każdey włoki po wianku 1, a wia-
nek Jicząc po gr. 15, efficit złł. 5. Za nici
niewodowych z każdey włoki po motkow 3,
a motek licząc po gr. 10, efficit złł 10.
Za połuie miodową od ullow 87 po złł. 1,
efficit złł. 87.

Ustawa у powinność włości Duboyskiey.
1-mo. Poddani tey włości z każdey

włoki ciągłey pańszczyzny pryhonney na
tydzień męszczyzna z sprzężaiem lub pie-
szą dni sześć, a kobieta tyleż pieszą z
czym dworu dyspozycya zaydzie odbywać
są winnemi.

2-do. Czynsz pieniężny z tychże włok,
z których pańszczyznę pełnią, taxą in com-
pendijs wyrażoną, to iest z włoki po zło-
tych dziewięć każdy z części swoiey, ile
takowey ma w swoim dzierżeniu, o ter-
minie o. Pokrowy ruskiey, raz w rok do
dworu Duboyskiego niezawodnie oddawać
powinien. Czynsz zaś z włok przyiemnych,
alias czynszowych, jako to gospodarze Du-
boyscy, Bezehlebiccy у Jewłaszowscy z
każdey po złotych piętnaście, inni zaś
wszyscy po złotych dwadzieścia ieden,
także o terminie Ś. Pokrowy ruskiey do
tegoż dworu Duboyskiego wnaszać są obo-
wiązani.

3-tio. Dań osypową, jako to z włoki
ciągłey miary slarey targowey Piiiskiey,
do ktorey cz wierci po garcy szynkowych
miary komissyiney dwadzieścia dwa, a do
trzecinnika ośmdziesiąt ośm iść powinno,
owsa po trzecinnikow trzy, chmielu po
trzecinnika czwierci trzy, tudzież gęsi, kur,
kaplunow po sztuce iedney, grzybów po
wianku, zawieraiącym w sobio sztuk sto,
jaiec po sztuk trzydzieści, nici niewodo-
wych po motkow łokciowych trzy, razem
z czynszem oddawać należytością ich będzie.

4-to. Od pszczół, ile który gospodarz
ma onych pniow, z tych wszystkich w ie-

i sieni połowę miodu do dworu oddawać
powinien, przeto bez widza dwornego pod-
bierać sam ważyć się у ullow z pszczo-
łami taić pod utratą onych niema. Wa-
ruje się to iednak, iż dwór części chłop-
skiey miodu ile z podziału onemu przyi-
dzie odbierać nie będzie, wszelką mu da-
iąc komu chcąc przedania wolność.

o-to. Gwałtów na rok dwanaście, to
iest z sprzężaiem ile jakowego ma gospo-
darz sześć, a drugie sześć pieszą, ile w
chacie swoiey siemi mieć ,będzie, zosta-
wiwszy tylko osobę iedną dla ognia, za-
służyć powinni będą.

G-to. iNa straż dzienną- у nocną do
dworu Duboyskiego w zimie po trzech, a
w lecie po dwóch koleyno na dni dwa
chodzić bez ochyby maią.

Praenołandum. Iż takowey włości Du-
boyskiey de super opisaney sytuacya iest
po nad rzeką Piną, przy polach piaszczy-
stych, a mieyscami zbytecznie niskich у
przy lasach mniey na zabudowanie, lecz
na opał tylko zgodnych, bez żadnych dal-
szych zysków z takowey że puszczy, dwór
zaś Duboyski w podobney że sytuacyi
gruntów piaszczystych nawozu potrzebują-
cych zostaie.

Specyfikacya wysiewów w folwarku Buboi

na rok nastejniificy 1774.

Żyta wysiewem podanego trzecinnikow
№ 39. Pszenicy oboiętki wysiać się: ma-
iącey trzecinnikow № 2. Pszenicy jarey
wysiać się maiącey trzecinnikow № РД'А.
Jarki wysiać się maiącey trzecinnikow
№ 27* V» Vis. Jęczmienia wysiać się ma-
iącego trzecinnikow № 187* */s. Owsa wy-
siać się maiącego trzecinnikow № 30 2A-
Gryki wysiać się maiącey trzecinnikow
№ 77* 7s l/i6. Grochu wysiać się maią-
cego trzecinnikow № 13Д. Bobu wysiać
się maiącego trzecinnikow № 17* l/e. Sie-
inienia lnianego wysiać się maiącego trze-
cinnikow № 17*. Siemienia konopnego
wysiać się maiącego • trzecinnikow № 1.

31
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Kompuł proweniencyi rocmey folimrhu
Duboyskiego.

Proweniencja

złł. gr. szel.

Za żyta wysiewem poda-
nego trzecinników 39, biorąc,
tego ku zapłaceniu w taxę
ziarn dwa, z nich każde li-
cząc po złotych 16, efficit. 124S — —

Za pszenicy obojętki wy-
siać się maiącey trzecinni-
ków 2 biorąc, tey ku zapła-
ceniu w taxę ziarn dwa, a
z nich każde,licząc po zło-
tych 24, efficit ." 96 — —

Za pszenicy jarey wysiać
się maiącey trzecinników
P/Ws. biorąc tey w taxę
ziarn dwie, a z nich każde
licząc po złotych 24, efficit. 90 — —

Za jarki wysiać się maią-
cey trzecinników 23/47371С

5

biorąc w taxę ziarn dwa, a
z nich iedne Jicząc po zło-
tych 16, efficit .' 94 — —

Za ięczmienia wysiać się
maiącego trzecinnik. \Ъ1ил/ь,
biorąc w taxę ziarn dwa, a
z nich iedne liącząc po zło-
tych 12, efficit 441 — —

Za gryki wysiać się maią-
cey trzecinników ll/il/z]ht,
biorąc w taxę ziarn (lwa, a
z nich iedne licząc po zło-
tych 10, efficit 148 22 P/o

Za owsa wysiać się mają-
cego trzecinników 307*, bio-
rąc w taxę ziarn dwa, a
z nich iedne licząc po zło-
tych 6, efficit 366 — —

Za grochu wysiać się ma-
iącego trzecinników P/*, bio-
rąc w taxę ziarn dwa, a
z nich iedne licząc po zło-
tych 16, efficit 36 — —

Proweniencya

złł. gr. szel.

Za bob wysiać się maiący
trzecinników 17*78, biorąc
w taxę ziarn dwie, a iedne
licząc po złotych 16 . . . . 44 — —

Za siemienia lnianego wy-
siać się maiącego trzecin-
ników 17*, biorąc w taxę
ziarn dwa. a z nich iedne li-
cząc po złotych 24, efficit. 60 — —

Za siemienia konopnego
wysiać się maiącego trzecin-
nik 1, biorąc w taxę ziarn
dwa, a z nich iedne Jicząc
po złotych 18, e f f i c i t . . . . 36 — —

Za siana gradowego wo-
zów 220, biorąc w taxę woz
po złotemu 2 gr. 15, a resztę
na karm dla koni, cieląt у
owiec skarbowych zostawuiąc,
z tako wy с li wozów 220,
efficit 550 — —

ліа siana błotnego wozów
200, biorąc w taxę woz po
złotemu 1, a resztę na karm
zostawuiąc, z takowych wo-
zów 200, efficit 200 — —

Za miód od pszczół dwor-
nych ullów 14, licząc od
każdego ulia po złotych 2
efficit " . . . 28 —. —

Za ogrody Włoskie у wa-
rzywne 80 — —

Za ułowy rybne z zatok
scilicet 20, e f f i c i t . . . . . . 100 — —

Za nabiał od krów 20, bio-
rąc od dwuch faskę masła
у syrów kopę, a licząc fa-
skę masła po złotych 16,
kopę zaś syrów po złotych 8,
efficit 240 — —

Za przypłodek od świń
macior 10 od każdey po 4
prosiąt, a prosie licząc po
groszy 20, efficit 26 20 —
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Proweniencja

ztł. gr. szel.

Za wełnę od owiec 33 z
ostrzyżenia wiosennego у іе-
siennego od każdey owcy po
run 2, a runo licząc po zło-
temu 1, efficit 66 —

Za przypłodek od indy-
czek 8, biorąc od iedney po
sztuk 3, a sztukę licząc po
złotemu 1, efficit 24 —

Za przypłodek od gęsi
starych 14, biorąc od każdey
po sztuk 5, a sztuka po
groszy 20, efficit 46 20

Za przypłodek od ka-
czek 12, licząc od każdey
po sztuk 6, a sztukę po
groszy 8, e f f i c i t . . . . . . 19 6

Za przypłodek od kur
sztuk 8, licząc od iedneypo
sztuk 8, a sztuka po groszy 8,
efficit 17 2

Proweniencji ze wsi Du-
boi in compendio wyrażoney 274 —

Proweniencji ze wsi Bir-
' koz także in compendio wy-

rażoney . . • ". 123 16
Proweniencji zo wsi Bez-

chlebicz in compendio wjr-
rażoney 201 25

Proweniencyi ze wsi Je-
właszow in compendio wyra-
żoney . . 321 6

Proweniencyi ze wsi Ja-
ieczkowicz in compendio
wyrażoney 408 5

Proweniencyi ze wsi Pio-
trowicz in compendio wyra-
żoney 288 22

Proweniencyi ze wsi Juch-
nowicz in compendio wyra-
żoney . . . 534 17

Proweniencyi z karczmy
Duboyskiey demptis ехреп-
sis na szynku wynikłej . . 374 20

V/a

1

27«

2'/_-

1

Proweniencya

złł. gr. szel.

Proweniencyi z szynku
karczmy Jewłaskiey demptis
expensis wynikłey . . . . . . 412 — —

Młyn Jewłaski do intraty
się nie kładzie, albowiem у
skarbowemu zawsze wystar-
czyć nie może mliwu .Cegiel-
nie żadnego nie czynią in-
traty zysku, gdyż więcey na-
nie wychodzi expensu niżeli
jakowego zarobku.

Summa 7016 5 Г/2

Ordynarya dla imści pana ekonoma у
czeladzi folwarku Dyboyskieao, którą czę-
ściami, a nie razem ze szpichrza przy
woj*cie odbierać у wydawać, oraz jurgielt
sobie у czeladzi wyznaczony z podatku
czynszowego odliczać у oddawać tenże
imść pan ekonom powinien będzie.

A nayprzod dla imści pana ekonoma:
Żyta trzecinnikow Да 10. Jęczmienia trze-
cinnikow Да 10. Owsa trzecinnikow Да 10.
Gryki trzecinnikow № 2, pszenicy trze-
cinnika № 2/4. Grochu trzecinnika № 7ł.
Bobu trzecinnika № 7*- Siemienia lnia-
nego trzecinnika № 7*- ^Уieprz karmny
№ 1. JSłoniny funtów Да 40. Masła sze-
ściogarcawowa faska Д1» 1. Krowa do na-
biału pozwala się skarbowa ДЬ 1. Syrow
kopa iedna Да 1. Na mięso złotych Да 24.
Łoju nietopionego kamień ieden Да 1. Soli
husek tysiąc Да 1000. Jurgieltu złotych
trzysta № 300.

Ordynarya dla czeladzi Duboyskiey, kłorey
w liczbie osób Лї> 12.

Woyt ieden, podwoyski ieden, pastuchów
czterech, rybak razem у pasiecznik, gospo-
dyni, dziewka, wołownik у koniusz.yk, ci
wszyscy na roczney ordynaryi, winnik zaś
czasu roboty w browarze przez cztery ordy-
narye, dla tych na każdą, osobę po czwierci
iedney żyta na niedziel sześć, scilicet na rok
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na osobę trzecinnikow 2l/& l/\&, w ogul-
ności zaś dla wszystkich trzecinnikow
№ 25Vio. Jęczmienia lub gryki dla tychże
osób, licząc na każdą na niedziel sześć
ośminę iedną z winnikiem przez cztery
ordynarye zostaiącym, wyniesie na j'ok dla
wszystkich trzecinnikow № 121/* Уіс. Mą-
ki przywarkowey dla wszystkich na rok
trzecinnikow № 3, grochu na rok dla
wszystkich trzecinnikow № :!/4, bobu dla
wszystkich na rok trzecinnikow № Зд,
pszenicy na Ś. Wielkanocne trzecinnika
№. 1/s. Okrasy słoniny lub sadta na rok
na każdą osobę funtów 12, a na winnika
funtów 6 in summa funtów 138. Siemie-
nia konopnego dla wszystkich na rok № 'A,
siemienia lnianego na oley dla wszystkich
№ x/i іб, soli na każdą osobę na rok po
husek 200, a na winnika przez cztery or-
dynarye husek 100, in summa husek
№ 2300.

Odzienie у piała roczna dla czeladzi Du-
boyshiey.

Woytowi na dwornym odzieniu prócz
bielizny, którą swoią mieć powinien, a ze
dworu sierzmięga, kożuch, butów para,
czapka у płaty rocznej złł. № 30. Pod-
woyskiemu na iego bieliznie, a odzieniu
dwornym tak jak woytowi, płaty roczney
złł. 20. Pastuchom dwom do bydła, któ-
rym na każdego po sierzmiędze, kożusz-
ku, czapce у rękawic po parze, chust po
dwie pary у płaty roczney po złł. 10, in
summa złł. 20. Pastuchom dwom do świń
na odzieży skarbowey takiey jak pierw-
szym у płaty po złł. 8, in summa złł.
№ 16. Ilybakowi razem у pasiecznikowi
na odzieniu dwornym, to iest sierzmięga,
kożuch, czapka, butów para, chust par
dwie у płaty roczney złotych № 20. Go-
spodyni na dwornym odzieniu, ktorę sierz-
mięga, spódnica, namiotek dwie, fartuchów
dwa, koszul dwie, trzewików para у jur-
gieltu złł. № 16. Dziewce dla pomocy
gospodyni na dwornym odzieniu takim że
jakowe gospodynią bierze prócz namiotek

jurgieltu złł. 12. Koniuszykowi na dwor-
nym odzieniu, to iest kożuchu, sierzmię-
dze, czapce, butów par dwie, chust par
dwie. у jurgieltu złotych № 20. Winni-
kowi, ponieważ z pańszczyzny wypędzić
powinien kadek dwie na tydzień, więc eo
nad te dwie kadki wypędzi za każdą pła-
cić się ma po gr. 15, a za robienie sło-
dów osobliwie złotych № 8.

Таха tey ordynaryi у odzienia dla
ekonoma у czeladzi wyznaczoney bez po-
trącenia z komputu intraty roczney z
reszty tylko ziarna z urodzaiu nad wzięte
do taxy wypadaiącego expensa fundi wraz
z zasiewem ozimym у jarym per reductio-
nem wyciągniona.

Złł, gr. szel.

Za żyta trzecinnikow 35i/ic
dla ekonoma у czeladzi
folwarczney wyznaczonych,
licząc trzecinnik po zło-
tych 16 efficit. . . . . . 561 - —

Za ięczmienia lub grykę
dla czeladzi trzecinnikow
121Д1Аз biorąc przez po-
łowę scilicet ięczmienia
trzecinnikow 6 po zło-
tych i2, czyni złotych 72,
gryki trzecinnikow б'Д1/*0

po złotych 10, czyni zło-
tych 63, gr. 3 szel. 2 in
summa efficit 135 3 2

Za mąki przywarkowey dla
czeladzi trzecinnikow 3,
licząc ieden po złotych 12,
efficit 36 — —

Za owsa dla ekonoma trze-
cinnikow 10, licząc trze-
cinnik po złotych 6, ef-
ficit 60 — —

Za ięczmienia także dla
ekonoma у czeladzi trze-
cinnikow 22y*7i6, Ucząc
trzecinnik po złł. 12, of-
ficit 268 22 1V>

Za gryki trzecinnikow 2 dla
imśei pana ekonoma, li-
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złł. gr. szel.

cząc trzecinnik po złł. 10
efficit ' 20 —

Za pszenicy dla ekonoma у
czeladzi 2/4ł/8,licząc czwierc
po złotych 6, efficit. . 15 —

Za grochu dla ekonoma у
czeladzi trzecinhik ieden,
licząc ony po złotych 16,
efficit 16 —

Za bobu ekonoma у czela-
dzi trzecinnik ieden . . . 16 —

Za siemienia lnianego dla
ekonoma у czeladzi 2Л7ю,
licząc ezwierć po złotych 6,
efficit *. . . 13 15

Za siemienia konopnego dla
czeladzi V* 4 15

Za wieprza karmnego dla
ekonoma 30 —

Za słoniny lub sadła dla
ekonoma у czeladzi fun-
tów 178, licząc funt po
gr. 10, efficit 59 —

Za laskę masła dla ekonoma 16 —

Za syrów kopę dla ekonoma 8 —

Za nabiał od krowy dla eko-
noma pozwolonego . . . . 12 —

Za łoju kamień, licząc funt
po gr. 10, efficit. . . 13 11

Za soli dla ekonoma у cze-
Jadsd husek 3300, licząc
huskę po szelągu iednym,
efficit . • 36 20

Za sierzmięg 10, dla czela-
dzi po złotych 8, efficit . 80 —

Za kożuchów 8, dla czela-
dzi po złotych 6, efficit . 48 —

Za butów par 5, licząc parć
po złotych 4, e f f ic i t . . . 20 -

Za czapek 8, dla czeladzi
licząc po złł. 2, efficit . 16 —

złł. gr. szel.

4

24 -• —

10 — —

10 — —

462 — —

Za rękawic par 4 dla cze-
ladzi, licząc parę po zło-
temu iednemu, efficit .

Za chust par 12 dla czela-
dzi, licząc po złł. 2 . . .

Za spodnie dwie, dla gospo-
dyni у dziewki po złł. 5

Za bieliznę dla gospodyni
у dziewki у za trzewiki ^

Jurgieltu gotowemi pieniędz-
mi dla ekonoma у czela-
dzi złł

Na mięso dla ekonoma na-
znaczone z ł o t y c h . . . . . 24 — —

Na reparacyą kotłów plus
minus 30 — —

Summa facit. . . 2048 6 V*

Supplement do remanentu wyż wyra-
żonego zabudowania, ruchomości, naczy-
nia, sprzętów, bydła rogatego у nie roga-
tego, żywiołów et omnis tituli mobiliow
inwentarzem teraznieyszym opisanych w
maiętności Duboi znayduiących się przy
podaniu Imści panu Kazimierzowi Błoc-
kiemu w dyspozycyą ekonomiczną teyże
maiętności z wioskami do niey należącemi
następującym sposobom dodany у spisany.

Zboże.

Kopy, snopy, wozy

Remanent zboża w snopie.

Żyta pozostałego od wy-
młotu ex calculatione
regestri wypada iz
być p o w i n n o . . . . 259 8 —

Jęczmienia być powin-
no w snopie . . . . 240 — —
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Zboże.

Kopy, snopy, wozy

Pszenicy być powinno
w snopie 29 — —

Jarki być powinno w
snopie 18 — —

Remanent zboża w ziarnie.

Żyta odmierzonego w ziarnie
Owsa odmierzonego w ziarnie
Gryki odmierzoney w ziarnie
Pszenicy lepszey 2A7ifi poslednieyszey 2U
Pszenicy osadkowey odmierzoney . . . .
Mąki razowey odmierzoney
Otrębi pszennych
Bobu odmierzonego w ziarnie
Grochu odmierzonego w ziarnie
Siemienia lnianego lepszego
Siemienia podłego
Konopi odmierzonych
Makuodmierzonego
Fasoli białey у szare у
Żyta z włości na furaż do magazynu Kos-

sjiskiego zsypanego vve dworze nay-
duie się

Otrębi żytnich

Dalszy remanent: Talek czterdziesto-
wych № 176. Płótna tkackiego szarego
łokci № 266. Płótna grubego na wory
łokci № 110. Sukna niewalonego na sierz-
mięgi z partem łokci № 78У2. U tkacza
Piętro wiek iego talek czterdziestowych sztuk
A? 3. U tkacza Duboyskiego takowych że
talek sztuka № 1. Lnu czesanego funtów
№ 33. Konopi płoskuni oczesanych fun-
tów № 44. Konopi maciorek trzepanych
funtów № 209. Obierków konopnych ma-
ciorkowych funtów № 44. Kłębków gru-
bey przędzy funtów № 45. Paczesi lnia-
nych funtów № 49. Obirkow konopnych
grubszych у cięszych № 170. Przędzy
paczesney funtów № 4. Lemieszow par
dwadzieścia № 20. Soszników sztuk iedy-

Zboże.

Kopy, snopy, wozy

Owsu być powinno w
snopie 219 — —

Gryki ma się znaydo-
wać wozów — — 30

Trzecinniki, czwieroi, ośininy, czaszy.

8
17
13

1
1
8
1

10
ft
1

1
2

—

50
1

—
3
3

2
—

3
1

—
2
1
1

—

2

—
1

—

1

1

1

1
—
1

— 1

naście № i i . Skur owczych nie wyprą w-
nych pięć № 5. Skurek cielęcych nie
wyprąwnych № 2. Masła faska iedna № 1.
Syrów sztuk № 84, Patoki przepuszczanej
garcy № 2. Miodu w plastrach być.może
garcy № 3. Soli odliczoney husek pięćset
№ 500. Gęsi pozostałych od paktu sztuk
№ 17. Indyków pozostałych od paktu sztuk
№ 15. Kaczek pozostałych od paktu sztuk
№ 20. Cegły paloney у nie paloney zo-
staie tysięcy № 140000. Sadeł szesc wa-
żących funtów № 244, Słoniny funtów
JSS 55. Kompiow para iedna № 1. Wódki
odmierzoney garcy pięćdziesiąt № 50.
Chmielu wytchłego w cechach kamieni
№ 18. Chmielu dobrego trzecinnikow № 9.
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Remanent dziakła pozostałego na

włości Duboyskiey za rok 1773.

Na wsiJDuboi .
Na wsi Birkozach
Na wsi Bezchlebiczach
Na wsi Jewłaszach . .
Na wsi Jaieczkowieżach
Na wsi Piotrowieżach.
Na wsi Juchnowiczach
Na teyże włości ;
Na teyże włości

Summa iacit

Owies.

ec
in

-
i.

Tr
z

пік
:

4
3
9

11
7
3

13
—
—
51

'te
r^
•N

2
—
—

—

2

Chmiel.

-про

T
rz

ni
ki

3
1
2
3
2
1
3

16

іс
гс

іе

ir-
N

o

—
1
2

3

—

Gęsi

S j

5
1
2
0

7
4
8

—

33

Ка-
płuny

5 t U

5
2
3
5
7
4
8

—
—
34

Kury

k i.

6
2
3
6
8
5
8

—
—
38

Kopy

J а \

—

—
—

15
15

Sztu-
ki.

f ca,

__

,

—

50
50

Grzy-
by.

3
•2
N9

Ш

——.

- —

—

1840

1840

Pieniądze

złł. gr. szeł.

Remanent pieniężny na włości
Duboyskiey za soi, wódkę у czyn-

sze zaległe w roku 1773.

Na wsi Duboi za soi zalega
Na teyże wsi za gorzałkę
Na wsi Birkozach za soi
Na wsi Jewłaszach za soi
Na teyże wsi czynszu . . .
Na teyże wsi za wudkę . .
Na wsi Jaieczko wieżach za

s o i . . . .
Na teyże wsi czynszu . . .
Na teyże wsi za gorzałkę
Na wsi Piotro wieżach za soi
Na teyże wsi za gorzałkę
Na wsi Juchnowiczach za soi
Na teyże wsi czynszu . . .
Na teyże wsi ża gorzałkę
W gotowym groszu pozostaie

u imsci pana ekonoma

39
10
5

54
34

5

66
11

1
37

3
38

7
9

20
8

—
10
15
18

20
9

26
8

22
20
—
10

95 1 -

Summa facit. . . 1120 7 —

Józef na Kurzeneu Kurzeniecki mar
szałek pttu Pinsk. lustrator,

Roku 1812 msca januarij 5 dnia tako-
wy inwentarz sąd komissyi edukacyiney
Litewskiey kąnotuie Tomasz Wawrzecki
prezes, Antoni Dyz. Lachnicki komisarz.
Rudolf Tyzcnhauz komisarz.

Ш 4 7 — 1 7 7 4 г. Апр ля 20.

Инвентарь им нія Бровчина, Витебска™ по-
в та.

Изъ актовой книги Витебска™ у здкаго суда
за 17(30—1781 годы, № 135 л. 334—335.

Aktykacya inwentarza JXX. Jezuitów
JPP. Szawornowskira danego.

Roku tysiąc siedniset osmdziesiąt pierw-
szego, miesiąca Junij dwudziestego szó-
stego dnia.

Coram actis terreslribus powiatu Wi-
tebskiego stawaiąc J. pan Franciszek Sza-
wernowski takowy inwentarz ad instan-
tiam imści pana Justyna Szawernowskie-
go, strażn. Kijowskiego, ad acta podał,
in eum thenorem pisany.

Inwentarz maictno&ci Browczyna w
Dobrzyniu nazwaney w woiewoctwie W i-
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tebskim sytuowaney przy ustąpieniu z
zastawney possesyi odemnie xiędza Woy-
ciecha Czaykowskiego, Societatis Jesu rek-
tora collegium Wttgo, nomine meo et to-
tius collegij za л уkupnem tey mttści z
zastawy przez ichmw panów Justyna, Je-
rzego у Maryannę z Mohuczych Szawer-
nowskieh, strażn. Kijowskich, poddanych
w tym inwentarzu poniżey wyrażaiących
się wiecznością tymże ichmśeiom panom
Szawernowskim z zasztey między nami
medyacij hereditarie ustąpionych, ponie-
waż poddam coJlegium \Vttmu zostawione
w inwentarzu zastawnym wyrażające się,
iedni w czasie rewolucyinym rozeszli się,
a drudzy w powietrze powymierzali, ora<
z karczmą Osinowką na gościńcu Smo-
leńskim będącą у arędarzem w niey te-
raz będącym w roku teraznieyszym tysiąc
siedmset siedmdziesiąt czwartego, msca
Apryla dwudziestego dnia sporządzony.

Wieś Talerlii. Siomko Osipow Wasilo-
nek, żona (Jhadosia, syn Karpa, córki:
Aryna, Morka, bratowa Siomki Audocia
wdowa, córka iey Maryna, druga A łona,
chowaniec Siomki Jakusz Hryszkow, pJo-
miennik Stesko, koni roboczych troie, bro-
nowłok ieden, krów siedm, owiec ośm,
świń pięć, koza iedna. Darya, wdowa by-
ła, teraz męża przyieła imieniem Kondrasz,
syny iey: Iwan, Pawluk, córka Hanka,
koni dwa, krów dwie. owca iedna, świń
dwie, koz trzy. Stefan Hryszkow, żona
iego Ullana, syny Stefana: Daniła, Iwan,
Audakim, Iwanka, brat Stefana Cimafiey,
żona iego Ахіпіа, syn Gimki Stefan, córka
Pola, koni dwa, krów dwie, owiec siedm,
koz dwie, świnia iedna. Hryszko Dziadów,
żona Ullana, syn Hryszki АПехіеу, córka
Ullana, druga Morka у Matruna, czwarta
Naściucha, koń ieden, krów dwie, świń
dwie. Iwan Illin przy karczmie, żona Mat-
runa, iego syn Iwan, wnuk Samus, drugi
wnuk Ciereszko. żona Samusia Morka,
matka Samusia Kaciaryna, wnuczka Iwa-
na Uscinia, córka Iwana Hanka, koni dwa,
zrzebie iedne, krów pięć, owiec pięć, koz
trzy, świń pięć, Siornko Illin, żona iego

Naściucha, syn Siomki Iwan/brat Steska,
szwagier Hryszuk, żona Gryszuka Maryna,
plemienik Hryszuka Mikołay, córka Hry-
szuka Chadora, druga Piokła, trzecia Ry-
pinja, czwarta Matruna, matka Siomki
Kacieryna, córka iey Daria, koni robo-
czych dwoie, bronowłok ieden, krów sześć,
owiec siedm, koz dwoie, świń pięć,

Summa dusz męskich dwadzieście sześć,
białoglowskich dwadzieście dziewięć. Kar-
czma Osinowką, arędarz Ławrenty Szwe-
dów, żonka Morka, syn Bazyli, córki Ka-
tarzyna у Salomea, płaci arędy rubli.

Powinność poddaństwa. Siedzące na
czynszu z włoki płacić maią po złłch pięt-

i naście, na zhony do orania iak wiele
i soch ma każdy razy cztery, także razy

cztery do bronowania wiele koni ma spo-
sobnych do brony, do żniwa na żyto na
zhony razy cztery, do jarzyny razy cztery,
do siana na urok zarówno z pryhonami
chodzić powinni, do wożenia gnoju z pry-
honnymi powinni jeździć, drew po wozów
dwadzieście z włoki sanną drogą powinni
wywieść, płótna ordynaryinego iakie się
u kogo znayduie łokci pięć, kurów zwło-
ki dwie, jaiec dziesięć, do naprawy dwo-
ru Dobrynskiego czyli ogrodzenia z sie-
kierami chodzić powinni, podwoda iedna
do Horek, abo do Połocka z włoki raz
w rok.

Do którego inwentarza ręką własną
podpisuię się. U tego inwentarza pod. rąk
tak samego aktora, iako też JPP. pieczę-
tarzów his verbis: X. Woyciech Czaykow-
ski Soc. Jesu rektor Koi. W. Oczewisto
proszony pieczętarz od w I^ogu przew.
J. X. Woyciecha Ozaykowskiego, rektora
kollegiuin Wtgo, do tego inwentarza na
chłopów we wsi Talerkach mieszkaiącym
у z karczmo Osinowko, WJP. Justynowi
Jerzemu у Maryannie z Mohuczych Sza-
wernowskim, strażn. Kijów, danego, pod-
ług prawa podpisuię się Stanisław Kor.
Buynowski Т.РЛ .Х. Littgo. Za oczewistą
proźbą od w Bogu przow. J.X. Woycie-
cha Gzaykowskiego, rektora kolegium
Wtto, do inwentarza takowego, jako pie-



częłarz podpisuię się Pohoski KZWSS mp.
Który to takowy inwentarz za podaniem
onego do akt przez wyż wyrażoną osobę,
iest do xiąg ziem. pttu Wttgo przyięty у
wpisany.

№ 48-1774 г Апр ля 28.

Инвентарь им нія Кокотова, Мстиславскаго
воеводства, Антонія Б ляцнаго.

Изъ актовой книги Мотиславскаго у зднаго
суда sa 1774 годъ jV« 1535 л , 357—358

Przyznanie inwentarza na majętność
Kokotow od WJ. Pana Antoniego Bie-
lackiego, Ви. Mścisł. JP. Jakubowi Chło-
dzi ńskiemu, str. Łom. у Nam. grodź.
Mścisł. służącego.

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
czwartego, rasca Maja szesnastego dnia.

Circa acta ziemstwa Mścisł. przedemną
Józefem Hawryłowiczem, sekretarzem ziem-
skim prowincyi Ylśeisławskiey, comparen-
do personaliter W.lraśó pan Antoni Bie-
lacki. Bu. Mścisł. inwentarz na maiętność
Kokotow przy prawie arędownym Imści
panu Jakubowi Chludzińskiemu, nam.
grodź. Mścisław. służący, zapisawszy się
własną ręką in actis przyznał, który te-
nor seąuitur estąue talis.

Inwentarz maicłności Kokotowa, w wo-
iewodstwie Mścisławskim leżącey, z podda-
nemi do niey przynależącemi, z karczmą,
młynem у waluszem, z zabudowaniem
dwornym у gumiennym, powinnością wszel-
ką od chłopów у wypłaceniem się aren-
darza w рга уіе opisaney arędy, ode mnie
Antoniego Bielackiego, budowniczego W.
Mścisł. za summę trzy tysiące cztyrysta
rublów całkowych WJ. Panu Jakubowi
Chludzińskiemn, str. ziem. Łom. у nam.
gr. w. Mścisł., przy prawie arendownym
w roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
czwartym, msca Apryla dwudziestego trze-
ciego na lat dwanaście sporządzony у
dany.

Nayprzód opisanie dworu. Budynek
nowy niedokończony, ieden pokóy tylko
zakończony, folwarkowa izba z sieniami у
piekarnią, dorem cały kryty, obora plet-
niowa, przy oborze izba z sieńmi plecio-
nemi, imbarów dwa—ieden nowy, drugi
stary z zasiekami na pomostach, słomą
kryte, staynie dwie у powieć słomo kry-
te, salka przy folwarku na czterech słu-
pach, wrota nowe, gontem kryte,, dwór
laską у tynem ogrodzony, gumno iedno na
dwunastu sochach, a drugie o sześciu
sochach nowe, odryn trzy nowych, sad w
którym jabłoni sześć. Młyn nowy, dorem
kryty, na dwa koła z kamieńmi, walnia
na iedne koło. Karczma, izba z sieniami
у oborą, młynarz Siomka, zabudowanie
iego: izba z sienmi, świronkiem у dal-
sze zabudowanie iego.

Specyftkacya osiadłych chłopów, ich powin-
ności у daniny.

Wieś Misnikowszcsyzm. Pierszy Ciszka
Iwanczonek, na czwiertkach dwuch, płaci
płótna łokci dwa, kurów dwoie, jaiec
dziesięć; curka iego Axiuta ехсуриіе się
wiecznikowi, która iest darowana siestrze
wiecznika. Drugi Dawyd Iwanczonek, na
trzech czwiartkach, płaci płótna łokci trzy,
jaiec piętnaście. Trzeci Nikiper, na dwuch
czwiertkach, płótna łokci dwa, kurów
dwoie, iaiec dziesięć. Czwarty Jaków
Chwiedoronek, na trzech czwiertkach,
płótna łokci trzy, kurów troie, jaiec pięt-
naście. Piąty Symonek, na dwuch czwiert-
kach, płótna łokci dwa, kurów dwoie, ja-
iec dziesięć. Szósty Dziemid, na dwuch
czwiertkach, płótna łokci dwa, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Siódmy Ławryn, na
dwuch czwiertkach, płótna łokci dwa, ku-
rów dwoie, iaiec dziesięć. Ósmy Szutow
krawiec, na dwuch czwiertkach, płótna
łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dziesięć.

Wieś Sieniaki. Mikita Szezerki, na
czterech czwiertkach, płótna łokci cztyry,
kurów czworą, jaiec dwadzieście. Dziesią-
ty Wąska Bohdanów, na czterech czwiert-
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kach, płótna łokci cztyry, kurów, czworo,
jaiec dwadzieście.

Wieś ŁiiMenicsy. Jedynasty Łukian
Atrochow, na dwuch czwiertkach, płótna
łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dziesięć.
Dwunasty Iwan Druhak, na dwuch czwiert-
kach, płótna łokci dwa, jaiec dziesięć.
Trzynasty Hryszko Burnos, na dwuch
czwiertkach, płótna łokci dwa, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Czternasty Hryszka
Burnosa pasenek, na dwuch czwiertkach,
płótna łokci dwa, kurów dwoie, jaiec dzie-
sięć. Piętnasty Siomka Siniakowski, na
dwuch czwiertkach, płótna łokci dwa, ku-
rów dwoie, jaiec dziesięć. Harasko Janu-
czkow. na dwuch czwiertkach. płótna łok-
ci dwa kurów dwoie, jaiec dziesięć. Siedm-
nasiy Siomka Krasnobai, na dwucłi czwiert-
kach, płótna łokci dwa, kurów dwoie, ja-
iec dziesięć. Ułas Konowałow, na dwuch
czwiertkach, płótna łokci dwa, kurów
dwoie, jaiec dziesięć. Dziewiętnasty Iwan
Kucharz, na czterech czwiertkach, płótna
łokci cztyry, kurów cztery, jaiec dwa-
dzieście. Dwudziesty Zachar Achimka, na
dwuch czwiertkach, płótna łokci dwa, ja-
iec dziesięć. ;

Dalsza powinność chłopów. Ciż poddani
wyżey mianowani powinność maią odby-
wać takową—z czterech czwiartek w ty-
dzień dni cztyry idą—dni dwa męszczyz-
na, a dni dwa kobieta, z dwuch czwier-
tek dni dwa z czym dwór każe, to iest z
włoki po cztyry dni, uti expressum, a z
pułwłocza po dwa dni tak latem iako też
у zimo. Kunicę za wdów у dziewek na
puł zenmą wiecznikiem WJP. thenutor
ma dzielić. Super additur у to, iż mliwo
na potrzebę dworną Kokotowską bez miar-
ki у rzędowy do dworu J. P. thcnutora
podaie się. Takoż ryb łowienie w stawie
Kokotowskim'według woli J. P. thenulo-
ra pozwala się. Drew w roku pierwszym
tenuty zostawuie się wozów pięćdziesiąt,
które drwa circa expirationem J. P. the-
nutor odwieść powinien dla J. P. wiecz-
nika, na potrzebę ogrodzenia у reperacyą
młynu z puszczy nad stawem wyższym

Kokotowskim będącey w zmienię dworney,
pozwala się, waruiąc у to, iż reperacya
młynu prócz pryhonu spoinie tak prze-
zemnie wiecznika, jako у J. Pana thenu-
tora być powinna. Dodaie się у to, iż
przed wyiściem tenuty sześćniedzielami
tymże poddaństwem rumacya o mil sześć
pozwala się. Polewanie у zakopywanie
grząd bez pryhonu J. P. thenutorowi po-
daie się.

Specyfikacya, opisanie obory, ptasi wa
агуі generis'. Krów dużych pięć, podcioł-

ków pięć, buhai ieden, owiec dziesięć,
baran ieden, świń dziesięć, koz pięć, ko-
zioł ieden. Ptastwo: indyczek trzy. indyk
ieden, gęsi troie, . gęsiór ieden, kaczek
troie, kaczor ieden, kurów sześć, kogut
ieden, a czasu ехрігасуі arędowney dwu-
nastoletniowey J. P. thenutor wyż wspom-
nione bydło у ptastwo in fundo dóbr zo-
stawić powinien. Który to takowy inwen-
tarz do prawa, a prawo do inwentarza
stosować się ma, у na tom ja ony dał z
podpisem ręki mey.

Ш 49—1774 г. Августа 1.

Инвентарь фольварка Пониквы, Брестскаго
воеводства.

Изъ актовой книги Брестскаго земскаго суд*
за 1795 годъ № 7351/7407 стр. 2155—2166. .

Aktykacya inwentarza foł. Ponikiew
przez W. Czyża lustratora przy podaniu
tego folwarku w possesyą J. 0. Хсіа Czar-
toryskiego, Kanclerza W.\V.X. Litt. spo-
rządzonego.

Roku tysiąc siedmsct dziewiędziesiąt
piątego, miesiąca Nowembra dwudziestego
pierwszego dnia.

Przed urzędem у aktami ziemskiemi
pttu Brzgo, w imieniu у powadze Nay-
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Xżąt Czartoryskich, GnJstwa ziem. Podoi.,
inwentarz folwarku Ponikiew, w wtwie
B-m leżącego, przy podaniu tegoż wedle
dyplomata J. 0. Xciu Imś^i Michałowi
Czartoryskiemu, kanclerzowi VV.W.X. Litt.,
przez lustratora WJP. Pawła z Woronney
Czyża, stolnika у sędziego grodzkiego
Brzgo podpisany, do akt podał, którego
wyrazy takowe:

Inwentarz folwarku Ponikiew w wtwie
B-m leżącego, circa actum podania J. 0.
Xci u Imśoi Mieli alowi Gzartoryskieimi,
kanclerzowi W.\V.X. Litt., Jurborskiemu,
Kupiskiemu, flomelskiemu etc. staroście,
in virtute diploinatis anni praeseiitis roku
tysiąc siedmset siedmdziesiąt czwartego,
Lipca iedynastego dnia, in fundo tegoż
folwarku Ponikiew spisany roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt czwartego, miesiąca
Augusta pierwszego dnia.

Folwark Ponikwy у ieyo zabudowanie.
Primo. Z wiazdu samego broma duża o
dwóch piątrach, z drzewa kostkowego bu-
dowana, w którey komórek dwie z drzwia-
mi na zawiasach, z zaszczepkami żelaz-
nemi; na drugim piętrze schowanie czyli
lamus z drzwiami na zawiasach żelaznych,
z zamkiem wnętrznym; ta brama gątą
kryta, które pokrycie reperacyi znaczney
potrzebuie. Secundo. Budynek prokurator-
ski nowy, z dwoma kominami murowane-
mi nad dach wyprowadzonemi, gątą kryty,
w nim izb dwie, alkierzów dwa у gardę-
robka, drzwi z zamkami wnętrznemi, na
zawiasach żelaznych, orzechowo malowa-
nych, z zaszczepkami, klamkami żelaznemi,
na zawiasach у krukach żelaznych, okien
w tym budynku w drzewo oprawnych
dobrych, z okiennicami na krukach żelaz-
nych, dziewięć; w tym budynku pieców
zielonych kaflowych dwa, pod tymże bu-
dynkiem sklep murowany, weyście do
niego z sieni; na gurze tego budynku
salka z dwoma oknami, przy tymże bu-
dynku pod iednym nakryciem kaplica, w
niey ołtarz, okno iedne, drzwi iedne na
zawiasach żelaznych z zamkiem wnętrz-
nym. Tertio. Budynek podstarośeinski, sło-

mą kryty, stary, z kominem murowanym
na wierzch wyprowadzonym, w którym
izba biała z komorą, okien w nim trzy,
drzwi dwoie na zawiasach z zaszczepkami
żelaznemi, przez sieni na przeciwko pie-
karnia; -przy tymże budynku chlewków na
drób trzy, słomą kryte z drzwiami na bie-
gunach. Quarto. Za budynkiem browar,
tarcicami kryty, reperacyi potrzcbuiąey,
przy nim słodownia dranicami kryta, drzwi
do niey dwoie, z których iedne z zam-
kiem wnętrznym, która słodownia takoż
potrzebuie reperacyi. Quinto. Niedaleko
budynku przy bromie piwnica, na wierz-
chu którey schowanie z drzwiami na za-
wiasach, z zaszczepką, słomą kryta. Sexto.
Staynia z wozownią, słomą kryta, drzwi
dużych na biegunach dwoie; blisko stayni
sernik na czterech słupach, z drzwiami
na zawiasach у zaszczepką. Septimo. Ow-
czarnia, słomą kryta, drzwi do niey na
biegunach. Octttw. Stodoła z tróygiem
drzwi na zawiasach, z zaszczepkami у dwo-
ma zamkami wiszącymi; w teyże linij
szopa, drzwi do niey troie, z nich iedne
z zamkiem wnętrznym, to wszystko pod
iednym nakryciem słomianym. Nono. Sto-
doła duża de nowo erygowana, do niey
drzwi czworo podwóynych. Decimo. Obora
w kwadrat zabudowana, w niey chlewków
trzy pod iednym nakryciem słomianym.
Undecimo, Spichlerz, słomą kryty, drzwi
do niego dwoie na zawiasach żelaznych z
zamkami wnętrznemi. W posrzodku tego
folwarku stawek bez żadnego ocembrowa-
nia. Ten folwark częścią parkanem opar-
kaniony, częścią płotem ogrodzony.

Pola folwarku Ponikiew. Tego folwar-
ku grunta dzielą się na trzy zmiany. Pier-
wszy poletek nazywa się Zadworye, Dol-
ha, Dubina, Szubienica, drugi poletek na-
zywa się Pytelowczyzna, Kliny, trzeci po-
letek Bohdiakowszczyzna, Sianowne у Pod-
łozie. Łąka do tego folwarku między gó-
rami nad polem błotna, na którey ukasza
się siana wozów czterdzieści. Las tego
folwarku alias borek nazywa się Bagno,
nie wielki, w którym lesie znayduie się
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drzewo sosnowe, dębowe, brzozowe etc.
etc.

Wysiewy tego folwarku. Żyta wysiewa
się miary łasztowey szanków sto piętnaś-
cie, pszenicy szanków trzy, ieczmienia
szanków cztordzieście, owsa szanków pięć-
dziesiąt, grochu szanków trzy, bobu szan-
ka ćwierć, gryki szanków ośmnaście, sa-
czewicy szanka ćwierć, prosa garcy dwa.

Wieś Ponikwy. Michał Saczuk, ma sy-
nów dwóch, gruntu ciągłego ćwierć ied-
ną, czynszowego ćwierci dwie, wołów
chłopskich dwa, pszczół pięcioro, płaci pie-
niędzy zł}, dziesięć у gr. dziesięć, daie
daniny owsa szanek ieden, grzybów trzy-
dzieści, kurę iedną, jaiec pięć. Ohwedor
Saczuk, ma synów dwóch, gruntu ciągłe-
go ćwierć iedną, czynszowego ćwierć у
puł, wołów chłopskich dwa, pszczoły ied-
ne, płaci pieniędzy złł. ośm, gr. dwadzieś-
cia pięć, daie daniny, owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Wasil Saczuk, ma synów dwóch, gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną, woła chłopskiego iednego, pienię-
dzy płaci złł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa
szanek ieden, grzybów trzydzieści, kurę
iedną, jay pięć. Hauryło Panasiuk, ma
synów trzech, gruntu ciągłego ćwierć ied-
ną czynszowego ćwierć у puł, woła chłop-
skiego iednego, płaci złł. sześć, gr. dwa-
dzieścia pięć, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Аіехіеу Koheyda, ma gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego ćwierć iedną,
woła skarbowego iednego, płaci pieniędzy
złł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa szanek
ieden, grzybów trzydzieści, kurę iedną,
jay pięć. Daniło Ostapczuk, ma gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć,
iedną, wołów chłopskich dwa, pieniędzy
płaci złł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa sza-
nek ieden, grzybów trzydzieści, kurę ied-
ną, jay pięć. Jaków Krawczuk, ma synów
dwóch, gruntu ciągłego-ćwierć iedną, czyn-
szowego ćwierć iedną, wołów chłopskich
dwa, pieniędzy płaci złł. pięć, gr. dziesięć,
daie owsa szanek ieden, grzybów trzy-

dzieści, kurę iedną, jay pięć. Parch win
Herca, ma synów trzech, gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego ćwierć iedną,
woła chłopskiego iednego, płaci pieniędzy
złł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa szanek
ieden, grzybów trzydzieści, kurę iedną,
jay pięć. Chwilon Byczuk, ma gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną, woła chłopskiego iednego, płaci
złł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa szanek
ieden, grzybów trzydzieści, kurę iedną,
jay pięć. Jautuch Kościuczuk, ma syna
iednego, gruntu ciągłego ćwierć iedną,
czynszowego ćwierć iedną, wołów chłop-
skich dwa, pszczół dwoie, płaci złł. pięć,
gr. dziesięć, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Andrzey Kosciuczuk, ma gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego ćwierć iedną,
woła chłopskiego iednego, pszczół dwoie,
płaci złł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa sza-
nek ieden, grzybów trzydzieści, kurę ied-
ną, jay pięć. Hryc Szwed, ma gruntu ciąg-
łego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną, woła chłopskiego iednego, pszczół
dwoie, płaci złł. pięć, gr. dziesięć, daie
owsa szanek ieden, grzybów trzydzieści,
kurę iedną, jay pięć. Hawryło Bachus,
ma gruntu ciągłego ćwierć iedną, czynszo-
wego ćwierć iedną, woła chłopskiego ied-
nego, płaci złł. ośm, gr. dziesięć, daie
owsa szanek ieden, grzybów trzydzieści,
kurę iedną, jay pięć. Stefan Owerko, ma
syna iednego, gruntu ciągłego ćwierć ied-
ną, czynszowego ćwierć iedną, woła chłop-
skiego iednego, płaci złł. pięć, gr. dzie-
sięć, daie owsa szanek ieden, grzybów
trzydzieści, kurę iedną, jay pięć. Wasil-
ByJuk, ma syna iednego, gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego : ćwierć iedną,
wołów chłopskich dwa, płaci złł. pięć, gr.
dziesięć, daie owsa szanek ieden, grzy-
bów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Hryc Restak, ma syna iednego, gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną, wołów chłopskich dwa, płaci złł.
pięć, gr. dziesięć, daie owsa szanek jeden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną jay pięć.
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Hryc Panasiuk, ma gruntu ciągłego ćwierć
iedną, czynszowego ćwierć iedną, woła
skarbowego iednego, płaci złł. siedm, daie
owsa szanek iedęn, grzybów trzydzieści,
kurę iedną, jay pięć. Kiryło Kowal, ma
synów dwóch, gruntu ciągłego ćwierć ied-
ną, czynszowego ćwierci dwie. płaci złł.
pięć, gr. dziesięć, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Daniło Panasiuk, .ma'syna iednego, grun-
tu ciągłego ćwierć iedną, czynszowego
ćwierć iedną, wołów chłopskich dwa, płaci
złł. dziesięć, gr. dziesięć, daie owsa sza-
nek ieden, grzybów trzydzieści kurę ied-
ną, jay pięć. Stepan Martyniuk, ma syna
iednego, gruntu ciągłego ćwierć iedną.
czynszowego ćwierć iedną, płaci złł. trzy,
gr.' dwadzieścia pięć, daie owsa szanek
ieden, grzybów trzydzieści, kurę iedną,
jay pięć. Tomasz Herca, ma synów dwóch,
gruntu ciągłego ćwierć iedną, czynszowe-
go pułcwierci, płaci złł. pięć, gr. dziesięć,
daie owsa szanek ieden, grzybów trzy-
dzieści, kurę iedną, jay pięć. Sidor
JStasko, ma synów trzech, gruntu ciąg-
łego ćwierć iedną, czynszowego pułcwier-
ci, wołów chłopskich dwa, płaci złł.
sześć, gr. dwadzieścia pięć, daie owsa
szanek ieden, grzybów trzydzieści, ku-
rę iedną, jay pięć. Leon Żychało, ma
synów dwóch, gruntu ciągłego ćwierć
iedną, czynszowego czwierć iedną, wołów
chłopskich dwa, pszczoły iedne, płaci
złł. sześć, gr. dwadzieścia pięć, daie owsa
szanek ieden, grzybów trzydzieści, kurę
iedną, jay pięć. Mi kita Szjmonczuk, ma
syna iednego, gruntu ciągłego ćwierć
iedną, czynszowego ćwierć iedną, wołów
chłopskich dwa, "płaci złł. pięć, gr. dwa-
dzieścia dwa, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
JNTiczypor Szymonczuk, ma syna iednego,
gruntu ciągłego ćwierć iedną, czynszowego
ćwierć у puł, wołów chłopskich dwa, pła-
ci zlł. pięć, gr. dwadzieścia dwa, daie
owsa szanek ieden, grzybów trzydzieści,
kurę iedną, jay pięć. Iwan Hryciuk, ma
syna iednego, gruntu.ciągłego ćwierć ie-

dną, czynszowego ćwierć у puł, wołów
chłopskich dwa, pszczół czworo, płaci
złł. sześć, gr. trzy, daie owsa szanek ie-
dęn, grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay
pięć. Jautuch Symonczuk, ma syna ied-
nego, gruntu ciągłego ćwierć iedną, czyn-
szowego ćwierć ied na, wołów chłopskich
dwa, płaci złł. sześć, gr. dwadzieścia pięć,
daie owsa szanek ieden, grzybów trzy-
dzieści, kurę iedną jay pięć. Suprun By-
łuk, ma synów trzech, gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego ćwierć iadną,
woła skarbowego iednego, płaci złł. pięć,
groszy dziesięć, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Demian Byluk, ma synów dwóch, gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną у puł, wołów chłopskich dwa, płaci
złł. sześć, daie owsa szanek ieden, grzy-
bów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Ба wid Herca, ma gruntu ciągłego ćwierć
iedną, czynszowego ćwierć, iedną, woła
chłopskiego iednego, płaci złł. sześć, gr.
dziesięć, daie owsa szanek ieden, grzy-
bów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Pawluk Łukwianczyk, ma syna iednego,
gruntu ciągłego ćwierć iedną, czynszo-
wego ćwierć iedną, wołów chłopskich
dwa, pszczół trzydzieści у dwie, płaci
złł. sześć, gr. dwa у czwarta część gro-
sza, daie. owsa szanek ieden, grzybów
trzydzieści, kurę iedną, iay pięć. Ułas.
Panasiuk,. ma synów trzech, gruntu cią-
głego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
у puł, wołu chłopskiego iednego, płaci
złł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa szanek
ieden, grzybów trzydzieści, kurę iedną
jay pięć. Chwedor Artysiuk, ma syna
iednego, gruntu ciągłego ćwierć iedną,
czynszowego ćwierć iedną у puł, woła
skarbowego iednego, chłopskich dwa, pła-
ci złł. sześć, gr. dwa у puł, daie owsa
szanek ieden, grzybów trzydzieści, kurę
iedną, jay pięć. Leon Górecki, ma gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego cwiorć
iedną, wołów chłopskich dwa, płaci złł.
sześć, gr. trzy, daie owsa szanek ieden,
grzybów .trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
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Iwan Artysiuk, ma synów dwóeh, gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną у puł, wołów chłopskich dwa, płaci
złłotych sześć, groszy dwadzieścia pięć,
daie owsa szanek ieden, grzybów trzy-
dzieści, kurę iedną, jay pięć. Hreh ir
Kochan, ma gruntu ciągłego ćwierć iedną,
czynszowego ćwierć iedną, wołów chłop-
skich dwa, płaci złł. pięć, gr. dziesięć,
daie owsa szanek ieden, grzybów trzy-
dzieści, kurę iedną, jay pięć. Martyn jMo-
cewicz, ma synów dwóch, gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego ćwierć iedną
у puł, wołów chłopskich dwa, płaci złł.
ośm, gr. dziesięć, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Artem Saciuk, ma gruntu ciągłego ćwierć
iedną, czynszowego ćwierć iedną, woła
chłopskiego iednego, płaci złł. pięć,
gr. dziesięć, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay
pięć. Wasyłi Kusznieruk, ma syna ied-
nego, gruntu ciągłego ćwierć " iedną,
czynszowego ćwierć у puł, woła chłop-
skiego iednego, płaci złł. pięć, gr. dzie-
sięć, daie owsa szanek ieden, grzybów
trzydzieści, kurę iedną, jay pięć. Martyn
Krawczuk, ma brata iednego, gruntu cią-
głego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną у puł, wołów chłopskish dwa,
pszczoły iedne, płaci ził. siedm, gr. dwa
у puł, daie owsa szanek ieden, grzybów
trzydzieści, kurę iedną, jay pies. Andrzey
Łukwianiuk, ma syna iednego, gruntu
ciągłego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną, wołów chłopskich dwa, pszczół
dwoie, płaci złł. pięć, gr. dziesięć, daie
owsa szanek ieden, grzybów trzydzieści,
kurę iedną, jay pięć. Iwan Panasiuk, ma
synów dwóch, gruntu ciągłego ćwierć iod-
ną, czynszoyego ćwierć iedną, wołów
chłopskich dwa, płaci złł. pięć, ' gr. dzie-
sięć, daie owsa szanek ieden. grzybów
trzydzieści, kurę iedną, jay pięć. Szymon
Panasiuk, ma syna iednego, gruntu cią-
głego ćwierć iedną, czynszowego ćwierć
iedną, wołów chłopskich dwa, płaci złł.
siedm, daie owsa szanek ieden, grzybów

trzydzieści, kurę iedną, jay pięć. Ihnaticha
wdowa, ma synów dwóch, gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego ćwierć iedną,
wołu chłopskiego iednego, płaci złł. pięć
gr. dziesięć, daie owsa szanek ieden,
grzybów trzydzieści, kurę iedną, jay pięć.
Mi kita Kusznieruk, ma gruntu ciągłego
ćwierć iedną, czynszowego ćwierć iedną,
wołów chłopskich dwa, pszczół pięcioro,
płaci zł. pięć, gr. dziesięć, daie owsa sza-
nek ieden, grzybów trzydzieści, kurę ied-
ną, jay pięć. Kondrat Herca, ma synów
dwóch, gruntu ciągłego ćwierć iedną
czynszowego ćwierć iedną, wołów chłop-
skich dwa, płaci złł."pięć, gr. dziesięć, daie
owsa szanek ieden, grzybów trzydzieści,
kurę iedną, jay pięć. Chwedor Symoniuk,
ma synów dwóch, gruntu ciągłego cwięrć
iedną, czynszowego ćwierć iedną, wołów
chłopskich dwa, płaci złł. pięć, gr. dwa у
puł, daie owsa szanek ieden, grzybów trzy-
dzieści, kurę iedną. jay pięć. Semen Ohro-
mik, ma gruntu ciągłego ćwierć iedną, czyn-
szowego ćwierć iedną, wołów chłopskich
dwa, pszczół dwoie, płaci złł. pięć, gr. dzie-
sięć, daie owsa szanek ieden, grzybów trzy-
dzieści, kurę iegną, jay pięć. Od poko-
mornika złł. dwa gr. piętnaście. Z gruntu
Danilowszczyzny czynszu złł. ośm.

Facit wołów skarbowych cztery, chłop-
skich sześćdziesiąt dziewięć, pszczół pięć-
dziesiąt dziewięć, pieniędzy złł. trzysta
dwa gr. dwadzieścia pięć, owsa szanków
czterdzieści ośm, grzybów tysiąc czterysta
czterdzieści, kur czterdzieści ośm, jay
dwieście czterdzieści. W tey wsi gospo-
darzów czterdzieści ośm.

\y teyże wsi karczma wiezdna, w kto-
rey izba iedna у komora, okien trzy,
drzwi dwoie na zawiasach żelaznych, do
tey karczmy browar dranicami kryty, z
horuami у drzwiami, przy nim słodownia,
blisko tego zabudowania stodoła у chlew
na bydło, z tey karczmy arendy roczney
złotych tysiąc, łoiu kamień ieden.

Powinność tey wsi. Ta wieś pańszczyz-
ny służy z ćwierci ciągłey na tydzień dwa
dni chłop, dwa dni kobieta. Gwałty kobie-
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сіє co tydzień, póki żniwa stanie, gwał-
tów męskich na rok cztery, to iest na
wiosnę ieden, na ugór drugi, na czarnu-
chę trzeci, a czwarty z bronami, stróż
do dworu koleyno co noc.

W tym folwarku młyn na Bugu pły-
waiący, który to młyn przyłączony cb arę-
dy. W tymże folwarku spichlerz nad Bu-
giem dla zsypowania zboża na fryor Gdań-
ski. W tym folwarku samym iako też у
we wsi żadnych wypustów cale niemasz.
Ten folwark ma grunta górzyste у piasz-
czyste. W tymże folwarku gay olchowy
pod samym dworem. W tym folwarku
dymów dwadzieścia.

Z Płoski, i Kołclni, у Juryzdyki Brze-
skiey dekretem kommisarskim approbowa-
nym przez dekret assesorski anno mille-
simo septjngenlesimo septuagesimo primo
przeniesionych na Poniktcy dymów ośmna-
ście, oguł dymów trzydzieści ośm. Na wsi
Ponikwach wołów skarbowych czasu lustra-
cyi znaydowało^się cztery, a ponieważ u
chłopa iiazywaiącego się Chwedor Artysiuk
przeszłey zimy wół skarbowy zdechł,
przeto teraz nayduie się wołów skarbo-
wych trzy

kompendium intraty roczney folwarku
Ponikiewskiego. Żyta wysiewa się miary
łasztowey szanków sto piętnaście, licząc
na trzy ziarna, facit szanków trzysta czter-
dzieści trzy, te redukuiąc na korce War-
szawskie uczyni korcy dwieście pięćdzie-
siąt ośm, garóy dwadzieścia cztery, zosta-
wuiąc dc inwentarza iedne ziarno, idąue
korcy ośmdziesiąt sześć, garcy ośm, do
prowentu zostaie korcy sto siedindziesiąt
dwa, garcy szesnaście a flor. ośm, wynosi
złł. tysiąc trzysta ośmdziesiąt. Pszenicy
wysiewa się teyże miary łasztowey szan-
ków trzy, licząc na trzy ziarna, facit szan-
ków dziewięć, te redukuiąc na korce
warszawskie—korcy sześć, garcy dwadzieś-
cia cztery, z tych zostawuięc do inwenta-
rza korcy dwa, garcy ośm, zostaie do
prowentu korcy cztery, garcy szesnaście,
a flor. dziesięć, ^ wynosi złł. czterdzieści
pięć. Jęczmienia wysiewa się szanków

czterdzieście ośm, licząc na trzy ziarna,
uczyni szanków sto dwadzieścia, te redu-
kuiąc na korce warszawskie, uczyni korcy
siedmdziesiąt ośm, zostawuiąc do inwen-
tarza korcy dwadzieścia sześć, do prowen-
tu korcy pięćdziesiąt dwa, a fl. pięć—zło-
tych dwieście sześćdziesiąt. Owsa wysie-
wa się szanków pięćdziesiąt, liczą'.-, na trzy
ziarna, facit szanków sto pięćdziesiąt, z tych
zostawuiąc do inwentarza szanków pięćdzie-
siąt, zostaie do prowentu szanków sto. Owsa
danego od chłopów szanków sta czterdzieści
ośm, redukuiąc na korce warszawskie
uczyni korcy sto iedynaście, a flor. trzy—
złł. trzysta trzydzieści trzy. Grochu wy-
siewa się szanków trzy, licząc na trzy
ziarna, uczyni szanków dziewięć, te redu-
kuiąc na korce Warszawskie—korcy sześć,
garcy dwadzieścia cztery, z tych zostawu-
iąc do inwentarza korcy dwa, garcy ośm,
zostaie do prowentu korcy cztery, garcy
szesnaście, a flor. ośm—złłotych trzydzie-
ści sześć. Bobu wysiewa się garcy sześć,
licząc na trzy ziarna, facit garcy ośmna-
ście, z tych zostawuiąc do inwentarza
garcy sześć, zostaie do prowentu, garcy
dwanaście, korzec a flor. pięć—złoty ie-
den. groszy dwadzieścia sześć. Gryki wy-
siewa się szanków ośmnaście, licząc na
trzy ziarna, facit szanków pięćdziesiąt czte-
ry, te redukuiąc na korce, uczyni korcy
czterdzieści, garcy szesnaście, z tych zo-
stawuiąc do inwentarza korcy trzynaście,
garcy szesnaście, zostaie do prowentu kor-
cy dwadzieścia siedm, a flor. trzy—zło-
tych ośmdziesiąt ieden. Saczewki wysie-
wa się garcy sześć, licząc na trzy ziarna,
facit garcy ośmnaście, z tych zostawuiąc
do inwentarza garcy sześć, zostaie do pro-
wentu garcy dwanaście, garniec a fl. siedm
у puł—złotych trzy. Prosa wysiewa się gar-
cy dwa, licząc na trzy ziarna, facit garcy
sześć, z tych zostawuiąc do inwentarza gar-
cy dwa, zostaie do prowentu garcy cztery,
garniec a U. siedm у puł—złoty ieden. Lnu
wysiewa się szanek ieden,licząc na trzy ziarna,
facit szanków trzy, te reduKuiąc na kor-
ce, uczyni korcy dwa, garcy ośm, zosta-
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wuiąe .do inwentarza garcy dwadzieścia
cztery, do prowentu korzec iedcn, garcy
szesnaście, a flor. ośm—złotych dwana-
ście. Konopi wysiewa się szanków dwa,
licząc na trzy ziarna, facit szanków sześć,
te redukując na korce, uczyni korcy
cztery, garcy szesnaście, z tych zostawu-
iąc do inwentarza korzec ieden, garcy
szesnaście, do prowentu korcy trzy, a flor.
ośm—złotych dwadzieścia cztery. Siana
ukasza się wozów czterdzieści, a flor.
trzy—złł. sto dwadzieścia. Czynszu od
poddaństwa złotych trzysta dwa, groszy
dwadzieścia pięć. Arędy z karczmy zło-
tych tysiąc, z ogrodów złotych dwadzie-
ścia, za miód od pni dwornych sztuk
czterdziestu trzech, a flor. ieden, gr. pięt-
naście—złotych sześdziesiąt cztery, groszy
piętnaście, za miód połowiczny od chło-
pów, idque od pni pięciudziesiąt dziewię-
ciu, od pnia po groszy dwadzieścia dwa
у puł—złotych czterdzieści trzy, gr. ośm,
czyni złotych sto siedm, gr. dwadzieścia
trzy. Za grzyby damie od poddaństwa id-
que sztuk tysiąc czterysta czterdzieście,
za sztuk trzydzieści po gr. piętnaście—
złł. dwadzieścia cztery. Za kury danne
od chłopów sztuk czterdzieści ośm, a gro-
szy ośm — złotych szesnaście. Za jaiec
dannych od chłopów sztuk dwieście pięć-
dziesiąt, a groszy ieden у puł — złotych
dwanaście, gr. piętnaście. Pakt folwarczny.
Od krów sześciu paktowych, od krowy
po złotych trzydzieści—złotych sto ośm-
dziesiąt. Za wełnę od owiec dziewięćdzie-
siąt trzech, od każdey po run dwie, na
rok facit run sto ośmdziesiąt sześć, runo
po złotym iednym—złotych sto ośmdziesiąt
sześć, od świń macior sześciu, od każdey
po cztery, sztuk dwadzieścia cztery, a
groszy piętnaście—złotych dwanaście. Ud
indyczek czterech, od każdey po dwie,
sztuk ośm, a fl. dwa—złotych szesnaście.
Od gęsi dziesięciu, od każdey po troie,
sztuk trzydzieści, a gr. dwadzieścia — zlł.
dwadzieścia, od kaczek ośmiu, od każdey
po troie, sztuk dwadzieścia. cztery, a gr.
piętnaście—złł. dwanaście, od kur dziesię-

ciu, od każdey po cztery, sztuk czterdzie-
ści, a gr. dziesięć—złł. trzynaście groszy
dziesięć. Młynarz powinien ukarmić we
młynie wieprza skarbowego, więc za
ukarmienie wieprza kładzie się złotych
ośm, facit złotych cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedm, groszy dziewięć.

U tego inwentarza na Ponikwv spo-
rządzonego podpis takowy: Paweł z \Vo-
ronney Czyż, stolnik у sędzia grodzki
wtwa Brzeskiego, lustrator mp. A dalsza
expressya w te słowa; :

Specyfikacya krów, owiec у dalszego
drobu folwarcznego, oraz pszczół iako w
intratę weszłych in fundo zostawionych.
Krów paktowych sztuk sześć, cieląt sztuk
sześć, czyni dwanaście, owiec sztuk dzie-
więćdziesiąt trzy, świń macior sztuk sześć,,
przypłodku sztuk dwadzieścia cztery—czyni
trzydzieście, indyczek sztuk cztery, przypłod-
ku sztuk ośm, czyni dwanaście, gęsi sztuk
dziesięć, przypłodku sztuk trzydzieście —
czyni czterdzieście, kaczek sztuk ośm, przy-
płodku sztuk dwadzieścia cztery-czyni trzy-
dzieście dwa, kur sztuk dziesięć, przypłod-
ku sztuk czterdzieście—czyni pięćdziesiąt,
pszczół skarbowych pni czterdzieście у
trzy. U tey specyfikacyi podpis następu-
iącemi wyraża się słowy. Do tego inwen-
tarza przeżeranie sporządzonego podpisuię
się. Paweł z Woronney Czyż, stolnik у
sędzia grodzki woiewodztwa Brzeskiego,
lustrator mp. Który to inwentarz do akt
podany, iest do xiąg ziemskich powiatu
Brzeskiego wpisany.

Л 50—1774 г- Октября 20.

Инвентарь им нія Новайце и деревень Но-
вайце, Кудайти и Кадары, Россіенскаго

пов та.
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Inwentarz podawczy dworzański dzier-
żawy Nowayciów, Kudayciów у Kadarów.
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Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, msca Decembra według greckie-
go kalendarza trzeciego dnia.

Na roczkach grodzkich Jey Irapera-
torskiey mści Rosienskich xięstwa Żmuydz-
kiego, przed nami Karolem Janczewskim
na ten czas prezyduiącym, Antonim Za-
leskim, Jakubem Józefem Jeleńskim sę-
dziami, urzędnikami grodzkiemi, w zwy-
kłym sądów mieyscu jurysdycznie zasia-
daiącemi, stawaiąc obecnie u sądu patron
W.J.P. Aloizy Olchowiecki, dwór. skarb.,
inwentarz dworzański podawczy dzierżawy
.Nowaycie, Kudaycie у Kadary zwanej,
W.J.P. Michałowi Zaleskieinu, staroście
Gubrowskiemu służący, ad acta podał,
który co do słowa wpisuiąc tak się w
sobie ma.

Inwentarz dzierżawy Nowaycie, t Kuday-
cie у Kadary zwaney w xięstwie Zmuydz-
kim, w powiecie Szawdowskim leżącey,
za konsensem od Nayjaśnieyszego króla
Jegomści polskiego Stanisława Augusta
przez J.PP-w Franciszka у Annę z Bu-
dryków Mus wiców małżonków W J Panu
Michałowi Zaleskieinu, staroście Gubrow-
skiemu ustąpioney у cedowaney, ze wszel-
kim gruntów, granic teyż dzierżawy, ist-
ności iundi, zasiewów, włościan у ich po-
winności opisaniem tudzież wyprowadze-
niem roczney intraty, a z niey wchodzą-
cey do skarbu Rzpttey kwarty, z karczmą,
młynem, wsiami specifice wyrażonemi,
tak iak z dawna w swoich duktach, gra-
nicach, kopcach podług starych inwenta-
rzów у ograniczeń podawczych Jkr. mści
dworzańskich in suo esse było, ze wszyst-
kiemi atynencyami, z dawna et ad prae-
sens do tey dzierżawy należącemi, a ul-
timatim przez ichm. panów Muświców
possydowanemi, przezemnie niżey na pod-
pisaniu własney ryki wyrażonego dworza-
nina przy podaniu in fundo w roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt czwartym, msca
8-bra dwódziestego dnia sporządzony.

Demonstracya stanu dzierżawy Noway-
cie, Kudaycie у Kodary zwaney. Ta dzier-
żawa po większey części zaroślami na

opał ledwie zdatnemi zostaiąca szczupłość
gruntów wyrobnyeh у użytecznych w so-
bie zawieraiąc, na krescencye wieyskie у
dworną pasznią skąpym podziała się roz-
miarem, nie mniey też lubo w gatunku
ziemnym co do rodzaiów nie iest upośle-
dzona, na małą Jiczbę mieszkającego у
szerzyć się niemogącego żali się poddań-
stwa, z tąd wyniknąć mogących dla pos-
sessora profitów nie wielką powiększenia
у wzrostu zostawuie nadzieię. Ci sami,
którzy się teraz nayduią poddani z przyz-
woitych dworowi podatków ledwie opłacić
się mogą, pomiernym ile zasileni maiąt-
kiem. Poletki nie w rezach, ale w szma-
tach rozrzuconych poróżnić bez wszelkiey
używaią regularności, więc у płata od nich
co do oka tylko umiarkowana у za ugodę
postanowiona, tymże et ad praesens oby-
czaiem do linij wprowadzona inwentarzo-
wych, bez wyrażenia gruntów у posiad-
łości.

Opisanie dworu Nowayckieyo. Z przy-
iazdu do dworu brama o iednych drzwiach,
z fórtką na biegunach, przy niey na lewey
ręce skarbczyk o dwóch małych okien-
kach, do którego drzwi na zawiasach у
krukach, z zaszczepką у proboiein żelaz-
nymi; po prawey ręce budynek stary
mieszkalny z gankiem, w którym przez
sień na prawą rękę pokoiów dwa z po-
sadzką tarczycową, boczna garderóbka
z posadzką, z gliny bitą, piec kaflowy zie-
lony ieden, dwa ogrzewaiący pokoie, ko-
mynki dwa, okien wszystkich w drzewo
oprawnych siedm, drzwi pięcioro, z tych
troie iisztfowanych, a dwoie ordynaryi-
nych roboty stolarskiey, na zawiasach у
krukach żelaznych, przy dwóch zamki
wnętrzne, przy dalszych zaś klamki z za-
szczepkami у proboiami żelaznymi, na le-
wą sieni rękę izba z komorą na posadzce
z gliny bitey, o iednym piecu z kafli głę-
bokich у kominku, o oknach w drzewo
oprawnych czterech, drzwiach dwóygu na
zawiasach у krukach z klamkami, zasz-
czep karni у proboiami żelaznemi, stołowa-
nie w całym tym pomieszkaniu z desek

33
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tarczycznych, w sieniach kuchenka, do tey
у z tey na tył budynku oraz do warzyw-
ni drzwi na zawiasach у krukach z zasz-
czepkami у proboiami żelaznemi troie,
tamże wschody na górę z drzwiami na za-
wiasach у krukach przymykaiące się. Ex
opposito budynku przez podwórze szpich-
lerz na podłodze tarczycowey z takimże
stołowaniem, o zasiekach siedmiu у drzwiach
czworgu na zawiasach у krukach, z zasz-
czepką iedną у probpiami. Obok tego na
równey linij wozownia у odryna pod ied-
nym dachem, z wrotami podwóynemi na
biegunach. DaJey staieńki dwie, pomiędzy
temi obory z dziennikiem; w tyle za bu-
dynkiem browar o iednym hornie z gliny
bitym, z łazienką у karmnikiem, za ogro-
dami gumnisko, na którym gumno z oślę-
cia takoż у odryn trzy, przepłot o sześciu
prząsłach,—te wszystkie wyżey opisane
budynki słomą ordynaryinie kryte, po
większey części ostrokcłem oprowadzone.

Specyfikacya ogrodów. Primo frukto-
wych—ogród fruktowy w końcu budynku
mieszkalnego od przyiazdu ieden, numero
ieden. Secundo warzywnych-za wozownią
у odryną nad rzeczką ieden, numero ie-
den, między oborami a browarem drugi
numero drugi, takoż za browarem trzeci
numero trzeci.

Specyfikacja роШког dwornych. Grunt
dworu Nowayckiego na trzy dzieli się
zmiany czyli poletki: pierwszy у drugi od
przyiazdu z Ławkowa podle karczmy, trzeci
za stawem w proporcyi wielkości iedno-
stayney niemal będące.

Specyfikacya sianożęci dwornych. Primo
sianożęć Szyiągie zowiąca się, nad rzeką
Szyiągią, secundo sianożęć Gondryszki
między lasami, tertio sianożęć Lenkartyszki
blisko Gondryszek,—na tych sianożęciach
skasza się siana wozów ośmdziesiąt pięć,
numero ośmdziesiąt pięć.

Wysiew zboża. Primo ozimy żyta be-
czek pięć, secundo jary: ięczmienia beczka
iedna у puł, owsa beczek trzy, pszenicy
jarey beczki ćwierć, grochu beczki ćwierć,

gryki beczki ćwierć, efficit in unum wy-
siew beczek dziesięć у ćwierć.

Opisanie włościan dzierżawy Noicaycie,
Kuddycie у Kadary zwaney z gruntem, z
onego płacą, у powinnością należytą, z
przyłączeniem arendy у innych intrat
pokazuiących się.

Wieś Nowaycie, pode dworem sytuo-
wana, ma gruntu per uniwersum włók
numero dwadzieścia cztery, na powinności
ciągłey ustanowiona. Gospodarz pierwszy
Jan Smalskis, czynszu złotych siedmdzie-
siąt sześć, podroszczyzny złotych ośm,
groszy dwadzieścia sześć, kurów sztuk
dwie, gęsi sztuka iedna, komput należy-
tości roczney złotych ośmdziesiąt cztery,
groszy dwadzieścia sześć. Gospodarz drugi
Józef Smalkis. należytości roczney czynszu
złotych pięćdziesiąt, groszy dwadzieścia,
podroszczyzny złotych ośm, groszy dwa-
dzieśzia sześć, kurów sztuk dwie, gęsi
sztuka iedna, komput złotych pięćdziesiąt
dziewięć, groszy szesnaście. Gospodarz
trzeci Szymon Tulninas, należytości rocz-
ney czynszu złotych dziewiętnaście, pod-
roszczyzny złotych cztery, groszy trzyna-
ście, kurów sztuk dwie, gęsi sztukę iedną,
komput złotych dwadzieścia trzy, groszy
trzynaście. Gospodarz czwarty Jan Smal-
kis, należytości roczney czynszu złotych
dziewiętnaście, podroszczyzny złotych czte-
ry, groszy trzynaście, kurów sztuk dwie,
gęsi sztukę iedną, komput złotych dwa-
dzieścia trzy, groszy trzynaście. Gospodarz
piąty Jerzy Kuczynski, należytości roczney
czynszu złotych trzydzieście dwa, groszy
dwadzieścia ośm, podroszczyzny złotych
ośm, groszy dwadzieścia sześć, kurów
sztuk dwie, gęsi sztukę iedną, komput
złotych czterdzieście ieden, groszy dwa-
dzieścia cztery. Gospodarz szósty Antoni
Kuczynski, należytości roczney czynszu
złotych iedynaście, podroszczyzny złotych
cztery, groszy trzynaście, kurów sztuk
dwie, gęsi sztukę iedną, komput zło-
tych dwadzieścia trzy, groszy trzynaście.
Karczma z młynem do arendy przydanym
czyni arendy złotych sześćdziesiąt cztery,
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komput złotych sześćdziesiąt cztery, włók
dwadzieścia cztery, gruntu pod tą wsią
ogułem, liczba gospodarzów sześciu, grun-
tem, ogułem położonego włók dwadzieścia
cztery. Latus wsi Nowayciów facit: nale-
żytości roczney czynszu złotych polskich
dwieście szesnaście, groszy ośmnaście,
podroszczyzny złotych trzydzieście dzie-
więć, groszy dwadzieścia siedm, kurów
sztuk dwanaście, gęsi sztuk sześć, arendy
złotych sześćdziesiąt cztery, komput: zło-
tych trzysta dwadzieścia, groszy piętnaście.

Ograniczenie tey wsi. Ta wieś na wschód
słońca z Rubayciami J. pana Sylwestro-
wicza, na zachód z Szawdelami у Bak-
sztami—wsiami starostwa Szwentowskiego,
na południe z Lewiszkami, takoż wsią
Szwentowską, na pułnoc zaś z okolicą
Szaweyłami graniczy.

Wieś Kudaycie, o pułmili a fundo
odległa, ma gruntu per uniwersum włók
numero szesnaście, na powinności ciągłey
ustanowiona. Gospodarz pierwszy Stefan
Szymonas, należytości roczney czynszu
złotych sześćdziesiąt trzy, groszy dziesięć,
podroszczyzny złotych ośm, groszy dwa-
dzieścia sześć, kurów sztuk dwie, gęsi
sztuka iedna, komput złotych siedmdziesiąt
dwa, groszy sześć. Gospodarz drugi Jó-
zef Urban, należytości roczney czynszu
złotych trzydzieścia cztery, groszy sześć,
podroszczyzuy złotych ośm, groszy dwa-
dzieścia sześć, kurów sztuk dwie, gęsi
sztukę iedną, komput złotych czterdzieście
trzy, groszy dwa. Gospodarz trzeci Józef
Sobaki, należytości roczney czynszu zło-
tych czterdzieście, groszy dwadzieścia
dziewięć, podroszczyzny złotych, ośm, gro-
szy dwadzieścia sześć, kurów sztuk dwie,
gęś iedną, komput złotych czterdzieście
dziewięć, groszy dwadzieścia pięć. Włók
szesnaście gruntu pod tą wsią ogułem,
liczba gospodarzów sześciu, grunt ogułem
położony włók szesnaście. Lałm\ wsi Ku-
dayciów facit: czynszu złotych sto trzy-
dzieście ośm, groszy piętnaście, podro-
szczyzny złotych dwadzieścia sześć, groszy
ośmnaśoie, kurów sztuk sześć, gęsi sztuk

trzy, komput złotych sto sześćdziesiąt trzy.
groszy trzy.

Ograniczenie tey wsi. Ta wieś na wschód
słońca z Buczami wsią starostwa Feydan-
skiego, na zachód z okolicą szlachecką
Szaweyłami, na południe z Rubayciami
wsią J, pana Sylwestrowicza, na pułnoc z
Nowayciami wsią tey deierżawy graniczy.

Wieś Kadary, distat a fundo trzy ćwier-
ci mili, ma gruntu per uniwersum włók
numero pięć, noviter osadzona na słobo-
dzie. Gospodarz pierwszy Piotr Jurkus,
nowik, naymy łączney importat złptych
czterdzieście ośm, komput czterdzieście
ośm, włók pięć gruntu pod tą wsią ogu-
łem, liczba gospodarzów ieden, grunt ogu-
łem położony włók pięć. Latus wsi Ka-
darow facit: czynszu złotych czterdzieście
ośm, komput czterdzieście ośm.

Ograniczenie wsi Kadarów. Ta wieś na
wschód słońca z Rubayciami imści pana
Sylwestrowicza, na zachód z Nowayciami
wsią tey dzierżawy, na południe z Kuday-
ciami takoż wsią tuteyszą, na północ z
Buczami wsią starostwa Feydanskiego roz-
granicza się.

Powinność włościan dzierżawy Nowayciów
etc. Wszyscy gospodarze, po dniu iednym
w tydzień zimą у latem z czym dwór
przykaże o swoim chlebie odbywać ina-
ią, toż у do młódźby koleyno z kurami
chodzić powinni, posyłki o mil cztery lub
daley gdzie dwór nakaże pełnić są obo-
wiązani, gwałtów cztery w roku o swoim
chlebie iak у z czym dwór zakaże od-
bywać tenentur, do oprawienia ogrodów
у plewidła koleyno^ chodzić, a że zarosłe
mocno pola у łąki dworne, zaczym na
wiosnę dni trzy też у w ieseni trzy dni
ciż wszyscy poddani wynisć obligantur.

Summarijusz wsiów у włościan z grun*
tem, daninami niektóremi rodzaiami wy-
prowadzonemi, a niektóremi w ogulności
czynszu wprowadzonemi, w poniższym roz-
Hnijowaniu dowiedziony. .. Wsie dzierżawy
Nowayciów etc. Ńowaycie, liczba: gospo-
darzów. sześciu, gruntu ,w ogulności włók
dwadzieścia cztery, należytości roczney
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czynszu złotych dwieście szesnaście, gro-
szy ośmnaście, podroszczyzny złotych trzy-
dzieścia dziewięć, groszy dwadzieścia siedm,
kurów sztuk dwanaście, gęsi sztuk sześć,
arendy złotych sześćdziesiąt cztery, kora-
pu t summy złotych trzysta dwadzieścia,
groszy piętnaście. Ruclaycie, liczba: gos-
podarzów trzech, gruntu w ogulności włók
szesnaście, należytości roczney czynszu
złotych sto trzydzieście ośm, groszy pięt-
naście, podroszczyzny złotych dwadzieścia
sześć, groszy ośmnaście, kurów sztuk
sześć, gęsi sztuk trzy, komput summy
złotych sto sześćdziesiąt pięć, groszy trzy.
Kadary, liczba: gospodarzów ieden, grun-
tu w ogulności włók pięć, należytości ro-
czney czynszu złotych czterdzieścia ośm,
komput summy złotych czterdzieścia ośm.

Summa facit: gospodarzów dziesięciu,
gruntu w ogulności włók czterdzieścia pięć,
należytości roczney czynszu złotych czte-
rysta trzy, groszy trzy, podroszczyzny zło-
tych sześćdziesiąt sześć, groszy piętnaście,
kurów sztuk ośmnaście, gęsi sztuk dzie-
więć, arendy złotych sześćdziesiąt cztyre,
komput summy złotych pięćset trzydzie-
ście trzy, groszy ośmnaście.

Sutnmaryuss yeneralncy intraty tak z
zasiewów otaksowanych w korzyści
dwóch ziarn iako у innych danin imme-
diatc w tabełli wyciągnionych, a tu taksą
na czysty grosz dowiedzionych, z przyłą-
czeniem siana. Intrata generalna dwóch
ziaren w korzyści za żyta beczek dziesięć,
a florenis dwadzieścia—florenów dwieście.
Jęczmienia beczek trzy, a fłorenis szesna-
ście—florenów czterdzieścia ośm. Owsa
beczek sześć, a fłorenis dziesięć—florenów
sześćdziesiąt. Za pszenicy jarey pułbeczki,
a beczka a florenis trzydzieścia dwa—flo-
renów szesnaście. Grochu pułbeczki—flo-
renów dziesięć, gryki pułbeczki—florenów
ośm. Summa florenów trzysta czterdzie-
ści e dwa.

Danina. Siano czynszu vigore komputu
tabelli z arendą florenów pięćset trzydzie-
ścia trzy, groszy ośmnaście. Za gęsi sztuk
dziewięć, a groszy piętnaście—florenów

cztery, groszy piętnaście, za kurów sztuk
ośmnaście, a groszy dziesięć—florenów
cześć, za siana fur ośmdziesiąt pięć, a flo-
renis dwa—florenów sto siedmdziesiąt.
Summa florenów siedmset czternaście,
groszy trzy. Summa summarum facit flo-
renów tysiąc pięćdziesiąt sześć, groszy
trzy.

Expens fundi'. na namiestnika, gumien-
nego у gospodynią, oraz na reperacyą
karczmy у młynu, ażeby intrata nie upa-
dała, florenów trzysta. Hiberna że się do
czynszu podług dawnegu zwyczaiu przy-
łącza, za tym ona dla odtrącenia do ex-
pensu przydaie się, idque in specie flo-
renów sto pięćdziesiąt,—summa florenów
czterysta piędziesiąt.

Tabella oznaczaiąca intratę general-
ną, a z ney wyciągnienie kwarty po wy-
trąceniu expensy fundi immediate [speci-
fice dowiedzionego, exdywizya intraty ge-
neralney złotych tysiąc piędziesiąt sześć,
groszy trzy. Ёхрети fundi złotych czte-
rysta piędziesiąt, kwarty złotych sto pię-
dziesiąt ieden, groszy piętnaście, szelągi
dwa, Resiancyi złotych czterysta piędzie-
siąt cztery, groszy siedmnaście, szeląg ie-
den. Komput exdywizyi złotych tysiąc pię-
dziesiąt sześć, groszy trzy.

Takowy inwentarz podawczy dzierżawy
JNowaycie, Kudaycie у Kadary zwaney,
przy podaniu oney w dożywotnią za kon-
sensem nayiaśnieyszego króla Imści przez
ichm. panów Franciszka у Annę z Bu-
dryków Muswiców małżonków, ustąpioney
у cedowaney W.J. Panu Michałowi Zale-
skiemu, staroście Gubrowskiemu posses-
syą, na trzy exemplarze rozpisany, idque
ieden do ulokowania in actis grodu xię-
stwa Źmudzkiego, drugi do oddania prze-
świetney Kommissyi skarbu W. Xttwa
Litt. z sobą wziąwszy, trzeci ad praesens
circa fundum teyże dzierżawy zostawuiąc,
z władzy od teyże przeświętney Kommissyi
mnie daney sporządzony, ręką własną pod-
pisuię. Pisań ut supra. U tego inwenta-
rza podpis dworzanina przy wyciśnioney
na czerwonym laku herbowcy pieczęci
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następny: Józef Sławoczyński, podstarości
grodzki sądowy у skar. xięstwa Źmudz-
kiego, oraz dworzanin skarbowy. Który to
inwentarz za podaniem onego przez w
górze wyrażoną osobę ad acta,, iest w
księgi grodzkie Rosieńskie xięstwa Zmuydz-
kiego przyięty у zapisany.

po 5 1 - 1 7 7 5 г. Марта 21.

Инвентарь Рагодощскаго староства, Пинска-
го пов та, Яна Оржешки.

Изъ актовой книги Пинскаго гродскаго суда за
1775 годъ, № 13080 л. 2 3 6 - 2 3 9 .

Inwentarz podawezy dworzański dzier-
żawy Rahodoszez nazwaney, w powiecie

Pińskim sytuowaney, w roku terazniey-
szym 1775, miesiąca Marca 21 dnia spo-
rządzony.

Inwentarz podawezy dworzański dzier-
żawi/ Rahodoszcz nazwaney, w powiecie
Pińskim leżącey, vigore przywileju kon-
sensu J. K. mści у cessyi przez W. J.
Panią Rozę z Kobylinskich Wisniewską,
starościnę Rahodoską, in personam W.
Jmci pana Jana Orzeszka, stolnika powia-
tu Pińskiego zaszłey, przezemnie dworza-
nina skarbowego, rotą lustratorską przy-
sięgłego, in fundo teyże dzierżawy Raho-
doskiey w roku teraznieyszym tysiącznym
siedmsetnym słedmdziesiątym piątym, mie-
siąca Marca dwudziestego pierwszego
dnia sporządzony у podpisany.

Pańszczyzna.
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13 3 3 Iwan Prokopczuk, ma synów 2 Roma-
na у Wasyla małych

14 3 3 Łewko Medwedyk, ma synów 2 Dawi-
da żonatego у Andrzeja młodziana.

15 3 3 Wasyl Peczur, ma przy sobie szwagra
Ohwedora kowala, który synów ma
2 Trochima у Charytona młodzia-
nów. . . . .

16 3 3 Hryc Horbaczuk, ma synów 2 Iwana
у Jozepa małych . . . .

17 3 3 Josyp Lipczyk, ma syna Josypa mło-
dziana . . . . : .

18 3 3 Iwan Horbacz, ma syna Jarmołę żo-
natego . .

19 3 3 Hryhor Turyk, ma syna małego Waw-
rzyma у bracy swych dwuch Iwa-
na żonatego у J owiną młodziana .

20 3 3 Michał JarmoJuk bezżenny
21 3 3 Iwan Turyk, ma syna Trochima żona-

tego у wnuka Ostapa .
22 3 3 Prokop Czuryło, ma syna żonatego

Antona . . . . . .
23 3 3 Iwan Dudycz, ma syna Wawrzyma

żonatego
24 3 3 Anton żonaty у Petruk bracia Oziut-

czyki
25 3 3 Stepan Prystupa. ma szwagra Wasyla

Krawczuka, który Prystupa ma sy-
na małego Semena Prystupczuka .

26 3 3 Semen Jarmoluk, ma synów 2 Chwe-
dora żonatego у Hryca młodziana.

27 3 3 Petruk Czarulczuk ma synów 2 Chwe-
dora żonatego у Hryca młodziana.

3 3 Stepan Hałaburda . . . .
29 3 3 Stepan, Petruk у Iwan Lipczuki bra-

cia wszyscy trzey żonaci, Stepan
ma syna Wawrzyma, Petruk także
ma syna Hryca małych.

30 3 3 Iwan Medwedyk ma Prystupę Nes-
ciora Hyczkę. . . . .

31 3 3 Taras żonaty у Roman młodzian Da-
nilczuki

3 3 Оіехіеў Horbaczyk ma syna Jakowa
młodziana. . . .

33 3 3 Matwiy Horbaczyk, winnik, ma synów
2 Josypa у Hryca żonatych

34 3 3 Onufry Parchomczuk, ma synów 2
Hordia żonatego у Tereszka małego.
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Rai ко Pe.tr uczy к, ma synów 3: Hre-
hora, Ohomę у Minę małych.

Iwan Jarmoluk, ma syna Nesciora
małego

Hryc Oxiutczyk, ma synów 3: Pawlu-
ka, Semena у Dawida małych.

Onupryi mielnik, ma brata Siłę obyd-
wa nie żonaci, maią zaś prystupę
żonatego Kiryłę Chwiłonozuka przy
sobie mieszkaiącego

Compendium.
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Powinność łey ivsi.

Ponieważ każdy gospodarz w linij wy-
rażony trzyma gruntu ćwierć włoki, prze-
to równie wszyscy w każdym tygodniu
pańszczyznę męski],, białogłowską, prout w
linijach expressum, odbywać maią, lubo
zaś przez \VWJ. Panów lustratorów, per
constitutionem do wyciągnięnia z królew-
szczyzn kwarty naznaczonych, w meliora-
cji powinności takowey wsi Rahodoszcza
gwałty półroczne są znmieyszone у redu-
kowane tylko do czterech na rok cały,
iednak ponieważ bez expen.su lundi na
naięcie robotników do utrzymania kres-
cencyi, z którey kwarta pro re skarbu
Rzeczy pospolitey wyciąga się łożyć się
powinnego obeyść się nie może, przeto do
czterech gwałtów, w lustracyi namienio-
ney wyrażonych, in super dwa moderno
possessori pozwalaią się, które to sześć
gwałtów, z czym dwór Rahodoski każe,
zostawiwszy tylko iedną osobę w chacie
dla pilnowania ognia, wieś Rahodoszcz
odbywać у dopełniać w każdym roku ma
у powinna będzie. Lubo zaś w inwentarzu
lustratorskim owies z gruntu przyiemnego
alias czynszowego iest. wyrażony, iednak
ponieważ takowe grunta wszystkie czyn-
szowe iuż są na ciągłość rozebrane, prze-
to takowy owies danny ab hinc znosi się
у oprócz połuj miodowey у woskowey
oraz grzybów czynszowych wszelka dalsza
powinność, co tylko specifice nie wyraziło

się ninieyszym inwentarzem у podaniem,
abrogatur.

Granica 'takowey dzierżawi/ Rahodoss-
cza lubo według zwyczaju у obowiązków
iunkcyi dworzanskiey opisać się powinna
by, iednak ponieważ per sancitum prze-
świetney delegacyi komissya w porządku
iugerum oney ograniczenia iest wyzna-
czona, przeto z takowey okoliczności tako-
we granic opisanie opuszczaiąc, do daw-
nieyszych podań dworzańskich, a w szcze-
gulnosci do inwentarza podawczego przez
W. imści pana Kazimierza Stanisława z
Zawist Zawistowskiego, na ten czas dwo-
rzanina, ad praesens ye.ro regenta skar-
bowego W. X. Litewskiego sporządzonego,
tak względem eircumferencyi iako też
włók pod dworem у wsią Rahodoszczem
znayduiących się odzywam się у referuię.

Sianożęci dworne. 1. Sianożęć murożna
pod Hlinną na wozów 30. 2. Sianożęć błot-
na tamże pod Hlinną na wozów 20. 3. Sia-
nożęć na Nowinkach gradowa na wozów 20,
4. Sianożęć gradowa w osielicy blisko
dworu circiter na wozów 15. 5. Sianożęci
kawałki w Dobnie у na Dubiu za wsią
gradowe na wozów 3. Efficit siana wszy-
stkiego wozów 88.

Ogrody dworne. Ogród na warzywo za
piekarnią 1. Ogród także na warzywo
blisko browaru 1. Sad alias ogród lubo
w inwentarzu lustratorskim iest nazwany
fruktowym у za ony do intraty położono
złotych czterdzieście, iednak ponieważ
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czasu ninieyszego podania moiego bez
drzew rodzaynych (które poniszczały) repe-
ritur, przeto óny opuszcza się.

Specifikacya wysiewu ozimego у jarego

Żyta na rok teraznieyszy 1775 miary
dworney starey mnieyszey od targowey
Ріпькіеу у Janowskiey wysiano trzecinni-
ków według wyznania woyta у gromady
Rahodoskiey 45 : !/4.

Jarego żyta według toties wspomnio-
ney luslracyi wysiać się powinno trzecin-
ników dziesięć № 10.

Pszenicy jarey trzecinników dwa № 2.
Jęczmienia trzecinników dziesięć № 10.
Owsa trzecinników dwadzieścia № 20.
Gryki trzecinników dwadzieścia № 20.
Bobu trzecinnik ieden № 1. Siemienia
lnianego trzecinnik № 13/+. Grochu ćwier-
ci trzechmika № "Z*- 'ciemienia konopne-

go
Te zboże wszystkie jare, oprócz żyta

ozimego, które w iesieni iest posiane,
lubo circa iundum nieznayduie sie, a we-
dług przyświadczenia woyta у całey gro-
mady Rahodoskiey przez W.J pana Igna-
cego Wiśniewskiego, sędziego ziemskiego
Pińskiego do Gniewczyc iest zabrane, ied-
nak ponieważ z zasiewu ozimego у jarego
kwarta na skarb Rzeczy pospolitey wycią-
gać się powinna у lustracji pierwszey
ten rodzay podatku nie skąd inąd iak
tylko z zasiewu ozimego у jarego in po-
tiori parte emanavit, ехіпсІе taxa zboża
omnis grani w porządku wyprowadzenia
kwarti seąuitur.

Lubo w inwentarzu lustratorskim to-
ties wspomnionym redukowano wysiew
ozimy do ziarn piąciu, iednak ponieważ
ani zwyczay kraju tuleyszego, ani też na-
tura gruntów borowych, w których dzie-
rżawa Rahodoszcz znayduie się, na pięć
ziarn wyciągać nie pozwala, przeto ad
summura wysiew ozimy na trzy ziarna
kładę, z których trzecie ziarno odłączyw-
szy na zasiew, a dwa tylko ziarna redu-
kuię na intratę, więc z wysianego. żyta na

rok teraznieyszy 1775 trzecinników czter-
dziestu piąciu у ćwierci trzech wypada
ąuantitas na intratę trzecinników 91:i/*.

Złoto. Grosze.

Trzecinnik zaś starey dwor-
ney miary raohuiąc po zło-
tych dziesięć, efficit . . 915 —

Za wysiew jarego żyta trze-
cinników dziesięciu, zosta-
wuiąc in plena quantitate
zasiew, kładzie się na in-
tratę ad mentem.lustracyi 100 —

Za wysiew pszenicy trzecin-
ników dwuch, odtrąciwszy
zasiew, ktadzie się na in-
tratę vigore teyże lustracyi 50 —

Za wysiew ięczmienia dzie-
sięciu trzecinników we-
dług expressyi także lu-
stratorskiey kładzie się
złotych . . . . . . . 235 —

Za wysiew owsa trzecinni-
ków dwudziestu ad nor-
mam lustracyi kładzie się
na intratę 201 V/2

Za wysiew gryki trzecinni-
ków dwudziestu, oprócz
ziarna na zasiew zostaią-
cego się, według teyże
lustracyi na intratę. . . 187 15

Za wysiew bobu trzecinnika
iednego kładzie się na
intratę 20 —

Za wysiew grochu trzech
ćwierci trzecinika kładzie
się intratę 12 15

Za wysiew siemienia lnia-
nego trzecinnika у ćwierci
trzech, według ceny teyże
lustracyi, kładzie się na
intratę 20 —

Za wysiew siemienia konop-
nego trzech ćwierci [trze-
cinnika 6 —

Summa facit za całą kres-
cencyą złotych . . . . 1753 7Уз
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Dalsza koniynnacya Intraty.

Złote Grosze.

Lubo młyn na rzece Pinie
będący, iako przyświad-
czyła gromada Rahodoska,
immediate przed poda-
niem moim dworzanskim
W.J.Pan Wiśniewski, sę-
dzia ziemski Piński zde-
moliował, kamienie у że-
laza z onego do Gniewczyc
pobrać kazał, a takowy
młyn według sonancyi lu-
stratorskiey był przyłączo-
ny do arędy Rahodoskiey,
którey na ten czas żyd
płacił z przyłączeniem do
siebie młynu złotych 126.
groszy 20, przeto acz młyn
zdezelowany у karczma
pustką stoi, kładzie się na
intrate . .

Latus facit złotych . .

Za siano gradowe у błotne
ad mentem .lustracyi kła-
dzie się na intratę . . .

Za połuię miodową у wosko-
wą, licząc od pnia po zło-
temu na intratę . . . .

Za kapłuny czynszowe, licząc
iednego a groszy 15, kła-
dzie się na intratę . . .

Za połów ryb w iezierze Ka-
hodoskim, o półtory mile
od Rahodoszcza pod Odry-
zynem sytuowanym, we-
dług lustracyi kładzie się
intraty ',

126 20

1879 27

128 —

39 -

18 15

48

Summa facit catey intraty . 2113 12'/«

Z tey summy uniwersalney
na dyspozytora у inne nic

uchronne iundi expensa, któ-
re w pierwszey lustracyi
są położone, odtrąciwszy

Złote Grosze.

złotych dwieście, groszy
dwanaście у puł, zostaie
czystey intraty,do reduk-
cyi kwarty należącey , . 1913 —

Z którey to ogulney intraty
po odtrąceniu expensu.
iundi, zostawuiąc trzy czę-
ści ad mentem prawa po-
sessorowi, restat na kwar-
tą dwuma zwyczajmemi
ratami opłacać powinno -
złotych , 478 Iі/2

Ponieważ zaś przeszłey lustracyi wypa-
dała ąuantitas kwarty na skarb Rzeczy
pospolitey należącey złotych 559 groszy
22 у pół, a teraz iestzmnieyszona ośmiu-
dziesiąt iednym złotym у groszy piętnastu,
przeto adjungo meas rationes, iż w ta-
kowey lustracyi położone iest za ogrody
warzywne, у sad niby fruktowy złotych 46,
a takowe ogrody, iako w odległym od
miast zostaiąc mieyscu, nie tylko żadney
intraty czynić nie mogą, ale też wielki
expens pańszczyzny na plice у zebranie
warzywa sprawuią, także sad wspomniony,
iako w sobie drzewa rodzaynego niema,
tak żadnego pożytku nie czyni.

Similiter taż poprzednicza lustracya
położyła na intratę za owies czynszowy
złotych 20, którego teraz owsa chłopi nie
daią, albowiem grunta te, z których ten
owies dawałi, rozebrali iuż wszystkie na
ciągłość, a zatym takowa intrata za owies
per totum upadła. Pro reliąuo, ponieważ
czasu lustracyi wspomnioney pszczół do
połui należących _ więcey było, a teraz
mniey znayduie się, ехішіе cały deces
kwarty iaśnie pokazuie się. Nihilominus
iednak obstringo WJ.Pana possesora ni-
nieyszego, ażeby nim z prześwietney ко-
misyi skarbowey hoc in pimcto umniey-
szoney kwarty otrzyma resultatum, po-
datek takowy ad mentem pierwszey lu-
stracyi zupełnie wypłacał.

Ze zaś grzyby w liniach pod wsią
Rahodoszczem danne wyrażaią się, a za

Зі
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one pieniędzy do intraty nie wprowadzi-
łem ammadverten'dum, iż у namieniona
po tylekroć razy Jiistracya nic za one nie
położyła, albowiem nie iest to podatek
regularny, bo na ten czas tyj к о chłopi
grzyby daią, kiedy się one w ich puszczy
zarodzą, inaczey nie są obligowani do
tey dani.

Actum in fundo dzierżawy Radoho-
szcza, ut supra. Ignacy Onichimowski,
łowczy Kruszwiecki, dworzanin skarbowy
powiatu Pińskiego.

Koku 1775, msca augusta 5 dnia na
urzędzie J.K. mści przed aktami grodz-
kiemi powiatu Pińskiego у inną regetem
comparens personaliter J.P. Tomasz Hore-
hlad ten inwentarz podawczy dzierżawy
Rahodoszcza WJP. Janowi Orzeszkowi,
stolnikowi powiatu Pińskiego służący ad
acta podał. Suscepi Jerzy Grzegorz Sta-
nisław Nozdryna Płotnicki, RZ. у G, PP,
mp.

№ 82—1778 г. Апр ла I

Инвентарь им нія Лелюны. Вилкомирскаго
пов та, съ деревнями Комаришки, Штей

нишки и Дичуны Іосифа Помарнацкаго.

Изъ актовой книги Вилкомирскаго земскаго суда
за 1 7 7 6 — 1 7 7 7 годы, № 14209 л. 4 4 — 4 5 .

Akt inwętarza maiętności Lelun przy
prawię wieczysto przedażnym od w Bogu
przewielebnego Imści xiędza Stanisława
z Burzyna Burzynskiego ex ie/uity W. J.
Panu Józefowi Pomarnackiemu, łowczemu
Smoleńskiemu, rotmistrzowi powiatu Wił-
komirskiego, siestrzanowi swemu danego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
szóstego, msca Januaryi dwudziestego
szóstego dnia.

Na rokach ziemskich Trzykrolskioh
powiatu Wiłkomirskiego, w Wiłkomierzu
sądzących się, porządkiem prawa przypa-
dłych, przed nami Józefem Nowomieyskim

praezyduiącym, Józefem Kuszelewskim,
Ignacym Komarem sędziami, Francisz-
kiem Morykonim pisarzem, urzędnikami
ziemskiemi powiatu Wiłkomirskiego, ad
mentem konstytucyi по еііае Jegis obra-
nymi, comparendo personaliter u sądu
patron W.J.Pan Grzegorz Zaremba, cho-
rąży traktu Bobtowskiego powiatu Ko-
wieńskiego, opowiadał, prezentował у ad
acta podał inwętarz maiętności Lelun
przy prawie wieczysto przedażnym od w
Bogu przewielebnego imści xiędza Stani-
sława z Burzyna Burzynskiego ex iezuity
na rzecz w nim intus wyrażoną, W.J. Pa-
nu Józefowi Pomarnackiemu, łowczemu
Smoleńskiemu, rotmistrzowi powiatu Wił-
komirskiego dany у służący, który poda-
iąc do akt, prosił nas sądu, ażeby po-
mieniony inwętarz maiętności Lelun ze
wszystką w nim inserowaną rzeczą był do
xiąg ziemskich powiatu Wiłkomirskiego
spraw wieczystych przyięty у wpisany, ja-
koż my sąd ony przyiowszy, w xięgi de
verbo ad yerbum wpisać pozwoliliśmy,
którego tenor seąitur estąue talis:

Inwentarz przy prawie wieczysto prze-
dażnym odemnie xiędza Stanisława z
Burzyna Burzynskiego ex iezuity na dob-
ra wieczyste Leluny cum omnibus atti-
nentijs Komaryszki z Szteyniszkami tu-
dziesz у Dyczuny nazwane, w powiecie
Wiłkomirskim leżące, W. J. P. Józefowi
Pomarnackiemu, łowczemu Smoleńskiemu,
rotmistrzowi powiatu Wiłkomirskiego, sie-
strzanowi memu w roku tysiąc siedmset
siedmdziesiątym piątym, msca Apryla
trzeciego dnia dany у sporządzony.

Opisanie zabudowania^ dwornego. Budy-
nek dobry z kominem wyprowadzonym, z
kaplicą, z' folwarkiem, z gumnem, z świr-
nami, z stayniami, z oborami, z trzema
odrynami, z browarem у wszelkim wygod-
nym zabudowaniem.

Wieś Leluny. Kazimierz Grygalunas
alias Podziunas, żonaty, ma syna iednego
Gabryela, córek trzy: Ewę, Katarzynę у
Annę, wołów pięciu, koni troie. Maryanna
Janowa Pietranczykowa, wdowa, ma syna
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iednego Antoniego, córek dwie: Maryannę
у Elżbietę. Jerzy Gry galunas alias Podziu-
nas, żonaty, syna ma iednego Macieja,
braci zaś rodzonych dwuch: Jana у Jaku-
ba у siostrę iedną Krystynę, wołów trzech,
koni troie. Józef Grygalunas alias Podziu-
nas, żonaty, synów ma piecu: Jakuba,
Mateusza, Jerzego, Gabryela, Thomasza,
córkę iedną Annę, wołów trzech, koni
troie. Szymon Kwiklis. żonaty, synów ma
trzech: Thomasza, Franciszka у Gaspera,
wołów dwóch, koń ieden. Maryanna An-
drzejowa Grygalinowa alias Podziunowa,
wdowa, ma synów trzech: Gabryela, Ma-
cieja у Jana, córkę iedną Maryannę, wo-
łów czterech, koni troie. Jerzy Kwiklis,
żonaty, synów ma dwuch: Mateusza у
Franciszka, córek trzy: Annę, Helennę у
Katerzynę, wołów dwuch, koni dwoie,
Marcin Beykus, żonaty, synów ma czte-
rech: Michała, Szymona, Piotra у Macieja,
córek dwie: Krystynę у Barbarę, zacho-
ży, zamieszkały od lat piętnastu.

Zaścianki dwa d.o tych Lelun należące
ieden Kiłaniszki alias Woytieniszki od
granicy Bałternskiey wsi do starostu
Oniksztynskiego przynałeżącey, drugi Jo-
dapurwh alias AfoniszM od granicy wsi
Ażugircow do maięiności Wizunek JOO.
xiążąt Radziwiłłów należąeey, które oby-
dwa lasami zarosłe stoją.

Wieś Komaryszld. Jakub Pohoski, żo-
naty, synów ma czterech: Mateusza, Mar-
cina, Szymona у Adama, córek dwie: Kry-
stynę у Barbarę, wołów sześć, koni troie.
Andrzey Zarankielis alias Miszkinis, żo-
naty, synów dwuch: Macieja у Jana, wo-
łów dwuch, koni dwoie. Jakub Zarankie-
lis alias Miszkinis, żonaty, synów ma
sześciu: Gabryela, Jerzego, Wawrzyńca,
Wincentego, Dominika у Michała, wołów
trzech, koni dwoie.

Do tych Komaryszek należą у Steyni-
szki, w których mieszka bojarzyn wolny
Antoni Arymowicz, w Komaryszkacłi zaś
tych z Steyniszkami włók dziesięć podług
dokumentów naydować się powinno.

Wieś Dycmny włok cztery, ćwierć у
puł osminy, z poddanemi na tych wło-
kach mieszkaiącemi, na osobliwym inwę-
tarzu exdiwyzyinym w woytowstwie De-
gulskim, w trakcie Ucianskim, od J. xię-
dza Krzysztofa Burzynskiego, plebana Łu-
komskiego, WJP. Hieronimowi Ciechano-
wiczowy. pisarzowi ziemskiemu Smoleń-
skiemu na zastaw danego wyrażonemi.

Powinność tych poddanych. Każdy z
tych poddannych ma mieć gruntu siedzib-
nego pułwłoki iedney у z tey pułwłoki
takową pańszczyznę pełnić maią: męszczyz-
na w tydzień po trzy dni. untryniczki w
każdym tygodniu takoż po trzy dni, przy-
tym gwałtów sześć wielkich wiele tylko
w chacie naleść się może roboczych ludzi
pełnić maią, małych zaś sześć po ieduym
z czym dwór każe, na młódźbę lub do
przędzenia, poczowszy od S°. Bartłomieja,
aż do S°. Jerzego o kurach przede dniem
tylko na tydzień przez trzy nocy z każdey
chaty według dawnego zwyczaju chodzić
powinni. Straż tygodniowa koleyno odby-
wać maią, także у ponocne koleyno na
noc, dla ognia у złodzieiów, takoż mycie
chust, sadzenie у polewanie kapusty у
strzyżenie owiec swemi dniami powinni
będą, tudziesz grzybów po kop dwie, ja-
gód po garcu, orzechów po garcu, jaiec
po dwadzieście, po gęsi iedney у kurów
dwoie według dawnego zwyczaju oddawać
maią, z tych zaś poddanych ieżeliby który
więcey nad pułwłoki siedzibney zarabiać
chciał, tedy za przyiemne powinien oznay-
mić się dworowi у opłacać według zgo-
dzenia się.

Do którego to inwentarza, przy prawie
wieczysto przedażnym WJP. Józeflowi
Pomarnackiemu, łowczemu Smoleńskiemu,
siestrzancowi memu danego, z uproszone-
mi JWW. PPmi pieczętarzami ręką swą
własną podpisuię się. Pisań w Lelunach
ut supra. U tego inwętarza, przy prawie
wieczysto przedażnym danego, przy wyrz-
niętey kustodyi podpis ręki tak samego
aktora, iako też WWJPPw pieezętarzów
temi wyraża się słowy: X. Stanisław Bu-
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rzynski ex iezuita, do tego inwętarza pod-
pisuię się. Ustnie у oczcwisto proszony
pieczętarz od W-o w Bogu przewielebne-
go imści xiędza Stanisława Burzynskiegp,
ex iezuity, do tego inwętarza przy prawie
wieczysto przedażnym danego W.J. Panu
Józeffowi Pomarnackiemu, łowczemu Smo-
leńskiemu, podług prawa podpisuię się
Jerzy Bołbas Rostocki, sędzia grodzki po-
wiatu Słonimskiego у deputat. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od osoby
wyż wyrażoney do tego inwętarza, przy
prawie wieczysto przedażnym podług pra-
wa podpisuię się Thomasz Micewicz, ho-
rodniczy у deputat z powiatu Wiłkorair-
skiego. Jako proszony pieczętarz do tego
inwętarza przy prawie wieczysto przedaż-
nym podpisuię się Józef Kopanski. rot-
mistrz powiatu Wiłkomirskiego у deputat
z powiatu Starodubowskiego.

Który to takowy inwętarz, przy prawie
wieczysto przedażnym dany, za podaniem
onego przez wyż wyrażonego patrona do
akt. iest do xiąg ziemskich powiatu Wił-
komirskiego spraw wieczystych przyięty
у wpisany.

* 98-1775 г. Апр ля 15.
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Przyznanie inwentarza przy prawie
zostawnym od W. im. pana Kazimierza
Leteckiego, sloln. Czernihow., SznmuJ.P.
Kozmie Dymanowi, radcy Wittmu danego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
piątego, miesiąca Apryla dziewiętnastego
dnia.

Coram actis terrestribus prowincyi
Wittey comparens perćoiialitor W. Im.
pan Kazimierz Letecki stolnikowicz Czer-

nihowski, swoim у brata swego rodzo-
nego im. pana Stanisława Leteckiego,
Stolnikowicza Czernihowskiego imieniem,
iako pełnomocną od onego maiący płeni-
potencyą, inwentarz mattści Letca, przy
prawie zostawnym sporządzony, sznmu
panu Kozmie IJymanowi, radcy miasta
Witebska dany у służący oczewiście przy-
znawszy ad acta xiąg ziem. teyże prowin.
Wittskiey podał, którego thenor estseąui-
turąue tałis:

Opisanie dworu mattści Ledca w roku
tysiąc siedmset siedmdziesiąt piątym uczy-
nione. Budynek mieszkalny, gontem po-
bity, z dwuma dymnikami, z oknami w
drzewo oprawnemi szklannemi całemi,
trzeci dymnik w tyle budynku bez okna,
z gankiem na ośmiu słupach, także gon-
tem pokryty, pomost gankowy ciosem
moszczony, sień bez podłogi wybita gliną
z stolą tarciczną, w którey wschody na
wierzch budynku tarcicami obite, drzwi
do sieni stolarskiey roboty, na zawiasach,
z kruczkami, z zaszczepką, proboiem у
zawałem żelaznemi. Od weyścia z prawey
strony pokóy, do którego drzwi malowane,
stolarskiey roboty w lisztwy, z zamkiem
wnętrznym, na krukach, zawiasach, z an-
tabą, kruczkiem у proboiem pobielanemi,
klucz do niego skręcony; ten pokóy cały
obiciem papierowym niebeskim w kwiaty
wybity, z suffitem biało malowanym z
tarcic fugowanych, z podłogo z tarczyc
okomodowano, okien, w ołów oprawnych
cztyry, w iednym kwatera w ramkach
drewnianych, kredens drewniany przy
drzwiach z dębowych descek, z dwurna
gradusikami, druczkiem* moskiewskim wy-
bilemi, z dwiema szufladami, piec czarny
z białemi pasami, z kominkiem białym
całym, drugi pokóy, do którego drzwi
malowane, ,stolarskiey roboty w lisztwy,
na zawiasach, okno w nim iedne w ołów
oprawne całe, obiciem papierowym popie-
latym przez część podartym z kwiatami
cały obity, kominek biały z zasłoną dre-
wnianą; z tego pokoju apteczka, do któ-
rey drzwi stolarskie na zawiasach, z km-
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karni, z zaszc.zepką, z dwuma proboiami у
kruczkiem żelaznemi, w tey apteczce po-
Jic długich wsciąż trzy, przy których
szafka z przepierzenia deszczanego, drzwicz-
ki z klamką у proboiem; z tey apteczki
drzwi stolarskiey roboty na dziedziniec
na zawiasach, krukach, z kruczkiem у
proboiem, drugie drzwi do pokoiu po-
trzebnego takoż stolarskiey roboty na za-
wiasach, krukach, z kruczkiem у probo-
iem, w którym policzek dwie у okienko
z kratką, a w samey apteczce okienko
inale szklarnie, w puł zbite; przy tey
apteczce obok pokoik panięski, do któ-
rego drzwi białe stolarskiey roboty w
lisztwy, na zawiasach у krukach, z an-
tabo, zamkiem wnętrznym, z kluczem po-
bielanemi, w tym pokoju okno iedne w
ołów oprawne, piec Petersburski biały
kaflowy polewany, nowo postawiony; z
tego pokoiku bokowa do którey drzwi
stolarskiey roboty białe na zawiasach, kru-
kach, antabą, zawałem żelaznemi w któ-
rey bokowie piec kaflowy zielony z bia-
łemi pasami, przy nim piec krzyżowy
biały, okien dwa, iedne w ołów, drugie
całe wybite, tylko ramy bez szkła, na-
prawy potrzebuiące, ław dużych w koło
dwie, polica iedna z dranic do suszenia
cybuli; z tey bokowy pokoy drugi, do
którego drzwi stolarskiey roboty, na za-
wiasach, krukach, z antabą у dwuma
proboiami, w którym okno iedne w ołów
oprawne, policzka okrągła w koncie ied-
na; z tego pokoiu garderobka, do którey
drzwi stolarskiey roboty, na zawiasach,
krukach, z antabą, zamkiem wnętrznym,
kluczem у proboiem pobielanemi, w któ-
rey okno w ołów oprawne, polic w niey
pięć; obok tey garderobki pokoik letni
panieński, w którym drzwi stolarskie z
lisztwami, na zawiasach, z antabą, z zam-
kiem wnętrznym, kluczem pobielanemi, w
nim okno w ołów oprawne iedne; z tegoż
wyż pomienionego pokoiu drugiego izba
stołowa, w którey okien w ołów opraw-
nych trzy, piec czarny z białemi pa-
sami, duży, nowy, drzwi z drugiego

| pokoiu białe stolarskie z lisztwami. zawia-
| sami, krukami у klamką, z którey kapli-
I ca do niey drzwi stolarskiey roboty, z

lisztwami, na zawiasach, krukach, z
I antabą, zamkiem wnętrznym, z klu-

czem pobielanym, w którey okno iedne
w ołów oprawne, reperaoyi potrzebuiące,
z tey że stołowey izby drzwi do sieni sto-
larskiey roboty z lisztwami, na zawiasach,
krukach, z antabą, z zamkiem wnętrznym,
kluczem pobielanemi, z których sień, ku-
chenka, do niey drzwi stolarskiey robo-
ty gładkie, na zawiasach, -krukami, z an-
tabą у zaszczepką drewnianą, w niey ku-
chenka z wapna z cegieł murowana, repe-
racyi potrzebuiąca, kapturów od kominów
z cegły z wapna zmurowanych zasklepio-
nych dwa, z onych trzy czeluście do za-
palenia pieców z cegieł wapna murowane,
od których kominów z cegieł z wapna
murowanych pobielanych na wierzch da-
chu wyprowadzonych dwa. W tym całym
zabudowaniu podłogi у suftita stolarską
robotą z tarczyc namoszczone, nakoło ca-
łego budynku okienic z zawiasami, kru-
kami, kruczkami, proboiami dwanaście.
Wyszedłszy z tego budynku po prawey
ręce ogródek polisadką sosnową ogrodzo-
ny, od którego ogród duży z drzewami z
fruktów rodzaynymi, idąue jabłoń sto sześć,
gruszek drzew cztyry, krzaków leszczyno-
wych sześć, agrestu rząd ieden, cały ten
ogród parkanem w szuły dobrze ogrodzo-
ny, fórtka do niego z descek, na zawia-
sach, krukach, klamką у proboiem; w
końcu tego ogrodu piwniczka w ziemi
nad iezioro z zrębów dranicami w łotoki
pokryta, do którey drzwi na zawiasach, z
krukami, klamką у proboiem, reperacyi
potrzebuiąca; od tey piwnicy parkan w
szuły zarzucany z fórtka nad iezioro, za
którą klatka do wygody potrzebney, dra-
nicami w łotoki pokryta; daley parkan w
szuły zarzucany, przy którym ogródek
pletniem sosnowym ogrodzony; od tego
ogródku budynek urzędniczy, do którego
drzwi na zawiasach, w sieniach z zasuw-
ką żelazną, sieni podłoga gliną wybita, z
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tych sieni izba mieszkalna, do którey drzwi
na zawiasach, z klamką, proboiem у kru-
kami, okien szkJannych dwa dużych, re-
peracyi potrzebuiące, mnieysze z zasuw-
kami dwa, piec kaflowy zielony z mur-
kiem, z podłogą z ciosu, stołowaniem z
tarczyc, na górze zachowanie; na przeciw
tey izby z sieni drzwi do świronka z zasz-
czepką у proboiem, na zawiasach, z kru-
kami, dla złożenia rzeczy; przy tym bu-
dynku parkan z polisady sosnowey, poś-
rzoi którego wrota z szuł do gumna, na
tym gumnisku w prawo idąc studnia,
wdłuż wykopana, parkanem w szały ob-
rzucona, reperacyi potrzebuiąca; od tey
studni w gure pogrzeb do schowania wa-
rzywa zrębów dranicami w łotoki pokryty,
przy tym drzwi na biegunie, z zaszczep-
ką у klamką; przy tym pogrzebie lodow-
nia wgłąb zrębami zrobiona, na wierzchu
z zrębów świronek wystawiony, dranicami
w łotoki pokryta, do którey drzwi na za-
wiasach, z klamką у zaszczepką; od tey
lodowni parkanik z palisadki w puł gum-
na przegrodzony, do wrót gumicnnych
wieznych, które z szuł sosnowych z wro-
tami dużemi z descek na biegunie zrobi o-
nemi; od tych wrót parkan z palisady,
przy którym punia tryścienna na złożenie
zboża, z drzwiami na biegunie z descek;
od tey puni prząsła przerzucone w szuły
do odryny dużey siedmioscienney takoż
na złożenie zboża, w niey wrota duże z
szuł sosnowych, na biegunie z descek, z
zasuwką, klamką у proboiem; od tey pun-
ka iednościenna na siano, bez drzwi, przy
niey punia duża siedmiościenna na złoże-
nie słomy, w szuły sosnowe, bez wrót;
od tey puni odrynka mała na złożenie
siana trzyścienna, drzwi do niey na bie-
gunie, z klamką у zaszczepką, " na rogu
punka w tryanguł parkanem w szuły za-
rzucona takoż na złożenie słomy bez wrót;
od tey puiiki pod iednym zrębem punka
kwadratowa na złożenie otryny, do którey
drzwi na biegunie, przy niey punia sied-
miościenna duża na siano, z wrotyma z
descek, na biegunie, przy niey punka

kwadratowa na złożenie plew z drzwia-
mi na biegunie; te całe pun zabudowanie
w łotoki od spodu w ieden rząd drani-
cami, wierzch słomą od połowy pokryte,
iedna rogowa poprawy potrzebuiąca; od
tych puń parkan z palisady wściąż aż do
lodowni zarzucony. Na srzodku gumniska
tokownia duża, w szuły sosnowe parka-
nem zarzucona, do niey wrota duże na
biegunie z descek, w końcu fórtka duża
na zawiasach z zasufką; od tey fórtki dwa
zasieki na otryny, parkanem w szuły za-
rzucone, tok gliną dobrze wybity, przy
końcu jownia cztero sążniowa, w którey
piec z cegieł z gliną zmurowany, z kap-
turem na wierzch wyprowadzonym, okien-
ko na przeciw z zasuwką drewnianą,
drzwi do niey na zawiasach; wedle tey
jowni po bokach zasieki przygrodzone na
zsypanie plew. Cała ta tokownia w łotoki
dranicami pokryta wierzeniem słomą. Od
tey tokowni przepłot podwóyny od sześciu
słupów należycie żerdziami przepleciony,
drugi przepłot od słupów sześciu zaplece-
nia żerdzią potrzebujący, od wrót gumien-
nych wielkich parkan z palisadki sosno-
wey zarzucony, ciągnie się aż do wozow-
ni. Wyszedszy z gumniska na dziedziniec
świren duży o gwuch piątrach, przy któ-
rym ganek o sześciu słupach, weyście
spodnie drzwi z descek na biegunie, z
klamką у proboiem, we śrzodku świrna
zasieków sześć, z ganku wschody na
wierzch, z kturych ganek na sześciu słu-
pach, na drugim piętrze drzwi na biegu-
nie z proboiem у klamką, w tym spich-
lerzu wyższym zasieków z obustron sześć,
dranicami w łotoki pokryty; od tego świr-
na szofla w prząsła zarzucona, słomą pok-
ryta, od tey szofly wozownia siedmiościen-
na, dranicami w totoki pokryta, wrota na
biegunie z descek, z klamką у proboiem;
od tey wozowni parkan w siedyrn przą-
słów, w szuły zarzucony, we śrzodku któ-
rego wrota duże wjezne podwóyne, z
descek nowych na biegunach, za wrotyma
pastewnik palisadkę sosnową obrzucony,
z szułkami dębowemi, pomiędzy których
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po prawey stronie z wrót wrota do zmia-
ny srzedniey, wrota drugie do zmiany
drugiey, w lewo stronę wrota do zmiany
trzeciej nad błonie idącey. Wszystkie
zmiany ścianą żerdziową przewiedzione.
Powróciwszy od wrót wieznych przy par-
kanie staynia duża z ośmiu przeorynami,
z żłobem wskroś z drabinami na siano, z
kotuchiem zrąbionym, w końcu pomostem
ciosanym wymoszczony, z wrotyma na bie-
gunie, z klamką у proboiem; przy tey
stayni druga staynia mnieysza bez pomo-
stu, w którey żłoby po obustron bez przeo-
ryn, wrota z descek na biegunie, z sasuw-
ką drewnianą; przy tey stayni świrpnek
na złożenie rzeczy у ordynaryą piekar-
nianą, w którey zasieków trzy, z podłogą
z descek wymoszczoną, drzwi na biegu-
nie, z klamką у proboiem, na końcu
szoffy parkanem zarzucona dia złożenia
naczynia gospodarskiego; te całe zabudo-
wanie staienne у dalsze pod iednym da-
chem dranicami w łotoki od połowy kry-
te, resztę od części trzeciey słomą, w koń-
cu tey szofy fórtka, z którey ogród duży
na warzywo gospodarskie, ten ogród cały
palisadą sosnową w szułki dębowe zarzu-
cony, w śrzodku ogrodu sadzawka szla-
mowania potrzebuiąca, przy tey sadzawce
łaźnia duża z sionmi przestronnemi, do
którey drzwi na biegunie, z zaszczepką у
proboiem, ta sień obrucona na browar,
horen z cegły gliną murowany, z tych
sieni drzwi do łaźni na zawiasach, z kru-
czkiem, okno duże szklarnie ław na koło
dwie, połów trzy, piec z cegieł z gliną
murowany, całe te zabudowanie dranicami
w łotoki nowopokryty; od tey łaźni par-
kan z palisadki sosnowey, w szuły dębo-
we zarzucony aż ku oborze. Nazad pow-
róciwszy na dziedziniec budynek piekar-
niany, do którego drzwi na zawiasach, z
proboiem, klamką, drzwi do sieni na bie-
gunie, z zaszczepką drewnianą, ciosem
w ymoszczone, z tych sieni izba warzywna,
do którey drzwi na zawiasach, z probo-
iem у klamką, w tey warzywni okien
trzy z zasówkami, około ławy, piec wa-

rzywna spodem z pddrębu, na wierzchu
cegłą z gliną wymurowana, z tey warzyw-
ni drzwi do komory na biegunie, w któ-
rey okno iedne z zasufką, sieni, w lewo
drzwi do izby piekarnianey na zawiasach
z kruczkami у klamką, w tey izbie okien
pięć małych szklannych z zasufkami, ław
około trzy, pałacie deskami wymoszczone,
z sieni drzwi przechoże do obory na bie-
gunie. Cały ten budynek dranicami w ło-
toki koniec tylko słomo pokryty, repera-
cyi potrzebuiący. Wyszedszy z piekarnia-
nego budynku na dziedziniec, z prawey
strony parkan w szuły zarzucony aż do
budynku wielkiego, w lewey stronie wro-
ta duże z descek na biegunie do obory,
w którey śrzodkiem chlewnik, z lewey
strony chlewków w rząd przegrodzonych
dwa, nowoprzestawionych, trzy starych
przestawionych, z drzwiami na biegunach
z descek; na rogu szofa duża, od tey szo-
fy chlew duży z wrotyma z descek na
biegunach, od tego chlewu w prawo chlew
nowo postawiony, przy nim chlewek stary,
do którego drzwi na biegunie. Cała ta
obora słomą nowo pokryta. Za dworem o
pułczwierci mili staw duży, nowo szlamo-
wany, u którego końcu grobla z spusci-
kiem zasypana, w tey grobli mnich z
kłody sosnowey wyrobiony z zastaweczka-
mi dla spuszczenia wody do stawku mniey-
szego, niżey stawek mnieyszy, u którego
na końcu spust młynowy z dwuma zastaw-
kami deszczanemi, most na nim z parę-
czami namoszczony, przy którym spuście
młyn o iednym kole doskonale narządzo-
ny iak do mięcia sposobny, ze wszystkim
młynowym żelazem, z kamieniami, koszem,
z szufladą r.a mąkę, z drzwiami dwuma
na biegunach, cały dranicami w łotoki
pokryty. Po drugiey stronie browar nie
wielki, na końcu łaźnia czyli słodownia,
do tego browaru drzwi z descek takoż у
do łaźni na biegunach, w łaźni piec łazien-
na z kamieni złożona, z polem z descek,
w browarze horen z cegieł na kotłów dwa,
z ryną od spustu przyprawioną; ten bro-
war у łaźnia nowo dranicami pokryte.



272

Daley karczma, w którey sień w szuły
przepierzona, drzwi przechożyeh na bie-
gunach dwoie, z sieni w prawo izba kar-
czemna duża, na puł deskami przepierzo-
na, okien szklannych dużych dwa у ma-
łych z zasufkami dwa, ławy około duże*
stół z descek, piec na podrębie drewnia-
nym, piekarnia z cegieł z gliną zmuro-
wana, podłoga gliną wybita, stół z zakotu
pułdrew szczepanych, drzwi do niey z
descek na biegunie. Z izby prosto świro-
nek, do którego drzwi na biegunie z zasz-
czepką, przy nim staienka czyli chlewek
także z drzwiami na biegunie, wskroś za
karczmo zagroda dla bydła zrobiona, pod
dachem nad karczmą okno duże wycięte,
tam mieysce na schowanie rzeczy, a na
wierchu nad świronkiem у nad staynią
złożenie na siano; te zabudowanie kar-
czemne przez puł dranicami, a puł słomą
nakryte. Nad stawkiem podle młynu świ-
ronek wzrąb z drzwiami, w którym skrzy-
nia spodem na sadzenie ryby.

Regestr naczynia różnego у sprzętu go-
spodarskiego w roku tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątym spisany.

Dzieże do chleba dwie, necułek troie,
kadzi warzywnych dużych pięć, kadź
mnieysza iedna, koryto duże iedne, koryto
małe iedne, podsitek ieden, żaren dwoie,
garków do mleka dwadzieścia, garków
warzywnych dziesięć, skrzynia mleczna
iedna, widła do garków iedne, sieczek
warzywnych dwie, fasek do masła trzy,
boyka do masła iedna, stawów do kro-
sien ieden, czop brażny ieden, koryt piw-
nych dwa, kadzi do zatoru dwie, wieko
do czopu słomiane iedne, beczek piw-
nych cztyry. koryto w łaźni iedne, kocioł
miedziany do brahi ieden, trąb do kotła
miedzianych dwie, usz żelaznych do kot-
ła dwoie, piesznia do lodu iedna, łóżko
podwóyne iedne, łóżek poiedynkowych
cztyry, stołków sześć, stół malowany duży
ieden, stołów większych у mnieyszych
cztyry, magłe do wałkowania chust iedne,
miara do zboża pułczwierci iedna. obra-
zów w pierwszey izbie dwa, кпісуПх

rznięty ieden, obraz w drugiey izbie ieden,
AV pokoiu panięskim obraz ieden, obraz
w długim pokoiu ieden, kartyn czarnych
dwie, w stołowey izbie obraz ieden, kar-
tyna iedna, w garderobie obrazów trzy,
obrazów w ramach dwa, kartyn czarnych
tamże cztyry.

Regestr obory w maiętności Ledcu w
roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt piątym
znayduiącey się. Krów doynych dwanaście,
buhay ieden, sztuk trzynaście. Krowa trzy-
letnia iedna, krówek dwuletnich trzy, cio-
łek tegorocznych dwie, owiec dziesięć,
baranów dwa, sztuk dwanaście, świń sta-
rych cztyry, świń przeszłorocznych siedm,
koz starych cztyry, kozioł młody ieden.

Regestr ptastwa domowego w tymże
Ledcu pozostałego w roku tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt piątym. Gęsi starych trzy,
gęsior stary ieden, indyczek trzy, indyk
ieden, kaczek trzy, kaczor ieden, kur sta-
rych dziesięć, kogut ieden.

Inwentarz maiętności Ledca przy prawie
zastawnym wszelkich intrai у powinności
w roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt pią-
tym na lat trzy sporządzony у wyliąuido-
wany.

Wieś Sloboda. Pilip Podboroski, syn
Wąsko, wnukowie Harasko, Ławryn, praw-
nuk Jaków, synowa Nasciucha, wnuczka
Kaciaryna, prawnuka Chadosia, trzyma
gruntu ciahłego pułwłoki, ma koni dwoie,
pryhonu służy męskiego dni dwa, białog-
łowskiego dni dwa, ma męskich dusz
pięć, białogłowskich trzy. Sawka Kuzmin
syn Махіт, żona Ahapia, córki Ахіпіа,
Audziunia, trzyma hrimtu ciahłego puł
włoki, płatnego czwierć włoki, ma koni
dwoie. służy męskiego pryhonu dni dwa,
białogłowskiego dni dwa, ma dusz męs-
kich dwie, białogłowskich trzy, płaci zło-
tych ruskich piętnaście. Prakop Astapow,
żona Prosia, córki Małania, Auhinia,
Maryia, Auhinia, trzyma gruntu ciahłego
pułwłoki, ma koni dwoie, służy pryhonu
męskiego dni dwa, biafogłowśkiego dni
dwa, ma dusz męską iedną, białogłow-
skich cztyry. Hryszko' Fiodorow, syn Ar-
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ciem, żona Auhinia, córka Kulina, trzy-
ma gruntu ciahłego pułwłoki, ma konia
iednego, służy pryhonu męskiego dni dwa,
białogłowskiego dni dwa, ma dusz męs-
kich dwie, białogłowskich dwie. Dorożko
Klimiacin, żona z córką porzuciła, trzyma
gruntu ciahłego pułwłoki, ma konia ied-
nego, służy pryhonu męskiego dni dwa,
dusza męska iedna. Kondrasz Astapow,
brat Benedys, matka Prosia, siostra
Audocia у Zienka, trzyma gruntu ciah-
łego pułwłoki, ma konia iednego, służy
pryhonu męskiego dni dwa, białogłowskie-
go dni dwa, ma męskich dusz dwie, bia-
łogłowskich trzy. Cimoszko Jarmoszczyn,
synowie: Kuzma, Sidor. Osip. Wasil,
Chomka, żona Małania, synowie: Watruna
Chadora, córki: Praskowia, Hanka, Hanka,
wnuczki: Ahapia, Ahapia, trzyma gruntu
ciahłego pułwłoki, płatnego pułwłoki. ma
koni czworo, służy pryhonu męskiego dni
dwa, białogłowskiego dni dwa, ma mę-
skich dusz sześć, białogłowskich ośm, pła-
ci złotych ruskich czterdzieście. Audakim
Jarmoszczyn, synowie: Janko.. Osip, Ma-
xim, ChoniKO, Michayło, żona Audocia,
córki: Marta, Chadora, trzyma gruntu
ciahłego pułwłoki, płatnego czwierć wło-
ki, ma koni dwoje, służy pryhoim mę-
skiego dni dwa, białogłowskiego dni dwa,
ma dusz męskich sześć, białogłowskich
trzy, płaci złotych ruskich dziesięć. Mikita
Wasil onek, syn Siemion, żona Sciepanida,
trzyma gruntu ciahłego pułwłoki, ma ko-
nia iednego, służy pryhonu męskiego dni
dwa, białogłowskiego dni dwa, ma mę-
skich dusz dwie, białogłowska iedna.
Prakop Hałuza, synowie: Махіт, Makar,
Jakim, żona Nasciucha, synowa Rypina,
młynarz, od płaty z czwierci włoki nie
płaci, trzyma gruntu ciahłego pułwłoki,
nie płatnego czwierć włoki, ma koni dwo-
ie, służy pryhonu męskiego dni dwa, bia-
łogłowskiego dni dwa, raa męskich dusz
cztyry, białogłowskich dwie. Pariien Wa-
silow, synowie: Jakim Nikiper, żona Alo-
na, curka Rypina, trzyma gruntu ciahłego
pułwłoki, ma konia iednego, służy pryho-

nu męskiego dni dwa, białogłowskiego diii
dwa, ma męskich dusz trzy, białogłow-
skich dwie. Iwańko Naumow, żona Nata-
lia, córki: Hanka, Ахіпіа, trzyma gruntu
ciahłego pułwłoki, ma konia iednego, słu-
ży pryhonu męskiego dni dwa, białogłow-
skiego dni dwa, ma męską duszę iedna,
białygłowskich trzy.

Pod tą wsią pułwłocze arędarzowi do
karczmy dane.

Latus facit: gruntu ciahłego włok
sześć, płatnego włoka iedna у trzy czwier-
ci, ma koni dwadzieścioro,-. pryhonu mę-
skiego dni dwadzieście cztyry, białygłow-
skiego dni dwadzieście dwa, dusz mę-
skich trzydzieście pięć, białygłowskich
trzydzieście cztyry, płaty złotych ruskich
sześćdziesiąt pięć.

Wieś Szewiono. Arciuch Lachów, syn
Jermak, zięć Osip, żona Fiesia, córki:
Aryna, Ахіпіа, Aryna, wnuczka Piokła,
trzyma gruntu płatnego włókę iedną, ma
koni dwoie, ma męskich dusz trzy, bia-
łogłowskich pięć, płaci złotych ruskich
siedmdziesiąt. Choma Nazarow, syn Mit-
rucha, Marko, żona Nasciucha, córki:
Arucha, Warka, Hanka, trzyma gruntu
płatnego włókę iedną, ma koni dwoie, ma
męskich dusz trzy, białogłowskich cztyry,
płaci złotych ruskich siedmdziesiąt. Dzie-
mid szewc, bezżenny, ma duszę iedną.

Lains Шепіт facit: gruntu ciahłego
włok sześć, płatnego włok trzy у trzy
czecwierci, koni dwadzieścioro czworo,
pryhonu dwadzieście cztyry dni męskiego,
białogłowskiego dni dwadzieście dwa, dusz
męskich czterdzieście dwie, białogłowskich
czterdzieście trzy, płaty złotych ruskich
dwieście piętnaście.

Wieś PryshnkL Dzienis Klimow, sy-
nowie: Siemion, Janko, żona Praskowia,
trzyma gruntu ciahłego pułwłoki, koni
ma dwoie, służy pryhonu męskiego dni
dwa, białygłowskiego dni dwa, dus& ma
męskich trzy, białogłowska iedna. Atrosz-
ko Klimow, synowie: Wasil, Siemion,
Hauryło, żona Olesia, córka Matruna, trzy-
ma gruntu ciahłego pułwłoki, ma koni

35
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dwoie, służy pryhonu męskiego dni dwa,
białygłowskiego dni dwa, ma dusz mę-
skich cztyry, biąłogłowskieh dwie. Jurko
Sciepanow, syn Prachor, żona Ahapia,
matka Pałahieja, synowa Audocia, córka
Arucha, wnuczka Rypinia, Ahapia, trzyma
gruntu ciahłego pułwłoki, ma koni dwoie,
służy pryhonu dni dwa męskiego, biały-
głowskiego dni dwa, ma męskich dusz
dwie, biąłogłowskieh sześć. Korniło Jur-
ków, synowie: Łukasz, Janko, Pawluk,
Sidor, żona Aryna, córki: Pałahieja, Au-
dpcia, trzyma gruntu ciahłego trzy czwier-
ci włoki, ma koni dwoie, służy pryhonu
męskiego dni trzy, białygłowskiego dni
trzy, ma męskich dusz pięć, biąłogłow-
skieh trzy. Dziemid Jurków, synowie:
Radzko, Isak, Pilip, Piatrók, Ławryn, żo-
na Ahapia, synowa Marka curka Aru-
cha, trzyma gruntu ciahłego trzy czwierci
włoki, ma koni dwoie, służy pryhonu mę-
skiego dni trzy, białygłowskiego dni trzy,
ma męskich dusz sześć, biąłogłowskieh
trzy, Woyt wre dwrorze Anton Iwanów,
żona AJona, córka Kaciaryna, ma męską
duszę iedną, biąłogłowskieh dwie. Pastuch
dworny Kuzma Hałuzow, syn Macwiey,
żona Chadora, ma męskich dusz dwie,
białogłowska iedna.

Summa latusow facit: gruntu ciahłego
włók dziewięć, płatnego włoki trzy у trzy
czwierci włoki, koni trzydzieście cztyry,
pryhonu męskiego dni trzydzieście sześć,
białogłowskiego dni trzydzieście cztyry,
dusz męskich sześćdziesiąt pięć, biało-
głowskich sześćdziesiąt iedna, płaty zło-
tych ruskich dwieście piętnaście.

Pod trzema zmianami dwornemi grun-
tu pasznego włók siedem.

їліМ sianożętne: łuh sianożętny nad
rzeką Zaranowką ieden, łuh sianożętny
nad stawem ieden, łuch sianożętny nad
rzeką Ledczanską ieden, łuch sianożętny
nad ieziorem Ledccm ieden, w których
czterech łuhach znayduie się gruntu włók
trzy. W lasach, borach у błotach znayduie
się gruntu włók pięć у trzy czwierci.
Włoki w tey maietności Ledcu yigore

i tego podawczego inwentarza gruntu uży-
J tecznego tak w zmianach dwornych у

chłopskich z sianożęciami tudzież w la-
sach, borach у błotach ogułem włók dwa-
dzieścia ośm у puł.

Summaryusz ieneralney inłraty у całego
maiątku maietności Ledca w roku tysiąc
siedemset siedmdziesiąt piątym wyiiąui
dowany, jako to: dymów dwadzieście,
koni trzydzieścioro czworo, gruntu ciahłego
włók dziewięć, płatnego włók trzy у trzy
czwierci włoki, w zmianach dwornych
gruntu włók siedm, sianożętnego gruntu
włók trzy, w łuhach gruntu włók sześć
у czwierć włoki, łuhów cztyry, uroków
dwa, pryhonu męskiego dni trzydzieście
sześć, białogłowskiego dni trzydzieście
pięć. Staw ieden, młyn ieden, dusz mę-
skich sześćdziesiąt pięć, biąłogłowskieh
sześćdziesiąt iedna; ieziór dwa, sadzawek
dwie, zhonów męskich sześć, biaiogłow-
skich dwa, ogrodów warzywnych cztyry,
sad ieden, karczma iedna.

Przy podaniu tego inwentarza zosta-
wuie się paenes fundum dworu Led<>zan-
skiego zboża różnego, które circa ехетр-
tionem ma być ziarnem w iściznie po-
wrócone, idque: żyta czystego miary czeć-
wierciowey połowinek nowych pięć, żyta
berłowe^o miary teyże połowinek dziesięć,
gryki miary teyże połowinek dwie, efficit
połowinek siedrnnaście. Żyta w zasiewie
połowinek pięćdziesiąt, po złotych ruskich
iedynaście, złotych ruskich pięćset, pięć-
dziesiąt. Owsa połowinek pięćdziesiąt, po
złotych ruskich pięć, złotych ruskich dwie-
ście pięćdziesiąt: Jęczmienia połowinek
dziesięć, po złotych ruskich ośm, złotych
ruskich ośmdziesiąt. Pszenicy połowinek
dwie, po złotych ruskich piętnaście, zło-
tych ruskich trzydzieście. Gryki połowinek
ośm, po złotych ruskich sześć, złotych rus-
kich czterdzieście ośra. Grochu połowinek
dwie, po złotych dziewięć, złotych ruskich
ośmnaście. Siemienia lnianego połowinka
iedna, po złotych ruskich dziesięć, złotych
ruskich dziesięć. Aręda sadu złotych rus-
kich pięćdziesiąt. Łowienie ryb złotych
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ruskich sto. Aręda karczmy złotych rus-
kich dwieście pięćdziesiąt. Czynszu z całey
włości złotych ruskich dwieście piętnaście.
Pokocielszczyzny złotych ruskich trzydzie-
ście. Krów dwanaście, złotych ruskich sto
dwadzieście, owiec dwanaście, złotych rus-
kich dwadzieścia cztyry, siana wozów trzy-
sta, po złotych ruskich pułtora, złotych
ruskich cztyrysta pięćdziesiąt.

Summa summarum efficit złotych rus-
kich dwa tysiące dwieście dwadzieście
pięć.

Psów skarbowych folwarkowych do
bydła zostawuie się dwoie, które także
przy ехрігасуі maią być powrócone. Na-
sion ogrodowych: botwiny garcy dwa, ro-
sady czwierć funta, rzodkwi pułkwarty,
rzepy pułkwarty, marchwy garcy dwa.

Ordynacya powinności poddaństwa Led-
czańskiego. Powinność włości Ledczaiiskiey
do teraznieyszego powinna referować się
inwentarza, a nayprzód: pryhon vigore usta-
nowy każdy z gruntu swego, iako to z
włoki dni cztyry męskiego, a dni cztyry
białogłowskiego zasłużyć maią z czym
dwór nakaże, uroków sianożętnych dwa,
jako to łuh nad rzeką Zaranowką у łuh
drugi, który pod zmianą przypadał, te bez
pryhonu całą włością, nie wyłączaiąc у
tych, co czynsz płaco, każdy z nich z cha-
ty wiele łudzi do kos у sposobnych być
może, wychodzić powinni, a te dwa urold
poty sami dozierać maią, aż poką zkoszą,
wysuszą у do stogu lub puń dwornych
iak dwór nakaże złożą у zwiozą; inne
zaś sianożęci, iako to łuhów dwa у w
zmianach będące pryhonem sprzątane być
powinne. Zhonów włość Ledczanska sześć
z końmi, iako to: z wiosny pod jarzynę z
sochami dwa, z bronami dwa у pod żyto
także alias popar z sochami ieden у bro-
nami ieden, z tym dokładem, aby każdy
na zhon wiele w chacie koni roboczych
być może wyiechał nie według gruntu
rachuiąc. Kobiecich zhonów na żniwo ie-
den na żyto, a drugi na jarzynę odbywać
powinni; dokłada się у to, że na obżynki
żytnie у jarzynne wszystkie wyiść powin-

ne, ale za to J. pan tenutor dawnieyszym
zwyczaiem wódki у piwa dać im powi-
nien będzie. Tłoka całą włością do wywie-
zienia gnojów na zmianę poparową po-
winna być z poddanych Ledczanskich, ale
w ten czas chlebem skarbowym nakar-
mieni być powinni. Stróża tygodniowa z
włości wysługiwana być ma, z tym iednak
dokładem, że w czasie oney dzień pry-
honny powinny z gruntu ma być pora-
chowany. Młódźba koleyno nie tylko z
przyhonnych, ale у z czynszowych wysłu-
giwać się będzie. Podwody nigdzie pędzać
się nie powinne, chyba czasu suchości,
ieżełi by wody na swym młynie nie było,
tedy na cudzy młyn rzendowką iezdzić
maią, nie rachuiąc to im .za pryhon, inne
zaś podwody na potrzebę J. P. tenutora
nie daley iak do Witebska у to trzy razy
w rok koleyno każda chata zasłużyć ma;
ieżeliby zaś im. pan tenutor więcey sobie
chciał użyć podwód, tedy w pryhonie od-
rachować powinien. Czynsz około Pokro-
wy wedłóg dawnego zwyczaiu poddani
Ledczanscy do dworu wnosić maią, na
co onym z odebrania kwity dać się po-
winne. Po duszne, iak iest skarbowym in-
interessem, z dusz sta szterdziestu dwuch
razem na wszystkie attynencye maiętności
Ledca napisane; tak zgromadziwszy ra-
zem, iako to icłim. panowie Krzeczkowscy
ze wsi swych Paszkowa у Nowików, a
im. pan wiecznik Kazimierz Letecki ze wsi
Białousowa у Chocimszczyzny junctim
do kancellaryi prowincyonalney importo-
wać у kwit spoiny odebrać powinni; toż
się samo rozumieć ma o paykach żyt-
nich, у ieżeliby się nakazał z kancella-
ryi prowincyonalney jakowy z duszy roz-
kład, nierozdzielnie wszystkie attinencyi
Łedezanskie znosić się z sobą у odby-
wać maią. Drwa na opał dworowy każ-
dy z włoki po sążniu, a z pułwłocza po
pułsążnia bez pryhonu zwieść у skłaść.
tekoż pod osieć drew kostrowych suchych
tymże zwyczaiem z włoki sążeń a z puł-
włocza pułsążnia maią. Lod do lodowni
nawieść także bez pryhonu maią. Łowię-
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nie ieziór zimo razy trzy, a latem razy
dwa bez pryhonu; dalsze zaś łowienie pry-
honem odbywać powinni. Mliwo na mły-
nie dwornym, który iest do arędy żydo-
wi podany, iest taka ustanowa, aby na
dworną potrzebę wolne było, z tym dokła-
dem, iż ieżeliby nadto na swóy profit,
iako to pokruty у inne chciał mleć J. pan
tenutor dla siebie, tedy z arędarzem o to
umiarkować się ma, aby do arędy usz-
czerbku nie było. Kunica od zamąż idą-
cych kobiet do samego wiecznika nale-
żeć ma. Opatrzenie młynu iako to, broń
Boże niezwyczayney powodzi, rozerwania
grobli, lub nowey robienia у sypania, te-
dy у całą włością bez pryhonu pełnić
maią. Opatrzenie czyli reperacya dworu у
wszelkiego zabudowania, iako iest postą-
piona J. P. tenutorowi co roczna sumina
po rubli piętnaście, tedy z takowey sum-
my, wszystkie reperacye dworu zastępo-
wać będzie. Mycie chust, robienie krup,
to wszystko z pryhonu. Jagód у orze-
chów z włoki po garcu, a z pułwłocza po-
pułgarca wnosić maią. Lasu iaki iest do
opału wszystkiemi sposobami J.pan tenu-
tor aby kazał strzedz obliguie się, gdyby
postronni sąsiedzi nie pustoszyli, a miano-
wicie zarośli borowey nad rzeką Zara-
nowką, nad łuhem Ledczanskim у nad
ieziorem Szewionem będącey ani chłopom
swym na łuczywę, ani nawet na dworną
potrzebę rąbać у psować, krom na poli-
sadką do oparkanienia dworu, tudziesz na
żerdzie tyJo do przepłotu mało wiele po-
zwala się у dębiny z łuhu Zaranowskie-
go na podpory tokowni у szuł z kilka wy-
rąbać wolno będzie. Super additur у to,
iż ieżeliby który poddany Ledczanski był
niezdolny do opłacenia podusznego, tedy
im. pan tenutor cokolwiek na to z swoiey
szkatuły wyda, przy ехрігасуі tenuty ra-
zem z summą kapitalną kompensowano
ma być.

W czym takowy inwentarz in omni-
bus punctis approbuiąc, ręką własną pod-
pisuię się. Dat w Ledcu roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt piątego, mca Apr.

piętnastego dnia. U tego inwentarza przy
wyciśnioney na czerwonym laku pieczęci
podpis ręki aktora у Wwch ichmw pp.
pieczętarzów temi słowy. Kazimierz Let-
tecki. Ustnie у oczewisto proszony pie-
czętarz od W.J.P. Kazimierza Letteckiego,
stoln. Czernihow., do tego inwentarza przy
prawie zastawnym szlachetnemu J.P. Koz-
mie Dymanowie, radcy Witt. danego na
maiętność Ledco, w prowin. Witt. leżą-
cey, na rzecz w nim intus wyrażoną, do
którego podług prawa podpisuię się Teo-
fil Mohuczy komór, prowin. Witt. mp.
Oczewisto proszony pieczętarz od osoby
wyżey opisaney do tego inwentarza przy
prawie zastaw nym danego szllmu J P. Koz-
mie Dymanowi, radcy Wittmu, do kture-
go ut juris est podpisuię się Józef Łozow-
ski mp. Oczewisto proszony pieczętarz od
osoby wyżey podpisaney clo tego inwen-
tarza danego w roku tysiąc siedmset
siedmdziesiąt piątym, msca Apryla dwu-
dziestego dnia szllmu J. panu Kozmie
Dymanowi, radcy Wittmu, do którego
podpisuię się Symon z Ramelu Szaszor
Ramsza. Który to takowy inwentarz za
przyznaniem onego przez wyż wyrażoną
osobę у za podaniem do akt, iest do
xiąg ziem. prowincyi Wittey przyięty у
wpisany.
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Przyznanie wieczystego inwętarza, od
WJ.PP- Szumowiczów WJX. Eysymątowi
у W.JP. Anzelmowi Eys> matowi danego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
piątego, miesiąca Junyi szesnastego dnia.

Przed nami sędziami na Trybunał
główny W" X° L° z woiewodztw у powia-
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tów w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt piątym obranemi у aktu-
alnie w mieście JKr. mści Grodnie zasia-
daiącemi, stanowszy osobiście WWJPP.
Leon у Scholastyka Szumowicz iwie mał-
żąkowie, starostowie Kazimierzowscy, in-
wentarz maiętności Siemionowki, dóbr
ziemskich wieczystych, w powiecie Gro-
dzieńskim leżących, przy podaniu onych
vigore prawa przedażnego od tychże WW
JPP. Szumowiezów, starostów Kazimie-
rzowskich małżąków, W.J. Xiędzu Jerze-
mu Eysymątowi, Kanonikowi Inflantskie-
mu w possesyą służący у należący przy-
znali у takowe swe przyznanie w xiędze
przyznań własnemi utwierdzili rękoma,
którego thenor seąuitur estąue talis.

Inwentarz maictności Siemienoivki, dóbr
ziemskich wieczystych, w powiecie Gro-
dzieńskim leżących, przy podaniu onych
vi gore prawa wieczyście przedażnego przez
nas Leona у Scholastykę z Szukiewiczów
Szumowiczów, starostów Kazimierzowskich,
małżąków, WJ.X. Jerzemu Eysymątowi,
Kanonikowi Inflantskiemu w possesyą in-
fundotych że dóbr zporządzony roku ty-
siąc siedmset siedmdziesiąt piątego, mie-
siąca Juniji czternastego dnia.

Opisanie zabuaoicania dwornego. Na-
przód wchodząc ode wsi do dworu most
z paręczami dany na kopanicy koło stawu
będącego, zszedłszy z mostu po prawey
stronie łaźnia z sieńmi do tarcia lnu у ko-
nopi, nie dawno reperowana, nie pokryta,
w samey łaźni drzwi z tarcic na zawia-
sach żelaznych, w sieniach drzwi niemasz,
pominowszy łaźnią drugi most z paręczami,
z lewey strony mostu staw duży zary-
biony różnego rodzaiu rybami, a z prawey
strony tegoż mostu młyn nowy dranicami
pokryty, z dwtiygiem drzwi, idque ied-
nych z góry. drugich z dołu, na zawia-
sach żelaznych, przy górnych zasówka
drewniana ze szrodka, przy dolnych za-
szczepka żelazna gruba у zamek wiszący
dobry, we młynie kamienie nowe, sze-
ściernia z dwoma rochwami żelaznemi
sztabowemi, panewka, pułpryca, wał z'

dwoma rechwami sztabowemi у dwoma
sopłami, młot do nakucia kamieni w tym-
że młynie; pominowszy młyn, idąc prosto
groblą, ogród duży fruktowy różnego ro-
dzaiu drew у warzywni należycie oparka-
nioney, w którym ogrodzie kanał duży,
nowo wyszlamowany у zarybiony, z pra-
wey strony, z lewey zaś tenże sam staw
wierzbą osadzony. Wszedszy w bramę w
końcu stawu stojąca, wraz przy bramie w
lewey stronie browar duży, dranicami po-
kryty, w którym wołownia, osieć do wy-
rabiania stodów у karmnik na wieprze, w
browarze hornów wymurowanych dwa,
drzwi do browaru podwóyne na biegunach,
z zaszczepką у proboiem żelaznym, do
wołowin drzwi z tarczyc na biegunach,
do osieci drzwi z tarcic na biegunach, z
zaszczepką żelazną у proboiem, do kar-
mnika drzwi z tarcic na biegunach, stu-
dnia ocembrowana wedle browaru z ryną
do lania wody w kotły, za browarem wraz
nad samym stawem chlewczyków dwa
na ptastwo słomo krytych, dwoygiem drzwi
z tarcic na biegunach; pominowszy bro-
war idąc ku sianożenci dziedziniec folwar-
kowy wygrodzony, idąue z lewey strony
od stawu tyn dany у wrota dla wypu-
szczenia na staw ptastwa, wrota z tarcic
na biegunach z zaszczepką żelazną у pro-
boiem, z prawey strony tyn dany od ogro-
du warzywnego drugiego; pomiędzy tym
wygrodzeniem ku olszynie budynek folwar-
kowy, dranicami pokryty, posrzodku tego
budynku drzwi do sieni z tarcic, na za-
wiasach żelaznych, г klamką żelazną za-
szczepką у proboiem do izby białey, izba
duża biała z piecem у kominem z cegieł
na dach wyprowadzonym, piec z kafel
ordynaryinych, okien dużych cztery, w
drzewo oprawnych, z teyże izby drzwi na
zawiasach żelaznych z zaszczepką у pro-
boiem do komory, komora z iednym ok-
nem dużym w drewą oprawnym; naprze-
ciw izby białey przez tez samą sień pie-
karnia z komorą, w piekarnipiec gospo-
darski do upieczenia chleba, z cegieł robio-
na, okien z piekarni dużych trzy w drzewo
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oprawnych, przy piekarni drzwi na zawia-
sach żelaznych, przy komorze piekarnia-
ney drzwi także na zawiasach żelaznych,
z zaszczepką у proboiem, w sieniach fol-
warkowych przeciwko samych drzwi ko-
mora bokowa sadzenia ptastwa, z drzwiami
z tarczyc, na zawiasach żelaznych, z za-
szczepką у proboiem. Za folwarkiem wraz
z tyłu od olszyny chlewek słomą pokryty
do zapędzania ptastwa, z drzwiczkami
na biegunach, proboiem у zaszczepką;
idąc od budynku folwarkowego do budyn-
ku mieszkalnego, pominowszy browar,
dziedziniec duży, poszedłszy kilka kroków
w lewey stronie nowo wybudowana spi-
żarnia у sernik, gontami pokryte, idque
na dole spiżarnia, na gurze sernik, z gan-
kiem wkoło z toczonych balasów danym,
do spiżarni drzwi z tarcic na zawiasach
żelaznych, zamkiem wnętrznym, proboiem
у zaszczepką, pomost у stoi z tarcic da-
ny, policy także wkoło z tarcic podawa-
ne, szafka z szufladkami do zsypywania
krup; wyszedłszy ze spiżarni schody do
sernika, przy końcu wschodów w gurze
drzwi na zawiasach żelaznych do ganku
z zaszczepką у proboiem; wszedłszy na
ganek drzwi do sernika na zawiasach że-
laznych, z zamkiem wnętrznym, zaszczep-
ką у proboiem, z tarcic, sam sernik z
sztakietów piłowanych, z stolą z tarcic
nad gankiem daną; pominowszy spiżarnią
у podszedłszy trochę dziedzińcem budy-
nek duży, gontami pokryty, mieszkalny,
frontem stoiący przeciwko sadu starego
у lodowni. Nayprzod z dziedzińca sieni z
drzwiami dębowemi podwóynemi stolar-
skiey roboty, na zawiasach żelaznych,
dwoma antabami żelaznemi у drongiem
do zasuwania onych ze szrzodka, w sie-
niach bruk kamienny у okienko iedne
nade drzwiami w drzewo oprawne, w le-
wey stronie drzwi dębowe poiedyricze sto-
larskiey roboty, na zawiasach żelaznych,
zamkiem wnętrznym, do pierwszego po-
koiu, przy drzwiach wraz w koncie z le-
wey strony szafka stolarskiey roboty z
dwoygiem "drzwiczek, z wnętrznemi zam-

kami, idąue iednych w gurze, drugich
w dole, poszrzodku tey szafki szuflada
zamkiem wnętrznym; pierwszy pokoy wy-
bity obiciem włóczką szytym, koło ścian,
okien у uszaków lisztwy podawane z tar-
cic stolarskiey roboty, podłogę z tarcic,
kominek szafiasty, ze wnątrz z blachą do
zamknięncia onego, komin na dach wy-
prowadzony, okien okutych w wołów op-
rawnych z zaszczepkami żelaznemi cztery;
z tegoż pokoiu drzwi podwóyne stolar-
skiey roboty, na zawiasach żelaznych po-
bielanych у zamkiem wewnętrznym po-
bielanym у dwoma zasówkami pobielane-
mi do pokoiu sypialnego, ten pokóy także
szytym obiciem wybity, podłoga takoż у
w pierwszym pokoiu, okien takichże iak
w pierwszym pokoiu trzy у do każdego
okna z tarcic okienice podawane, na za-
wiasach żelaznych, z kruczkami, proboia-
mi żelaznemi, piec duży z kafel dobrych
ieden na tę dwa pokoie; z tego pokoiu
drzwi poiedyncze na zawiasach żelaznych,
klamką, zaszczepką у proboiem do sionek,
w siąkach bruk kamienny, w tychże sion-
kach z lewey strony bokówka, do którey
drzwi poiedyncze stolarskiey roboty, na
zawiasach żelaznych, z zamkiem wnętrz-
nym, okno duże iedne połowę w ołów
oprawne, a połowę w drewna, okute żela-
zem, z zaszczepkami, drugie okienko nade-
drzwiami w teyżc bokowce; po prawey
stronie w tychże sionkach schody tarci-
cami obite na gurę, do których poiedyn-
cze drzwi na zawiasach żelaznych, z zasz-
czepką у proboiem, pod schodami tymiż
do schowania drzwi drugie na zawiasach
z zaszczepką у klamką; ex opposito drzwi
sypialnego wychodzących, drzwi na za-
wiasach żelaznych, zamkiem wnętrznym
do kuchni, w kuchni bruk dany, okien
niewielkich w drzewo oprawnych dwie,
stół kuchenny duży, szafa kuchenna duża
okuta, drzwiczkami podwóynemi, na za-
wiasach żelaznych, proboiami у zaszczep-
ką, kuchnia murowana z cegieł у komin
z cegieł murowany wyprowadzony na dach;
od kuchni ściana do sali skroś murowa-
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na, w którey okno wykute do podawania
iedzenia do sali, do którego okna są
drzwiczki dane na zawiasach żelaznych, z
zaszczepką у proboiem; z tey kuchni wy-
chodzą drzwi z tarcic na zawiasach żelaz-
nych, zamkiem wnętrznym wtył podwórza,
drugie drzwi mnieysze ex opposito wy-
chodzących drzwi sypialnego pokoiu do
sionek, a z sionek do kuchni na zawia-
sach żelaznych z zaszczepką у proboiem
do sionek; wszedłszy w siaki w lewey
stronie drzwi do gardyroby na zawiasach,
z zamkiem wnętrznym, w gardyrobie bruk
dany., okno duże okute w ołów oprawne,
z okienicą zeszrzodka zasuwaną iedne,
okienko niewielkie nade drzwiami, w
drzewo oprawne drugie; wyszedłszy z gar-
deroby w lewą stronę wraz drzwi na za-
wiasach żelaznych, klamką, zaszczepką у
proboiem do izby kuchenney, w izbie ku-
chenney podłoga z cegieł dawana, okien
dużych okutych w drzewo oprawnych dwie
z okiennicami z podwórza zasuwanemi,
piec piekarski. Wyszedłszy z tey izby do
tychże sionek w lewą stronę drzwi poie-
dyńcze na zawiasach żelaznych, z zasz-
czepką у proboiami do drugich sionek, z
których w lewą stronę drzwi dębowe po-
iedyńcze na zawiasach żelaznych z zam-
kiem wnętrznym do pokoiu gościnnego,
w tym pokoiu posacka z cegieł dawana,
okien okutych w ołów oprawnych trzy z
okiennicami zeszrzodka zasuwanemi; w
tymże pokoiu szafka dla schowania z
drzwiczkami у zamkiem wnętrznym; wy-
chodząc z tego pokoiu w lewey stronie
drzwi na dziedziniec dębowe podwóyne,
na zawiasach żelaznych, z antabami że-
laznemi у drągiem do zasuwania onych
zeszrzodka; ex opposito zaś drzwi wycho-
dzących z gościnnego pokoiu drzwi pod-
wóyne stolarskiey roboty, na zawiasach że-
laznych pobielanych, z zamkiem wnętrz-
nym pobielanym у dwoma zasuwkami że-
laznerni pobielanemi do sali, w sali pod-
łoga z tarcic, szafek w murze zainczy-
stych dwie, okien dużych w ołów opraw-
nych bez okiennic trzy, z sali drugie

drzwi podwóyne takie iako у pierwsze,,
które wychodzą do sionek pierwszego po-
koiu у na dziedziniec; przeciwko okien
pokoiowych na dziedzińcu mlecznica у
ledownia, słomą pokryta, nie dawno wy-
budowana, do którey drzwi z tarcic dob-
rze okute, zamkiem wnętrznym, zaszczep-
ką у proboiem iedne, a drugie zeszrzod-
ku podwóyne, na zawiasach żelaznych,
zaszczepką у proboiem; idąc od ledowni
prosto ku bramie gątami kry tey ulica
szeroka wygrodzona z iedney strony od
ogrodu warzywnego,-z drugiey od pola;
poszedszy tą ulicą w lewey stronie bra-
ma duża z wrotami podwóynemi z tarcic
na biegunach, któremi wrotami wieżdzaią
do gumna, stayni, obór etc. Nayprzód
rpwną z tą bramą z lewey strony wozow-
nia z wrotami podwóynemi z tarcic na
biegunach, zaszczepką у proboiem, z pra-
wey strony odryna na siano, do którey
wrota są podwóyne z tarczyc na biegu-
nach, z zaszczepką у proboiem, pominow-
szy odrynę po teyże prawey stronie gum-
no duże, słomą poddek kryte, w którym
iest torpów do kładzenia zboża osimnaście,
wrót do tego gumna z tarcic podwóynych
szesciorą, idąue czworą z zasuwkami ze-
szrzodka, a dwoie z zaszczepkami у pro-
boiami у zamkami wiszącemi, wszystkie
te wrota na biegunach; ex opposito tego
gumna spichlerz duży. gontami kryty,
drzwi z tarcic okutych dobrze do tegoż
szpichlerza dwoie, z zamkami wnętrznemi,
zaszczepkami, proboiami, zasieków na dole
pięć, schody na gurę, na gurze zasieków
potaiemnycli trzy, szpichlerz ten cały na
podmurowaniu; ex opposito tey bramy
wchodzącey do gumna, obór etc, staynia
duża, słomą kryta, do którey wrót z tar-
cic na biegunach dwoie, w końcu tey
stayni ku gumnowi bramka bez wrót, na
oborę idąca; wychodząc z bramki w le-
wey stronie staynia duża, słomą kryta, de
nowo wyreperowana, do którey wrota na
biegunach z zaszczepką у proboiem, w
którey stayni w końcu iest przepierzenie
dane, z kłótego drzewa na zrzebięta, do
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którey staieńki drzwi na biegunach z obo
ry; ex opposito tey stayni chlewów dwa,
słomą krytych, na owce, do których na
biegunach wrót dwoie; ex opposito zaś
starey stayni chlewy dwa duże na bydło
pod iednym nakryciem słomianym także
niedawno wyreperowane, do których wrót
na biegunach dwoie; idąc nazad ku bram-
ce, która idzie na oborę, w lewey stro-
nie pod iednym nakryciem chlewów dwa,
dopióro wyręperowanych. ieden mały na
świnie, drugi duży na bydło, w małym
chlewie ' wrota małe na biegunach, a w
dużym wrót dwoie podwóynych, idque
iedne od obory, a drugie od pola; te ca-
łe zabudowanie należycie iest ogrodzone;
chmiel znayduie się iak w obydwuch wa-
rzywnych ogrodach, tak też na całey gro-
bli, która iest wedle stawu od Olszyny;
ułów wedle syrnika z pszczołami trzy,
bez pszczół siedym.

Poletki dworne bez wymiaru: ieden z
nich nazywa się Zadworze, drugi Pod-
brzoski, trzeci Siemionowszczyzna, wszyst-
kie te poletki są równe; w poletkach Za-
dworze у Podbrzoski bor sosnowy, w po-
letku Siemionowszczyzna gay brzozowy z
różnym zielonym drzewem, gay olchowy
przy stawie, wkoło rzeczki ze stawu idą-
cey aż ku granicy Liszkowskiey. Na każ-
dy poletek dworny wysiewa się dworney
miary żyta szanków trzydzieście, pszenicy
ozimey teyże iniary szanków cztery.

Sianożęci tak koło Olszyny, iako у
między poletkami na wozów dwieście.

Wieś Siemionowka z ich powinnością у
daniną. Dym ieden, gruntu pułwłoki, Ma-
ciey Klimuk z bratem nie żonatym Ław-
rynem, u Macieja syn JBartłomiey, synów
dwóch, dni męskie trzy, dni kobiecie trzy,
wołów dwa, konia iednego, kapluna ied-
nego, grzybów kopę. orzechów garniec.
Dym drugi, gruntu pułwłok, Jakub Kli-
muk z bratem nieżonatym Jurkiem, syna
iednego, dni męskich trzy, dni kobiecie
trzy, wołów dwa, kapłuna iednego, grzy-
bów .kopę, orzechów garniec. Dym trzeci,
gruntu pułwłoki, Marcin Syczyk z bratem

nieżonatym Eliaszem, a Marcin synów
trzech: Mikołay, Jurko у Hryhor, sy-
nów czterech, dni męskie trzy, dni
kobiecie trzy, wołu iednego, konia ied-
nego, kapłuna iednego, grzybów kopę,
orzechów garniec. Dym czwarty, gruntu
czwierć, Marcin klimuk, u Marcina syn
Andrzey, syna iednego, dni męskie trzy,
dzień kobieci ieden, wołów dwa kapłuna
iednego, grzybów kopę, orzechów garniec.
Dym piąty, gruntu pułwłoki, Marcin Ho-
łowacz Bohatyr z bratem nieżonatym Szy-
monem tkaczem, u Majcina synów dwóch
Jerzy, Jgnacy, synów trzech, dni męskie
trzy, dni kobiecie trzy, wołów dwa, konia
iednego, kapłuna iednego, grzybów kopę,
orzechów garniec. Dym szósty, gruntu
pułwłoki, Lewon Kapłun z dwoma bracią
nieżonatemi Zacharyaszem у Bałtrukiem,
synów dwóch, dni męskie trzy, dni kobie-
cie trzy, wołu iednego, koni dwoie, ka-
płuna iednego, grzybów kopę, orzechów
garniec. Dym siódmy, gruntu czwierć,
Mateusz Bobruk, synów ma dwóch Ma-
cieja у Kazimierza, synów dwóch, dni
męskie trzy, dzień kobieci ieden, wołów
dwa, konia iednego, Kapłuna iednego,
grzybów kopę, orzechów garniec. Dym
ósmy, gruntu czwierć, Stanisław Gizuk,
leśniczy, pańszczyzny ieszcze dotąd nie
służy, synów ma dwóch Mateusza у Jaś-
ka, dzień kobieci ieden, kapłuna iednego,
grzybów kopę, orzechów garniec. Dym
dziewiąty, gruntu pułwłoki, Siemion Kar-
puk, synów na czterech: Benedykta, Mi-
chałka, Siemiona у Stanisława, synów
czterech, dni męskie trzy, dni kobiecie
trzy, wołów dwa. konia iednego, kapłuna
iednego, grzybów kopę, orzechów garniec.
Dym dziesiąty, gruntu czwierć, Karpucz-
kowa wdowa, syn nie żonaty Bartłomiey,
syna iednego, dni męskie trzy, dzień ko-
bieci ieden, wołów dwa, konia iednego,
kapłuna iednego, grzybów kopę orzechów
garniec. Dym iedynasty, gruntu pułwłoki,
Alexieja Wołczkowa, syn nieżonaty Jasko,
syna iednego, dni męskie trzy, dni kobie-
cie trzy, wołów dwa. kapłuna iednego.
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grzybów kopę, orzechów garniec. Dym
dwónasty, gruntu pułwłoki, Pauluk Cito-
wicz, synów ma trzech: Jaśka Wasila у
Jakuba, synów trzech, dni męskie trzy,
dni kobiecie trzy, wołów dwa. kapłuna
iednego, grzybów kopę, orzechów garniec.
Dym trzynasty, gruntu pułwłoki, Marcin
Parchwienczyk z bratem nieżonatym Mar-
cinem, u Macieja synów trzech: Pietruk,
Chwiedor у Harasim, synów czterech, dni
męskie trzy, dni kobiecie,trzy, wołów dwa,
konia iednego, kapłuna iednego, drzybów
kopę, orzechów garniec. Dym czternasty,
gruntu pułwłoki, Szymon Danilczyk z
bratem nieżonatym Michałkiem. u Szymo-
na syn Jakub, synów dwuch, dni męskich
trzy, dni kobiecich trzy, wołów dwa, ka-
płuna iednego. grzybów kopę, orzechów
garniec. Dym piętnasty, gruntu pułwłoki,
Аіехіеу Klimuk z bratem nieżonatym
Jaśkiem, u Alexieja synów dwuch: Wasil
у Mikołay, synów z bratem trzech, dni
męskich trzy, dni kobiecich trzy, wołów
dwa, kapłuna iednego, grzybów kopę,
orzechów garniec. Dym szesnasty, gruntu
pułwłoki, Jasko Chwiedorow Kireyczuk,
synów ma trzech: Łukosza, Siemiona у
Andrzeja, synów trzech, dni męskich_ trzy,
dni kobiecich trzy, wołów dwa, konia ie-
dnego, kapłuna iednego, grzybów kopę,
orzechów garniec. Dym siedymnasty, grun-
tu pułwłoki, Roman Kiereyczuk, synów
ma dwóch: Marcina żonatego, Bartłomieja
nieżonatego, synów dwóch, dni męskich
trzy, dni kobiecich trzy, wołów dwa, ka-
płuna iednego, grzybów kopę, orzechów
garniec. Dym osimnasty, gruntu pułwłoki,
Andrzey Sierhiey, ma synów dwóch: Ja-
kuba у Michałka, Jakób żonaty, syna ma
Sciepurę, synów trzech, dni męskich trzy.
dni kobiecich trzy, wołów dwa, konia
iednego, kapłuna iednego, grzybów kopę,
orzechów garniec. Dym dziewięntnasty,
gruntu pułwłoki, Józef Hołowacz z bratem
nieżonatym Siemionem, brata iednego,
dni męskich trzy, dni kobiecich trzy, wo-
łów dwa, konia iednego, kapłuna iednego,
grzybów kopę, orzechów garniec. Dym

dwódziesty, gruntu pułwłoki, Prokop Hoło-
wacz z bratem nieżonatym Ławrynem,
brata iednego, dni męskich trzy, dni ko-
biecich trzy, wołu iednego, konia iednego,
kapłuna iednego, grzybów kopę, orzechów
garniec. Dym dwódziesty pierwszy, grun-
tu czwierć, Ignacy Kiereyczuk, kucharz,
dotąd ieszcze pańszczyzny nie służy, syna
ma Teodora, syna iednego, wołu iednego,
konia iednego, kapłuna iednego, grzybów
kopę, orzechów garniec. Dym dwódziesty
wtóry, gruntu pułwłoki, Maciey Kirey,
syna ma żonatego Jakuba, - syna iednego,
dni męskich trzy. dni kobiecich trzy, wo-
łów dwa, konia iednego, kapłuna iednego,
grzybów kopę, orzechów garniec.

Latus: dymów dwadzieścia dwa, grun-
tu .czwierci pienć, gruntu pułwłoków sie-
dymnaście, synów z bracią czterdzieście
pięć, dni menskich sześćdziesiont, dni
kobiecich pieńdziesiąt pięć, wołów trzy-
dzieście osim, koni piętnaście, kapłunów
dwadzieście dwa, grzybów kop dwadzie-
ście dwie, orzechów garcy dwadzieścia
dwa. Kazimierz Jurgielcwicz szewczyk,
sierota we dworze się hoduie, poddany.

Powinność tey wsi: z pułwłoki gruntu
iak chłop tak żonka w tydzień służą po
dni trzy, z czwierci gruntu chłop służy
na tydzień po dni trzy, żonka zaś od
świentego Jana do świentego Marcina po
dniu iednym służy, gwałty służą co ty-
dzień od zaczęcia żniwa aż do zakączenia
po iednym tylko zostawuioiic w chacie dla
ognia, iak ci, którzy służą pańszczyznę,
tak ci, którzy nie służą bez ехсерсуі wy-
chodzić powinni, straże tygodniową odby-
waią w koley po iednym, nocną po dwóch
w koley na każdą noc odbywaią, żonki
prócz pańszczyzny grzędy orzucać, kapustę
sadzić у oniin się przyimie rano у wie-
czór polewać swoich dni powinni, owce
strzydz у ich doić swoich dni powinni.
Pszczoły który ma у mieć bendzie poło-
wica na dwór należy.

Przy tey wsi kuźnia z warstalem ko-
walskim skarbowym, idąue: miech nie-
dawno wyreperowany, kowadło, szparonk,

36
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kleszczy dużych dwoie, młotów dużych
dwa, goździelniea, druszlak do przebijania
dziur, noż do wybierania rogu, sieczka do
rombania żelaza, młotek do ukucia koni,

Naprzeciw kuźni karczma de novo
wyreperowana, izba, komora, sień wielka
у w niey komórka, piwnica, browar z
osiecią, gumno у chlew do tey karczmy,
arędy z niey у z gruntu czwierci у mor-
ga iednego we trzy wzmiany przydanego
у ogrodu za browarem płaci na rok zło-
tych polskich dwieście piendziesiont, di-
co złotych polskich dwieście piędziesiąt,
dwa kamienie łoju у trzy czwierci miensa
karmnego dobrego wołu.

Czopowe, szelenżne arędarz sam prócz
arendy opłaca do kancelJaryi, a kwity
wziente do dworu oddaie.

Pustych czwierci przy tey wsi iest
trzy, zostaie tedy gruntu wszystkiego pod
wsią włók dziesięć у puł, numero włók
dziesienć у puł. Ta wieś ma ,sianożęci
pod Ihnatowiczami nad rzeką Świsłoczą,
a w drugim mieyscu nad rzeką Nietupą
z ichmość panami Maciejewskiemi grani-
czącą. Dymów abiuratowych pięć. Podym-
ne sami chłopi opłacaią, co ratę. odno-
sząc do kancelaryi Grodzienskiey koleyną
у kwity wziente do dworu oddaią.

W gruntach tak dwór iako у wieś zni-
kim niema dyfferencyi żadney.

Granice: z iedney strony od Wisie-
niewszczyzny mimo pola Kudryokic, Pro-
niewickie, Zopowickie aż do Jurowlan-
skich poi, od poi Jurowlanskich, drugą
ścianą koło gruntów mieyskich Krynskich,
aż do gruntów Astapkowskich, trzecim
bokiem od Astapkowskich aż do Gieniu-
szowskich. czwartą ścianą od Gieniuszow-
skich, mimo Pietraszewickie pola у Lisz-
kowskie pola у łąki aż do teyże samey
ściany od Wieszeniewszczyzny wszendy
kopcami zdawna ubespieczona.

Ogrodów pustych w tey wsi iest dwa
ieden trzyma kowal, który dopióro w tey-
że wsi mieszka zachoży, a drugi stelmach
także zachoży, w teyże wsi w Tedncy cha-
cie z kowalem mieszkaiący; za pozwolenie

chaty у ogrodów powinność ich iest do
dworu, iesliby potrzeba była, do reperacyi
kół czy poiazdu, czyli koni kucia, bez pła-
ty powinni robić.

Dobytek, płasłwo^ у zboże, jakie się w
ziarnie zostać ma circa fundum, tudzież
naczynie tak w mieszkalnym budynku,
jako w innych wszystkich na osobliwym
specyfikuią się regestrze.

Który to inwentarz podpisami rąk na-
szych у wielmożnych ichmościów panów
pieczętarzów od nas ustnie у oczewisto
uproszonych stwierdzamy. Pisań ut supra.
U tego przy prawie wieozysto przedażnym
inwentarza podpisy rąk tak samych akto-
rów iako też wielmożnych ichmościów
panów pieczętarzów in haec verba. Leon
Szumowicz S. JC. mp. Scholastyka Szu-
mowiczowa. Ustnie у oczewisto proszony
pieczętarz od wielmożnych J. Р. Р. Leona
у Scholastyki z Szukiewiczów Szumo-
wiczów starostów Kazimierzowskich, mał-
żonków, do tego wieczystego inwentarza
przy prawie przedażnym \VJ.X-u. Jerzemu
Kanonikowi Inflantskiemu, dziekanowi
Grodzieńskiemu, stryiowi у J. P. Anzel-
mowi synowcowi Eysymątom danego, po-
dług prawa podpisuię się Paweł Szyrma
podczaszy powiatu Pińskiego. Ustnie ocze-
wisto proszony pieczętarz od WWJPP.
Leona у Scholastyki z Szukiewiczów Szu-
mowiczów, starostów Kazimierzowskich,
małżonków, do tego wieczystego inwen-
tarza przy prawie przedażnym W. J. X-u.
Jerzemu Kanonikowi Inflantskicmu, dzie-
kanowi Grodzieńskiemu, stryiowi у J. P.
Anzelmowi synowcowi Eysymontom da-
nego podług prawa podpisuię się Mikolay
Czeczot mp. Ustnie у oczewisto proszony
pieczętarz od wyż wyrażonych osób do
tego wieczystego inwentarza podług pra-
wa podpisuię się Stanisław Szyrma mp.

Który to inwętarz, za ustnym ;y oczc-
wistym przez wyż wyrażone osoby przy-
znaniem, iest do xiąg Trybunału główne-
go wielkiego xięstwa Littewskiego spraw
wieczystych w mieście Jego Królewskiey
mości Grodnie expedyowanych, przyięty
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у: wpisany. Antoni Giełgud str. W. L.
Mar. Tr. "GL W. X. Lit. Thdsz Gzudow-
ski mieczn. powiatu Stomimskiego pisarz
Tr. GL W. X. Lit. Conn. FR Kołłupayło
Tr. Rntt.

N 68-1776 г. Іюля 2Є.

Инвентарь им нія Трупина, Видуклевскаго
пов та, съ деревнями Мазынтеле Пате-

ришки и Подворники Яна Увойня.
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Akt inwentarza maiętności Trupin
JPP. Sylwestrowiczóm służącego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
piątego, miesiąca Julij dwódziestego dzie-
wiątego dnia.

; Przed aktami ziemskiemi xięstwa
Zmuydzkiego repartycyi Rosienskiey com-
parendo personaliter W. J. Pan Jan
Uwoyn, starosta Swiatycki, inwentarz ma-
iętności Trupin wielmożnym ichm. panom
Theodorowi у Annie z Uwoyniow Syl-
westrowiczom małżonkom służący przyz-
nał et pro meliori robore w protokule
osobliwym wieczystym przyznań własną
ręką podpisał się, post quod prosił, ażeby
pomieniony inwentarz ze wszystką w nim
inserowaną rzeczą był do xiąg ziemskich
xięstwa Zmuydzkiego spraw wieczystych
przyięty у wpisany, który de verbo ad
verbum wpisuiąc, seąuonti exprimitur te-
norę.

Inwentarz podawczy maiełnosci Trupiny
nazwaney, w xięstwie Żmuydzkim, w po-
wiecie Widuklewskim leżąrey, przy pra-
wie zastawnym od W.J. pana Jana Uwoy-
nia, starosty Swiatyckiego, WJPP. Theo-
dorowi у Annie z Uwoyniow Sylwestro-
wieżom małżonkom, miecznym ziemi Wi-
nickiey, w roku tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątym, miesiąca Julij dwudzieste-
go dziewiątego dnia dany у sporządzony.

Wieś Masyntele. Michał Petraytis. czyn-
szu tynfów dziesięć, dni dwa, podroszczyz-
ny tynfów dwadzieście, kurów dwoie, ia-
iec dwadzieście, lnu garści dwadzieście,
pieńki kamień ieden. Maciey Skrodenis,
czynszu tynfów dziesięć, dni dwa, podrosz-
czyzny tynfów dwadzieście, kurów dwoie,
jaiec dwadzieście, lnu garści dwadzieście,
pieńki kamień ieden. Symon Czuzyn, czyn-
szu tynfów dziesięć, dni dwa, podroszczyz-
ny tynfów dwadzieście, kurów dwoie, jaiec
dwadzieście, lnu garści dwadzieście, pień-
ki kamień ieden.

Wieś Pacierzysslii. Bartłomiey JSoro-
czko, czynszu tynfów sześćdziesiąt, dni
dwa, podroszczyzny tynfów dwadzieście,
kurów dwoie, jaiec dwadzieście, lnu gar-
ści dwadzieście, pieńki kamień ieden.

Wieś Podworniki, Kazimierz Sztaskus,
czynszy tynfów dziesięć, dni dwa, pod-
roszczyzny tynfów dwadzieście, kurów
dwoie, jaiec dwadzieście, hm garści dwa-
dzieście, pieńki kamień ieden. Antoni
Staszkus, czynszu tynfów dziesięć, dni dwa,
podroszczyzny tynfów dwadzieście, kurów
dwoie, jaiec dwadzieście, lnu garści dwa-
dzieście, pieńki kamień ieden. Wawrzy-
niec Jankot, czynszu tynfów dziesięć, dni
dwa, podroszczyzny tynfów dwadzieście,
kurów dwoie, jaiec dwadzieście, lnu gar-
ści dwadzieście, pieńki kamień ieden. Ja-
kub Żukowski, czynszu tynfów dziesięć,
dni dwa, podroszczyzny tynfów dwadzieś-
cie, kurów dwoie, iaiec dwadzieście, lnu
garści dwadzieście, pieńki kamień ieden.
Maciey Skirmont, czynszu tynfów dziesięć,
dni dwa, podroszczyzny tynfów dwadzieś-
cie, kurów dwoie, iaiec dwadzieście, lnu
garści dwadzieście. pieńki kamień ieden.

Wieś Aukszkiele, pustosz. Jan Piot-
rowski młynarz Trupinski.

Młyn podaie się do woli W W JPP. za-
stawnych possessorów.

Giż supra wyrażeni poddani gwałty trzy
у tłoki trzy odprawiać powinni, oprócz
ludzi we wsiach Ile у Aukszkiele zwa-
nych mieszkaiących, od których należy
dni pełnić pięćdziesiąt ieden.
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Powinność poddaństwa takowa, maią у
powinni będą ciż poddani do ogrodów у
młódźby używani tyle razy, ile tego po-
trzeba będzie wyciągała.

Opisanie bydła, owiec, świń у ptastwa.
Krów in numero dwadzieście, owiec in
numero dwadzieście, świń in numero dwa-
dzieście, gęsi in numero dwadzieście, ku-
rów in nnmero dwadzieście. Przy ехріга-
суі zastawney tenuty in fundo maiętności
Trupin krów ma się zostać dziesięć, a
WWJPP. Sylwestrowiczóm małżonkom
wiecznością krów dziesięć, takoż owiec
ma się zostać dziesięć, a wiecznością dzie-
sięć, świń ma się zostać dziesięć, a wiecz-
nością dziesięć, gęsi ma się zostać dzie-
sięć, a wiecznością dziesięć, kurów ma
się zostać sześcioro, wiecznością sześcioro.

Pole zbożem żytnim у jarzynnym za-
siane być ma przy WWJPP. zastawnych
possessorów wiecznością; zboża żytniego w
roku teraznieyszym tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątym W-u J. P-u]staroście Swia-
tyekiemu ma być dano sledziówek dzie-
sięć, a przy ехрігасуі lat zastawnych
maią WWJPP. Sylwestrowiezowie zasiać
żyta sledziówek dziesięć, ięczmienia sle-
dziówek dziesięć.

Naczynie browarne. Kubeł wielki do
zacierania brahy dobry ieden, trąbnik sta-
ry ieden, kubłów piwnych dobrych dwa,
kubłów gospodarskich do składania wa-
rzywa starych у reperacyi potrzebnych
sześć, kocioł brażny bez trąbów у czapki
ieden, który ile funtów ważyć będzie, ty-
le WJPP. zastawni possessorowie zosta-
wić maią przy ехрігасуі lat zastawnych.

Ojrisanie budynków maiętności. Nay-
przód budynek mieszkalny nie nowy, w
którym okna w szkło kwartałowe w ho-
lów oprawione dwa, alkierz, w którym
okna kwartałowe w hołów oprawione na
zawiasach у zaszczepkach dwa. Боко а,
w którym okna dwa kwartałowe na za-
wiasach у zaszczepkach. Spiżarnia, w któ-
rey okno iest stare z mnieyszemi szybami.
U tych budynków drzwi podwóyne "z zam-
kami mosiężnemi. Z alkierza do spiżarni

idąc drzwi iedne z zamkiem, takoż z spi-
żarni do boczney drzwi iedne z zamkiem,
w budynku mieszkalnym piec z kafiów
białych farfurowych ieden, z boczney piec
z kafiów białych farfurowych ieden; na-
przeciwko izba z oknami dwoma staremi
na zawiasach, z drzwiami iednemi na
klamce, przez izbę komora z oknem ied-
nym na zawiasach, z drzwiami dwoma na
klamce, sień którey drzwi podwóyne z
zamkiem wnętrznym żelaznym, kuchnia z
kominem przez dach wyprowadzonym, z
drzwiami iednemi bez klamki, z kuchni
wtyle podwórza drzwi iedne na zawiasach
z zasuwką drewnianą у przez podwórze
folwark stary, w którym izba iedna z
oknami małemi dwoma dobremi, sień у
naprzeciwko piekarnia stara, z drzwiami
iednemi na zawiasach у klamce, boczna
spiżarnia у świren mnieyszy w ехсерсуі
zostaie dla W.J. Pana starosty Swiatyc-
kiego. Świren większy z zasiekami ieden
tylko drzwiami iednemi, z zamkiem wnę-
trznym, staynia у przy stayni wozownia
stare, reperacyi potrzebne, odryna w koń-
cu wozowni stara, reperacyi potrzebna,
osieć stara, reperacyi potrzebna, odryna
nowa z drzwiami nowemi, obory trzy pod
dachem iednym z drzwiami nowemi na
zawiasach żelaznych, browar stary, bier-
wion jodłowych oczesanych sztuk pięć-
dziesiąt, kłód dębowych na uszaki zgod-
nych sztuk pięćdziesiąt. Wolne pędzenie
brahi w browarze tymże dla WJ.. Pana
starosty Swiatyckiego w ехсерсуі zostaie.

Który to takowy inwentarz podpisem
własney ręki moiey ztwierdzam. Pisań ut
supra. U tego inwentarza podpis aktora
у pieczęfarzów w te słowa: Iwan Uwoyn
starosta Swiatycki. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz od WJ. Pana Jana
Uwoynia starosty Swiatyckiego do tego
inwentarza na rzecz wo strzedzinie wyra-
żoną WWJ. Panom Theodorowi у Annie
z Uwoyniow Sylwestrowiczóm miecznym
ziemi WLiickiey danego podpisuię się
Wikfory Jarud regent ziemski xięstwa
Zmuydzkiego. Ustnie у oczewisto proszo-
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ny pieczętarz od osoby wyż wyrażoney do
tego inwentarza podług prawa podpisuię
się Michał Mikucki regent grodzki xięstwa
Źmuydzkiego. Proszony prawnie podpisa-
łem się Tomasz Kontrym. Który to tako-
wy inwentarz za ustnym у oczewistym
przez wyrażoną osobę przyznaniem iest do
x;i]g ziemskich xięstwa Źmuydzkiego spraw
wieczystych przyięty у wpisany.

jfo §6-1777 г. Марта 2І-
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Przyznanie inwentarza maiętności Szul
cowa przy prawie pięciu letnim arędow-
nym od W. J. Pana Bernarda Rusieckie-
go, komór. Połłgo, JOJP. graftowi łon
Minnichowi, pułkownikowi wóysk Rosyi-
skich, komendantowi Witebskiemu da-
nego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
siódmego, miesiąca Marca dwudziestego
pierwszego dnia.

Ooram actis terrestribus prowincyi
Witebskiey comparens personaliter W. J.
Pan Bernard Rusiecki, komór, prowin.
Połockiey, inwentarz maiętności Szulcowa
przy prawie Iransiuzyinym pięcioletnim
arędownym iaśnie oświeconemu gradowi
ton Minicliowi, pułkownikowi dany у słu-
żący, przedemną Ignacym Luboszczyn-
skini rezyduiącym sędzią у Macieiem Wil-
czynskim sekretarzem ziem. prowin. Wi-
tebskiey oczewiście przyznawszy, ku zapi-
saniu ad acta xiąg ziem. prowin. Wittskiey
podał oo thenore pisany.

Opisanie inwentarzowe maiętności Szul-
wielmożney J. pani z Potensów Ru-

sieckby, skarbn. Smelen., do podania w
pięcia letnią arędowną possesyą przy pra-
wie arędownym od W. Jm. pana Ber-
narda Rusieokiego, komór. Potockiego, za
wlewkiem jaśnie oświeconemu Jm. panu
graftowi Sergiuszowi fon Minichowi, puł-
kownik iwi wóysk Rossyiskich, kommen-
dantowi Witebskiemu, spisane у sporzą-
dzone w roku tysiąc siedmset siedmdzie-
siat siódmym, miesiąc Marca dwudzieste-
go pierwszego dnia.

Opisanie folwarku Ssulcowa w roku ty-
siąc siedmset siedmdziesiąt siódmym.

Zabudowanie dworu Szulcowskiego. Ja-
dąc z Witebska gościńcem Lubanickim
po prawey ręce zaraz od gościńca cer-
kiewka stara, reperacyi potrzebująca, przy
tey cerkiewce dwór Szulcowski. do któ-
rego wieżdżaiąc do cerkwi wrota podwóy-
ne z tarczyc robione, z daszkiem ciesiel-
skim, na zawiasach żelaznych, z tych
wrót po lewey ręce budynek mieszkalny
z dachem podwóynym, gontem pokryty,
brusowany, dach cale stary; do tego cho-
dząc budynku ganek ze wszystkim stary,
wchodząc do sieni w lewey stronie pier-
wszy pokóy, w którym obicie papierowe
podarte z tablaturą stolarską, z lisztwami,
w którym pokoiu w oknach szyb dwana-
ście wybitych у w siennych oknach szyb
wybitych trzy; z tego pokoiu prosto idąc
pokoy drugi podobnież z tablaturą, obi-
ciem papierowym, z lisztwami przybrany,
w którym także w oknach szyb dwanaście
wytłuczonych. Bokowy pokóy od pierw-
szego wchodząc po prawey ręce—ten tyl-
ko z tablaturą, bez obicia, w którym okna
czwartey części ze wszystkim niema у
dwóch szyb, nadto w tych trzech poko-
jach zamki stolarską robotą, ałe reperacyi
potrzebuią, osobliwie dwa у trzeci idący
do politycznych sionek czyli korytarzyka,
drzwi na zawiasach stolarską robotą, we
wszystkich tych pokojach; z tychże sieni
prosto bokówka, Jdo którey drzwi stolar-
ską robotą, z klamką у piec w niey wa-
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rzywny gospodarski; od tego pomienione-
go pieca drzwi na zawiasach stolarskie,
z zamkiem podobnym do pokoiowych
drzwi, w tey bokówce w oknie szyb dzie-
więć wybitych; z tey bokówki pokoik z
piecykiem, w którym komin wywiedzio-
ny murowany od izby przeciwney, w tym
pokoiu niema puł okna у szyb dwóch; do
tegoż budynku idąc w prawo izba cze-
ładna, zpiżarnia, piec zielony, przy nim
komin murowany z gliny, w tym pokoiu
niema szyb dwóch; z tey izby na lewym
boku spiżaręka mała; w całym zabudowa-
niu tego dworu drzwi na krukach żelaz-
nych у zawiasach, w bokówce, w małym
pokoiu у izbie przeciwney prosto kowal-
ską robotą potrzbuiące wszystkie repara-
cyi; w siódmym pokoiu niema szyb dwa-
dzieścia siedym, w ósmym pokoiu niema
trzeciey części kwater; piekarnia nowa
zabudowana z komorą, lecz przekrycia
lepszego potrzebuie, do którey wchodząc
drzwi na zawiasach żelaznych, idque w
komorze drzwi na zawiasach prostą robo-
tą, w których klamka żelazna z proboiem,
piekarnia druga przez sień ze wszystkim
zgniła, w oborze chlewków cztyry bez nak-
rycia, bardzo stare у chlew duży stary,
reparacyi potrzebuie; na prawey ręce pod-
wórza trzy puni nakształt staień у wozow-
ni dwie próżne opadłe, trzecia zamknięta,
w którey złożone rzeczy aktorki; świren
na podwórzu o dwóch piątrach, gontem
pokryty, stary barzo na spodzie z zasie-
kami pięciu z drzewa okrągłego prostą
domową robotą, z kłamką żelazną, probo-
iami у zawiesami, na gurę wschody, któ-
ra gura z rzeczami aktorki zapieczętowa-
na. Oparkanienie wkoło wszystkiego za-
budowania opadłe, iak około sadu, tak у
ogrodów usilnego reparowania wyciągaią.

Ogród albo sad, w którym drew ro-
dzaynych nie wiele у te połamane, w
nim sadzawek dwie zarosłych; idączświr-
na na gumna wrota gospodarską robotą,
gumno żerdziami staremi oparkanione, w
tym gumnie tok z osiecią у punie ze-
wszystkim opadłe у bez dachów, świronki

dwa małe. proste, w tymże gumnie przy
puni sienney nazsypanie zboża, zewszyst-
kim stare, nakrycia у reperacyi potrzebuią.
Sadzawka idąc do gumna barzo stara, za-
rosła. Szafa niegdyś będącego młynu iuż
zgniła у grobla takoż zruynowana. Karcz-
ma w trakcie Lubawickim niedaleko dwo-
ru zewszystkiin opuszczona, bez dachu у
wrót. reparacyi potrzebuiąca.

Opisanie naczynia dwornego Szulcow-
skiego. Stół okrągły malowany ieden, kan-
tor orzechowo malowany, pieczęcią "zapie-
czętowany ieden, szufiady zaś próżne у
wolne, okienic przy budynku na zawiasach
żelaznych ośm, stołków łomanych sześć,
stół wąski długi malowany ieden, stolik
kwadratowy prosty ieden, stolik malowany
ieden, szafa z szufladami iak szafarnia
iedna, dzieża do pieczenia chleba iedna,
żarna stare zmięte iedne, ceber do nosze-
nia wody ieden, kadzi do warzywa cztyry,
skrzynia duża niekuta iedna, widły żelazne
do garków iedne, koczerha żelazna iedna,
skowroda stara iedna, sieczka do warzywa
iedna, koryto nowe do poienia bydła ied-
ne, żłób w stayni na obrok ieden, koryt
do karmienia wieprzów dwa.

Opisanie poddanych folwarku Szulcow
I nazwanego w roku tysiąc siedmset siedm-

dziesiąt siódmym sporządzone.
Zaścianek Haciszcze. Filip Hacicki,

syn Serhey, zięć Pawluk, dom ieden, dusz
męskich pięć, białogłowskich cztyry, dni
pryhonnych trzy. Marko Apienka, syn
Dziomko, syn Archip у Dziomko, dom
drugi, dusz męskich cztyry, białogłowskich
dwie, dni pryhonnych trzy. Lałus facit
domów dwa, dusz męskich dziewięć, bia-
łogłowskich sześć, dni pryhonnych sześć.

Wieś Urub mały. Marcin Cibulka, sy~
ny: Apanas, Kondrasz, Ławryn, dom ie-
den, dusz męskich cztyry, białogłowskicb
pięć, dni pryhonnych trzy. Latus facit
dom ieden, dusz męskich cztyry, biało-
głowskich pięć, dni pryhonnych trzy.

Wieś Uruby większe. Isak Skondzier,
syny: Iwan, Antyp у АІехіеу, dom ieden,
dusz męskich sześć, białogłowskich dwie,
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dni pryhonnych dwa, Iwaszko Skondzier,
zięć Chwiadoś, córki: Ahapia, Marka, PoJ-
ka, Hapka, dom drugi, dusz męskich
dwie, białogłowskich pięć. dni pryhon-
nych dwa. Latus facii: dymów dwa, dusz
męskich osim, białogłowskich siedm, dni
pryhonnych cztyry.

Wieś Zaścianku Spiczyno. Iwan Do-
roszko, brat Dziomko, dom ieden, dusz
męskich dwie, białogłowskich iedna, dni
pryhonnjch dwa. Latus facit: dom ie-
den, dusz męskich dwie, białogłowska
iedna, dni pryhonnych dwa.'

Summa Summarum facit, domów siedm,
dusz męskich dwadzieścia trzy, białogłow-
skich dziewiętnaście, dni pryhonnych pięt-
naście,

Na gruncie Pawłowszczyzna mieszka
szlachcic J. P. Kraiewski, płaci w rok
rubli trzy.

Д karczmie arędarz żyd Abram Szlo-
mowicz arędy płaci.

Opisanie bydła obory Szulcowskiey.
Krów doynych numero pięć, krów doy-
nych młodych numero dwie, owiec sta-
rych maciorek numero osim, baranów
starych numero dwa, świń starych nume-
ro trzy. wieprz trzeciak numero ieden,
in numero dwadzieścia ieden.

Opisanie ptastwa folwarku Szulcowa.
Gęsi starych numero trzy, gęsiorów sta-
rych numero dwa, indyczek starych nu-
mero dwie, indyk stary numero ieden,
kurów starych numero pięć, kogut stary
numero ieden, kaczek starych numero
dwiej kaczorów «starych numero ieden,
in numero siedymnaście.

Opisanie krescencyi maiętności Szulco-
wa. Krescencyi Szulcowskiey nieznayduię
się więcey iak w zasiewie na rok tysiącz-
ny siedmsetny siedmdziesiąt siódmy, żyta
czecwierci ruskich numero osim.

Powinności poddaństwa włości Ssulcow-
skiey. Strażą rzędówką tygodniową być
powinna we dworze Szulcowskim у ażeby
ieden drugiemu zdał у przypowiedzial
według dawnego zwyczaiu wszystko co
iest w całości gospodarstwu należącego.

Pryhon w liniach podanych wyrażony iak
służą, dość że według zwyczaiu od wscho-
du słońca do zachodu być powinno: zho-
nów z chat wiele ich być może roboczych
z sochami у bronami do roli у do żniwa
wiele być może sposobnymi powinni od-
być dwanaście, sianożęci na dniach swo-
ich kosić у sprzątać są obligowani, które
siano poty sprzątać, aż póki lubo w stogi,
czyli też w punie złożą, drew na opał
sążniami tak do osieci, iako też у do
budynku nawozić powinni, resztę zaś do
Witebska do rezydencyi J. O. graffa spro-
wadzać będą powinni.

U takowego inwentarza przy wyciśmo-
ney na czerwonym laku pieczęci podpisy
rąk tak samego aktora, iako też у WWJ.
Panów pieczętarzów temi słowy: Bernard
Rusiecki komór. W. Połłgo. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od W. J.
Pana Bernarda Rusieckiego, komór, pro-
win. Połockiey, do tego inwentarza przy
transfuzyinym dokumencie oraz arędow-
nym pięcioletnim prawie na maiętność
Szulcow, w prowin. Witebskiey sytuowa-
ną, J. O, Im. panu graffowi fon Mini-
chowi, pułkownikowi woysk Rosyiskich,
komendatowi Witebskiemu danego, po-
dług prawa podpisuię się Symeon Pohos-
ki kancellaryi ziem. prowin. Wittey vice
sekretarz. Ustnie у oczewisto proszony
pieczętarz od osoby wyż wyrażoney do
tego inwentarza podług prawa podpisuię
się Xawery Zaranek, podsen. w Wittgo.
Który to takowy inwentarz za przyznaniem
onego przez wyż wyrażoną osobę у za
podaniem do akt, iest do xiąg ziem. pro-
win. Wittey przyięty у wpisany.
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Akt inwentarza na maiętnoćć Hrywy
W. Ichm. panom Mitkiewiczom służącego.

Koku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
siódmego, miesiąca Apryla szesnasfngo
dnia rus. kalend.

Na urzędzie Jey Imperatorskiey mości
ziemskim prowincy Mscisławskiey compa-
rens personaliter wielm. Imść pan Adam
Mitkiewicz, łowczy Mozyrski, inwentarz na
maiętność Hrywy pro parte sua służący
przy prawie zostawnym od W.J.P. Fabiana
Alexandrowicza łowczego Orszanskiego
wydany, yacantibus juditijs ad acta podał
którego thenor seąuitur talis.

Inwentarz wsi Hryw z wyrażeniem
osiadłości у powinności onych etc. w roku
tysiąc siedmset siedmdziesiąt siódmym,
dnia dwudziestego piątego miesiąca Marca
do dzierżawy posessyi zostawney wielmoż-
nemu imści panu Adamowi Mitkiewieżo-
wi, łowczemu Mozyrskiemu dany.

Chata pierwsza, czwiertki dwie, Wasil
Hałuza, płótna dwa łokci, kur dwoie у
jaiec dwadzieście. Druga chata, dwie
czwiertki, Arciom Zuszczynek, płótna*dwa
łokci kur dwoie у jaiec dwadzieście. Trze-
cia chata, czwiertka iedna, Ławryn Ko-
rotki, płótna łokieć ieden, kurę iedna у
jaiec dziesięć. Czwarta chata, czwiertka
iedna, Miellan Panysow, płótna łokieć
ieden, kurę iedne у jaiec dziesięć. Piąta
chata, czwiertka iedna, Wasil Juczynok,
płótna łokieć ieden, kurę iednę у jaiec
dziesięć. Szósta chata, czwiertka iedna,
Potap Nikiporow, płótna łokieć ieden. kurę
iednę у jaiec dziesięć. Siódma chata,
czwiertka iedna, Iwan Barma, płótna ło-
kieć ieden, kurę iednę, у jaiec dziesięć,
uśma chata, czwiertka jedna, Marcin Au-
dokimow, płótna łokieć ieden, kurę iednę,

jaiec dziesięć. Dziewiąta chata, czwiertka
iedna, Kosciuk Szewelonek, płótna łokieć
ieden, kurę iednę у jaiec dziesięć. Dziesią-
ta chata, czwiertka iedna, Hryszko iStaro-
woycinek, płótna łokieć ieden, kurę iednę у
jaiec dziesięć. Jedynasta chata, czwiertka
iedna, Jakim Łukianow, płótna łokieć
ieden, kurę iedną, у jaiec dziesięć. Dwu-
nasta chata, czwiertka iedna, Chwiedot
Łukianow, płótna łokieć ieden, kurę ied-
nę, iaiec dziesięć. Chat dwanaście, czwier-
tek czternaście. Lałus facit: płótna łokci
czternaście, kurów czternaście, у jaiec sto
czterdzieście.

Arędy karczemney podaie się płacy
rublów piętnaście, żyta podaie się w za-
siewie w roku teraznieyszym miary ru-
skiey ośmuch trzynaście, jarzyny zaś ani
ziarka, lecz WJPan Mitidewicz podług
zmożności gruntu swoią zasiewać wolen у
mocen do dalszego umiarkowania.

Pańszczyzny alias pryhonu każdy go-
spodarz z każdey czwiertlu. z czym dwór
każe na tydzień każdy służyć maią po
trzy dni, zhonów od tychże chłopów, tyło
iedną duszę w chacie ostawuiącdla og-
nia, na rok cały wysłużyć powinni osiem,
z sianożęci siana wiele, być może do dal-
szey wiadomości у umiarkowania podaią
się zupełne.

Takowy inwentarz ręką moią podpi-
suiąc stwierdzam. U tego inwentarza na
maiętność Hrywy wiolmożnym ichm. pa-
nom Mitkiewiczom wydaneg) podpisy rąk
tak samego aktora jako też у W. J. Pana
pieczętarza w te słowa wyrażaią sie. Fa-
bian AIexandrowicz. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz od osoby wyż wyra-
żoney do tego inwentarza na rzecz w nim
we strzedzinie wyrażoną podług prawa
podpisuię sie Floryan Korsak sędzic gro-
dzki Mozyrski. Który to takowy inwentarz
za podaniem onego przez osobę wyż wy-
rażoną ad acta, w xięgi ziemskie Msci-
sławskio przyięty у zapisany.



Ш 58—1777 г. Апр ія §0-

Инвентарь пяти подданыхъ деревни Новики,
витебскаго у зда, сь описаніемъ повинно-

стей Ледчанской волости.

Изъ актовой книги Витебскаго у зднаго суда
за 1777 годъ № 133, л. 439—440.

Przyznanie inwentarza na pięciu pod-
danych, we wsi Nowikach czterech, a we
wsi Słobodce piątego mieszkaiących, przy
prawie wieczysto zrzecznym przedażnym
od WWJPP. Kazimierza у Stanisława
Letteckich, stoln. Czernili., WWJPP. Onu-
fremu względem tyło starszeństwa małżę-
skiego, a Tekli z Latteckich, iako aktorce
Krzeczkowskirn, skarbu. Drohickim mał-
żonkom danego. N

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
siódmego, miesiąca Maj dziewiątego dnia.

Coram actis terrestribus prowin. Wi-
tebskiey comparentes personaliter wiel-
możni ichm, panowie Kazimierz у Stani-
sław Letteccy, stolnikowiczowie Czerni-
howscy, inwentarz przy prawie wieczysto
zrzecznym przedażnym WWJPP. Onufremu
względem tyło starszeństwa małżęskiego,
a Tekli z Letteckich iako aktorce Krzecz-
kowskirn, skarbnikom Drohickim, małłkom
dany у służący przedemną Ignacym Lu-
boszczynskim prezyduiącym sędzią у Ма-
cieiem Wilczynskim sekretarzem ziem.
prowincyi Witebskiey oczewiście przyz-
nawszy, ku zapisaniu ad acta xi ag ziem.
prowin. Witebskiey podali in eum theno-
rem pisany.

Inwentarz attynencyi a fundo Ledca po-
zostałych czterech poddanych, mieszkaią-
cych we wsi Nowikach, oraz piątego pod-
danego odłączonego od wsi Słobodki te-
goż Ledca ze wszystkiemi ich powinnoś-
ciami, daninami gruntami у osobami ut-
riusąue saexus przy prawie wieczysto
zrzecznym przedażnym od WWJPP. Kazi-
mierza у Stanisława Letteckich, stolniko-
wiczów Ozernihowskich, braci rodzonych,

ichm. panom Onufremu względem tylko
starszeństwa małżeńskiego a Tekli z Let-
teckich Onufrowey Krzeczkowskiey qua
aktorce dany, w roku tysiąc siedemset
siedemdziesiąt siódmym, miesiąca Aprila
trzydziestego dnia sporządzony.

Wieś Nowiki. Iwanko Naumionek, żona
Natalia, curki Hanka у Ахіпіа, do tey
chaty dodany Jaroszko Ghocimski, włoka
iedna, dom ieden, dusz męskich dwie,
białogłowskich trzy, pryhonu męskiego
dni cztyry, białogłowskiego cztyry, koń
ieden, krów dwie, owiec trzy, świnia ied-
na. Iwan Naumow, żona Aryna, synowie
Prokop у Michałko, curki Praskowia,
Fiodora, Mary a, Kulina, włoka iedna, dom
ieden, dusz męskich trzy, białogłowskich
pięć, pryhonu męskiego dni cztyry biało-
głowskiego cztyry, koni dwoie? krów trzy,
owiec trzy, świń dwie. Stefan Paułow,
żona Natalia, synowie Ośip, Marko Sili-
won, pasierzb Jakim, bratowa Ахіпіа,
curka Pałahija, włoka iedna, dom ieden,
dusz męskich pięć, białogłowskich trzy,
pryhonu męskiego dni cztyry, białogłow-
skiego cztyry, koń ieden, krów trzy,
owiec trzy, świń dwie. Ula Stefanów, żona
Praskowia., syn Teren ty, Iwan, brat
Chwiador, żona Marya, syn Sciepan, cur-
ka Marya, włoka iedna, dom ieden, dusz
męskich pięć, białogłowskich trzy, pry-
honu męskiego dni cztyry, białogłowskie-
go cztyry. koni dwoie, krów trzy, owiec
trzy, świń dwie. Waśko Filipów, żona
Nasciucha, syn Harasim, żona Kaciaryna,
wnuk Sawko, wnuczka Kaciaryna, syn
drugi Ławryn, curka Chadosia, wbka
iedna, dom ieden, dusz męskich cztyry,
białogłowskich_ cztyry, pryhonu męskiego
dni cztyry, białogłowskiego cztyry, koni
troie. krów pięć, owiec cztyry, świń trzy.

Sumrna facii: włók pięć, domów pięć,
dusz męskich dziewiętnaście, białogłow-
skich osimnaście, pryhonu męskiego dni
dwadzieście, białogłowskiego dwadzieście,
koni dziewięcioro, krów szesnaście, owiec
szesnaście, świń dziesięć.

37
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. Ordynacya powinności poddaństwa Led-
czanshiego. Powinność włości Ledezanskicy
takowym iest ustanowiona porządkiem.
Nayprzod pryhon każdy z gruntu swego,
iako to z włoki dni cztyry męskiego, a-
dni cztyry białogłowskiego zasłużyć maią
z czym dwór nakaże. Uroków sianożęt-
nych dwa bez pryhonu całą włością, nie
wyłączając у na czynszu pułkunicznym
siedzących, każdy z nich z chaty wiele
ludzi sposobnych do kossy być może, wy-
chodzić powinni. Prylion у wszelka pań-
szczyzna dawnym zwyczaiem odbywana
być ma, to iest przychodząc równo z
wschodem słońca, a odchodząc równo z
zachodem, dwa razy wyprzęgaiąc dla od-
poczynku koni у ludzi. Pełnienie uroków
tak się ma znaczyć, iż poty chodzić powin-
ni, nim zkoszą, zsuszą у do stogów lub
puń sianą złożą, inne sianożęci pryhonem
odbywać powinni. Zhonów konnych sześć,
to iest z sochami trzy, a z bronami trzy
odbywać powinni, z tym dokładem, aby
każdy na zhon wiele w chacie koni robo-
czych być może, wyiachał. Kobiecich
zhonów ieden na żniwo żyta, drugi na
jarzynę dawać maią; na obżynki у ja-
rzynne у żytnie wszyscy wychodzić powin-
ni, za co ode dworu częstowani-być maią.
Tłokę na wywiezienie gnoiu na popar
całą włością odbywać maią na pańskim
chlebie. Stróża tygodniowa koleyno z wło-
ści dawana ma być. z tym iednak dokła-
dem. iż w ten tydzień z tey chaty pryhon
pędzony być niema, prócz białogłowskiego.
Młódźba koleyną, podwody na młyn lub
posyłki rzędówką odbywane maią być.

Czynsz w tey włości Ledczanskiey
ustanawia się dwoiaki, to iest który by
na włóce głucho kuniczney siedział, ten
ieneralnie od wszystkich wolny powin-
ności у takowy zapłacić ma rubli dzie-
sięć, a który by siedział na czynszu kuni-
cznym, tedy tylko wolny od pryhonu у
pod wód, a zhony, uroki у inne powin-
ności pełnić ma, takowy czynszu płacić
ma rubli osim; drew na opał dworu są-
żeń, a pod osieć sążeń z włoki tak pry-

honni iako у kuniczni nawozić maią; każ-
dy z włoki, krom głucho kunicznych, ku-
rów dwoie, jaiec dwadzieścia, orzechów,
poziomek, malin, brusznic у czernic po
dwa garce blaszane, grzybów suszonych
wianków dwa po sto sztuk w wianku у
talek z swego lnu uprządszy po dwie od-
dawać powinni, a pułwłocznicy po poło-
wie; lod do lodowni bez pryhonu nawozić
maią, łowienie ryb zimo razy trzy niewo-
dem, a latem razy dwa takoż bez pryho-
nu. Mycie chust, robienie krup, zbiera-
nie iesienne ogrodniny bez pryhonu pute
kobiety chodzić maią, aż póki kapusty,
buraki zsieką у do kadzi złożą. Opłacenie
podusznego, dawanie payków у wszelkie
monarsze podatki у posługi według prze-
pisu Kancellaryi prowincyonalney ciż pod-
dani z siebie odbywać maią.

Takowy przepis inwentarza у w nim
ułożonych porządków in omnibus punetis
approbuiąc, rękoma naszemi podpisuiemy
się. U tego inwentarza przy wyciśnionych
dwuch pieczęciach na czerwonym laku
podpisy rąk tak samych aktorów iako też
у JPP. pieczętarztfw temi słowy: Kazimierz
Lettecki, Stanisław Lettecki podchor.
regem. gwar. kon. koron. Ustnie у ocze-
wisto proszony pieczętarz od WWJPP.
Kazimierza у Stanisława Letteckich, stoln.
Czernili, braci rodzonych, do tego inwen-
tarza przy prawie wieczystym danego
WWJPP. Onufremu względem starszeń-
stwa tyJko małżęskiego у Tekli z.Lette-
ckich Krzeczkowskim skarbu. Drohickim
małłkom prawnie podpisuię się Antoni
Kossow mp. Ustnie у oczewisto proszony
pieczętarz od WWJPP. Kazimierza у Sta-
nisława Letteckich do tego inwentarza
przy prawie wieczysto przedażnym danego
WWJPP. Krzeczkowskim małłżkom pod-
ług prawa podpisuię się Bernard JózelT
Zbrożek. Prawnie proszony pieczętarz od
wyż wyrażonych osób do lego inwentarza
przy prawie wieczysto przedażnym z rze-
czą w nim dostatecznie opisaną danego,
ut juris est, podpisuię się Jerzy Zam-
brzycki mp. Który to takowy inwentarz,
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za przyznaniem onego przez wyż wyra-
żone osoby у za podaniem do akt, iest
do xiąg ziem. prowin. Witebskiey przyięty
у wpisany.
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Przyznanie inwentarza na trzech chło-
pów od WW.JYPP. Kazimierza у Stani-
sława Letteckich, stolnik. Czernili, pro
personis wielmożnych ichm. panien Mar-
janny у Teressy Letteckich oraz у sukces-
sorów zeszłey Marcianny de domo Lettec-
kiey Michałowey Krzeczkowskicy, we wsi
Szewionie mieszkających, w posessyą za-
stawną postąpionycb.

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
siódmego, miesiąca Maia dziewiątego dnia.

Coram actis "terrestribus prowin. Wit-
tebskiey comparentes personaliter wiel-
możni ichm. panowie Kazimierz у Stani-
sław Lelteccy, stoln. Czernihowscy, inwen-
tarz wsi Szewiona z trzema poddanemi
w niey nayduiącemi się, w dziele wieczy-
stym między temiż braci czynionym у w
tymże inwentarzu wyrażonymi, pro perso-
nis WWJPP. Marjanny у Teressy Letteo-
kich oraz sukcessorów zeszłey Marcyanny
de domo Letteckiey Michałowey Krzecz-
kowskiey w posessyą zastawną oneruiąc
dany у służący, przćdemną Ignacym Lu-
boszczynskim rezyduiącym sędzią у Ma-
cieiem Wilczynskim Sekretarzem ziemskich
prowin. Witebskiey oczewiścic przyznaw-
szy, ku zapisaniu ad acta xiąg ziemskich
prowincyi Wittebskiey podali, in eum the-
norem pisany.

Inwentarz wsi Szewiona pod wieczy-
stym aktorstwem wiemożn. im. pana Sta-
nisława Letteckiego, stoln. Czerń, zosta-

iącey, działem wieczystym z nas dwuch
braci Letteckich na dostarczenie procentu
piątego za posag у czwartą część Chocim-
szczyzny dwum siostrom у sukcessorom
zeszłey Michałowey Krzeozkowskiey przy-
chodzącego wylikwidowany w roku tysiąc
siedemset siedemdziesiąt siódmym, msca
Maja pierwszego dnia.

Inwentarz wsi Szewiona pod wieczy-
stym aktorstwem W. Im. pana Stanisława
Letteckiego będącey, in partem wielmoż-
nych ichm. panien Teressy у Maryanny
Letteckich, stolnikówien Czernihowskich
oddzielony w roku tysiąc siedemset sie-
demdziesiąt siódmym, miesiąca Maia pierw-
szego dnia.

Wieś Szewiono. Arciuch Lachów, syn
Jermak, zięć Osip, żona Chodosia, córki:
Ахіпіа, Aryna у druga Ахупа, włoka
iedna, dom ieden, dusz męskich trzy, bia-
łogłowskich cztyry, koni troie, krów pię-
cioro, owiec dziesięcioro, koz dwie, świń
cztyry, pieniędzy złotych psimdziesiąt. Cho-
ma Nazarow, żona Natalia, synowie Ty-
rnotley, Marko, córki: Aryna, Warwara у
Anna, włoka iedna, dom ieden, dusz mę-
skich trzy, białogłowskich cztyry, koni
dwoie, krów pięć, owiec sześć, koza ied-
na, świń trzy, pieniędzy złotych osimdzie-
siąt. Sauko Kuzmionek, żona Ahapia, cur-
ka Ахіпіа, włoka iedna, dom ieden, dusza
męska iedna, białogłowskich dwie, koń
ieden, krów trzy, owiec cztyry, koza ied-
na, świń dwie, pieniędzy złłch osimdzie-
siąt,

W teyże wsi karczma, w którey arę-
darzem iS'ota Bal z Witebska, płaci arędy
do roku dwieście czterdzieście złłch pie-
niędzy.

Sitmma facit wsi Szewiona: dusz mę-
skich siedem, białogłowskich dziesięć, ko-
ni sześć, krów trzynaście, owiec dwadzie-
ście, koz cztyry, świń dziewięć, pieniędzy
zlłch cztyrysta osimdziesiąt.

Grdi/nacya powinności wsi Szewiona.
Poddani wsi Szewiona nie na głucho lm-
nicznym, z którego wedługjeneralney usta-
nowy inwentarza maiętności Ledca z głu
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cho kuniczney włoki płacić maią poddani
po rubli dwanaście, a z klinicznego tylko
po rubli osim, co się ma rozumieć у w
tych poddanych wsi Szewiona, iż oni ruwno
z poddanemi Ledczanskiemi w iednymże
zostaią okładzie, tak jak у włości tamecz-
ney, że przy czynszu rubli ośmiu pełnić
maią powinności, to iest: talek z włoki
po dwie z lnu skarbowego uprzedź, ku-
rów dwoie, jaiec dwadzieście, grzybów
setnych wianków dwa, orzechów, pozio-
mek, malin, czernic, brusznic po garcy
blaszanych dwa, drew sążeń na opal, a
sążeń pod osieć wywieść powinni będą.
Uroków sianożętnych dwa, zhonów z so-
chami trzy, z bronami trzy, białogłowskich
zhonów na żniwo żytnie ieden, у jarzynny
ieden у obżynków dwoie. Czynsz o Po-
krowie wnosić powinni. Młyn w tey wsi
będący, iesli tego potrzeba będzie, wszy-
scy ogułem reperować maią. Aręda kar-
czemna dwoma ratami, to iest połowę na
Boże Narodzenie rzymskie, a drugą na
Święty Jerzy rzymski opłacać się przez
arędarza powinna. Do tey wsi sianożęć у
część zmiany dworney przy wielkim go-
ścińcu będącey na część tych że panien
należy.

Takowy inwentarz, na część sióstr na-
szych oddzielony, in omnibus punctis ap-
probando, rękoma naszemi podpisuiemy
się. U tego inwentarza przy wyciśnionych1

na 'czerwonym laku dwuch pieczęciach
podpisy rąk tak samych aktorów iako też
у WWJ.PP. pieczętarzów temi słowy.
Kazimierz Lettecki, Stanisław Letecki,'pod-
chor. regem gwar. kon. koron. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od WWJPP.
Kazimierza у Stanisława Letteckich, stoln.
Czernili., do tego inwentarza na podda-
nych trzech w nim specyfikowanych, in
sortem sióstr Marjanny, Teressy у sukces-
sorów zeszłey Marcyanny Michałowey
К rzeczko wskiey exdywidowanych, prawnie
podpisuię się Tadeusz Wyszenski łowcz.
wodztwa Brzeskiego mp. Za oczewisto
proźbą od osób wyż wyrażonych do tego
inwentarza na poddanych trzech, w nim

specyfikowanych, in sortem sióstr Marjan-
ny, Teressy у sukcessorów zeszłey Mar-
cianny Michałowey Krzeczkowskiey exdy-
widowanych, iako pieczętarz podpisuię się
Michał Strzemeski mp. Ustnie у oczewi-
sto proszony pieczętarz od WWJPP. Ka-
zimierza у Stanisława Letteckich, stoln.
Czernih., braci rodzonych, do tego inwen-
tarza na chłopów trzech, na część ich ex-
d у widywanych od maiętności Ledca, to
iest siostrom dwum Maryannie у Teressie
oraz sukcessorom zeszłey Maryanny Mi-
chałowey Krzeczkowskey prawnie podpi-
suię się Onufry Krzeczkowski mp. Który
to takowy inwentarz za przyznaniem one-
go przez wyż wyrażone osoby у za poda-
niem do akt, iest do xiąg ziem. prowin.
Wittebskiey przyięty у wpisany.

60-1777 г 1.
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Przyznanie inwętarza maiętności Biało-
usowa у Chociemszczyzny z dziesięciu
poddanymi do niey przyłączonymi vigore
działu wieczystego maiętności Ledca mię-
dzy WWJPP. Kazimierzem у Stanisławem
Letteckimi, stoln. Czernihowskiemi uczy-
nionego, in personam W. Imści pana Sta-
nisława Letteckiego, stoln. Czernih, spa-
dłcy sporządzonego.

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
siódmego, miesiąca Maia dziewiątego dnia.

Coram actis terrestribus prow. Witeb-
skiey comparentes personaliter wielmożni
ichm. panowie Kazimierz у Stanisław
Letteccy, stolnikowiczowie Czernih., in-
wentarz maiętności Białousowa у Chociem-
szczyzny przy dziele maiętności Ledca in
personam W. imści pana Stanisława Let-
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teckiego, stoln. Czernih. spadłey у dosta-
łey, przedemną Ignacym Luboszczynskim
rezyduiącym sędzią у Macieiem Wilczyn-
skim sekretarzem ziemskim prowin. Wit-
tebskiey oczewiście przyznawszy, ku za-
pisaniu ad acta xiąg ziem. prowin. Wit-
tebskiey podali in eum thenorem pisany.

Inwentarz wsiów Białousowa у Ohocini-
szczyzny oraz dwuch chłopów, oddzielo-
nych od wsi Słobodki Ledczanskiey, przy
wieczystym dziele dwuch braci rodzonych
wielmożnych J. Panów Kazimierza у Sta-
nisława Letteckich, stolnikowipzów Czer-
nih, na część wielmożnego imści pana
Stanisława Letteckiego, stoln. Czernih.
brata młodszego dostałych, z opisaniem
poddanych oboiey płci, gruntu, maiątku,
danin, pryhonów, zhonów у wszelkich do
nich powinności należących, w roku tysiąc
siedmset siedymdziesiąt siódmym, mie-
siąca Maja pierwszego dnia sporządzony.

Wieś Bialousowo. Kondrasz Hryszkow,
synowie Michałko, Hryszko, żona Marya,
włoka iedna, dom ieden, dusz męskich
trzy, białogłowska iedna, pryhonu męskie-
go dni cztyry, białogtowskiego cztyry, koń
ieden, krów dwie, owiec dwie, świń dwie.
Tryszko Hryszkow, żona Matruna, matka
Kulina, włoka iedna, dom ieden, dusza
męska iedna, białogłowskich dwie, pry-
honu męskiego dni cztyry, białogłowskie-
go cztyry, koń ieden, krów dwie, owiec
trzy, świń trzy. Wołodzka Tymofiejow, żo-
na Marta, syn Jaków, curka Małania,
włoka iedna, dom ieden, dusz męskich
dwie, białogłowskich dwie, pryhonu mę-
skiego dni cztyry, białogłowskiego cztyry,
koń ieden, krów dwie, owiec cztyry, świń
dwie. Tymofiey Wołodziow, żona Aryna,
syn Leon, curka Darya, włoka iedna, dom
ieden, dusz męskich dwie, białogłowskich
dwie, pryhonu męskiego dni cztyry, biało-
głowskiego cztyry, koń ieden, krów trzy,
owiec trzy, świń trzy. Ullan Michayłow,
żona Kaciaryna, synowie: Piotr у Iwan,
curki: Marya, Ullana, włoka iedna, dom
ieden, dusz męskich trzy, białogłowskich
trzy, pryhonu męskiego dni cztyry, biało-

głowskiego cztyry, koń ieden, krów trzy,
owiec trzy, świń dwie.

Lotus wsi Bialousowa\ włok pięć, dy-
mów pięć, dusz męskich iedynaście, bia-
łogłowskich dziesięć, pryhonu męskiego
dni dwadzieście, białogłowskiego dwadzie-
ście, koni pięcioro, krów dwanaście, owiec
piętnaście, świń dwanaście.

Wieś Chocimszcsyzna.Łu.kn.sz Fiedorow,
synowie: Kuryło, Trochim, Jaków, żona
Kaciaryna, curki: Alona, Aryna, Ullana,
włoka iedna, dom ieden, dusz męskich
cztyry, białogłowskich cztyry, pryhonu mę-
skiego dni cztyry, białogłowskiego cztyry,
koń ieden, krów trzy, owiec pięć, koza
iedna, świń trzy. Hawryło Pimanow, syn
Fiedot, Pancieley, niewiestka Praskowia,
włoka iedna, dom ieden, dusz męskich
trzy, białogłowska iedna, pryhonu męskie-
go dni cztyry, białogłowskiego cztyry,
koni dwoie, krów pięć, owiec pięć. koz
dwie, świń cztyry. Cimoszka Piszczynek,
matka Kulina, żona Aryna, włoka iedna,
dom ieden, dusza męska iedna, białogłow-
skich dwie, pryhonu męskiego dni cztyry,
białogłowskiego cztyry, koń ieden, krów
trzy, owiec trzy, koza iedna, świń dwie.

We ivsi Słobodce. Prokop Audakimow,
synowie: Махіт, Makar, Jakim, żona Na-
stasia, włoka iedna, dom ieden, dusz mę-
skich cztyry, białogłowska iedna, pryhonu
męskiego dni cztyry, białogłowskiego czty-
ry, копі dwoie, krów pięć, owiec trzy,
koza iedna, świń trzy. Kondrasz Astapów,
brat Benedykt, matka Praskowia, siostry
Audocia у Zięka?< włoka iedna, dom ieden,
dusz męskich dwie, 'białogłowskich trzy.
pryhonu męskiego dni cztyry, białogłow-
skiego cztyry, koń ieden, krów dwie,
owiec trzy. koza iedna, świń dwie.

Latus wsi Chocimszczyzny: włók pięć,
domów pięć, dusz męskich czternaście,
białogłowskich iedynaście, pryhonu mę-
skiego dni dwadzieścia, białogłowskiego
dwadzieścia, koni siedem, krów osimna-
ście, owiec dziewiętnaście, koz sześć,
świń czternaście.
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Summa summarum efficU: dusz mę-
skich dwadzieścia pięć, białogłowskich
dwadzieście iedna, prylionu męskiego dni
czterdzieście, białogłowskiego ezterdzieście,
koni dwanaście, krów trzydzieście, owiec
trzydzieście cztyry, koz sześć, świń dwa-
dzieście sześć.

Ordynacya powinności włości Biało-
usowskiey у Ohocimskiey. Powinność wło-
ści Białousowskiey у Ohocimskiey tako-
wym iest ustanowiona porządkiem. Nay-
przód pryhon każdy z gruntu swego, iako
to z włoki po cztyry dni męskiego, a po
cztyry dni białogłowskiego w tygodniu
wysługiwać maią, czym dwór nakaże.
Uroków sianożętnych dwa bez pryhonu
każdy z nich z chaty wiele łudzi sposob-
nych do kossy być może wyniść powinni.
Pryhon у każda pańszczyzna dawnym
zwyczaiem odbywać się ma, to iest przy-
chodząc o wschodzie słońca, a zchodząc o
zachodzie, dła odpoczynku koni у Judzi
dwa razy wyprzęgaiąc. Odbywanie uroków
tak się ma znaczyć, iż poty chodzić maią
aż zkoszą, zwożą у do puń lub stogów
złożą, inne sianożęcie pryhonem odbywać
się powinne. Zhonów konnych sześć, to
iest z sochami trzy, z bronami trzy, z
tym dokładem, iż wiele u kogo koni ro-
boczych w chacie, tyło wyieżdżać maią.
Kobiecich zhonów dwa na żniwo żytnie у
jarzynne, obżynków dwoie na jarzynę у
żyto—w ten czas dwór częstować ma;
tłoka na wywiezienie gnoju na popar od-
być wszyscy maią у w ten czas na skar-
bowym iedzeniu być powinni. Stróża ty-
godniowa koleyną z włości dawana być
powinna, z tym dokładem, iż pod ten czas
z tey chaty pryhon męski służyć się nie
ma, tylko białogłowski. Młódźba koleyno
z rzędówki, podwody na młyn lub na po-
syłki koleyno służyć powinni.

Czynsz we włości Chocitmkiey dwoiaki
ustanawia się, to iest który by na włóce
głucho kuniczney siedział, ten ani zhonti
ani pryhonu ani też uroków ani żadney
zgoła daniny dawać nie powinien, tedy
takowy z włoki rubli dwanaście płacić

ma; drugi czynsz pułkuniczny, to iest z
włoki gdy uroki, zhony у podatki pełnić
będzie, takowy zapłacić ma rubli osim.
Pryhonni wszyscy, tudzież у puł kuniczni-
cy na włóce siedzący z włoki drew na
opał dworu sążeń ieden, pod osieć sążeń
ieden, kurów dwoie, jaiec sztuk dwadzie-
ścia, grzybów wianków dwa, maiących
w sobie po sztuk sto, orzechów, poziomek,
malin, czernic, brusznic po garcy blasza-
nych dwa у talek ze lnu skarbowego po
dwie wyprządz maią, a pułwłocznicy tako-
wego podatku po połowie. Głucho czyn-
szowi iuż od takowych podatków wolni
zostaią. Lodu do lodowni bez pryhonu
nawozić powinni, mycie chust, robienie
krup, zbieranie iesienne warzywa z ogro-
dów przez kobiety teyże włości puty od-
bywane bez pryhonu być maią aż póki
wykopią, zsieką у do kadź poskładaią.
Przędze у krosien tkanie koleyno bez
pryhonu naznacza się. Opłacenie podusz-
nego, dawanie payków у wszelkie monar-
sze posługi według przepisu kancellaryi
prowincyonalney ciż poddani z siebie od-
bywać maią.

Takowy przepis inwentarza у w nim
ułożony porządek in omnibus punctis
approbiiiąc, rękoma naszemi podpisuiemy
się. U tego inwentarza przy wyciśnionych
na czerwonym laku dwóch pieczęciach
podpisy rąk tak samych aktorów, iako też
у WWJPP. pie^zętarzów temi słowy: Kazi-
mierz Lettecki, Stanisław Lettecki pod-
chor. regem. gwar. kon. koron. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od W. Imści
pana Kazimierza Letteckiego do tego in-
wentarza przy dziele wieczystym danego
W. fmści panu Stanisławowi Letteckiemu,
bratu rodzonemu, podług prawa podpisuię
się Bernard Józef Zbrożek, Proszony pie-
czętarz od W. Imści pana Kazimierza
Lelteckiego, stoln. Czernih., do tego in-
wentarza przy dziele wieczystym danego
W. Imści panu Stanisławowi Lettecki emu,
stoln. Czernih., prawnie podpisuię się
Antoni Kossow mp. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz od osoby wyż wyra-
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żoney do tego inwentarza przy dziele
wieczystym wielmożnemu Imści panu
Stanisławowi Letteckiemu, stolnikowiczo-
wi Czernili, danego, prawnie jjodpisuię
się Onufry Krzeezkowski mp. Który to
takowy inwentarz za przyznaniem onego
przez wyż wyrażone osoby у za podaniem
do akt, iest do xłąg ziem. prowin. Witteb-
skiey przyięty у wpisany.
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Przyznanie inwentarza maiętności Led-
ca у wsiów dwuch Prysłonkow у Słobod-
ki, przy dziele wieczystym między WWJPP.
Kazimierzem у Stanisławem Letteckiemi,
stoln. Czerń., bracią rodzoną uczynionego,
na część W. Jm. pana Kazimierza Lettec-
kiego spadłą sporządzony.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
siódmego, miesiąca Maia dziewiątego dnia.

Coram actis terrestribus prowin. Witt.
comparentes personaliter WWJPP. Kazi-
mierz у Stanisław • Letteccy, stolnikowiczo-
wie Czerń., inwentarz części maiętności
Ledca, wsi Prysłonek у Stobodki, przy
dziele całey maiętuości Ledca in perso-
nain W. Jm. pana Kazimierza Letteckiego,
stoln. Czerń, dostałey у spadłey, przedem-
ną Ignacym Luboszczynskim rezyduiącym
sędzią у Maciejem Wilczynskim sekreta-
rzem ziem. prowin. Wittskiey oczewiście
przyznawszy, ku zapisaniu ad akta xiąg
ziem, prowin. Wittskiey podali in eum
thenorem pisany.

Inwentarz тацінош Ledca przy wie-
czystym dziele dwueh braci rodzonych
WWJPP. Stanisława у KazimierzaLettee-

kich. stolnikowiczów Czernihowskich, na
część W. Jm. pana Kazimierza Letteckie-
go, stolnikowicza Czerń., brata starszego
dostały, z opisaniem poddanych oboiey
płci, gruntu, maiątku, danin, pryhonów у
wszelkiey do nich powinności należących,
w roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
siódmego, mca Maia pierwszego dnia spo-
rządzony.

We dworze Ledcu. Anton Iwanów,
wóyt, żona Alona, curka Ullana, dusza
męska iedna, białogłowskieh dwie. Kuz-
ma Moskalonek, pastuch, żona Chadora,
dusza męska iedna, białogłowska iedna.
Iwan Antonow, furman, nieżonaty, dusza
męska iedna. Facit latus dwornych dusz
męskich trzy, białogłowskich trzy.

Wieś Pryslonki. Dziemid Klimow, sy-
nowie Siemion, Janka, żona Praskowia,
włoka iedna, dom jeden, dusz "męskich
trzy, białogłowskich iedna, pryhonu męs-
kiego dni cztyry, białogłowskiego cztyry,
koni dwoie, krów cztyry, owiec sześć,
koza iedna, świń trzy. Atroszko Klimow,
synowie Wasil, Siemion, Hawryło, żona
Alesia, curka Matruna, włoka iedna, dom
ieden, dusz męskich cztyry, białogłowskich
dwie, pryhonu męskiego dni cztyry, bia-
łogłowskiego cztyry, koni dwoie, krów
cztyry, owiec pięć, koz trzy, świń dwie.
Jurko Sciepanow, syn Prachor, żona Aha-
pia, matka Pałahieja, synowa Audocya,
wnuczki Rypina, Ahapia, włoka iedna,
dom ieden, dusz męskich dwie, białogłow-
skich pięć,, pryhonu męskiego dni cztyry,
białogłowskiego cztyry, koni dwoie, krów
sześć, owiec dziesięć, koz trzy, świń pięć.
Karniło Jurków, synowie Łukasz, Janko,
Pawluk, Sidor, żona Aryna, curki Pała-
hieja, Audocia, włoka iedna, dom ieden,
dusz męskich pięć, białogłowskich trzy,
pryhonu męskiego dni cztyry, białogłow-
skiego cztyry, koni troie, krów dziesięć,
owiec dziesięć, koz trzy, świń pięć. Dzie-
mid Jurków, synowie Rodzko, Isak, Pilip,
Piotrok, Ławryn, żona Ahapia, synowa
Morka, curka Aryna, włoka iedna, dom
ieden, dusz męskich sześć, białogłowskich
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trzy, pryhonu męskiego dni cztyry, biało-
głowskiego cztyry, koni troie, krów dzie-
sięć, owiec dziesięć, koz trzy, świń sześć.

Lotus wsi Prysłonków facit: włók
pięć, domów pięć, dusz męskich dwadzie-
ście, białogłowskich czternaście, pryhonu
męskiego dni dwadzieście, białogłowskiego
dwadzieście, koni dwanaście, krów trzy-
dzieście cztyry, owiec czterdzieście iedna,
koz trzynaście, świń dwadzieście iedna.

]Vieś Slobodka. Prokop Astapow, żona
Prosia, .ourki Małania, Auhinia, Marya
Auhinia, włoka iedna, dom ieden, dusza
męska iedna, białogłowskich cztyry, pry-
honu męskiego dni cztyry, białogłowskie-
go cztyry, koni dwoie, krów trzy, owiec
pięć, koza iedna, świń trzy. Hryszko Fie-
dorowj syn Arciem, żona Auchinia, cur-
ka Kulina, włoka iedna, dom ieden, dusz
męskich dwie, białogłowskich dwie. pry-
honu męskiego dni cztjTy, białogłowskie-
go cztyry, koń ieden, krów dwie, owiec
trzy, świń dwie. Doroszko KHmiacin, żona
Zienka, syn Marcin, curka Nasciucha,
włoka iedna, dom ieden, dusz męskich
dwie, białogłowskich dwie, pryhonu mę-
skiego dni cztyry, białogłowskiego cztyry,
koń ieden, krowa iedna, owca iedna. Ci-
moszko Jarmoszkin, synowie Osip, Wasil,
Choinko, żona Alałania, curki Praskowia,
Hanka, włoka iedna, dom ieden, dusz
męskich cztyry, białogłowskich trzy, pry-
honu męskiego dni cztyry, białogłowskie-
go cztyry, koni troie, krów dziesięć, owiec
dziesięć, koz trzy, świń sześć. Audakim
Jarmoszkin, synowie Janko, Osip, Махііп,
Chomko, Michayło, żona Audocia, curki
Marta, Chadora, włoka iedna, dom ieden,
dusz męskich sześć, białogłowskich trzy,
pryhonu męskiego dni cztyry, białogłow-
skiego cztyry, koni troie, krów sześć,
owiec dziesięć, koz trzy, świń pięć. Mi-
kita Wasilonek, syn Siemion, plemiennik
Komaniczonek, żona Sciepanida, włoka
iedna, dom ieden, dusz męskich trzy, bia-
łogłowska iedna, pryhonu męskiego dni
cztyry, białogłowskiego cztyry, koń ieden,
krów trzy, owiec pięć, koza iedna, świń

dwie. Parfien WasiJow. synowie: Jakim,
Nikiper, żona Ałona, curka Rypina, włoka
iedna, dom ieden, dusz męskich trzy,
białogłowskich dwie, pryhonu męskiego
dni cztyry, białogłowskiego cztyry, koń
ieden, krów dwie. owiec trzy świń dwie.

Lahis wsi SłobodJd facit włók siedem,
domów siedem, dusz męskich dwadzieście
iedna, białogłowskich siedymnaście, pry-
honu męskiego dni dwadzieścia osim, bia-
łogłowskiego dwadzieścia osim, koni dwa-
naście, krów dwadzieścia siedym owiec
trzydzieście cztyry, koz osim, świń dwa-
dzieście.

Transport latusu wsi Prysłonków fa-
cit: włók pięć, domów pięć, dusz męskich
dwadzieście, białogłowskich czternaście,
pryhonu męskiego dni dwadzieście, biało-
głowskiego dwadzieście, koni dwanaście,
krów trzydzieście cztyry, owiec czterdzie-
ście iedna, koz trzynaście, świń dwadzie-
ście iedna.

W zmianach dwornych włok pięć у
transport latusu dusz męskich trzy, biało-
głowskich trzy. Zapisuie się _ na Dzieinida
Szewca włoka iedna, dom ieden, dusza
męska iedna.

Summa summarum facit: włók osim-
naście, domów trzynaście, dusz męskich
czterdzieście pięć, białogłowskich trzydzie-
ście cztyry, pryhonu męskiego dni czter-
dzieście osim, białogłowskiego czterdzie-
ście osim, koni dwudziestu czterech,"krów
sześćdziesiąt iedna, owiec siedmdziesiąt
pięć, koz dwadzieścia iedna, świń czter-
dzieście iedna.

Ordynacya powinności wlośbi Ledczan-
skiey. Powinność włości Ledczanskiey
takowym iest ustanowiona porządkiem.
Nayprzód pryhon każdy z gruntu swego,
iako to z włoki po dni cztyry, męskiego,
a po cztyry białogłowskiego w tygodniu
wysługiwać maią z czym dwór" nakaże.
Uroków sianożętnych dwa bez pryhonu
każdy z nich z chaty, wiele ludzi sposob-
nych do kosy być może wyniść powinni.
Pryhon у wszelka pańszczyzna dawnym



żwyczaiem odbywać się ma, to iest przy-
chodząc o wschodzie słońca, a odchodząc
o zachodzie, dwa razy . wyprzęgaiąc dla
odpoczynku koni у samych. Pełnienie
uroków tak się ma znaczyć, iż poty cho-
dzić maią, nim skoszą, zsuszą, zgrzebą
у do stogów lub puń zwiozą lub złożą;
inne sianożęcie pryhonem odbywać się
po winne. Zhonów konnych sześć, to iest
z sochami trzy, a z bronami trzy, z tym
dokładem, iż wiele u kogo koni robo-
czych w domu znachodzić się będzie, wy-
ieżdżać powinni. Kobiecich zhonów dwa,
ieden na żniwo żytnie, a drugi na jarzyn-
ne dawać maią; obżynków dwoie na ja-
rzynę у na żyto, na których dwór często-
wać powinien. Tłokę na wywiezienie gno-
ju na popar całą włością zasłużyć maią
у wtenczas na skarbowym iedzeniu być
maią. Stróża tygodniowa koleyno z włości
dawana być powinna, z tym iednym do-
kładem iż pod czas odbywania stróży na
pryhon męski w tym tygodniu pędzani
być nie powinni, tylko pryhon białogłow-
ski służyć maią. Młódźba kołeyno po
sześciu z chaty rzędówką dawnym zwy-
czaiem. Podwody na młyn lub na posył-
ki rzędówką służyć maią.

Czynsz we włości Ledczanskiey dwo-
iaki ustanawia się, to iest który by na
włóce kuniczney siedział, to iest ani zho-
nów ani pryhonów ni też uroków ani
żadney zgoła daniny nie dawał, tedy tako-
wy z włoki rubli dwanaście zapłacić ma.
Drugi czynsz puł kuniczny, to iest z wło-
ki gdy uroki, zhony у podatki pełnić bę-
dzie, takowy zapłacić ma rubli osim. Pry-
honni wszyscy tudzież у pułkunicznicy
na włóce siedzący z włoki drew na opał
dworu sążeń ieden, pod osieć sążeń ieden,
kurów dwoie, iaiec sztuk dwadzieścia,
grzybów wianków dwa, maiących w sobie
po sztuk sto, orzechów, poziomek, malin,
czarnic у brusznic po garcy blaszanych
dwa у talek z lnu dwornego po dwie
wyprzęść powinni będą, a pułwłocznicy
takowego podatku po połowie; głucho zaś
czynszowie iuż od takowych podatków

wolni zostaną. Lodu do lodowni beż pry-
honu nawozić powinni. Łowienie ryb w
iezierze zimo razy trzy bez pryhonu, a
latem tylko razy dwa, innych zaś czasów
łowienie pryhonem odbywać maią. Mycie
chust, robienie krup, zbieranie jesienne
warzywa z ogrodów przez kobiety teyże
włości puty odbywane bez pryhonu być
maią, aż póko wykopią, zsieką у do kadź
poskładaią. Przędza у tkanie krosien ko-
leyno bez pryhonu naznacza się. Opłace-
nie podusznego, dawanie payków у wszel-
kie monarsze podatki tudzież у wysługi
według przepisu kancellaryi prowincyonal-
ney ciż poddani z siebie odbywać maią.

Takowy przepis inwentarza у w nim
ułożony porządek in omnibus punetis ap-
probuiąc, rękoma naszemi podpisuiemy
się. U takowego inwentarza przy wyciś-
nion>ch na czerwonym laku domowych
dwuch pieczęciach podpisy rąk tak sa-
mych aktorów iako też у WJPPw pieczę-
tarzów temi słowy: Kazimierz Lettecki,
Stanisław Lettecki podchor. regen gwar.
kon. kor. Ustnie oczewisto proszony pie-
czętarz od W. Jm. pana Stanisława Let-
teckiego, stoln. Czernihow., do tego inwen-
tarza przy dziele wieczysto czynionym na
część W. Jm. pana Kazimierza Letteekie-
go, stoln. Ozer. przypadaiącą, prawnie pod-
pisuię się Bernard Józef Zbrożek. Proszo-
ny pieczętarz od W. Jm. pana Stanisława
Letteckiego, stoln. Czerń, danego W. Jm.
panu Kazimierzowi Letteckiemu stoln.
Czerń, inwentarza przy dziele wieczystym
prawnie podpisuię się Antoni Kossow mp.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od
osoby wyż wyrażoney do tego inwentarza
przy dziele wieczystym W. Im. panu Ka-
zimierzowi Letteckiemu stolnikowiczowi
Czernihowskieinu danego prawnie podpi-
suię się Onufry Krzeczkowski mp. Który
to takowy inwentarz za przyznaniem one-
go przez wyż wyrażone osoby у za poda-
niem do akt, iest do xiąg ziem. prowin.
Witt. przyięty у wpisany.
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Przyznanie inwentarza folłarku Łoso-
sina przy prawie trzyletnio zastawnym od
JW.J.P. hrabi Pocieja, stty Rohaczew.
WJP. Bohomolcowi, prezydentowi ziem.
prowin. Wittey danym sporządzonego.

Koku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
siódmego, miesiąca Junij trzydziestego
dnia.

Coram actis terrestribiis prowincij Wi-
tebskiey comparens personaliter W. Im.
pan Tomasz Gzowski, komornik woiewodz-
twa Mińskiego, komissarz generalny dóbr
Białoruskich J W. Im. pana Michała hrabi
Pocieja, Źyżmorskiego у Rohaczewskiego
starosty, "inwentarz przy prawie zastaw-
nym trzyletnim lolwarku Łososiu nazwa-
nego, od tegoż JW, Im. pana Pocieja W.
Im. panu Piotrowi Bohomolcowi, prezy-
dentowi sądów ziemskich prowin. Witeb-
skiey dany у służący, za mocą sobie daną
imieniem J\V. pana swoiego przedemną
Maciejem Wilczynskim, sekretarzem ziem-
skim prowinoyi Witebskiey oczewiście
przyznawszy, ku zapisania ad acta xi ag
ziemskich prowincij Witebskiey podał m
eum thenorem pisany.

Inwentarz maidności /źososina, w pro-
wincy Witebskiey" ieżącey, od J. W. Mi-
chała hrabi Pocieja, starosty Rohaczew-
skiego, kawalera orderów Orła Białego у
świętego Stanisława, Wielm. Im. panu
Piotrowi JMiomolcowi, prezydentowi są-
dów ziemskich prowin. Wittskiey przy
prawie zastawnym dany,

Opisanie folwarku Łowwia. Wyeżdza-
iąc z grobli do lolwarku Łososina brama
na piąciu słupach, stara, rcporacij potrze-
buiąca, w którey wrola dwoiste z ciosu

na biegunach, między tymi słupami przy
wrotach fórtka, w którey drzwi z ciosu
na biegunie, na tychże słupach nad wro-
tami syrnik, dranicami pokryty, z gankiem
w koło obwiedzionym, do którego z po-
dwórza wschody, do samego drzwi na
biegunie z zaszczepką у probojami; z tey
bramy idąc po lewey stronie na podwórzu
budynek namieśniczy stary, wchodząc do
niego ganek kryty z paręczami, dwoma'
ławkami у podłogą z ciosu, do sieni
drzwi poiedynkowe na zawiasach, z klam-
ką, slisakiem у antabą, w sieniach podłoga
z ciosu, z sieni po Jewey stronie izba biała,

! do którey wchodząc drzwi na zawiasach z
klamką, slisakiem, kruczkiem у proboia-
mi, w tey izbie okna dwa szkła taflowego
drobnego, w drzewo oprawne, osim szyb
wybitych maiące, po iedney kwaterze od-
suwano, z okiennicami na biegunach, piec
z kafel zielonych у szarych, do bokówki
przechodzonej', stary, z kominem nad sto-
łowanie wywiedzionym, przy. nim kominek
szafiasty mularskiey roboty, stary, połap у

| ławy z ciosu; z tey izby po prawey stro-
nie bokówka. drzwi do niey poiedynkowe
z ciosu, na biegunie, z zaszazepką у pro-
boiami; w tey bokówce piec z izby pierw-
szey przechodzący, piec drugi piekarniany
z kominem nad stołowanie wywiedzionym,
okno iedne duże, szkła taflowego drobne-
go v drzewo oprawne, szyby potłuczone
inaia.ee, z kwatera, odsuwaną, drugie małe
szkła taflowego, w drzewo oprawne, po-
łap у kotuehi dla ptastwa z ciosu; po-
wróciwszy znowu do izby, z którey pro-
sto idąc alkierzyk, drzwi do niego na
zawiasach z kruczkiem у proboiami, w
którym okno szklą tallowego drobnego, w
drzewo oprawne, z kwaterą odsuwaną,
szkła szyb dwie wybitych maiące, prze-
pierzenie z ciosu, do którego drzwi na
zawiasach, z zaszczepką у proboiami. w
przepierzeniu okno szkła tallowego dro-
bnego, w drzewo oprawne, szkła szyb trzy
wybitych maiące, z kwaterą odsuwaną, z
okiennicą na biegunie, połap w samym
alkierzu у w przepierzeniu z ciosu, padło-
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ga tylko w przepierzeniu takoż z ciosu;
z alkierza po prawey stronie szpiżarnia,
do niey drzwi na biegunie z zaszczepką у
proboiami, w którejś połap у pięć ławek z
ciosu, okno szkła taflowego drobnego, w
drzewo oprawne, z kwaterą odsuwaną.
Powróciwszy do sieni, z których prosto
w tył na ogród drzwi z ciosu, na biegu-
nie, z zasuwką żelazną, item z sieni prze-
ciwko izby pierwszey po prawey stronie
piekarnia, do niey drzwi na zawiasach, w
którey piec piekarniany z gliny bity, okien-
ka małe trzy zasuwaiące się zasuwkami
drewnianymi, stołowanie у dwie ławy z
ciosu; z tey piekarni po lewey stronie
komórka od piekarni przepierzona, do
niey drzwi na biegunie, w którey okno
małe zasuwane zasuwką drewnianą, połap
z ciosu. W końcu mieszkania namieśni-
czego od alkierza pogrzeb na chowanie
warzywa w ziemi z bierwion robiony, sło-
mą _ pokryty, do niego drzwi na biegunach
z ciosu, z zaszczepką у proboiami, w dru-
gim końcu tegoż budynku od piekarni
chlewek dla ptastwa, słomą pokryty, do
którego drzwi poiedynkowe na biegunie z
ciosu, z zakrętką drewnianą.

Opisanie sprzętu rókncijo w budynku
namiesniczym. Stół lipowy stary duży ieden,
zedel lipowy ieden, deska stołowa stara
numero iedna, obraz na płótnie stary im-
mero ieden, latarnia blaszana bez drzwi-
czek niewielka numero iedna, lichtarz
blaszany stary ieden, zamków wiszących
większych у mnieyszych starych z klu-
czami siedem. Nota. Po napisanym in-
wentarzu zamków dwa do Sielut wzięto.

Opisanie naczynia piekarnianer/o cłc.
Stół lipowy prostey roboty ieden, żarna
iedne. stempa gospodarska stara numero
iedna, dzieża chlebna stara numero iedna.
widłki żelazne piecowe numero iedne,
sieczka żelazna stara numero iedna, sko-
wroda stara podziurawiona iedna, koczerha
żelazna iedna, cebrów do noszenia wody
dwa stare, wiader pięć, dojonek mleci-
nych trzy stare, bóyka do bicia masła
liumero iedna, przetaków trzy starych, ne-

cek większych у mnieyszych troie, beczka
stara iedna nieznayduie się, kaduszka z
kwasem iedna, kaduszka do moczenia
chust iedna, kaduszek do parzenia plew
dla świń dwie, kadzi warzywnych wszy-
stkich sześć, stare, koryt wszystkich sześć,
ẑ  których dwa zewszystkim zepsute, ko-
sien stawy (?) iedna nnmero iedna, garki,
miski, łyżki etc. Warzywa czeladnego ka-
dzi dwie у nasiona ogrodowe, tudzież у
wysadki według potrzeby zostawuią się.

Opisanie zabudowania obornego. Z opi-
sanego wjazdu przez podwórze idąc pro-
sto obora stara, w kwadrat zabudowana,
z gruntu reperacij potrzebuiąca, słomą
kryta, które krycie do połowy zewszyst-
kim pozdzierane, do obory z podwórza
wchodząc wrota poiedynkowe zepsute, na
biegunie, w tey oborze chlewów więk-
szych у mnieyszych dwanaście, do trzech
z nich wrota stare na biegunach, a do
trzech wrota nieznayduią się, takoż do
trzech drzwiczki na biegunach, a do trzech
nieznayduią się. W tymże zabudowaniu
obornym, idąc z podwórza po lewey stro-
nie warzywnia z sienią, do sieni drzwi
popsute na biegunie, do warzywni drzwi
poiedynkowe na biegunie, z zaszczepką у
probojami, w tey warzywni piec z gliny
bity, okienka małe zasuwkami drewnia-
nemi zasuwaiące się, stołowanie z ciosu;
naprzeciw tey warzywni przez sień idąc
prosto piekarnia dla młodzieży ze wszyst-
kim zgniła, do niey drzwi na biegunie, w
którey piec zewszystkim rozwalony, okien-
ka zasuwkami drewnianymi zasuwaiące
się. W tymże zabudowaniu idąc z podwó-
rza do obory po prawey stronie staynia
stara, do którey drzwi alias wrota poie-
dynkowe na biegunie, przy tey stayni
wściąż drugie dwie staienki ze wszyst-
kim opuszczone, z których do iedney
wrota poiedynkowe na biegunie, a do dru-
giey wrót niemasz.

Opisanie bydła. Buhay czarno strokaty
ieden, buhay czarno podłasy ieden, effi-
cit dwa, krowa stanowna ryża z białym
podbruszem iedna, krów pierwiastek ry-
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żych bez odmiany dwie, pierwiastek czar-
nych bez odmiany cztyry, krowa jałowa
ryzo strokata iedna, efficit osim. Wolików
w roku czwartym czarnych bez odmiany
dwa, gniadych bez odmiany dwa, czarno
podłasy ieden, ryzo białawy ieden, facit
sześć. Wolików w trzecim roku czarno
podłasych dwa, czarno strokatych dwa,
ryzo strokaty ieden, ryżych bez odmiany
cztery; biały z czarnymi cynkami ieden,
facit dziesięć, efficit szesnaście. Byczków
w roku drugim czarnych bez odmiany
trzy, ryżych bez odmiany dwa, czarno-stro-
katy ieden. biały z czarnymi cynkami
ieden, efficit sztuk siedem. Latus facit
sztuk trzydzieście trzy. Nota. Po napisa-
nym inwentarzu przepędzono z Łososina
do Sielut wolików trzy, z cieląt ciołkę
iedną, zdechł wolik ieden, z cieląt zde-
chło byczek ieden, у ciołka iedna, reszta
w Łososinie według opisania zostaie się.

Jałoczek w roku trzecim czarnych
bez odmiany dwie, czarno strokata iedna,
facit trzy. Jałoczek w roku drugim ryżych
bez odmiany trzy, czarnych bez odmiany
dwie, czarno strokata iedna, ryzo stroka-
tych dwie, facit osim, efficit iedynaście.
Cieląt: byczków trzy, jałoczek trzy, efficit
sześć. Siinima efficit sztuk pięćdziesiąt,
dico р г expraessum bydła sztuk piędzie-
siąt.

Opisanie świń: macior dwie, kierno-
szów dwa, w roku drugim świnek trzy,
wieprzów pięć, facit osim. W roku pierw-
szym świnek cztyry, wieprzów siedem,
facit iedynaście, efficit dwadzieście trzy,
dico per expraessum świń sztuk dwadzie-
ście trzy.

Opisanie drobin', gęsie: gęsiorów trzy,
gąsek siedem, efficit sztuk dziesięć; Ka-
czek: kaczorów trzy, kaczek siedem, effi-
cit sztuk dziesięć. Kur: kogutów trzy, ko-
koszy dwadzieście iedna, efficit sztuk dwa-
dzieście cztyry. Jayc gęsich osim naście,
kaczych. iedynaście, kurzych sześćdziesiąt,
efficit,jay sztuk in numero osimdziesiąt
dziewięć.

Opisanie swirnów etc. Od wjazdu do fol-
warku рггу wrotach po prawey stronie świ-
ronek niewielki z gankiem, dranicami po-
kryty, do którego drzwi z ciosu na zawia-
sach, z zamkiem wnętrznym у kluczem, z
zaszczepką у proboiami, w tym świronku
pomost ciosem moszczony, przytym świronek
drugi stary, dranicami kryty, do którego
wchodząc drzwi z tarcic na biegunie z
zaszczepką у proboiami, w nim przepie-
rzenie z bierwion bez drzwi, z iednym
uszakiem, w tym przepierzeniu у w sa-
mym świronku pomost у zasieków wszyst-
kich sześć z ciosu. Z budynku namieśni-
czego idąc prosto do gumna wrota poic-
dynkowe z dranic na biegunie, pod dasz-
kiem dranicami krytym, przy których idąc
prosto do gumna po lewey stronie staynia
słomą pokryta, do którey wrota poiedyn-
kowe z dranic na biegunie, w niey jasla
z bierwion ciosanych. Takowe zabudowa-
nie folwarczne ostrokołem у parkanem
starym wkoło ogrodzone.

Opisanie zabudowania gnmiennego. Wy-
szedszy z zabudowania folwarkowego do
gumna przez mostek wrota dwoiste, sta-
re, na biegunie, z których wchodząc na
gum nisko po lewey stronie szpicli lerz1 po-
tróyny, z gankiem, gontami pokryty, do
którego drzwi dwoie na zawiasach z zam-
kami wnętrznymi у kluczami, z zaszczep-
kami у proboiami, drzwi trzecie na bie-
gunie z zaszczepką у proboiami, srzedni
у bokowy od puń siennych, ciosem sto-
lone, pomost we wszystkich bierwionkami
ciosanymi moszczony, zasieków wszystkich-
z ciosu czternaście; z tego szpichlerza
idąc po prawey stronie- tokowniaj słomą
kryta, do którey w końcu od folwarku
wrota poiedynkowe, na biegunie, z za-
szczepką у proboiami, drugie wrota po-
przeczne dwoiste na biegunach, item drzwi
poprzeczne małe na biegunie; w tey to-
kowni przy końcu jownia, do którey drzwi
na biegunie, w niey piec z cegieł robiony.
Naprzeciw wspomnionego szpichlerza w
tymże oparkanieniu odryna stara na skła-
danie zboża, słomą, kryta, do którey. wrót
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poiedynkowych na biegunach poprzecznych
у końcowych czworo; naprzeciw tokowni
punia potróyna stara do składania siana,
słomą pokryta, do którey wrót poiedyn-
kowych na biegunach dwoie, z zaszczep-
kami у probojami, a trzecie bez zaszczep-
ia у proboiów. Na tymże gumnisku prze-
płotów starych rzędy dwa znayduią się.
Całe to zabudowanie gumienne wkoło
ostrokołem у płotem ordynaryinym ogro-
dzone.

Opisanie browarw. idąc z folwarku ku
młynowi przy grobli po lewcy stronie
browar stary, dranicami kryty, do którego
wrota stare z ciosu na biegunie,, z za-
szczepką у proboiami, w tym browarze
łaźnia, do któzey drzwi z ciosu na bie-
gunie, w niey piec z cegieł, stołowanie z
ciosu.

Opisanie naczynia browarnego'. Czop
brażny stary ieden, niezgodny, beczka
do zlewania wódki stara numero iedna,
hołowicznik stary ieden, niemasz onego,
kadź trubniczna stara iedna, beczka pi-
wna iedna, nasadki gorzałczane numero
dwie, czerpach dwie, po napisaniu iedna
odesłana do Sielut, łeyka drewniana stara
iedna.

Opisanie miar różnych у naczynia gospo-
darskiego. Pułbeczki Wilen. okrągła stara
iedna, czwierć beczki wilen. kwadratowa
okuta kantabami iedna, ośmina beczki
Wilen. okrągła stara iedna, szesnastka
beczki Wilen. okrągła iedna, efficit czty-
ry. Czwierć miary moskiewskiey okrągła
numero iedna, pułczeewierci teyże miary
iedna, czeewieryk teyże miary ieden, effi-
cit trzy. Czop stary do sypania zboża ie-
den, las do sypania zboża dwie, beczka
stara wielka do sypania zboża numero
jedna, beczka winiarka z iednym dnem
iedna, solanka stara iedna, kowszów sta-
rych cztyry, szufl ieden.

Opimnie ogrodów folwarkowych. Priino.
Ogród duży wtyle budynku folwarkowego
na warzywo у konopie, leskami ogrodzony.
Secundo. Ogródek mały na podwórzu.

między zabudowaniem obornym у staien-
ką, leskami ogrodzony, w którym szcze-
pów jabłonowych stedem. Ogródek maleń-
ki na gumnisku przy szpichrzach leskami
ogrodzony.

Opisanie stawów у młynów. Primo.
Staw pod samym folwarkiem na rzeczce
Horodniance, z młynem na dwa koła, to
iest wieśniakiem у letniakiem, tudzież z
waluszem na iedno koło, reperacyi potrze-
buie. Secundo. Staw drugi we wsi Kop-
eiach na teyże rzeczce Horodniance, z
młynem takoż na dwa koło łetniaki у z
waluszem na iedne koło. Wobudwuch
wspomnionych stawach ryby różne znay-
duią się.

Opisanie zmian alias polełków folwar-
kowych. Primo. Zmiana alias poletek za
gumnem pod Kobylniki, na którey w roku
przyszłym na teraznieyszy tysiąc siedem-
set siedemdziesiąt siódmy żyto zasiane.
Secundo. Zmiana alias poletek pod wieś
Teszki teraz pod jarzynę przypada. Tertio.
Zmiana alias poletek pod Osinowkę teraz
w poparzę.

Sianokecie folwarkowe wszystkie w
zmianach poletkowych są, na których sia-
na ukasza się plus minus wozów sto pię-
dziesiąt.

Opisanie zasiewów żytnego у jarzyn-
nego: wysiewu żyta na rok teraznieyszy
tysiąc siedemset siedemdziesiąt siódmy
beczek wilen. in numero dziewiętnaście у
trzy ósmych. Wysiewu pszenicy beczki
wilen. in numero puł. Wysiewu ięczmie-
nia beczek wilenek in numero trzy. Wy-
siewu owsa beczek wilen. in numero dwa-
dzieście. Wysiewu gryki beczek wilenek
in numero cztyry, grochu beczki wilenki
numero puł, jarki beczki wilenki in nu-
mero puł, wysiewu siemienia konopnego
beczki wilenki in numero czwierć. Na
konsupcią z wydanym na ordynarią cze-
ladzi folwarkowey na osób trzy żyta od
dnia dwudziestego trzeciego Apryla po-
daie się beczek wilenek dwie, owsa becz-
ki wilenki czwierci trzy.
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Opisanie karczem do folwarku Łoso-
sina należących. Primo. Karczma wjezdna
przy trakcie będąca, Wołczek zowiąca się.
Seeundo. Karczma wjezdna we wsi Łoso-
sinie, alias Haydukach będąca. Terlio.
Karczma wjezdna we wsi Kopciaeh znay-
duiąca się, stara, z grunta repcracyi po-
trzebuiąca.

Opisanie włości do folwarku Łososina
należącej/.

Wieś Horodnia. Miellan Harasimow,
pryhonny, syny: Józef у Piotrok, brat
(Jhomka. płaci czynszu rubl ieden, służy
pryhonu na tydzień dni dwa, trzyma wło-
ki ciągłey czwierć, koni ma roboczych
dwoić, siemi męskiey cztyry, dom ieden.
Harasim Szapyr, pryhonny, syny: Arciem,
Leon у Kandrasz, u Arcioma syn Dura-
fiey, płaci czynszu rubl ieden, służy pry-
honu na tydzień dni dwa, trzyma włoki
ciągłey czwierć, koni ma roboczych troie,
siemi męskiey pięć, dom drugi. Hryszka
Czaczura, pryhonny, syn Hauryła, ple-
mienniki: Adam, Chwiodor у Kuzma, pła-
ci czynszu rubl ieden. służy pryhonu na
tydzień dni dwa, trzyma włoki ciągłey
czwierć, koni ma dwoie roboczych, siemi
męskiey siedem, dom trzeci. l)aniła Źu-
kowski, pryhonny, syn Piatrok, płaci
czynszu rubl ieden, służy pryhonu na
tydzień dni dwa. trzyma włoki ciągłey
czwierć, ma konia roboczego iednego,
siemi męskiey dwoie, dom czwarty. Wa-
sil Harasimow, pryhonny, syn Hryszka,
brat Nikiper, wnuk Symon Pauluczonek,
u Nikipera syn Isak,* u Hryszki syny:
iwan у Jaków, płaci czynszu rubłów dwa,
służy pryhonu na tydzień dni cztyry, trzy-
ma włoki_ ciągłey puł, koni ma roboczych
czworo, siemi męskiey siedem, dom piąty.

Wieś Waskowo. Iwan Hałaburda, zie-
mianin, plemienniki: Charyton, Stefan у
Chodor, płaci czynsyu rubli trzy, trzyma
włoki ziemiańskiej czwierć, koni ma* ro-
boczych dwoie, siemi męskiey cztyry, dom

szósty. Siomka Iiałaburda. pryhonny, bra-
cia: Michałka, Roman у Jurko. synowiec
Anton, płaci czynszu rubl ieden, służy
pryhonu na tygodniu dni dwa, trzyma
włoki ciągłey czwierć, koni ma roboczych
dwoie, siemi męskiey pięć, dom siódmy.
Andrey Romanionek, ziemianin, syn Wa-
si], brat Stefan, plemiennik Michałko, u
Stefana syn Atrachim, płaci czynszu ru-
blów sześć, trzyma włoki ziemianskiey
puł, koni ma roboczych czworo, siemi
męskiey pięć, dom ósmy. Prachor Szalia-
pin, ziemianin, syn Cit, plemiennik Stefan,
płaci czynszu rublów dwa, trzyma włoki
ziemianskiey sześcine, koni ma roboczych
czworo, siemi męskiey troie, dom dzie-
wiąty. Kuzma Ciuiiionek, pryhonny, syn
Ancip. brat Sierhiey, płaci czynszu ko-
pieiek dziewiędziesiąt, służy pryhonu na
tydzień dni dwa, trzyma włoki ciągley
dwie dziewiątki, koni roboczych ma dwo-
ie, siemi męskiey troić dom dziesiąty.
Andrey Ciwunionek, pryhonny, S3rnowie:
Roman у Janko, .płaci czynszu kopieiek
czterdzieście pięć, służy pryhonu na ty-
dzień dzień ieden, trzyma włoki ciągłey
dziewiątkę, ma konia roboczego iednego,
siemi męskiey troie, dom iedynasty. liła
Romanionek, ziemianin odzinoki, płaci
czynszu rublów dwa, trzyma włoki zie-
mianskiey sześcine, siemi męskiey ieden,
dom dwunasty. Mikita Prachanionek, pry-
honny, syn Wasil, plemiennik Pauluk, zięć
Michałko, płaci czynszu rubl ieden, ko-
pieiek trzydzieście trzy у trzeć, służy pry-
honu na tydzień dni dwa у dwie trzecie,
trzyma włoki ciągłey trzeć, koni ma robo-
czych troie, siemi męskiey czworo, dom
trzynasty.

Zaścianek Wofc.zck do arędy Wołczow-
skiey za kontraktem wolne czwierć włoki
wolney.

Zaścianek Prądniki: Iwan Holczynski,
młynarz, syny-' Andrey, Marcin, Piatrok,
Hryszka у Makar, od posług wszelkich
wolny, (ylko wieprzowszczyzny płaci, iak
w rubryce czynszowey, rublów trzy, trzy-
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ma włoki wolney czwierć. koni roboczych
ma troie, siemi męskiey sześć, dom czter-
nasty.

Prhnum latm. Płacą czynszu rublów
dwadzieścia pięć, kopieiek sześćdziesiąt
osim у trzeć, pryhonu służą na tydzień
dni dziewiętnaście у dwie trzecich, trzy-
maią włók ciągłych dwie у pięć dwuna-
stych, ziemiańską iedną у dwunastkę,
wolney puł, koni maią roboczych trzy-
dzieście trzech, siemi męskiey piędziesiąt
dziewięć, domów czternaście.

Wieś Starzym. Sidor Teszko. pryhon-
ny, syny: Wasil, Roman, drugi Roman у
Dzieniid, zięć Chodor, płaci czynszu rubl
ieden, służy pryhonu na tydzień dni dwa,
trzyma włoki ciągłey czwierć, koni ma
roboczych dwoie, siemi męskiey sześć,
dom ieden. Ułas Teszko, pryhoimy, syny:
Iwan у Махіт, u Iwana syn Hryszka,
płaci czynszu kopieiek piędziesiąt, służy
pryhonu na tydzień dzień ieden, trzyma
włoki ciągłey ośminę, koni ma roboczych
dwoie, siemi męskiey cztyry, dom drugi.
Spiryd Teszko, pryhonny, syny Daniła у
Jakim у Janko, brat Janko, płaci czynszu
kopieiek piędziesiąt, służy pryhomi na
tydzień dzień ieden, trzyma włoki ciągłcy
ośminę. koni roboczych ma dwoie, siemi
męskiey pięć, dom trzeci.

Zaścianek Osinowlcu. Parfien Pilozopio-
nek, pryhoimy, syn Zmitrok, brat Fiodor,
płaci czynszu rubl ieden, służy pryhonu
dni dwa. trzyma włoki ciągłey czwierć,
koni ma roboczych dwoie, siemi męskiey
troie, dom czwarty.

Wieś Kopcie. Iwan Praehanionek, pry-
honny, syn Jakuta, zięć Ohalimou, ple-
mienni к Macwiey, u Chalimona syn Kuz-
ma, płaci czynszu rubl ieden, służy pry-
honu na tydzień i dni dwa. trzyma włoki
ciągłey czwierć, koni ma roboczych troie,
siemi męskiey pięć, dom piąty. Fiodor
Picza, pryhonny, syny Atracbim у tlau-
ryla,, bram Zmitrok у Osip, płaci czyn-
szu rubl ieden, kopieiek (rzydzieście trzy,
służy pryhonu na tydzioń dni dwa у dwie
trzecich, trzyma włoki ciąglcy trzeć, koni

ma roboczych czworo, siemi męskiey pięć,
dom szósty, Dzienis Mikiein, pryhonny.
zięć Siomka, u Siomki synowie Hryszka
у Samuś, płacą czynszu kopieiek sześć-
dziesiąt sześć у czwierć, służy pryhonu
na tydzień dzień ieden у trzeć, trzyma
włoki ciągłey sześcinę, koni ma roboczych
dwoie, siemi męskiey czworo, dom siódmy.
Аіехіеу Roh, pryhonny, syn Iwan, pa-
sierzb takoż Iwan, płaci czynszu kopieiek
sześćdziesiąt sześć у czwierć. służy pry-
honu na tydzień dzień ieden у trzeć,
trzyma włoki ciągłey sześcmę. konia ma
roboczego iednego, siemi męskiey troie,
dom ósmy. AJchim Jaromionek, pryhonny,
syny Panas у Iiauryła, płaci czynszu rubl
ieden, służy pryhonu na tydzień dni dwa,
trzyma włoki ciągłey czwierć, konia ma
roboczego iednego, siemi męskioy troić,
dom dziewiąty. Zmitrok Jaromionek, pry-
honny, syn Słomka, zięć Pilip, płaci czyn-
szu rubl ieden, służy pryhonu na tydzień
dni dwa, trzyma włoki ciągłey czwierć,
konia ma roboczego iednego, siemi mę-
skiey troie. dom dziesiąty. Iwan Kozłow-
ski, młynarz, syny .Махіт у Kondrat, od
posług wszelkich wolny, tylko wieprzow-
szczyzny płaci, iak w rubryce czynszowey,
rubl ieden, kopieiek dwanaście у pul,
trzyma włoki wolney ośminę, koni ma ro-
boczych dwoie, siemi męskiey troić, dom
iedynasty. Do arędy Kopcianskiey za kon-
traktem, wolny, włoki wolney ośmina, Mi-
cliałko Jaromionek, pryhonny, syn Mac-

i wiey, bracia Jakusz у Kuźnia, płaci czyn-
; szu rubl ieden, służy pryhonu na tydzień
| dni dwa. trzyma włoki ciągłey czwierć,

konia ma roboczego iednego, siemi mę-
skiey cztyry, dom dwunasty, Pauluk РІ-
cza, pryhoimy, zięć Gharyton, płaci czyn-
szu rubl ieden, służy pryhonu dni dwa
na tydzień, trzyma włoki ciągłey czwierć,
konia ma roboczego iednego, siemi mę-
skiey dwoie, dom' trzynasty. Sauka Abra-
niieki, pryhonny, syny Аіехіеу у Nikiper,
płaci czynszu rubl ieden, kopieiek trzy-
dzieście trzy у trzeć, służy pryhonu na
tydzień dni dwa у dwie trzecich, trzyma
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włoki ciągłey trzeć, konia ma roboczego
iednego, siemi męskiey troie, dom czter-
nasty. Lawon Jaromionek. pryłionny, syn
Osip, płaci czynszu rubl ieden, służy pry-
hoim na tydzień dni dwa, trzyma włoki
ciągłey czwierć, konia ma roboczego ied-
nego, siemi męskiey dwoie, dom pięt-
nasty.

Secundum latus: płacą czynszu rublów
czternaście, kopieiek iedynaście у dwie
trzecie, służą pryhonn na tydzień dni dwa-
dzieście sześć, trzymaią włók ciągłych
trzy у czwierć, wolney czwierć, koni maią
roboczych dwadzieście sześć, siemi mę-
skiey piedziesiąt pięć, domów piętnaście.

Jakub Hałaburda, pryłionny. syn Par-
1'icn, plemienniki Osip у Atrachim, płaci
czynszu rubl ieden, służy pryhonu na ty-
dzień dni dwa, trzyma ciągłey włoki
czwierć, konia ma roboczego iednego, sie-
mi męskiey czworo, dom ieden. Daniła
Jaromionek, pryhonny, syny: Iwan, Zmit-
rok у Roman, brat Jakim, płaci czynszu
rubl ieden, służy pryhonu na tydzień dni
dwa, trzyma włoki ciągłey czwierć, koni
ma roboczych dwoie, siemi męskiey pięć,
dom drugi. Hondrasz Jaromionek, pry-
honny, syny: Cierech, Andrey у Ausiey,
u Oierecha syny Janka у Ausiey, u Au-
sieia syn Iwanka, płaci czynszu rubl ieden,
służy pryhonu na tydzień dni dwa, trzyma
włoki ciągłey czwierć, koni ma roboczych
dwoie, siemi męskiey siedem, dom trzeci,
Marka Randaronek, pryhonny, syny: Za-
char Iwan у Stefan, u Zachara syn Ala-
хіеу, płaci czynszu kopiejek dziewięćdzie-
siąt, służy pryhonu na tydzień dni dwa,
trzyma włoki ciągłey dwie dziewiątki, ko-
ni ma roboczych dwoie, siemi męskiey
pięć, dom czwarty. Fiodor Randaronek,
pryhoimy, syny Andrey у Nikiper, szwa-
growie Sciepan у Pauluk. płaci czynszu
kopieiek dziewiędziesiąt, służy pryhonu
na tydzień dni dwa, trzyma włoki ciągłey
dwie dziewiątki, koni ma roboczych dwoie,
siemi męskiey pięć, dom piąty. ОітоПеу
Randaronek, pryhonny, syny: Jakub, Ma-
xim, Leon, Wasil у Janko, płaci czynszu

kopieiek dziewiędziesiąt, służy pryhonit
na tydzień dni dwa, trzyma włoki ciągłey
dwie dziewiątki, konia ma roboczego ied-
nego, siemi męskiey sześć, dom szósty.

Zaścianek Zachodno. Macwiey Pilozo-
pionek, ziemianin, syny: Hryszko*y Fiodor,
brat Wasil, u niego syn ieden, płaci czyn-
szu rubJów sześć, trzyma włoki ziemian-
skiey puł, ma koni roboczych dwoie, sie-
mi męskiey pięć., dom siódmy. Kuryła
Pil Dzopionek, ziemianin, syny: Махіт,
Anton у Atrachim, płaci czynszu rublów
trzy, trzyma włoki ziemian, czwierć, koni
ma roboczych dwoie, siemi męskiey czty-
ry. dom ósmy.

Tertium latus: płacą czynszu rublów
czternaście, kopiejek siedemdziesiąt, służą
pryhonu na tydzień dni dwanaście, trzy-
maią wlokę ciągłą iedną у pięć dwana-
stek. ziemianskiey trzy czwierci, maią
koni roboczych czternaście, siemi męskiey
czterdzieście ieden, domów osim.

Transport primum latus: czynszu ru-
blów dwadzieście pięć, kopiejek sześć-

[ dziesiąt osim у trzeć, pryhonu na tydzień
i dni dziewiętnaście у dwie trzeciny, .. włók

ciągłych dwie у pięć dwunastek, ziemiań-
ska iedna у dwanastka, woJney pułwłoki,

i koni roboczych trzydzieście trzy, siemi
| męskiey piedziesiąt dziewięć, domów czter-
! naście.

j Secundum latus: czynszu rublów czter-
j naście, kopiejek iedynaście у dwie trze-
| cie, pryhonu na tydzień dni dwadzieście.
j sześć, włók ciągłych trzy у czwierć, wol-
| ney czwierć, koni roboczych dwadzieście
i sześć, siemi męskiey piedziesiąt pięć, do-
! mów piętnaście.

! Summa facit: czynszu rublów piędzie-
; siat cztyry, kopiejek piedziesiąt, pryhonu

na' tydzień dni piedziesiąt siedem у dwie
trzecie, włók ciągłych siedem у dwu-

j nastka, ziemiańska iedna у pięć sześciu,
; wolney trzy czwierci, koni roboczych sie-

demdziesiąt trzy, siemi męskiey sto pie-
dziesiąt pięć, domów trzydzieście siedem.
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Opisanie bobylów we włości do folwar-
ku Łcsosina należącey znayduiących się.

Wieś Horodnia. Leon Astaśzonek, syny
Osip у Hauryła, dusz męskich trzy, dom
ieden.

Wieś Waskowo. Sauka Szumaczonek,
syn Janko, dusz męskich dwie dom dru-
gi. Siomko Krawiec, syny Chwiodor у
Jasko, dusz męskich trzy, dom trzeci. Ef-
ficit • domów trzy, dusz męskich osim.

Summaryusz intraty roczney z folwar-
ku Łososina w gotowym groszu et per
taxam na krescencią na rok tysiąc siedem-
set siedemdziesiąt siódmy wyciągniony:
Od poddaństwa czynszu rublów piędzie-
siąt cztyry, kopiejek piędziesiąt. Arędy za
karczmę Wołczkowską rublów czterdzie-
ście osim, za karczmę Łososinską rublów
dwadziescie pięć, za karczmę Kopcianską
rublów piędziesiąt, rublów sto dwadziescie
trzy.

Z taxy zboża. Wysiewu żyta na rok
tysiąc siedemset siedemdziesiąt siódmy
beczek Wilen. dziewiętnaście у siedem
ośmin, w pułtora ziarna, rachuiąc beczkę
po rublów trzy у pul, czyni rublów sto
cztyry, kopiejek trzydzieście cztyry. Wy-
siewu pszenicy beczki Wilen. puł, w puł-
tora ziarna, rachuiąc beczkę po rublów
pięć у puł, czyni rublów cztyry, kopiejek
dwanaście у puł; ięczmienia beczek Wilen.
trzy, w pułtora ziarna, rachuiąc beczkę po
rublów dwa у puł, czyni" rublów iedyna-
ście, kopiejek dwadziescie pięć; owsa be-
czek Wilen. dwadziescie, w pułtora ziarna,
rachuiąc beczkę po rublów dwa, czyni
rublów sześćdziesiąt; gryki beczek Wilen.
cztyry, w pułtora ziarna, rachuiąc beczkę
po rublów dwa, czyni rublów dwanaście;
grochu beczki Wilen. puł, w pułtora ziar-
na, rachuiąc beczkę po rublów trzy у puł,
czyni rubli dwa, kopiejek sześćdziesiąt
dwie у puł; jarki beczki Wilen. puł, w
pułtora ziarna'; rachuiąc beczkę po rub-
lów trzy у puł, czyni rublów dwa, kopie-
jek sześćdziesiąt dwie у puł. Siemienia
konopnego beczki Wilen. czwierć, w puł-
tora ziarna, rachuiąc, beczkę po rublów

trzy у puł, czyni rubl ieden, kopiejek trzy-
dzieście iedna. Rublów sto dziewiędzie-
siąt osim, kopieiek dwadziescie siedem у
puł. Za piekę z ogrodami warzywnemi
rublów trzy, siana ukasza się wozów nu-
mero sto piędziesiąt. Po odtrąceniu na
expensa fundi wozów numero piędziesiąt,
za sto, rachuiąc każdy po kopiej. numero
dwadziescie pięć, uczyni rublów dwadzie-
scie pięć. Za pakt z wycielonych krów,
idque z stanowney iedney у pierwiastek
sześciu, licząc od stanowney rubl ieden у
puł, a od pierwiastek każde у po kopiejek
in numero siedemdziesiąt pięć, czyni rub-
lów sześć.

Summa s-ummarum efficit: rublów czty-
rysta dziewięć, kopiejek siedemdziesiąt
siedem у puł. Nad to kunie plus minus
rublów trzy. Dusz zapisanych podług re-
wizyi we włości Łososinskiey dwieście
osimdziesiąt pięć.

Opisanie powinności poddanych folwar-
ku Łososina. Primo. Ciągli czynszu z wło-
ki gruntu po rubłów cztery płacić powin-
ni. Secundo. Pańszczyzny z ciągłey włoki
iedney w każdym tygodniu dni osim od-
służyć powinni czy męszczyzni, czy ko-
biety, kogo dwór potrzebować będzie. Ter-
tio. Źhonów piętnaście na rok oprócz pań-
szczyzny podaie się, a zhon ieden racho-
wany być ma, kiedy wyidzie z chaty każ-
dey tyle ludzi, ile iest w niey zdolnych
do roboty, zostawuiąc tylko iedną roboczą
osobę dla ognia у przypadku w domu.
Quarto. Młódźba у stróża koleyno prócz
pańszczyzny odbywana być powinna. Quin-
to. Ze lnu z dworu danego talek chata
każda tyle wyprząść powinna, ile się w
niey znayduie kobiet, a co będzie innego
przędziwa, te у tkanie płócien z pańsz-
czyzny odbywać się ma. Sexto. Wszyscy
ciągli do sprzątnienia у zwiezienia siana
łącząc dni pryhonne z urokiem sprzątnąć
powinni. Septimo. Ziemianie czynszu z
włoki ziemianskiey iedney po rublów dwa-
naście płacić powinni. Octavo. Ciż zie-
mianie zhonów przez lato osim tym spo-
sobem, iak pryhonni, zostawiwszy tylko

39
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iedną osobę roboczą dla ognia . odsłużyć
powinni. JSfono. Do osypu grobel у repe-
racij młynów dwuch idque Łososinskiego
y. liopcianskiego wszyscy bez żadney ex-
cepcij na swoich dniach, ile potrzeba uka-
że, używani być maią, niemniey też у do
reperacyi drogi. Decimo. Kunica, czyli
podatek od dziewek do włości cudzych
zamąż idących, temuż WJP. tenutorowi
zastawnemu podaią się, waruiąc, iż gdy
do włości pańskiey brane będą zamąż,
tedy takowa kunica od nich nie ma być
wyciągana. Undecimo. Podatki imperijal-
ne, jako to poduszne, pocztowe у inne,
które nakazane są у być mogą, sama
włość prócz ^czynszów opłacać powinna,
podług specifikuiących się dusz pod sum-
maryuszem, a W.J. pan tenutor zastawny
pod ехекисіа wybierać one mocen bę-
dzie. Nota. Ponieważ wsiom Siniaki etc.
zowiącym się do zapomożenia się ich
czynsz znacznie inwentzrzem przy prawie
zastawnym W.JP. Piotrowi Bohomołcowi
prezydentowi sądów ziem. prowin. Witt-
skiey w roku tysiąc siedemset siedemdzie-
siąt piątym, nisca Augusta pierwszego
dnia danym, był pomnieyszony, dopióro
zaś gdy у czas im defałkowany wypływa
у zapomożenie się ich z zagospodorowania
lepszego у pomnożenia ich dobytku oka-
zuie, przeto tak dla ulżenia poddaństwu
pryhonnemu, do zarobienia krescencij Ło-
sosinskiey wyznaczonemu, jako też dla
aukcionowania importanci] z sposobnością
ich teraznieyszą korresponduiącey, porów-
nywaiąc onych z całą włością Łososinską,
trzyletnim zastawnym prawem temuż WJP.
Bohomołcowi prezydentowi sądów ziem.
prowin. Wittskiey postąpioną z płaceniem
czynszu za pryhonną włókę po rubli czty-
ry wspomnionym wsiom, dawniey zosta-
wionym рге іо consensu tegoż WJP. Bo-
homolca czynsz aukcionuię się takoż z
włości pryhonney do rublów czterech,
nadto dla pomocy ludziom teraz wypusz-
czającym się do zarobienia krescencij
taxowaney w folwarku Łososinie zhonów
trzy nad dawny inwentarz przydaie się,

które to trzy zhony do samych tylko ro-
bót w folwarku Łososinie użyte być po-
winne, aukcia zaś czynszów nad inwen-
tarz pod rokiem tysiąc siedemset siedem-
dziesiąt piątym, Augusta pierwszego dnia
dany, do dopełnienia procentu od summy
dwuch tysięcy sto czerwonych złotych te-
raz na zastaw daney wchodzić powinna.

Datum w Sielutach, roku tysiąc sie-
demset siedemdziesiąt siódmego, msca
JuJij dziewiątego dnia. (J takowego inwen-
tarza podpis ręki W.JP. Komissarza temi
słowy: Tomasz Gzowski, komornik Min.
komissarz generalny. Na tymże inwetarzu
addytament z powtórnym podpisem tegoż
WJP. Komissarza w te słowa: .

Nota. Prawo у inwentarz pod rokiem
tysiąc siedemset siedemdziesiąt piątym,
Augusta pierwszego dnia WJP. Piotrowi
Bohomołcowi prezydentowi sądów ziem.
prowin. Wittskiey dane, oprócz aukcij
czynszów у trzech zhonów przydanych,
iako się specifice wyżey opisało, ni w
czym naruszone być niepowinne. Datum
ut supra. Tomasz Gzowski, komornik Miń-
ski, komissarz generalny. Który to takowy
inwentarz za przyznaniem onego_ przez
wyż wyrażoną osobę у za podaniem do
akt, iest do xiąg ziemskich prowin. Witeb-
skiey przyięty у wpisany.

№ 63—1777 г. Августа 2».

Инвентарь Пурвянскаго староства, въ Жмуд-
скомъ княжеств , Мало-Дырвянскаго пов та,
съ деревнями: Пурве, Жерксте, Гута, Авиз-
ле, Романтики, Ушпельке, Угишки, Беляши,

и др. Петра Криштофа Медема.

Изъ инвентарной книги Литовской Скарбовой
Коииссіи № 3949 л. 1—18.

Inwentarz dworzański starostwa Pur-
wianskiego, 1778, msca Lipca 23.

Roku tysiąc siedemset siedmdziesiąt
ósmego, miesiąca Lipca dwudziestego trze-
ciego dnia.
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Za wydanym od nayjaśnieyszey Kom-
missyi Skarbu W° X° Litt0 do mnie dwo-
rzanina skarbowego poniżey wyrażonego
instrumentem, ziechawszy ad fundum sta-
rostwa Purwie у wsi Bojaryszek nazwa-
nego, w xięstwie Zmudzkim, w powiecie
Małych Dyrwian sytuowanego, one. vigore
sanciti w konfederacyi generałney obóyga
narodów roku tysiąc siedmset siedmdzie-
siąt szóstego, miesiąca Października trzy-
dziestego pierwszego dnia zapadłego у
przywileju J. К. mści roku tysiąc siedmset
siedmdziesiąt siódmego, miesiąca Września
czternastego dnia w Białymstoku konfero-
wanego, po uczynioney cessyi W. Jmści
p. Ludwika Guttakowskiego, podkomorze-
go nadwornego J. K. r mści у przed aktami
grodzkiemi Xięstwa Źmudzkiego w repar-
tycyi Szawelskiey prawnie przyznaney roku
tysiąc siedmset siedmdziesiąt siódmego,
miesiąca Sierpnia dwudziestego trzeciego
dnia, cum omnibus attinentijs et pertinen-
tijs, usibus et fructibus, in realem et ac-
tualem WWch Ichmsciów państwa Piotra
Krzysztofa у Eleonory z Derschau Mede-
mów, małżonków, podkomorzych nadwor-
nych J. K. mści po zeyściu iedney osoby
na drugą possessionem podałem, oraz
inwentarz ninieyszy z wyrażeniem wielości
poddaństwa, ich ludności, płaty у powin-
ności, takoż z opisaniem granic każdey
wsi sporządziłem.

1-mo Opisanie Zabudowania fundi.

Na dziedziniec wieżdżaiąc przez bramę,
która cale stara у zgniła, budynek miesz-
kalny stary, słomą kryty z kominem ied-
nym pruskiego muru nad dach wypro-
wadzonym, do którego wchodząc po pra-
węy stronie izba z bokową, piec na poło-
wie z bokową, kaflów ordynaryinych cze-
repianych, okien na pół otwieraiącychsię
w izbie troie, w bokowey dwoie, na zawia-
sach, krukach, z zaszczepkami, proboiami,
drzwi ordynaryiney roboty poiedynko wy ch
troie, na zawiasach, krukach, z zaszczep-
kami, proboiami у klamkami; podłoga tak

u izby iako у u bokowey tarciczna; po
lewey zaś stronie wchodząc do tegoż bu-
dynku izba czeladna z komorą, wpuł tar-
cicami przepierzoną, piec takich że kaflów
iak у w pierwszey izbie, wapnem pobie-
lany, okien na pół otwieraiącychsię w izbie
dwoie, w komorze iedne, na zawiasach,
krukach, z zaszczepkami, proboiami, drzwi
ordynaryinnych poiedynkowych troie, na
zawiasach, krukach, z zaszczpkami, pro-
boiami у klamkami; podłoga tak u izby
iako у u bokowey z gliny bita; stołowanie
po obu stronach tarciczne;" sam budynek
ze śrzodka, prócz komory, tynkowany у
wapnem pobielany, w sieniach przepie-
rzenie dane z desek czesanych na kuchnią
у w tychże sieniach drzwi poiedynkowych
ordynaryinych dwoie, na zawiasach, kru-
kach, z zaszczpkami, proboiami у klamkami.
Naprzeciwko tego budynku świron wiel-
ki nowy, gontami kryty, o iednym piątrze,
z gankiem у na tymże ganku po altance
iedney z obu końców, a w nich po iednym
oknie bez szkła, z okienicami z podwórza
na zawiasach, krukach, z zaszczepkami,
proboiami, a we śrzodku dwa składania z
zasiekami, drzwi czworo, dwoie wielkich,
a drugie dwoie małych, poiedynkowych,
na zawiasach, krukach, z zaszczepkami,
proboiami, u obu altanek zamki wiszące,
a u świrnów zamki wnętrzne wielkie, pod-
łoga у stołowanie tarciczne. W końcu te-
goż świrna, wychodząc z onego po prawey
stronie świron drugi mały, stary, słomą
kryty, z gankiem, dwa składania z zasie-
kami, drzwi poiedynkowych dwoie na za-
wiasach, krukach, z zaszczepką у proboiem
przy iednych tyło drzwiach; po lewey zaś
stronie wychodząc z wyż wspomnionego
świrna w teyże samey linij lodownia mała,
stara, słomą kryta, w śrzodku zrąb dany
w ziemi, w. około tegoż drugi na składa-
nie lodu, drzwi poiedynkowych ordynaryin-
nych dwoie, na zawiasach, krukach, z za-
szczepkami, proboiami, przy nich zamki
wiszące. W końcu budynku, wychodząc z
onego po prawey stronie nie daleko salka
cale stara, opadła, o dwu piątrach, z gan-
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kiem u dołu у u góry, słomą kryta, drzwi
poiedynkowych ordynaryinych dwoie na
zawiasach, krukach, z zaszczepkami, pro-
boiami, przy nich zamki wiszące, podłoga
у stołowanie tarciczne. Za tąż salką blisko
obory kwadratowe, stare, niewielkie,
przestawienia potrzebne, słomą kryte, z
przodu staynia z przeorynami, wozownia
у odrynka trzyściankowa mała, przysta-
wiona, drzwi podwóynych у poiedyn-
kowych małych у wielkich ogułem dwa-
naścioro na biegunach. W teyże linij
z oborami blisko po koniec odryna nie
wielka, nowa, słomą kryta, drzwi poiedyn-
kowe iedne na biegunach, wielkie. Za tąż
odryną niedaleko na dole browarek mały,
stary, opadły, słomą kryty, z słodownią,
drzwi poiedynkowych na biegunach dwoie,
u słodowni małe, u samego browaru wiel-
kie, po bokach z obu stron wołownie z
podłogą wymoszczoną, drzwi poiedynko-
wych ordynaryinnych na biegunach dwoie.
Naprzeciwko tegoż browarku chlewy, bier-
wionami w kwadrat oparkanione, słomą
kryte, drzwi poiedynkowych małych na
biegunach sześcioro, z podwórza z zasuw-
kami drewnianemi. Naprzeciw tych chle-
wów gumno osietne z osiecią, stare, sło-
mą kryte, drzwi dwoie na biegunach, u
osieci małe poiedynkowe, u toku zaś na
pół otwieraiące się wielkie, z obustron
osieci stronice do składania zboża; po ko-
niec wyż wspomnionych chlewów w teyże
samey linij odryna wielka, stara, słomą
kryta, drzwi poiedynkowych wielkich na
biegunach dwoie. Przy tey * samey odry-
nie niedaleko w iednym mieyscu odryny
trzy stare, małe, słomą kryte, do składa-
nia słomy, drzwi poiedynkowych wielkich
na biegunach czworo. Naprzeciw tych od-
ryn gumno osietne, drugie z osiecią, stare
cale у opadłe, słomą kryte, drzwi na bie-
gunach dwoie, iedne na pół otwieraiące się
wielkie, drugie poiedynkowe małe. Koń-
cem do tegoż gumna szopa wielka na
słupach, z płotu grodzona, słomą kryta,
bez żadnych drzwi. Frontem do tey szopy
odryna nowo wybudowana za teraznieysze-

go possessora, ieszcze bez dachu, drzwi
poiedynkowych wielkich na biegunach
dwoie. Opodal dobrze za tąż odryną, nad
samą rzeką Wentą, łazienka stara z sie-
nią, słomą kryta, drzwi poiedynkowych
małych na biegunach troie. Gośnncem,
idącym od rzeki Wenty na Wieksznie,
wiezdżaiąc • na dziedzinec przez bramę
budynek mieszkalny drugi, alias folwark
stary, z kominem iędnym pruskiego muru
nad dach wyprowadzonym, słomą kryty,
do którego wchodząc po prawey stronie
izba z bokową, piec kaflów zielonych po-
lewanych na nogach, okien poiedynkowych
w izbie troie, w bokowey takież iedne,
dąley przez też bokowę idąc izdebka nie-
wielka z iednym oknem poiedynkowym,
przy niey śpiżareńka z iednym oknem
takimże jak у w izdebce, drzwi poiedyn-
kowych malowanych stolarskiey roboty z
zamkami wnętrznemi francuzskiemi, na
zawiasach, krukach, proboiach dwoie or-
dynaryinnych, takoż poiedynkowych nie
malowanych, na zawiasach, krukach, z
zaszczepkami, proboiami у klamkami troie;
podłoga w tych trzech pokóiaeh, prócz
śpiżareńki, tarciczna, a w oney z gliny
bita, takoż te pokoie, prócz śpiżareńki
tynkowane у wapnem pobielane; po lewey
zaś stronie wchodząc do tegoż budynku
folwarkowego piekarnia wielka, z komorą,
piec piekarniany do pieczenia chleba z
gliny ubity, okien małych z szkła drob-
nego zrobionych w piekarni troie, w ko-
morze iedne, drzwi na biegunach dwoie,
z zaszczepkami, proboiami, podłoga tak u
piekarni iako у u komory z gliny ubita,
stołowanie po obu stronach tarciczne, drzwi
w sieniach troie, iedne na puł otwieraiące
się wielkie, na zawiasach, krukach, z za-
szczepką, klamką у proboiem, drugie
poiedynkowe, małe, na biegunach, trzecie
przy kominie takoż poiedynkowe, małe,
na zawiasach, krukach, z klamką у pro-
boiem. Naprzeciw, tegoż budynku alias
folwarku salka nowa, mała, gontami kryta,
o dwu piątrach, z gankiem w koło, u dołu
у u góry z balasów toczonych, a na górze
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okien bez skła kratowych troie, z okieni-
cami ze środka zasuwanemi, podłoga у
stołowanie iedne u dołu, a drugie u góry
tarciczne, drzwi poiedynkowych dwoie na
zawiasach, krukach, z zaszczepkami, pro-
boiami у zamkami wnętrznemi francuzkiemi
wielkiemu Za tąż salką, pod górą warzy-
wnia w ziemi kopana, z szyią starą, sło-
mą kryta,, drzwi poiedynkowe małe iedne,
na zawiasach, krukach, z zasczepką, pro-
boiem у z zamkiem wiszącym. W tyle
wyż pomienionego budynku mieszkalnego
salka o dwu piątrach, cale stara у w zie-
mię opadła, łubem kryta, na wierzchu
skład, a pod spodem dwa ptaszniki, drzwi
poiedynkowych małych troie, dwoie na
biegunach, a trzecie na zawiasach, kru-
kach, z zaszczepką, proboiem у zamkiem
wiszącym. W teyże linij blisko po końcu
staieńka stara, z czterma przeorynami,
słomą kryta, drzwi poiedynkowe iedne na
zawiasach, krukach, z zaszczepką у pro-
boiem, podłoga у przeoryny z dylów. W
końcu folwarcznego mieszsania, niedaleko
obór świron mały, barzo stary, słomą
kryty, drzwi poiedynkowe małe iedne, na
zawiasach, krukach, z zaszczepką, probo-
iem у z zamkiem wiszącym, podłoga у
stołowanie tarciczne, przy nim blisko wa-
rzywnia druga, w ziemi kopana, słomą
kryta, drzwi poiedynkowe małe iedne, na
zawiasach, krukach, z zaszczepką, probo-
iem у z zamkiem wiszącym. Za browar-
kiem у chlewami opodal dobrze za mo-
stem gumno osietne z osiecią, wielkie,
nowe, krzyżowe, za teraznieyszego posses-
sora wybudowane, przy osieci samey od-
ryna wielka na składanie słomy, drzwi na
pół otwieraiących się na biegunach żelaz-
nych wielkich pięć, z zaszczepkami у
proboiami ze śrzodka, a szóste z klamką,
proboiem у z zamkiem wiszącym z pod-
wórza, drzwi zaś małych u osieci takoż
na biegunach żelaznych dwoie z zaszczep-
kami, klamkami у proboiami, słomą pod
łopatą kryte, piec u osieci ceglany z kap-
turem, sam tok у osieć gliną wybite.

2-0 Opisanie, zabudowania młynu у miesz-
kania przy tymże młynie.

Za rzeką Wentą, przy samym dworze,
budynek mieszkalny, .końcem do rzeki
stoiący, słomą kryty, do którego wchodząc
po lewey stronie izba z bokową, piec kaf-
lów ordynar у innych czerepianych, wapnem
pobielany, przy nim kominek pod stoło-
wanie wyprowadzony, takoż wapnem po-
bielany, okien na pół otwieraiących się w
izbie troie, w bokowey dwoie, na zawia-
sach, krukach z zaszczepkami proboiami,
drzwi poiedynkowych małych dwoie, na
zawiasach, krukach, z zaszczepkami, pro-
boiami у klamkami. Podłoga tak u izby
iako у u bokowey tarciczna. Po prawey
zaś stronie wchodząc do tegoż budynku,
izba czeladna z komorą, piec takich że
kaflów iak у w pierwszey izbie, okien na
pół otwieraiących się w izbie dwoie, w
komorze iedne, na zawiasach, krukach, z
zaszczepkami. proboiami; drzwi poiedyn-
kowych dwoie, na zawiasach, krukach;
podłoga tak u izby, iako у u komory z
gliny bita, w sieniach drzwi poiedynko-
wych dwoie na zawiasach, krukach, sto-
łowanie z obu stron tarciczne. Naprzeciw
tegoż budynku mieszkalnego końcem stoi
chata stara, mała, słomą kryta,- do którey
wchodząc po lewey stronie piekarnia, piec
kaflów czerepianych ordynaryinnych, okien,
poiedynkowych małych z szkła drobnego
zrobionych dwoie, naprzeciwko tey pie-
karni przez sień komora małą, drzwi na
biegunach poiedynkowych małych troie,
podłoga tak w piekarni iako у w komo-
rze z gliny bita, Frontem tey chaty obora
nowa, słomą kryta, maiąca chlewów ma-
łych trzy, drzwi poiedynkowych małych
na biegunach troie, w końcu zaś odryna
przybudowana na słomę, drzwi poiedyn-
kowe wielkie na biegunach iedne.«Daley
idąc szopa na słupach z płotu grodzona,
słomą kryta, bez drzwi. W tyle budynku
mieszkalnego na wyż wspomnioney rzece
Wencie młyn, ustawney reperacyi potrze-
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buiący, gontami kryty, z dwoma kołami
we śrzodku zabudowanemi oraz z całym
narządzeniem iak do zamiecią należy, sto-
łowanie w iedney połowie gdzie są koła,
z desek czesanych, ziemią osypane, w dru-
giey zaś połowie tarciczne, drzwi czworo,—
dwoie na zawiasach, krukach, drugie dwoie
na biegunach, schody na górę z podwó-
rza wielkie, drugie we śrzodku małe z
paręczami.

3-tio. Opisanie zabudowania karczem.

Karczma Purwiańska wiezdna stara,
słomą kryta, w iednym końcu mieszkanie,
idque izba z bokową, piec kaflów czere-
pianych ordynaryinnych, przy nim komi-
nek, okien poiedynkowych w izbie troie,
w bokowey iedne takież, drzwi poiedyn-
kowych małych na zawiasach, krukach, z
zaszczepkami, proboiami у klamkami dwoie,
stołowanie tarciczne, podłoga tak w izbie
iako у w bokowey z. gliny bita, w sto-
dpJe drzwi poiedynkowych wielkich na
biegunach dwoie, żłoby stare z drabina-
mi bez przeoryn w iednym tyło boku.

Karczma Zerksciariska wiezdna, stara,
słomą kryta, w iednym końcu mieszkanie,
idque izba z bokową, piec kaflów czere-
pianych ordynaryinnych, przy nim komi-
nek, okien poiedynkowych wielkich w
izbie troie, w komorze iedne takież, dru-
gie małe, drzwi poiedynkowych małych
na biegunach dwoie, stołowanie tarciczne,
podłoga tak u izby, iako у u bokowey z
gliny bita, w stodole drzwi poiedynkowych
wielkich dwoie, żłoby stare bez przeoryn.

Karczma Awiżlariska, bez stodoły, sta-
ra, mała, słomą kryta, mieszkanie takie:

izba z komorą, piec kaflów czerepianych
ordynaryinnych, okien poiedynkowych w
izbie większych dwoie, w komorze takież
iedne, drzwi poiedynkowych małych na
biegunach dwoie, w sieniach takież wiel-
kie iedne na biegunach, podłoga tak u
izby iako у u komory z gliny bita, stoło-
wanie tarciczne.

Karczma Wilaska, bez stodoły, prze-
stawiona, słomą kryta, mieszkanie takie:
izba z komorą, piec kaflów czerepianych
ordynaryinnych, przy nim kominek, okien
poiedynkowych w izbie troie, w komorze
iedne, drzwi poiedynkowych małych na
biegunach dwoie, w sieniach takież na
biegunach wielkie, podłoga tak u izby
iako у u komory z gliny bita, stołowanie
tarciczne.

Karczma Poszylska wiezdna, nowo wy-
budowana, słomą kryta, w iednym końcu
mieszkanie, idque izba z bokową, piec
kaflów czerepianych ordynaryinnych, przy
nim kominek, okien poiedynkowych wiel-
kich w izbie troie, w bokowey iedne,
drzwi poiedynkowych małych na biegu-
nach dwoie, w stodole takoż poiedynko-
wych na biegunach wielkich dwoie, pod-
łoga tak u izby iako у u bokowey z gli-
ny bita, stołowanie tarciczne, żłoby z dra-
binami nowe z iednego tyło boku. Nota.
Ta karczma ieszcze bez aręndarza wakuie,
ex quo że niedawno zabudowana ani też
dworny szynk dany.

Inwentarz czynszów, podroszczyzny,
arend z wyrażeniem wielości poddaństwa,
ich ludności у powinności każdego z osob-
na gospodarza, takoż z opisaniem granic
każdey wsi sporządzony.
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Powinność wsi Purwiów. Czynsze do
skarbu zwyczaiem. dawnieyszym. idąue
przed Bożym Narodzeniem talarami lub
złotem według redukcyi bez żadnych re-
manentów temuż skarbowi wnaszać. Dni
na tydzień dwa każdy gospodarz tak zimo-
wą iako у letnią > porą iazdą lub pieszą,
według potrzeby iundi odbywać, przy
iym sześć gwałtów po dwóch z chaty do
żyta, jarzyny lub siana pełnić. Poranki
do młódźby koleyno z chaty ile potrzeba
będzie, do zakończenia oney iść. W pod-
wody iesliby dla wywiezienia krescencyi
tegoż starostwa zbywaiącey od potrzeb
Iundi. byli używani, zaczym od płaty wyż
w linij wyrażoney będą wolni. Stróżów
czasu rezydencyi J.PP. Starostów czte-
rech, w niebytności zaś dwóch na tydzień
męszczyzn lub białygłów według zadys-
ponowania possessora koleyno z chaty
dawać. Do reperacji grobli młynowey na
rzece Wencie, tudziesz dróg, iesli by tego
potrzeba wyciągała, po dniu lub dwa iść.
Do mycia chust, strzyżenia owiec, pięcia
ogrodów у zbierania onych iść. Przędziwa
danego ze dworu pakuł lub wełny po
funtów pięć wyprząść, a iesliby ze dworu

nie było dane, tedy maią z swoich pakuł
wyprządszy, dać po funtów dwa przędzy.
Drew każdy gospodarz prócz pańszczyzny
swoiey ma wywieść sążeń krzyżowy. Dań
z chaty tak ma być dawana: w iednym
roku kurów dwoie, w drugim zaś gęś у
jaiec po dziesięć. Woytowie za swoie po-
sługi są tylko wolni od młódźby, inne
zaś powinności równo z drugiemi pełnić
są obowiązani. Podymne, chociaż się w
linij nie kładło.- iednak według konstytu-
cyi 1775 roku każdy gospodarz prócz no-
wików z chaty ma płacić dworowi swemu
po złotych polskich dziesięć na rok cum
salavio, a zaś dwór do skarbu Rzpltey
będzie importował. Włościanom tamecz-
nym las na opał у drzewo na budynki
broniony być niema, ani też płacić za ony
będą.

Ograniczenie. Graniczy ta wieś na
wschód słońca z okolicą Dubikiniem у z
Starostwem Okmiańskim JW.TP. Vieting-
hoffowey grałł. Woyst. W-o W-a Litt-o,
na południe ze wsią Poszyle W-o Korey-
wy chór. Źmudzkiego, na zachód ze wsia-
mi Źerkście, na północ Awizle do tegoż
starostwa przysłuchaiącemi.
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Wieś Żerkście, odległa ode dworu

na '/4 mili, która na powinności

ciągłey у płatney iest ustanowiona.

Matyasz Jakutis, żonaty, szwa-
growie: Antoni 18. Ja-
kub 10 . . . ' .

Marcin Woiewoda, żonaty,
córki: Agata 8, Ewa 5,
Marcyanna 3, matka Bar-
bara stara.

Adam Jaruszaytis, żonaty,
córki: Urszula 9, Katarzy-
na 6
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Woyt Bernat Jarusżaytis,
młodzian, brat Jan 20, sio-
stra Barbara 18, matka
Barbara . . . .

Jerzy Butkus, żonaty, córki:
Łucya 14, Maryanna 12,
Barbara 10 . . .

Kazimierz Kibarus, żonaty,
syn Jakub i, córki: Aga-
ta 6, Regina 3 .

Józef Powiłaytis, żonaty., cór-
ki: Maryanna 4, Anna 3,
Marcyanna 1 .

Kazimierz Kierbedzis, żona-
ty, córka Katarzyna 3

Nowik Bartłomiey Woiewo-
da, żonaty

Karczma. Żyd arendarz.

Summa wsi Żerksciów facit.

Powinność wsi Źerkściów taż
sama, со у wsi Purwiów.

Ograniczenie. Graniczy ta
wieś na wschód słońca ze
wsią Poszyle W-o J. P-a
Koreywy chór. Ż., na po-
łudnic ze wsią Kalniszki
W. J. P-a Godlewskiego
strażn, Uptt., na zachód
ze wsiami Awizle, na puł-
noc Purwie tegoż staro-
stwa.

Wieś Huta, blisko dworu,
która na powinności plat-
ney iest ustanowiona; grunt
nie mierzony.

Jakub JDembski, żonaty, sy-
nowie: Mateusz 10, Jan 7,
córka Katarzyna 9, teścia
Katarzyna stara

Wrzniec Waygas, żon., cór.
Agata 10, Barbara 8, teś-
cia Agata stara.
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Powinność wsi Huty taż sa-
ma, со у drugich wsi czyn-
szowych.
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Ograniczenie: Graniczy ta
wieś na wschód słońca ze
wsiami Purwie, na połud-
nie Żerkście, na zachód z
dworem, na pułnoe Wiła-
sze do tegoż starostwa
przysłuchaiącemi.

Wieś Awisle, odległa ode
dworu na V* mili, która
na powinności ciągłey у
płatney iest ustanowiona

Stanisław Romaszko, żonaty,
brat Jan 10.

Woyt Stanisław Pieksztis,
żonaty, teść Antoni, teścia
Ewa Kuszłeykowie .

Jan Eyczyn, żonaty, syn An-
toni 4, córki: Agata Bar-
bara, teść Franciszek Ku-
łakowski stary.

Kaspor Ładgrawzis, wd., syn
Floryan 12, cór. Helena
10, matka Katarzyna stara,
brat Kazimierz 25, szwa-
gier Andrzey Woronowicz
żonaty, syn Kazimierz 3.

Stefan Imis, żonaty, synowie:
Stefan 12, Jakub 8, córki:
Barbara 16, Katarzyna 14.

Jan Jaudziemis, żonaty, syn
Adam 9, córka Anna 7,
Katarzyna 5. .

Jan Żwerys, żonaty, syn
Adam 12, Antoni 8. córka
Agnieszka 6 .

Alexander Strakszis, żonaty,
pasierzb Antoni 3, Mary г
Andrzejayciowie.

Jerzy Rapsius, żonaty, syno-
wie: Jerzy 12, Jan 10,
Franciszek 6, córka He-
lena 8

Franciszek Bałwacz, żonaty,
syn Michał l'/2, córki:
Elżbieta 7, Marcyanna 5.

Ignacy Szuypis, żonaty, cór-
ka Urszula а, szwagier
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1

Jerzy Cucunas. matka Mag-
dalena stara

Józef Andrejaytis, żonaty,
syn Jakub '/г, córka Elż-
bieta 3. brat Jan 15, ociec
Michał, matka Elżbieta
starzy

Michał Beniuszis, żonaty, syn
Józef 6, Jakub 3, córki:
Ewa, Anna, Maryanna .

Karczma. Żyd arendarz
Summa wsi Awizlów łacit .
Powinność ivsi Awislów taż

sama со у wsi Żerkść.
Ograniczenie. Graniczy ta

wieś na wschód słońca ze
wsiami Żerkście, na połud-

nie Uszpełkie tegoż sta-
rostwa, na zachód ze wsią
Kayryszkie starostwa Try-
skiego, na pułnoć z dwo-
rem starostwa Purwiań-
skiego.

Wieś jRomaniszki, odległa
ode dworu na 7s mili
która na powinności płat-
ney iest ustanowiona.

Jerzy Waykas, żonaty, syno-
wie: Tomasz 12, Józei 8,
Szymon 6, pasierzb. Elż-
bieta 3, siostrzenica Kata-
rzyna 16, matka Anna
stara. . . . .

Jakub Mayranow, żonaty, sy-
nowie: Jerzy 20, Jan 9,
córki: Elżbieta 4, Małgo-
rzata 2. .

Summa wsi Romaniszek lacit
Powinność wsi Romaniszek

taż sama со у wsi Huty.
Ograniczenie. Graniczy ta

wieś na wschód słońca ze
wsią Awizle tegoż starost-
wa, na południe. 2 folwar-
kiem Powirwiecie W-o Gą-
siewskiego gubern. Źagor.,
na zachód ze wsią Ugisz-
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8

ki, na północ z dworem
tegoż starostwa.

Wieś Ussjiełkie, odległa ode
dworu na lh niili, która
na powinności ciągłey у
płatney iest ustanowiona.

Józef Imis, żonaty, córka
Barbara 2

Woyt Andrzey Powitaytis,
żonaty, synowie: Franci-
szek 22, Józef 10, Stani-
sław 8, córki: Brygida,
Teressa, teścia Anna stara.

Jakub Gawroński, żonaty,
córka Urszula 1/ъ, brat
Antoni 20, teścia Ewa
stara

Szymon Jaskunas, żonaty,
synowie: Matyasz o, Kazi-
mierz 3, córki: Agata 8,
Maryanna 1 .

Maciey Bałwacz, żonaty, cór-
ka Urszuła 2, brat Jan,
siostry: Agata, Rozalia,
Ewa, matka Elżbieta stara.

Jerzy Sołowiey, żonaty, sy-
nowie: Piotr 12, Jan 7,
córki: Barbara 3, Maryan-
na 2, siostra Elżbieta 15,
ociec Stefan stary. .

Bartłomiey Poderwinski, żo-
naty, córka Barbara 7*>
teścia Agata stara. .

Kazimierz Sołowiey, żonaty,
syn Antoni 1 .

Nota. Dziewiąty przeniesiony
na zaścianek Paszkiszki.

Za łąki pod tąż wsią, które
dopióro dwór kosi .

Summa wsi Uszpełkiów lacit.
Powinność wsi Uszpełkiów

taż sama, со у wsi Pur-
wiów.

Ograniczenie. Graniczy • ta
wieś na wschód słońca ze
wsiąKiereże, na południe
z dworem Sawdyńskim, na
zachód ze wsią Kayrysz-
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kie starostwa Tryskiego,
na pułnoc ze wsią Awizle
tegoż starostwa.

Zaścianek Konireie, odległy
ode dworu na */* mili,
który na powinności płat-
ney iest ustanowiony, grunt
nie mierzony.

Jan Buzia, żonaty, córki:
Katarzyna 7, Anna 4,
Małgorzata 2 .

Powinność zaścianka Kontrel
alias Dulbieiów taż sama,

. со у wsi Romaniszek.
Ograniczenie. Graniczy ten

zaścianek na wschód słoń-
ca z zaściankiem Pasz-
kiszki, na południe ze
wsiami Uszpełkie, na za-
chód Awizle, na północ
Żerkście do tegoż starost-
wa przysłuchaiącemi.

Zaścianek Passkisski, odległy
ode dworu na milę 1, któ-
ry na powinności płatney
iest ustanowiony. Grunt
nie mierzony.

Andrzoy Nied, młodzian,
przeniesiony z Uszpełkiów.

Powinność taż со у zaścian-
ka Kontrel. Graniczy na
wschód słońca ze wsią
Jonaycie biskupstwa Ż.,
na południe z Sawdyniem
W. Godlewskiego, na za-
chód z zaściankiem Kont-
relem, na pułnoc ze wsią
Awizle tegoż "starostwa.

Wieś Uffiszki, odległa ode
dworu na 7 4 mili, która
na powinności ciągłey у
płatney iest ustanowiona.

Maciey Swazas, żonaty, sy-
nowie: Marcin 17, Fran-
ciszek 17, córki: Maryan-
na 20, Marcyanna 9.

12 12620 126 20
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Nowik Karol Bypinski, żo-
naty, syn Andrzey żonaty,
córka iego Magdalena 4.

Jan Eakowski, żonaty, syn
Jan 6, brat Wawrzyniec
20, siostra Katarzyna 22,
matka Anna stara .

Andrzey Ęapsius, żonaty,
brat Kazimierz 20 .

Stefan Tewelis, żonaty, syn
Kazimierz 2, córki: Mary-
anna 10, Magdalena 7, brat
Jakub żonaty, syn iego
Jan 3, matka Anna stara.

Kazimierz Ugowski, żonaty.
Stefan Butkus, żonaty, syn

Jan 16, pasierzb Benedykt
12, Mikołay 8, Jerzy 6,
Judyta 20, Magdalena 18,
teścia Ewa stara. .

8 Józef Szuypis, żonaty, syno-
wie: Jan 6, Ealał 3, cór-
ka Barbara 9, szwagier
Szymon Szukis 20 .

Kazimierz Kiełudis, żonaty,
brat Ignacy żonaty, And-
rzey 15, Mateusz 12, Jan
9, siostra Agata 14, matka
EJżbieta stara .

Nowik Franciszek Wedegis,
żonaty, synowie: Stefan 17,
Antoni 16, córki: Magda-
lena 15, Helena 9 .

Jan Szukis, żonaty, synowie:
Franciszek 2, Stefan V2>
brat Piotr 18 .

Summa wsi Ugiszek facit.
Powinność wsi Ugiszek taż

sama, со у drugich wsi
ciągłych у czynszowych.

Ograniczenie. Graniczy ta
wieś na wschód słońca z
dworem, na południe ze
wsią Giwole starostwa
Tryskiego, na zachód z
Sonteklami W. Imsci p.
Kownackiego rotm. Ber-
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9
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12

13

żan., na północ z Nowym
dworem starostwa Trys-
kiego.

Wieś Większe, odległa ode
dworu na 7'2 'mili, która
na powinności ciągłey у
płatney iest ustanowiona.

Stefan Czułudis, żonaty, sy-|
nowie: Jan 13, Antoni 11,
Mateusz 5, córki: Agniesz- j
к a, Barbara. . . • .

Andrzey Koteywa, żonaty,
córka Maryanna 7 2 •

Po Stanisławie Bazylii pus-
tosz

Jerzy Ozułudis, żonaty, sy |
nowie: Alexander 9, Józef
4, córka Katarzyna 2.

Jan Jamont, żonaty, synowie:
Szymon 13, Kazimierz 3,
córki: Maryanna 8, Elż-
bieta 6, teścia Helena stara.

Woyt Piotr Jamont, wdowiec,
syn Kazimierz żonaty, syn
Stefan 2 .

Jan Rakowski, żonaty, syno-
wie: Jan 10, Antoni 15,
Kazimierz 8

Po Antonim Skipiu pustosz.
Szymon Koielis, żonaty, syn

Jan 72> brat Jakub 30,
siostra Anna wdowa, syn
Andrzey 3

Jan Gawroński, żonaty, syn
Jan 8, córka Elżbieta G,
Agnieszka 4 .

Jan Żuk, młodzian, brat An-
drzey 30, matka Ewa stara.

Po Józefie Wencławic pus-
tosz, grunt zaś przyłączo-
ny do dwornego pola, gdyż
mało było w tym polu

runtu
Jerzy Rakowski, żonaty, syn

Józef 20, córki: Elżbieta
10, Helena 14.
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Nowik Jan Powiłaytis, żo-
naty, pasierzbowie: Tomasz
20, Maryanna 17, Anna
10, Д іепа 6 . .

Nowik leśniczy J an J audzie-
mis, młodzian, bracia: An-
toni 20, Karol 18, siostry.
Jedwiga 12, Małgorzata
10, oyczym Karol Berzan-
ski żonaty starzy . . 4 3 7

Karczma. Żyd aren darz. .
Summa wsi Wielaszów facit. 843064 15

Powinność wsi Wielaszów taż sama, co
у wsi Purwiów, prócz leśniczego, który
obowiązany iest pilnowaniem puszczy, aże-
by w oney kradzieży przez obcych ludzi
nie było, a za znalezieniem w puszczy
brać grabież у do dworu przynaszać po-
winien.

Ograniczenie. Graniczy ta wieś na
wschód słońca z Dubikiniem Jw. Vietin-
ghoffowey generał leytnantowey woysk
W-o X-a Lit., na południe ze wsią Pur-
wie, na zachód z dworem tegoż starostwa,
na północ ze wsią JDubiszki starostwa
Tryskiego.

Percepia inłrały pieniężney roczney z
krescencyi tegoż starostwa Purwiaiiskiego,
po odtrąceniu zasiewu tak żytniego iako
у jarzynnego w R-u srzednim 1777 na
rok 1778 wyłikwidowana.

W roku 1777 na rok 1778
wysiano żyta purów 22,
licząc na trzy ziarna, czyni
purów 66, odtrąciwszy z
tego na zasiew purów 22,
zostaie na intratę purów
44, taxuiąc pur po złotych
polskich 6 gr. 10, czyni .

"o

278

o
tsi

o

20

20 120597 80; 228
228
905

W roku tymże na rok tenże
wysiano pszenicy purów 2,
licząc na trzy ziarna, czyni
purów 6, odtrąciwszy z
tego na zasiew purów 2,
zostaie na intratę purów
4, taxuiąc pur po złotych
polskich 8 szelongów 2,
czyni

W roku tymże na rok tenże
wysiano ięczmienia purów
14, licząc na trzy ziarna
czyni purów 42, odtrąciw-
szy z tego na zasiew pu-
rów 14, zostaie na intratę
purów 28, taxuiąc pur po
złotych 3 groszy 24, czyni

W roku tymże na rok tenże
wysiano owsa purów 26,
licząc na trzy ziarna czyni
purów 78, odtrąciwszy z
z tego na zasiew purów
26, zostaie na intratę pu-
rów 52, taxuiąc pur po
złotych 2 groszy 3, sze-
long 1, czyni

W roku tymże na rok tenże
wysiano grochu purów 3,
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licząc na trzy ziarna, czyni
purów, 9 odtrąciwszy z
tego na zasiew purów 3,
zostaie na intratę purów 6,
taxuiąc pur po złotych 7
groszy 18, czyni. . .. .
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18
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Za siana wozów 30, taxuiąc
woz po złotych polskich
3 grosy 24, czyni . . .

Summa z wytaxowaney kres-
cencyi roczney tegoż sta-
rostwa, prócz zasiewu czyni
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o
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Summaryusz generalny całego starostwa czynszów, podroszczyzny, arend z wyraże-
niem wielości poddaństwa, ich ludności у powinności sporządzony.

Nazwiska wsiów.

Wieś Purwie
— Żerkście
— Huta .
— Awizle
— Romaniszki
— Uszpełkie

Zaścianek Kontreie
— Paszkiszki

Wieś Ugiszki
— Wielasze

Z otaxowaney kres-
cencyi roczney
tegoż starostwa
Purwiańskiego

poodtrąceniu za-
siewu tak żytnego
iako у jarzyn-
nego

Summa summa-
rum facit .
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. -Ехрема fundi tegoż starostwa, co do
potrzeby folwarczney właśnie należy, iako
to ordynaryi у płacy tak dla Jmści pana
podstarościego, iako у czeladzi folwarczney,
co rok suspendowane.

Jmści panu podstarościemu
żyta purów 12, taxuiąc
pur po złotych polskich
6 groszy 10, czyni .

Temuż ięczmienia purów 8,
taxuiąc pur po złotych
polskich 3 groszy 24. czyni

Temuż owsa purów 8. ta-
xuiąc pur po złotych pol-
skich 2 groszy З з, czyni

Temuż grochu pur, taxuiąc.
Temuż pszenicy pur, taxuiąc
Temuż wieprza karmnego,

taxuiąc . . . .
Temuż pensyi roczney
Giwónowi—żyta purów 4,

taxuiąc pur po złotych
polskich 6 groszy 10, czyni

Temuż ięczmienia purów 4,
taxuiąc pur po złotych
polskich 3 groszy 24, czyni

Temuż jurgieltu rocznego .
Gospodyni żyta purów 4,

taxuiąc pur po złotych
polskich 6 groszy 10, czyni

Teyże ięczmienia purów 4,
taxuiąc ;.pur po złotych
polskich. 3 groszy 24, czyni

Teyże jurgieltu rocznego .
Dziewce żyta purów 4, ta-

xuiąc pur po złotych pol-
skich 6 groszy 10, czyni.

Teyże ięczmienia purów 4,
taxuiąc pur po złotych
polskich 3 groszy 24,
czyni .

Teyże jurgieltu rocznego .
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Dla tych tróyga czeladzi ka-
banów dwa, taxuiąc po
złotych polskich 11 gro-
szy 12, czyni . . .

Dla tych troyga czeladzi
beczkę Iх/2 soli, taxuiąc
beczkę po złotych polskich
16 groszy 26 szel. 2, czy-
ni

Namieśnikowi pensyi rocz-
ney :

Na coroczną reperacyą młynu
Expensu rocznego czyni
Sowitey kwarty na rok czyni
Nota. Z przyłączoną dawniey-

szą hiberną do czynszu
zostaie W-u Jmści panu
staroście co rok idque

Summa summarum ut per-
cept . . . .
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Który to takowy inwentarz na dniu
superius wyrażonym rozpoczęty continuan-
do, trzy exemplarze onego conłbrmiter
z sobą maiące się, sporządziłem, idąue ie-
den circa fundum zostawiłem, drugi ad
archivum Kommissyi skarbu WuXa Litt.,
trzeci,do kancellaryi grodzkiey repartycyi
Szfawelskiey satisfaciendo legi odesłałem.
Działo się w starostwie Purwiańskim anno,
mensę et dic ut supra. Thaddeusz Romer
dworzaniu Skar. W°. X°. Litt0. Rotmistrz

mp.
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Przyznanie inwentarza wsiów Swirszki
у Astałopy nazwanych, od maiętności Ko-
b>lnik odłączonych, przy prawie zastaw-
nym od WWJPP. Zaranków rotm. Wittch
małłków WJP. Załęskiemu budown. Mozyr.
danym, sporządzonego.

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
siódmego, miesiąca Septembra piętnastego
dnia.

Coram actis terrestribus prowincij
Wittskiey comparentes personaliter WW.
Ichm. panowie Teodor у Karolina z Her-
cyków Zarankowie, rotmistrzowie prowin.
Wittskiey małżąkowie, inwentarz przy pra-
wie zastawnym sporządzony oczewiście
przedemną Macieiem Wilczyńskim, sekre-
tarzem ziemskim prowincij Wittskiey W.
Im. panu Gierwazemu Załęskiemu budów -
niczemu Mozyrskiemu dany у służący
przyznawszy, ku zapisaniu ad acta xiąg
ziemskich prowincij Witebskiey podali eo
thenore pisany.

Inwentarz dwuch wsi Swierszki у Asta-
łopy nazwanych, od maiętności Kobylnik
w prowin. Witebskiey leżących odłączo-
nych, a w roczną zastawną possesią za-
wiedzionych, w roku tysiąc siedemset sie-
demdziesiąt siódmym, miesiąca Septembra
dnia ósmego sporządzony.

Inwentarz od nas Teodora у Karoliny
z Hercyków Zaranków, rotmistrzów Wott.
Wittgo małżąków, przy prawie zastawnym
za summę czerwonych złotych sztuk pięć-
set et distincta moneta rublami sztuk sto
dwadzieście siedem у złłch ruskich pięć
W. Jm. panu Gierwazemu Załęskiemu
budowniczemu pottu Mozyrskiego dany у
służący.

Wieś Swierszki. Kuryło Saraponia dorc
pierwszy, trzyma gruntu ciągłego puł
włoki, z ludzi roboczych męskich ieden,
z białogłowskich ieden, płaci czynszu złłch
ruskich dwanaście, dusz męskich cztyry,
pryhonu męskiego dni dwa, białogłow-
skiego dwa, gęsi dwoie, kurów dwoie,
jaiec szesnaście, chmielu połowinkę iedną,
kapłunów dwa, talkęiedną, grzybów sążeń
ieden, drew sążni dwa. Łukijan Ratomski
dom drugi, trzyma gruntu ciągłego czwierć,
ludzi roboczych męskich dwoie, białogłow-
skich dwoie, płaci czynszu "złłch ruskich
sześć, dusz męskich cztyry, pryhonu męs-
kiego dzień ieden, białogłowskiego ieden,
gęś iedną, kura iednego, jaiec osim,
chmielu pułpołowinki, kapłuna iednego,
talki puł, grzybów puł sążnia, drew sążeń
ieden. Chodor xMisuj dom trzeci, trzyma
gruntu ciągłego pułwłoki, przyiemnego
czwierć włoki, ludzi roboczych męskich
dwoie, białogłowskich troie, płaci czynszu
złłch ruskich piętnaście, dusz męskich
dwie, pryhonu męskiego dni dwa, biało-
głowskiego dwa, gęsi dwoie, kurów dwoie,
jaiec szesnaście, chmielu połowinkę iedną,
kapłunów dwa, talkę iedną, grzybów są-
żeń ieden, drew sążni dwa. Roman Wa-
rona dom czwarty, trzyma gruntu ciągłe-
go pułwłoki, przyiemnego czwierć włoki,
ludzi roboczych męskich dwoie, białogłow-
skich ieden, płaci czynszu złłch ruskich
piętnaście, dusz męskich dwie, pryhonu
męskiego dni dwa, białogłowskiego dwa,
gęsi dwoie, kurów dwoie, jaiec szesnaś-
cie, chmielu połowinkę ieclną, kapłunów
dwa, talkę iedną, grzybów sążeń ieden,
drew sążni dwa. Mikita Warona dom
piąty, trzyma gruntu ciągłego pułwłoki,
ludzi roboczych męskich dwoie, białogłow-
skich troie, płaci czynszu złotych ruskich
dwanaście, dusz męskich trzy, pryhonu
męskiego dni dwa, białogłowskiego dwa,
gęsi dwoie, kurów dwoie, jaiec szesnaście,
chmielu połowinkę iedną, kapłunów dwa,
'talkę iedną, grzybów sążeń ieden, drew
sążni dwa. Piatrok Harbaty dom szósty,
trzyma gruntu ciągłego pułwłoki, przyiem-
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negoezwierć włoki, ludzi roboczych mę-
skich troie, białogłowskich troie, płaci
czynszu złłch ruskich piętnaście, dusz mę-
skich cztyry, pryhonu męskiego dni dwa,
białogłowskiego dwa, gęsi dwoie, kurów
dwoie, jaiec szesnaście, chmielu połowin-

.kę iedną, kapłunów dwa, taJkę iedną, grzy-
bów sążeń ieden, drew sążni dwa. Choin-
ka Baciekin dom siódmy, trzyma gruntu
ciągłego pułwłoki, ludzi roboczych mę-
skich dwoie, białogłowskich dwoie, płaci
czynszu złłch ruskich dwanaście, dusz mę-
skich trzy, pryhonu męskiego dni dwa,
białogłowskiego dwa, gęsi dwoie, kurów
dwoie, jaiec szesnaście, chmielu połowin-
kę iedną, kapłunów dwa, talkę iedną,
grzybów sążeń ieden, drew sążni dwa.
Hryszko Hłinski dom ósmy, trzyma grun-
tu ciągłego pułwłoki, ludzi roboczych mę-
skich dwoie, białogłowskich dwoie, płaci
czynszu złłch ruskich dwanaście, dusz
męskich cztyry, pryhonu męskiego dni
dwa, białogłowskiego dwa, gęsi dwoie, ku-
rów dwoie, jaiec szesnaście, chmielu po-

. łowinkę iedną, kapłunów dwa, talkę iedną,
grzybów sążeń ieden, drew wozów dwa.
Махіт Pachołków dom dziewiąty, trzyma
gruntu ciągłego pułwłoki, przyiemnego
czwierć włoki, ludzi roboczych męskich
dwoie, białogłowskich dwoie, płaci czyn-
szu złłch ruskich piętnaście, dusz męskich
trzy, pryhonu męskiego dni dwa, biało-
głowskiego dwa, gęsi dwoie, kurów dwoie,
jaiec szesnaście, chmielu połowinkę iedną,
kapłunów dwa, talkę iedną, grzybów są-
żeń ieden, drew sążni dwa. Mikołay syn
Hryszki dom dziesiąty, trzyma gruntu
ciągłego czwierć włoki, płaci czynszu zło-
tych ruskich sześć, dusz męskich trzy,
pryhonu męskiego dzień ieden, białogłow-
skiego ieden, gęś iedną, kura iednego,
jaiec osim, chmielu pułpołowinki, kapłuna
iednego, talki puł, puł sążnia grzybów,
drew sążeń ieden.

Latus: gruntu włók ciągłych cztyry.. у
puł, przyiemna włoka iedna, czynszu zło-
tych ruskich sto dwadzieście, dusz mę-
skich trzydzieście dwie, pryhonu męskiego

dni osimnaście, białogłowskiego osimnaś-
cie, gęsi osimnaście, kurów osimnaście,
jaiec sto czterdzieście cztyry, chmielu po-
łowinek dziewięć, kapłunów osimnaście,
talek dziewięć, grzybów sążni dziewięć,
drew wozów osimnaście. Pod tą wsią w
pustoszy nayduie się gruntu trzy czwierci,
któren z doli paszą, co się do wiecznika
ехсуриіе.

Wieś Astatopy. Wasil Eomanow dom
pierwszy, trzyma gruntu ciągłego pułwło-
ki, ludzi roboczych męskich .dwoie,. bia-
łogłowskich dwoie, płaci czynszu złłch. ru-
skich dwanaście, dusz męskich cztyry,
pryhonu męskiego dni dwa, białogłow-
skiego dwa, gęsi dwoie, kurów dwoie,
jaiec szesnaście, chmielu połowinkę iedną,
kapłunów dwa, talkę iedną, grzybów są-
żeń ieden, drew -sążni dwa. Maryna Śil-
kina dom drugi, trzyma, gruntu ciągłego
pułwłoki, ludzi roboczych męskich dwoie,
białogłowskich dwoie, płaci czynszu złłch
ruskich dwanaście, dusz męskich dwie,
pryhonu męskiego dni dwa, białogłow-
skiego dwa, gęsi dwoie, kurów dwoie,
jaiec szesnaście, chmielu połowinkę iedną,
kapłunów dwa, talkę iedną, grzybów są-
żeń ieden, drew sążni dwa. Kilim Atrosz-
kin dom trzeci, trzyma gruntu kunicznego
pułwłoki, przyiemnego pułwłoki, ludzi ro-
boczych męskich czworo, białogłowskich
dwoie, płaci czynszu złłch ruskich sześć-
dziesiąt, dusz męskich pięć, gęsi dwoie,
kur czworo, . jaiec trzydzieście, chmielu
połowinek dwie, kapłunów dwa, talek
dwie, grzybów sążni dwa, drew sążni dwa.
Cit Atroszkin dom czwarty, trzyma grun-
tu ciągłego czwierć, przyiemnego czwierć,
ludzi roboczych męskich dwoie, białogłow-
skich dwoie, płaci czynszu złłch ruskich
dziewięć, dusz męskich pięć, pryhonu
męskiego dzień ieden, białogłowskiego
ieden, gęś iedną, kura iednego, jaiec osim,
chmielu pułpołowinki, kapłuna iednego,
talki puł, grzybów puł sążnia, drew sążeń
ieden. Lawon Sawczonek dom piąty, trzy-
ma czwierć włoki gruntu ciągłego, ludzi
roboczych męskich troie, białogłowskich
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dwoie, płaci czynszu złłch ruskich sześć,
dusz męskich trzy, pryhonu męskiego
dzień ieden, białogłowskiego ' ieden, gęś
iedną, kura iednego, jaiec osim, chmielu
pułpołowinki, kapłuna iednego," talki puł,
grzybów puł sążnia, drew sążeń ieden.

Latus: gruntu ciągłego włókę iedną у
puł, klinicznego pułwłoki, przyiemnego
trzy czwierci, ludzi roboczych męskich
trzynaście, białogłowskichjtrzynaście, czyn-
szu złłch ruskich dziewiędziesiąt dziewięć,
dusz męskich dziewiętnaście, pryhonu mę-
skiego dni sześć, białogłowskiego sześć,
gęsi osim, kurów dziesięć, jaiec siedem-
dziesiąt sześć, chmielu połowinek pięć,
kaphmów osim, talek pięć, grzybów sążni
pięć, drew sążni osim:

Sfummaryusz inłraty przez taxę wyciąg-
nioney ze wsi Swirsscsek: czynszu supra
zasummowanego złłch ruskich sto dwa-
dzieście; za gęsi osimnaście, po kopieiek
piętnaście, efficit złłch ruskich dwadzieśeie
siedem; za kur osimnaście, po kopieiek
sześć, efficit złłch ruskich dziesięć, kopie-
iek osim; za kapłunów osimnaście, po
kopieiek piętnaście, efficit złłch ruskich
dwadzieście siedem; za jay sztuk sto
czterdziescie cztyry, a dziesięć po kopieiek
trzy, efficit złłch ruskich cztyry, kopieiek
trzy; za chmielu połowinek dziewięć, po
złłch ruskich pięć, efficit złłch ruskich
czterdziescie pięć; za grzybów sążni dzie-
więć, sążeń po kopieiek siedem, efficit
złłch ruskich sześć, kopieiek trzy; za
talek dziewięć, a talka po kopieiek pięć,
efficit złłch ruskich cztyry, kopieiek pięć;
za drew sążni osimnaście, po złłch rus-
kich pięć, efficit złłch ruskich dziewię-
dziesiąt. Pryhoimych dni w linij zasum-
mowanych wypada na miesiąc sto czter-
dziescie cztyry, więc za rok wyniesie
tysiąc siedemset dwadzieście osim, a
dzień po kopieiek pięć, efficit złłch rus-
kich osimset sześćdziesiąt cztyry; podrosz-
czyzny z włoki po złotych ruskich dwa-
dzieście cztyry, więc z włók czterech у
puł efficit złłch ruskich sto osim. Summa
effi.cit złłch ruskich tysiąc trzysta sześć,

kopieiek dziewięć. Drugiey wsi Astałopy
przez taxę wyciągnioney intraty. Czynszu
supra zasummowanego złłch ruskich dzie-
więdziesiąt dziewięć: za gęsi osim. po ko-
pieiek piętnaście, efficit złłch ruskich
dwanaście; za dziesięć kur, po kopieiek
sześć, efficit złłch ruskich sześć; za kap-
łunów osim, po kopieiek piętnaście, ef-
ficit złłch ruskich dwanaście; za jay sztuk
osimdziesiąt, po kopieiek trzy dziesięć, ef-
ficit złłch ruskich trzy, kopieiek. sześć; za
chmielu połowinek pięć, po złłch ruskich
pięć, efficit złłch ruskich dwadzieście pięć;
za grzybów sążni sześć, po kopieiek sie-
dem, efficit złłch ruskich cztyry, kopieiek
dwie; za drew sążni osim, po złłch rus-
kich pięć, efficit złłch ruskich czterdzies-
cie; za taleK sztuk pięć, po kopieiek pięć,
efficit złotych ruskich dwa, kopieiek pięć;
za dni pryhonne na rok wypadłych pięć-
set siedemdziesiąt osim, po kopieiek pięć,
efficit złłch ruskich dwieście osimdziesiąt
osim; podroszczyzny z włoki po złotych
ruskich dwanaście, więc z dwuch włók
efficit złłch ruskich czterdziescie osim,
summa efficit złłch ruskich pięćset czter-
dziescie, kopieiek trzy.

In iinum computando z dwuch wsi
intratę, efficit złłch ruskich tysiąc osimset
czterdziescie siedem, kopieiek dwie.

Do którego takowego inwentarza przy
prawie zastawnym danego, przy uproszo-
nych do podpisu WWJPP. pieczętarzach,
rękoma własnemi podpisujemy się. Dat
w Ко bylinkach roku tysiąc siedemset
siedemdziesiąt, siódmego, miesiąca Sep-
tembra ósmego dnia. U takowego inwen-
tarza przy wyrzniętey kustodij podpisy
rąk tak samych aktorów, jako też y. W W.
1PP. pieczętarzów temi' słowy: Teodor
Zaranek rotm. ,W. Wiłł. Karolina Zaran-
kowa. Ustnie у oczewisto proszony pie-
czętarz od WWJPP. Teodora у Karoliny
z Hercyków Zaranków, rotm. w. Wittgo,
do tego inwentarza przy prawie zastaw-
nym na dwie wsie Swirszczki у Astałopy
nazwane, od maiętności Kobylnik odłączo-
ne, w prowin. Wittskiey iezące, WJP.
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Gierwazemu Załęskiemu, budowniczemu
pottu Mozyrskiego danego, podług prawa
podpisuię się Maciey Wilczyriski, sekr.
ziem. prowin. Wittskiey. Oczewisto pro-
szony pieczętarz od wyż wyrażonych
osób do takowego inwentarza przy pra-
wie zastawnym danego, podpisuię się Sy-
meon Pohoski, kanceljarij ziem. prowin.
Wittskiey z. sekr. Ustnie proszony pieczę-
tarz od wyż wyrażonych osób do tego
inwentarza, przy prawie zastawnym dane-
go, podpisuię się Tadeusz Wyrzykowski
podcza. Inflan. Który to takowy inwentarz
za przyznaniem onego przez wyż wyrażo-
ne osoby у za podaniem do akt, iest do
xiąg ziem. prowin. Wittskiey przyięty у
wpisany.

-1778 r.

Инвентарь им нія Воронова, Витебска™
пов та, съ деревнями: Полячки, Запрудье.
Марково, Лоповка, Илинки Бартоломея Миль-

кевича.
Изъ актовой книги Витебска™ у здиаго суда

за 1778 годъ № 69/13* я. 139—146.

Akt przyznania inwentarza maiętności
Woronowa, w prowincij Wittskiey sytuowa-
ney, przy prawie sześcioletnym zastaw-
nym od ichmw PP. Bartłomieia у Domi-
celli z Łosowskich Milkiewiczów, podcza-
szych Grodzięskich, Jm. p. Kozmie Dy-
manowi radcy magistratu Witebskiego.

Koku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
ósmego, msca Aprila wtórego dnia.

Coram actis terrestribus prowincyi
Wittskiey comparentes personaliter W, W.
Ichm. PP. Bartłomiey у Domicella z Łos-
sowskich . Milkiewiczowie, podczaszowie
Crodzieńscy,? małżonkowie, inwentarz ma-
jętności Woronowa, w prowincyi Witt-
skiey sytuowaney, przy prawie sześcio-
letnym zastawnym Jm. panu Kozmie Dy-
manowi, radcy magistratu Wittgo dany у

służący, przedemną Ignacym Luboszczyń-
skim prezyduiącym sędzią ziemskim pro-
wincyi Wittskiey, oczewiśeie przyznawszy,
ku zapisanin do act xiąg ziemskich pro-
wincyi Wittskiey podali, eo tenore pi-
sany.

Inwęiars maiętności Woronowa cum
attinentijs, wsiów idąue: Polacza, Zapru-
dzia, Markowa, Klinki, Łapówka ad id
fundum należących, przy prawie sześcio-
letnym zastawnym od roku teraznieyszego
tysiąc siedemset siedmdziesiąt ośmego
od terminu Ś. Jerzego do roku tysiąc
siedmset osimdziesiąt czwartego, do tako-
wegoż terminu у dnia Ś. Jerzego, w
prowincyi Wittskiey sytuowaney, od W.
Ichmścw pp. Bartłomieia у Domicelli z
Łossowskich Milkiewiczów, podczaszych
grodzieńskich, Im. panu Kozmie Dyma-
nowi, radcy Magistratu Wittskiego dany,
w roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
ósmym, msca Marca trzydziestego pierw-
szego dnia sporządzony.

Opisanie dworu maiętności Woronowa
w roku tysiąc siedmset siedemdziesiąt ós-
mym czynione. Budynek mieszkalny no-
wy, na podmurowaniu, z sklepem muro-
wanym, na którym dach włoski, gontami
kryty, w którym dymników cztyry, z
oknami szklannymi. Wchodząc do tego
budynku w sieni kuchnia murowana z
kominem na dach wyprowadzonym, u
drzwi kruki dwa żolazne у kruczek do
klamki, z kuchni wschody murowane na
gurę, z teyże sieni drzwi do sklepu, w
których kruków dwa żelaznych, w sklepie
okien dwa, w których kraty żelazne.
Wchodząc do sieni tego budynku po pra-
wey stronie sala, w którey okien cztyry,
ramy stolarskiey roboty bez szkła, taż
sama sala bez podłogi у pieca, drzwi sto-
larskiey roboty w tafle na zawiasach że-
laznych, z zamkiem francuzskiey roboty
wnętrznym garniturowym у gałką żelazną.
W tey stronie wyszedszy z sali koryta-
rzyk siąkowy, w którym drzwi stolarskiey
roboty gładko na zawiasach żelaznych z
klamką у zasufką żelamo francuzskiey
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roboty. Po lewey stronie w tymże kury-
tarzyku pokoików trzy bez podłogi у pie-
ców, w których po iednym oknie stolar-
skiey roboty, dwa bez szkła, ramy trzecie
z szkłem, w którym szyb trzydzieście ca-
łych, w tychże pokoiach po iednych
drzwiach stolarskiey roboty w tafle na
zawiasach z zamkami wnętrznemi francuz-
kiey roboty. W też sieni wszedszy po
lewey stronie pokoy pierwszy z podłogą z
tarczyc, w tym pokoiu piec z kafel zie-
loney poliwy z kominkiem, w tymże po-
koiu okien dwa, w których szyb czterdzie-
ście dwie całych, cztyry nadtłuczone,
dwuch cale niema, drzwi troie stolarskiey
roboty w tafle, na zawiasach, z zamkami
wnętrznemi francuzkiey roboty garnituro-
wemi. Z tego pokoiu pokóy rogowy bez
pieca, z podłogą z tarczyc, w którym okien
dwa, a w onych szyb pięćdziesiąt osim
całych, szyb dwie ztłuczonych. Z pierw-
szego pokoiu po prawey stronie pokóy
z podłogo z tarczyc, w którym piec z
kafel zielonych z blachą do pieca dla pa-
lenia z pokoiu, z zawiaskami, klamką, z
kominkiem, w tymże pokoiu okien dwa,
ramy stolarskiey roboty, w których szyb
czterdzieście sześć całych, iedna ztłuczona
a iedney cale niema, drzwi dwoie stolar-
skiey roboty w tafle, na zawiasach, z zam-
kami wnętrznemi francuzkiey roboty garni-
turowemi. ъ tego pokoiu po łewey stronie
pokoik rogowy bez podłogi у pieca, w
którym okno iedne, ramy stolarskie, w
tymże szyb trzydzieście całych. Z tego
pokoiu po lewey stronie apteczka, bez po-
dłogi, w którey okno iedne, ramy stolar-
skiey roboty bez szkła, drzwi stolarskiey
roboty w tafle, na zawiasach, z zamkiem
wnętrznym francuzkiey roboty. Po pra-
wey stronie z pokoiu rogowego, pokóy
bez podłogi, z piecem z kafel zielonych,
z drzwiczkami żelaznemi do palenia z
pokoiu у kominkiem, w tymże pokoiu
okno iedne, ramy stolarskiey roboty, w
którym szyb trzydzieście. Do tych wszytf-
kich okien w tym budynku iako ramy
tak у drzwi stolarskiey roboty, do wszyst-

kich zamków wnętrznych iak klucze tak
slosaki są. Okiennice do wszystkich okien
podwóyne, na zawiasach, z kruczkami tak
do zamykania, iak do otwierania. W boku
tego budynku wyszedszy o kroków kilka-
dziesiąt lamus nowy, na którym dach
włoskiey roboty, gontami pokryty, w któ-
rym dachu dymników cztyry, w tym la-
musie trzy zchowania—dwa rogowe, w
każdym po zasieków trzy do zsypania
zboża, trzeci bez zasieków z wschodami
na gurę. Do tegoż lamusu drzwi troie
stolarskiey roboty, na zawiasach, podłoga
ciesielskiey roboty у stołowanie takiesz.
Idąc z tego budynku po prawey stronie
do "folwarku browar nad sadzawką, dra-
nicami kryty, w którym horen wymuro-
wany na kotłów cztyry, drzwi na zawia-
sach żelaznych z zaszczepką do zamknię-
cia. Przy tym browarze łaźnia, pod tymże
dachem, w którey drzwi na biegunie
drewnianym. Przy browarze chlew na
świnie, słomo nakryty. Od tegoż budynku
idąc do folwarku po lewey stronie obora
nowa, w kwadrat zabudowana, w którey
od budynku staynia z podłogą у przeory-
nami, w którey drzwi podwóyne na za-
wiasach żelaznych, z zaszczepką do zam-
knięcia. W drugim rogu wozownia, w
którey drzwi na zawiasach, podwóyne;
posrzodku wchodząc do obory wrota pod-
wóyne na zawiasach żelaznych; wszedszy
do obory, w którey chlewów pięć, u wszyst-
kich wrota podwóyne, nazawiasaeh żelaz-
nych. Cała ta obora pod iednym dachem,
słomą kryta. Z obory wychodząc do fol-
warku wrota podwóyne na zawiasach.
Budynek folwarkowy dranicami kryty.
Wchodząc do sieni od gumna po lewey
stronie yzba biała-, w którey piec z kafel
zielonych z kominkiem, w teyże' podło-
ga z tarczyc, w teyże1 yzbie okien dwa*;
w których niemasz dwuch szyb, a dwie;

nadtłuczone, stół iedert stolarskiey roboty
malowany z szufladą, sżafk'a rogoWa sto-
larskiey roboty malowana, drzwićzKi Ш
zawiasach żelaznych, zamek wnętrzny z
kluczem do niego, zedlów d%a, stołków
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trzy, drzwi dwoie na zawiasach у krucz-
kach z proboiąmi; po prawey stronie ko-
mora, w którey okno iedne, a w onym
szyby całe; szafa stolarskiey roboty ma-
lowana, w którey drzwiczek czworo pod-
wóynych, na zawiasach, z zamkami wnętrz-
nemi. Z teyże komory idąc spiżarnia, w
którey drzwi na zawiasach у zamek wnętrz-
ny, okno iedne.,, szafarnia w tey spiżarni
z zawiasami także у szafa. Z izby wycho-
dząc do piekarni, w sieni po Jewey stro-
nie komory dwie dla ptasfwa, iedna z
oknem, szklannym, w których drzwi na
zawiasach у zaszczepką do zamknięcia,
piekarnia na przeciw z komorą, w którey
żaren troie, drzwi dwoie na zawiasach, w
teyże sieni szafarnia z zawiasami żelazne-
mi у zaszczepką. Przy tym folwarku świr-
nów trzy—dwa z zasiekami, słomą kryte,
trzeci bez zasieków, dranicami kryty. Lo-
downia, chlewków dwa dla ptastwa, u
wszystkich drzwi na biegunach,, z ząsz-
czepkami czterma у proboiąmi, w lodow-
ni drzwi na zawiasach. Ztamtąd idąc
zabudowanie gumienne, w którym puń
dwie dużych tak do składania zboża, iako
też у siana, słomą kryte w: ieden szor,
spodni dranicami, wrota u obudwuch
ppdwóyne z tarczyc, tok у iownia do zsy-
pania у młócenia, w którey drzwi na za-
wiasach. Przepłotów w prząsła dwanaście,
także przy tych puniach trzecia zaczęta
punia, parkan stoiący tak około budynku
у folwarku, tylko od ieziora cząstka nie
dokończona. Potasznia dranicami kryta.

Regestr naczynia różnego у sprzętu
gospodarskiego, w maiętności Woronowie
w roku tysiąc siedmset siedymdziesiąt
ósmym z.nayduiącego się. Czopów do za-
tarcia wielkich dwa, wiek czopowych dwa,
czop stary na brahę ieden, trąbnica kłody
dębowey iedna, wotkownica iedna, nosa-
tek dwie, cebrów dwa, wynoska iedna,
zatornik ieden, spustnik ieden, koryt do
piwa dwa,, kadź, do hołowicy iedna, becz-
ka duża iedna, beczek piwnych cztyry,
łotok do lania wody ieden,łotoków mniey-
szych dwa, czerpaków trzy, wiader cztyry,

czopek stary ieden, kowszów do.brahi
dwa, stół malowany z szufladą ieden, szafa
stolarskiey roboty iedna, szafa stolarska z
czworga drzwiczkami iedna, szafka mała
iedna, zedlów dwa, stołków trzy, szafar-
nia okuta iedna, kadzi warzywnych du-
żych dwie, kadzi mnieyszych dwie, kadzi
starych dwie, koryt do karmienia ptastwa
dwa, miara do mierzenia zboża iedna,
żaren gospodarskich troie, kwąsników do
miodu dwa, fas do potaszu dębowych
cztyry,

Specyfikacya obory w maiętności Wo-
ronowie w roku tysiąc siedmset siedym-
dziesiąt ósmym znayduiącey się. Krów
doynych trzydzieście, buhay stadny ieden,
ciołek , owiec starych pięt-
naście, baranów . . . , . koz starych,
osim, kozłów . . . . . . . . świń ma-
ciorek . . . . . . kiernoz stary ieden,
wieprzów . . . . . . . .

Specyfikacya ptastwa domow.ego w
maiętności Woronowie w. roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt ósmym znayduią-
cego się. Gęsi starych dwanaście, gęsio-
rów dwa, kaczek, starych ,
kaczorów . . . . . - . , indyczek gniez-
nych dwanaście, indyków, dwa, kurów
gnieznych dwadzieścia, k o g u t ó w . . . .

Inwentarz włości Woronowa.. Poddań-
stwa dusz męskich, białogłowskich, maiąt-
ku, gruntów, podatków, pańszczyzny etc.
Za prawem sześcioletnym zastawnym w
roku tysiąc siedmset siedymdziesiąt ós-
mym wylikwidowany.

Wieś Polaczki. Michałko. Owczynnik,
żona Maryna, synowie: Adam, Andrey,,
żona Adama Natalia, curka Michałki Ewa,
pułwłocze ciągłe, krów sześć, koni dwoie,
dusz białogłowskich cztyry; męskich trzy,,
pryhonu męskiego dni dwa, białogłow..
dwa, złłch pięć, sieci sążni dziesięć, gęś,
iedno, kurów dwoie. Janko Awczynnik,
żona Audziucha, synowie:: Hawryło, Wasil,
Adam, żona Hauryły Manka, curka Janki
Marya, pułwłocze ciągłe, krów cztyry, ko-
ni dwoie, dusz białogłowskich trzy, mę-
skich cztyry, pryhonu męskiego dni dwa,



białogłowskiego dwa. złłch pięć, sieci sąż-
ni dziesięć, gęś iedna. kurów dwoie.

Lałus facit włoka ciągłych iedna, krów
dziesięć, koni czworo, dusz białogłowskich
siedym, męskich siodym, pryhonu męs-
kiego dni cztyry, białogłowskiego cztyry,
złłcli dziesięć, sieci sążni dwadzieścia,
gęsi dwie, kurów czworo.

Wieś Zaprudzie. Daniło Hołubowicz,
żona Anna, synowie: Łarko, Lawon, Hry-
szko, curki: Piokła, Chadora, Audocia,
włoki ciągłey pul, koni dwoie, dusz biało-
głowskich cztyry, męskich cztyry, pryho-
nu męskiego dni dwa, białogłowskiego
dni dwa, złłch pięć, sieci sążni dziesięć,
gęś iedna, kurów dwoie. Pietrucha Pro-
kopowicz, żona Warka, syn oiemion, żona
Ахіпіа, zięć Pietruchy Uscin, żona Aryna,
pułwłocze kliniczne, pułwłocze ciągłe, krów
sześć, koni czworo, dusz białogłowskich trzy,
męskich trzy, czynszu rubli sześć, pryhonu
męskiego dni dwa, białogłowskiego dwa, zło-
tych dziesięć, sieci sążni dwadzieścia, gęsi
dwie, kurów czworo. Махігп. JBobyl,synowie:
Arciem, Iwan, curki: Pronia, Hanka, Mar-
ia, Marya, dusz białogłowskich cztyry,
męskich trzy, pryhonu męskiego dzień
iedon, złotych pięć, sieci sążni dziesięć.
Uscin Hryszkow, zdolnik Iwan, żona Au-
docia, curki: Alesia, Pałania, zdolnik Wa-
sil, żona Darya, pułwłocze kunicznc, puł-
włocze ciągłe, krów dziesięć, koni sześ-
cioro, dusz białogłowskich cztyry, męs-
kich trzy, czynszu rubli sześć, pryhonu
męskiego dni dwa, białogłowskiego dwa,
złłch dziesięć, sieci sążni dwadzieścia,
gęsi dwoie, kurów czworo. Siemion Awier-
czonek, żona Audocia, synowie: Janko,
żona Janki Zosia, drugi syn Prokop, cur-
ki Siemiona Anna у Matruna, czwicrć
włoki kuniczney, pułwłocze ciągłe, krów
trzy, koni troić, dusz białogłowskich czty-
ry, męskich trzy, czynszu rubli trzy, pry-
honu męskiego dni dwa, białogłowskiego
dni dwa, zllch osim, sieci sążni piętnaś-
cie, gęsi pultory, kurów troić. Stesko Pa-
{iipionek. żona Ahapia, syn .Jakim, curka

Hanka, Pałahija, Praskowija, Zięka, czwierć
włoki kuniczney, pułwłoki ciągłey, krów
trzy, koni dwoie, dusz białogłowskich
pięć, męskich dwie, czynszu rubli trzy,
dni pryhonu męskiego dwa, białogłowskie-
go dwa. złłch osim, sążni sieci piętnaście,
gęsi pułtory, kurów troie. Hryszko Awier-
czonek, żona Hanka, brat Chomko, syno-
wie Hryszki: Sciepan, Atrachim, curki:
Audocia, Praskowija, Chomki syn Hrysz-
ko, pułwłocze kuniczne, pułwłocze ciągłe,
krów cztyry, koni troie, dusz białogłow-
skich sześć, męskich trzy, "czynszu rubli
sześć, pryhonu męskiego dni dwa, biało-
głowskiego dwa, złłch dziesięć, sieci sążni
dwadzieście, gęsi dwie, kurów czworo.
Mikołay Patapow. żona Nasta, synowie:
Marko," Siomko. curki: Aryna, Chadosia,
bracia: Sidor, żona Kaciaryna, curka Han-
ka, Chwiedor, żona Chwiedosia, Pietrok,
włoka kuniczna iedna, pułwłoki ciągłejr,
krów dziewięć, koni pięcioro, dusz bia-
łogłowskich pięć, męskich sześć, czynszu
rubli dwanaście, pryhonu męskiego dni
dwa, białogłowskiego dni dwa, złłch pięt-
naście, sieci sążni trzydzieście, gęsi troie,
kurów sześcioro. Dzienis Kiryja, żonaMa-
ryna, syn Kazus, żona Ahapia, syn An-
ton, pułwłocze ciągłe, krów pięć, koni
troie, dusz białogłowskich dwie, męskich
trzy, pryhonu męskiego dni dwa, biało-
głowskiego dwa, złłch pięć, sieci sążni dzie-
sięć, gęś iedna. kurów dwoie. Pauluk Ki-
ryia, żona Awdzmnia, synowie: Łukjan,
żona Alesia,. Marcin, curka Łukiana Zosia,
pułwłocze ciągłe, krów dwie, koni troie,
dusz białogłowskich trzy, męskich trzy,
dni pryhonu męskiego (lwa, białogłow-
skiego dwa, złłch pięć, sieci sążni dzie-
sięć, gęś iedna, kurów dwoie. Andrey
Muraszczonek, żona Wódzia, synowie: Ja-
sko, Lawon, curka Hanka, brat Jasko,
siostra Andreja Tacyana, pułwłocze ciągłe,
krów trzy, koni troie, dusz białogłowskich
cztyry, męskich cztyry, pryhonu męskiego
dni dwa, białogłowskiego dni dwa, złłch
pięć, sieci sążni dziesięć, gęś iedna, ku-
rów dwoie. Sciepan Ziaziulko, żona Nasta,
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synowie: Siomko. J3orys, Charyton, curka
Ahapia, pułwłocze ciągłe, krowa iedna,
koń ieden, dusz białogłowskich dwie, mę-
skich cztyry, pryhonu męskiego dni dwa.
białogłowskiego dni dwa, zlłch pięć, sieci
sążni dziesięć, gęsi iedna, kurów dwoie.
Janko Ziaziulka, żona Marya, syn Jasko,
curka Mary a, pułwłocze ciągłe, krowa
iedna, koń ieden, dusz białogłowskich
dwie, męskich dwie, pryhonu męskiego
dni dwa, białogłowskiego dwa, złłch pięć,
sieci sążni dziesięć, gęś iedna, kurów
dwoie. Jakim Pryszczep, żona Aryna, sy-
nowie: Chwiedor, Roman, pułwłocze ku-
niczne, krowa iedna, koń ieden, dusza
białogłowska iedna, męskich trzy, czynszu
rubłi sześć.

Latus facU: kunicznych włok trzy у
puł, ciągłych włok sześć, krów czterdzie-
ści osim, koni trzydzieści osim, dusz bia-
łogłowskich czterdzieści dziewięć, męskich
czterdzieści sześć, czynszu rubli czterdzie-
ści dwa, pryhonu męskiego dni dwadzie-
ścia pięć, białogłowskiego dni dwadzieścia
cztyry, złłch dziewiędziesiąt sześć, sieci
sążni sto dziewiędziesiąt, gęsi osimnaście,
kurów trzydzieści sześć.

Wieś Markowo. Oimoszko Naumow,
żona Ahapia, synowie: Hryhor, żona Kry-
sia, synowie Hryszki: Audokim, Ihnal,
curki: Ahapia Natalia, Natalia, Hryszki
brat Dzienis, pnłwłocze ciągłe, krowy
trzy, konie dwa, dusz białogłowskich pięć,
męskich pięć, pryhonu męskiego dni dwa,
białogłowskiego dwa. złłch pięć, sieci
sążni dziesięć, gęś iedna, kurów dwoie.
Siemion Sciepanow, żona Matrona, puł-
włocza kuniczne, krów pięć. koń ieden,
dusza białogłowska iedna, męska iedna,
czynsiu rubli sześć, złłch pięć, sieci sążni
dziesięć, gęś iedno, kur dwoić. Wąsko
Mikicin, żona Wasilia, syn Jaków, curka
Łuceja, pułwłocze ciągłe, krów' dwie, koń
ieden, dusz białogłowskich dwie, męskich
dwie, dni pryhonu męskiego dwa, biało-
głowskiego dwa, złłch pięć, sieci sążni
dziesięć, gęś iedno, kurów dwoie. Nikon
Chwiodorów. żonaАхіпіа, synowie; A bram,

Łukian, Serhey, Trochim, pułwłocze cią-
głe, koni dwoie, dusza białogłowska ied-
na, męskich pięć, pryhonu męskiego dni
dwa, białogłowskiego dwa, złłch pięć, sie-
ci sążni dziesięć, gęś iedna, kurów dwoie.
Dawid Pauluczonek, żona Ahapia, zięć
Apanas, żona Tacyana, wnuk Kondrasz,
pułwłocze ciągłe, krów dwie, koni dwoie,
dusz męskich dwie, białogłowskich trzy,
dni pryhonu męskiego dwa, białogłow-
skiego dwa, złłch pięć, sieci sążni dzie-
sięć, gęś iedna, kurów dwa. Sciepan
Taukacz szewc, Maciey Iwauinek. żona
Tacyana, syn Daraiiey, curka Ohadora,
brat Macieja Chwiedos, żona Nasta, dru-
gi brat Michiey, pulwłoczc ciągłe, krów
trzy, koni dwoie, dusz męskich cztyry, biało-
głowskich trzy, pryhonu męskiego dni
dwa, białogłowskiego dwa, złłych pięć.
sieci sążni dziesięć, gęś iedna, kurów
dwoie. Michał Mikicin, żona Natalia, syn
Kondrasz, Iwan, Iwan, curka Marya, puł-
włocze ciągłe, krów trzy, koni dwoie,
dusz białogłowskich dwie, męskich czty-
ry, dni pryhonu męskiego dwa, biało-
głowskiego dwa, złłych pięć, sieci sążni
dziesięć, gęś iedna, kurów dwoie. Atrosz-
ko Mikicin, żona Chadosia. curka Alona,
Warka, pułwłocze ciągłe, krów pięć, koń
ieden, dusz białogłowskich dwie, męska
iedna, dni pryhonu męskiego dwa, biało-
głowskiego dwa, złłych pięć, sieci sążni
dziesięć, gęś iedna,, kurów dwoie. Wąsko
Krawiec, żona Natalya, synowie: Miron,
Prokop, Mosiey, żona Mirona Ahapia,
curka Praskowia, Uscinia, pułwłocze, czyn-
szowe, pułwłocze pryhonne, krów pięć,
koni troić, dusz białogłowskich cztyry,
męskich cztyry, czynszu rubli sześć, pry-
lionu męskiego dni dwa, białogłowskiego
dwa, złłych pięć, sieci sążni dwadzieścia,
gęsi dwoio, kurów czworo. Iwan Lebie-
dziow, synowie: Siemion, Iwan, żona
Siemiona Praskowja, synowie: Fiodor,
Wasil, curka Iwana Iryna, Wąsy Ha Pro-
skowija, pułwłoczę kliniczne, krów trzy,
koni dwu, dusz bialoglowskich cztyry, mę-
skich pięć, czynszu rubli sześć, zllych
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pięć. sieci sążni dziesięć, gęś iedno, ku-
rów dwoie. Jasko Łaurentów, żona Dom-
na, zięć Macwicy. żona Domna, matka
zięcia Nastasia, pułwłoczne kliniczne, krów
pięć, koni troie, dusz białoglowskich trzy,
męskich dwie, czynszu rubli sześć, złłych
pięć, sieci sążni dziesięć, gęś iedna, ku-
rów dwoie.

Latus facit: dwie włoki kliniczne, ciąg-
łych włók cztyry, krów trzydzieści sześć,
koni dwadzieścia ieden. dusz białogłow-
skich dwadzieścia dziewięć, dusz męskich
trzydzieści sześć, czynszu rubli dwadzie-
ścia cztyry, pryhonu męskiego dni szes-
naście, białogłowskiego szesnaście, złłych
pięćdziesiąt у pięć, sieci sążni sto dzie-
sięć, gęsi iedynaście, kurów dwadzieścia
dwa.

Wieś Klmlti. Sciepan Chmielnik, żona
Audziunia, syn Osip, curki: Praskowia,
Natalya, pułwłocze ciągłe, krów dwie,
koń ieden, dusz białogłowskich trzy, mę-
skich dwie, pryhonnu męskiego dni dwa,
białogłowskiego dwa, złłych pięć, sieci
sążni dziesięć, gęś iedna, kurów dwoie.
Hryszko Ohmielnik, żona Kulina, plemien-
nik Choinka, curka Ahapia, pułwłocze
ciągłe, krów trzy, koni dwoie, dusz biało-
głowskich dwie, męskich dwie, pryhonu
męskiego dni dwa, białogłowskiego dwa,
złłch pięć, sieci sążni dziesięć, gęś iedna,
kurów dwoie. Chomko Chmielnik, żona
Marusza, syn Amelan, curka Zięka, zdol-
nik Siomko, pułwłocze kliniczne, krów
trzy, koni dwoie, dusz białogłowskich
dwie, męskich trzy, czynszu rubli sześć,
złłch pięć, sieci sążni dziesięć, gęś iedna,
kurów dwoie. Pauluk Awierczonek, żona
Ullana, syn Jakim, zięć Daniło, żona Na-
sta, curki Pauluka JNasta, Tacyana, puł-
włoczo ciągłe, krów trzy, koni dwoie, dusz
białogłowskich cztyry, męskich trzy, pry-
honu męskiego dni dwa, białogłowskiego
dwa, zlłych pięć, sieci sążni dziesięć, gęś
iedna, kurów dwa. Adam Bobyl, żona
Chowra. Całą wsią «płaca, ogniem pułwło-
czc kliniczne czynszu rubli sześć.

Latus facit: włoka kliniczna iedna.
ciąo-ła iedna У puł, krów iedynaście, koni
siedym, dusz białogłowskich iedynaście,
męskich dziesięć, czynszu # rubli dwana-
ście, pryhonu męskiego d~ni sześć, bia-
łogłowskich sześć, złłych. dwadzieście,
sieci sążni czterdzieści, gęsi czworo, ku-
rów ośmioro.

Wieś Łopoioka. Chwiedor _ Ancipmek,
żona Marya, syn Махіт, curki.* Chrysci-
nia, Pola, Ahapja, Marta, Ахіпіа, _• puł-
włocze ciągłe, krowy dwie, koń ieden,
dusz biarogłowsjuch pięć, męskich dwie,
pryhonu męskiego dni dwa. białogłow-
skiego dwa, złłych pięć, sieci sążni dzie-
sięć, gęś iedną, kurów dwoie. Alexander
Chalimóninek," żona Ahapia, syn Wasil,
curki: Maryanna, Nasta, brat Fiodor, żo-
na Anna, curka Praskowia, matka Marya,
pułwłocze ciągłe, krowa iedna, koni dwo-
ie, dusz białogłowskich pięć, męskich
trzy, pryhonu męskiego dni dwa, biało-
głowskiego dwa, złłych pięć, sieci sążni
dziesięć, gęś iedno, kurów dwoie. Jurko
Kowal, żona Anna, synowie: Kuzma, Jas-
ko. curki: Chadosia, Kulina, Śapron Ser-
hejonek, synowie'. Ambros, Kuryło. Jasz-
ko, żona Ainbrosa Nasta, żona Kuryły
Chwiedora, curki Ambrpsa: Ahapia, Pla-
cyda, pułwłocze kuniczne, koni dwa, dusz
białogłowskich cztyry, męskich cztyry,
czynszu rubli sześć, złłych pięć, sieci
sążni dziesięć, gęś iedną, kurów dwoie.

Latus facit: kuniczney włoki puł, ciąg-
łe.y włoka iedna, krów trzy, koni pięcioro,
dusz białogłowskich czternaście, męskich
dziewięć, czynszu rubli sześć, pryhonu
męskiego dni cztyry, białogłowskiego czty-
ry, złłych piętnaście, sieci sążni trzydzie-
ści, gęsi troie, kurów sześcioro.

Rekapitulacya maiątku у intraty Woro-
nowskiey.

Wieś РоіасзЫ. Ciągła włoka iedna,
krów dziesięć, koni czworo, pryhonu bia-
łogłowskiego dni cztyry, męskiego dni
cztyry, dusz białogłowskich siedym, \щ-
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skich siedym, złłych dziesięć, sieci s^żni
dwadzieścia, gęsi dwie, kurów czworo.
Wieś Zapruchie. Klinicznych włók trzy у
puł, ciągłych sześć, krów czterdzieścia
osim, koni trzydzieścia osim, dusz biało-
głowskich czterdzieści dziewięć, męskich
czterdzieście sześć, czynszu rubli czter-
dzieście dwa, pryhonu męskiego dni dwa-
dzieścia pięć, białogłowśkiego dwadzieścia
cztyry, ztłych dziewiędziesiąt sześć, sieci
sążni sto dziewiędziesiąt, gęsi osimnaście.
kurów trzydzieści osim. Wieś Markowo,
Kunicznych włók dwie, ciągłych włók czty-
ry, krów trzydzieści sześć, koni dwadzieścia
ieden, dusz białogłowskich dwadzieścia
dziewięć, męskich trzydzieści sześć, czynszu
rubli dwadzieścia cztyry, pryhonu męskiego
dni szesnaście, białogłowśkiego szesnaście,
złłych piędziesiąt pięć, sieci sążni sto dzie-
sięć,gęsi iedynaście,kurów dwadzieściadwo-
ie. Wieś Klinki. Kliniczna włoka iedna,ciąg-
łych włók iedna у puł" krów iedynaście,
koni siedym, dusz białogłowskich iedyna-
ście, męskich dziesięć, czynszu rubli dwa-
naście, pryhonu męskiego dni sześć, bia-
łogłowśkiego sześć, złłych dwadzieście,
sieci sążni czterdzieści, gęsi czworo, ku-
rów ośmioro. Wieś Łopowka. Kuniczney
włoki puł, ciągła włoka iedna, krów trzy,
koni pięcioro, dusz białogłowskich czter-
naście, męskich dziewięć, czynszu rubli
sześć, pryhonu męskiego dni cztyry, biało-
głowśkiego cztyry, złłych piętnaście, sieci
sążni sztuk trzydzieści, gęsi trzy, kurów
sześć.

Summa summarum—Włók 'klinicznych
siedym, ciągłych włók trzynaście у pul,
krów sto osim, koni siedymdziesiąt pięć,
dusz białogłowskich sto dziesięć, dusz
męskich sto osim, czynszu rubli osimdzie-
siąt cztyry, pryhonu męskiego dni piędzie-
siąt pięć, białogłowśkiego piędziesiąt czty-
ry, złłych sio dziewiędziesiąt sześć, sieci
sążni trzysta dziewiędziesiąt, gęsi trzydzie-
ści osim, kurów siedymdziesiąt osim.

Recomendatur Im. panu tenutorowi, aby
podatki tak у sobie podane, iako у mo-

narsze bez remanentu wybierał, a który
by został co winien, tedy nie wpisuiąc w
remanent, starał się wszytko odzyskiwać.
Aktora ręką. bis verbis podpisano. Bartlo-
miey Milkiewicz.

Summaryiis* iencmlney inłrały 'госщец
maiętności Woronowa na rok tysiąc siedni-
set siedymdziesiąt ósmy wylikwidowany.
Domów trzydzieści siedym, dusz męskich
sto osim, dusz białogłowskich sto dziesięć,
włók czynszowych siedym, włók. pryhon-
nych trzynaście у puł, włók. w zmianach
siedym. Maiątek: Krów sto osim, koni
siedymdziesiąt pięć, iezior dziewięć, pry-
honu męskiego dni piędziesiąt cztyry, pry-
honu białogłowśkiego dni piędziesiąt. pięć,
sadzawki dwie, zhonów męskich osim,
zhonów białogłowskich cztyry, karczma
iedna. Podatek poddaństwa: gęsi trzydzie-
ści osim; kurów siedymdziesiąt osim,
jaiek cztyrysta; ogrodów cztyry. Obora
dwoma. Krów trzydzieści, podciołków .

. . buhay ieden, owiec piętnaście,
koz osim, świń kabanów

. . . . gęsi dwanaście, kaczek . .

. . . indyków dwanaście, kur dwa-
dzieście. Ptastwo dworne. Zasiew zboża
w zmianach połowinki nowe żyta sześ-
dziesiąt cztyry, pszenicy dwie, ięczmienia
piętnaście, grochu cztyry, gryki cztyry,
konopi iedna, owsa osimdziesiąt, siemienia
dwie, podwód do Rygi czternaście, siana
wozów sześćset, intrata roczna rubli pięć-
set у złotych pięć.

Таха maiąthu maiętności Woronowa
na rok tysiąc siedmset siedymdziesiąt
ósmy. Żyta w zasiewie połowinek nowych
sześdziesiąt cztyry, po złłch dziesięć, ru-
bli sześdziesiąt cztyry; ięczmienia połowi-
nek nowych piętnaście, po złłych dziesięć,
rubli piętnaście; owsa połowinek nowych
osimdziesiąt, po złłych sześć, rubli czter-
dzieści osim; pszenicy połowinek nowych
dwie, po złłych osimnaście, rubli trzy,
złłych trzy, grochu połowinek nowych
cztyry, po złł. dziesięć, rubli cztyry; sie-
mienia połowinek nowych dwie, po złłych
piętnaście, rubli trzy; konopi połowinek
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nowych iedna, po złłych piętnaście, rubl
ieden. złotych pięć; gryki połowinek no-
wych cztyry, po złłych osim, rubli trzy,
złłych dwa. Czynszu z włości Woronow-
skicy rubli osimdzicsiąt cztyry, krów doy-
nych trzydzieści, ceną po rublu iednym.
rubli trzydzieści, aręda karczmy rubli pię-
dzicsiąt, łowienie ryb z niewodem rubli
piędziesiąt, sianożęcie ogułem rubli czter-
dzieścia, podoroszczyzny za podwód czter-
naście, po rublów sześć, rubli osimdzic-
siąt cztyry; owiec sztuk piętnaście, po zło-
żeniu od clwuch run, rubl ieden, złotych
pięć, koz starych sztuk osim-rubl ieden.
Podatek kur, gęsi у jaiek z włości rubli
dziesięć. Ogrodów konopnych trzy, po
rublu iednym, rubli trzy, za włókno lnu
у pięki rubli pięć.

Summa summarum iacit rubli pięćset
у złotych pięć.

Opisanie nazwisk ierdór Woronowskich:
iezioro Budawiest toni , , . iezioro
Kniaznc toni . . . . iezioro Wici er
toni . . . . iezioro Rozwan toni .

. . . iezioro Klepiec toni . . . .
iezioro Hłybiec toni . . . iezioro Orze-
chowica toni . . . . iezioro Cinowica
toni . . . . iezioro Bielewica toni .

• • . Przy Zaprudzu ieziorek dwa
toni . . . . Do Zamoszęskich Jazwin-
skich wszytkich wstęmp wolny, czyni
ogulnie toni . . . . .

Ordynacya powinności włości Woronowskiey.

Włość Woronowska we wszystkim sio
w powinnościach swoich do terażnieyszego
ma stosować inwentarza, a to iest.

1-n/o. Każdy poddany z włoki kunicz-
ney czynszu płacić powinien po rubli dwa-
naście, któren czynsz około Pokrowa świę-
ia ruskiego wnosić do skarbu maią у
kwity z odebrania odbierać. 2-do. Podo-
roszczyzna podwód tak się rachować ma.
to iest: '/. iodney włoki kunicznoy podwo-
da iedna, a z dwuch włók pryhonnych
podwoda iedna, które ieżeliby w drogę
do Rygi pędzone nie były, tedy za każda,
podwodę zapłacić inaią po rubli sześć,

czy do Rygi iachać. S-tio: Z każdey wło-
ki "tak czynszowey iako у pryhonney maią
dawać gęsi dwie, kurów cztyry. jaiec
dwadzieścia, sieci sążni dwadzieścia, albo
pieniędzmi za każdy sążeń sieci po ko-
pieiek pięć, jagód po garcu,' a z pulwlo-
cza po połowie, łyczaków po sążni czter-
dzieści z włoki. 4-to. Uroki w zmianach
sianożętne na swoich dniach zkosić, zprząl-
nąć у do stogów lub puń złożyć maią, na
łuhi zaś nad ieziorem, któren z połowy przed-

I tym naymowały się, na te-łuhów zkosze-
j nie dzień ieden całą włością kosić pozwala
! się. 6-to. Młódźba koleyńo tak z czynszo-

wych iako у pryhonnych odbywać się ma
bez pryhonu, na którą do opału osieci
drew sami dowozić powinni; 6-to. Z pro-
wadzenie drzewa z cudzey puszczy ieżeli-
by się gdzie dostać mogło dla opatrzenia
tegoż dworu Woronowskiego, tedy włość
obowiązana na swoich dniach bez prylio-
nu zprowadzić. '7-ino. Pryhonu z włoki
chhłey w każdym tygodniu męskiego dni

i cztery, białogłowskiego dni cztyry z czym
dwór każe odsłużyć powinni. 8-vo. Zho-
nów męskich' osim, to' iest z sochami
cztyry, z bronami cztyry wysłużyć maią,
z tym warunkiem, yż na zhon z sochami
tyle z chaty wyiechać każdy ma. wiele
soch roboczych znaydzic się; do bronowa-
nia zaś tyle wyiachać powinni, wiele w
chacie sposobnych koni mieć mogą. 0-no.
Zhonów kobiecich cztyry, dwa na żyto.
dwa na jarzynę, krom obżynków. na któ-
rych ode dworu uczęstowani być maią,
na które ich tyle wyniść powinno, wiele
w chacie sposobnych być może. 10-mo.
Na opał budynków drew z pryhonu do-
wozić maią. 11-mo. Stróża według dawne-
go zwyczaiu kolcyno odbywać się powin-
na. 1.2-mo. Podwody do Witebska iak
czynszowy tak у pryhonny razy trzy w
rok z czym poszle Im. p. tenutor zasłu-
żyć mai;», na młyn zaś tyło do Im. P.
Zegzdry całey włości rzędówką odbyć po-
winni, a in casu suchości wody, tedy na
inne młyny ieżeli by się posyłały, z pry-
honu odbywać maią. 13-tio. Krup robię-
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nie, kapusty sadzenie, polewanie, strzyże-
nie у mycie owiec, płueien tkanie rzę-
dówką wystukiwać maią. 14-ło. Łowienie
ieziór zimo pierwszych lodów у ostatnich
całą włością na trzy przemiany, to iest z
chat trzydziestu sześciu po dwanaście, a
takowych przemiennych razy odsłużyć
maią osimnaście, to iest na pierwszych
lodach razy dziewięć у na ostatnich razy
dziewięć. 15-ło. Leszczowe neresty daw-
nym zwyczaiem pilnowane у łowione
przez poddanych być maią. 16-io. Opatrze-
nie budynków у reperacya iesienią trzy
dni całą włością odsłużyć powinni. 17-mo.
Wywiezienie gnojów dawnym zwyczaiem
włość odbyć powinna. 18- о. Podatki wszyt-
kie imperialne tudziesz posługi sama
włość zastępować ma.

I takowe wszystkie punkta w teraz-
nieyszym inwentarzu opisane we wszyt-
kim approbuiąc, dla mocy większey ręko-
ma własnemi podpisuiemy się przy upro-
szonych ichmościach panach pieczętarzach.
Dattum w Witebsku roku tysiąc siedm-
sefc siedymdziesiąt ósmego, miesiąca Marca
trzydziestego pierwszego dnia.

U tego dokumentu przy wyciśnioney
na czerwonym laku domowey pieczęci
podpisy rąk tak samych aktorów, iako
też у ichmośeiów panów pieczętarzów temi
słowy: Bartłomiej Milkiewicz, Domicella
Milkiewiczowa trzema krzyżykami. Ust-
nie у oczewisto proszony pieczętarz od
WW. Ichm. panów Bartłomieja у Domi-
celli z Łosowskich krzyżykami podpisaney
Milkiewiczów, podczaszych Grodzieńskich,
małżąków, do tego inwentarza przy pra-
wie sześcio letnim zastawnym maiętności
Woronowa cum attinentijs w summie czer-
wonych złotych dwa tysiące od terminu
Ś. Jerzego święta rz3'mskiego, od dnia
dwudziestego trzeciego Aprila według no-
wego kalendarza, od roku teraznicyszcgo
tysiąc sicdmset siedmdziesiąt ósmego od
daty terminu у dnia takowegoż Ś. Jerze-
go,"do roku tysiąc sicdmset o.simdziesią-
tego czwartego, a za nieokupnem tedy in
termino od sześciu do sześciu po sobie

idących, linści pann Kozmie Dymanowi.
radcy magistratu Wittskiego danego, dis •
pcnente legę podpisuię się Onufry Krzecz-
kowski mpr. Oczewisto proszony pieczę-
tarz od osób wyż wyrażonych do tego
inwentarza przy prawie zastawnym pod-
ług prawa podpisuię się Onufry Domb-
rowski mpr. Oczewisto proszony pieczę-
tarz od osób wyż wyrażonych do tego
inwentarza przy prawie zastawnym pod-
ług prawa podpisuię się Onufry Markow-
ski mpr. Który to takowy dokument za
przyznaniem onego przez wyż wyrażone
osoby у za podaniem do akt, iest do xiąg
ziemskich prowincyi Witebskich przyięty
у wpisany.

№ 66—1778 г. Апр ля 28.

Инвентарь фольварка Рыни, Р чицкаго по-
в та, и его волости, Іосифа Прушановскаго.

Изъ актовой книги Р чнцкаго зсмскаго суда
за 1783 годъ, № 13607 л. 86—89.

Ryni cum distincta specilicatione
nd, płacy czynszowey, danin, zsypki у
inności całey włości Rynianskiey.

Akt inwentarza czyli opisania folwar-
ku Ryni cum distincta specilicatione
arend,
powinności

Roku tysiąc siedinset ośmdziesiąt trze-
ciego, msca Apryla dwudziestego ósmego
dnia.

Przed aktami ziemskiemi powiatu Rze-
czyckiego comparens personaliter imść
pan Ludwik Szaciłło inwentarz czyli opi-
sanie folwarku Ryni cum attinentijs, cum
distincta specilicatione aręd, płacy czyn-
szowey, danin, zsypki у powinności caley,
włości Rynianskiey podał ad acta, którego
tenor se(iuitur estque talis:

Opiwnit folwarku Ryni. Wjeżdżaiąc z
traktu Rohaczewskiego przez Michalew do
tegoż folwarku gumno z dwumaosieciami
po lewoy ręce, przy każdeyosieci po komorze
iedney z drzwiami na biegunach, we



— 33&-

strzodku pieca z kapturami z cegły wy-
murowanemi; po prawey stronie szopa w
sześć węgłów okrągła na złożenie zboża,
z zasówką drewnianą, a kluczem żelaz-
nym; daley idąc stodoła na zbżenie wy-
mluconey słomy, po lewey stronie słomo
wskróż pokryta; wjeżdżając na dziedziniec
budynek z gankiem o czterech słupach
dawniey malowanemi. wchodząc do sie-
ni drzwi poiedynkowe na zawiasach żelaz-
nych z klamką, po prawey ręce izba, do
którey drzwi na zawiasach z zamkiem
wnętrznym у gałką, z piecem zielonym,
kominkiem do komina wyprowadzonym,
okien dwoie z szkła białego w drzewo
oprawnych; z tey izby dwa pokoie bez
pieców—ieden po lewey, drugi po pra-
wey ręce; z pokoiu po prawey ręce gar-
deróbka, a z niey sionki do koaki, w
koace drzwi na zawiasach żelaznych., okno
okrągłe, w tych zaśpokoiach drzwi nazawia-
sach żelaznych z klamkami, proboiami, z
zaszczepkami, z czterma oknami szkła
białego w drzewo oprawnymi; wstecz z
gardrobki wychodząc pokóy bokowy, w
którym piec zielony z kominkiem do
komina wyprowadzonym, dwuma oknami
szkła białego, z drzwiami na zawiasach, z
zamkiem wnętrznym у klamką; wycho-
dząc do sieni drzwi na ogród na zawia-
sach żelaznych, z oknem okrągłym nad
drzwiami szkła białego, z zasówką у pro-
boiami; z tych drzwi wychodząc po pra-
wey stronie tegoż zabudowania wyż opi-
sanego takoż dwie izby, z dwoma pie-
cami zielonemi у dwuma kominkami w
komin wyprowadzonemi у tyleż pokoiów,
iak у w pierwszey stronicy, z oknami w
drzewo szkła białego osadzonemi; wycho-
dząc z tych pokoiów wschodki na górę
do kaplicy, w których drzwi na zawia-
sach żelaznych, drugie na galeryą w puł
szkleni osadzone, także na zawiasach że-
laznych, ze strzodka proboiami. okna w
toy kaplicy dwa. Ten cały budynek z
tarcic podłogę maiący, pokryty gontami
na dwa dachy wychylanym у z wypro-
wadzonemi dwuma nad dach kominami.

Cały ten rum reperacyi potrzebuiący. Wy-
chodząc na dziedziniec z tego budynku,
kompas z blachy cynowey na słupie w
ziemie wkopanym, po lewey stronie przy
wrotach świronek mały na zawiasach, z
zaszczepką у proboiami, z zasiekami, dra-
nicami kryty, przy nim imbar o dwuch
piątrach z dwóyga drzwiami na zawia-
sach żelaznych, z proboiami we strzodku,
z zasiekami do zsypania zboża, dranicami
kryty. Przy tymże im barze świronek na
zboże z drzwiami na zawiasach, zaszczep-
ką, proboiami dwuma, dranicami kryty,
przy nim ludownia z gankiem na czte-
rech słupach, w którey drzwi na zawia-
sach żelaznych, z zaszczepką у dwuma
proboiami. Daley idąc od lodowni po tey
ręce staynia у wozownia, pomiędzy któ-
remi wrota do obory w kwadrat budo-
waney, wrota wszystkie, na biegunach, z
zasówkaiui drewnianemi, przy wozowni
tyło klamką z proboiem żelaznym, staynia
у wozownia dranicami kryta, a obora sło-
mo, z chlewem osobliwym także dla by-
dła: daley idąc syrnik, pod nim komora
na dole na mleczne, drzwi na biegunach,
z zaszczepkami, proboiami, dranicami kry-
ty stary, chlewków dwa—ieden dla gęsi,
a drugi dla świńj słomo kryte, przy nich
warzywnia ze wszystkim opadła, raaiąca z
iedney у z drugiey strony zabudowanie,
przy iednych drzwiach zaszczepką z pro-
boiem. Za tym zabudowaniem przez ogród
łaźnia na dole у na gurze słodownia,
drzwi na biegunach, piec z kapturem z
cegły murowanym, dranicami kryta. Od
tey łaźni przez ogród powracaiąc przy
wrotach na trakcie Bobróyskim folwark,
w który wchodząc drzwi na biegunach,
kuchnia w sieniach, po lewey stronie
izba biała z komorą, piec krzyżowy z ka-
fel starych, dwoie drzwi na zawiasach
żelaznych, z zaszczepką у proboiami,
okien czworo, szkła prostego, z drugiey
strony piekarnia z komorą, w którey pie-
karni piec ordynaryiny г gliny wybity,
oboie drzwi na zawiasach, z znszczepkami

і у proboiami, okien czworo bez szkła zad-
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nego. Z tego folwarku wyszedłszy przez
dziedziniec browar nowo teraz zabudowa-
ny, dranicami kryty, przy wrotach z zasz-
czepką żelazną, z dwuma proboiami; przy
tymże browarze studnia nowa wyropero-
wana. Od tegoż browaru pod iednym da-
chem chlew na karmienie wieprzów у
wołów, dranicami kryty, jeszcze reperacyi
potrzebuiący. między folwarkiem a browa-
rem wrota z fórtką do Bobróyska za
groblą na rzece Uyniyce będącą, kaplica
ze wszystkim opadła.

Opisanie karczem po wioskach. Karcz-
ma we wsi Dworaninowiczach z sieńmi,
drzwi do niey na biegunach, okien sta-
rych szkła prostego dwa w drzewo op-
rawnych, w komorze okno iedne, piec w
niey krzyżowy, dranicami kryta, obok і су
chlew na bydło, słomo kryty. Karczemka
we wsi Szpil01 uszczypnie z sieńmi, do któ-
rych drzwi na biegunach, a do izby
drzwi na zawiasach, okien większych
dwoie, a trzecie małe szkła prostego, w
drzewo oprawnych, piec krzyżowy z przy-
komórką, do którcy drzwi na biegunach
у okienko małe, dranicami po części pok-
ryta, przy niey świronek, do którego
drzwi na biegunach z zaszczepką у pro-
boicm, słomo kryty. Daloy idąc browar z
drzwiami na biegunach, często dranicami
kryty. Te obie karczmy nowcy koniecz-
nie potrzebuią erekcyi z całym zabudo-
waniem.

Młyn we ivsi Szjń/owszczyznie na rze-
ce Ola zwaney, nowy, na dwa koła, do
którego drzwi na biegunach z >,asówką
drewnianą, w nim dwie pary kamieni
małych ze wszelką przynależnością do
raliwa, dranicami pokryty; przez groblą
walusz na cztery stępy do walenia sukna
у tłuczenia krup, do którego drzwi na
biegunach, już stary, dranicami kryty.

Naczynie browarne. Kotłów roboczych
dwa, trąb sześć, czapka miedziana iedna,
kocioł siary ieden, czopów brażnych trzy,
piwnych dwa, do moczenia słodu jeden,
beczka wódziana iedna. konewka iedna,
nosadek do wódki dwie, stanówka iedna,

ceberek у leyka drewnianych dwie nu-
mero 2, czerpaków trzy/cebrów brażnych
у piwnych cztery, koryt piwnych dwa.

Naczynie warzywni. Kadzi nowych
osim, starych zażywanych dziesięć.

Naczynie piekarniane: dzieża do chle-
ba iedna, wiadro iedne. nocułek więk-
szych у mnieyszych troić, koryto do sie-
czenia iedne, wideł żelaznych dwa, koczer-
ha у ezepioło numero 2 dwa, skowroda
iedna, żelazo z skradką do łucznika iedne
stare połamane, siekaczów do kuchni dwa,
sieczka żelazna iedna.

Naczynie w lodowni: beczek piwnych
dziesięć, do ogurków beczek sześć, raże-
czka iedna.

Naczynie miecznicy: Ccberck ioden,
dojonek dwie, boyka do masła iedna, gar-
ków do mleka dwanaście, lasek do ma-
sła sześć.

Naczynie świrnowe: miara beczki czwierć
iedna, ośmina iedna, szesnastka iedna bo-
bróyka stara iedna, pułbobróyka iedna.
czwierć bobróyki iedna. Naczyń różnych
deszczanych do zsypywania zboża у mąki
dziesięć, krobuw większych у mnieyszych
osim, kufla do siemienia iedna, czopek
stary na mąkę ieden, kowsz i eden, garcy
drewnianych dwa.

Specyflkacya obory. Krów w oguł szes-
naście, bulmy ieden, cieluszek dwuletnich
sześć, byczek ieden, przeszłorocznych
iesiennych ciełuszek iedynaście z ziino-
wemi, loczków siedym, cieląt tegorocz-
nych: eiełuszka iedna, byczków trzy, koz
cztery, świń maciorek osim, wieprzuków
sześć, kiernóz ieden, podświnków, kaban-
ków iedynaście, świnek trzy, owiec ma-
ciorek szesnaście, baranów siedym. jag-
niąt dwanaściorą. Płasfwo: gęsi dziesięcio-
rą, gąsiorów dwa, kaczek dziewięcioro,
kaczorów trzy, indyczek cztyry, indyk
ieden, kokoszy dziesięciorą, kogutów dwa.

Specyfikacya ot/ulna arędy, płacy czyn-
szowey, danin, zsypki у powinności całey
włości Rynianskiey. Prhno. Arędarz za
propinacyą z włości у młynu Szpilewskie
co rocznie dwoma ratami, scilicet arędę
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samą tysiąc osimset złotych polskich ty-
godniem przed świętym Janem święta
rzymskiego, za furmanki zaś osimset ośm-
dziesiąt cztery złotych polskich tygodniem
przed Świętem Trzech Królów święta
rzymskiego złotem lub staremi rublami
importować powinien. Secundo. Włość cała
czynszu z ciągłey czwierci po szostaków
ośm, a czynszowi у przyjomni trzymaiący
z czwierci czynszu po rublów trzy, oprócz nie-
których powyżey w inwentarzu wyrażonych,
takoż podymnego z chaty każdey po szosta-
ków ośm na ratę wnosić у opłacać wnosić
niezawodnie powinni. Czynsze w terminie
święta ruskiego Pokrow, a podymne me-
dij Martij et medij Septembris. Zsypki z
włoki żyta po miarek bobruiek sześć у
po tyleż owsa, talek pułtora łokciowych
po dwie, kur po czworo, jaiek po sztuk
dwadzieście, grzybów po kopie, a miodu
przasnego od każdych pszczół po kwarcie
lub ogułem całą włością złotych polskich
sto pięćdziesiąt złożyć według dworu woli
powinni. 3-tio. Pańszczyzny w każdym
tygodniu z czwierci z czym dwór każe
męszczyzna albo niewiasta końmi lub pie-
szą odbywać muszą po dwa dni. Stróż
rocznie od włości naięty lub koleją z czwier-
ci po puł tygodnia dzienny у nocny, a na
zimo drugi takoż z koley być powinien.
Gwałtów w roku ciągli dwanaście, a czyn-
szowi sześć z czym dwór każe odbyć po-
winni. Młódźba, posyłka do niłynu у о
mil kilka z rzędówki alias z kolej peł-
nione być mają. Do opatrzenia około dwo-
ru budowli у grodźby ciągli z każdey
czwierci po dniu wiosną, po dniu w iesic-
ni, a przyjemni trzymaiący czynszowi у
wolni po dwa dni wiosną, po dwa dni w
iesieni, prócz pańszczyzny odbyć powinni
z czym dwór każe. Za bronowanie żyła
dwornego, stawienie nowych у reperaeyą
starych spustów, grobel у mostów, oraz
polewanie kapusty, takoż prócz pańszczyz-
ny poddaństwo odbywać powinno. l)o
odsyłania podymnego na każde ratę włość
ludzie wybrać a do odwiezienia rat skar-
bowi Rzeczy pospolitey z dóbr poiezuic-

kiah oznaczonych przed świętym Janem
у Trzema Królami dwie furmanki paro-
konne w roku, oraz po pięć rubli na pod-
róż, scilicet dziesięć rubli w roku taż
włość wnosić у pełnić ma. Przędziwo ta-
lek zgrzeblimy у paczesia z włókna dwor-
nego w czasie zimnym, w iesieimym у
wiosennym do uwagi dworu у pomiarko-
wania według wielości białygłów w cha-
tach у trzymanie gruntu podaie się. Na
reparacye budowli w czasie arędowney
tenuty iesliby w gotowym groszu, naywię-
cey iednak do złotych polskich dwuch-
set, W. imść pan strażnik wydał, tedy
przy ехрігасуі tenuty mam wrócić. Quar-
ło. Czynszowi prócz czynszu trzech rubli
za pryhon po osim szostaków takoż z
czwierci wypłacać każdorocznie obowiąza-
ni. Quinto. Uregulowanie rozrobków włoś-
ciańskich signanter wsi Dworaninowicz do
woli dworu oddaie się, a oznaczenie z
nich płacy do dziedziców należeć będzie,
a ciercieże onych że między drogami do
Plos у w innych obrembach ieszcze nie
trzebione, dwór ma używać, a poddańst-
wu bronić używania mocen. Pisań—
w Ryni roku tysiąc siedmset siedmdzie-
siąt ósmego, miesiąca Apryla dwudzieste-
go trzeciego dnia. Do tego inwentarza
folwarku Ryni arędowney tenuty za od-
daniem w roku opisaney summy pienię-
dzy rocznie, za niewypłaceniem zaś w
assekuracyinym zapisie wyrażoney summy
do piącin lat od daty inwentarza podług
sonancyi tegoż assekuracyinego zapisu
trwać maiącey teyże arędowney possessyi
podpisuię się. U tego inwentarza podpis
ręki aktora temi słowy: Józef Pruszanow-
ski mpr. Który to takowy inwentarz za
podaniem onogo przez wyż wyrażoną oso-
bę, iest do xiąg ziemskich powiatu Rze-
czyckiego przyjęty у wpisany.
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Przyznanie inwentarza folwarku Pomu-
sza, aJias Stybur у Puń przy prawie wieczy-
sto przedażnym od W. J. Pana Józefla
Skarbka Koplewskiego, łowcz. Starodu-
bowskiego, W.J.P. Ludwikowi Pacewi-
czowi Pomarnackiemu, sędzicowi grodz-
kiemu powiatu Wiłkomirskiego danego у
służącego.

Koku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
ósmego, miesiąca Apryla dziesiątego dnia.

Coram actis ziemstwa powiatu Wiłko-
mirskiego comparendo persona! i ter W. J.
Pan Józei Skarbek Koplewski, iowczyc
pttu Starodubowskiego, inwętarz folwarku
Pomusza alias Stybur у Puń przy prawie
wieczysto przedażnym, z rzeczą intus wy-
rażoną, W. J. Panu Ludwikowi Paccwi-
c.zowi Pomarnackiemu. sędzicowi grodz-
kiemu powiatu Witkoinirskiego dany у
służący, secundum praescriptum konsty-
tucyi tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwar-
tego roku w kancellaryi ziem. powiatu
Wiłkomirskiego przedemną Antonim z
Ginwiłła Киі іесіет, regentem у na-
miestnikiem ziemskim powiatu Wiłkomir-
skiego, oczewisto przyznał у takowe swe
przyznanie w protokuł zapisów у przyz-
nali ręką własną firmiter roborowal, któ-
ry de verbo ad егЬчт w akta ziemskie
wpisuiąc tenor sequitur estąue talis:

Inwctarz folwarku Pomusza alias Sty-
bur у Рип tak samego zabudowania dwor-
nego, giimiennego, jako też poddaństwa,
wiosek у ich maiątków oraz oboiey płci
potomstwa przy prawie wieczysto przedaż-
nym WJ.Panu Ludwikowi Paeewiczowi
Poinarnackieniu, sędzicowi grodzkiemu
pottu Wiłkomirskiego, w naslępuiący spo-

sób w roku teraznieyszym tysiącznym
siedymsetnym rsiedymdziesiątym ósmym,
msca Apryla dziesiątego dnia przezernnie
niżey wyrażonego wydany.

Zabudowanie dworne у (jumienne.

Budynek maiący mieszkań osy ni, gu-
mna iednę, odryn trzy, browai1 iedon,
piekarnia do warzywa z sienią iedna,
świnio w dwa, staynia iedna duża, dwie1,
małe, obora iedna duża, druga mała, ow-
czarnia iedna, świniarnik ieden, powieć
do zboża składania iedna, przepłotów trzy.
Sad drzew sześć jabłonowych. Wszytkie.
budynki dworne у gumienne ogrodzone.

Wieś Kuridlczyszld alias Słybiry. Po-
miisze. Pierwszy Kazimierz Bako, mło-
dzian, ma brata żonatego Macieja, tego
córek dwie, wołów pięć, krów sześć,
owiec osim, koz cztyry,, świń starych
osim, koni czworą. Drugi po Macieju
Bace zbiegłjm Thomasz Jakstas, zachoży
zamieszkały, ma synów trzech: Michała,
Wawrzyńca у Kazimierza, córkę iedna.
Magdaleno, przynim szwagier Kazimierz
Bako, ma wołów trzy, krowę iedną, koz
trzy, świń pięć, owiec trzy, koń ieden.
Tertio Kazimierz młodszy у Jan Bakowie
gospodarzami, brat trzeci naystarszy Ma-
teusz we dworze za parobka służy, przy
nich synowców dwuch: Macicy у Symoii,
córek trzy: Katarzyna, Dorotha у Maryan-
na, wołów dwa, krowa iedna, koza iedna,
świń dwoie, owiec troie, koni dwoie. (^nar-
to Barlłomiey bezdzietny, Jakub żonaty
Bakowie, ma iednego syna Wawrzyńca,
córka Kozalia, wołów dwa, krów dwie.
owiec trzy, świń pięć, koz dwie, koni
dwoie. Quinto Symon Bako, synów dwuch:

; Józelf у Michał, eurek "czlyry: Brygila,
i Helena, Dorotha у Apolonia, wołów dwa,

krów dwie, koza iedna, owca iedna, klacz
iedna.

Osobliwie Ptoiie, w których dawniey
osad dziewięć gospodarzów było, a dzie-
siąty stolarz, dopióro zaś następuiąey po-



niżcy wyrażeni gospodarze wyrażaią się:
Twan iMacukenas, ma syna iednego Ada-
ma, córek dwie: Krystyna у Juliana, ma
brata Jakuba żonatego, ma synów dwuch:
ЛакііЬа у Symona, córek dwie: Annę у
Dorothę." wołów cztyry, koni dwoie, krów
dwie. świń trzy, cielic dwie. koz trzy.
Secundo Jerzy Brazis. ma braci stryiecz-
nych czterech: Andrzeja, którego ja sobie
ехсуріііе przy zbyciu części swoiey, który
zostawał we dworze za pastucha. Kazi-
mierza zbiegłego, Jakuba przy nim nay-
duiącego ^się, Wawrzyńca przerodniego
brata zbiegłego, ma koni dwoie, wołów
dwóch, krów dwie, świń trzy, owiec pięć.
Tertio Rybinski arędarz w pustoszv puń-
skiey na arędzie. Quarto. Po panu Nowic-
kim tenże Rybinski też samo drugą pu-
stosz trzyma w arędowney possessyi.

Powinność tygodniowa od świętego
Jerzego z untrynikiem aż do świętego
Marcina z czym dwór każe, od świętego
Marcyna aż do świętego Jerzego do młó-
cenia o kurach, we dnie robocizna z ko-
niem do czego dwór każe, każda chata
z dwornego lnu powinna wyprząść po ta-
lek osim "pięciu cwiercowych, na wielka-
noc powinni dać włóczebnego po jaiec
dziesięć. Pomuszcy ludzie płaco podym-
nego na rok, każda chata po złotych sześć,
Pilnie zaś płaco po złotych dziesięć z
chat dwuch, zaś chata płacy podymnego
z dwuch chat złotych trzynaście у groszy
dziesięć na rok, takoż anuata corocznie
do kościoła Wiłkomirskiego paralialnego
z całego Pamusza zbożem różnym opłaca
się. utrzymuiąc dawnieyszy zwyczay we-
dług takowego inwętarza, co iest miano-
waną у czego niema mianowanego, rozu-
miejąc mianowaną za niemianowane, nie-
mianowane za mianowane, trzecią część
wszytkiego bez ехсерсуі W.J. Panu Lud-
wikowi Pacewiczowi Pomarnackieinu, sę-
dzicowi grodzkiemu Wiłkomirskieinu wiecz-
nością przedaiąc, przy prawie wieczystym
takowy inwętarz wydaiąc, przy uproszo-
nych WWJPPeh pieczętarzach odemnie
ustnie у oczewisto ony ręką nwią własną

utwierdzając, podpisuię się- Pisań w Po-
muszu roku tysiąc siedmsCt siedynidziP_
siat ósmego, Aprylla dziesiątego tlnia. U
tego inwętarza folwarku Pomusza przy
prawie wieczysto przedażnym danego
podpis ręki tak samego aktora, iako też
WWJPPnów pieezętarzów te mi wyraża się
słowy: JózeH Skarbek Koplewski łowcz.
Starodubowski. Ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz od W. J. Pana Józeffa
Skarbka Koplewskiego łowcz. Starodubow-
skiego do tego inwętarza na folwark Po-
musze alias Stebiry у Punie przy prawie
wieczysto'przedażnym W.J.P. Ludwikowi
Pacewiczowi Pomarnackiemu, sędzicowi
grodzkiemu Witkomirskiemu danego, po-
dług prawa podpisuię się Jan Poklewski
Kozieł podstolic Oszmianski. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od osoby
wyż wyrażoney od tego inwętarza na fol-
wark Pomusze alias Stebiry у Punie przy
prawie wieczysto przedażnym z rzeczą
intus wyrażoną danego prawnie użyty
podpisuię się Antoni z Ginwiłła Kulwieć
regent у namiestnik ziemski powiatu Wił-
komirskiego mp. Ustnie proszony pieczę-
tarz Od osoby wyż wyrażoney do tego
inwętarza na folwark Pomusze danego
podpisuię' się Stanisław Wołodko grodzki
Wiłkomirski namiestnik. Który to takowy
inwętarz folwarku Pomusza przy prawie
wieczysto przedażnym post personalem
przez wyż wyrażoną osobę recognitionem
у przy podpisaniu się w ninieyszy proto-
kuł zapisowy przyznań ręką własną iest
do xiąg ziemskich powiatu Wiłkomirskie-
go spraw wieczystych przyięty у wpisany
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Akt, przy zeznaniu ieneralskim inwę-
tarza hrabstwa Dorohiczynskiego, post
lata W. Ostrowskiego, przez W.I.P. Pst-
rowską czeszn. Bydgowską pozostałą żonę
w przytomności sukcessora у przyiaciół
na gruncie sporządzonego.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
dziewiątego, msca Januaryi trztydziestego
dnia.

Na urzędzie J. k. mści przed aktami
grodzkiemi pttu Pińskiego у mną Jerzym
Grzegorzem Stanisławem Ńozdryną Płot-
nickim, regętem ziemskim у grodzkim
iegoż pttu przysięgłym, comparens perso-
naliter J. p. Benedykt Kwiatkowski, iene-
rał J. k. mści pttu Pińskiego, ten inwen-
tarz dóbr hrabstwa Dorohiczynskiego у
Sochi cum omnibus attinentijs et perti-
nentijs, w powiecie Pińskim sytuowanych,
ex reąuisitione W.J.P. Barbary z Jabło-
nowskich, ustrowskiey, czesznikowey Byd-
gowskiey, pułkownikowey wóysk koron-
nych post fata męża ieymści zeszłego
W.J.P. Antoniego Józefa Ostrowskiego,
czesznika Bydgowskiego, pułkownika wóysk
koronnych po obięciu przez nią yigore
iurium suorum, vv przytomności W.J.P.
Stanisława Urninskiego chorążego J. K.
mści ejusdem defuneti sukcessora у ww.
przyiaciół oraz szlachty do tego aktu
użytey, in fundis tldeliter sporządzony у
podpisami samey ieymści. przyiaciół у
siebie ienerała ztwierdzony, przy zeznaniu
przez onegoż urzędowym ieneraJskim iako
był użyty, co widział у sprawował, coram
ijsdem actis wiernie uczynionym z sum-
maryuszami intraty szczegulney z dóbr

rzeczonych przychodzącey у całym tych
dóbr stanem, iak się obięły opisanym ad

I acta praesentia castrensia Pinscensia per
| oblatam podał, prosząc mnie regęta, aby
| był do xiąg grodzkich Pińskich przyięty
І у wpisany/ jakoż ja regęt takowy inwen-
i tarz przyiowszy, w xięgi de verbo ad
j verbum wpisać pozwoliłem, którego the-
; nor seąuitur talis.

Jnwełarz hrabstwa ВогоЫсзцткіедо,
dóbr dzicHJzicznych miasta Dorohiczyna,
folwarków Sochy, Rowin, Ostrowck, Ru-
czek, z wsiami do nich należącemi у
wszystkiemi przyległościami, w powiecie '
Pińskim Jeżąco, świętey pamienci W. An-
toniego Józefa Ostrowskiego, czesznika
Bydgowskiego. pułkownika pułków buła-
wy wielkiey koronney, przez pozostałą
wdowę W.J.P. Barbarę z Jabłonowskich
Ostrowską, czesznikowę Bydgowska, puł-
kownikową buławy wielkiey koronney,
zapisną na tych dobrach у dożywotnią
panią, do zaprzysiężenia na gruncie spo-

i rządzony w Sosze dnia dwudziestego dru-
giego Grudnia roku pańskiego tysiąc
siedmsetnego siedymdziesiątego ósmego.

Opisanie zabudowy folwarku SosMego.

Jadąc z miasta Dorohiczyna do Soszy,
grobla wysypana, po obydwóch stronach
rowy kopane, w środku mostek z dylów
mizerny, wieżdżaiąc na dziedziniec, brama
na trzech słupach podparta z obydwóch
stron, wrota z tarcic, na biegunach, iedna
połowa z kunami żelaznemi, z antabą że-
lazną у dwoma proboiami, fórtka z tarcic
stolarską robotą, na zawiasach, krukach
dwóch z zasuwką żelazną; nad tąż bramą
daszek gątami stary; po prawey stronie
od wozowni zadylowanie w słupy u dołu,
u góry sztachetki połamane, z drugiey

' po lewey stronic ściana zadylowana w
słupy u dołu. u góry sztachetki; przy tey
ścianie ciągnie się parkan do rogu młyna
z różnych dylów w słupy, wśrodku wrota
do pastewnika żerdzi ciesanych, na bie-
gunie, z zaporą drewnianą. Młyn wołowy
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stary, z oblaków sosnowych w węgieł bn-
dowai^ wchodząc do niego drzwi z tar-
cic stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, skoblem у dwoma probo-
iami żelaznemi, bez podłogi v półami,
skrzvnia do mąki stolarską robotą bez
okucia, sąsiek do sypania zboża z deszczek
ciesanych w słupki, z podłogą z dvlów,
schody na ganek prostą robotą z dylów
wiązanie у ganek z drzewa różnego, ka-
mień spodni zmielony, zwierzchni rozbity,
ściśniony obręczem drewnianym, trzeci
kamień wyrobiony na mieysce rozbitego,
kusz z tarcic stary prosta robotą; żelaza
należące do tvch kamieni ze wszystkim
dobre, koło od szesterni potrzebuie repa-
гас і, koło wołowe deptowe ze wszystkim
zruijnowane, wał w nim zgniły, wiązanie
przv ganku powiązane postrąkami, potrze-
bnie reparacyi. "Wychodząc na tvł drzwi
drugie z tarcic na zawiasach, krukach
dwóch z haczykiem у dwuma proboiami
żelaznemi od ogrodu, szczyt podparty dla
złamania krokiew, pokrycie tego stare
młynu słomą, mieyscami strzecha wydarta,
przy tym studnia wykopana ocembrowana
u dołu olszyną, u góry dylami sosnowemi,
mieyscami wygniłe, żóraw do ciągnienia
wody, koryt dwie do wody; od węgła
młvnu do węgła lamusu przegrodzenie z
kołów dębowych u dołu, u góry przeple-
ciony chrustem. Lamus na dwóch pią-
trach, z drzewa kostkowego w węgieł
budowany, wystawka w koło od młynu,
podręby wygniłe, słupki pochilone, wiąza-
nie pognije, od gumien podręba wygniła,
od dziedzińca na podrębie nad tymi wy-
stawka z takim że wiązaniem bez podrę-
by у połapu. Wchodząc do dolnego lamu-
sa podłoga pod wystawką z dylów, drzwi
z tarcic stolarską robotą na zawiasach
krótkich, krukach dwóch, z zamkiem
wnętrznym prostym, skoblów dwa, pro-
boiów żelaznych dwa, podłoga z drzewa
tartego zapuszczana, mieyscami popuczona,
wiązanie z dylów do sąsieków, słupków
wypazowanych dziesięć, przy drzwiach у
przy drugiey ścienie w końcu sąsieki

założenie przez puł tarcicami, połap z tar-
cic równy; wchodząc na gnrę drz w l , n a

purę z tarcic stolarską robotą, na z a W i a ~
sach, krukach dwóch, z zasuwą żelazna,
dwoma proboiami. 'bez haczyka: schody
na gurę prosta robotą ze spodu у na bo-
ku zabite tarcicami, przy górnym lamus-
ku nawkoło nad wystawką wiązanie zgniłe,
mieyscami słupki powychodziły z zamków,
u góry pod daszkiem wiązanie dobre, pó-
łapek nawkoło z różnego .drzewa ułożony,

J okiennic z tarcic prosta robotą trzy, na
zawiasach, kruków sztuk pięć z haczyka-
mi ргМюіаіпі. w okiennicy od mimien
braknie kruka iednego; wchodząc do gur-

| nego lamusa drzwi z tarcic stolarską ro-
botą, na zawiasach, krukach dwóch, z
zamkiem wnętrznym. skoblem у dwoma
proboiami. 7 zasuwką drewnianą, połap
równy z tarcic, okno w drzewo oprawne,
szybki małe, ze środka zasuwa z tarcic;
w tymże przepierzenie z tarcic, w nrze-

| pierzeniu drzwi z tarcic stolarską robotą,
1 na zawiasach, krukach dwóch, skoblem у
! dwoma proboiami, zamek odarty; w tym
I lamusie górnym okien dużych dwa w
j drzewo .oprawne, szyby mierne, zasuwy

ze środka z tarcic, u tych okien okienko
trzecie w drzewo onrawne, szyb ośm, za-
bite trzema prętami żelaznemi zacinane-

j mi; na tvch lamusach pokrycie stare gą-
tami, mieyscami opadłe, w tym dachu

i gołębnik drewniany w kratki, ściana od
I młynu spaczona, mieyscami zamki z wcg-
i łów powychodziły, potrzebuie reparacyi.
I Od węgła lamusa do piwnicy zadylowanie

w słupy, u góry sztacheciki, wchodząc do
piwnicy wrota z sztachet na biegunie z
kuną żelazną 11 góry, skoblem у iednym
proboiem, szyia, odylowanie po obudwueh
bokach z drzewa różnego, drzwi do sio-
nek z tarcic stolarską robotą, na zawia-

1 sach, krukach dwóch, z zamkiem wnętrz-
nym у antabą żelazną, drzwi drugie do
piwnicy na zawiasach у krukach dwóch,
bez zamknięcia, zrąb w piwnicy z drzewa
kostkowego, w węgieł budowany, połap
prosty z dylów, pokrycie słomą stare,
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miejscami strzecha wydarta, Od piwnicy
do węgła oficyn zadylowanie, u góry szta-
chety, oficyny z drzewa kostkowego, w
węgiel budowane, podroby nawkolo wyg-
niłe, od ogrodu sztuki drzewa z podrę-
barai wygniłe, mieyscami ściany popaczo-
ne; wchodząc do oficyn drzwi do sieni z
tarcic stolarską robotą, na zawiasach krót-
kich, krukach dwóch, antabką żelazna,
klamką z proboiaini, z zasuwką żelazna,,
w sieniach podłoga z dylów 'prostą robotą,
u pieców drzwiczek dwoie na zawiasach,
krukach z • kłam karni, bez • zaszczepek • czyi i
proboiów; przypierzenie w tych sionkach
•do. komórki z1 tarcic w słupy, połap z tar-
cic, •• miejscami wygniły; wchodząc do
izby po łewey stronie drzwi z tarcic sto-
larską robotą. ' na zawiasach, krukach
dwóch, z zamkiem wnęlrznym prostym,
antabą. żelazną; w pierwszey izbie okien
trzy w drzewo oprawne, po dwie kwatery,
na zawiasach, krukach, od drzwi w pierw-
szym oknie brakuie haczyka iednego,- w
drugim dwa haczyki, w trzecim łiaczka
iednego. okiennic przy tych oknach trzy,
na zawiasach,- krukach, z haczykami, pod-
łoga z tarcic, miejscami wygniła, komin
murowany z kapą, na dach wyprowadzony
z blachą żelazną, piec z kaflów poliwa-
nych- szarych, na* prętach• żelaznych, u gu-
ry котика poobiana, na podmurowaniu,
kafli mieyscami potrzaskane, przestawienia
potrzebnie; do alkierza drzwi podwóyne z
tarcic, • stolarską robotą, na zawiasach,
krukach czterech, skoblem, dwoma pro-
boiami, zamek odarty, u góry zasuwka że-
lazna; w alkierzu okien dwie po kwatyr
dwie, w drzewo oprawne, na zawiasach,
krukach, z zaszczepkami, w kwatyrzc od
ogrodu brakuie haczka iednego, okiennica
u okna od piwnicy z . iarcic, na zawiasach,
krukach, z haczykiem, od ogrodu zasuwą
z tarcic, podłoga z tarcic prostą robota.,
spaczona у mieyscami wygniła, pólap w
izbie у alkierzu z tarcic zakładany, izba
у alkierz gliną wytynkowane у wybielone,
mieyscami tynk porysowany; z alkierza do
komórki drzwi z tarcic stolarską robotą,

i na zawiasach, krukach dwóch, skobel że-
lazny z dwoma proboiami, antabą żelazną

; у zasuwką żelazną, połap z tarcic, bez
podłogi; z tey komórki na tył do ogrodu

\ drzwi z tarcic prostą robotą, na zawiasach,
krukach dwóch, z antabą żelazną у zasuw-
ką żelazną, drugie drzwi z tey komórki

' do alkierzyka, na zawiasach, krukach
i dwóch, skoblem, dwoma broboiami, w

tym alkiełrzyku okien dwie po' kwatyr
і (Іwie, na zawiasach у krukach, w drzewo

oprawne, w oknie od ogrodu kwatera ied-
na ze wszystkim wybita,, ramy połamane,

i w drugiey kwatyrze szyba iedna wybita,
i w drugim oknie wybitych szyb dwie, ha-
; czyka brakuie iednego, przy tych oknach
i okiennic dwie z tarcic, na zawiasach, kru-

kach z haczykami; tamże komin muro-
wany, kappa podparta prętem żelaznym
wmurowanym, blacha w kominie żelazna,
piec murowany z cegły do pieczenia chle-
ba. Wychodząc z alkierza do izby • drzwi
z tarcic'podwóyne, stolarską robota., ' na
zawiasach, krukach cztyrech, u góry pro-
boiów dwa od zasuwki żelazney, w śrzod-
ku drzwi proboiów dwa od haczyka, sko-
bel żelazny z dwoma proboiami, w izbie
okien trzy, a kwatyr dwie w drzewo opra-
wne, na zawiasach.' krukach, z haczykami,
w oknie od drzwi kruka brakuie iednego
у szyb dwie, przy tych oknach okiennic
trzy na zawiasach, krukach, z zaszczepka-
mi, braknie zaszezepki iedneyu okiennicy,
w tey izbie piec kaflowy zielony; na prę-
tach- żelaznych, zruynowany, u góry poobi-
iany, w środku kafle poobiiane, potrze-
bnie przestawienia, komin murowany z
kappą nad dach wyprowadzony, mieysca-
mi u dołu • potłuczony, porysowany, z bla-
chą żelazną, połap w izbie у alkierzu z
tarcic zakładany, podłoga w izbie z tarcic
popaczona, mieyscami wygniła. Wychodząc
z tey izby do sieni drzwi z tarcic stolar-
ską robota., na zawiasach,' krukach dwóch,
z zamkiem wnętrznym bez klucza popsu-
tym, haczyk z dwoma proboiami, skobel
ieden z proboiein iednym. Nad tą olTicy-
ną Гасіаіка od dziedzińca, miedzy uszaki
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zabita tarcicami, okien dwa w drzewo
oprawne, a kwatyr dwie na zawiasach,
krukach, z haczykami, szyb wybitych
dwie, drzwi z tarcic 'stolarską robotą na
zawiasach, krukach dwóch, skoblem у z
proboiami; pod temi ganek z dylów, od
dziedzińca zgnił; u góry tey iaciatki kzym-
siki mieyscami wypruchlałe, pokrycie tey
oflicyny gątami zbyt stare, mieyscami
opadłe, usilney reparacyi potrzebnie; w
tym dachu okno czyli gołębnik z kratek
drewnianych, drabina od ogrodu na dach
prostą robotą. Od węgła oflicyny do wę-
gła syrnika parkan przez puł z palików,
a przez puł z dylików, przęseł dwa roze-
branych, w tym parkaniku wrota do ogro-
du z tarcic, na biegunie, z zaporą drew-
nianą, tamże syrnik u doki z drzewa kost-
kowego w węgieł budowany, wystawka
na słupach czterech, pod nią podłoga z
dylów, półapek z tarcic, wystawka od oJli-
суиу у ogrodu z półapkiem, podręby \vy-
gniłe, wiązanie u góry zrujnowane, z
zamku powychodziło. Wchodząc do dol-
nego drzwi z tarcic stolarską robotą, na
zawiasach, krukach dwóch, skoblem у
dwoma proboiami żelaznemi, podłoga z
dylów, połap równy z tarcic; nad tym
syrnik z laskowania w słupy, wschody do
niego .prostą robotą, zruynowane. pólapek
z opułków. pod daszkiem drzwi do syr-
nika z tarcic, stolarską robotą, na zawia-
sach, krukach dwóch,, skoblem у dwoma
proboiami żelaznemi, pokryty gątami. re-
peracyi potrzebnie. Przy tym szopa na
czterech słupach do wędzenia mięsiwa,
pokrycie słomą siarę, mieyscami strzecha
wydarta. Idąc od tey po lewey stronic
parkan do ogrodu włoskiego, od węgla
pokoiów z drzewa у dylów różnych u
góry ocapiony, drzewem mieyscami pod-
party dla pochylenia, w środku tego par-
kanu brama na trzech słupach, daszek
nad nią z gątow stary, wrota z tarcic
stolarską robotą podwóyne, na zawiasach,
krukach czterech, u dołu zawiasa iedna
oddarta, antab żelaznych dwie do zasu-
wania, furtka z tarcic, na zawiasach, kru-

kach dwóch, z zamkiem wnętrznym zep-
sutym, w tymże parkanie przy węgle po-
koiów iortka* stara z tarcic, na zawiasach
mizernych, krukach dwóch, bez zamknię-
cia. Na środku dziedzińca kompass dę-
b:)wy z gradusami u dołu, u góry z blasz-
ką. Przed pokoiami mostek z drzewa na
puł tartego. Wchodząc do sieni drzwi z
tarcic stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, z antabką, klamką у zasuwą
żelazną, w tych sieniach od dziedzińca dru-
ga od folwarku ściany wbudowane nowo
z drzewa tartego w słupy, przez sień
belków nowych trzy, połap z tarcic no-
wych. Izba stołowa, pokóy poboczny po
prawey stronie podważone, dane podręby
nowe у po sztuce drzewa, w drugich po-
koiach po lewey stronic od dziedzińca
ściana podważona, dane podręby nowe у
po sztuce drzewa, dach nowy ze wszyst-
kim na pokoiach aż do pobocznego zabu-
dowania, to iest ocapy, murłaty, krokwie,
łaty, gąty nowe, gątalami przy lniane, ta
reperacya dworu kontynuowała się w ma-
ju roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt ós-
mego. W sieniach po lewey stronie okno
w drzewo oprawne, szybki mierne, bez
okucia, posadzka z cegły, mieyscami wy-
deptana, drzwiczek dwoić przy piecach,
u pieca izby stołowey na zawiasach у
krukach dwóch, z klamką, bez proboiów,
u drugiego pieca do pokoiów zawiaska
iedna, kruk ieden, klamka bez proboiów.
Wchodząc do izby stołowey drzwi z tar-
cic sosnowych, stolarską robotą, ze środ-
ka malowane, na zawiasach у krukach
dwóch, z zamkiem wnętrznym, z antabą
iedną żelazną; w izbie stołowey po pra-
wey ręce okien trzy po kwater dwie, szy-
by czwiercio talio we, okute, na zawiasach,
kruczkach-, z haczykami, u okna od stay-
ni brakuje haczyka iednego, stłuczonych
szyb dwie, okiennic sztuk trzy na zawia-
sach, z proboiami, klamki z środku do
zamknięcia у haczyki; w koło te> izby ze
środka lamperye u dołu у u góry malo-
wane, pólap z tarcic heblowany zakładany,
belki pogięte, posadzka z cegły drobney,
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komin murowany szafiasty, z blachą że-
lazną, piec kaflowy żółty, na prętach że-
Jaznych, dc obydwóch pokój. Wchodząc z
tey izby do pokoiu bocznego drzwi z tar-
cic malowane, stolarską robotą, na zawia-
sach, krukach dwóch, z zaszczepką, dwó-
ma proboiami, z zasuwką żelazną; w tym
pokoiu okien dwie w drzewo oprawne,
po kwatyr dwie, szyby czwiercio tallowe,
okute, na zawiasach, krukach, z haczka-
mi, od folwarku w oknie brakuie haczyka
iednego; przy tych oknach okiennic dwie,
na zawiasach, z haczykami, proboiami у
klamki do zamknięcia; w środku w tymże
pokoiu lamperye u dołu у u góry z tar-
cic, stolarską robotą, malowane, połap
z tarcic heblowany zakładany, belki mi-
żerne, prostą robotą, posadzka z cegły
drobney, komin murowany szaliasty z
blachą żelazną. Wychodząc z tego pokoiu
drzwi do sieni stolarską robotą, na za-
wiasach, krukach dwóch, z dęgą żelazną,
z haczykiem у dwoma proboiami, zamek
wnętrzny oddarty, skobel z dwoma pro-
boiami. Wychodząc z tego w sieni drzwi
na tył po prawey stronie od folwarku z
tarcic, stolarską robotą, na zawiasach,
krukach dwóch, "z klamką у antabką że-
Jazną, przed tymi drzwiami mostek uło-
żony z drzewa tartego, przy drzwiach
okno w drzewo oprawne, bez okucia,
szybki drobne. Wchodząc z sieni do po-
koiu po lewey stronie drzwi z tarcic
sosnowych, stolarską robotą, na zawiasach,
krukach dwóch, z zamkiem wnętrznym,
antabami dwoma; w pierwszym pokoiu
okien dwa w drzewo oprawne, szyby
czwiercio tallowe, po kwatyr dwie, okute,
na zawiasach, krukach, z haczykami, w
oknie od drzwi brakuie haczyka iednego,
przy tych oknach okiennic dwie, na za-
wiasach, krukach, z haczykami, próbo-
iami у z klamkami do zamknięcia; w
środkuj komin murowany szaliasty, г bla-
chą żelazną, piec kallowy żółty, na prę-
tach żelaznych, połap z tarcic heblo-
wany, zakładany, belki pogięte, podlo-
ga z tarcic prostą robotą, mieysca-

! mi popaczona, krosienka do drewek ż
! tarcic heblowane. Idąc z tego pokoiu
i do drugiego pokoiu bocznego po prawey
i stronie drzwi z tarcic sosnowych, stolarską
J robotą, na zawiasach, krukach, z zamkiem
j wnętrznym, z antabą żelazną, okien dwa
| w drzewo oprawne, szyby czwiercio taflo-
i we, po kwatyr dwie, okute, na zawiasach,

krukach, z haczykami, okiennic przy tych
> oknach dwie, na zawiasach, krukach, z
: haczykami, proboiami у klamkami do
; zamkniencia z środku, komin murowany
j szafiasty, z blachą żelazną, połap z tarcic
[ zakładany, podłoga z tarcic prostą robotą,
| mieyscami wygniła у popaczona. Wcho-
i dząe z pokoiu pierwszego do pokoiu wa-

lego od ogrodu drzwi sosnowe, z tarcic,
stolarska, robotą, na zawiasach, krukach,

j dwóch, bez zamku, z zasuwką żelazną,
j okien dwa w drzewo oprawne, szyby
i czwiercio tallowe, po kwatyr dwie, na za-
І wiasach, krukach, z haczykami z probo-
i iami у klamkami w środku do zamknien-

cia, komin murowany szafiasty, z blachą
i żelazną, piec poliwany biały, na prętach
I żelaznych, ściany wy tynkowane gliną у
i wybielone., połap z tarcic zakładany, pod-
j loga z tarcic prostą robotą, raieyscami po-
j paczona. Wychodząc z tego pokoiku do
! drugiego drzwiczki małe stolarską robotą,
| na zawiasach krótkich, krukach dwóch,
j z haczykiem у zasuwką żelazną, po pra-

wey stronie do wielkiego pokoiu drzwi z
tarcic stolarską robotą, na zawiasach, kru-

I kacli dwóch, z zamkiem popsutym, anta-
| bą, z zaszczepką żelazną, okien dwa w
| drzewo oprawne, szyby czwiercio taftowe,
j po kwatyr dwie, okute, na zawiasach,
! kruczkach, z haczykami, okiennic dwie od
j ogrodu na zawiasach, kruczkach, z haczy-
j karni, proboiami у klamkami, ściany wy-
[ tynkowane gliną у wybielone, komin sza-
j fiasty do palenia w piecu, z blachą że-
i lazną, połap z tarcic zakładany, podłoga z

tarcic prostą robotą, mioyscami popaczo-
І na. Wychodząc z pokoiku do sionek ma-

łych drzwi z tarcic stolarską robotą, na
i zawiasach, krukach dwóch, z zamkiem
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wnętrznym, z klamką, skobelków dwa do
haczyka, zasuwką żelazną, w tych sion-
kach wyrżnięta ściana do prowetu, u tegoż
drzwiczki stolarską robotą, na zawiasach,
krukach dwóch, z zasuwką żelazną, połap
z tarcic prostą robotą, mieyscami opadł,
podłoga z tarcic prostą robotą, mieyscami
wygniła у popaczona. W tychże sionkach
polic przy ścianach trzy, wisząca iedna,
szafek prostą robotą z pułkami do ściany
przybitych dwie; w tychże sionkach drzwi
na tył stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, z zamkiem wnętrznym, za-
suwą żelazną, przy tych drzwiach okno w
drzewo oprawne, szyb ośm, na dwóch
zawiasach у kruczkach, okute, z haczy-
kami у proboiami. Wychodząc z sionek
do komórki drzwi stolarską robotą, na
zawiasach, krukach dwóch, skoblem у
dwoma proboiami, zamek oddarty, okno
w drzewo oprawne, szyb ośm, połap z
tarcic prostą robotą, podłoga z tarcic pro-
stą robotą, zgniła przez większą część,
przy ścianach pułek cztyry. Wychodząc z
tey komórki do spiżarni drzwi stolarską
robotą, na zawiasach у krukach dwóch,
bez zamku, tylko ieden probóy w uszaku,
połap z tarcic prostą robotą, pułek dwie
przy ścienie, bez podłogi, okno iedne w
drzewo oprawne, szyb szesnaście, wybi-
tych szyb sztuk pięć, drzwiczki do kuchni
stolarską robotą, na zawiaskach, krukach
dwóch, z zasuwką żelazną. Wychodząc z
tey spiżarni na tył drzwi stare, na zawia-
sach, krukach dwóch, z zamkiem wnętrz-
nym, okien dużych dwa w drzewo opra-
wne. Idąc od tey spiżarni z podwórza
drzwi do kuchni na zawiasach, krukach
dwóch, z zamkiem wnętrznym, okien dwa
w drzewo oprawne, wybitych szyb czty-
ry. Kuchnia murowana, na cztyrech iila-
raeh wyprowadzona kapa nad dach pręta-
mi żelaznemi na krzyż wzięta, przy tey
kuchni piecyków do węgli murowanych
sześć, stół kuchenny ieden, drugi do wyro-
bienia chleba !z tarcic sosnowych, pułka
przy ścienie do naczynia iedna, ryna do
wylewania pomyi iedna, |połap z tarcic.

prostą robotą, bez podłogi; w teyże kuch-
ni komórka do schowania kucharskiego,
tarcicami obita, drzwi z tarcic stolarską
robotą, na zawiasach, z skoblem, dwoma
proboiami. Idąc od kuchni do izdebki
kuchenney drzwi z tarcic stolarską robota.,
na zawiasach, krukach, z zamkiem wnętrz-
nym, okno iedne w drzewo oprawne,, wy-
bitych szyb trzy, okiennica bez okucia cło
zasuwania, komin murowany z kapą, z
blachą żelazną, kapa na pręcie żelaznym
wmurowanym, piec murowany z cegły,
do pieczenia chleba, przytym piec kaflo-
wy z rożnych zielonych у szarych kafli,
na prętach żelaznych, u góry poobiiany,
u dołu potrzebuie przestawienia, połap z
tarcic .zakładany, bez podłogi; z tey do
komórki drzwi stolarską robotą, na zawia-
sach, krukach dwóch, bez zamku, z sko-
blem у dwoma proboiami, w tey że ko-
morze okno w drzewc oprawne, wybi-
tych szyb dwie, połap tenże sam, bez
podłogi. Ta zabudowa pokoiów, sionek,
komórki, spiżarni, kuchni z drzewa sosno-
wego przeciranego na puł,' węgieł w nie-
których mieyscach w słupy, budynek zaś
kucharski z drzewa kostkowego w węgieł
budowany, pokrycie pokoiów do pierw-
szych sionek nowo gątami pobite, reszta
tey zabudowy pokrycia staro gątami, re-
peracyi potrzebuie; drabin na dacli trzy,
kominów wymurowanych nad dach wy-
prowadzone kapy dwa, komin trzeci od
ogrodu wyprowadzony nad dach, czwarty
komin w kucharskiey izbie wyprowadzony
nad dach, przy izbie kucharskiey w par-
kanie przybudowany prewet z drzewa ró-
żnego, węgieł ieden, słupów dwa, podłoga
z deszczek, pokrycie gątami stare, drzwicz-
ki małe na biegunie, kółko żelazne z pro-
boicin iediiym. Od tego do węgła pod
syrnikiem aż do węgła chlewa parkan z
różnych dylów węgieł, mieyscami dyle
powybierane. Syriiik na słupach dębo-
wych cztyrech, wschody z tarcic z parę-
ozem, wiązanie u dołu у u góry, podłoga
nad wystawkami у w środku z opułków,
u góry pod dachom z tarcic, pólapek za-

44
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askowany w. koło w słupy, drzwiczki z
tarcic na biegunie, skobel żeJazny z pro-
boiami, pokrycie stare gątami, facyatki, z
tarcic, goździe żełazne, w tych okienek
dwa w drzewo oprawne, szybki drobne.
Idąc od tego ku wołowni po prawey stro-
nie wrota z dranic, na biegunie, do pod-
wórza, w tym podwórzu od ogrodu chlew
nowo postanowiony z drzewa, na puł tar-
tego, budowany w słupy, drzwi dwoie z
dranic, na biegunach, pokrycie nowe puł
snopkami, a puł targaną słomą. Przy tym
chlewów starych dwa z drzewa starego w
słupy, drzwi dwoie z deszczek, na biegu-
nach, pokrycie stare, mieyscami strzecha
wydarta. Tamże koryt starych pięć, w
środku tych przepierzenie od wołowni z
dylów w słupy. Wołownia z drzewa róż-
nego starego, na rogach węgieł, w środku
w słupy budowana, słupy у podręby wy-
gniłe, ściany podparte drzewem dla po-
chylenia, wrota na podwórze chiwni do
wynoszenia gnoiu, na biegunie, z tarcic,
stare, z zaporą drewnianą, podłoga pod
wołami z różnego drzewa ułożona, miey-
scami wygniła у wydeptana, żłobów siedm
у drabin sześć do pastwy, pokrycie na
tey wołowni stare słomą, od ogrodu ka-
wał nie pokryty, przez część większą po-
kryta słomą targaną, przez część mniey-
szą snopkami; przy tey wołowni szopa z
drzewa tartego na puł, dla złożenia sia-
na, od chliewów węgieł, w środku w słu-
py, poprzyczna ściana cała, podłużna roze-
brana, tylko dylów cztyry; tamże skrzynia
z dylów do zlewania brahi, przy tey kad-
ka stara do parzenia sieczki, nad tym
pokrycie nowe słomą snopkami. Wycho-
dząc z wołowni wrota stare z tarcic, na
biegunie, z skoblem żelaznym у proboia-
mi, przy tey po lewey stronie browar z
drzewa na puł przeciranego, w węgieł
budowany, w środku w słupy. Wchodząc
do browaru drzwi podwóyne stolarska,
robotą, na zawiasach krótkich, krukach
cztyrech, skobel żelazny z proboiaini, drzwi
drugie na tył mnieysze, prostą robotą, na
zawiasach, krukach dwóch, z zasuwą że-

lazną, probóy żelazny w uszaku od haczy-
ka, w browarze hornów czyli pieców do
kotłów cztyry, do bani większey у mniey-
Łzey dwa dla grzania wody, ryn do pu-
szczenia wody trzy, wkopanych w ziemie
cztyry, koryt do spuszczania piwa dwa,
pokrycie nad tym browarze nowe drani-
cami, goździe drewniane, szczyt od wołow-
ni zabity dranicami, drugi szczyt od po-
la zaszyty słomą, na tyle studnia kopana,
camrowanie z drzewa olchowego, żuraw
do ciągnienia wody stary. Idąc od tego
ozdownia do wyrobienia słodów, drzwi
do sieni prostą robotą na zawiasach, kru-
kach dwóch, zamek oddarty, wschody na
górę prostą robotą, po lewey stronie oz-
downia z drzewa na puł tartego, w wę-
gieł budowana; do tey drzwi stare na
zawiasach, krukach dwóch, skobel żeJazny
z proboiami, okno stare, szybki drobne,
przez puł wybite, szybek małych całych
dwanaście, tok z tarcic do roszczenia sło-
du założony dylem, piec murowany z ce-
gły, mieyscami porysowany, połap z tar-
cic równy, na nim skrzynia z dylów do
suszenia słodu; do drugiey ozdowni w
prawey stronie drzwi z tarcic na zawia-
sach, krukach dwóch, okno stare, przez
puł wybite, szyb drobnych całych dzie-
więć, tok do roszczonia słodu z iarcic
założony dylem, piec murowany popsuty,
reparacyi potrzebnie, połap z tarcic równy,
na nim skrzynia z dylów do suszenia sło-
dów, zrąb w tey ozdowni z drzewa na
puł tartego, w węgieł budowany, pokrycie
na tych ozdowniach stare z dranic, repa-
racyi potrze buie; pod tym że pokryciem
kuźnia przybudowana z drzewa różnego,
w węgieł у dwa w słupy, podroby wy-
gniłe, ściany z uszaków powychodziły,
okno zabite deszczkami, drzwi stare na
zawiasach, krukach dwóch, bez zamku,
tylko kawał blachi gdzie był zamek, ko-
min na cztyrech zbrożynach gliną wyle-
piony, przez puł glina opadła, kapa na
nim murowana, prętami żelaznemi wzięta,
szczyt od ozdowni zabity tarcicami, bez
półapu у podłogi. Od tey ozdowni ciągnie
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się plot przepleciony chróstem, wrota o
dwóch słupach, z sztachet, na biegunie,
połamane, przy tym chliw stary z drzewa
w węgieł у w słupy budowany, wrót
dwoie na biegunach, połamane, żłobów
dwa, drabin dwie, pokrycie stare słomą,
przez część snopkami, a przez część'słoma
targaną, raieyscami strzecha wydarta. Idąc
od tych, chliwek przy folwarku z drzewa
tartego, starego, zproehniałego, dla drobiu
w węgieł у w siup budowany, ściana od
drogi wyszła z węgłów у słupów, drzwi
z tarcic stare, połamane, na zawiasach,
krukach dwóch, zamek prosty żelazny,
popsuty, schody na górę popsute, szczyt
zabity deszczkami różnemi, w tymże u
góry ramy od okna, przy tym chliw dru-
gi dla wieprzów karmnych, drzwiczki z
tarcic stare, na biegunie, z zaporą drew-
nianą, ś^ian dwie poprzecznych z różnego
drzewa w słupy, połap z różnych kawał-
ków drzewa. W tymże chlewku przy boku
drzwiczki drugie z tarcic stare, na biegu-
nie z zaporą drewnianą. Idąc ku folwar-
kowi chliw trzeci dla świń, drzwi stare, z
tarcic, na zawiasach, krukach dwóch, z
skoblem у dwoma prbboiami. Przy tym
chliwku budynek dla konserwacyi warzy-
wa, stary, w węgieł budowany, mieysca-
mi ściany wypruchlałe, wygniłe, od drogi
ściana spaczona, nic warta, drzwi z tarcic
stare stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, z skoblem у proboiów trzy,
połap z tarcic z różnego drzewa wyle-
piony, pod dachem od drogi okno w
drzewo oprawne, drugie nad drzwiami z
zasuwą, piecyk, horno murowane z ce-
gły, ściany poprzeczne dla spaczenia wzię-
te w kliszcze drewniane, przy tym chlc-
wek dla drobiu, drzwi z tarcic na zawia-
sach, krukach dwóch, z skoblem у pro-
boiami dwoma, probóy w uszaku ieden
od zasuwki, okno w drzewo oprawne,
szybki drobne, połap z różnego drzewa
mieyscami opadł. Przy tych wystawa na
cztyrech słupach, kawał wystawy zało-
żony tarcicami wązkiemi. Ta zabudowa
pokryta słomą, pokrycie stare, w wielu

mieyscach strzecha wydarta. Wchodząc
do sieni piekarnianych drzwi stare z tar-
cic, na zawiasach, krukach dwóch, z za-
porą drewnianą, tamże w sieniach ko-
min murowany gliną z cegły, sień bez
półapu, drzwi stare do piekarni na bie-
gunie, okien dużych dwa prostą robotą, w
drzewo oprawne, trzecie małe, kominek
przy drzwiach dla światła wylepiony gli-
ną, piec murowany do pieczenia chleba,
ławek przy ścianach у piecu trzy, połap
z dylów, belek ieden "'podparty, drzwi
do komory z tarcic na, biegunie, z sko-
blem у dwoma proboiami, okienko ma-
łe w drzewo oprawne, połap z różnego
drzewa, bez podłogi., w sieniach stę-
pa nożna; z tych sieni drzwi do~śpiżarni
z tarcic prostą robotą, na biegunie,
z skoblem, dwoma proboiami, okienko
iedne w drzewo oprawne, drugie zabite,
pułka iedna z tarcic, druga wisząca, ła-
wek z tarcic przy bokach dwie, połap z
różnego drzewa, bez podłogi. Wychodząc
z sieni piekarnianych do sieni folwarcz-
nych szczyt zabity dranicami, bez drzwi;
do sieni folwarcznych z podwórza drzwi
prostą robotą, na zawiasach, krukach
dwóch, z antabą żelazną у klamką, sień
bez półapu, w tych sieniach stępa do bi-
cia oleiu, tamże komin murowany nad
dach, w środku kuchenka, do niey drzwi
prostą robotą, na zawiasach, krukach
dwóch, skoblów trzy, bez haczyków, z za-
suwką żelazną, wchodząc z sieni do izdeb-
ki drzwi z tarcic prostą robotą, na biegu-
nie, z zaporą drewnianą, okno w drzewo
oprawne, przy tym okiennica do zasuwa-
nia, w uszaku kruków dwa> komin muro-
wany z kapą, piec murowany z cegły, gli-
ną wylepiony, połap z tarcic starych za-
kładany, bez podłogi. Wchodząc z sieni
do izby dyspozytorskiey drzwi z tarcic
stare, na zawiasach, krukach dwóch, z
antabą, klamką у zaszczepką żelazną, okien
trzy w drzewo oprawne, szyb wybitych
dwie, komin murowany z kapą, piec zie-
lony kaflowy, u góry у u dołu z cegły
murowany, drzwi do alkierza stare stolar-
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ską robotą, na zawiasach, krukach dwóch,
z antabą żelazną, zamkiem wnętrznym
prostym, okno w. alkierzu w drzewo op-
rawne, połap w izbie у alkierzu z tarcic
wązki zakładany, posadzka w izbie у al-
kierzu z cegły drobney, stara, mieyscami
wydeptana. Ta zabudowa izby czeladney
czyli piekarni, sieni, komór, izby dyspozy-
torskiey у alkierza z drzewa kostkowego
w węgieł budowane, przez większą poło-
wę, wypruchniałe у wygniłe, ściany węgły
wygniłe, gliną zalepione, uszaki u okien
у drzwiów wypruchniałe, pochylone, okien-
nic u okien trzy na zawiasach, krukach,
z haczykami, czwarta bez zawiasów z ha-

. czykiem, w szczycie gołębnik z drzewa,
pokrycie tey zabudowy stare gątami,
mieyscami opadłe, potrzebuie reparacyi;
na tym dachu drabina przy kominie. Mię-
dzy folwarkiem у browarem sadzawka dla
wygody folwarczney, ogrodzona chrustem
łozowym; przy tym folwarku brama na
trzech słupach, wrota z tarcic połamane,
na biegunach, u góry kuny żelazne z an-

. tabą у dwoma proboiami, przy tey fórtka
z tarcic stara na zawiasach, kruk ieden

. u. góry z antabkami dwoma, klamką у
zasuwką żelazną, daszek nad bramą pok-
ryty gątami, od ściany folwarczney do za-
dyjewania ogrodowego, paliki dębowe,
mieyscami powywracane, przez rów druga
brama . do Sochi na trzech słupach, bez
daszku,, wrota z sztachet na biegunach,
fórtka z sztachet na biegunie z zaporą
drewnianą, idąc od tey do drugiey bramy
po lewey stronie kawał ogrodu zagrodzo-
nego palikami, reszta kołami; przed ulicą
do obory mostek z dylów na rowie kopa-
nym, uliczka do obór po prawey у po le-
wey stronie od ogrodów zagrodzona ko-
łami sosnowemi, u dołu у u góry prze-
plecione, pochylone do wywrotu, drzwi-
czek w tych płotach z sztachet dwoie na
biegunach, po lewey stronie od podwórza
zadylowanie w słupy, u dołu у u góry
sztacheciki mieyscami zruynowane aż do
rogu stayni. Wchodząc do obór w kwad-
rat budowanych, wrota stare z tarcic, na

biegunie iednym, z zaporą drewnianą, przy
tey od podwórza obornego wystawa na
pięciu słupach, po lewey stronie przegro-
dzenie poprzeczne z różnych kawałków
drzewa, ściana podłóżna od ogrodu budo-
wana w słupy z różnego drzewa,, naywię-
cey z oblaków, belki podpierane drzewem
dla wyiścia z zamków, ściana od podwó-
rza obornego z samych oblaków w słupy,
wrót dwoie z deszczek, na biegunach, tam-
że drabin do pastwy trzy. Druga szopa
poprzeczna dla krów, wrota z deszczek na
biegunie, z zasuwą drewnianą, ściana od
pola z drzewa różnego kostkowego, ściana
druga od obór z oblaków, w słupy budo-
wana, podparte dla pochylenia, drabin dla
pastwy pięć. Szopa podłużna dla, krów
cielnych, wrota z deszczek na biegunie,
ściana od pola z poprzeczną w węgieł
budowane z drzewa różnego, reszta w słu-
py podparta drzewem dla pochylenia, pod-
ręby wygniłe у słupy, ściana w środku
od obór przez puł wygniła, wrota drugie
założone żerdziami, drabin dla pastwy
sześć, ściana poprzeczna od pola z drze-
wa różnego podparta lisycami, ściana ze
środka od obór przez część wygniła, opa-
dła, przęseł dwa у dach nad niemi, pod-
ręby у belki w końcach wygniłe. Szopa
poprzeczna, do niey wrota stare z tarcic
na biegunie, drugie wrota na tył do gum-
na z deszczek, na biegunach, ściana u tey
szopy у cielętnika od gumien z różnego
drzewa w słupy podparte dla pochilenia,
ściana ze środku od obór z oblaków cien-
kich, podręby wygniłe, do cielętnika prze-
grodzenie z oblaczków cienkich w słupy,
drzwiczki z żerdzi ciesanych, na biegunie,
z zaporą drewnianą, tamże drabin dla
pastwy trzy, koryto do poienia ieclne;
przy tym cielętniku szopa na iałownik,
ściana poprzeczna od gumien w węgieł z
drzewa różnego, druga ściana od ogrodu
w słupy z drzewa różnego, naywięcey z
oblaków, ściana poprzeczna pod wystawą
z drzewa różnego kawałków w słupy,
ściana podłużna ze środku z samych cien-
kich oblaków w słupy, do tey wrota sta-
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re z tarcic na biegunie, z zaporą drew-
nianą, podręby w ścianach wygniłe, toż
samo у słupy, belki z zamków powycho-
dziły, końce pougniwałe. Ta cała zabudo-
wa obór kwadratowych, podług tuteyszego
zwyczaiu, budowana bez oszwuw, murła-
tów, belki у krokwie na samych ścianach
sparte z drzewa mizernego, krokwie miey-
scami połamane, słupy sosnowe wygniłe,
pokrycie stare słomą. Szopa poprzeczna od
pola pokryta snopkami stare, mieyscami
strzecha wydarta, szopy podłużne у po-
przeczne od gumien znać że snopkami
pokryte u dołu, reszta aż do góry słomą
targaną, w wielu mieyscaeh bez pokrycia,
strzecha wydarta, usilnego przestawienia
potrzebuie. Przy tych oborach pod ied-
nym nakryciem od pola szopa dla kon-
serwacyi pastwy z drzewa różnego, więcey
kostkowego w węgieł budowana, ścianka
krótka od gumien z zamków wyszła, wro-
ta nowe z tarcic, na biegunie, z skoblem
у dwoma proboiami żelaznemi, pokrycie
słomą nowe snopkami. Tamże na gumni-
sku druga szopa do składania siana z
drzewa różnego, więcey kostkowego, spru-
chlałego, słupy nowe, od obory na miey-
scu węgła słup ieden, od stodoły у stayni
węgieł, wrota z tarcic połamane, na bie-
gunie, z skoblem у dwoma proboiami że-
laznemi, pokrycie dobre snopkami; stodoła
z drzewa kostkowego, w węgieł budo-
wana, zaplicznikami wzięta, w koło ro-
wem okopana, nad nim mostków z dylów
dwa, wrót czworo z tarcic na biegunach,
z zaszczepkami у proboiami troie, czwar-
te wrota z skoblem, zasuwką żelazną у
proboiami trzema, kłódką prostą do zamk-
niencia, w środku klepiska у wszystkie
strony wylepione gliną, dach у wiązanie
na sochach szesnastu dębowych, pokrycie
słomą snopkami dobre, tylko od obór
szczyt stare pokrycie. Druga stodoła stara,
z drzewa różnego w węgieł budowana, z
zaplicznikami ściany wzięte, od pastownika
połowa ściany popaczoney, wrót czworo z
tarcic, na biegunach, troie z zaszczepkami
у proboiami żelaznemi, u wrót od pa-

stewniku ii góry żelazna u bieguna, czwar-
te wrota z skoblem wraz z zasuwką, pro-
bpiów trzy, Pkłodka prosta do zamknien-
cia, klepiska у strony wymazane gliną,
dach у wiązanie na sochach szesnastu,
dwie sochi od pastwiska wygniłe, wią-
zanie z zamków wychodzi, pokrycie słomą
dobre snopkami, od rogu tey do rogu
wozowni parkan z dylów różnych w słu-
py, trzy zprzęsła przez większą połowę
wybrane, przy tym parkanie wozownia z
drzewa na puł roztartego" w węgieł przy
końcach, środku w słupy, na palach dę-
bowych у belkach różnych u dołu budo-
wana. Wchodząc do pierwszey wozowni
wrota z tarcic stare, na biegunie, z kuną
żelazną u góry, z proboiem przechodzą-
cym przez wrota; w środku od drugiey
wozowni przepierzenie z drzewa na puł
przeciranego w węgieł, nad nią przepie-
rzenie czyli szczyt zabity, wrota do dru-
giey wozowni z tarcic у deszczek ciesa-
nych, na biegunie, z kuną żelazną ugory,
bez skobla, z zaporą drewnianą, w teyże
przepierzenie drugie od komórek z drze-
wa przeciranego na puł węgieł, komurek
dwie przy bramie z drzewa tegoż, drzwi-
czek z tarcic dwoie na zawiasach у kru-
kach, z zaporą drewnianą, w wozowniach
obydwóch podłoga na belkach у palach z
tarcic zapuszczana, pale mieyscami wy-
gniłe у wypruchlałe, osobliwie od pastew-
niku u góry, belki z drzewa przeciranego
mizerne, bez oszwuw, oeapów, murłatow,
krokwie na ścianach sparte, w komór-
kach obydwuch podłoga z dylów ważkich,
też samo półapek; pokrycie "tey całey za-
budowy snopkami, mieyscami strzecha
wydarta. Przy tey wozowni szpichlerzyk z
cztyrema komórkami na palach, z drzewa
różnego w węgieł budowane, od gumien
wystawka na podrębie, słupków z wiąza-
niem dziewięć, połap nad tą wystawką
pod dachem z różnych deszczek. Wcho-
dząc do pierwszey komory drzwi stare z
tarcic stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, z zamkiem wnętrznym pop-
sutym, prostą robotą, z skoblem у dwó-
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ma proboiami żelaznemi, podłoga zapu-
szczona z (arcic, sąsiek nie wielki z tar-
cic, połap równy z opułków, drzwiczki
na górę z tarcic na biegunie, bez okucia
у schodów. Druga komórka, drzwi z tar-
cic stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, z skoblem, dwoma probo-
iami, kłódka iedna prosta do zamkniencia,
podłoga z tarcic zapuszczana, połap z
tychże samych opułków. Do trzeeiey ko-
mory drzwi z tarcic stolarską robotą, na
zawiasach у krukach dwóch, z skoblem у
dwoma proboiami, z zasuwką drewnianą,
podłoga z tarcic zapuszczana." połap sztu-
kowany z opułków. Do czwartey komórki
drzwi z tarcic stolarską robotą, na zawia-
sach у krukach dwóch, z skoblem we
trzy nity, z dwoma proboiami, podłoga z
różnych kawałków drzewa prostą robotą,
połap z opułków przez większą część z
różnych kawałków deszczek. Ta zabudowa
pokryta słomą snopkami, pokrycie zbyt
stare, mieyscami opadłe, potrzebuie po-
krycia. Tamże na gumnisku przy stayni
gościnney ze szpichlerza dużego starego
drzewo stare zrąb postanowiony w węgieł
na palach, ściany podłużne у poprzeczne
у belki w środku do podłogi bez palów,
ściana w środku z drzewa nowego na
puł przeciranego, belki u dołu sosno-
we, toż samo u góry nowe, przy zrąbie
wystawka na podrobach u dołu dwóch, u
góry wiązanie z dwóyga drzewa sztuko-
wane, słupków dwanaście, u dołu у u
góry belki pod wystawką sztukowane, do
pierwszey komory drzwi z grubych tarcic
stolarską robota,, na zawiasach, krukach
dwóch, z zamkiem wnętrznym, w tey ko-
morze okien dwa wyrżniętych z zasuwka-
mi żelaznemi, do drugiey drzwi komory
z takich że tarcic stolarską robotą, na za-
wiasach, krukach dwóch, z skoblem, z
zaszczepką żelazną bez haczyka, proboiów
żelaznych w uszaku dużych dwa, zasuwka
żelazna u góry, u dołu oddarta, tylko kruk
ieden w uszaku, w tey komorze wyciętych
z tegoż drzewa okienek dwie z zasuwka-
mi żelaznemi, do tegoż spichrza schody

rozebrane, drzwi do nich stolarską robotą
na zawiasach, bez kruków, ta zabudowa
bez podłogi, pólapu, sam zrąb niezkączo-
ny, potrzebuie oszwuw, ocapów, murłatów,
krokiew, okopany rowem w koło, pale
pogniły. Za tym szpichlerzem świronek
mały do sypania plew, z oblaków w wę-
gieł budowany, nic niewart, do niego
drzwi stare z tarcic, na zawiasach, krukach
dwóch, z skoblem у trzema proboiami, z
kłódką prostą do zamkniencia у zasuwką
drewnianą, podłoga z różnych kawałków
drzewa wygniła, połap z opułków przez
część zgnił, pokrycie stare słomą targana,
opadłe. Idąc od tego masztarnia przy
stayni gościnney przybudowana z drzewa
olchowego w węgieł, drzwi z tarcic sto-
larską robotą, na zawiasach, krukach
dwóch, z skoblem у trzema proboiami, z
zamkiem wnętrznym prostym, połap z
deszczek ciesanych na belkach mizernych,
podłoga wylepiona gliną. Wychodząc z tey
na dziedziniec brama na trzech słupach
dębowych, daszek stary pokryty gątami,
wrota stare z tarcic na biegunie iednym,
u góry z kuną żelazną iedna., przy tey
fórtka z sztachet na biegunie, u góry ku-
na żelazna oddarta, z zaporą drewnianą.
Po lewey stronie tey bramy staynia goś-
cinna, z drzewa olchowego kostkowego w
węgieł budowana, podręby wygniłe, do
pierwszey wrota stare z tarcic у deszczek
na biegunie iednym, z kuną żelazną u gó-
ry, z zaporą drewniana., w środku belek
podłużny pierwszy na słupach dwóch,
drugi na słupach czterech, belki na iey
cienkie, z zamku powychodziły, dach pod-
party dwoma lisycami, ściany popaczone,
tamże jasła z drzewa różnego w słupy,
żłób ieden, drabina iedna. ściana poprzecz-
na w środku z oblaków cienkich olcho-
wych pazowana w ściany podłużne, nad
nią szczyt zabity dranicami. Do drugiey
stayni wchodząc wrota z deszczek na bie-
gunie, z kuną żelazną u góry, z zaporą
drewnianą, w środku belków pięć, u
dwóch końce wygniłe, przy węgle dwa
belki zgięte od podpory dachu, ściana od
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gumien popaczona w środku z słupa srzed-
niego wyszła, wiązanie u góry połamane,
pod krokwiami z zamku powychodziły,
pokrycie na tych stayniach у masztami
stare snopkami, mieyscami zapadłe, strze-
cha wydarta, ta zabudowa prędkiey repa-
racyi potrzebnie. Idąc od tey przy bramie
gumienney staynia druga po prawey stro-
nie, z drzewa olchowego kostkowego w
węgieł у w słupy budowana, podręby wyg-
niłe, mieyscami ściany popaczone. Wcho-
dząc od bramy drzwi z tarcic stolarską
robotą na zawiasach, krukach dwóch, z
zasuwą żelazną, nad temi okienko wyr-
żnięte bez ram у szkła, wrota od dzie-
dzińcu stare z tarcic, na biegunie, kuna
drewniana u góry, przy tey w uszakach
żelaznych kunek z proboiami do wiązania
koni dwie, w drugim uszaku pro boy ieden
bez kółka, w teyże ścienie po lewey stro-
nie wrota drugie na dziedziniec z desz-
czek, na biegunie, z kuną drewnianą u
góry, z zaporą drewnianą, w uszaku ied-
nym probóy żelazny ieden bez kółka, w
ścienie poprzeczney od ogroda drzwi z
tarcic stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, z zasuwą żelazną, nad temi
drzwiami okienko wyrżnięte w ścienie bez
ram, drzwi trzecie w ścienie podłużney od
gumien z tarcic, połamane, z zawiasą ied-
lią żelazną, u dołu kruk cały, u góry
urwany, w środku wiązanie na słupach z
drzewa różnego, bez półapu, klatek dla
koni z różnych kawałków drzewa w słupy
dziewięć, jasła z drzewa różnego kostko-
wego w słupki, z żłobami, drabinami, przy
jednym boku od dziedzińca przy końcu
jasla z różnego drzewa bez żłobów у dra-
bin, podłoga pod końmi у w środku wyg-
nila у wydeptana, pokrycie na tey stayni
słomą stare, mieyscami strzecha wydarta,
potrzebuie reparacyi. Przy tym folwarku
Soskim ogród włoski, w którym są drze-
wa rodzayne między szpalerami у bokach
jabłoń rodzaynych sztuk czterdzieście siedm,
gruszek rodzaynych sztuk siedmdziesiąt
iedna, śliwek węgierek sztuk siedmdzie-
siąt ośm, śliwek białych sztuk iedynaście,

trzęsień sztuk dwie, wiszeń sztuk sześć,
orzechów włoskich sztuk trzy, brzoskwiń
sztuk czfyry, morelo w sztuka iedna, śli-
wek prostych drobnych sztuk trzydzieście,
morwa iedna, szpalery wysadzone drabiną,
lipiną у leszczyną, kwatery puryczkami у
agrestem. Oparkanienie tego ogrodu od
dziedzińca wyżey spomnione od syrnika
przy officynach ciągnie się aż do budynku
ogrodnika, płot łozowy w koło zagrodzony,
od rogu tego budynku aż, do rogu czyli
węgła chlewa nowo postanowionego przy
wołowni ciągnie się parkan w kwadrat z
drzewa na pul roztartego, w słupy, przy
końcach węgieł od pasieki, cały parkan
podparty, słupy wygniłe у podręby; w
środku tego parkanu wrota z sztachet na
biegunie, bez ukucia, przy tey sadzawka
zarosła, zamulona, parkan od browaru w
wielu mieyscach słupy wygnile, ściany
podparte. Między parkanami przy pasiece
budynek dla ogrodnika. Wchodząc do sie-
ni drzwi z tarcic stolarską robota, na za-
wiasach, krukach dwóch, proboiów dwa
od skobla, z zasuwką drewnianą, ściana
od ogrodu, druga od pasieki z drzewa
różnego w słupy budowane, drzwi na tył
od pasieki z tarcic stolarską robotą, na
zawiasach, krukach dwóch, z zasuw-
suwką żelazną dwa, proboie bez skobla, w
tych sieniach kawał półapu z drzewa róż-
nego; wchodząc z sieni do izby ogrodnika
drzwi na zawiasach, krukach dwóch, an-
taba żelazna, zamek oddarty, okien od
ogrodu dwa w drzewo oprawne, szybki
drobne, szyb wy bitych dwie, okno trzecie
od pasieki muieysze, w drzewo oprawne,
szybki drobne, komin murowany z cegły
szaliasty, nad dach wyprowadzony, piec
kaflowy zielony na prętach żelaznych
zruynowany, kafle wybite od ściany za-
murowany cegłą, połap z tarcic zakładany,
bez. podłogi, zrąb tey izby z drzewa róż-
nego mieszanego nowe ze starym, w wę-
gieł budowany. Naprzeciw tey izby li-
garnia, do tey ligami drzwi z tarcic sto-
larską robotą, na zawiasach, krukach
dwóch, zamek oddarty, okno iedne w
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drewo oprawne, szyby drobne, okiennica
z środku z tarcic na biegunie z zaporą
drewnianą, okienko małe w ścienie wy-
rżnięte bez szkła, ruszt z tarcic dla kon-
serwacyi • fruktów, piec z cegły murowany
na wiązaniu drewnianym do pieczenia
chleba, mieyscami porysowany, połap ró-
wny z tarcic, bez podłogi, pokrycie tego
budynku stare słomą, mieyscami strzecha
wydarta; w tyle tego budynku pasieka
ogrodzona płotem łozowym, mieyscami
powywraeone płoty, w środku tey pasieki
szopa na sochach miernych dla konser-
wacyi ullów próżnych, pokryta słomą tar-
ganą, tamże drzewa różnego dębów czty-
ry, mnieyszych dwa, dziczek iabłonek
sztuk trzy, gruszka dziczka iedna, reszta
leszczyny, grabmy, olszyny drobney.

Młyn wietrzny na górze za dworem
ku Misiowcóm, wiązanie krzyżowe, słup
dębowy, krzyżownice dębowe u góry,
wiązanie po bokach sosnowe, obite tarci-
cami sosnowemi, przybijane bartnalami,
mieyscami na bokach tarcice popaczone у
połamane, wschody na górę prostą robotą
z paręczem drzwiczek dwoie stoJarską
robotą z tarcic, na zawiasach у krukach,
u drzwiczek dolnych zamek wnętrzny, u
góry haczyk z dwoma proboiami, po-
dłoga z tarcic równa, wschody na ganek
z paręczem, ganek na wiązaniu porząd-
nym z tarcic, wiązanie koło kamieni z
dylów, skrzyń z tarcic stoJarską robotą
trzy, jedna do mąk pytlowych, druga do
mąk ordynaryinych, trzecia do pensaku,
bez okucia, kamień zwierzchni у spodni
zmielony przez większą połowę, u spod-
niego przy boku kawał wybity, żelaza
należące do tego młyna dobre, nowo wy-
reparowane, tołkaczów do pęsaku dwa,
obręczów do tych tołkaczów czlyry, stępa
rozbita bez żelaza, wał sosnowy do koła
wnętrznego, sopel żelazny ieden, obręcz
przy nim na wale ieden, miska od skrzy-
deł w ścienie pod wałem żelazna iedna,
sznicki sosnowe, iedna sznicka nadłamana,
goździami zbita, płaty z dranic bratnami
przybite, winda z kołem drewnianym bez

okucia, w tey sznur do ciągnienia z wło-
sów, winda druga do zastawienia koła z
linką у kołowrotkiem bez okucia, winda
trzecia do podeymania kamienia, komin
murowany z cegły na żelazney krzyżowni-
cy у pręcie, nad tym młynem pokrycie
stare gątami, reparacyi potrzebuie. Przy
tym młynie lodownia w ziemi wykopana,
zrąb z drzewa różnego w węgiel, słupami
sparta, przez puł połap ułożony w uszaku
pierwszym bez drzwi у pokrycia.

W Owsiszczach stodoła pusta bez
pokrycia, na sochach dębowych szesnastu,
wiązanie у krokwie połacone o iednym
klepisku, wjazdów cztyry bez wrót, zrąb
z oblaków w węgieł budowany.

Przy tym folwarku Soskiin ogrody do
warzywa у pastewniki: ogród za browa-
rem zasiany był warzywem у kapusta za-
sadzony, ogrodzony płotem łozowym w
koły między dwoma słupami, wrota z
żerdzi ciesanych, na biegunie, z zaporą
drewnianą; ogrodów małych dwa, ieden
za groblą, drugi pod staynię, ogrodzenie
tych wyżey wspomnione; ogród mały za
folwarkiem ogrodzony przez część szta-
chetami, większą część chróstem łozo-
wym, piąty ogród w pasiece, szósty za
ofiicyną. Pastownik za dworem, ogrodze-
nie z chrustu mizerne. Rowy przy gro-
blach у w polu mieyscami potrzebują po-
prawienia.

Wysiew żyta у pszenicy: na zimę w
roku tysiąc siedmsetnym siedmdziesiąt
siódmym wysiano żyta, trzecinników dzie-
więćdziesiąt dziewięć, wysiano przenicy
trzecinników dwa у czwierci dwie. Użęto
żyta z lego wysiewu w roku tysiąc siedm-
setnym siedmdziesiąt ósmym kop pięćset
trzy, użęto przenicy w tym że roku kop
trzydzieście у dziewięć у snopów szesna-
ście.

Wysiano żyta jareg-j na wiosną w roku
tysiąc siedmselnym siedmdziesiąt ósmym
trzecinników dwa, użęto żyta jarego kop
ośm у snopów czlyrdzieście; wysiano prze-
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ni су- jarey trzecinnik ieden, z tego użęto
kop dwadzieścia iedna. snopów szesnaście.
Wysiano jęczmienia trzecinników dwadzie-
ścia trzy, użęto ienczmienia kop sto ośm-
dziesiąt sześć, wysiano owsa trzecinników
osimdziesiąt dziewięć, garcy sześć, z tego
użęto kop owsa dwieście trzydzieście, wy-
siano hałaku garcy szesnaście, z tego
użęto liałaku kop cztyry у snopów ośm,
wysiano grochu trzecinników trzy у garcy
trzynaście, z tego nakoszono wozów cztyr-
dzieście, wysiano bobu czwierci dwie, z
tego użęto kop trzy, wysiano gryki trze-
cinników ośmnaście,, nakoszono wozów

cztyrnaście, wysiano lnu trzecinnik ieden
garcy • dwadzieścia siedm, narwano kop
pięć у kulików dwadzieścia, W3̂ siano ko-
nopi trzecinnik ieden, narwano płoskunek
kop trzy, konopi macior kop cztyry, wy-
siano prosa czwierć iedną, użęto prosa
kop pięć, wysiano saczywki garcy iedy-
naście, użęto saczywki snopów trzydzie-
ście, wysiano rzepaku czwierć iedną у
puł, użęto kop ośm, nakoszono siana styrt
dziesięć, stogów dwa, wozów poiedyńczych
gospodarskich cztyrysta sześćdziesiąt dwa,
numero. 462.

Poddaństwo należąee do folwarku Soskiecjo z wyrażeniem imion każdego

gospodarza, familii у maiątku ich.

Pierwsza wieś Lipnilii.

Pierwszy Michał Jakusik z żoną Mary-
anną, maią syna Wasila, córek cztyry:
Apolonia, Ustynia, Hapka, Ghorynka, chatę
mizerną, stodołę z drzewa, świronek, chłew
ieden z drzewa, drugi z chrustu, wołów
parę, dworski ieden, drugi iego, krów
dwie, ciele iedne, świń troie, owiec pięć,
trzyma grunt podług pomiary, robi pań-
szczyzny dzień męski, dzień kobicy, daie
do dworu kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów sztuk piętnaście, talkę iedną, siemie-
nia Jnianego garniec, czynszu płaci z gro-
szowym złotych dziewięć у groszy dwa-
dzieście siedm. Drugi Jarmoł x4arolczyk
z żoną. Chwedorą, maią synów trzech:
Nesciora, Łukiana, Jana, córek dwie:
Chwedora у Anna, chatę ma stare, stodoła
у świronek. z drzewa, chlewów dwa z
drzewa, koń iedon, wołów roboczych iego
własnych para, krów trzy, jałowniku troie,
świń dwie, owiec sześć, trzyma grunt po-
dług pomiary, pańszczyzny odbywa męzs-
kioy dni dwa, kobiecy dni dwa, daic do
dworu kur dwie, jay sztuk dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę iednę,
płaci czynszu z groszowym złotych trzy-

naście у groszy trzynaście. Trzeci Michał
Narolczyk z żoną Natalią, maią córek
dwie: Tatiana у Katarzyna, chata stara z
drzewa, stodoła z drzewa, chłew ieden
chrościany, wołów parę — ieden dworski,
drugi iego, krowę iednę, owiec sztuk trzy,
trzyma grunt podług pomiary dawncy,
pańszczyzn) odbywa dzień mężski, dzień
kobicy, daie kurę iedną, jay pięć, grzy-
bów ośm, siemienia lnianego pułgarca,
pułtalki Inianey, płaci czynszu złotych
dziewięć у groszy dwadzieście ośm у puł.
Czwarty Kalenik Narolczyk z żoną Hry-
piną, maią synów dwóch: Leona, Iwana,
córek dwie: Tatianę у Ulianę, chata stara
z drzewa, stodółka z drzewa, chlew z drze-
wa stary, wołów dwa—ieden dworski,
drugi iego, krowę iednę, świń trzy, owiec
pięć, trzyma grunt podług pomiary daw-
ney, pańszczyzny odbywa dzień mężski,
dzieli kobicy, tlało kurę iednę, jay pięć,
grzybów ośm, siemienia lnianego pułgar-
ca, pułtalki Inianey, płaci czynszu złotych
sześć, groszy dwadzieścia trzy у puł. Pią-
ty Troehhn Narolczyk z żoną Paraską,
maią, syna Kondraia, córek dwie: Парку
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у Maryannę, chata stara z drzewa, sto-
dółka у świronek z drzewa, chlewów
dwa z drzewa, koń ieden, wołów dwa,
krów dwie, byczek ieden, świń dwie,
owiec czworo,, pszczół pni dwa, trzyma
grunt podług pomiary dawney, odbywa
pańszczyzny dni dwa—dzień męzski, dzień
kobicy, daie kurę iednę, jay pięć, grzy-
bów ośm, pułtalki lnianej, pułgarca sie-
mienia lnianego, płaci czynszu złotych
sześć, groszy dwadzieścia trzy. Szósty
Chwedor Kużelik z żoną Maryanną, maią-
syna iednego Tymosza, córek dwie: Annę
у Hapkę, chata z drzewa, stodoła у świ-
ronek z drzewa, chlewów dwa z drzewa,
koń ieden, wołów dwa, krowę iednę z
melenciem, świń dwie, owiec dwie, trzy-
cia grunt podług dawney pomiary, od
bywa pańszczyzny dni dwa—kobicy dzień,
mężski dzień, daie do dworu kurę iednę,
fay pięć, grzybów ośm, pułtalki Inianey,
dułgarca siemienia, płaci czynszu złotych
cztyry, groszy dwadzieścia ieden у puł.
Siódmy Wasyl Sokół z żoną Hapą, maią
córkę iedną Helenę, chata z drzewa nowa,
stodółka у świronek z drzewa, chlewów
dwa z drzewa, wołu iednego, krów dwie,
jałowniku dwoie, świń trzy; trzyma grunt
podług dawney pomiary, daie do dworu
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-
ście, lnu garniec, talkę iednę, odbywa
pańszczyzny dni cztyry—męzskich dni dwa,
kobicych dni dwa, płaci czynszu z gro-
szowym złotych trzy. uśmy Demian Kuże-
lik z żoną Daryą, synów maia trzech:
Hryhora, Jana, Iłmata, córek trzy: Mała-
szę, Eudotie у Udutie, chata stara, sto-
dółka у świronek z drzewa, chlew ieden
z drzewa, drugi z chrustu, wół roboczy
jeden, krowa iedna, byczek ieden, świń
dwie, owiec cztyry, trzyma grunt podług
dawney pomiary, odbywa pańszczyzny
męzskich dni dwa, kobicych dni dwa, daie
kur dwoie, jay dziesięć, grzybów piętnaś-
cie, lnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szu złotych cztyry, groszy dwadzieścia
ieden у puł. Dziewiąty Pilip Kiczoł z żo-
ną Joweliimią, synów trzech: Nauma, Mat-

wieja, Wawryna, chata stara z drzewa,
stodoła z drzewa, świronek z drzewa, chle-
wów dwa z chrustu, wołów dwa iego
własne, krowę iednę, jałowniku sztuka
iedna, świń dwie, owiec cztyry, grunt trzy-
ma podług dawney pomiary, odbywa pań-
szczyzny dzień męzski, dzień kobicy, daie
kurę iednę, jay pięć, grzybów ośm, puł-
garca siemienia, puł talki Inianey, płaci
czynszu z groszowym złotych sześć, groszy
sześć. Dziesiąty JMescior Bout z żoną Udi-
tą, maią synów dwóch: Andrzeja у Mat-
wija, chata z drzewa, stodoła iedna, świ-
ronek, chlewów dwa z drzewa, koń ieden,
wołów par dwie iego własnych, krów
3ztyry, jałowniku czworo, świń cztyry,
owiec osim, trzyma grunt podług dawney
pomiary, służy pańszczyzny męzskich dni
dwa, kobicych dni dwa, daie kur dwie,
jay sztuk dziesięć, grzybów piętnaście, lnu
garniec, talkę iednę lniane, płaci czynszu
złotych iedynaście, groszy iedynaście. Jedy-
nasty Stefan Bout z żoną Pełahią, synów
trzech: Jakuba, Piotra, Pawła maią, chata
z drzewa, stodoła, świronek, chlewów dwa
z drzewa, wołów dwa, krów dwie, jałow-
niku dwoie, świń trzy, owiec sześć, grunt
trzyma podług pomiary dawney, służy
pańszczyzny męzskich dni dwa, kobiecych
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, siemienia lnianego garniec,
talkę iednę, płaci czynszu złotych iedynaś-
cie, groszy iedynaście. Dwunasty Jan Saw-
czuk z żoną Eudotią, córka Nastażya, cha-
ta z drzewa, stodoła, świronek z drzewa,
chlewów trzy—dwa z drzewa, trzeci z
chrustu, wołów par dwie iego własnych,
krów dwie, jałowniku dwoie, świń trzy,
owiec sześć, trzyma grunt podług pomia-
ry dawney, odbywa pańszczyzny, męzskich
dni dwa, kobicych dni dwa; daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, siemie-
nia garniec, talkę iednę, płaci czynszu z
groszowym złotych siedmnaście у groszy
trzynaście у puł. Trzynasty Oles Karaban
z żoną Anną, ma córek trzy: Jowchimja,
Eudotia, Justyna, braci dwóch: Semen у
Lewon, chata z drzewa, stodoła, świronek
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z drzewa, chlew ieden z drzewa, drugi z
chrustu wołów pardwie, iego własnych, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń trzy, owiec
pięć, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męzskich dni dwa, kobicych
dni dwa, daie kur dwie, jay sztuk dzie-
sięć, grzybów piętnaście, siemienia lniane-
go garniec, talkę iednę, płaci czynszu z
groszowym złotych sześć, groszy, czternaś-
cie. Czternasty Marko Karaban z żoną
Eudotią, maią synów trzech: Kalenik, Hry-
hor у Jan. chata z drzewa, stodoła z drze-
wa, chlewów dwa—ieden z drzewa, drugi
z chrustu, koń ieden, wołów para iego
własnych, krów trzy, jałowniku troie, świń
cztyry, owiec osim, trzyma grunt podług
dawney pomiary, służy pańszczyzny męz-
skich dni dwa, kobicych dni dwa, daie
do dworu kur dwoie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, siemienia garniec, talkę
iednę, płaci czynszu złotych trzy, groszy
dziesięć у puł. Piętnasty Leon Sauczuk,
maią syna Stefana, chata z drzewa, stodo-
m iedna z drzewa, chlew chruściany, koń
ieden iego własny, wołów para iego wła-
sne, krów dwie, jałowniku troie, świń trzy,
owiec czworo, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzskich dni
dwa, kobiecych dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, siemienia
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziesięć, groszy dwadzie-
scie pięć. Szesnasty Roman luideluk z
żoną Anną, maią córek dwie: Hapa у
Eudotia, chata z drzewa, stodoła z drze-
wa, chlew z chrustu, wołów para iego
własnych, krowa iedna, jałowniku dwoie,
świń dwie, owiec troie, trzyma grunt pod-
ług pomiary, służy pańszczyzny dzień
męzski, dzień kobicy, daie kurę iednę,
jay pięć, grzybów osim, siemienia lniane-
go pułgarca, pułtalki, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziewięć у groszy pięć.
Siedmnasty Махут Kudeluk z żoną Te-
tianą, ma synów czterech: Hryhor, Dani-
ło, Mikołay у Jakub, chata z drzewa у
stodoła, chlew chruściany ieden, wołów
para iego własnych, krowa iedna, iałow-

niku sztuk dwie, świń dwoie, owiec troie,
grunt trzyma podług pomiary dawney,
pańszczyzny służy dzień męzski, dzień ko-
bicy, daie kurę iednę, jay pięć, grzybów
ośm, siemienia pułgarca, pułtalki, płaci
czynszu z groszowym złotych dziewięć,
groszy pięć. Ośmnasty Semen Sauczuk z
żoną Anną, syn Jan, córek trzy: Eudotia,
Hapa, Juchimia, chata nowa, stodoła z
drzewa, chłew chruściany ieden, wół ieden
dworski, drugi iego, krów dwie, jałowni-
ku sztuka iedna, świń dwoie, owiec troie,
trzyma grunt podług pomiary, służy pań-
szczyzny dni dwa męzskich, dwa dni ko-
bicych, daie kur dwie, jay sztuk dziesięć,
grzybów piętnaście, siemienia garniec,
talkę iednę, płaci czynszu złotych trzyna-
ście, groszy dwadzieścia siedm. Dziewięt-
nasty Jan Żylik z żoną Udutią, synów
dwóch: Nescior у Mikołay, córkę iednę
Matrunę, chata z drzewa, stodoła z drze-
wa, chlewów z chrustu dwa, wołów para
iego własne, krów dwie, jałowniku sztuka
iedna, świń dwie, owiec dwie, grunt trzy-
ma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzskich dni dwa, kobiecych dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
neście, siemia garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych pięć, groszy dziewięć.
Dwudziesty Wasił Czyruk z żoną Maryan-
ną, synów dwóch: Daniło у Michał; cór-
ka iedna Anna, chata z drzewa у stodoła,
chlew chruściany ieden, wołów iego włas-
nych trzy, krów dwie, jałowniku dwoie,
świń troie, owiec pięcioro, trzyma grunt
podług pomiary dawney, służy pańszczyz-
ny męzskich dni dwa, kobicych dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, siemienia garniec, talkę iednę,
płaci czynszu złoty ieden. Dwudziesty
pierwszy Chwedor Czyruk z żoną Chwe-
dorą, synów dwóch: Michał у Jan, córka
iedna Juchimia, chata у stodoła z drzewa,
chlewów chruścianych dwa, koni dwa,
wołów par dwie iego własnych, krowa
iedna, świń pięcioro, owiec pięcioro, trzy-
ma grunt podług pomiary dawney, służy
pańszczyzny męzskich dni dwa, kobicych
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dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, siemienia garniec, tal-
kę iednę,, płaci czynszu złotych piętnaście,
groszy dziewięć. Dwudziesty drugi Demian
Ozyruk z żoną Chwedorą, synów dwóch:
Chwedor у Lewon, chata z drzewa, у sto-
doła, świronek z drzewa, chlewów dwa z
chrustu, wołów par dwie iego własnych,
krów trzy, jałowniku troie, świń cztyry,
owiec osim, grunt trzyma podług dawney
pomiary,, służy pańszczyzny męźskich dni
dwa, kobiecych dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, siemienia
garniec, tałkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złoty ieden, groszy dwadzieścia
cztyry у puł. Dwudziesty trzeci Misiey
Kolenik wdowiec, synów trzech: ITryhor,
Chwedor у Janko żonaty, żona Apolonia,
chata у stodoła z drzewa, świronek, chle-
wów dwa z drzewa, wołów par dwie, krów
dwie. jałowniku dwoie, świń czworo, owiec
osim, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męźskich dni dwa. kobicych dni
dwa,daie kur dwiejay dziesięć, grzybów pięt-
naście, siemienia garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych sześć, groszy sześć ypuł.Dwu-
dziesty czwarty Chwedor Kusznierczuk z
żoną Tatianą, synów trzech: Borys, Kornij,
Jakub, córek dwie: Maryanna у Połahia,
chata у stodoła z drzewa, chlew z chrustu,
wół ieden iego własny, krowa iedna, jałow-
niku sztuka iedna, świń troie, owiec dwoie,
trzyma grunt podług pomiary, służy pań-
szczyzny męźskich dni dwa, kobicych dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, siemienia garniec, talkę iednę,
płaci czynszu złotych cztyrnaścic, groszy
dwadzieścia. Dwudziesty piąty Jan Boro-
decki [z żoną Paraską, syn Jan, córka
Chwedora, brat przy nim Dmitr z żoną
Paraszą, syn Łukian, córka OJesia, chata
у stodoła у świronek z drzewa, chlewów
dwa z drzewa, koń ieden, wołów para
iego własne, krów trzy, jałowniku sztuk
trzy, świń czworo, owiec ośmioro, trzyma
grunt podług pomiary, służy pańszczyzny
męzskich dni dwa, kobicyoh dni d\vv,
daie kur dwie, jay dziesięć^grzybów pięt-

naście, siemienia garniec, talkę iednę
płaci czynszu złotych sześć, groszy cztyry.
Dwudziesty szósty Махут Czyleyko z żo-
ną Chryscią, syn Chwedor, córek dwie:
Barbara у Anna, brat przy nim żonaty
Daniło z żoną Chwedora, drugi brat
Chwędko kawaler, chata, stodoła у świ-
ronek z drzewa, chlewów dwa z drzewa,
koń ieden, wołów para, krów. dwie. jałow-
niku dwoie, świń czworo, owiec czworo,
grunt trzyma podług pomiary dawney, słu-
ży pańszczyzny męzskich dni dwa, kobi-
cych dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, grzybów piętnaście., siemienia gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu z groszo-
wym złotych siedm у groszy dwadzieścia
у puł. Dwudziesty siódmy Mikołay Hanu-
licz z żoną Udotią, syn Махут, córka An-
na, chata у stodoła z drzewa, chlew z
drzewa, koń ieden, wołów para iego wła-
snych, krowa iedna, jałowniku sztuka ied-
na, świnia iedna, owiec czworo, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzki dzień ieden, kobicy dzień ieden,
daie kurę iedną, jay pięć, grzybów osim,
siemienia pułgarca, pułtalki, płaci czynszu
złoty ieden, groszy trzynaście у puł. Dwu-
dziesty ósmy Hawryło Hanulicz z żoną
Nastazyą, syn Wasyl, córka Chwedora,
chata, stodoła у chlew z drzewa, wołów
para iego, krowa iedna, jałowniku sztuka
iedna, świń dwoie, owiec dwoie, trzyma
grunt podług prmiary, służy pańszczyzny
męzkiey dzień, kobicy dzień, daie kurę
iednę, jay pięć, grzybów osim, siemienia
pułgarca, pułtalki, płaci czynszu złoty ie-
den, groszy trzynaście у puł. Dwudziesty
dziewiąty Andrzey Kudrzycki z żoną Ju-
chimią, córka Chwedora, chata, stodoła у
świronek z drzewa, chlew z drzewa, wo-
łów para iego własne, krowa iedna, jałow-
niku sztuk dwie, świń dwoie, trzyma
grunt podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkich dni dwa, kobicych dni dwy,
daie. kur dwoie, jay sztuk dziesięć, grzy-
bów piętnaście, siemienia garniec, tal-
kę iednę, płaci czynszu złotych cztyry,
groszy dziesięć у puł. Trzydziesty Janko
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Kowalczuk z żoną Daryą, syn Semen,
• córka Oudotia, brat przy nim Trochim ka-
waler, chata, stodoła у świronek z drzewa,
chlewów dwa z drzewa, koń ieden, wo-
łów para iego własne, krów trzy, jałowni-
ku troie, owiec pięcioro, trzyma grunt
podług pomiary, służy pańszczyzny mę-
zkich dni dwa, kobicych dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-
ście, siemienia garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych sześć, groszy pięć. Trzy-
dziesty pierwszy Omelan Łopatczuk z żoną
Oxymią, syn Chwedor, córek, dwie: Na-
stazya, Barbara, chata, stodoła у świronek
z drzewa, chlewów dwa z drzewa, wołów
para, krów dwie, jałowniku sztuka iedna,
świnia iedna, owiec pięcioro, trzyma grunt
podług pomiary, służy pańszczyzny męz-
kich dni dwa, kobicych dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-
ście, siemienia garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych cztyry? groszy dwadzieścia
trzy. Trzydziesty drugi Wasyl Łapatczuk
z żoną Anną, synów dwóch: Kondrat у
Stefan, chata у stodoła z drzewa, chle-
wów dwa—z chrustu ieden, drugi z drze-
wa, koń ieden, wołów para iego własne,
krów dwie, jałowniku troie, świń troie,
owiec czworo, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzkich dni
dwa, kobicych dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, siemienia
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziesięć, groszy dwadzie-
ścia sześć. Trzydziesty trzeci Nescior Ha-
nulicz z żoną Maryanną, synów dwóch:
Łukian у Stefan, chata z drzewa, stodoła
у świronek у chlew z drzewa, koń ieden,
wołów para, krowa iedna, jałowniku dwoie,
świń troić, owiec pięcioro, trzyma grunt
podług pomiary dawney, służy pańszczyzny
męzkich dni dwa, kobicych dni dwa, "daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-
ście, siemienia garniec, talkę iednę, płaci
czynszu zloty ieden, groszy dwadzieścia
dwa. Trzydziesty czwarty Krystyna wdo-
wa, syn Józef, córek dwie: Пара у Anna,
chata у stodoła z drzewa, krowa iedna,

świnia iedna, owiec dwoie, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny dni
dwa kobicych, daie kurę iedna, kur (jay?)
pięć, grzybów ośm, siemienia pułgarca,
pułtalki, płaci czynszu groszy dwadzieścia
sześć у puł. Trzydziesty piąty Ostap Źa-
chleyko z żoną Anną, chata, stodoła у
świronek z drzewa, chlew z drzewa, wół
ieden iego, drugi dworski, krowa iedna,
jałowniku sztuka iedna, świń troie. owiec
sześcioro, trzyma grunt podług pomiary
dawney, służy pańszczyzny męzkich dni
dwa, kobicych dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, siemie-
nia garniec, talkę iedną, płaci czynszu zło-
tych ośm, grosz ieden у puł. Trzydziesty
szósty I-Iryhor Siuryk z żoną Maryną, ma
brata przy sobie Leona z żoną Małaszą,
maią chatę, stodołę, świronek у chlew z
drzewa, drugi chlew z chrustu, wołów
dwa, krów dwie, jałowniku dwoie, świń
dwoie, owiec pięcioro, grunt trzyma po-
dług pomiary dawney, z tego służy pań-
szczyzny dzień męzki, dzień kobita, daie
kurę iednę. jay pięć, grzybów ośm, lira
pułgarca, pułtalki, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziesięć у groszy siedm-
naście. Trzydziesty siódmy Kalenik Siu-
ryk z żoną Chwedorą, maią syna An-
drzeia, córę Marynę, chatę, stodołę, świ-
ronek, chlew z drzewa, drugi chlew z
chrustu, maią konia iednego, wołów dwa.
krów trzy, jałowniku dwoie, świń troie,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary dawney, służy pańszczyzny dzień
męzki, dzień kobita, daie kurę iedną, jay
pięć, lnu pułgarca, grzybów ośm, puł-
talki, płaci czynszu z groszowym złotych
dziesięć, groszy siedmnaście. Trzydziesty
ósmy Nescior Hrucyk z żoną Tetią. maią
syna Iwana, cur dwie: Chwedorę у Kata-
rzynę, chata, stodoła, chlewów dwa z
drzewa, konia iednego, wołów dwa, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń dwoie, owiec
pięcioro, grunt trzyma podług pomiary, z
tego służy pańszczyzny dni dwa męzskie,
dzień kobita, daie kur dwie. jay dziesięć,
grzybów piętnaście, lnu garniec, talkę
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ednę, płaci czynszu złotychsiedm у gro-
szy dwa. Trzydziesty dziewiąty Józef
Michno, maią chatę, świronek z drzewa,
stodoła z chrustu, konia iednego, wołów
dwa—założny z dworu jeden, drugi iego,
krowę iednę, jałoszkę iednę, świń troie,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkiey
dni dwa, kobita dni dwa, daię kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, Jnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu złotych
siedm, groszy trzy. Czterdziesty Pawluk
Struć z żoną Uditą, maią synów dwóch:
Wasyla у Martyna, córę Annę, ma przy
sobie brata Jakuba z żoną Hrypiną, ci
maią syna Trochima, córę Marynę, chatę,
stodołę, świronek, chlewów dwa z drze-
wa, konia iednego, wołów cztyry, krów
trzy, jałowniku dwoie, świń czworo,
owiec dziesięcioro, pasieki pień ieden,
grunt trzyma podług pomiary, z tego
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, ko-
bita dzień ieden, daie kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, Jnu garniec,
tałkę iednę, płaci czynszu z groszowym,
złotych czternaście, groszy sześć у puł.
Czterdziesty pierwszy Semen Smerko z
żoną Nastazyą, maią synów dwóch: Janka
у Tymosza, chatę, stodołę, chlewów dwa
z drzewa, konia iednego, wołów trzy,
krów dwie, jałowniku troie, świń czworo,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dwa dni, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, Jnu gar-
niec, tałkę iednę, płaci czynszu złoty ie-
den, groszy dwadzieścia trzy. Czterdziesty
drugi Stefan Łopatczuk wdowiec, ma
chatę, stodołę, świronek, chlewów dwa z
drzewa, konia iednego, wołów dwa, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń troie, owiec
pięcioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobie-
ta dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, Jnu garniec, talkę, pła-
ci czynszu złotych dwa, groszy sześć у
puł. Czterdziesty trzeci Wawryn Kożan,
ogrodnik, wdowiec, ma syna Hryhora z

żoną Maryną, maią chatę z drzewa, chlew
z chrustu, wołów dwa, krów dwie, jałow-
niku troie, świń dwoie, owiec czworo,
grunt trzyma podług pomiary, z tego słu-
ży pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, lnu garniec, talkę ied-
nę, płaci czynszu złoty ieden, groszy dwa-
dzieścia sześć. Czterdziesty czwarty Paw-
Juk Łopatczuk z żoną Juchimią, maią sy-
na Jowchima z żoną Juchimią, ci maią
syna Józefa, córę Katarzynę, chatę, sto-
dołę, świronek у chlewów dwa z drzewa,
konia jednego, wołów dwa, krów dwie,
jałowniku troie, świń czworo, owiec pię-
cioro, grunt trzyma podług pomiary, z te-
go służy pańszczyzny męzkie dni dwa, ko-
bita dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, lnu garniec, talkę ied-
nę, płaci czynszu z groszowym złotych
iedynaście. Czterdziesty piąty Onufry Se-
hijczyk z matką Nastazyą, kawaler, ma
przy sobie brata Махуіпа, maią chatę,
stodołę z drzewa, chlew z chrustu, wołów
dwa-założny dworski ieden, drugi iego,
krowę iedną, cielę iednę, świń dwoie,
owiec czworo, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu złoty ieden,
groszy dwadzieścia siedm у puł. Czter-
dziesty szósty Wasyl Michniuk z żoną Po-
lonią, maią synów dwa: Stefana у Haw-
ryła, córek dwie: Nastazyę у Halenę, maią
przy sobie brata Chwedora z żoną Barba-
rą, ci maią córkę Ullanę, chatę, stodołę,
świronek z drzewa, chlewów dwa z chru-
stu, grunt trzyma podług pomiary, z tego
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, Jnu garniec, talkę iednę,
płaci czynszu złotych dziewięć, groszy
dwadzieścia cztyry у puł, maią konia ied-
nego, wołóvy dwa, krów trzy, jałowniku
dwoie, świń troie, owiec dziewięcioro.
Czterdziesty siódmy Michał Pruniewicz z
żoną Justyną, maią synów dwóch: Chwe-
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dora у Pawła, cór dwie: Paraskę у Pałaz-
kę, ma przy sobie szwagra Chwedora z
żoną Maryną, ci maią córkę Tarcia, chata,
stodoła, świronek, chlewów dwa z drze-
wa, trzeci z chrustu, wołów cztyry, krów
trzy, jałowniku czworo, świń czworo, owiec
dziesięcioro, grunt trzyma podług pomiary,
z tego służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, grzybów piętnaście, łnu garniec; tal-
kę iednę, płaci czynszu złotych trzy.
Czterdziesty ósmy Juras Marcholik, wdo-
wiec, ma synów dwóch żonatych: Tarasa
z żoną Chwedora, ten ma syna Hawryła;
drugi syn Hryhor z żoną Prosymią, chata,
stodoła, świronek, chlewów dwa z drzewa,
wołów cztyry, krów trzy, jałowniku czwo-
To, świń czworo, owiec pięcioro, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu z groszowym złotych trzynaście,
groszy dwadzieścia cztyry у puł. Czter-
dziesty dziewiąty Illuta Morholik z żoną
Matruną, maią synów trzech: Antona, Jan-
ka, Trochima, cór dwie: Annę, Jewdotię,
chatę, stodołę, świronek, chlew z drzewa,
wołów dwa—założny dworski ieden, dru-
gi ieden iego, krów dwie, byczek ieden,
świń troie, owiec pięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobice dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaś-
cie, lnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szu z groszowym złotych iedynaście, gro-
szy dwadzieścia dziewięć у puł. Pięćdzie-
siąty Janko Kowalczuk z żoną Maryną,
maią syna Demjana, córę Barbarę, ma
przy sobie brata Lewona z żoną Hapą, ci
maią syna Mikołaja, córę Katarzynę, cha-
ta, stodoła, świronek z drzewa, chlewów
dwa z chrustu, wołów dwa, krów dwie,
jałowniku troie, świń pięcioro, owiec oś-
mioro, grunt trzyma podług pomiary, z
tego służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, grzybów piętnaście, lnu garniec, tal-

kę iednę, płaci czynszu z groszowym zło-
tych dziesięć, groszy dwa. Pięćdziesiąt
pierwszy Sawka Kozjatka z żoną Para-
ską, maią syna Stefana, cór dwie: Teti-
anę у Chwedorę, chata, stodoła, chle-
wów dwa z drzewa, koń ieden, wo-
łów dwa krowa iedna, jałowniku dwoie,
świń troie, owiec czworo, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-
ście, lnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szu z groszowym złotych trzynaście, gro-
szy dwa. Pięćdziesiąt drugi Semen Ża-
chley z żoną Hapą, maią syna żonatego
Michała z żoną Ulianą, chatę, stodołę,
świronek, chlew z drzewa, wołów cztyry,
krów dwie, jałoszka iedna, świń czworo,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dvya, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu złotych
sześć, groszy osimnaście у puł. Pięćdzie-
siąt trzeci Mątwiey Drozd z żoną Ulianą,
ma przy sobie Nikona ziencia z żoną Pa-
raską, chatę, stodołę, chlew z drzewa,
wołów dwa, krów dwie, byczek ieden,
świń troie, owiec pięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu z groszo-
wym złotych sześć, groszy ośmnaście у
puł. Pięćdziesiąt czwarty Janko Zachley
z żoną Anną, maią synów dwóch: Mykitę
у Kondrata, córę Polonią, ma przy sobie
brata Махута z żoną Maryną, ci maią
synów trzech: Wasyla, Kuryła у Andrzeia,
chatę, stodołę, świronek, chlewów dwa z
drzewa, koni dwoie, wołów cztyry, krów
cztyry, jałowniku czworo, świń czworo,
owiec dziesięcioro, pasieki pni dwa.Jgrunt
trzyma podług pomiary, ż tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych trzydzieście, groszy czter-



— 360 —

naścje. Pięćdziesiąt piąty Ihnat Marczuk
z żoną Maryną, maią córek dwie: Paraskę
у Katarzynę, chatę, stodołę z drzewa,
chlew z chrustu, wołów dwa. krowę ied-
ną, jałowniku dwoie, świń dwoie, owiec
pięcioro, grunt trzyma podług pomiary, • z
tego służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, grzybów piętnaście, lnu garniec, tal-
kę iednę, płaci czynszu złotych dziesięć,
groszy dwanaście у puł. Pięćdziesiąt szó-
sty Kondrat Sokół z żoną Małaszą, maią
synów dwóch: Michała у Chwedora, Mi-
chał z żoną Ulianą, ci maią córę Udosie,
chatę, stodołę z drzewa, chlew z chrustu,
wołów dwa—założny dworski ieden, drugi
iego, krowę iednę, jałowniku dwoie, świń
dwoie, owiec troie, grunt trzyma podług
pomiary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu złotych
siedm, groszy dwanaście. Pięćdziesiąt
siódmy Matwiey Kollenik z żoną Paraszą,
maią syna Jakima z żoną Juchimią, chatę
stodołę у świronek у chlewów dwa z drze-
wa, wołów dwa, krów cztyry, jałowniku
pięcioro, owiec siedmioro, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-
ście, lnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szu z groszowym złotych dwadzieścia pięć,
groszy iedynaście. Pięćdziesiąt 'ósmy Ma-
xym Czyruk z żoną Oxymią, maią syna
Daniła, córek dwie: Chwedorę у Prosy-
mią, chata, stodoła, świronek z drzewa,
chlewów dwa z chrustu, wołów trzy, krów
dwie, jałowniku czworo, świń czworo,
owiec siedmioro, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu z groszo-
wym złotych siedm у groszy czternaście.
Pięćdziesiąt dziewiąty Michał Zylik z żoną
Apolonią, maią syna Józefa, córek trzy:
Oxymią,Uljanę у Annę, chata, stodoła z

drzewa, chlew z chrustu, koń ieden. wo
łów dwa, krowa iedna, jałoszka iedna,
świń dwoie, owiec dwoie, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyzny
lnęzkic.dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-
ście, lnu garniec, talkę ieduą, płaci czyn-
szu z groszowym złotych cztyry, groszy
sześć. Sześćdziesiąty Pilipowa wdowa, ma
synów dwóch: Antoniego у Prokopa, chatę
z drzewa, stodoła, chlew z chrustu, wołów
dwa, jałoszka iedna, świnia iedna, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzki dzień ieden, Kobita dzień
ieden, daie kurę.iedna, jay pięć, grzy-
bów ośm, lnu pul garca, pułtaJki, płaci
czynszu złotych pięć, groszy dwanaście.
Sześćdziesiąt pierwszy Symon Jakusik z
żoną Juchimią, maią synów dwóch: Józefa
у Mikołaja córek dwie: Ulianę у Paraszę,
chata у stodoła z drzewa, chlew z chru-
stu, wołów dwa, krowa iedna, byczek ie-
den, świnia iedna, owca iedna, daie kur
dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście,
lnu garniec, talkę iednę, grunt trzyma po-
dług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzki dzień ieden, kobita dzień ieden,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę. płaci
czynszu złotych trzy, groszy dziewięć у
puł. Sześćdziesią trzeci Marcin Peszko z
żoną Małaszką, maią chatę, stodołę, świ-
ronek у chlewów z drzewa, wołów dwa,
krowa iedna, jałowniku dwoie, świń dwo-
ie, owiec pięcioro, grunt trzyma podług
pomiary; z tego służy pańszczyzny inęzkłe
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu złotych
sześć, groszy dwadzieścia trzy. Sześćezie-
siąt czwarty Jan Kiczoł z żoną Paraszką,.
maią synów dwóch: Symona у Martyna,
chatę stodołę, świronek, chlew z drzewa,
drugi chlew z chrustu, wół ieden, krowa
iedna, świnia iedna, owiec dwoie, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
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naście, lnu garniec, • talkę iednę, płaci
czynszu złotych iedynaście, groszy ośra.
Sześćdziesiąt piąty JUemian Jakusik z żo-
ną Anną, maią synów dwa: Stepana у
Ostapa, cór dwie: Paraskę у Парке, ma
przy sohie brata Józefa z żoną Tetianą,
chatę, stodołę, świronek, chlew z drzewa,
konia iednego, wołów dwa, krów dwie,
jałowniku troie, świń troie, owiec pięcio-
ro, pasieki pień ieden, grunt trzyma pod-
ług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu złotych
trzy, groszy piętnaście. Sześćdziesiąt szó-
sty Semen Kiezoł z żoną Paraską, maią
córek dwie: Hapkę у Uhwedorę, chatę,
stodołę у chlew z drzewa, wołów dwa,
krowę iednę, jałoszkę iednę, świnie iednę,
owiec dwoie, grunt trzyma podług pomia-
ry, z tego służy pańszczyzny męzki dzień
ieden, kobita dzień ieden, daie kurę ied-
пе.з JaY pi§ć, grzybów osim, lnu pułgarca,
pułtalki, płaci czynszu złotych sześć, gro-
szy sześć. Sześćdziesiąt siódmy Weremiy
Odliżyk z żoną Apolonią, maią córę Eu-
dotią, ma przy sobie szwagra Olexieja z
żona. Katarzyn;), ci maią syna Martyna, cha-
le, stodołę у chlew z drzewa, wołów dwa,
krów dwie, byczek ieden, świń troie,
owiec sześcioro, pasieki pień ieden, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa.
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złoty ieden, groszy szesnaście у
puł. Sześćdziesiąt ósmy Lewko Odliżyk z
żona, Anną, maią synów czterech: Soliana,
Daniła, Chwedora. Borysa, córkę Anasta-
zyą, chatę, stodołę, chlewów dwa z drze-
wa, wołów dwa, krów (.lwic, jałowniku
dwoie, świń dwoie, owiec ośmioro, grunt
trzyma podług pomiary, z lego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu zloty ieden, groszy szesnaście у
puł. Sześćdziesiąt dziewiąty Amlrzey Saw-

czuk z żoną Chwesią, maią syna żonatego
Stefana z żoną Katarzyną, chatę, stodołę,
świronek, chlewów dwa z drzewa, koń
ieden, wołów dwa, krów dwie, jałowniku
dwoie, świń dwoie, owiec ośmioro, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, hm garniec, talkę ieclnę, płaci
czynszu złotych trzy. Siedmdziesiąty Paw-
luk Kużelik z żoną Zofią, maią synów
trzech: Trochima, Stefana у Janka, córę
Polonią, Trochim ma żonę Maryannę a
maią syna Mykitę, chatę, stodołę, świro-
nek, chlewów dwa z drzewa, koń ieden,
wołów dwa, krów dwie, jałowniku dwoie,
świń dwoie, owiec sześcioro, grunt trzy-
ma podług pomiary, z tego służy pańsz-
czyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu z groszowym złotych iedynaście,
grosz ieden у puł. Siedmdziesiąt pierwszy
Jakub Kojan z żoną Paraską, maią synów
dwóch: Jana у Mikołaja, córkę Agatę,
chatę z drzewa, owiec czworo, grunt trzy-
ma podług pomiary, z tego służy pańsz-
czyzny męzki dzień ieden, kobita dzień,
ieden, daie kurę iednę, jay pięć, grzybów
ośm, lnu pułgarca, pułtalki, płaci czynszu
złoty ieden, groszy dwadzieścia siedm.

Sitmma osiadlości tegoż poddaństwa,
maiątku ich, powinności у daniny.

Summa poddaństwa wsi Lipnik: Gospo-
darko w osiadłych siedmdziesiąt ieden, pań-
szczyzny męzkiey kobit na tydzień dni

, dwieście pięćdziesiąt iedon. Familia: sy-
nów dziewięćdziesiąt dziewięć, córek siedm-
dziesiąt siedm. braci szesnastu. Zabudowa:
chat siedmdziesiąt iedna, stodół siedmdzie-
siąt, świronków czterdzieście, chlewów sto
dwanaście. JJaiątek: kon itrzydzieśeie, wo-
łów założnych dziewięć, chłopskich sto
pięćdziesiąt ieden, krów sztuk sto dwa-
dzieście ośm, jałowniku sztuk sto trzydzie-
ście trzy, świń sztuk sio dziewięćdziesiąt
ieden, owiec sztuk trzysta czterdzieście

•10
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pięć, pasieki pni siedm. Danina: kur
sztuk sto dwadzieście pięć, jay kurzych
sztuk sześćset czterdzieście, grzybów sztuk
dziewięćset trzydzieście ośm, lnu garcy
sześćdziesiąt dwa, talek lnianych sztuk
sześćdziesiąt dwie, czynszu z groszowym
złotych pięćset czterdzieście, groszy dwa-
dzieście ieden, arendy roczney z karczmy
złotych tysiąc trzysta,

W tey że wsi Lipnikach imść xiąd%
prezbiter używa gruntu podług dawniey-
szego pomiaru wraz z gospodarzami. Cer-
kiew zgorzała w roku tysiąc siedmset sie-
dymdziesiątym czwartym, na tym miey-
scu szopę dla nabożeństwa postawiła gro-
mada. Tamże karczma z sienią wjezdną,
izba arędarska, gościnna у komory z drze-
wa kostkowego w węgieł budowane, po-
dręby wygniłe, ściany popaczone, miey-
scami z węgła zamki wyszły, przy tych
wystawka na słupkach dziesiąciu, podręba
nowa, wiązanie u góry dobre, bez półapu;
idąc zpod tey wystawki do sionek drzwi
stare stolarską robotą na zawiasach, kru-
kach dwóch, żelazne kułko, z proboiami,
w tych sionkach przegrodzenie z dylów w
słupy, drzwiczki z deszczek na biegunie,
z tych sionek do izby arędarskiey drzwi
stare na zawiasach, krukach dwóch, ha-
czyk żelazny z proboiami, w izbie okien
eztyry stare w drzewo oprawne, szybki
okrągłe, bez okucia, z podwórza z tarcic
zasuwek cztyry, komin murowany prostą
robotą do pułapu, pod nim piec z cegły
do pieczenia chleba, piec kalie zielone na
prętach żelaznych, u góry poobijany, po-
trzebuie przestawienia, połap równy z tar-
cic, bez podłogi, pułek przy ścienie trzy
oblisztwowane, .stół lipowy węzki na stolu-
gach, drugi sosnowy takiż, ławek przy
ścianach szerokich trzy, przy piecu dwie,
zydel prostą robotą, drzwi do komory sta-
re na zawiasach, krukach dwóch, . skobel
żelazny z proboiami, okno w drzewo opra-
wne, szybki okrągłe, z podwórza zasuwa
z tarcic, tamże pułek z tarcic sześć, ła-
wek szyrokich przy ścienie dwie, pólap z
.lóżnych kawałków deszczek, bez podłogi;

z tey do drugiey komory drzwi prostą
robotą na zawiasach, krukach dwóch, z
zaporą drewnianą, okienko małe bez rani
у szkła, połap z dylów, belek podparty
drzewem, sąsiek mały z deszczek; z tey
do trzeciej7 komory drzwi na zawiasach,
krukiem iednym, drugi urwany, okno w
drzewo oprawne, szybki białe, szyb wybi-
tych trzy, przy tym okiennica na zawia-
sach, krukach dwóch z haczykiem, połap
z tarcic, mieyscami wygnił, bez podłogi,
drzwi na tył stolarską robotą, na zawia-
sach, krukach dwóch, z zasuwą żelazną,
kółko żelazne z proboiem; z tey komory
do izby gościnney drzwi stolarską robotą,
na zawiasach, krukach dwóch, skobel że-
lazny z proboiami, z zasuwą żelazną, w
izbie gościnney okien trzy po kwatyr
dwie, okute, na zawiasach, krukach, w
drzewo oprawne, szkło białe, wybitych
szyb siedm, przy tych okiennic tzy na
zawiasach, krukach, bez haczyków, komin
murowany prostą robotą z kapą, piec ka-
flowy, u dołu pierwsza z cegły murowa-
na, u góry z kałlów na prętach żelaznych,
pólap z tarcic równy, mieyscami wygnił, bez
podłogi, ściana od wystawy podręba. wygni-
ła, zaczyna z węgłów wychodzić, lichtarz że-
lazny u belka wiszący na dwóch prętach,
drzwi drugie z izby do sionek stolarską
robotą, na zawiasach, krukach dwóch, z
klamką, antabką у proboiami żelaznemi.
Wychodząc z tey izby do sieni wjezdnych
drzwi stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, klamka, z antabką żelazną,
haczyk z pi-oboiami. Wjeżdżanie do sieni
przy wystawie wrota z tarcic z krzyżowni-
cą na biegunie, z zaporą drewnianą, przy
tych iorlka stolarską robotą, na zawiasach,
krukach dwóch, klamka żelazna z antab-
ką, z proboiami, sień wjezdna z drzewa
różnego w słupy у w iedeu węgiel budo-
wana, podięby у słupy wygniłe, ściany
podparte drzewem dla pochylenia, wiąza-
nie pod belkami mierne, belki z zamku
mieyscami powychodziły, podparte drze-
wem, drugie wiązanie u góry mizerne,
podparto lisycumi, przez część mnieyszą
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dano krokwie nowe у słomą pokrycia no-
wego część, reszta pokrycia słomą stare,
mieyscami strzecha wydarta, żłób z tarcic
bez drabiny, wrota do wyjazdu z tarcic
na biegunie, iortka na tył do browaru z
deszczek na biegunie. Ta zabudowa pręt-
kiey reparacyi potrzebnie. Przy tey karcz-
mie browar z ozdownią z drzewa starego
nowo przestawiony, w węgieł budowany,
wrota z deszczek na biegunie, hornów
dwa do kotłów murowanych z cegły, drzwi
do ozdowni z deszczek na biegunie, tamże
toczek do roszczenia słodów wyłepiony
gliną, piec z cegły, połap z dylów, na
tym połapie skrzynia z dylów do suszenia
słodów, pokrycie browaru у ozdowni no-
we dranicami. Przy tym browarze chlew
do karmienia wołów z drzewa starego
oblaków w węgieł у w słup budowany,
podłoga z dylów, pokrycie słomą nowe.
W rogu tego browaru studnia nowo wy-
kopana, ocamrowana drzewem olchowym,
żuraw nowy do ciągnienia wody, ryn ol-
chowych dwie, tam że przy ogrodach
chłopskich chlew z drzewa starego obla-
ków w węgieł budowany, drzwi z dranic
na biegunie, pokrycie nowe słomą. Do
teyże arędy należy karczemka w РіЫстк,
zrąb do izby z drzewa starego oblaków
sosnowych w węgieł budowany, sień z roż-
nego drzewa w węgieł, wchodząc do sieni
drzwi z tarcic na biegunie z zaporą drew-
nianą, z sieni do izby drzwi takież na bie-
gunie, w izbie okien trzy małych, szybki
okrągłe drobne, piec z cegły piekarniany,
na wiązaniu drewnianym, ławek przy ścia-
nach trzy, zydel ieden, stół sosnowy na
stcluhach ieden, połap z dylów, bez po-
dłogi, pokrycie słomą nowe. Przy tey
karczemce świronek z dylów ciesanych
w węgieł budowany, drzwi z tarcic na
biegunie, skobel żelazny z probojami, są-
siek mały z tarcic starych ieden, półapek
z żerdzi ciesanych, pokrycie słomą nowe.

Wicii nkacze do tegoż folwarku Sos-
kiego należy.

Osiadtość poddaństwa fryże wsi Pikct-
CZÓW. Pierwszy Pawluk Solumczyk z żo-

ną Orunią, maią synów czterech: Hryhó-
ra, Matwija, Kiryła у Wasyla, córkę ied-
nę Katarzynę, chata, stodoła, chlew z
drzewa; wołów dwa, krów dwie, jałoszkę
iedne, świnie iednę, owiec troie, grunt
trzyma podług pomiary dawney. z tego
służy pańszczyzny męzki dzień ieden, ko-
bita dzień ieden, daie kurę iednę. jay
pięć, grzybów osim, lnu pułgarca, puł-
talki, płaci czynszu złotych cztyry, groszy
siedm у puł. Drugi Stefan Solumczyk z
żoną Chwedorą, maią chatę, stodołę, świ-
ronek, chlew z drzewa, konia iednego,
wół ieden, krowa iedna, byczek ieden,
świń dwoie, owiec troie, pasieki pień io-
den, grunt trzyma podług pomiary daw-
ney, z tego służy pańszczyzny męzkiey
dzień ieden. kobita dzień iedeń, daie ku-
rę iedną, jay pięć, grzybów osim. lnu
puł garca, pułtalki, płaci czvnszu złotych
cztyry, groszy siedm у puł. Trzeci Janko
Sojumczyk z żoną Оіехіа, maią syna De-
mjana z żoną Eudotią, chatę, stodół dwie,
chlew z drzewa, koń ieden, wołów dwa,
krów dwie, jałowniku iroie, świń czworo,
owiec pięcioro, pasieki pni trzy, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny . męzkiey dni dwa, kobita dni

, (twa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
I piętnaście, lnu garniec, (alkę iednę, płaci

czynszu z groszowym złotych osim. groszy
czternaście у puł. Czwarty Zacharko Pasz-
ko z żoną Anną, maią synów dwóch: Jow-
chyma у Wasyla, córek trzy: Marynę, Apo-
lonią у Chwedorę, chatę stare, stodołę,
świronek, chlew z drzewa, konia iednego,
wołów dwa, krów dwie, jałowniku dwoie,
świń troie, owiec sześcioro, grunt trzyma
podług miary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie kur

1 dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście,
, lnu garniec, talkę iednę, płaci czynszu z
! groszowym złotych dziesięć, groszy dwa-

dzieścia siedm. Piąty Karp Śolumczyk z
! żoną Paraszą, maią syna Stefana z żoną
' Hapą ci maią córę Chwedorę. chata, sto-
| dola, świronek, chlew z drzewa, konia
i iednego, wół ieden, krów dwie, jałowniku
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dwoić, świń troić owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny raęzkie diii dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, łnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szu złotych 3ztyry, groszy dwanaście. Szó-
sty Eryhor Kosy z żoną Prusią, maią sy-
nów dwóch: Prokopa у Wawryna, córek
dwie: Justynę у Annę, chata stara, sto-
doła, chlew z drzewa, wołów dwa, krowę
iedną, jałowniku dwoie, świń dwoie, owiec
ośmioro, grunt trzyma podług pomiary, z
tego służy pańszczyzny męzki dzień ieden,
kobita dzień ieden, daie kurę iednę, jay
pięć, grzybów ośim, pułtalki, hm pułgarca,
płaci czynszu złotych siedm, groszy czter-
naście у puł. Siódmy Janko Kosy z żoną
Katarzyną, maią córek dwie: Eudokią у
Chwedorę, chatę, stodołę, chlew z drzewa,
koń ieden, wołów dwa, krów dwie, jałow-
niku iroie. świń troie, owiec sześcioro,
pasieki pni pięć, grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni
dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, łnu garniec,
talkę iednę. płaci czynszu złotych osim,
groszy dwadzieścia у siedm у puł. Ośmy
Mykita Kuszneryk z żoną Małaszą, maią
syna Kalenika, córę Hrypę, chata, stodoła
у chlew z drzewa, wołów trzy, krowa ied-
na, świń dwoie, owiec pięcioro, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych dziewięć, groszy siedmna-
ścic у pul. Dziewiąty' Jakim Kiwelik z
żoną. Anną, maią synów trzech: Prokopa,
Dcmiana у Andrzeja, Prokop z żoną
Chwedorą, ci maią synów dwóch: Łukjana
у Jakiraa, chatę, stodołę, świronek, chle-
wów dwa z _ drzewa, wołów cztyry, krów
trzy, jałowniku troie, świń troio, owiec
ośmioro, pasieki pni trzy, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu
garniec, talkę iednę, płaci czynszu złotych

czternaście, groszy szesnaście. Dziesiąty
Petro Martysiow z żoną Hrypą, maią sy-
nów trzech: Łukjana. Stefana у Hryhora,
cór dwie: Juchimią у Marynę, chatę sta-
rą, stodołę, chlew z drzewa, koń ieden,
wołów dwa, krów dwie, jałowniku dwoie,
świń troie, owiec pięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyzny mę
zki dzień ieden, kobita dzień ieden, daie
kurę iednę, jay pięć, grzybów osim, lnu puł-
garca, pułtalki, płaci czynszu złotych pięć,
groszy dwadzieścia ieden у puł. Jedynasty
Naum Martysiow z żoną Prusią, maią sy-
nów dwóch: Damła у Józefa, chatę, sto-
dołę, chlew z drzewa, wołów dwa, krowa
iedna jałowniku dwoie, świń dwoie, owiec
czworo, grunt trzyma podług pomiary, z
tego służy pańszczyzny męzki dzień ieden,
kobita dzień ieden, daie kurę iednę, jay
pięć, grzybów osim, lnu pułgarca, puł-
talki, płaci czynszu złotych pięć, groszy
dwadzieścia у ieden. Dwunasty Marcin
Lisyczyk z żoną Eudotią, maią córę Annę,
ma przy sobie braci trzech: Janka, Łuk-
jana у Hryhora kawalerów, chatę, stodołę,
świronek, chlew z drzewa, wołów dwa,
krów dwie, jaloszka iedna, świń dwoie,
owiec czworo, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męskie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę. płaci czynszu złotych
sześć, groszy dwadzieścia siedm у puł.
Trzynasty Michał Lisyczyk z żoną Chwe-
dorą, maią synów czterech: Ostapa z żoną
Anną, Махута, Daniła, Chwedora, córkę
Hapę, chata, stodoła, świronek, chlew z
drzewa, wołów cztyry, krów trzy, jałowni-
ku dwoie, świń dwoie, owiec pięcioro,
grunt trzyma podług pomiary, z tego służy
pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur (lwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych sześć, groszy dwadzieścia
siedm у puł. Czternasty Tyinosz Kiwelik
z żoną Ńastazyą, maią syna Stefana, cha-
tę, stodołę, świronek, chlew z drzewa, dru-
gi chlew z chrustu, wołów dwa, krów
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dwie, świń troie. owiec czworo, grunt
trzyma podług pomiary, z. tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa,, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szu złotych dziewięć, groszy dwadzieścia
ieden у puł. Piętnasty Ilko Wąsko z żoną
Maryną, maią syna Jakuba у córę Para-
szę, chatę, stodołę, świronek, chlew z
drzewa, wołów dwa. krów dwie, byczek
ieden, świń dwoie, owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny dni dwa męzkie, kobita dni dwa.
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych z groszowym piętnaście, gro-
szy dwadzieścia siedm у puł. Szesnasty
Denis llluczyk z żoną Tetianą. maią cór
dwie: Annę у Marynę, ma brata przy
sobie Iwana kawalera, chatę, stodołę, świ-
ronek, chlew z drzewa, wołów dwa—za-
łożny ze dworu ieden, drugi iego, krowa
iedna, świnia iedna, owiec troie, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych dwa, groszy sześć у puł.
Siedmnasty Jakub Peszko z żoną Anną,
maią syna Chwedora, córkę Chwedorę.
maią przy sobie brata kawalera, chatę,
stodołę, chlew z drzewa, koń ieden, wół
ieden, krowa iedna, świnia iedna, owiec
trzy, grunt trzyma podług pomiary, z tego
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobi-
ta dni dwa, daie kur dwoie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, lnu garniec, talkę ied-
nę, płaci czynszu złotych sześć. Ośmnasty
Оіехіеу Panasiuk wdowiec, ma synów
dwóch, córę iednę: Jana у Stefana, córę
lianę, Jan ma żonę Annę, ci maią syna
Misieja, chatę, stodołę, chlew z drzewa,
koń ieden, wołów dwa, krów dwie, jalo-
wniku dwoie, owiec ośmioro, grunt trzy-
ma podług pomiary dawnoy, z tego służy
pańszczyzny męzkich dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć/grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iednę, płaci

czynszu z groszowym złotych dziesięć, gro-
szy iedynaście у puł. Dziewiętnasty Miko-
łay Samulik z żoną Nastazyą, maią córę
Tatianę, chatę, stodołę, chlew z drzewa,
wołów dwa - założny dworski ieden, drugi
iego, krów dwie, świń dwoie, owiec pię-
cioro, grunt trzyma podług pomiary,t z

tego służy pańszczyzny męzki dzień ieden,
kobita dzień ieden, daie kurę iednę, jay
pięć, grzybów osim, lnu pułgarca, pultalki,
płaci czynszu złotych cztyry, groszy pięt-
naście у pul. Dwudziesty Pawluk Samulik
z żoną Barbarą, maią synów dwóch: Tro-
cbima у Tymosza, córkę Annę, chatę, sto-
dołę, chlew z drzewa, wołów trzy, l a w
dwie, jałowniku dwoie, świń dwoie, ол іес
pięcioro, grunt trzyma podług pomiary, z
tego służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
talkę iednę, płaci czynszu złoty ośm, gro-
szy dwa у puł. Dwudziesty pierwszy Ha-
rasim Młynczuk z żonąUlianą, maią syna
Махута, córę Justynę, chatę, stodołę,
chlew z drzewa, wołów dwa, krów dwie.
jałowniku dwoie, świń troie, owiec troie,
grunt trzyma podług pomiary, z tego słu-
ży pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę|iednę,
płaci czynszu złotych sześć, groszy siedm-
naście. Dwudziesty drugi Mikołay Kow-
zun wdowiec, ma synów dwóch: Mikołaja
у Andrzeja, żonate, Mikołay z żoną Ju-
chimią, ci maią synów trzech: Janka,
Wasyla у Kiryła, Andrzey z żoną Hapą,
maią syna Mikitę, chatę iednę. stodołę,
świronek, chlew z drzewa, koń ieden, wo-
łów dwa, krów dwie, jałowniku troić,
świń czworo, owiec ośmioro, pasieki pni
sześć, grunt trzyma podług pomiary, z
lego służy pańszczyzny inęzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
talkę iednę, płaci czynszu z groszowym
złotych piętnaście,, groszy sześć у puł.
Dwudziesty trzeci Hryszko Ryluk z żoną
Wasiuehą, chaię, stodołę, świronek, chlew
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z drzewa, wołów cztyry, krów dwie. jało-
wniku troie, świń czworo, owiec ośmioro,
grunt trzyma podług pomiary, z tego służy
pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dni
dwa, daic kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, tałkę iednę, płaci
czynszu z groszowym złotych ośmnaście
у groszy dwadzieścia osim у puł.

Summa poddaństwa w teyie wsi Pika-
cmch: Gospodar-ów, osiadłych dwadzieśeie
trzy, pańszczyzny męzkiey у kobicey na
tydzień dni siedmdziesiąt dziewięć. Fami-
lia: synów trzydziestu trzech, córek dwa-
dzieśeie iedna, braci pięciu. Zabudowa:
chat dwadzieśeie trzy, stodół dwadzieśeie
cztyry, świronków czternaście, chlewów
dwadzieśeie pięć. Maiątek: koni dziewięć,
wołów założnych у chłopskich dwornych
dwa, chłopskich ezterdzieście dwa, krów
sztuk czterdzieście dwie, jałowniku sztuk
trzydzieście siedm, świń sztuk pięćdziesiąt
trzy, owiec sztuk sto dwadzieśeie iedna,
pasieki pni ośmnaście. Danina: kur sztuk
czterdzieście, jay kurzych sztuk dwieście,
grzybów sztuk trzysta, lnu garey dwadzie-
śeie, talek lnianych sztuk dwadzieśeie,
czynszu z groszowym złotych sto dziewięć-
dziesiąt pięć у groszy dziewiętnaście.

Wieś Misiowce do folwarku Soskiego
należąca.

Osiadlość poddaństwa teyie wsi Jlwo-
nieć. Primo Matwiey Misiowiec z żoną
Natalią, maią córek dwie: Nastazyę у
Hapę, chatę stare, stodół dwie, świron-
ków dwa, chlewów trzy z drzewa, koń
ieden, wołów trzy, krów trzy, jałowniku
czworo, świń czworo, owiec dziesięcioro,
grunt trzyma podług pomiary, z tego słu-
ży pańszczyzny męzkie Ы dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, siemienia lnianego garniec,
lalka lniana iedna, płaci czynszu z gro-
szowym złotych trzydzieście trzy, groszy
sześć. Numero drugi Iwan Misiowiec z
żoną Anną, maią syna Józefa, córek dwie:
Katarzynę у Annę, chatę, stodół dwie,
świronek, chlew z drzewa, koń ieden,

wołów cztyry, krów dwie, jałowniku czwo-
ro, świń czworo, owiec dziesięcioro, trzyma
grunt podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkiey dień ieden, kobita dzień
ieden. daie kurę iedną, jay pięć, grzybów
ośm, lnu pułgarca, pułtalki, płaci z groszo-
wym złotych dwanaście, groszy szesnaście.
Numero trzeci Łukian Misiowiec z żoną
Olexą, maią syna żonatego Mykitę, córkę
Eudokią, Mykita ma żonę Nastazyą, ci
maią córę Barbarę, chatę, stodołę, świro-
nek, chlew z drzewa, koń ieden, wołów

• dwa, krów dwie, jałowniku troie, świń
| dwoie, owiec sześcioro, grunt trzyma podług
I pomiary, z tego służy pańszczyzny męzkiey
i dzień ieden, kobita dzień ieden, daie
i jay pięć, grzybów osim, lnu pułgarca.
1 pultalki, płaci czynszu złotych dwanaście,

groszy szesnaście. Numero ąuarto Stefan
Misiowiec z żoną Katarzyną, maią synów
trzech: .Józefa, Nesciora у Hryhora, chałę,
stodół dwie. świronek, chlewów dwa z
drzewa, wołów cztyry, krów trzy, jałow-
niku czworo, owiec ośmioro, grunt trzy-
ma podług pomiary, daie -kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
talkę iednę, "płaci czynszu złotych sześć,
groszy osimnaście. Quinto Махуш Misio-
wiec z żoną Eudotią, maią synów czte-
rech: Stefana, Chwedora, Matwieia у
Hryhora, ma przy sobie braci dwóch:
Chwedora Misiowca z żoną Tatianą, Ole-
хіеіа z żona Chwedora, chata iedna, sto-

| doła, świronek, chlewów trzy z drzewa,
wołów cztyry, krów pięć, jałowniku dzie-
więcioro, świń czworo, owiec czternaśeio-
ro. grunt trzyma podług pomiary, z tego
służy pańszczyzny męskie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, lnu garniec ieden,
talkę iedną, płaci czynszu złotych sześć,
ośmnaście.

Summa poddaństwa w teyże wsi Лі-
siowcach: Gospodar-ów osiadłych pięć, pań-
szczyzny męzkiey у kobiecey na tydzień
dni czternaścio. Familia: synów dziewię-
ciu, cór pięć, braci dwóch. Zabudowa:
chat pięć, stodół osim, świronków sześć,
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chlewów dziesięć. Maiątck: wołów у koni
troie, wołów chłopskich siedmnaście, krów
sztuk piętnaście, jałowniku sztuk dwa-
dzieśoie cztyry, świń sztuk o.śmnaście,
owiec sztuk czterdzieście ośm. Danina:

lnianego garcy cztyry, talek lnianych
sztuk cztyry. Czynszu z groszowym zło-
tych siedmdziesiąt icden, groszy czter-
naście.

Taż wieś z włoki Waskowskiey oyul-
kur sztuk osim, jay sztuk czterdzieście, j nie płaci złotych trzydzieśeic ośm, groszy
grzybów sztuk sześćdziesiąt ieden, sicmia | siedm.

f o l w a r k R o w i n s k i ,

Należący do hrabstwa Dorohiczynskiego у opisanie zabudowy onego, oraz miasta
Dorohiczyna, żydów у poddaństwa tam będącego na placach podług pomiary, ma-

iątkii ich, powinności у daniny.

Zabudowa folwarku Rowinskiego. J a-
rląc. od Socłiy grobla sypana, po dwóch
stronach rów, w środku mostek z dylów
mizernych, wrota do podwórza z żerdzi
ciosanych na biegunie, po lewey stronie
budynek folwarczny stary z drzewa róż-
nego kostkowego w węgieł budowany,
podręby mieyscami wygniłe, ściany po-
paczone, izba d}rspozytorska z podwórza
gliną wytynkowana; wchodząc do sieni
mostek z dylów mizerny z paręczami,
drzwi stolarską robotą na zawiasach, kru-
kach dwóch, z klamką żelazną, z probo-
iami, drugie drzwi na tył takież na zawia-
sach, krukach dwóch, z klamką żelazną у
proboiami, z zasuwą żelazną, schody na
górę prostą robota, z szczeblami, półapu
kawał miedzy belki w sieniach z tarcic,
przepierzenie na górę у izby dyspozytor-
skiey z tarcic, w tych sieniach okien dwa
z zasuwami drewnianemi, lawa z dyla
ciosanego, tamże do pieca izby dyspozy-
torskiej' drzwiczki u pieca na zawiasach
у krukach dwóch, z sieni do izby dyspo-
zytorskiey drzwi stolarską robotą na za-
wiasach, "krukach dwóch, klamka żelazna
z haczykiem у proboiami, w tey izbie
okien dwa w drzewo oprawne szklą bia-
łego, szybki mierne,, u dołu od podwórza
po kwatyr dwie, na zawiasach, kruczkach
liez haczyków, w oknie od pola u dołu
kwatyr dwie bez okucia у zawias, haczy-

ków dwa z proboiami, komin szafiasiy
murowany, nad dach wyprowadzony, piec
z kafJów żółtych na prętach żelaznych, u
góry poobiiany, potrzebuie przestawienia;
drzwi do alkierza stolarską robotą na za-
wiasach, krukach dwóch, zamek oddarty
tylko od niego żelaznych proboiów dwa,
w alkierzu okno w drzewo oprawne bez
okucia, tamże okiennica do zasuwania, po-
łap w izbie у alkierzu równy z tarcic,
podłoga w izbie alkierzu prostą robotą,
mieyscami wygnila, z alkierza drzwi do
spiżarni na zawiasach, krukach dwóch, z
antabką у zasuwką żelazną, w spiżarni
okienko małe szybek dwie. drugie okno
zabite deszczkami bez ram у szkła, połap
równy z tarcic, podłoga z tarcic mieys-
cami popaczona, tamże pułek z tarcic
dwie, drzwiczki na tył stolarską robotą na
zawiasach, krukach dwóch, haczyk żelaz-
ny z dwoma proboiami; z sieni do pie-
karni drzwi na zawiasach, krukach dwóch,
haczyk żelazny z proboiami, tamże okien
dwa w drzewo oprawne, szyb wybitych
osim, okno na tył zabite bez ram у szkła,
połap z dylów, bez podłogi, tamże w pie-
karni piec piekarniany do pieczenia chle-
ba z cegły murowany na wiązaniu drew-
nianym, mieyscami porysowany, przy nim
z dylów ławek dwie, przy ścianach ławek
trzy, stół z dyla na stelugach; z tey pie-
karni do sieni drugich drzwi na zawia-
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sach, krukach dwóch, z zasuwą drewnianą,
ściany w sieniach od podwórza у chlewów
z oblaków w słupy, bez półapu у podłogi;
z tych sieni do izby, gdzie konserwuią
warzywo, drzwi stare na zawiasach, kru-
kach dwóch, skobel napuł urwany, od
niego proboiów dwa, okien dwa w drze-
wo oprawne, szybki drobne, trzecie okno
z zasuwą, piec piekarniany z cegły do
palenia na wiązaniu drewnianym, połap z
dylów, bez podłogi, drzwi z tych sieni
na tył na zawiasach, krukach dwóch. Ta
zabudowa pokryta galami, w dach gołęb-
ników dwa w kratki drewniane, na ten
dach drabina z szczeblami. Przy tym bu-
dynku wystawka, od podwórza chlewów
na dwuch słupach, od pola ściana z obla-
ków w słupy, w tey ścienie drzwiczki na
pole z deszczek na biegunie, od tey wy-
stawki do drugiey od wjazdu na podwó-
rze ciągnie się chlew w słupy z różnych
kawałków, więcey z oblaków, ściany po-
przeczne w węgieł, w środku przepierze-
nie z dylików, tam koryt dwie, w ścienie
od podwórza wrót dwoie z deszczek na
biegunie, wystawka druga na słupach pię-
ciu, ściana od wjazdu na podwórze z dy-
lów у oblaków w słupy, w tej'że wrota z
deszczek na biegunie z zaporą drewnianą,
pokrycie tych wystawek у chlewów słomą,
mieyscami strzecha wydarta. Od węgła
izby dyspozytorskiej' do węgła obory Jas-
kowanie w słupy, przez część wywrócone,
w tym tortka z żerdzi do piwnicy na
biegunie, w tymże przegrodzeniu wrota
w pole z żerdzi ciesanych na biegunie, z
środka podwórza sernik na czterech słu-
pach dębowych, wiązanie u dołu у u gó-
ry, schody na górę prostą robotą, podłoga
nad wystawą у w środku z tarcic, póła-
pek nad wystawkami z tarcic, pod dasz-
kiem laskowanie sernika w koło w słup-
ki, drzwi na zawiasach, krukach dwóch,
skobel żelazny z proboiami. w środku pu-
łek z tarcic trzy do składania syrów. lYzy
tym piwnica w ziemi, zrąb z drzewa sta-
rego w słupy, drzwi prostą robotą na bie-
gunie z zasuwą drewnianą, klucz żelazny,

połap z różnych kawałków drzewa, pod-
łoga z dylów przez puł wybrana,- pokrycie
nowe słomą, idąc od tey piwnicy do obór
po lewey stronie na podwórzu studnia
ocamrowana drzewem, żuraw stary. Wcho-
dząc do wystawy przy oborach wrota po-
dwóyne z tarcic na biegunach, po prawey
stronie szopa dla jałowniku, od podwórza
ściany z dylów ciesanych, w końcu wę-
giel, w środku w słupy, podparta drze-
wem dla pochylenia, druga ściana od
środka obór pułściany z dylów, a puł za-
grodzona chrustem łozowym, nad tym osz-
\vy pod belkami połamane, wrota z desz-
czek na biegunie. Druga szopa po lewey
stronie dla krów, ściana od studni z dy-
lów ciesanych, w końcu węgieł, w środku
w słupy, podparta dla pochilenia, druga
ściana od gumien z takichże dylów w
słupy, w środku wrota z deszczek na bie-
gunie, drabiny do pastwy przy ścianach.
Szopa trzecia dla koni z takiegoż drze-
wa w słupy, podparta od pola у środ-
ku, wrota z deszczek na biegunie, drugie
wrota podwóyne w pole z tarcic na bie-
gunach, drzwi w ścienie poprzeczney na
gumnisko z tarcic na biegunach, w środku
żłobów cztyry, drabin sześć, przy tey szo-
pa dla cieląt, z dylów ciesanych, w koń-
cu węgiel, w środku w słupy, oszwy pod
belkami połamane. Wychodząc z teyże
wrota stare z tarcic na biegunie, od rogu
drugiey szopy przegrodzenie od gumien
chrustem łozowym, w środku wrota z
żerdzi ciesanych na biegunie. Szopa czwar-
ta dla krów cielnych z dylów ciesanych,
w końcu węgieł, w środku w słupy, słu-
py у podręby wygniłe, podparta z obu
stron drzewem, wrota z deszczek na bie-
gunie. Przy tey owczarnia, ściana od pola
w słupy duże, pochylona, słupy у podręby
wygnile, belki z zamków wyszły, druga
ściana od obór z takich że dylów pod-
parta drzewem, wrota podwóyne z tarcic
na biegunach. Wychodząc z tey owczarni
na gumnisko wrota z tarcic na biegunie.
Ta zabudowa potrzebnie przestawienia,
dachy pokryte nowo słomą prostą, szczy-
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tów małych dwa zabite deszczkami. Przy
tey owczarni pod iednym nakryciem szo-
pa do złożenia pastwy na słupach trzech,
od pola zabudowana z dylów у oblaków
w słupy, podparta drzewem, druga takoż
przy stayni do złożenia siana, od gumien
kawał zagrodzoney chrustem, od ogrodu
ściana z dylów w słupy, oszwa z zamku
wyszła,, belki przychylone, pokrycie słomą
nowe. Przy tey stodoła od szpichlerza
okopana rowem, z drzewa ciesanego w
węgieł у w słupy dębowe budowana, z
zaplicznikami, oszwy mieyscami opadłe,
klepisko, w środku у po stronach wrót
czworo, od wystawy na biegunie z tarcic,
haczyk żelazny z proboiami, wrota drugie
od pola podwóyne z tarcic na biegunach,
proboy gruby żelazny z zatyczką żelazną
na skoblu, wrota trzecie na biegunie z
tarcic, haczyk żelazny z proboiami, wrota
czwarte od szpichlerza podwóyne z tarcic,
na biegunach, z antabą żelazną у z pro-
boiami у kłódką prostą do zamknięncia,
przed temi mostek z dylów, dach na tey-
że stodole na sochach dębowych szesnastu,
wiązanie u góry sosnowe mizerne, pokry-
cie słomą dobre, szczyty małe u góry za-
bite tarcicami. Stodoła druga z drzewa
różnego у olchowego, w węgiel у w słup
budowana, z zaplicznikami, wrót czworo
poiedynczych, u pierwszych od gumniska
probóy żelazny duży, od uszaku przecho-
dzi przez wrota, z kłódką prostą do zam-
kniencia, u drugich zatyka drewniana, u
trzecich od pola haczyk żelazny z probo-
iami, u czwartych od obory haczyk żelaz-
ny z proboiami, klepisko przez całe sto-
dołę, dach na sochach dębowych szesna-
stu, wiązanie u góry sosnowe mizerne,
pokrycie słomą stare, mieyscami strzecha
wydarta, u góry małe szczyty tarcicami
zabite, w środku szpichlerz z trzema ko-
morami z drzewa kostkowego z różnych
kawałków, na palach w węgiel budowany,
wystawka na słupach dziesięciu na pod-
rębach, wiązanie u góry, podłoga z dy-
lów, bez pólapu, schody na górę; wcho-
dząc do pierwszey komory drzwi na za-

wiasach, krukach dwóch z zamkiem wnętrz-
nym, skobel żelazny z proboiami, podłoga
z tarcic zapuszczana, połap z tarcic równy,
belki podparte, ściany popaczone; do dru-
giey komory drzwi dwoie na zawiasach,
krukach dwóch, zamków wnętrznych dwa,
połap z tarcic równy, belki sztukowane,
belek podłużny podparty drzewem, podło-
ga z tarcic popaczona, za drzwiami nie-
dołożona; do trzeciej*" komory drzwi na
zawiasach, krukach dwóch., z zamkiem
wnętrznym, skobel z proboiami żelazny,
połap z tarcic, podłoga z tarcic, pokrycie
słomą na tym szpichlerzu dobre; w tyle
za szpichlerzem od węgła stodoły pierw-
szey do węgła drugicy szopa do składa-
nia siana, od gumniska na słupach nieza-
dylowana, od pola ściana z drzewa ciesa-
nego, w końcu węgieł, w środku w słupy,
podparta drzewem z obydwóch stron,
krokwie u góry zbyt pochylone у podpar-
te, pokrycie słomą stare, mieyscami strze-
cha wydarta. Idąc z folwarku po prawey
stronie stawek wyszlamowany, przy nim
młynek z drzewa kostkowego na palach
w węgieł budowany, upust od stawku na
obydwie strony szpąnalami zabity, słupów
trzy z wiązaniem u góry, w środku mo-
stek z dylów, od koła słupów trzy heblo-
wane, z wiązaniem u góry, pod kołem
wodnym у pod młynem wiązanie sosnowe
na palach dębowych, koło wodne duże,
wał okuty z czterema rytami, soplów dwa
z rynkami żelaznemi obracza, kół należa-
stych dwa, wałów mnieszych u naleźastych
kół dwa, na nich ryf żelaznych osim, sop-
lów cztyry, sześcierń dwie, na nich ryft"
żelaznych cztyry, wrzecion z poprzycami
żelaznych dwie, wiązanie pod gankiem
sosnowe porządne, skrzynia do pytla sto-
larską robotą bez okucia, druga skrzynia
takaż do mak prostych, ganek pod ka-
mieniami z dylów, kamieni cztyry, spod-
nie zmielone, kusz do sypania zboża sto-
larską robotą porządny, z klamką, żelazną.,
kusz drugi zruynowany, trzęsidło od nie-
go okuto, kółek dwa z proboiami żelazne-
mi, w tym młynie drzwi dwoio stolarską
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robotą na zawiasach, krukach dolne, sko-
bel żelazny z proboiami, zamek oddarty,
od niego blaszka у probóy w uszakn,
drzwi drugie na górze dla światła na bie-
gunie z zaporą drewnianą, okno iedne z
zasuwą, drugie na krzyż zabite drzewem,
podłoga z tarcic, połap ze . . ny tylko
nad skrzynią pytlową tarcic; sztuk dziewięć,
wystawka z podwórza zruynowana, balaski
tokarską robotą zrujnowane, dach po-
kryty słomą, mieyscami strzecha wydarta,
przy tym kafar stary bez okucia, bloch
na stępki drewniany. Idąc od młynu mo-
stek z dylów mizerny, po prawey stronie
za stawkiem ozdownia do wyrobienia sło-
dów, z drzewa starego kostkowego w wę-
gieł budowana, drzwi do sieni proste na
biegunie, schody na górę proste, drzwi
do izby proste na biegunie, okien dwa
bez szyb z zasuwkami, tok do roszczenia
słodów z tarcic na palach, piec z cegły
murowany, połap z dylów, na nim skrzy-
nia z dylów do suszenia słodów, pokrycie
stare dranicami, potrze buie reparacyi;
idąc od tey po prawey stronie studnia
stara, camrowanie wygniłe, żóraw stary
podparły; za drogą przy ogrodzie pasieka
ogrodzona chrustem łozowym w koły,
drzwi stare na biegunie, w tey że pasiece
drzewa rodzaynego gatunku ordynaryi-
nego: jabłonka iedna, gruszek sześć, dę-
bów dwanaście, lip dwie, brzoza iedna,
przy (ey ogród do warzywa ogrodzony
chrustem łozowym, za nim gay olchowy,
za folwarkiem ogrodów do warzywa dwa.
ogrodzenie stare chrustem, przez większą
część płot wywrócony. Rowy przy groblach
у w polu w wielu mieycach potrzebuią
poprawienia, toż samo у mostki.

Wysiew w tym folwarku, Żyta у psze-
nicy na zimę w roku tysiąc siedmsetnym

siedmdziesiąt siódmym: wysianego żyta
trzecinników siedmdziesiąt dziewięć, wy-
siano pszenicy trzecinnik ieden у czwierć
iednę, użęto żyta z (ego wysiewu kop
oztyrysta pięćdziesiąt dziewięć, snopów
cztyrdzieście, użęto pszenicy ozimey w
tymże roku kop siedm у snopów dwa-
dzieścia sześć. Wysiew jarzyny w roku
tysiąc siedmsetnym siedmdziesiąt ósmym:
wysiano żyta jarego trzecinników dwa,
użęto żyta jarego kop trzynaście, snopów
pięćdziesiąt. Wysiano pszenicy jarey frze-
cinnika puł, z tego użęto kop dwanaście,
wysiano grochu trzecinnik ieden у czwier-
ci dwie. nakoszono wozów dwadzieścia
ieden, wysiano bobu czwierci dwie. użęto
kop cztyry, wysiano hałłaku garcy szesna-
ście, użęto kop trzy, snopów dwadzieścia
pięć, wysiano ięnczmienia trzecinników
dwadzieścia dziewięć, czwierci dwie, użę-
to ięnczmienia kop sto czterdzieście siedm,
snopów iedynaścic. nakoszono ięnczmienia
podleyszego wozów czterdzieście pięć, wy-
siano owsa trzecinników sto dwadzieścia
у czwierć iedna, użęto z tego kop dwa-
dzieścia trzy. nakoszono niewiązanego wo-
zów dwieście pięć, wysiano gryki trzecin-
ników dziesięć, nakoszono wozów dwa-
dzieścia ośm, wysiano lnu trzecinników
dwa, narwano kop .dwadzieścia у kulików
dziesięć, namłócono z tego trzecinników
dwa у czwierci dwie, wysiano konopi
trzecinnik ieden, narwano konopi ploskon-
ki kop dwie, mació1.' konopi kop trzy. na-
młócono z tego siemienia konopi czwierć
iednę. Nakoszono siana styrt iedynaście,
wozów gospodarskich dwieście pięćdzie-
siąt, wysiano prosa garoy czfyry, użęto
kop sześć, snopów dziesięć.
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f / I i a s t o D o r o h i e z y n .
Opimnic w nim zabudowy dworskiej/, mieszkańców chrześcian у żydów, powinności,

danin różnych у maintku ich,' należące do folwarku Bowinskiyo,

Nayprzód ratusz duży w środku mia-
sta z drzewa sosnowego kostkowego w
węgiel budowany, od austeryi przez część
na palach; w środku tego ratusza brama
"do wjazdu у wyjazdu. Wchodząc z rynku
wrota'podwóyne stolarską, robot;}, dubel-
towe, w kostkę gozdziami żelaznemi na
blaszkę białe przybijane, spaczone, miey-
sbami lisztewki powypadały, na zawia-
sach długich у krukach czterech, z kuną
żelazną w uszaku; przy tych wrotach fórt-
ka stolarską robotą na zawiasach, krukach
dwóch, z zamkiem małym wnętrznym
bez klucza; nad temi wrotami u góry fa-
cyatka mieyseami tarcicami, a mieyscami
gątami ż podwórza, w tey okien dwa, bez
ram у szkła; wyżoy drzwi do altanki sto-
larską robotą, na zawiasach, krukach
dwóch, haczyk żelazny, z proboiami, u
altanki gzymsiki zbite klamerkami żelaz-
nemi balesatki tokarską robotą, w środku
tey bramy czyli sieni, wiązanie u góry
sosnowe dobre, u dołu powychodziło z
zamków swoich', bez podłogi у półapu; po
prawey stronie szpichlerzy dwa, do pier-
wszego drzwi sosnowe na zawiasach, kru-
kach' dwóch, z zamkiem wnętrznym, sko-
bel żelazny z proboiami, okiennica stolar-
ską robotą na zawiasach, krukach dwóch,
u tey napuł przybity skobel do proboiów
w uśzaku, haczyk żelazny z proboiami,
podłoga z tarcic, pólap równy z tarcic, do
drugiego' spichlerza drzwi takież na za-
wiasach, krukach dwóch, z zamkiem
wnętrznym, z skobleni żelaznym у probo-
iami,, okiennica z okuciem podobna pierw-
szey, podłoga z tarcic, wyięto iednę tar-
cicę, bez półapu. Wychodząc z tey bramy
czyli sieni na tył, na drugi rynek wrota
podwóyne dubeltowe, w kostkę gozdziami
żelaznemi na blaszkę biały przybijane, na
zawiasach, krukach czterech, kun żelaznych

do drąga w uszakaeh dwie, iedna na
puł złamana, nad temi facyatka podob-
na pierwszey, okien dwa bez ram у
szkła, drzwi na zawiasach, krukach
dwóch, haczyk żelazny z proboiami. Od
tego rynku po prawem stronie krami-
ków pięć, przy każdey okiennica podwóy-
na stolarska, robotą, na zawiasach, kru-
kach, proboie przez zawiasy przechodzą,
przy każdey po haczyków żelaznych dwa,
u iedney brakuie haczyka у półapu, przy
tych wystawka na pięciu słupach, u góry
wiązanie mizerne, bez ocapy, u dołu wią-
zanie у podręba wygniła, słupki chwieią
się, bez półapu у podłogi. Za temi w
pierwszym końcu ratusza spichlerz, gdzie
się waga konberwuie, drzwi stolarską ro-
botą na zawiasach, krukach dwóch, z
zamkiem wnętrznym, okiennica stolarską
robotą na zawiasach, krukach dwóch, ha-
czyków żelaznych z proboiami dwa, połap
z tarcic, w nim dziura, wyięto tarcic dwie,
bez podłogi; obok tego drugi szpichlerz,
drzwi podobne pierwszym na zawiasach,
krukach, z zamkiem wnętrznym, skobel
żelazny z proboiami, okiennica na zawia-
sach, krukach dwóch, haczyków żelaznych
z proboiami dwa, pólap z tarcic, bez pod-
łogi; za tym szpichlerzem po drugiey
stronie oo rynku kramików pięć, przy,
każdym okiennica podwóyna stolarską ro-
botą, na zawiasach, krukach, po dwa pro-
boie przechodzące przez zawiasy, przy
każdey kruczków żelaznych dwa, z probo-
iami, ma każda swóy połap, podłogę у
półkę do złożenia, przy tey wystawka na
słupach czterech, wiązanie u góry bez
ооар.ь u dołu podręby wygniłe, nad wy-
stawką pólapek z tarcic, podłoga z dylów.
Po drugiey stronie bramy ratuszney^ takich
że kramików pięć, do każdego okiennice
podwóyne, podobne pierwszym, na zawia-



- 3 7 2 —

sach, krukach, przy każdey po dwa ha-
czyki żelazne z proboiami, każda ma swóy
połap, podłogę у pułkę do złożenia, wy-
stawka na czterech słupach, wiązanie u
góry, u dołu mieyscami podręby wygniłe,
wystawka bez półapu у podłogi. W drugim
końcu ratusza od austeryi szpichlerzów
dwa, do pierwszego drzwi na zawiasach,
krukach dwóch, z zamkiem wnętrznym,
skobel żelazny we trzy nity z proboiami.
okiennica na zawiasach, krukach dwóch,
haczyków z proboiami dwa, połap z tarcic,
podłoga zapuszczana z tarcic; przy tym
obok drugi szpichlerz, drzwi stolarską ro-
botą na zawiasach, krukach dwóch, z zam-
kiem wnętrznym, skobel żelazny we trzy
nity z proboiami, okiennica na zawiasach,
krukach dwóch, haczyków żelaznych z
proboiami dwa, połap z tarcic, podłoga z
tarcic, przy tych wystawka na słupach
pięciu, u góry wiązanie dobre, u dołu
podręby wygniłe, pod dachem półapek z
tarcic, bez podłogi; za temi kramików pięć,
do każdey okiennica podwóyna, na zawia-
sach, krukach, proboie przez zawiasy, u
każdey po haczyków dwa żelaznych z pro-
boiami, braknie haczyków dwa, kramik
ieden bez podłogi у półapu, drugie kra-
miki z pułapami у podłogami; przy tych
wystawka na słupach cztyrech, u góry
wiązanie dobre, u dołu z gruntu zgniłe.
Na tym ratuszu dach łamany pokryty, gą-
tami, pokrycie stare dobre, w środku na
dachu wieżka czyłi kopułka, na niey ba-
neska. blaszana z herbem, na rogach słup-
ki blachą poobijane, karczochy blaszane
pospadały, tylko iedna w całości, szczyt
ieden zabity tarcicami, w nim okno bez
ram у szkła. Na rogu tego ratusza miara
czyli kłoda na słupach cztyrech, pokrycie
galami zbyt stare. Austerya skarbowa z
drzewa^ sosnowego, z sienią' wjezdną,- izba
w węgieł budowana, sień w jezdna z drze-
wa różnego w słupy, wrót dwoie do wjaz-
du у wyjazdu z tarcic prostą robotą, na
biegunach, z zaporą drewnianą, wiązanie
w środku mizerne, żłobów dwa bez dra-
biny. Idąc z tych sieni do izby drzwi sto-

larską robotą na zawiasach, krukach dwóch,
klamka żelazna z proboiami, skobel z pro-
boiami żelazny, okien cztyry w drzewo
oprawne, szkło białe, z podwórza przy
nich zasuwy z tarcic, komin murowany
kapiasty nad dach wyprowadzony, piec
kaflowy żułty na prętach żelaznych, u gó-
ry poobijany, potrzebuie przestawienia, sto-
łów trzy na stelugach, zydlów dwa, ławek
przy ścienie trzy, pułka iedna dłuższa, krut-
szych dwie; z te у izby do drugiey drzwi
na zawiasach, krukach dwóch, klamka że-
lazna z proboiami, z zasuwą żelazną, okno
iedne w drzewo oprawne, szybki drobne,
przy nim zasuwa z tarcic, drzwi drugie
na ulicę na zawiasach, krukach dwóch,
z zasuwą żelazną, komin z kapą prostą
robotą, pod nim piec z cegły do piecze-
nia chleba, stół stolarską robotą na ste-
ługach, zydel stolarską robotą, ławek
przy ścianach dwie; w tych izbach połap
z tarcic zakładany, bez podłogi, drzwi
trzecie do komory na zawiasach, krukach
dwóch, skobel żelazny z proboiami, w tey
komorze okno zadylowane, połap z tarcic
bez podłogi, wystawka przy tych izbach
od rynku у uiicy na słupach, podręby
wygniłe, bez półapu. Dach na tey auste-
ryi łamany, przez puł pokryty gątami, a
przez puł—słomą, pokrycie stare, miey-
scami strzecha wydarta. Za tą austerya у
za budynkiem żydowskim przy ulicy Pir-
lunickiey budynek skarbowy, gdzie juch-
tarz mieszka, z drzewa starego kostko-
wego w węgieł budowany wrota, do sieni
podwóyne z deszczek na biegunie, w
tych fórtka z żerdzi ciesanych na biegu-
nie, sień od budynku żydowskiego ścia-
na zabudowana w słupy, od juchtami
przegrodzona chrustem, w tey drzwiczki
z dranic na biegunie, z sieni do izby
drzwi stolarską robotą na zawiasach, kru-
kach dwóch, antabka z klamką żelazną,
skobel żelazny z proboiami; w izbie okien
irzy w drzewo oprawne, przez część szkła
białego, przez część okrągłe, przy tych
zasuwki z podwórza z tarcic, komin mu-
rowany prostą robotą pod połap, pod
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nim piec z cegły do pieczenia chleba,
Piec do izby kafle stare, od ściany za-
murowany cegłą na prętach żelaznych,
połap z tarcic, podłoga z tarcic mieysca-
mi popaczona, stołów stolarską robotą
dwa, ławek przy ścienie, drzwi do ko-
mory na zawiasach, krukach dwuch, z
antabką. klamką żelazną, skobel żelazny
z proboiami. w komorze okno zabite de-
szczkami, połap z tarcic mieyscami wy-
gnił, bez podłogi, drzwi na tył na bie-
gunie z zaporą drewnianą, drzwi drugie
do komórki na biegunie, komórka bez
półapu у podłogi, z tey drzwi na tył na
zawiasach, krukach dwóch, z zaporą dre-
wnianą. Pokrycie tey zabudowy gątami
stare, szczyty zabite tarcicami. W tyle
tego budynku juchtarnia nowo postano-
wiona z drzewa starego, z oblaków, w
węgieł budowana, drzwi stare na zawia-
sach, krukach dwóch, skobel żelazny z
proboiami, okien cztyry w drzewo opra-
wne, szybki okrągłe, piec piekarniany
wylepiony gliną na wiązaniu drewnianym,
r>ółap z dylów, podłoga przez puł z dy-
lów, pokrycie nowe słomą, szczyt nie po-
kryty. Przy tey studnia ocamrowana, żu-
raw stary. Tamże druga juchtarnia stara,
sień duża z drzewa oblaków w węgieł у
w słupy, drzwi dwoie z dranic na biegu-
nach, pokrycie dranicami, szczyt zabity
tarcicami, w tych sieniach horno do ko-
tła murowane, drzwi do izby z tarcic,
biegun urwany, piec piekarniany gliną
wylepiony na wiązaniu drewnianym, po-
łap z dylów bez pokrycia, okien trzy,
iedno w drzewo oprawne, szybki drobne
okrągłe, dwa zabite deszczkami; w tey
izbie ściany wygniłe, węgły opadłe. Na
teyże ulicy na rogu budynek skarbowy
stary z drzewa kostkowego w węgieł bu-
dowany. Wchodząc z rynku drzwi miey-
scami sztukowane, na zawiasach, krukach
dwóch, proboiów dwa od kłam к i, w izbie
okien cztyry w drzewo oprawne po kwa-
tyr dwie, u dołu szybki różne kwatyr
f/wie, od rynku na zawiasach у krucz-
kach cztyry, bez zawiasek, tylko kruczki

w uszakach, przy tych z podwórza za-
suwy z tarcic, okno piąte za piecem ma-
łe, szj'bki okrągłe w drzewo oprawne,
komin murowany do puł dachu, z kapą,
podnią piec z cegły do pieczenia chleba,
piec kaflowy zielony na prętach żelaznych,
u góry poobijany, połap z tarcic równy,
podłoga znać że była wygniła, ławek wą-
zkich przy ścianach trzy, zydel prostą
robotą ieden: z tey do komory drzwi na
zawiasach, krukach dwóch, w komorze
okien dwa w drzewo oprawne, szybki
okrągłe, do tych ze środka zasuwki sto-
larską robotą, trzecie okno zabite deszcz-
kami, połap z różnych kawałków dylów,
bez podłogi; w tey piwnica wykopana,
bez dylowania, zapuszczona; drzwi drugie
na tył na zawiasach, krukach dwóch, z
zaporą drewnianą. W uliczce od budynku
żydowskiego wrota z tarcic na biegunie
z kunami żelaznemi u dołu у u góry,
dach pokryty przez puł gątami, a puł
dranicami, pokrycie stare. W tyle tego
budynku od wygonu woskoboynia z drze-
wa starego kostkowego w węgieł budowa-
na, drzwi stare z dranic na biegunie, z
kuną żelazną u góry, w środku między
wiązaniem okuta stępa, iedna ryfa krótsza,
druga ryfa dłuższa w koło razy dwa ob-
chodzi, horno pod kotłem z cegły muro-
wane, pokryta przez puł dranicami a
przez puł—słomą, szczyty zabite tarcicami.
Przy ulicy Pińskiey budynek skarbowy, z
drzewa kostkowego w węgieł budowany,
wystawka na trzech słupach, bez półapu у
podłogi, drzwi do sieni stolarską robotą
na zawiasach, krukach dwóch, bez półapu,
drugie drzwi na ulicę takież na zawiasach,
krukach dwóch, antabka żelazna, probóy
urwany; z tych sieni do izby drzwi stare
na zawiasach, krukach dwóch, antabka z
klamką żelazną, haczyk żelazny z probo-
iami, okien trzy w drzewo oprawne, przez
puł szybki mierne, przez puł okrągłe, ka-
pa do kominu do półapu, pod nią piec ?.
cegły do pieczenia chleba, piec kaflowy
żółty na prętach żelaznych, potrzebuie
przestawienia, połap z tarcic równy, bez
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podłogi, {awek przy ścianach z dylów trzy.
drzwi do komory lia zawiasach, krukach
dwóch, skobel żelazny ż iednym' probo-
iem, w komorze okien dwa w drzewo
oprawne, " u iednegó białe szkło." u' dru-
giego szybki okrągłe, połap ten sam ćo
w izbie, bez podłogi.

Plac pusty skarbowy " w rynku, na
którym browar stoi skarbowy pusty,' z
drzewa różnego starego w węgieł' budo-
wany, podroby wygniłe, ściany popaczone,
hiieyscami z węgła wyszły, w ścianach
poprzecznych po dwa dyle wyięte, wrota
7. deszczek' na biegunie, dach pokryty
dranicami,'a przez puł-słomą.

W iymże mieście Dorohiezynic kościół
y" klasztor z drzewa na koń"!! miasta przy
ulicy Pińskie у .wielebnych ' oyców Fran-
ciszkanów podług"wyznaczenia у wymiaru
gruntu. '

Tamże cała juryzdyka zabudowana z
karczm?! wjezdną tycli J.XX. Franciszka-
nów.

W tymże mieście przy ulicy Choin-
skiey po prawey stronie cerkiew drewnia-
na ż cmentarzem/po drugiey stronie uli-
cy' na prawey stronie budynki porządne
J. Xа. dziekana, na gruncie podług fun-
duszu wyznaczonym, toż samo у pole dó
zasiewów.

Osiadłość żydów w mieście Dorohiczynic

Pierwsza jiierzeia ri/nkoica. Ella Ko-
żanski, budynek z sienią wjezdną, bro-
war, świronck, chlew kryty dranicami,
trzyiba place podług dawney pomiary,
płaci czynszu z groszowym złotych siedm-
naśeie, groszy dziewięć. Drugi Rachmel
Moszkowicz, budynek "kryty gątaini, bro-
war dranicami, chlew słomą, trzyma pla-
ce podług pomiary, płaci czynszu złotych
osim, groszy dwadzieścia sześć у puł.
Trzeci Szmoylo Josiewicz, budynek kryty
dranicami, browar, świronek, chlewów
dwa drewniane pod słomą, trzyma place
podług pomiary, płaci czynszu złotych ie-
dynaśeie, groszy dwadzieścia siedm. Czwar-

ty Liłrnan Łosinski, budynek pod słomą,
trzyma place podług pomiary, płaci czyh-

! sźu złoty cli sześć, groszy dwadzieścia siedm.
Piąty Zelkó Krawiec, budynek nowy ha
pustym placu" zabudowany, wolny.

Briuja pierzem zastąpiła austerya. Szó-
sty Kopelowa wdowa, budynek pod sio-
111:1, browar pod dranicami, świronek у
chlew pod słomą, trzyma place ' podług
pomiary, płaci czynszu złotych dziesięć,
groszy iedynaścić.

Na trzecie// pierze/ siódmy .Mószko
Szemderówicz, budynek pod słomą, trzy-
ma place podług pomiary, "płaci czynszu
złoty ieden, groszy dwadzieścia. Ósmy
•ludka Drukarz, ma chatę у chlew pod
słomą, trzĵ ma "plac, płaci'czynszu złotych
trzy, groszy trzy. "Dziewiąly Mendel Jud-
kowicz. ma budynek pod słomą, browar
pusty, świronek, pod słomą, trzyma place,
płaci czynszu złotych'pięć," groszy' d'wa-
dzieśca trzy. Dziesiąty Mórduch Szmoy-
łowicz, budynek" pod słomą, browar у
świronek pod dranicami, chlew chi-óśćia-
ny, trzyma place podług pomiary, płaci
czynszu złotych dziewięć, groszy siedm.
Jedynasty Leyzor ' Srołowicz, budynek
wjezdny puł pokryty gątaini, a pul--dra-
nicami, browar pod dranicami, chlew pod
słomą, trzyma place, "płaci czynszu złotych
ośin. groszy ośm".

'Na czwarte// pierze/. Dwunasty Woli'
Michelczuk, liudyriek wjezdny pod dra-
nicami, szpichlerż, chlew pod słomą, trzy-
ma place, "ріазі czynszu 'złotych dziesięć,
groszy dwa. Trzynasty Chemia Berko-
wicz, budynek pod słomą, świronek у
chlew pod słomą, trzyma plac swóy у
puste place, płaci czynszu złotych dwa-
dzieścia osim у grosz ieden. Czternasty
Doba wdowa, budynek wjezdny puł po-
kryty dranicami, a puł—słomą, browar
pod dranicami, świronek у chlew ' pod
słomą, trzyma place, płaci czynszu złotych
dziesięć, groszy trzy.

Na nhcy Pirkowickicj/, idąc w pole
po prawey stronie. Piętnasty Abram .)o-
siowicz, budynek pod dranicami, chlew
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pod słomą, płaci czynszu złotych trzy,
groszy dwadzieścia (lwa. Szesnasty Jow-
ziel Kusznier, chatę, chlew pod słomą,
płaci czynszu złoty ieden, groszy dwa-
dzieście pięć. Za tym pustych placów po
pogorzelcach dwa. Siedmnasty Hersz Zel
kowicz, chała pod słomą, płaci czynszu
złotych dwa, groszy dwanaście. Ośnmasty
A bram Szmoylowicz, chato pod słomą,
płaci czynszu złotych dwa, groszy dwana-
ście. Dziewiętnasty Alejcr Aronowiez, cha-
tę pod słomą, płaci czynszu złotych dwa.
groszy dwadzieścia siedm. Dwudziesty
Jankiel Juchimowicz, chatę pod słomą,
płaci czynszu złotych dwa, groszy dwa-
dzieścia sześć у puł. Zia tym placów pu-
stych po pogorzelcach dwa. Dwudziesty
pierwszy Jos Gdalowicz. budynek pod
dranicami, chlew pod słomą, trzyma pla-
ce podług pomiary, płaci czynszu złotych
eztzry, groszy dwadzieścia cztyry у puł.

Powracaiąc do miasta tai ulicą po
lewey .stronie plac pusty po pogorzelcu.
Dwudziesty drugi Leyba Krawiec, ma
chatę pod słomą, płaci czynszu złoty ie-
den, groszy dwadzieścia pięć. Tamże pu-
stych placów pięć. Dwudziesty trzeci Aron
Bakałarz, chatę pod słomą, płaci czynszu
złotych trzy, groszy trzy.

Ulica Pińska, £ rynku po prawcij stro-
nie. Dwudziesty czwarty iMancłowa wdowa,
budynek pod dranicami, ^chlewów dwa
pod słomą, trzyma place podług pomiary
у grunt pusty, płaci czynszu z groszowym
złotych sześć, grosz ieden. Dwudziesty pią-
ty Icko Morduchowicz, chatę pod słomą,
płaci czynszu zloty ieden. groszy cztyry у
pul. Dwudziesty szósty Herszko Symono-
wieź, chatę pod słomą, płaci czynszu zloty
ieden, groszy cztyry у puł. Dwudziesty
siódmy Morduch Jankiełowicz, budynek
pod dranicami, płaci czynszu złotych dwa
groszy dwadzieścia dwa у pul. Dwudzie-
sty ósmy Chaim Kusznierz, chatę pod sło-
mą, płaci czynszu złotych trzyj groszy
ośmnaście. Dwudziesty dziewiąty' .Szmoylo
Symonowicz, chatę pod dranicami, płaci

Trzydziesty Abram Josiowicz, chatę pod
słomą, płaci czynszu złotych trzy, groszy
czternaście. Trzydziesty pierwszy Leyba
Chaimowicz, chatę pod słomą у chlew,
płaci czynszu złotych trzy. groszy dziewięć.
Za tym pusty plac ieden. Trzydziesty dru-
gi Icko Herszowicz, chatę pod słomą, trzy-
ma place podług pomiary, płaci czynszu
złotych sześć, groszy sześć. Trzydziesty
trzeci Wołf Mendelowicz, chatę pod sło-
mą, płaci czynszu złotych dwa. groszy
dwadzieścia cztyry.

Tak ulica powracaiąc po Іеігец stronie.
Trzydziesty czwarty Icko Pinczuk, karcz-
ma wjezdna, pokryta przez puł dranicami,
a przez pul słomą, browar pod dranicami
у chlew, trzyma place, płaci czynszu zło-
tych osimnaście, groszy osimnaśoic. Trzy-
dziesty piąty Mowsza ślepy, budynek pod
dranicami, browar у chlew pod słomą,
płaci czynszu złotych dwa, groszy dwa.
Trzydziesty szósty Ankiel Krawiec, ma
chatę pod słomą, płaci czynszu złotych
dwa, groszy dwa. Trzydziesty siódmy Ley-
ba Szanderowicz, budynek pod dranicami,
chlew pod słomą, trzyma plac podług po-
miary, płaci czynszu złotych dwa, groszy
dwadzieścia trzy. Trzydziesty ósmy Leyba
Krawiec, chatę pod słomą, płaci czynszu
złotych, groszy siedm у pul. Trzydziesty
dziewiąty Wuir Abramowicz. ma budynek
pod słomą, browar pod dranicami, trzyma
place podług pomiary, płaci czynszu zło-
tych ośm, groszy ośmnaście у pul. Czter-
dziesty Rubin Blacharz, ma chatę pod sło-
ma,, świronek pod słomą, trzyma place
podług pomiary, płaci czynszu złotych dwa,
groszy dziesęć.

Ulica Choimka. Czterdziesty pierwszy
Icko Drukarz, ma chatę pod słomą, trzy-
ma place podług pomiary, płaci czynszu
złotych trzy, groszy trzy. Czterdziesty dru-
gi Ella Josiowicz, ma chatę, świronek у
chlew pod słomą, trzyma plac z gruntem
podług pomiary, płaci czynszu złotych
dwanaście, groszy dwadzieścia у cztyry.

. . . Czterdziesty trzeci Aron Krawiec' ma bu-
czynszu złotych trzy, groszy dziewiętnaście, < dynek pod dranicami, trzyma place pod-
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ług pomiary, płaci czynszu z groszowym
złotych dziesięć, groszy dziesięć. Na pla-
cach wyznaczonych wybudowany dom ka-
halny, gdzie rabin mieszka, pokryty słomą.

Na tychże placach szkoła czyli bożnica
żydowska, z drzewa kostkowego w węgieł
budowana, dach na niey łamany, pokryty
gątami, przy tey przyszkółek pokryty dra-
nicami. Za tym budynek drugi kahalny.
pokryty słomą, na tychże placach łaźnia
pokryta słomą. Te place у na nich zabu-

dowa trzymaią za osobnym prawem, nic do
dworu Rowinskiego nie płacą.

Summa osiadłych żydów. Gospodarzów.
osiadłych czterdziestu trzech. Zabudowa.
Budynków у chat czterdzieście trzy, szko-
ła, budynki у łaźnia cztyry, świronków
dziesięć, browarów dwanaście, chlewów
dwadzieście trzy.

Arendy roezney mokrey у krubczaney
płacą złotych cztyre tysiące dwieście, pła-
cą czynszu z groszowym złotych dwieście
pięćdziesiąt sześć, groszy sześć у pul.

fla uliey Pirkowiekiey poddaństwo osiadłe.

Osiadlość w tymże mieście Dorohiczynic chrześcian poddaństwa, powinności у maiąt-

Icu ich należące do folwarku Rowinsldeyo.

Pierwszy Antoni Hryciuk z żoną Chwe-
dorą, maią syna Iwana, córkę Helenę,
chatę, stodołę z drzewa, koń ieden, krowa
iedna, jałoszka iedna, świń dwoie, owiec
dwoie, grunt trzyma podług pomiary, z
tego służy pańszczyzny męzki dzień ieden,
daie kurę iedną, jay pięć, lnu pułgarca,
pułtalki Jnianey, płaci czynszu z groszo-
д уга złotych dziewięć, groszy dziewięć.
Drugi Misiey Hryciuk z żoną Eudokią,
mięią syna Omeliana у córkę Tetyanę,
chatę, stodołę z drzewa, chlew z chrustu,
koń ieden, wołów dwa, założny dworski
ieden, drugi iego, krów dwie, jałoszka
iedna, świń dwoie owiec czworo, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kurę iednę, jay pięć, lnu pułgarca,
pułtalki, płaci czynszu z groszowym zło-
tych osimnaście, groszy osimnaście, ma
brata przy sobie z żoną Охушіа, сі maią
córę Tetyannę, krowę iednę, byczek ieden,
owiec dwoie. Trzeci Stefan Omelan z żo-
ną Maryną, maią cór trzy: Ohwedorę,
Annę у Polonią, chatę z drzewa, stodołę
у chlew z chrustu, wół założny dworski
ieden, krów dwie, jałowniku dwoie, świń
dwoie, owiec sześcioro, grunt trzyma pod-

ługg pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzki dzień ieden, daie kurę iednę, jay
pięć. hm pułgarca, pułtalki, płaci czynszu
z groszowym złotych dwadzieścia pięć, gro-
szy dziesięć. Czwarty Semen Omełian z
żoną Hapą, maią syna Onufrego, córek
dwie: Chwedorę у Tetyanę, chatę z drze-
wa starą, koń ieden, wół ieden, krowa
iedna, byczek ieden, owiec czworo, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny kobita dzień ieden, daie kurę
iednę, jay pięć, lnu pułgarca, pułtalki,
płaci czynszu z groszowym złotych dwa-
dzieścia pięć, groszy dziesięć. Piąty Pro-
kop Hryciuk z żoną Hapą, maią synów
dwóch: Chwcdora у Tymosza, córek dwie:
Zuzannę у Justynę, chata stara z drzewa,
stodoła z drzewa, chlew z chrustu, koń
ieden, wołów dwa, założny dworski ieden,
drugi iego, krów dwie, jałowniku dwoie,
świń troić, owiec ośmioro, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzki dzień ieden, kobieta dzień ieden,
daie kur dwie, jay dziesięć, lnu gar-
niec ieden, talkę iednę, płaci czyn-
szu z groszowym złotych dwadzieścia,
groszy dziesięć. Ma przy sobie syna Ste-
fana z żoną Justyną, ci maią syna .Jakima.
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Szósty Anton Kiryło z żoną Anną, maią
córek dwie: Hapkę у Annę, chatę, stodołę
z drzewa, chlew z chrustu, wołów dwa
założnych dworskich, krowę iedną, świnie
iednę, owcę iednę, grunt trzyma podług
pomiary, z tego służy pańszczyzny mę-
zki dzień ieden, kobita dzień ieden.
daie kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec,
talkę iednę, płaci czynszu złotych cztyrna-
ście, groszy dwadzieścia pięć у pul Siód-
my PawJuk Weczuk z żoną Barbarą, maią
syna Piotra, cór trzy: Magdalenę, Halenę
у Eudotią, chata stara, stodoła, świronek
z drzewa, chlew z chrustu, wół ieden,
krów dwie, byczek ieden, świń dwoie,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzki
dzień ieden, kobita dzień ieden, daie kur
dwie, jay dziesięć, Jnu garniec, talkę iednę,
płaci czynszu z groszowym złotych dwa-
dzieścia dwa, groszy trzy у puł.

W ulicy Pińskiey. uśmy Wakuła Ru-
secki z żoną Tetyanną, maią chatę, stodo-
łę z drzewa, chlew z chrustu, wołów dwa,
krowę iedną, jałowniku dwoie, świń dwo-
ie, owiec sześcioro, grunt trzyma podług
pomiary, z tego nie służy pańszczyzny—
pachołkiem iest mieyskim, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iednę,
płaci czynszu z groszowym złotych trzy-
naście, groszy osimnaście. Dziewiąty Jan
Sokół z żoną Juchimią, maią córę Na-
stazyą, chatę, stodołę z drzewa, chlew z
chrustu, wół założny dworski ieden,. świń
sześcioro, grunt trzyma podług pomiary,
z tego służy pańszczyzny męzki dzień ie-
den, kobita puł dnia, daie kurę iednę,
jay pięć, lnu pułgarca, pułtalki, płaci czyn-
szu z groszowym złotych dwadzieścia dwa,
groszy iedynaście у puł. Numero Dzie-
siąty Jan Kurus z żoną Nastazyą, maią
syna Dymitra у córę Łucyę, chata stara'z
drzewa, chlew z chrustu, krów dwie. by-
czek ieden, owiec osim, grunt trzyma po-
dług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzki dzień ieden, daie kurę iednę, jay
pięć, lnu pułgarca, pułtalki, płaci czynszu
z groszowym złotych trzynaście, groszy

trzynaście. Numero Jedynasty Wasyl Szy-
kieło z żoną Urynią, maią syna Demiana,
cór dwie: Polonię у Tetyanę, chatę, sto-
dołę, świronek у chlew z drzewa, koń
ieden, wołów dwa, krów trzy. jałowniku
dwoie, świń czworo, owiec dziesięcioro,
grunt trzyma podług pomiary, z tego słu-
ży pańszczyzny dzień męzki ieden, daie
kurę iedną, jay pięć, lnu pułgarca, puł-
talki, płaci czynszu z groszowym złotych
dziewiętnaście, groszy dziewiętnaście. Nu-
mero Dwunasty Jan Kobryniec z matką
Anną, ma przy sobie siostrę Maryannę,
chatę z drzewa, stodołę у chlew z chru-
stu, wołów dwa, krów dwie, jałoszkę ied-
ną. świń dwoie, owiec czworo, gruntjrzy-
ma podług pomiary, pańszczyzny nie słu-
ży, płaci czynszu złotych osim, groszy
osim. Numero Trzynasty Ihnat Giezniuk
z żoną Maryną, maią syna Prokopa, cór
cztyry: Paraskę, Tatianę, Даре у Polonię,
chata z drzewa, chlew z chrustu, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń dwoie, owiec
siedmioro, grunt trzyma.podług pomiary,
z tego służy pańszczyzny męzki dzień ie-
den, kobita dzień ieden, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iednę,
płaci czynszu z groszowym, złotych dwa-
dzieścia trzy, groszy trzy. Numero Cztyr-
nasty Tymosz Łuczyk z żoną Hapą, maią
synów dwóch: Semena у Iwana, cór trzy:
Kurynię, Marynę у Katarzynę, chatę, sto-
dołę, świronek z drzewa, chlew z chrustu,
v/ół ieden, krów trzy, jałowniku troie,
świń troie, owiec dziesięcioro, grunt trzy-
ma podług pomiary, daie kur dwie, jay
dziesięć, lnu garniec ieden, talkę iednę,
płaci czynszu z groszowym złotych dwa-
dzieścia trzy, groszy dwadzieścia dwa.
Numero Piętnasty Semen Szykieło z żoną
Polonią, maią synów trzech: Mykitę, Chwe-
dora у Prokopa, cór trzy: Охушіе, Ма-
krenię у Justynę, chata, świronek z drze-
wa, stodoła у chlew z'chrustu, koń ieden,
wół ieden, krowa iedna, świń czworo,
owiec dziesięcioro, grunt trzyma podług
pomiary, z tego służy pańszczyzny kobita
dzień ieden, daie kurę iedna, jay pięć,
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Jnu pułgarca, pułtalki, płaci czynszu z
groszowym złotych dziewiętnaście, groszy
dziewiętnaście. Numero Szesnasty Kon-
drat Borowik z żoną Anną, maią synów
dwóch: Pawła у Seliana, chatę starą z
drzewa, stodołę y. chlew z chrustu, wo-
łów dwa—założny dworski ieden, drugi
iego, krowa iedna, jałowniku dwoie, owca
iedna, grunt trzyma podług pomiary, słu-
ży pańszczyzny męzki dzień ieden, kobita
dzień ieden, daie kurę iednę, jay pięć,
lnu pułgarca, pułtalki, płaci czynszu z
groszowym złotych dziesięć, groszy dwa-
dzieścia pięć у puł. Numero Siedmnasty
Trochim Borowik z żoną Nastazyą, maią
synów pięć: Stefana, Ihnata, Hryhora,
Semena у Prokopa, chata, stodoła z drze-
wa, chlew z chrustu, wół ieden założny
dworski, drugi iego, krowa ieclna, jałow-
niku dwoie, świnia iedna, owiec czworo,
grunt trzyma podług pomiary, z tego słu-
ży pańszczyzny męzki dzień ieden, kobita
dzień ieden, daie kurę iedną, jay pięć, lnu
pułgarca, pułtalki, płaci czynszu z groszo-
wym złotych czternaście, groszy czternaścia.
Numero Ośmnasty Wąsy] Uluczyk wdowiec,
syn Stefan z żoną Olesią, chata, stodoła z
drzewa, chlew z chrustu, wołów dwa, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń dwoie, owiec
pięcioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny dzień ieden, kobita dzień
ieden, daie kur dwie, jay dziesięć Jnu
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dwadzieścia cztyry, groszy
dwadzieścia у puł. Dziewiętnasty Karp
Hanulicz z żoną Nastazyą, ma przy sobie
braci dwóch: Jana у Kościuka, chatę sta-
rą z drzewa, stodoły у chlew z chrustu,
wołów dwa, kró\y dwie, jałowniku troie,
świnia iedna, owiec sześcioro, grunt trzy-
ma podług pomiary, z tego służy pańsz-
czyzny raęzki dzień ieden, kobita dzień
ieden, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych _ piętnaście, groszy osim.
Numero Dwudziesty Gabryel Krawiec z
żoną Hapą, maią synów dwóch: Ghwedora
у Pawła, "córek dwie: Annę у ЭДк

chata stara z drzewa, stodoła у chlew z
chrustu, woła iednego założnego z dworu,
krów dwie, jałowniku dwoie, świnia ied-
na, owiec czworo, gruntu trzyma podług
pomiary, z tego służy pańszczyzny męzki
dzień ieden, kobita dzień ieden, daie kurę
iednę, jay pięć, lnu pułgarca, pułtalki,
płaci czynszu z groszowym złotych iedy-
naście, groszy dwadzieścia. Numero dwu-
dziesty pierwszy Michał Szpak z żoną
Chwedorą, maią synów dwóch: Stefana у
Piotra, cór trzy: Annę, Zosię, у Marynę,
chatę, stodołę у chlew z chrustu, wołów
dwa, świnia iedna, owiec czworo, grunt
trzyma podług pomiary, pańszczyzny nie
służy—pachołkiem iest mieyskim, daie
kurę iednę, jay pięć, lnu pułgarca, puł-
talki, płaci czynszu z groszowym złotych
iedynaście, groszy dwadzieścia. Numero
dwudziesty drugi Semen Łuczyk z żoną
Basią, maią synów czterech: Stefana, Mat-
wieia, Michała у Łukasza, chatę, stodołę,
świronek у chlew z drzewa, wołów dwa—
założny dworski ieden. drugi iego, owiec
czworo, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzki dzień ieden, ko-
bita dzień ieden, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, lnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szu złotych dwanaście, groszy dwanaście.
Numero Dwudziesty trzeci Miron Zając z
żoną Maryną, maią synów czterech: Kon-
drata, Tymosza, Chwedorą у Nazara, Kon-
drat ma żonę Marynę, chata z drzewa,
stodoła у chlew z chrustu, wołów dwa,
krów dwie, jałowniku dwoie, świń troie,
owiec ośmioro, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny dzień męzki,
kobita dzień, daie kurę iednę, jay pięć,
lnu garca puł, pułtalki, płaci czynszu
złotych dziesięć, groszy dwa у puł.

Na ulicy Ckomskiey. Numero dwudzie-
sty czwarty Chwedor Wakulicz z żoną
Chwedorą, maią synów trzech: Wasyla,
Piotra у Iwana, chatę, stodołę z drzewa,
chlew z chrustu, koń ieden, jjwołów dwa,
krów trzy, jałowniku czworo, świń czwo«
ro, owiec dziesięcioro, grunt trzyma po-
dług pomiary, służy pańszczyzny męzki
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dzień, kobita dzień, daie kur dwie, jay
dziesięć, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych dwadzieścia siedm у gro-
szy dwadzieścia siedm. Numero Dwudzie-
sty piąty Leon Morhol z żoną Nastazyą,
maią córę Katarzynę, chatę, stodołę z
drzewa, chlew z chrustu, wół ieden, krów
trzy, jałowniku dwoie, świnia iedna, owiec
ośmioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzki dzień, kobita
dzień, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dwadzieścia osim, groszy
iedynaście у pul.

Wieś Zarzeczka przedmieście. Numero
Dwudziesty szósty Kuryło Braszowiec z
żoną Katarzyną, ma cór trzy: Barbarę,
Annę, Marynę, ma przy sobie brata Ome-
Jana z żoną Anną, chatę, stodołę, świron-
ków dwa у chlew z drzewa, koń ieden.
wołów cztyry, krów dwie, jałowniku dwo-
ie, świń dwoie, owiec sześcioro, pasieki
pni siedm, grunt trzyma podług pomiary,
pańszczyzny nie służy—iest woytem у od
daniny wolny. Numero Dwudziesty siódmy
Piotr Chomicz z żonąOrenną, maią synów
trzech: Michała, Stefana у Matwieia, Mi-
chał z żoną Tetyanną, ci maią syna Iwana,
chatę, stodołę z drzewa, chlew z chrustu,
wołów założnych dwornych dwa, krowę
iednę, jałowniku dwoie, świnie iednę,
owiec czworo, grunt trzyma podług po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dzień, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iednę, pła-
ci czynszu z groszowym złotych trzyna-
ście, groszy piętnaście. Numero Dwudzie-
sty ósmy Józei Kazus z żoną Nastazyą,
maią synów dwóch: Prokopa у Hryhora,
chatę, stodołę z drzewa, chlew z chrustu,
wołów dwa—założny dworski ieden, drugi
iego, krowę iedną, jałowniku dwoie, świń
dwoie, owiec pięcioro, grunt trzyma pod-
ług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dzień ieden, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iednę, płaci czynszu złotych pięć, groszy
dwadzieścia pięć. Numero Dwudziesty

dziewiąty Daniłowa wdowa, ma syna Eliasza,
córę Proskę, chata stara z drzewa, stodoła
у chlew z chrustu, krów dwie, świnia
iedna, grunt trzyma podług pomiary, pań-
szczyzny nie odbywa przez kalictwo, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec ieden,
talkę iednę, płaci czynszu z groszowym
złotych dziewięć, groszy dwadzieścia czty-
ry. Numero trzydziesty Hryhor Werczuk
z żoną Tatianą, maią córę Polonią, chatę,
stodołę z drzewa, chlew z chrustu, wołów
dwa—założny dworski ieden, drugi iego,
krów trzy, jałoszka iedna, świń dwoie,
owiec pięć, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dzień ieden, daie kur dwie, jay dziesięć
lnu garniec, talkę iednę, płaci czyn-
szy z groszowym złotych dziesięć, gro-
szy dwadzieścia siedm у pni. Numero
Trzydziesty Pierwszy Kuryło Masalski z
żoną Nastazyą, maią synów trzech: Mi-
sieja, Daniła у Pawła, Misiey z żoną
Paraską, ci maią córek dwie: Paraszę у
Nastazyą, Daniło z żoną Juchimią, ci ma-
ią córek dwie: Paraszę; у Tetianę, cha-
ta, stodoła, świronek z drzewa, chlew z
chrustu, koń ieden, wołów dwa, krów
cztyry, jałowniku czworo, owiec ośmio-
ro, pasieki pni dziesięć, grunt trzyma
podług dawnego wymiaru, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dzień
ieden, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec ieden, talkę iednę, płaci czyn-
szu z groszowym złotych trzydzieście. Nu-
mero Trzydziesty drugi Mykita Bras-
sowiec z żoną Justynią, maią córek dwie:
Nastazyą у Kulinę, chatę, stodołę z drze-
wa, chlew z chrustu, wołów założnych
dworskich dwa, krów trzy, jałowniku troie,
świń sześcioro, owiec siedmioro, pasieki
pień ieden, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkiey dni dwa, ko-
bita dzień, daie kur dwie, jay dziesięć,
lnu garniec ieden, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych iedynaście,
groszy dwanaście. Numero Trzydziesty
trzeci Serhiy Brassowiec z żoną Hapą,
maią synów* trzech: Omeliana, Andrzeja у
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Chwedora, cór trzy: Krystynę, Polonią у
Katarzynę, ma przy sobie brata Jakirna z
żoną Lubą, ci maią synów trzech: Toma-
sza, Andrzeja у Wasyla, maią chatę, sto-
dołę, świronek z drzewa, chlew z chrustu,
koń ieden, wołów dwa, krów cztyry, ja-
łowniku czworo, świń pięcioro, owiec iedy-
naścioro, pasieki pni trzydzieście, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dzień, daie kur
dwie, j a j dziesięć, lnu garniec, talkę ied-
nę, płaci czynszu z groszowym złotych
dwadzieścia siedm, groszy siedmnaście у
puł. Numero Trzydziesty czwarty Jan
Karpowicz z żoną Zofią, maią synów trzech:
Hryhora, Mirona у Antona, cór dwie: Eu-
dokią у Оіехіа, chatę, stodołę z drzewa,
chlew.z chrustu, koń ieden, wołów dwa,
krów trzy, świń troie, owiec sześcioro,
pasieki pni osim, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dzień, daie kur dwie, jay dziesięć,
lnu garniec, talkę iedną, płaci czynszu z
groszowym złotych szesnaście, groszy dzie-
sięć. Trzydziesty piąty Matwiey Chomicz
z żoną Hapą, maią syna Chwedora z żoną
Katarzyną, chatę z drzewa, stodołę у chlew
z chrustu, koń ieden, wołów dwa—założ-
ny dworski ieden, drugi iego, krowę ied-
nę, świnię iednę, owiec troie, grunt trzy-
ma podług pomiary, z tego służy pańsz-
czyzny męzkie dni dwa, kobita dzień ieden,
daie kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec,
talkę iednę, płaci czynszu z groszowym
złotych iedynaście, groszy dziewiętnaście
у puł. Trzydziesty szósty Ihnat Korniy-
czuk z żoną Охуігіа, maią syna Tymosza,
cór trzy: Wirę, Kulinę у Awdosię, chatę
z drzewa, stodoła у chlew z chrustu, koń
ieden, wołów dwa. krów trzy, jałowniku
dwoie, świń troie, owiec siedmioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dzień ieden, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iednę, płaci czynszu z groszowym złotych
dwadzieścia osim, groszy dziewiętnaście
У puł. Trzydziesty siódmy Daniło Bekiesz
z żoną Oxymią, maią syna Hawryła, cór

dwie: Яарке у Katarzynę, chatę, stodołę
z drzewa, chlew z chrustu, wołów trzy—
założny dworski ieden, iego dwa, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń troie, owiec
ośmioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dzień, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych trzydzieście ieden, groszy
dwadzieścia cztyry, ma przy sobie szwag-
ra Jakima z żoną Anną, ci maią córę
Annę. Trzydziesty ósmy Stefan Sokół z
żoną Katarzyną, maią synów dwóch: Kar-
pa у Jana, cór dwie: Nastazyą у Hrypę,
chatę z drzewa, stodoła у chlew z chru-
stu, wołów dwa—założny dworski ieden,
drugi iego, krowa iedna, byczek ieden,
świnia iedna, owca iedna, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzki
dzień ieden, kobita puł dnia, daie kurę
iednę, jay pięć, lnu pułgarca, puł talki,
płaci czynszu z groszowym złotych trzy-
naście, groszy dwanaście. Trzydziesty dzie-
wiąty Semen Pacewicz z żoną Anną, maią
syna Józefata, chatę z drzewa, stodoła у
chlew z chrustu, koń ieden, wół ieden,
krowa iedna, jałoszka iedna, świń.dwoie,
owiec dwoie, grunt trzyma podług pomia-
ry, służy pańszczyzny męzki dzień ieden,
daie kurę iednę, jay pięć, lnu pułgarca,
pułtalki, płaci czynszu z groszowym zło-
tych dwanaście, groszy dwanaście. Czter-
dziesty Wasyl Pacewicz z żoną ToJcimią,
maią synów dwóch: Karpa у Korniła, córę
Marynę, Karp z żoną Juchimią, chatę, sto-
dołę z drzewa, chlew z chrustu, koń
ieden, wołów dwa, krów dwie, byczek
ieden, świń trzy, owiec pięcioro, pasieki
pień ieden, grunt trzyma podług pomiary,
służy paiiszczyzny męzki dzień ieden, daie
kurę iednę, jay pięć, Jnu pułgarca, puł-
talki, płaci czynszu z groszowym złotych
dwanaście, groszy dwanaście. Czterdziesty
pierwszy Trochim Korniyczyk z żoną Ha-
pą, maią córę Annę, maią przy sobie
brata Jana z żoną 0xymią, ci maią córę
Chwedorę, chatę, stodołę z drzewa у świ-
ronek, chlew z chrustu, koń ieden, wo-
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łów dwa, krów dwie, jałowniku dwoie,
owiec czworo, pasieki pni pięć, grunt trzy-
ma podług pomiary, służy pańszczyzny męz-
kie dni dwa, kobita dzień, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iednę. płaci
czynszu z groszowym złotych trzydzieście
trzy, groszy cztyry. Czterdziesty drugi
Michayło Krawczuk z żoną Nastazyą, ma-
ią córę Daryą, chatę, stodołę z drzewa,
chlew z chrustu, wół założny dworski ie-
den, owiec czworo, grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzki dzień,
kobita dzień, daie kur dwie, jay dziesięć,
hm garniec, talkę iednę, płaci czynszu z
groszowym złotych dziesięć, groszy piętna-
ście у puł. Czterdziesty trzeci Omelan
Antosik z żoną Hapą, maią synów pięć: (?)
Tymosza, Hryhora Śemena у JNiczypora,
córę Ewdokią, chata, stodoła, chlew z
drzewa, wołów założnych dworskich dwa,
krowa iedna, jałoszka iedna, świnia iedna,
owiec dwoie. grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dzień ieden, daie kur dwie, jay
dziesięć, lnu garniec, talkę iednę, płaci
czynszu złotych dziewięć, groszy eztyrna-
ście. Czterdziesty czwarty Hryhor Snszczyk
z żoną Maryną, maią synów dwóch: Wa-
syla у Chwedora, ma przy sobie dwóch
braci: Denisa у Махута, chatę, stodołę z
drzewa, chlew z chrustu, wół założny
dworski ieden, krów dwie, jałoszka iedna,
świń dwoie, owiec czworo, grunt trzyma
podług dawney pomiary, z tego służy
pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dzień
ieden, daie kur dwie, jay dziesięć, gar-
niec lnu, talkę iednę, płaci czynszu z
groszowym złotych dwadzieścia ieden,
groszy sześć. Numoro Czterdziesty piąty
Prokop Denisiuk wdowiec, ma synów
dwóch: Symona у Ncściora, Symon z żoną
Małaszą, ci maią syna Karpa, chatę, sto-
dołę,, chlew z chrustu, wołów dwa, krów
dwie, byczek ieden, świń dwie, owiec
troie, grunt trzyma podług dawney po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dzień, daie kur dwie, jay
dziesięć, lnu garniec, talkę iednę, płaci

czynszu z groszowym złotych piętnaście,
groszy siedymnaście. Czterdziesty szósty
Karp Braszowiec z żoną Maryną, maią
cór dwie: Chwedorę у Katarzynę, maią
przy sobie zieńcia Wasyla z żoną Chwe-
dora, chatę, stodołę z drzewa, chlew z
chrustu, wołów dwa, krów dwie, jałow-
niku dwoie, świń pięcioro, owiec czter-
naścioro, grunt trzyma podług dawney
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni
dwa, kobita dzień ieden, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec," talkę iednę,
płaci czynszu z groszowym złotych osim-
naście, groszy dwanaście. Numero Czter-
dziesty siódmy Wasil Suszczyk z żoną
Paraską, maią" brata przy sobie Iwana,
chatę, stodołę z drzewa, chlew z chrustu,
wołów dwa, krów dwie, jałowniku dwoie,
świń troie, owiec sześcioro, grunt trzy-
ma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dzień
ieden, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych trzydzieście trzy, groszy
trzy у puł.

Summa poddanych w mieście у w Zarży c-
cc przedmieściu. Gospodarzów osiadłych
czterdziesty siedm, pańszczyzny męzkiey
у kobicey na tydzień dni dziewięćdziesiąt
trzy. Familia: synów siedmdziesiąt ieden,
cór pięćdziesiąt ośm, braci ośmiu. Zabu-
dowa: chat czterdzieście siedm, : stodół
czterdzieście trzy, świronków iedynaście,
chlewów cztyrdzieście sześć. Maiątek: koni
szesnaście, wołów dworskich dwadzieście
trzy, chłopskich pięćdziesiąt pięć, krów
sztuk ośmdziesiąt pięć, jałowniku sztuk
siedmdziesiąt sześć, świń sztuk sto iedna,
owiec sztuk dwieście cztyrdzieście trzy,
pasieki pni sześćdziesiąt dwa. Danina:
kur sztuk siedmdziesiąt cztyry, jay sztuk
trzysta siedmdziesiąt, lnu garey trzydzie-
ście siedm, talek lnianych trzydzieście
siedm. Czynszu z groszowym złotych ośm-
set dwadzieście cztyry, groszy dwadzie-
ście trzy.



— 382 —

Wieś Starosiele do tegoż folwarku Rowinskiego należy.

Osiadłość poddaństwa teyżc icsi Słarosiela.

• Pierwszy Trochim Hutowiec z żoną
Nastazyą, maią syna Jana у córkę Kulinę,
chatę, stodołę, świronek z drzewa, chJew
z chrustu, wołów dwa, krowa iedna, świń
dwoie, owiec troie, grunt trzyma podług
dawney pomiary, służy pańszczyzny inęz-
kiey dzień ieden, kobita dzień ieden,
daie kur dwie, jay dziesięć, Jnu garniec,
talkę Jnianą iedną, płaci czynszu z gro-
szowym z siedzibnego złotych siedm, gro-
szy trzynaście, tenże z gruntu przyiemne-
go złotych dwanaście, groszy dwanaście.
Numero drugi Józef Boryszczyk z żoną
Beginą, maią synów dwóch: Zacharka у
Sierheja, cór cztyry: Urynię, Motrunę,
Annę у Natalią, chata z drzewa, stodoła
у chlew z chrustu, koń ieden, wołów dwa,
krów dwie, jałowniku dwoie, świń dwoie,
owiec siedmioro, grunt trzyma podług
pomiary, z tego służy pańszczyzny męzki
dzień ieden, kobita dzień ieden, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iedną, płaci czynszu z groszowym złotych
dwadzieścia cztyry. Numero trzeci Tro-
chim Brys z żoną Nastazyą, maią synów
dwóch: Hryhora у Semena, Hryhor z
żoną Hapą, ci maią córę Polonią, chatę,
stodołę z drzewa, chlew z chrustu, wo-
łów trzy, krowa iedna, jałowniku dwoie,
świń czworo, owiec dziesięncioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyz-
ny męzkie dni dwa, kobita dzień, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iednę, płaci czynszu złotych pięć, groszy
dwadzieścia sześć. Numero czwarty Ma-
хуга Hutowiec z żoną Orynką, maią sy-
nów pięć: Jana, Ihnata, Leona, Tymosza у
Pawła, cór trzy: Hryppę, Uronię у Paraskę,
Jan ma żonę Tetyannę, ci maią córkę
Juchimią, chata z drzewa, stodoła, chlew
z chrustu, koń ieden, wołów dwa, krów
trzy, jałowniku troie, świń pięcioro, owiec

iedynaścioro, grunt trzyma podług pomia-
ry, służy pańszczyzny męzkiey dzień ieden,
kobita dzień, daie kur dwie, jay dziesięć,
lnu garniec, talkę iedną, płaci czynszu z
groszowym złotych piętnaście, groszy dwa-
dzieścia dwa. Numero piąty Paweł Huto-
wiec z żoną Orynką, maią synów czterech:
Mikołaja, Semena, Ihnata у Zyniuka, córę
Nastazyą, chata, stodoła z drzewa, chlew
z chrustu, wołów dwa,—założny dworski
ieden. drugi iego, krów dwie, świń dwoie,
owca iedna, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkiey dzień ieden,
kobita dzień, daie kur dwie, jay dziesięć,
lnu garniec ieden, talkę iedną płaci czyn-
szu у z pustego gruntu z groszowym zło-
tych dwadzieścia, groszy dziesięć. Numero
szósty Wasyl Drabowicz z żoną Lubą,
maią przy sobie brata Махута z żoną
Охутіа, сі maią synów czterech: Borysa,
Józefa, Kościuka у Daniła, chatę, stodo-
łę, świronek z drzewa, chlew z chrusty,
koń ieden, wołów dwa, krów cztyry, świń
pięcioro, owiec dziesięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męz-
kiey dni dwa, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, lnu garniec ieden, tal-
kę iednę, płaci czynszu z groszowym zło-
tych szesnaście, groszy szesnaście. Numero
Siódmy Iwan Meciuk z żoną Eudokią,
maią syna Mikołaja, • cór dwie: Nastazyą у
Ulianę, chatę starą, stodołę у chlew z
drzewa, wołów dwa—założny dworski
ieden, drugi iego, krów dwie, świń dwoie,
owiec czworo, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzki dzień
ieden, kobita dzień, daie kur dwie, jay
dziesięć, Jnu garniec ieden, talkę iednę,
płaci czynszu z groszowym złotych czter-
naście groszy osim у pul. Numero ósmy
Hawryło Łopatczuk z żoną Juchimią, maią
synów dwóch: Ghwedora у Prokopaj córek



dwie: Hryppę у Ewę, Chwedor z żoną
Anną, chatę, stodołę, świronek stare z
drzewa, chlew z chrustu, wołów dwa—za-
łożny dworski ieden, drugi iego, krów
trzy, jałowniku dwoie, owiec sześcioro,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzki dzień ieden, kobita dzień,
daie kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec,
talkę iednę, płaci czynszu z groszowym
złotych piętnaście, groszy dwadzieścia dzie-
więć у puł. Numero dziewiąty Chwedor
Myśliwiec z żoną Matruną, maią synów
czterech: Matwieia, Antona, Jakuba у Во-
rysa, córkę Ochremę, chatę, stodołę sta-
re podparte, chlewów z chrustu dwa, koni
dwoie, wołów dwa, krów dwie, jałowniku
troie, świń dwoie, owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iednę, płaci czynszu siedzibnego у z pus-
tego po bracie z groszowym złotych dwa-
dzieścia dziewięć, grosz dwadzieścia siedm.
Numero dziesiąty Michał Rzeszotnik z
żoną Eudokią, maią syna Mikołaja, córek
dwie: Makrenię у Marynę, chatę, stodołę
z drzewa, wołów dwa—założny dworski
ieden, drugi iego, krów dwie, jałowniku
dwoie, świń troie, owiec czworo, grunt
trzyma podług pomiary, odbywa pańsz-
czyzny męzki dzień ieden, kobita dzień,
daie kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec
ieden, talkę iedną, płaci czynszu z groszo-
wym złotych dziesięć, groszy, dziesięć. Nu-
mero iedynasty Olesiowa Sokołowa wdo-
wa, ma synów dwóch: Chwedora у Pawła,
córę Tetianę, chatę starą—wywraca się,
stodoła z drzewa, chlew z chrustu, wołów
dwa—założny dworski ieden, iey drugi,
krowę iedną, ciele iednę, świń troie,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzki dzień
ieden, kobita dzień, daie kur dwie, jay
dziesięć, lnu garniec ieden, talkę iedną,
płaci czynszu z groszowym złotych cztyry,
groszy dwadzieścia cztery. Nurae.ro dwu-
nasty Jan Jaroc woyt z żoną Paraską, maią
córek dwio: Zynię у Happę, ma przy so-

bie braci dwóch: Semen z żoną Охутіа,
ci maią synów dwóch: Borysa у Demjana.
Roman z żoną Katarzyną, ci maią córę
Maryannę, chata, stodoła, świronek, chlew
z drzewa, koni dwoie, wołów dwa, krów
cztyry, jałowniku czworo, świń pięcioro,
owiec dwadzieścioro, grunt trzyma podług
pomiary, pańszczyzny nie służy, daie kur
dwie, jay dziesięć, lnu garniec ieden, tal-
kę iednę, płaci czynszu z groszowym zło-
tych dziewiętnaście, groszy dziewięć. Nu-
mero trzynasty Józef Drabowicz kawaler
z matką Chwedora, chatę, stodołę, świro-
nek z drzewa, chlew z chrustu, wołów
dwa, krów trzy, byczek ieden, świń troie,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa. daie kur dwie, jay dzie-
sięć, lnu garniec ieden, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych piętnaście,
grosza puł. Numero czternasty Chwedor
Sikoł kawaler ż matką Olesią, ma braci
dwóch: Tymosza у Wasyla, chata stara
podparta, stodoła, świronek z drzewa, chlew
z chrustu, wół ieden założny dworski, świ-
nia iedna, owiec trzy, grunt trzyma pod-
ług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa. kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iedną, pła-
ci czynszu z groszowym złotych sześć, gro-
szy osim. Numero piętnasty Illuta Nowi к
z żoną Wasiuchą, maią synów trzech: An-
drzeja, Marcina у Iwana,, córę Eudokią,
chatę, stodołę, chlew z drzewa, wołów
dwa założnych dworskich, krowa iedna,
byczek ieden, świnia iedna, owiec pię-
cioro, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męzkich dni dwa, kobita
dzień, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec ieden, talkę iedna, płaci czynszu
z groszowym złotych piętnaście groszy
dziewiętnaście. Numero szesnasty Jan
Hutowiec z żoną Tetyanną, maią synów
dwóch: Romana у Kornieja, córek dwie:
хМагупе у Uryannę, chatę, stodołę, chlew
z drzewa, koni dwoie, wołów dwa, krów
trzy, jałowniku troie, świń pięncioro, owiec
dziesięcioro, grunt trzyma podług pomia-
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ry, służy pańszczyzny męzki dzień ieden,
kobita dzień, daie kur dwie, jay dziesięć,
lnu garniec, talkę iedną, płaci czynszu z
groszowym z siedzi bnego złotych dwana-
ście, z pustego złotych osim, groszy osim.
Numero Siedmnasty Samoyło Boryszczyk
z żoną Maryną, maią synów czterech: Ole-
xieja, Mirona Ohwedora—ten u garbarza,
у Jakuba, ОІехіеу ma żonę Polonią, ci
maią syna Chwedora, córkę Katarzynę,
chatę, świronek у chlew z drzewa, koń
ieden, wołów dwa, krów trzy, jałowniku
cztery, świń pięć, owiec dziesięneioro, pa-
sieki pni siedmnaście, grunt trzyma po-
dług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa. daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iedną,
płaci czynszu z groszowym złotych dwa-
dzieścia ieden. Numero Ośmnasty Ohwe-
dor Ciesluk z żoną Uryanną, maią syna
Hryhora, córę Polonią, chatę, stodołę,
chlew z drzewa, koni dwa, wołów dwa,
krowa iedna, świnia iedna, owiec ośmio-
ro, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męzki dzień ieden, kobita
dzień, daie. kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec, talka iedna, płaci czynszu z gro-
szowym złotych trzydzieście siedm, gro-
szy dwadzieścia osim у puł. Numero Dzie-
więtnasty Denis Sylicz z żoną Tetijanna,
maią syna Jakuba, cór dwie: Ewę у Eu-
ronię, chatę stodołę, świronek у chlew z
drzewa; koni dwoie, wołów dwa, krów
dwie. jałowniku dwoie, świń troie, owiec
sześcioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzki dzień, kobita
dzień, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec/talkę iedną, płaci czynszu z gro-
szowym złotych czternaście, groszy czter-
naście. Numero Dwudziesty Semen Rudy
z żoną Tetjanną, maią synów dwóch; Mi-
chała, Jozefata, cór dwie: Orynkę у Охе-.
nię, brata Jana, chatę, stodołę у chlew z
drzewa, wołów dwa—założny dworski ie«
den, drugi iego, krowa iedna,, jałowniku
dwoie, świń troie, owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie

kur dwie. jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iedną, płaci czynszu z groszowym złotych
trzydzieście ieden, groszy dwadzieścia sześć.
Numero Dwudziesty pierwszy WasyJewa
wdowa, ma synów dwóch: Olexieja у
Jozefata, chatę, stodołę, chlew z drzewa,
wołów założnych dworskich dwa, krowa
iedna, jałoszka iedna, świń dwoie, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzki dzień, kobita dzień, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu złotych siedm, grosz}- dwadzieścia
dwa у puł. Numero dwudziesty drugi.
Jan Kancerz z żoną Barbarą, maią syna
Hryhora, córkę, Oxymią, ma przy sobie
szwagra Harasima, chatę; stodołę z drzewa,
chlew z chrustu, wołów dwa, krów dwie,
świń dwoie, owiec czworo, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iedną, pła-
ci czynszu złotych iedynaście, groszy dwa-
naście. Numero Dwudziesty trzeci Wasyl
Rowiniec z żoną Polonią, maią synów
dwóch: Оіехіеіа у Hryhora, chatę, stodołę
z drzewa, chlew ż chrustu, wołów trzy,
krowa iedna, jałoszka iedna, świń troie.
owiec sześcioro, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, lnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu złotych dziewiętnaście. Numero dwu-
dziesty czwarty Daniło Weremieyczyk z
żoną Justyną, maią synów dwóch: Kon-
drata у Hryhora, cór trzy: Marynę, Oxy-
mię у Hapę, chatę, stodołę у chlew z
drzewa, wołów dwa. krowa iedna, byczek
ieden, świń troie, owiec pięcioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa. daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iednę, płaci czynszu złotych szesnaście,
groszy szesnaście у puł. Numero dwu-
dziesty piąty Jan Proniewicz z żoną Kata-
rzynę, maią Symona syna, chatę, stodołę,
świronek у chlew z drzewa, koń ieden,
wół ieden, krów dwie, świń dwoie, owiec
pięcioro, pasieki pień ieden, grunt trzyma



podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkęiedną, pła-
ci czynszu złotych siedm, groszy dziewięt-
naście. Numero dwudziesty szósty Tymosz
Frol z żoną Anną, maią syna Demjana z
żoną Zofią, ci maią córę Hapę, chatę, sto-
dołę z drzewa, chlew z chrustu, koń ie-
den wołów dwa, krów dwie, jałowniku
dwoje, świń troie, owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daio
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iedną, płaci czynszu złotych dwadzieście.
Numero dwudziesty siódmy Stepan Koło-
dziuk z żoną Olesią. ławnik, maią synów
trzech: Borysa, iwana у Niczypora, cór
dwie: Chwedorę у Wasiuchę, ma przy
sobie brata Wasyla z żoną Tetyanną, ci
maią córę Hapę, chatę, stodołę z drzewa,
chlewów dwa z chrustu, koni dwa, wo-
łów dwa, krów trzy, jałowniku sześcioro,
świń troie. owiec szcsnaśeioro, grunt trzy-
ma podług pomiary, od pańszczyzny wol-
ny, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu gar-
niec, talko iedną, płaci czynszu złotych
dwanaście, groszy trzy. Numero dwudzie-
sty ósmy Semen Kancerz z żoną Polonią,
maią córkę Agatę, ma przy sobie braci
czterech: Stefana, Daniła, Tymosza у Jó-
zefata, chatę, stodołę, świronek z drzewa,
chlewów dwa z chrustu, koń ieden, wo-
łów dwa, krowa iedna, ciele iednę, świń
dwoie, owiec sześcioro, pasieki pni sześć,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec,
talkę iedną, płaci czynszu złotych siedm,
groszy dziewiętnaście, Numero dwudziesty
dziewiąty Omelan Proniewicz z żoną Ma-
ryną, maią syna Seweryna, ma przy so-
bie braci dwóch: Daniła у Łukjana, chatę,
stodół dwie, świronek у chlewów dwa z
drzewa, koń iedon, wołów dwa, krów
eztyry, jałowniku dwoie, świń pięcioro,
owiec ośmioro, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny mozkiedni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-

j sieć. lnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu z groszowym złotych dwadzieścia siedm,
groszy dwadzieścia siedm. Numero trzy-
dziesty Jan Smulski z żoną Małaszą, maią
syna Romana, chatę, stodołę, świronek у
chlew z drzewa, koń ieden, wołów trzy—
założny dworski ieden, iego dwa, krów
czlyry, jałowniku czworo, świń troie,
owiec dwoie, grunt trzyma podług pomia-
ry, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kui; dwie, jay dzie-
sięć, lnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu złotych dwanaście, groszy dwanaście.
Tenże za łąki płaci złotych trzy, groszy
osimnaście. Numero trzydziesty pierwszy
Selian Proniewicz z żoną Justyną, maią
syna Hryhora, cór dwie: Katarzynę у Na-
talią, ma przy sobie brata wdowca, chata,
stodoła, świronek у chlew z drzewa, koń
ieden, wołów trzy, krów cztyry, jałowniku
czworo, świń pięcioro, owiec dziesięcioro,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec,
talkę iedną, płaci czynszu z groszowym
złotych dwadzieścia у puł grosza. Numero
trzydziesty drugi Karolicha wdowa, ma
syna Махуіпа, cór dwie: Paraszę у Na-
stazyę, chatę, stodołę z drzewa, wołów
założnych dworskich dwa, krowa iedna,
byczek ieden, świń dwoie, owiec pięcioro,
grunt trzyma podług dawney pomiary, z
tego służy pańszczyzny męzkie dni (lwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, lnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu z groszowym złotych dwadzieścia, gro-
szy trzynaście у puł. Numero trzydzie-
sty trzeci Lewko Boryszczyk z żoną An-
ną, maią syna Stefana, cór dwie: Chwe-
dorę у Orynię, syn Stefan z żoną Polonią,
ci maią synów trzech: Kondrata, Semena
у Michała, córę Chwedorę, chatę, stodołę,
świronek у chlew z drzewa, koni dwa,
wołów dwa, krów trzy, jałowniku dwoie,
świń czworo, owiec dziesięcioro, grunt
trzyma podług .dawney pomiary, z tego
służy pańszczyzny męzki dzień ieden, ko-
bita dzień ieden, daie kur dwie, jay dzie-
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sieć, lnu garniec, talkę iedną. płaci czyn
szu z groszowym złotych dwadzieścia czty-
ry. Numero trzydziesty czwarty Lewko
Proniewicz z żoną Prusią, maią synów
dwóch: Stefana у Jakowa, cór dwie: Pa-
raską у Katarzynę, chatę, stodołę z drze-
wa, chlew z chrustu, wół ieden, krowa
iedna, byczek ieden, świnia iedna, owiec
czworo, grunt trzyma podług dawney po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa. daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iedną, pła-
ci czynszu z groszowym złotych dwana-
ście groszy osimnaście. Numero trzydziesty
piąty Zosim Д oto wiec z żoną Barbarą,
maią synów trzech: Nesciora, Mykitę у
Kiryła, córek trzy: Cliwedorę, Polonią у
Tetjanę, chatę, stodołę, świronek у chlew
z drzewa, koni dwa, Avołów dwa, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń troie, owiec
pięcioro, pasieki pni dwa, grunt trzyma
podług dawney pomiary, z tego służy
pańszczyzny męzki dzień ieden, kobita
dzień, daie kur dwie, jay dziesięć, lnu
garniec, talkę iedną, płaci czynszu z gro-
szowym złotych piętnaście, groszy dwa-
dzieścia iedeii. Numero trzydziesty szósty
Józef Hutowiee z żoną iWałaszą, maią sy-
nów trzech: Antona, Onufrego у Borysa,
Anton ma żonę Katarzynę, ci maią sy-
nów dwóch: Moysieja у Wasyla, córę
Natalią, chatę, stodołę, świronek, chlew
z drzewa, wołów dwa, krów dwie, byczek
ieden, świń troie, owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, tal-
kę iedną, płaci czynszu z groszowym zło-
tych dwadzieścia, groszy dwadzieścia dwa.
Numero trzydziesty siódmy Hryhor Sy-
licz z żoną Chwedorą, maią synów trzech:
Łukjana, Eliasza у Józefa, ma przy sobie bra-
ta Żyniuka z żoną Maryną, ci maią syna Ja-
kuba, chatę, stodołę, świronek у chlew z drze-
wa, koń ieden, wołów (lwa, krów trzy, jałow-
niku dwoie, świń troie, owiec dziesięcioro,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,

daie kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec,
talkę iedną, płaci czynszu z groszowym
złotych dwadzieścia dwa, groszy dwadzie-
ścia cztyry у puł. Trzydziesty ósmy Jakub
Rudy, wdowiec, ma synów dwóch: Selia-
na z żoną Daryą, ci maią syna Romana,
cór dwie: Eudokią у Annę, Daniło z żo-
ną flapą, chatę, stodołę, świronek, chlew
z drzewa, koń ieden, wołów dwa, krów
trzy, jałowniku dwoie, świń czworo, owiec
dziesięcioro, grunt trzyma podług pomiary,
z tego służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
lnu garniec, tałkę iedną, płaci czynszu z
groszowym złotych dwadzieścia pięć, gro-
szy dziewięć. Trzydziesty dziewiąty Jan
Kobryniec z matką Katarzyną, ma siostrę
Marynę, mieszka w mieście Dorohiczynie,
tu zarabia grunt podług pomiary, pańsz-
czyzny nie służy, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, lnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu z groszowym złotych iedynaście, gro-
szy iedynasćie.

W teyże wsi pokomornik Mikołay z
żoną Małaszą, maią synów dwóch: Marty-
na у Tymosza.

W tey wsi karczmy niema, należy do
miasta Dorohiczyna.

Swnma poddaństwa w fei/ wsi Słaro-
siellu: gospodarzom osiadłych trzydzieścic
osim, pańszczyzny męzkiey у kobila na
tydzień—dni sto cztyry. Familia} synów
siedmdziesiąt dziewięć, cór czterdzieście
ośm, braci szesnastu. Zabudowa: chat trzy-
dzieście osim, stodół trzydzieście osim,
świronków dziewiętnaście, chlewów cztyr-
dzieście. Maiątek: wołów у koni: koni dwa-
dzieścia sześć, wołów dworskich szesnaś-
cie, chłopskich sześćdziesiąt dwa, krów
sztuk ośmdziesiąt iedna, jałowniku sztuk
siedmdziesiąt, świń sztuk sto czterdzieście
cztyry, owiec sztuk dwieście pięćdziesiąt
siedm, pasieki pni siedinnaście. Danina:
kur sztuk siedmdziesiąt ośm, jay sztuk
trzysta dziewięćdziesiąt, lnu garcy (rzy-
dzieście dziewięć, talek lnianych sztuk
trzydzieście dziewięć. Czynszu z groszo-
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wym złotych sześćset siedmdziesiąt osim,
groszy dwadzieścia ieden у puł.

Wieś Nowiki do tegoż folwarku Ro-
winskiego należy.

Osiadlość poddaństwa Icysc wsi Nowiki,
Pierwszy Joachim Illuczyk z żoną To-
kimią, maią synów dwóch żonatych:
Denis z żoną Ulianą, Stefan z żoną
Paraską, chatę, stodołę, świronek, chle-
wów dwa z drzewa, koń ieden, wo-
łów dwa, krów dwie, jałownilra dwoie,
świń czworo, owiec dziesięncioro, pasieki
pni dziewięć, grunt trzyma podług daw-
ney pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę ied-
ną, płaci czynszu z groszowym złotych
szesnaście, groszy szesnaście. Numero
drugi Paweł Illuczyk, wdowiec, ma syna
Daniłę z żoną Eudotią, ci maią syna Za-
charka, chatę, stodołę, świronek z drzewa,
chlewów dwa z chrustu, wołów trzy—za-
łożny dworski ieden, dwa iego, krów dwie,
jałowniku dwoie, świń troie, owiec pię-
cioro, pasieki pni sześć, grunt trzyma pod-
ług dawnego pomiaru, służy pańszczyzny
męzkiey dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę
iedną, płaci czynszu z groszowym złotych
trzynaście, groszy trzynaście, Numero
trzeci Panas Połoszko z żoną Hapą, maią
syna Olexieja, córę Eudokią, ma przy so-
bie brata Nasyła z żoną Maryną, ci maią
córę Makrynię, chatę, stodołę, świronek z
drzewa, chlewów dwa z chrustu, wołów
cztyry, krów trzy, jałowniku czworo, świń
pięcioro, owiec dwanaścioro, grunt trzy-
ma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkiey dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec ieden,
talkę iedną, płaci czynszu z groszowym
złotych szesnaście, groszy szesnaście. Nu-
mero czwarty Matwiey Illuczyk z żoną
Uxymią, maią synów dwóch: Łukasza у
Mikołaja, chatę olchową, stodołę, swiro-
nek z drzewa, chlew z chrustu, wołów
dwa, krów dwie, jałowniku dwoie, owiec
pięcioro, pasieki pni dwa, grunt trzyma

podług pomiary, służy pańszczyzny męz-
kiey dni dwa, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, lnu garniec, talkę ied-
ną, płaci czynszu z groszowym złotych
iedynaście, groszy iedynaście. Numero
piąty Hryhor Szewczuk z żoną Tetjanną,
maią syna Demjana z żoną Juchymią, ci
maią córkę Nastazyą, chatę z drzewa,
stodołę, chlew z chrustu, wołów dwa,
krów trzy, jałowniku czworo, świń troie,
owiec pięcioro, grunt trzyma podług po-
miary, służy z tego pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, lnu garniec, talkę iedną,
płaci czynszu złotych dwanaście, groszy
dwanaście. Numero szósty Antoni Maracz
z żoną Nastazyą, maią synów dwóch: Iwa-
na z żoną Oxymią, ci maią cór dwie:
Eudokię у Hapkę, Wasyl z żoną Maryną,
ci maią syna Pawła, chatę, świronek z
drzewa, stodoła у chlew z chrustu, wołów
dwa, krów dwie, iałowniku dwoie, świń
czworo, owiec sześcioro, pasieki pni
dwadzieścia sześć, grunt trzyma pod-
ług pomiary, służy pańszczyzny męz-
kiey dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, lnu garniec,
talkę iedną, płaci czynszu z groszo-
wym złotych dziesięć, groszy dziesięć.
Numero siódmy Stefan Bucko z żoną Polo-
nią, maią syna Hryhora, chatę, stodołę z
drzewa, chlew z chrustu, wołów dwa,
krów dwie, jałoszkę iedną, świń dwoie,
owiec dwoie,' grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzkiey dni
dwa, kobita dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, lnu garniec ieden, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych dziesięć, gro-
szy dziesięć. Numero ósmy Stefan Bory-
szczyk z żoną Oxymią„ maią syna Pylipa,
chatę, świronek z drzewa, stodołę, chle-
wów dwa z chrustu, wołów dwa. krów
trzy, jałowniku czworo, świń dwoie, owiec
sześcioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkiey dni dwa, ko-
bita dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
lnu garniec ieden, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziesięć, groszy dziesięć.
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Tenże z pustego gruntu złotych dziesięć,
groszy dziesięć. Nurnero dziewiąty Kale^
пік Raby z żoną Eudokią, maią- chatę,
stodołę z drzewa, chlewów dwa z chrustu,
wołów- cztyry, krów cztyry, jałowniku
czworo, świnia iedna, owiec dziesięcioro,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkiey dni dwa, kobita -dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, Jnu gar-
niec ieden, talkę iedńą, płaci czynszu z
groszowym złotych dziesięć, groszy dzie-
sięć. Numero dziesiąty Jakub Maracz z
żoną Chwedorą, maią s>na Wiktonia, cha-
tę, stodołę z drzewa, chlew z chrustu,-
wół założny dworski ieden, krowa iedna,
byczek ieden, grunt trzyma podług po-
miary, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, Jnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu- złotych dziesięć, groszy dziesięć. Jedy-
nasty. Tychon Pay z żoną - Anną, maią
syna Hryhora, chatę z drzewa y- stodołę,
wołów dwa, krów-dwie, jałowniku troie,
świń dwoie, owiec pięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny raęzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie knr dwie,
jay dziesięć, Jnu garniec, talkę icdną, płaci
czynszu złotych dziesięć, groszy dziesięć.
Dwunasty Denis (Jhomicz z żoną Pa-
raską, maią syna Dymitra, chatę, świro-
nek, chlew z drzewa, krowę iedna,, jałosz-

i kę iedną, świnie iedną, owiec troie, pasieki
pień ieden,'grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa., daniny nie daie.

Żyd w tey że wsi ma chatę z drzewa,
pokryta deszczkami, stodołę, świronek z
drzewa, po zmarłym Semenie Łosinczuku
z tey у z pola płaci czynszu złotych dzie-
sięć, groszy dziesięć, arendy roczney pod-
ług kontraktu złotych sto trzydzieście.

•Sumina poddaństwa w tey wsi Nowikach:
Gospodarzów osiadłych dwunastu, pań-
szczyzny męzkiey у kobicey w tydzień
dni czterdzieście ośm. Familia: synów
czternastu, córek trzy, braci ieden.- Zabu-
dowa: chat trzynaście, stodół dwanaście,
świronków siedm, chlewów siedmnaście.
Maiatek: wołów у koni: koń ieden, wo-
łów dworskich dwa, chłopskich dwadzie-
ście cztyry, krów sztuk dwadzieścic siedm,
jałowniku sztuk trzydzieście, świń sztuk
dwadzieście pięć, owiec sztuk sześćdzie-
siąt dziewięć, pasieki pni czterdzieście
cztyry. Danina: kur sztuk dwadzieście
dwie, jay sztuk sto dziesięć, lnu garcy
iedynaście, talek lnianych iedynaście. Czyn-
szu z groszowym złotych sto pięćdziesiąt
dwa, groszy dwadzieście ośm, arendy
roczney podług kontraktu z chaty chłop-
skiey od żyda złotych sto trzydzieście

folwark Ostrowki, należący do hrabstwa Dorohyezynskiego.
Opisanie zabudowy oneyo, poddaństwa, powinności, daniny у maiatku ich.

Zabudowa w folwarku Ostro wek. Ja-
dąc od wsi Rowin wrota między dwoma
słupami z deszczek na biegunie, przy (ey
studnia pcamrowana drzewem, żóraw stary
podparty, koryto do wody; tamże po le-
wey stronie sernik przy pasiece na słu-
pach czterech, u dołu podłoga z dylów
na wiązaniu, u góry połapek pod dasz-
kiem z dylów, Jaskowanie mizerne w
słupki, drzwiczki z tarcic na biegunie,
skobel żelazny z probojąmi, pokrycie sło-

mą stare; idąc od tego po prawey stronie
dwór stary, pusty, z drzewa obciranego

| w kostkę w węgieł budowany, podręby
wygniłe, w sieniach drzwi troie stolarską
robotą, dwoie z zawiasami у krukami,
trzecie bez zawias у kruków, sień pul
pokryta, bez pułapu, drzwi do izby na
zawiasacJj, krukach dwóch, zawiasa iedna
napuł urwana, klamka z antablcą, sko-
blami żelaznemi proboiami, w pierwszey
izbjo okien trzy w drzewo oprawne, szkło



389 —

białe bez okucia, dwa całe, w trzecim
wybitych szyb trzy, przy tych z podwórza
zasuwek z tarcic dwie, połap z tarcic
zakładany, podłoga z tarcic zawalona gru-
zem, bez komina у pieca, drzwi do alkie-
rza na zawiasach, krukach dwóch, z al-
kirza drzwi na tył na zawiasach, krukach
dwóch, przy tych okno wyięte, zasuwa
drewniana, okno drugie w drzewo opra-
wne, iedna kwatyra wybita, w drugiey
kwatyrze szyb całych siedm, połap z tar-
cic zakładany, podłoga z tarcic mieysca-
mi wygniła; drzwi do gabineciku stolarską ro-
botą na zawiasach, krukach dwóch, antabka
żelazna, haczyk żelazny z proboiami, okno w
drzewo oprawne, szybki mierne, drzwi drugie
w pole takież na zawiasach, krukach dwóch,
proboiów dwa od haczyka, drzwi trzecie do
gabineciku drugiego takież na zawiasach,
kruk ioden cały, drugi urwany, zamek
wnętrzny z antabka żelazną, okno w drze-
wo oprawne, w tych połap równy z tar-
cic, podłoga z dylów prostą robotą. Na
tey zabudowie pokrycie stare gątami. Przy
tym dworze zrąb od piekarni, z drzewa
starego różnego, więcey zgniłego, bez da-
chu у drzwi; od tego zrębu do węgła iz-
by folwarczncy balaskowanie w słupy.

Folwark po prawe у stronie z drzewa
kostkowego, w węgieł budowany. Wcho-
dząc do sieni drzwi stolarską robotą, ńa
zawiasach, krukach dwóch, klamka żelaz-
na z proboiami у zasuwą żelazną, w tych
sieniach komórka przybudowana z dyiów
w słupy, połap z dylów, drzwiczki z desz-
czek na biegunie, skobel żelazny z probo-
iami, drzwi na tył stolarską robotą, na za-
wiasach, krukach dwócłi, z zasuwką żelaz-
ną, drzwiczki małe do pieca na zawiasach
у krukach dwójh, sień bez półapu у pod-
łogi; z tych sieni do izby dyspozytorskiey
drzwi takież na zawiasach, krukach dwóch,
klamka żelazna z antabą у proboiami,
haczyk żelazny z proboiami, komin muro-
wany szaiiasly, nad dach wyprowadzony,
piec kaflowy żółty na prętach żelaznych ;

podmurowany, u góry poobijany, potrze- j
buic przestawienia, okien dwa w drzewo i

oprawne, szkło białe, szybki mierne, na
puł odsuwaią się, bez okucia, przy tych z
podwórza zasuwek z tarcic dwie, połap
równy z tarcic, podłoga z tarcic, mieys-
cami popaczona; z tych sieni do izby
piekarnianey drzwi na zawiasach, krukach
dwóch, okien trzy w drzewo oprawne,
szyb wybitych dziewięć, pieców obok z
sobą piekarnianych z cegły na wiązaniu
drewnianym do pieczenia cheba dwa, ła-
wek z dylów trzy, stół mały z dylów na
stelugach, _ połap z opułków sosnowych,
bez podłogi; z tey do warzywni drzwi na
zawiasach, krukach dwóch z zaporą drew-
nianą, klucz żelazny, w tey okien małych
dwa w drzewo oprawne, szybki drobne,
połap z opułków, bez podłogi. Dach na tey
zabudowie stary, gątami pokryty. W tyle
przy sadzawce chlewów trzy z drzewa róż-
nego, więcey z oblaków w węgieł budo-
wane, drzwi troie z deszczek na biegu-
nach z zaporami drewnianemi, w środku
przegrody z chrustu, przy tych wystawka,
od pola ściana z takiegoż drzewa w słu-
py, dach na tych u dołu dwa szury po-
kryte snopkami у szczyt, u góry targaną
słomą, za temi sadzawka kopana do poic-
nia bydła, tamże koryta dwie do poienia
bydła. Naprzeciw folwarku na podwórzu
piwnica z drzewa różnego w węgieł bu-
dowana, drzwi z tarcic na zawiasach, kru-
kach dwóch, skobel żelazny z proboiami,
na tym zrębie laskowanie mierne w słup-
ki, podłoga z dylów, półapek pod dachem
z deszczek, drzwi na biegunie, skobel
żelazny z proboiami, pokryty dranicami.
Idąc do gumna po lewey stronie szpiklerz,
z drzewa kostkowego w węgieł budowany,
na palach, wystawka na czterech słupach,
mieyscami wiązanie powypadało, podręby
wygniłe, nad wystawką półapek z dylów
toż samo у podłoga, drzwi z tarcic dębo-
wych stolarską robotą, na zawiasach, kru-
kach dwóch, z zamkiem wnętrznym, sko-
bel żelazny we trzy nity z proboiami, po-
łap żerdzi ciesane z dylów, podłoga z dy-
lów zapuszczona, sąsiekow dwa z dylów,
pokrycie słomą nowe. Od rogu tego do
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ściany oborney przegrodzenie gumniska
żerdziami, wrota z deszezek na biegunie,
fórtka z deszczek na biegunie, z zaporą
drewniana, z gumniska w pole wrota z
żerdzi ciosanych na biegunie. Przy tych
szopa do złożenia pastwy z-drzewa różne-
go, więcey z oblaków cienkich, ciesanych
w węgieł, w środku w słupy budowana,
podroby у słupy mieyscami wygniłe, ścia-
ny popaczone, od pola lisicami podparte
dla pochylenia, wrót poiedynczych troie z
tarcic na biegunach, z zaporami drewnia-
nemi, pokrycie słoma, u dołu szur ieden
snopkami, u góiy targaną, przy tych z
różnych kawałków drzewa płewnik, drzwi
dwoie z deszczek na biegunach, pokryty
słomą. Tamże stodoła o klepisku iednym
długim у porzecznym, z drzewa kostko-
wego, więcey z oblaków w węgieł, w
środku w słupy z zaplesnikaini zbudowa-
na, belki bez oszwów у ocapów, mieysca-
rni z zamku wyszły, wrót poiedynczych
troie z tarcic na biegunach z zaporami
drewnianemi, czwarte wrota od gumniska
podwóyne z deszczek na biegunie, skobel
z proboiami żelazny у kłudka do zamk-
nięcia, dach na sochach dębowych osim-
nastu, u dołu у u góry wiązanie sosnowe,
barzo mizerne, krokwie na samych ścia-
nach bez ocapów у murłatów, mieyscami
pogięte, pokrycie słomą stare, powleczone
nową targaną słomą. Idąc od tey stodoły
po Jewey stronie szopa do złożenia siana,
z drzewa różnego, więcey z oblaków, w
pierwszym końcu w węgieł, w drugim w
słupy budowana, od obory ściana poprze-
czna wybrana, bez wrót, pokrycie stare
słomą targaną. Tamże obora w kwadrat
budowana, ściany z podwórza у zo środ-
ka mieyscami w węgieł у w słupy, nowo
przestawiona, oszwy, ocapy, murłaty belki
nowe, mieyscami у słupy, ściany z róż-
nego drzewa olchowego, sosnowego, z ob-
laków у dylów. Idąc z gumna wrota pod-
wóyne z deszczek, na biegunach, wrota
drugie do średney szopy stare, z tarcic,
na biegunie, wrota trzecie do cielętnika z
deszczek, na biegunie, tamże drzwi na

biegunie w środku у koryto do poienia,
w oborach na wkoło przy ścianach drabi-
ny do pastwy. Wychodząc z tych obór
ku folwarkowi wrota podwóyne na biegu-
nie przybiane do szpąg żelaznemi gwoź-
dziami. W tey że zabudowie obór у stay-
nia z takowego drzewa, wrota z deszczek
przybijane do szpąg gwoździami żelazne-
mi, na biegunie, u góry kuna żelazna,
żłób ieden, drabin trzy do siana, pokrycie
tych obór у stayni nowe słomą prostą.

Przy tym folwarku sad, gdzie pasieka,
w którym rodzaynego drzewa ordynaryi-
nego gatunku gruszek sztuk trzydzieście,
jabłoń sztuk sześć, słiwek prostych dwa-
dzieścia sześć, wiszeń trzydzieście sześć,
brzesciny sztuk cztyry, ogrodzone od pod-
wórza Jaskowaniem w słupki od pola chru-
stem łozowym, trzecia strona kołami cho-
jowemi na w krzyż przykładane, mieysca-
mi powywracany, v/ środku przy płocie li-
piną wkoło osadzony, drzwi z tarcic na
biegunie z zaporą drewnianą.

Ogrody folwarczne do warzywa pod
oborami dwa, za folwarkiem trzy, ogro-
dzone chrustem łozowym.

Wysiew у zbiór krescencyi folwarku
Ostrowek. Wysiano w roku tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt siódmym: żyta trzeein-
ników czterdzieście sześć, pszenicy ozimey
trzecinnik ieden у czwierć, zebrano w
tym roku tysiąc siedmsetnym. siedmdzie-
siąl ósmym żyta kop trzysta, użęto psze-
nicy kop pięć, snopów sześć, wysiano na
wiosnę w roku tysiąc siedmsetnym siedm-
dziesiąt ósmym ienczmienia trzecinników
dwanaście, czwierć iedną, z tego użęto
ienczmienia kop trzydzieści sześć. Wy-
siano owsa trzecinników cztyrdzieście pięć.
czwierci dwie, z tego użęto owsa kop sto
pięćdziesiąt sześć. Wysiano gryki trzecin-
ników pięć, < czwierci trzy, z tego nako-
szono wozów dwadzieścia. Wysiano grochu
trzecinnik ieden, z tego nakoszono wozów
ośm. Wysiano prosa garcy iedynaście,
użęto kop dwie, snopów trzydzieści. Wy-
siano bobu garcy iedynaście, z tego użęto
snopów trzydzieści osim. Wysiano lnu
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garoy szesnaście, z tego urwano kop
dwie. Wysiano konopi garcy dwadzieścia
siedm, narwano konopi płoskónek kop
dwie, urwano konopi maciorek kop czty-
ry. Nakoszono siana gradowego styrt dzie-

sięć, wozów gospodarskich sto pięćdzie-
siąt, ukoszono siana błotnego styrt-dwie,

wozów gospodarskich ozter-stog ieden,
dzieści.

Wieś Salowy do tegoż folwarku Osttwek należąea.

Osiadłośc poddaństwa teyże wsi Salowy.

Pierwszy Jan Borowik z żoną Охутіа,
maią syna Kalenika, ma przy sobie brata,
Iwana, sióstr trzy: Katarzynę, Anno у
ulesię, chatę, stodołę, świronek; chlew z
drzewa, wołów cztyry, krów dwie, jało-
wniku dwoie, świnia iedna, owiec dziesię-
cioro, grunt trzyma podług dawney po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur (lwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci czynszu z gro-
szowym złotych ośmnaście, groszy cztyry
у puł. Drugi Oleś Marczuk z żoną Na-
stazyą, maią synów trzech: Ihnat z żoną
Ulianą, Paweł z żoną Eudotą, Klim z
żoną Anną, chata, stodoła, świronek у
chlewów dwa z drzewa, koń ieden, wo-
łów cztyry: krów trzy, świń czworo, owiec
dziesięcioro, pasieki pień ieden, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
zczyzny męzki dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu złotych piętnaście, groszy dwa-
naście у puł. Numero trzeci Michał Mar-
czuk z żoną Maryni], maią synów dwóch:
Józefa z żoną Anną, ci maią córę Tetian-
nę, Hawryła z żoną Katarzyną, chatę, sto-
dołę, świronek, chlew z drzewa, koń ie-
den, wołów dwa, krów dwoie, jałowniku
czworo, świń czworo, owiec ośmioro, pa-
sieki pni cztyry, grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni
dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
(alkę iednę, płaci czynszu złotych iedyna-
ście, groszy dwadzieścia pięć у pul. Czwar-

ty Wasyl Sochon z żoną Juchymią, maią
syna Iwana, cór dwie.- Ewdokię у Wirę.
chatę, świronek у chlew z drzewa, wól
ieden, krowa iedna, byczek ieden, świnia
iedna, owiec czworo, grunt trzyma pod
ług pomiary, służy pańszczyzny męzkiejdni
dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
talkę iedną, płaci czynszu złotych osim,
groszy dwadzieścia trzy у puł. Piąty Da-
niło Sochon z żoną Anną, maią synów
dwóch: Tymosza у Jozefata, chatę, sto-
dołę, świronek z drzewa, chlew z chrustu
koń ieden, wołów dwa, krów dwie, jało-
wniku dwoie, świnia iedna, owiec czworo,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych osim, groszy
dwadzieścia Irzy у puł. Numero szósty
Stepan Woronowicz z żoną Maryną, maią
córę Magdalenę, chatę, stodołę, świronek
у chlewów dwa z drzewa, koń ieden, wo-
łów dwa, krów dwoie, świnia iedna, owiec
troie, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, gry-
bów piętnaście, lnu garniec talkę, ied-
ną, płaci czynszu złotych pięć, groszy
osimnaście у pul. Siódmy Weremij So-
chon z żoną Juchymią, maią chatę,
stodołę, świronek, chlew z drzewa, wołów
dwa, krowę iedną, byczek ieden, świń
dwoie, owiec troie, grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni
dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie. jay
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dziesięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
tałkę iedną, płaci czynszu złotych cztyry.
groszy dwadzieścia pięć. Tenże z pustki
złotych trzy, groszy siedmnaście. Ósmy
Wawryn Marczuk z żoną Nastazyą, maią
syna l)aniła, córek dwie: Hapkę у Оху-
mią, ma przy sobie zieńcia Jakowa z żo-
ną Hapką, ci maią syna Daniła, chatę,
stodołę, chlewów dwa z drzewa, koń ieden,
wołów dwa, krów trzy, jałowniku czworo,
świń czworo, owiec dziesięcioro, pasieki
pni siedymnaście. grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni
dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, talkę iedną,
lnu garniec, płaci czynszu z groszowym
złotych cztyrnaście, groszy dziewięć. Nu-
mero dziewiąty flrylior Marczuk z żoną
Daryą, maią przy sobie wychowańców z
dzieciencia Denisa z żoną Oxymią, chata,
stodoła, świronek z drzewa, chlew z chru-
stu, koni dwoie, wołów dwa, krów trzy,
jałowniku dwoie, świń czworo, owiec dzie-
więcioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kurę iedną, jay pięć, grzy-
bów osim, Jnu pułgarca, pułtalki, płaci
czynszu złotych osim, groszy trzynaście.
Numero dziesiąty Wasyl Marczuk z żoną
Polonią, ma przy sobie braci dwóch: Ягу-
hora у Pawła, chatę, stodołę, chlewów
dwa z drzewa, wołów dwa, krowę iedną,
byczek ieden, owiec czworo, grunt trzyma

podług pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście, Jnu
garniec, talkę iedną, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziewięć, groszy dziesięć.
Numero iedynasty Iwan Maracz z żoną
Uxymią, maią cór dwie: Eudokię у Ма-
łachę, chatę z drzewa, wołów dwa, krów
dwie, jałowniku dwoie, świnia iedna, owiec
czworo, grunt trzyma podług pomiary, słu-
ży pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, talkę iednę, płaci czynszu
z groszowym złotych piętnaście, groszy
piętnaście.

Summa poddaństwa w teyke wsi /S'0/0-
wey: Grospodarzów osiadłycJi iedynastu, pań-
szczyzny męzkiey у kobiciey w tydzień
dni czterdzieście cztyry. Familia: synów
dziesięciu, cór ośm, braci dwóch. Zabudo-
wa: cliat iedynaście, stodół dziesięć, świ-
ronków ośm, chlewów cztyrnaście. Maia-
iefc wołów у koni, koni siedm, wołów
chłopskich dwadzieście pięć, krów sztuk
dwadzieście dwie, jałowniku sztuk dwa-
dzieście trzy, świń sztuk dwadzieście pięć,
owiec sztuk sześćdziesiąt dziewięć, pasieki
pni dwadzieście ieden. Danina: kur sztuk
dwadzieście iedna, jay sztuk sto, grzybów
sztuk sto pięćdziesiąt ośm, lnu garcy dzie-
sięć у puł, talek sztuk dziesięć у pul,
czynszu z groszowym zlolycl) sto dwadzie-
ście cztyry, groszy siedmnaście, •

Wieś Sutki do folwarku Ostrowek należąca,

Osiadtośc poddaństwa w tej/ że wsi.

Pierwszy Chwedor Boszko z żoną Any o ą
ną, maią syna Kuryła, braci dwóch: Wa-
syl z żoną Hapą, Piotr kawaler, chatę,
stodołę, świronek, chlewów dwa z drzewa,
wołów dwa, koni dwa, krów trzy, jałow-
niku dwoie, owiec dziesięć, grunt trzyma
podług pomiary, z tego służy pańszczyz-
ny męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętna-

ście, Jnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu z groszowym złotych sześć; groszy szes-
naście. Numero drugi Andrzey Ozarnohalo
z żoną Polonią, maią córkę Katarzynę, ma
przy sobie szwagra Iwana z żoną Polonią,
ci maią córkę Orynkę, chatę, stodołę, świ-
ronek, chlewów dwa, koń ieden, wołów
dwa, krów irzy, jałowniku dwoio, świń
troie, owiec ośmioro,, pasieki pień ieden,
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grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkiey dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych piętnaście,
groszy dwadzieścia sześć у puł. Trzeci
Weremij Czarnohał z żoną Matruną, maią
syna Piotra у córkę Marynę, chatę, sto-
dołę, świronek, chlewów dwa z drzewa,
wołów dwa, krów dwie, jałowniku troie,
świń dwoie, owiec sześcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męz-
kiey dni dwa, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu
garniec, talka iedna, płaci czynszu z gro-
szowym złotych trzynaście, groszy dwadzie-
ścia sześć. Czwarty Wasyl Wołosow z żo-
ną Maryną, ma córkę Hapę, brata Leona
z żoną Hapą, chatę stodołę, chlew z drze-
wa, wołów dwa, krów dwie, jałowniku
troie, świń troie, owiec dziesięć, grunt
trzyma podług pomiary, z tego służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych dziewięć,
groszy piętnaście у puł. Numero piąty Ro-
man Wołosow z żoną llryppą, maią synów
dwóch: Leona z żoną Reginą, ci maią
syna Józeiata, Prokop z żoną Maryną, cha-
tę, stodołę, chlew stare z drzewa, koń
ieden, wołów dwa, krów trzy, jałowniku
troie, świń troie. owiec ośmioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu
garniec, talkę iednę, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziewięć, groszy dwadzie-
ścia dwa у puł. Numero szósty Tymosz Si-
ilorko z żoną Paraską, maią syna Kalcnni-
ka, córkę Nastasyę, ma brata Semena z żoną
Maryną, chata, stodoła, świronok, chlew z
drzewa, wołów dwa — założny dworski,
drugi iego, krów dwie, byczek ieden,
świń dwie, owiec pięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męz-
kie dni dwa, kobita dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-

niec, talkę iedną, płaci czynszu ż groszo-
wym złotych osim, groszy dziewiętnaście.
Siódmy Wasyl Waśkowicz z żoną Maryną,
maią synów dwóch: Semena z żoną Anną,
ci maia. syna Matwija, Chwedor kawaler,
chatę, stodołę, świronek, chlew z drzewa,
koń ieden, wołów dwa, krów dwie, jało-
wniku dwoie, świń troie, owiec sześcioro,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita diii dwa,
daie kur dwie, jay dziesięs, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talltę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych dziewięć,
groszy piętnaście. Ósmy Chwedor Sochon
z żoną Magdą, maią syna Охепіа z żoną
Uljaną, córek dwie: Tetjannę у Hapę,'
chata, stodoła, chlew z drzewa, koń ieden,
wołów dwa—założny dworski ieden, dru-
gi iego, krowa iedna, świnia iedna, owiec
troie, grunt trzyma podług dawney po-
miary, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kurę iedną, jay pięć,
grzybów osim, lnu pułgarca, pułtalki,
czynszu nie płaci. Dziewiąty Wasyl Abram-
czuk z żoną Prusią, maią syna Semena,
córę Krystynę, chatę, stodołę, chlew z
drzewa, drugi z chrustu, koń ieden, wo-
łów dwa—założny dworski ieden, drugi
iego, krów dwie, " jałowniku troie, świń

:dwoie, owiec pięcioro, grunt trzyma pod-
ług dawney pomiary, _ służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, kobita dni . dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście,
talkę iedną, lnu garniec^ płaci czynszu z
groszowym złotych dziesięć, groszy dwa-
dzieścia cztyry.

W tey wsi Sutkach karczma bez sieni
wjezdnych, izba z sionkami małemi z
drzewa kostkowego starego nowo przesta-
wiona w węgieł. Wchodząc do sieni drzwi
stolarską robotą na biegunie, drugie drzwi
na tył takież, z sieni do izby drzwi na
biegunie, w izbie okien dużych dwa w
drzewo oprawne, szybki mierne, okien
mnieyszych dwa, szybki okrągłe, wybitych
szyb sześć, komin murowany nad dach,
kapa porysowana, pod nią piec z cegły
do pieczenia chleba, piec z kallów sza-
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rych na prętach żelaznych, połap równy
z tarcic, bez podłogi, stół z tarcic na
stelugach, zydel z dyla, ławek przy ścia-
nach trzy, pokrycie słomą nowe. Przy tey
karczmie browar bez ozdowni, z drzewa
starego z oblaków w węgieł budowany,
wrota z deszcżek na biegunie, horno do
kotła z cegły, gliną wyłepione, dach po-
kryty nowo dranicami, studnia ocamro-
wana drzewem, żuraw stary, ryn olcho-
wych do wody dwie, przy tym chlew
przez puł z dylów, przez puł chrustem
zagrodzony, drzwi z deszcżek starych na
biegunie, pokryty słomą targaną. Tamże
świronek nowo postawiony z drzewa kost-
kowego, w węgieł budowany, drzwi sto-
larską robotą na zawiasach, krukach dwóch,
skobel żelazny z proboiami, ganek na
słupach czterech, półapek pod dachem z
tarcic, w środku bez półapu у podłogi,
pokrycie nowe słomą z iedney strony
snopkami, z drugiey targaną słomą. Z tey

karczemki żyd płaci arendy roczney pod-
ług kontraktu złotych polskich dwieście
trzydzieście у łoju nietopionego kamień.

Summa poddaństwa w teyke wsi Sutek:
Gospodarzom osiadłych dziewięciu, pań-
szczyzny męzkiey у kobiciey w tydzień
dni trzydzieście sześć. Familia-, synów
dziewięciu, cór ośm, braci czterech. Za-
budowa: chat dziewięć, stodół dziewięć,
świronków sześć, chlewów dwanaście. Maią-
tek wołów у koni: koni sześć, wołów dwor-
skich trzy, chłopskich piętnaście, krów
sztuk dwadzieście, jałowniku sztuk dzie-
więtnaście, świń sztuk dwadzieście dwie.
owiec sztuk sześćdziesiąt iedna. Danina:
kur sztuk siedmnaśoie, jay sztuk ośm-
dziesiąt pięć, grzybów sztuk sto dwa-
dzieście ośm, lnu garcy osim у puł, ta-
lek lnianych sztuk osim у puł, czynszu
z groszowym złotych ośmdziesiąt cztyry,
groszy piętnaście у puł, arendy roczney z
karczmy złotych dwieście trzydzieście.

Wieś Rowiny do tegoż folwarku Ostrowek należąca.
Osiadlość w teijke wsi Bowinach.

Pierwszy Kondrat Zayczuk z żoną Eu-
(Jokią, mai;!, syna Stefana, cór cztyry:
Паре, Orynkę, Daryą, Urunkę, chatę, sto-
doła, świronek, chlew z drzewa, wołów
dwa, krów dwie, jałowniku dwoić, świń
troie, owiec sześcioro, grunt trzyma pod-
ług dawney pomiary, z tego służy pańsz-
czyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie do dworu kur dwie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, lnu garniec, (alkę ied-
ną, płaci czynszu z groszowym złotych
pięć, groszy pięć. JSfumero drugi Ułas
Struk z żoną Matruną, maią synów trzech:
Stefana, Chwedora у Prokopa", córek dwie:
Krystynę у Katarzynę, chatę, stodołę,
chlew z drzewa, koń ieden, wołów dwa,
krowa jedna, jałowniku dwoie, świnia ied-
na, owiec pięcioro, pasieki pni pięć, grunt
trzyma podług pomiary, odbywa pańsz-
czyzny męzkiey dni dwa, kobita dni dwa,

daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec ieden, talkę iedną.
płaci czynszu z groszowym złotych dzie-
sięć, groszy dziesięć. іЧитего trzeci Hry-
hor Szepetko z żoną Maryną, maią syna
Benedykta, cór dwie: Prusie у Katarzynę,
ma przy sobie szwagra Jana Kużela, sio-
strę Olexę, chatę, stodołę, świronek, chlew
z drzewa, koń ieden, wołów dwa, krów
dwie, jałowniku troie, świń czworo, owiec
ośmioro, pasieki pni dwa, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, talkę
iedną, lnu garniec ieden, płaci czynszu z
groszowym złotych dziesięć, groszy dzie-
sięć. Numero czwarty Matwiey Linnik z
żoną Barbarą, maią synów dwóch: Miko-
łaja у Ilryhora, cór (rzy: Polonią, Nasta-
zyą у Zofią, ma przy sobie ziencia Mar-
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tyna, chatę, stodołę, świronek, chlew.z
drzewa, chlewów z chrustu dwa, koń
ieden, wołów dwa, krów cztyry, jałowniku
czworo, świń troie, owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyz-
ny męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście,
lnu garniec, talkę iedną, płaci czynszu z
groszowym złotych dziesięć, groszy dzie-
sięć. Numero piąty Panas Kondrasiuk z
żoną Maryną, maią synów trzech: Łuka-
sza, Korniła у Demjana, chatę, stodołę,
świronek, chlew z drzewa, wól i eden, krów
dwie, jałowniku dwoie, świń troie, owiec
pięcioro, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni: dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę iedną,
płaci czynszu złotych pięć, groszy pięć.
Numero szósty Ihnat Worgoc z żoną Ha-
pą, ma synów dwóch: Mykitę у Symona,
My kita z żoną Paraską, ci maią córek
dwie: UJjanę у Lube, chatę, stodołę, świ-
ronek, chlew z drzewa, wołów dwa—za-
łożny dworski ieden, drugi iego, krów
dwie, iałowniku troie, świń dwoie, owiec
czworo, grunt trzyma podługpo miary, słu-
ży pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę iedną
nie płaci czynszu. Numero siódmy Miko-
łay Romaniuk z żoną Hapą, maią synów
dwóch: Jana у Semena, cór trzy: Juchy-
mią, Hapę у Prusie, ma przy sobie braci
dwóch: Potapa z żoną Eudokią, Daniło
kawaler, chatę, stodołę, świronek у chle-
wów dwa z drzewa, koń ieden, wołów
dwa, krów cztyry, jałowniku czworo, świń
czworo, owiec dziesięcioro, pasieki pni
trzy, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu złotych dziesięć, groszy dziesięć.
Numero ósmy Makar Chodak z żoną Kry-
styną, maią synów trzech: Iwana, Micha-
ła у Hryhora, ma przy sobie brata Dmit-
ra z żoną Juchymią, oi maią syna Iwana,

у córkę Juchymią, chatę, stodołę, świro-
nek у chlewów dwa z drzewa, koń ieden,
wołów cztyry, krów pięć, jałowniku sześ-
cioro, świń pięcioro, owiec piętnaścioro,
pasieki pni trzynaście, grunt trzyma pod-
ług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec., talkę iedną, płaci czynszu złotych
dwadzieścia, groszy dwadzieścia. Numero
dziewiąty Hryhor Zayczuk z żoną Eudo-
kią, maią syna Michała,- córę Małaszę,
chatę, stodołę, świronek, chlew z drzewa,
koń ieden, wół ieden, krów dwie, jałoszka
iedna, świń dwoie, owiec sześcioro, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa. kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaś-
cie, lnu garniec, talkę iedną, płaci czyn-
szu złotych pięć, groszy pięć, Numero
dziesiąty Tymosz Kowziel, woyt, z żoną
Chwedorą, maią córek dwie: Ulianę у
Darkę, ma przy sobie ziencia Hryhora
Saca z żoną Uljaną, ci maią syna Marka,
chatę, stodołę, świronków dwa у chlewów
trzy z drzewa, koni dwa, wołów cztyry,'
krów pięć, jałowniku pięcioro, świń czwo-
ro, owiec dziesięcioro, pasieki pień ieden,
grunt trzyma podług pomiary, nie służy
pańszczyzny у czynszu nie płaci, daie kur
dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście lnu
garniec, talkę iedną. Numero iedynasty
Махут Strok z żoną Katarzyną, maią sy-
nów dwóch: Hryhora у Pilipa, Hryhor z
żoną Охутіа, ci maią syna Karpa, Pilip
z żoną Katarzyną, chatę, stodołę, świronek,
chlewów dwa z drzewa, koń ieden, wołów
dwa, krów cztyry. jałowniku pięcioro, świń
czworo, owiec piętnaśoioro, pasieki pni
czterdzieście sześć, grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni
dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie jay
dziesięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
lalkę iedną, płaci czynszu złotych dwa-
dzieścia • cztyry, groszy dwadzieścia cztyry,
Numero dwunasty Jan Wołosinczuk, wdo-
wiec, ma synów dwóch: Leon z żoną An-
ną, ci maią synów dwóch: Stefana у Ja-
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kuba, cór dwie: Olesię у Tetjanę, drugi
Panas z żoną Barbarą, chatę, stodołę, świ-

. ronek, nchlewów dwa z drzewa, wołów
dwa, krów trzy,jałowniku troie, świń troie,
owiec pięcioro, pasieki pni dziewięć, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyz-
ny męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście,
lnu garniec, tałkę iedną, płaci czynszu
złotych dziesięć, groszy dziesięć. Numero
trzynasty Hryłior Babicz z żoną Nastazyą,
maią syna Kondrata, córek dwie: Oxymię
у Hrypę, chatę, stodołę, chlew z drzewa,
wołów dwa, krów dwie, jałowniku dwoie,
świń troie, owiec sześcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci czynszu złotych
pięć, groszy pięć. Numero czternasty
Wasyl Wołosinczuk z żoną Matruną,
maią syna Ignacego, córę Eudokią, cha-
tę, stodołę, świronek chlew z drzewa,
koń ieden, wołów dwa, krów dwie, jało-
wniku dwoie, świń dwoie, owiec sześcioro,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dsiesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iedną, pła-
ci czynszu złotych pięć, groszy pięć. Nu-
mero piętnasty Hawryło llluczyk z żoną
Anną, maią synów trzech: Iwana, Hara-
sima у Łukjana, cór dwie. Barbarę у
Даре, chatę, stodołę, chlew z drzewa, wół
ieden, krowę iedną, byczek ieden, świń
dwie, owiec sześcioro, grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć
grzybów piętnaście, lnu garnięc/talkę iedną,.
płaci czynszu złotych pięć, groszy pięć. Nu-
mero szesnasty Ihnat Hruk z żoną Daryą,
maią syna Stepana, córę Polonią, Stepan
z żoną Hrypą, chatę, stodołę, chlew z
drzewa, wołów dwa, krowę iedną, jaloszkę
iedną, świnię iedną, owiec czworo, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczy-
zny męzkie dni dwa, kobita dni dwa, daie
kur dwie, jay tziesięć, grzybów piętnaście,

lnu garniec, talkę iedną, płaci czynszu zło-
tych dziesięć, groszy dziesięć. Numero
siedmnasty Semen Przybysz wdowiec,

' ma synów trzech: Kondrat z żoną Anną,
ci maią syna Hawryła, Leon z żoną Da-
ryą, Ery hor kawaler, chatę, stodołę, świ-
ronek, chlew z drzewa, koń ieden, wołów
dwa, krów dwie, jałowniku troie, świń
troie, owiec pięcioro, grunt trzyma podług
pomiary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci czynszu złotych
dziesięć, groszy dziesięć. Numero ośmna-
sty Janko Punko z żoną Katarzyną, maią
synów trzech: Antona, Harasima, Ihnata,
chatę, stodołę, świronek, chlew z drzewa,
wołów dwa, krów trzy, jałowniku czworo,
świń czworo, owiec ośmioro, grunt trzy-
ma podług dawney pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście lnu garniec, talkę iedną, pła-
ci szynszu złotych dziesięć, groszy dzie-
sięć. Chwedor z żoną Paraską, siedzi w
pokomornym, maią synów dwóch: Antona
у Stepana, krowę iedną, byczka iednego,
owiec dwoie.

Opisanie karczmy w Uyże wsi Bowi-
naclh Karczma z sienią wjezdną, wjeżdża-
iąc na słupach czterech wystawka, podrę-
ba mieyscami wygniła, u góry wiązanie
dobre, izba z drzewa sosnowego starego
kostkowego, w węgieł budowana,- meiysca-
mi w węgle zamki poruszone, z sieni do
izby drzwi stolarską robotą na zawiasach,
krukach dwóch, klamka żelazną z proboia-
mi, w izbie okien cztyry, w drzewo opraw-
ne, szkło białe, szybki mierne, bez okucia,
wybitych szyb trzy, przy tych z podwórza
zasuw z tarcic cztyry, komin murowany,
nad dach wyprowadzony, kapa prostą ro-
botą, pod nią piec z cegły do pieczenia
chleba, piec z kaflów zielonych, na prę-
tach żelaznych, zruynowany, połap z tarcic
zakładan}', bez podłogi, stołów sosnowych
dużych na stelucjach dwa, zydlów prostydi
dwa, ławek przy ścianach у przy piecu z
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dylów cztyry, pułek przy ścienie krótszych
dwie. trzecia dłuższa, lisztewki gozdziami
żelaznemi przybijane, drzwi do komory
stolarską robotą na zawiasach, krukach
dwóch, ldamka żelazna z proboiami, sko-
bel żelazny z proboiami, zasuwka żelazną,
drzwi drugie na tył takież na zawiasach,
krukach dwóch, okno w drzewo oprawne,
szkło biate, szybki mierne, przy nim z
podwórza zasuwa z tarcic, pólap z tarcic,
bez podłogi; z tey do drugiey komórki
drzwi takież na zawiasach, krukach dwóch,
skobel żelazny z proboiami, połap z dylów
у tarcic, mieyscami wygnił. Wychodząc z
tey komórki do sieni drzwi stolarską ro-
botą, zawiasa iedna cała, druga napul
urwana, kruków dwa, skobel żelazny z
proboiami, zasuwą żelazną, w sieniach
ściany z różnych dylów sosnowych w słu-
py, iedna ściana w węgieł budowana z
zaplecznikami, podręby wygniłe, ściany
mieyscami popaczone, wrota do wjazdu
poiedyńcze z tarcic, na biegunie, z zaporą
drewnianą, drugie wrota do wyjazdu z
krzyżownicą, na biegunie, w środku wią-
zanie, u dołu mizerne, na słupach sześciu'
belki sztukowane, wiązanie drugie pod
dachem z gzymsami mizerne, mieyscami
z zamków swoich powychodziły, dach ła-
many, słomą dekowany, w wielu mioys-
caeh strzecha wydarta, reparacyi potrze-
bnie, szczytów dwa zabite tarcicami. Przy
tey karczmie browar stary z oblaków cie-
sanych w węgieł budowany, podręby wy-
gniłe, ściany popaczone, węgły poupadały,
bez ozdowni, drzwi z tarcic na biegunie,
skobel żelazny z proboiami dwoma, dach
pokryty staremi dranicami, szczyt od uli-
cy zabity tarcicami, w środku horno do
kotła z cegły murowane, studnia w tyle
drzewem oeamrowana, potrzebuie repara-
cyi, żuraw do ciągnienia wody siary, ryn

olchowych do wpuszczenia wody dwie;
przy tym browarze wołownia z takiegoż
drzewa, w końcu iednym w węgieł у w
słupy, wrota z deszczek, na biegunie, z
zaporą drewnianą, pod wołami podłogi
kawał z dylów, pokrycie stare słomą tar-
ganą, mieyscami strzecha wydarta. Tamże
chlew stary, pusty, z drzewa różnego, wie-
ce v z oblaków, węgły wygniłe, bez wrót,
pokryty przez puł słomą targaną, a przez
puł nie pokryty. Z tey karczmy płaci żyd
podług kontraktu złotych- cztyrysta, daie
łoiu nie topionego kamień ieden.

W wyżey wspomnionym folwarku
Ostrowkach, toż samo wsiach do niego
należących rowy w polach, groble у most-
ki w wielu mieyscach potrzebuią repa-
racyi.

Summa poddaństwa w teyżc wsi Rowi-
nach. Gospodarzom osiadłych ośmnastu,
pańszczyzny męzkiey у kobiciey w tydzień
dni sześćdziesiąt osim. Familia: synów
trzydziestu sześciu, cór dwadzieście siedm.
braci trzech. Zabudowa: chat osimnaście,
stodół osimnaście, świronków szesnaście,
chlewów dwadzieście sześć. Maiątek wołów
у koni: koni iedynaście, wół dworski ie-
den, chłopskich trzydzieście sześć, krów
czterdzieście ośm, jałowniku sztuk pięć-
dziesiąt cztyry, świń szfuk pięćdziesiąt
cztyry, owiec sztuk sto trzydzieście dwie,
pasieki pni siedmdziedąt siedm. Danina:
kur sztuk trzydzieście sześć, jay sztuk
dwieście ośmdziesiąt, grzybów sztuk dwie-
ście siedmdziesiąt, lnu garcy osimnaście,
talek lnianych sztuk ośmnaście, czynszu z
groszowym złotych sto pięćdziesiąt dzie-
więć, groszy cztyry, arendy z karczmy
roczney podług kontraktu złotych cztyry-
sta. Tenże arendarz daie łoiu nie topio-
nego kamień ieden.
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Folwark Ruezki należy do hrabstwa Dorohiezynskiego.
Opisanie zabudowy onego, poddaństwa, powinności, daniny i/ maiatlcu ich.

Zabudowa folwarku Riiczck. Jadąc od
Sochi grobla kopana, po obydwóch stro-
nauli rowy, mostki mizerne, wjeżdżaiąc na
podwórze wrota na dwóch słupach dębo-
wych z tarcic,: na biegunach, fórtka z tar-
cic na biegunie, od bramy do węgła obo-
ry zagrodzone podwórze balaskami w
słupki, od fórtki do studni takież przegro-
dzenie. Przeciwko tey bramy budynek
folwarczny, z drzewa starego oJchowego
у sosnowego w węgieł budowany, ściany
mieyscami popaczone, węgły mieyscami
w zamkach poruszone; wchodząc do sieni
drzwi, stolarską robotą na zawiasach, kru-
kach dwóch, klamka drewniana, przy tych
okno bez ram у szkła, zasuwa z tarcic,
sień bez półapu у podłogi; wchodząc do izby
dyspozytorskiey drzwi stoJarską robotą na
zawiasach, krukach dwóch, skobeJ żelazny
z. proboiami, blaszka у antabka, od klamki
haczyk żelazny z proboiami, w izbie okien
trzy w drzewo oprawne, szkło białe, bez
okucia, szyb wybitych cztyry, przy tych z
podwórza zasuw z tarcic trzy, komin mu
rowany szaiiasty, na dach wyprowadzony,
piec kaflowy źułty na prętach żelaznych,
potrzebuie przestawienia, przy nim ławek
dwie, połap zakładany z tarcic, podłoga z
cegły, drzwi do alkierza takież na zawia-
sach, krukach dwóch, skobel żelazny z
proboiami, zasuwka żelazna, zamek oddar-
ty, w tym alkierzu okno w drzewo opraw-
ne, szkło białe, wybitych szyb dwie, połap
z tarcic, belki sztukowane, bez podłogi,
komin murowany szafiasty, drzwi do ko-
mór) stolarską robotą na zawiasach, kru-
kach dwóch, skobeJ żelazny z proboiami,
zasuwka drewniana, drzwiczki na tył ta-
kież na zawiasach, krukach dwóch, w tey
komorze okienko bez ram у szkła, pułek
z dylów dwie, z tarcicy wisząca iedna,
połap z opułków, bez podłogi; z tey ko-

mórki drzwi do sieni stolarską robotą na
zawiasach, krukach dwóch, klamka że-
lazna z proboiami, z zasuwą drewnianą. Z
sieni do piekarni drzwi prostą robotą na
biegunie sztukowanym, w piekarni okien
dwie w drzewo oprawne, szybki kwadra-
towe у okrągłe, piec piekarniany z cegły
murowany do pieczenia chleha na wiąza-
niu drewnianym, przy tym ławek z dylów
dwie, przy ścianach dwie, stół z dwóch
tarcic na dwóch stelugach, połap z dylów,
bez podłogi; z tey piekarni do boczney
komory drzwi na zawiasach, krukach
dwóch, w tey okien dwa bez ram у szkła,
połap z żerdzi ciesanych, bez podłogi; z
piekarni do drugiey komory, gdzie się
warzywo konserwuie, drzwi prostą robotą,
na biegunie, skobel żelazny z proboiami,
połap z opułków, bez podłogi, dach na
tey zabudowie słomą .dekowany, szczytów
dwa zabite tarcicami, w każdym drzwiczki
stolarską robotą bez okucia. Faciatka
od podwórza w dachu, obita tarcicami, w
tey drzwi stolarską robotą bez okucia, nad
temi drzwiami okno bez ram у szkła.
Idąc od folwarku syrnik na czterech słu-
pach dębowych, schody prostą robotą,
podłoga z dylów, na niey laskowanie w
słupki, drzwiczki stolarską robotą na za-
wiasach, krukach dwóch, półapek nad
wystawką pod daszkiem z opułków, po-
kryty dranicami, za tym o dwóch słupach
wrota podwóyne z tarcic, na biegunie, od
tych wrót do folwarku zagrodzenie chru-
stem, po drugiey stronie do szpichlerza
laskowaniem, szpiklerz mały na palach z
drzewa starego w węgieł budowany, ścia-
ny mieyscami wypruchlałe, wystawka na
czterech słupach, u dołu na podrębie, u
góry z wiązaniem, podłogi kawałek, u
góry półapek z dylów, drzwi do szpiklorza
na zawiasach, krukach dwóch, skobel że-
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iazny z proboiami, połap z żerdzi ciesa-
nych, podłoga prostą robotą z dylów, dach
pokryty dranicami; od węgła tego do
obory przegrodzenie gumniska laskowa-
niem w słupki, w środku z żerdzi na
biegunach. Na tym gumnisku stodoła z
drzewa sosnowego, na puł roztartego, w
węgieł, w środku w słupy budowana, z
zaplecznikami, klepisko przez całą stodołę,
wrót czworo, poiedyńczych, troie z haczy-
kami у proboiami żelaznemi, czwarte wro-
ta od gumniska na biegunie, skobel że-
lazny z proboiami у kłódką do zamknień-
cia, dach na sochach dwunastu dębowych,
wiązanie u doki у u góry mizerne, po-
krycie słomą stare, szczytów dwa u góry
zabite tarcicami. Od rogu stodoły do węgła
obory zagrodzenie od pola laskowaniem w
słupki, tamże obora w kwadrat budowana
z drzewa różnego, więcey na puł przeci-
ranego, z zaplecznikami, w końcach w
węgieł, w środku w słupy, z gumniska
wrota z tarcic na biegunie. Pierwsza szo-
pa po lewey stronie dla bydła, z podwó-
rza у ze środka zadylowana, druga szopa
poprzeczna podobnież zabudowana, trzecia
szopa podłużna, tylko od pola zadylowana,
z środka na słupach, drabiny w każdey
szopie przy ścianach dla pastwy; wrót po-
iedyńczych czworo z tarcic, na biegunach,
piąte z dranic. Wychodząc z tych obór
na podwórze wrota z tarcic na biegunie,
z zaporą drewnianą, pokrycie tych obór
stare słomą targaną, mieyscami strzecha
wydarta; czwarta od podwórza do kwa-
dratu szopa z drzewa przeciranego w wę-
gieł do konserwaeyi siana, wrota z tarcic
na biegunie z zasuwą drewnianą, w środ-
ku przegrodzenie z laskowania, w tym
1'órtka z tarcic na biegunie, obok tey stay-
nia z takiegoż Jrzewa, wrota z tarcic na
biegunie z zasuwą drewnianą, fórtka na
tył do obór z deszczek na biegunie, w
tey stayni podłoga z dylów, dla koni czte-
rech przeoryn z dylów cztyry, drabina
iedna, żłób ieden, na tey szopie у stayni
dacli od podwórza słomą dekowany, od
środka obór snopkami poszyły, u góry

szczytów dwa małych zabite dranicami;
idąc od tych obór na środku podwórza
studnia porządna ocembrowana dylami ol-
chowemi, żóraw do wody stary, koryto
iedno. Druga studnia przy szopie podob-
nież ocembrowana, żyraw stary, koryt
dwa. Przy tey szopa na czterech słupach,
od pola ściana zadylowana w słupy z
drzewa starego, w tey fórlka w pole z

i dranic na biegunie, tamże chlew z drze-
wa różnego starego w węgieł budowany,
podręby wygniłe, miejscami у ściany,
wrota z dranic na biegunie, przy tym
chruściany bez drzwi, pokrycie tych chle-
wów у szopy słomą stare, miejscami
strzecha wydarta; od tych chlewów do
węgła piekarni zagrodzenie chrustem ło-
zo ,v уm. Przy samym folwarku fórtka z
żerdzi na biegunie.

Ogrody folwarczne do warzywa. Za
folwarkiem ogiód duży ogrodzony płotem
łozowym, ogród drugi za szpiklerzein, od
pola ogrodzony chrustem, od gumniska
laskowaniem, do tego przy szpiklirzu fórt-
ka z tarcic na biegunie.

Przy tym folwarku groble, rowy po
wsiach у w polu mieyscami potrzebuią
poprawienia.

Wysiew w tym folwarku żyta у j/sze-
nicy: w roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
siódmym wysiano żyta trzecinników dwa-
dzieścia, użęto żyta z tego wysiewu w
roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt ósmym
kop sto cztyrdzieście. cztyry, snopów pięt-
naście. Wysiano żyta jarego na wiosnę w
roku tysiąc siedmsetnyrn siedmdziesiąt
ósmym trzecinników trzy, z tego użęto ży-
ta jarego kop pięć. Wysiano ieczmienia trze-
cinników trzy, z tego użęto kop dwadzie-
ścia, snopów czterdzieści osim. Wysiano
owsa trzecinników dziewięć, czwierci dwie,
z tego użęto owsa kop trzydzieści cztyry,
snopów dwazieścia. Wysiano gryki trze-
cinnik ieden, z tey użęto wozów szesna-
ście, snopów pięćdziesią ośm. Wysiano
grochu czwierć iedna,, nakoszono wozów
dwa. Wysiano pszenicy jarcy czwierć ied-
ną, z tey użęto pszenicy kopę iedna,, sno-
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pów pięćdziesiąt. Wysiano lnu czwierć
iedną, z tego urwano kop cztyry. Wysia-
no konopi garcy ośm, urwano konopi
płoskónok garści dwadzieścia, urwano ko-

nopi maciorek kopę iedną. Nakoszono
siana styrt dwie, stóg ieden, czyni gospo-
darskich wozów sto pięć. numero sto
pięć.

Wieś Soeha do tegoż folwarku Ruezek należąca.

Osiadlość poddaństwa ieyke wsi tfochi.

Pierwszy Iwan Harasimczuk z żoną
Maryną, maią synów trzech: Pawła, Pro-
tasa у M usiej a, cór dwie: Hapę у Małaszkę,
chatę, stodołę, chlew z drzewa, wołów cztyry,
krów trzy, jałowniku dwoie., świń pięcioro,
pasieki pni pięć, grunt trzyma podług
dawney pomiary, z tego służy pańszczyzny
męzkiey dni dwa. kobita dni dwa, daie
do dworu kur dwoie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, siemienia lnianego garniec,
talkę lniane iedną, płaci czynszu z groszo-
wym złotych szesnaście, groszy szesnaście.
Drugi Potap Mitiuk z żoną Eudokią, maią
synów trzech: Andrzeja, Audyja у Daniła,
cór dwie: Audijkę у Hapę, ma przy so-
bie brata Mykitę z żoną Paraską, ci maią
córkę Uliannę, chatę, stodołę, świronek,
chlewów dwa z drzewa, koń ieden. wołów
cztyry, krów pięć, jałowniku pięcioro,
świń sześcioro, owiec dwadzieścioro, grunt
trzyma podług dawney pomiary, z tego
służy pańszczyzny męzkiey dni dwa, ko-
bita dni dwa, daie do dworu kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci:czynszu z groszo-
wym złotych piętnaście, groszy piętnaście.
Trzeci Petruk Hołowacz z żoną JNastazyą,
maią syna Onufrego/córkę Katarzynę, ma
przy sobie braci dwóch: Ustyna z żoną
Hapą, Stepana z żoną Orynką, chatę, świ-
ronek, stodołę, chlewów dwa z drzewa,
wołów trzy, krów cztyry, jałowniku pię-
cioro, świń pięcioro, owiec piętnaścioro,
grunt trzyma podług pomiary, z tego służy
pańszczyzny męzkiey dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynsu z groszowym złotych dwadzieścia

ieden, groszy dwadzieścia ieden. Czwarty
Tymosz Łosinczuk z żoną Fedorą, maią
córek trzy: Hapę, Eudokię у Annę, chatę,
stodołę z "drzewa, chlew z chrustu, koń
ieden, krowa iedna, byczek ieden, świń
trzy, owiec pięcioro, grunt trzyma podług
pomiary, służy pańszczyzny męzkie dni
dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
talkę iedną, płaci czynszu złotych dziesięć,
groszy dziesięć. Piąty Tadeusz Hołowacz
z żoną Maryną, maią synów trzech: Uenisa,
Symona у Tadeusza, chatę, stodołę z drze-
wa, chlewów dwa z chrustu, wołów dwa,
krów cztyry, jałowniku dwoie, świń sied-
mioro, owiec dziewięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci czynszu złotych
dziesięć, groszy dziesięć. Szósty Chwedor
Harasim z żoną Wasią, maią synów dwóch:
Mątwie ja у Makarego, córę Tetjanę, ma
przy sobie brata Olexieja z żoną l)omi-
keją, chatę, stodołę, chlewów dwa z drze-
wa, wołów cztyry, krów trzy, jałowniku
troie, świń czworo, owiec dziewięcioro,
pasieki pni dwadzieścia, grunt trzyma pod-
ług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dvya, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iednę, płaci czynszu złotych
szesnaście, groszy piętnaście. Siódmy Jan-
ko Korol z żoną Maryną, maią syna Osta-
pa, cór dwie: Hapę у Hrypę, chatę, sto-
dołę, chlew z drzewa, wołów zalożnych
dworskich dwa, krowa iedna, świnia ied-
na, grunt trzyma podług pomiary, służy
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pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę iedną,
płaci czynszu złotych sześć, groszy sześć.
Ósmy Musiey Ostapczuk z żoną Eudokią,
raaią syna Chwedora, chatę, stodołę, świ-
ronek, chlewów dwa z drzewa, wół ieden,
krów dwie, byczek ieden, świń czworo,
owiec troie, pasieki pni dwanaście, grunt
trzyma podług pomiary, służy pańszczyzny
męzkie dni dwa, ко bita dni dwa, daie
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaś-
cie, lnu garniec, talka iedna, płaci czyn-
szu złotych dziewięć, groszy dziewięć.
Dziewiąty Antoni Sinacz z żoną Katarzy-
ną, maią córę Eudokię, ma przy sobie
brata Kornija, chatę, stodołę, świronek z
drzewa, chlewów dwa z chrustu, wołów
dwa, krów dwie, byczek ieden, świń troie,
owiec troie, grunt trzyma podług pomia-
ry, służy pańszczyzny męzkie dni d\ya,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, grzybów piętnaście, lnu garniec,
talkę iedną, płaci czynszu złotych dzie-
sięć, groszy dziesięć. Dziesiąty Michał-
l<o Wołynczuk z żoną Fedorą, maią synów
dwóch: Michayła у Chwedora, córę Darią,
chatę, stodołę, chlew z drzewa, wołów
cztyry, krów cztyry, jałowniku pięcioro,
owiec troie, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę iedną,
płaci czynszu złotych dziesięć, groszy dzie-
sięć. Jedynasty Fedor Woronowicz z żoną
Nastazyą, maią syna Omelana, córkę Teti-
anę, chatę, stodołę, świronek z drzewa,
chlewów dwa z chrustu, koń ieden, krów
trzy, jałowniku dwoie, owiec troie, pasie-
ki pni trzy, grunt trzyma podług pomiary,
służy pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita
dni dwa, daie kur dwie, jay dziesięć,
grzybów piętnaście, lnu garniec, talkę ied-
ną, płaci czynszu złotych trzynaście, gro-
szy trzynaście. Dwunasty Hawryło Woro-

chlewów dwa z drzewa, koń ieden, wołów
iztyry, krów pięć, jałowniku dwoie, świń
sześcioro, owiec dziesięcioro, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci czynszu z groszo-
wym złotych dwadzieścia ośm, groszy dwa-
dzieścia ośm. Trzynasty Mikołajowa wdo-
wa, ma synów trzech: Wasyla, Kondrata
у Stepana, cór dwie: Barbarę у Daryą,
chatę starą, stodołę, chlew z chrustu, wo-
łów dwa—założny dworski ieden, iey dru-
gi, krowę iedną, owce iedną, grunt trzy-
ma podług pomiary, służy pańszczyzny
dni dwa męzkie, kobita dni dwa, daie kur
dwie, jay dziesięć, talkę iedną, płaci czyn-
szu złotych ośm, groszy ośm. Czternasty
Hryhor Kostrowski z żoną Zofią, maią
cór trzy: Fedorę, Krystynę у Nastazyą,
ma przy sobie ziencia Jana z żoną Anną,
ci maią syna Wasyla, chatę, stodołę, chle-
wów dwa z drzewa, koń ieden, wołów
trzy, krów trzy, jałowniku pięcioro, świń
czworo, owiec dwanaścioro, pasieki pień
iedfn, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę iedną,
płaci czynszu złotych dziesięć, groszy dzie-
sięć. Piętnasty Махут Szczorbicz z żoną
Daryą, maią synów trzech: Tymosza, Sa-
muyła у Omelana, cór trzy: Annę, Domini-
kę у Jerynę, chata, stodoła z drzewa, chle-
wów dwa z chrustu, koń ieden, wołów
dwa—ieden założny dworski, drugi iego,
krowa iedna, jałowniku dwoie, świń troie,
owiec ośm, pasieki pni pięć, grunt trzyma
podług pomiary, służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci czynszu z groszowym
złotych dziesięć, groszy dziesięć. Szesnasty
Mykita Pulmcz z żoną Fruzyną, maią syna
Lenia у córkę Охспіс, т а braci dwóch:
Semona у Janka у siostrę Krystynę, cha-
ta, stodoła, chlew z drzewa, krowa iedna,
ialówka iedna, owiec ośm, grunt trzyma

51
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podług pomiaiy. służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, kur dwie, jay
dziesięć, grzybów piętnaście. Jnu garniec
iedeiij talkę iedną, płaci czynszu z gro-
szowym złotych dziesięć, groszy dziesięć,

Summa poddaństwa wsi Socki, Gospo-
darzów osiadłych szesnastu, pańszczyzny
męzkiey у kobiciey w tydzień dni sześć-
dziesiąt cztyry. Familia: synów dwudziestu
ośmiu, cór dwadzieście trzy, braci sześciu.
Zabudowa: chat szesnaście, stodół szesna-
ście, świronków sześć, chlewów dwadzie-
śde sześć. Majątek: koni sześć, wołów
dwornych cztyry, chłopskich trzydzieście
trzy, krów sztuk czterdzieście cztyry, ja-
łowniku sztuk trzydzieście siedra, świń
sztuk pięćdziesiąt iedna, owiec sztuk sto
piętnaście, pasieki pni czterdzieście sześć.
Danina, kur sztuk trzydzieście dwie, jay
sztuk sto sześćdziesiąt, grzybów sztuk
dwieście czterdzieście. siemienia lnianego
garcy szesnaście, talek lnianych szesnaście,
czynszu z groszowym złotych dwieście
ośm, groszy dwadzieścia dwa, arendy
roczney z karczmy podług kontraktu zło-
tych cztyrysta. tenże arendarz Soski daie
łoju nietopionego kamień ieden.

W tey że wsi Sosie cerkiew z drzewa
sosnowego, dużo stara z cmentarzem na
puł ogrodzonym, tamże zabudowa budyn-
ków gospodarskich J. X. prezbytera na
gruncie funduszowym, tenże J. X. prez-
byter używa gruntu у łąk funduszem so-
bie nadanych у podług pomiary dawney.

Tamże na końcu w Sosie przy cerk-
wi karczma skarbowa reperowana w roku
tysiącznym siedmsetnym siedmdziesiąt ós-
mym. Opisanie one//. Jadąc ze dworu Sos-
kiego wrota do sieni wjezdnych poiedyń-
cze z deszczek na biegunie, ściany w tych
sieniach z oblaków sosnowych ciosanych,
w węgieł У w słup budowane, w środku
słupów trzy, na nich belki mizerne, bez
drabin у żłobów, w tych sieniach po le-
woy stronie komórka z takiegoż drzewa
w węgieł, drzwi do nioy połamane z ied-
ną zawiasą żelazna, w uszaku kruków że-

laznych dwa, okienko małe bez ram у
szkła, bez pótapu у podłogi, wrota drugie
do wyjazdu z deszczek na biegunie, w
tych fórtka z dranic na biegunie, zrąb do
izby arędarskiey z drzewa różnego ciesa-
nego w węgieł, u dołu podręby nowe у
po sztuk trzy drzewa nowego, u góry
oszwy nowe, reszta drzewa zbyt starego;
wchodząc z sieni do izby drzwi stare po-
łamane na zawiasach, krukach dwóch,
probóy od klamki z antabką żelazną, ha-
czek żelazny z proboiami, w izbie okien
cztyry w drzewo oprawne, szybki różne
bez okucia, komin murowany prostą ro-
botą, równo z pułapem, pod dachem zbro-
żyny nie wylepione, pod kapą kominową
piec z cegły do pieczenia chleba, piec
kaflowy z różnych kaflów na prętach że-
laznych podmurowany, połap z tarcic za-
kładany, stół prosty z tarcic, zydel pro-
sty, ławek przy ścianach у piecu pięć, z
izby do kom )ry drzwi stolarską robotą, (na)
krukach dwóch, blaszka у antabka żelazna
od klamki, skobel we dwa nity żelazny z
pro bojami, drzwi drugie na ulice ku cer-
kwi na zawiasach, krukach dwóch, z za-
suwą żelazną, połap w izbie у w komorze
zakładany, mieyscami wygnił, okno iedno
w drzewo oprawne, szybki drobne, wybi-
tych szyb cztery, przy tym okiennica na
zawiasach, krukach dwóch, przy drugich
oknach zasuw starych z tarcic cztyry,
dach na tey karjzmie pokryty .nowo sło-
mą prostą. W tyle karczmy browar z obla-
ków ciosanych w węgieł budowany, wro-
ta z deszczek na biegunie, skobel żelazny
z proboiami, w środku ozdownia bez pó-
łapu nie dokączona, horno do kotła przez
część cegłą, przez część gliną wylepione,
pokryty dranicami staremi у szczyty. Stu-
dnia nowo zreparowana z żurawiem у
ryną olchową. Przy tym browarze woło-
wina z drzewa starego, w węgieł у słupy
przybudowana, wrota z tarcic na biegunie,
pokrycie słomą stare, mieyscami strzecha
wydarta. Tamże stodółka pusta, z oblaków
budowana cienkich w węgieł, ścian wszyst-
kich sześć, całych cztyry, a dwie wybra-
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no, pokryta przez puł słomą prostą, a
przez puł targaną. Przy tey chlew przez
puł z drzewa cienkiego w węgieł, a przez
puł chrustem zagrodzony, drzwi dwoie z
dranic, pokryty słomą targaną.

Ze ivsi Rowin wyżey wspomnionych
wydzielono gospodarzom sześciu do tegoż
folwarku Buczek. Pierwszy Józef Misio-
niec z żoną Daryą, maią syna Daniła, ma
przy sobie brata Semena z żoną Anną, ci
maią syna Dawida, córę Prusią, chatę,
stodołę, świronek, chlewów dwa z drzewa,
koń ieden, wjłów dwa, krów dwie, świń
czworo, owiec ośmioro, pasieki pni czty-
ry, grunt trzyma podług dawney pomiary,
z tego służy pańszczyzny męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, daie do folwarku Ruczek
kur dwie, jay dziesięć, grzybów piętnaście,
lnu garniec, talkę lnianą iedną, płaci czyn-
szu z groszowym złotych dwadzieścia, gro-
szy dwadzieścia. Drugi Jakim Zayczuk
z żoną Paraską, maią synów dwóch: Wa-
syla у Kondrata, chatę у stodołę chlew z
drzewa, koń ieden, wół ieden, krów dwie,
byczek ieden. świnia iedna, owiec czworo,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa.
daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów pięt-
naście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych pięć, gro-
szy pięć. Trzeci Prokop Terlecki z
żoną Daryą, maią synów czterech: Ja-
na, Olexieja, Jakuba у Harasima, córę
Marynę, chatę, stodołę, świronek, chlewów
dwa z drzewa, wołów dwa, krów trzy.,
jałowniku troie. świń troie, owiec sześcio-
ro, grunt trzyma podług pomiary, służy
pańszczyzny męzkie dni dwa, kobita dni
dwa, daie kur dwie, jay dziesięć, grzy-
bów piętnaście, lnu garniec, talkę iedną,
płaci czynszy złotych dwa, groszy dzie-
więtnaście. Czwarty Michayło Sawczuk z
żoną Anną, maią syna Ihnata, cór dwie:
Hapę у Paraskę, chatę, stodołę, chlew z
drzewa, wołów dwa, krów dwie, jałowni-
ku dwoie, świń dwoie, owiec pięcioro,
grunt trzyma podług pomiary, służy pań-
szczyzny męzkie dni dwa, kobita dni dwa,

daie kur dwie, jay dziesięć, grzybów
piętnaście, lnu garniec, talkę iedną, płaci
czynszu z groszowym złotych dziesięć,
groszy dziesięć. Piąty Wasyl Sawczuk z
żona Aanną, maią synów czterech: Mąt-
wi ja, Hryhora, Chwedora у Petra, córę
Hapę, chatę, stodołę, świronek у chlew
z drzewa, drugi chlew z chrustu, koń
ieden, wół ieden, krów dwie, jałowniku
dwoie, świń czworo, owiec ośmioro,
grunt trzyma podług dawney pomiary, z
tego służy pańszczyzny mięzkic diii dwa,
kobita dni dwa, daie kur dwie, jay dzie-
sięć, grzybów piętnaście, siemienia lniane-
go garniec ieden, talkę łnianią iedną, pła-
ci czynszu z groszowym złotych dwadzie-
ścia, groszy dwadzieścia. Numero szósty
Harasim Misiowiec z żoną Natalią, maią
córek dwie: Katarzynę у Оіехс. ma prz.y-
sobie brata Wasyla z żoną Prusią, ci maią
syna Demjana, córę Hapę, chatę z drze-
wa starą, stodołę z drzewa, świronek z
drzewa, chlew z drzewa, drugi z chrustu,
wołów dwa, krów trzy, jałowniku troie,
świń czworo, owiec pięcioro, pasieki pień
ieden, grunt trzyma podług dawney po-
miary, z tego służy pańszczyzny męzkie
dni dwa, kobita dni dwa, daie kur dwie,
jay dziesięć, grzybów piętnaście, lnu gar-
niec, talkę iedną, płaci czynszu z groszo-
wym złotych dziesięć, groszy dziesięć.

Summa poddaństwa w tey wsi Bowi-
nach należą do Buczek. Gospodarzów osia-
dłych sześciu, pańszczyzny męzkiey у ko-
bita w tydzień dni dwadzieścia cztyry.
Familia', synów dwunastu, cór sześć, bra-
ci dwóch. Zabudowa', chat sześć, stodół
sześć, świronków sześć, chlewów dziesięć.
Maiąteh wołów у koni: koni troie, wołów
chłopskich dziesięć, krów cztyrynaście, ja-
łowniku sztuk trzynaście, świń sztuk
ośmnaście, owiec sziuk trzydzieście sześć,
pasieki pni pięć. Danina: kur sztuk dwa-
naście, jay kurzych sztuk sześćdziesiąt,
grzybów sztuk dziewięćdziesiąi, siemienia
lnianego garcy sześć, lalek lnianych sześć,
czynszu z groszowym złotych sześćdziesiąt
dziewięć, groszy dwadzieście cztyry.
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Szpklerz ш Piaskach w Brześciu^ Li-
tewskim nad Bugiem portowy do sypania
zboża na fryor у złożenia у innych towa-
rów, z drzewa sosnowego kostkowego, na
pałach dębowych w węgieł budowany, w
środku dwa słupki od przepierzenia, pod-
łoga z tarcic zapuszczona, bez półapu,
drzwi dwoie,—pierwsze od przyiazdu na
zawiasach trzech, kruków trzy z zamkiem
wnętrznym, skobel żełazny we trzy nity z
dwoma proboiami, z kłódką prostą do
zamknięncia, drugie drzwi na tył od Bu-
gu na zawiasach-trzech у krukach trzech,
z zaporą drewnianą, do tey w uszakach
kun żełaznych dwie,. przy tych drzwiach
od Bugu ściana spaczona, dach pokryty
słomą, pokrycie stare powleczone słomą
targaną, mieyscami strzecha wydarta.

Powinność poddaństwa osiadłego w
wsiach folwarków hrabstwa Dorohiczynshie-
(jo. Wieś Lipniki, Pikacze у Misiowce, ci
służą pańszczyzny w tydzień podług gruntu
dawniey wymierzonego męzkie dni dwa,
kobita dni dwa, drudzy po dniu męzkim у
kobiecim, gwałty równie wszyscy odby-
waią, zaczowszy od S.-Jerzego święta
Ruskiego do S-o Marcina biskupa święta
rzymskiego wiele ich może bydż w cha-
cie zdoinych do roboty, zostawiwszy iedną
osobę dla pilnowania ognia у złodzieja, w
każdym tydniu dzień ieden do jakiey
czynności dwór roskaże wychodzą. Stróże
do dworu Soskiego koleyno pełnią, iednak
gdy na stróży będzie, pańszczyzna mu
czterodniowa w tym tygodniu opuszczona
bydż ma. Dwudniowy zaś tylko pułtydnia
pełni stróże. Wartę nocną wszyscy koley-
no, wiełe im dwór roskaże, do folwarku
у w połę do pilnowania zboża bez dnia
pańszczyzny. Z wywuzką zboża do Pala
Brzeskiego na fryor, którzy maią sprzężay
bądź więcey bądź mniey bawi tygodnia,
iednak pańszczyzna za ieden tydzień mę-
zka przyięta, kobita zaś pańszczyznę swoią
odbywa. Maty do statków, wiele dwór
koże, daią, daią, kury, jaja, grzyby, sie-
mio lniane garcem dubeltowym daią, tal-
kę lnianą dwułokciowę. Czynsz z groszo-

wym pracą podług dawnego inwętarza.
Podymne podług taryffy у kwitów sami
za siebie dwoma ratami—septembrową у
marcową opłacaią. Do folwarku Rowin.
miasto Dorohiczyn, przedmieście Zarzecz-
ka, Starosiele, Nowiki, Illucze у Maracze
mieszczanie służą w tydzień pańszczyzny
męzki dzień ieden, kobita dzień ieden.
Przedmiecie Zarzeczka służą pańszczyzny
w tydzień męzkie dni dwa, kobita dzień,
Starosiele у Nowiki pańszczyzny w tydzień
męzkie dni dwa у kobita dni dwa, gwał-
ty równie wszyscy pełnią od s-o Jerzego
święta ruskiego aż do S-o Marcina bisku-
pa święta rzymskiego, wiele ich może
bydż w chacie zdolnych do robot}', zosta-
wiwszy iedną osobę dla pilnowania ognia
у złodzieja w każdy tydzień dzień ieden
do jakiey czynności dwór każe wychodzą.
Stróże tygodniową do folwarku Rowin ko-
leyną pełnią, iednak gdy na stróży będzie
czterodniowey, pańszczyzna mu tygodnio-
wa opuszczona, dwudniowy zaś tylko puł-
tydnia stróże pełni. Wartę nocną chrześcia-
nie z żydami w mieście koleyno odbywa-
ią ze wsiów wszyscy koleyno do folwarku
Rowinskiego, wiele dwór każe, bez dnia
pańszczyzny. Z wywuzką zboża do pala
Brzeskiego, którzy maią sprzężay pańsz-
czyzna męzka mu w tym tydniu opuszczo-
na, kobita zaś swoią pańszczyznę odbywa.
Kury, jaja, siemię lniane dubeltowym gar-
cem, tal id lniane dwułokciowę, maty do
statków daią, czynsz z groszowym podług
dawnego inwętarza płacą, podymne pod-
ług taryffy у kwitów sami za siebie dwo-
ma ratami Septembrową у Marcową opła-
caią. Do folwarku Ostrowek wieś Sałowa,
wieś Sulki у wieś Rowiny—ci służą pań-
szczyzny w tydzień' każdy gospodarz męz-
kie dni dwa, kobita dni dwa, gwałty
wszyscy równie pełnią od Ś o Jerzego
święta ruskiego do S-o Marcina biskupa
święta rzymskiego, wiele ich może bydź
w chacie zdolnych do roboty, zostawiwszy
iedną osobę dla pilnowania ognia у zło-
dzieia, w każdy tydzień dzień ieden, do
iakiey czynności dwór rozkaże wychodzą.
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Stróże tygodniową do folwarku Ostrowek
kolejno pełnią, iednak gdy na stróży bę-
dzie, pańszczyzna mu czterodniowa opusz-
czona. Wartę nocną wszyscy koleyno bez
dnia pańszczyzny wielu dwór roskaże do
folwarku pełnią, z wywuzką zboża do pala
Brzeskiego, którzy maią sprzężay, pańsz-
czyzna mu męzka w tym tygodniu opusz-
czona, kobita zaś pańszczyznę swoią zupeł-
nie odbywa, kury, jaja, grzyby, siemię
lniane po garcu dubeltowym, talkę lniane
dwułokciowę, maty do statków wiele każą
daią. czynsz z groszowym podług dawne-
go inwentarza płacą, podynme podług
taryffy у kwitów dwoma ratami Septemb-
rową у marcową sami za siebie opłacaią.
Do folwarku Ruczek wieś Socha у wy-
dzielonych z Rowin sześciu gospodarzów
równe powinności у daniny pełnią, iak
poddaństwo wyż pomienione do folwarku
Ostrowek.

W tych wsiach wyżey wspomnionych
w inwętarzu, którzy maią pasiekę, przy
zesłanym z folwarku Soskiego na puł mio-
du do skarbu daią.

Gaie, zapusty у zaroś/e do folwarków
wyż wspomnionycli należące. Pierwszy gaik
olchowy pod folwarkiem Rowinskim od
miasta Dorohiczyna, drugi gaik od tego
folwarku do folwarku Ostrowek olchowy,
tamże у zarośie łozowe, od folwarku Ost-
rowek ciągnie się gaik Porohilec z zapus
tem do folwarku Ruczek, tamże są zaro-
śle drobne, od folwarku Ruczek do O w
siszcz ciągnie się zapust wkoło, zarośle
zaś różnego drzewa między wsiami Sochą^
Rowinami у pod folwark Soski.

Ograniczenie hrabstwa Dorohiczynsliieyo, fol-
warków у wsiów do nich należące.

Primo. Od wschodu słońca zaczyna się
granica od wsi Bezdzieża у Wawuliez, ciąg-

nie się do granicy wsi Skibicz, na połud*
nie ciągnie się do granicy wsi Zaplisia у
Wincza-, od tey ciągnie: się błotami do
granicy wsi Wołki Radowizkiey, od tey
także ciągnie się błotami do granicy do
wsi Pirkowiez, od tey także błotami ciąg-
nie się na zachód słońca do granicy wsi
Symonowszczyzny у wsi Torokan, od To-
rokan na pułnoc ciągnie się do granicy
wsi Łosincow у wsi Wołki Hetmanskiey,
od tey ciągnie się po pod borem do gra-
nicy wsi Hoszowa у wsi x Dobrowek, od
tey ciągnie się do granicy wsi Bezdzieża.
Te ograniczenie nawkoło osypane kopcami.

Do takowego inwentarza przy uproszo -
ney stronie szlachty у ienerała sądowego
powiatu Pińskiego z przyciśnioną pieczę-
cią własną się ręką podpisuię Datm w
Sosze roku у dnia ut supra. U tego in-
wentarza podpisy rąk tak samey W-ey
Ostrowskiey jako też przytomnych ichm-
ściów у ienerała woźnego przy pieczęciach
dwóch sygnetowych na czarnym, a trze-
ciey na czerwonym lakach his ехргіпшп-
tur verbis. Barbara z Jabłonowskich Ost-
rowska czesznikowa Bydgowska pułkow-
nikowa buławy wielkiey koronney L. S.
Stanisław Uminski chorąży przytomny mp.
L. S. Przytomny do tego inwentarza dóbr
z attynenciami Dorohiczyna, w Pińskim
leżących, konsukcessorom zeszłego Ostrow-
skiego pułkownika buławy wielkiey koron-
ney wydanego podpisuię się Jan Bonifacy
Filipowicz komornik woiewodztwa Miń-
skiego L. S. Przytomny będąc do tego
inwentarza podpisuię się Kazimierz Soko-
Iinski mp. Przytomny będąc у oczewisty
do tego inwentarza podpisuię się Felix
Błocki mp. Benedykt Kwiatkowski jene-
rał I. к mści pttu Pińskiego.
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Suttifflafiusz poddaństwa у żydów w hrabstwie DorohiGzynskim osiadłych,
powinnosei, familij, zabudowy, maiątku ieh, daniny, intraty pienięźney, in-
wentarza spisanego wyeiącjniony w komput roku Pańskiego tysiąc siedm-

setnego siedmdziesiąt ósmego.

Wieś Lipniki. Osiadłych gospodarzów
siedmdziesiąt ieden. Powinności: dni męz-
kich sto dwadzieście sześć, kobiecich sto
dwadzieście pięć. Familij: synów dziewięć-
dziesiąt dziewięć, cór siedmdziesiąt siedm,
braci szesnastu. Zabudowy chhpshiey: chat
siedmdziesiąt iedna, stodół siedmdziesiąt,
świronków czterdzieście, chlewów sto dwa-
naście. Zabudowy żydowslcky: karczma
jedna, browar ieden, chlew ieden, Maiąt-
ku: koni Ł trzydzieście, wołów dworskich
dziewięć, chłopskich sto pięćdziesiąt ie-
den, krów sztuk sto dwadzie ośm, ja-
łowniku sztuk sto trzydzieście trzy, świń
sztuk sto dziewięćdziesiąt iedna, owiec
sztuk trzysta czterdzieście pięć, pasieki pni
siedm. Daniny: kur sztuk sto dwadzieście
pięć, jay kop czternaście, sztuk czterdzie-
ście, grzybów kop dwadzieście, sztuk pięć-
dziesiąt eztyry, Jnu trzecinnik ieden, garcy
sześćdziesiąt, talek sztuk sześćdziesiąt dwe,
czynszu złotych pięćset czterdzieście, gro-
szy dwadzieście ieden. Arendy złotych
tysiąc trzysta, łoiu kamień ieden.

Wieś Pikacze; Osiadłości: gospodarzów
dwudziestu trzech. Powinności dm męzkich
trzydzieście dziewięć, kobiecich czterdzie-
ście. Familij: synów trzydziestu trzech,
cór dwadzieście iedna, braci pięciu. Za-
budowy chhpshiey. chat dwadzieście trzy,
stodół dwadzieście cztyry, świronków czter-
naście, chlewów dwadzieście pięć. Zabu-
dowy żydowskie//: karczma iedna, świro-
nek ieden. Maiątku: koni dziewięć, wo-
łów dworskicii dwa, chłopskich czterdzie-
ście siedm, krów sztuk czterdzieście dwie.
jałowniku (rzydzieścioro siedmioro, świń
pięćdziesiąt troie, owiec sztuk sto dwa-

dzieście iedna, pasieki pni ośmnaście.
Daniny: kur sztuk czterdzieście. jay kop
trzy, sztuk dwadzieście, grzybów kop pięć,
lnu garcy czterdzieście, talek sztuk dwa-
dzieście, czynszu złotych sto dziewięćdzie-
siąt pięć, groszy dziewiętnaście. Aręda do
Lipnik.

Wieś Misiowce. Osiadłości: gospodarzów
pięciu. Powinności', dni męzkich siedm,
kobiecich siedm. Familij: synów dziewię-
ciu, cór pięć, braci dwóch. Zabudowy
chłopshiey: chat pięć, stodół ośm, świron-
ków sześć, chlewów dziesięć. Maiątku:
koni troie, wołów chłopskich siedmnaście,
krów sztuk piętnaście, jałowniku dwadzie-
ścioro czworo, świń siedmdziesiąt ośm,
owiec sztuk czterdzieście ośm. Daniny:
kur sztuk ośm, ]ay sztuk czterdzieście,
grzybów kopa iedna, sztuka iedna, lnu
garcy ośm, talek sztuk cztyry, czynszu
złotych sto dziewięć, groszy dwadzieście
ieden. Arenda do Lipnik.

W mieście Dorohiczynie. Żydzi. Osia-
dłości: gospodarzów czterdziestu trzech.
Zabudowy żydowskiey: karczem pięć, bu-
dynków trzydzieście ośm, świronków dzie-
sięć, browarów dwanaście, chlewów dwa-
dzieście trzy, czynszu złotych dwieście
pięćdziesiąt sześć, groszy sześć у puł.
Arendy złotych cztyry tysiące dwieście,
łoiu kamieni trzy.

W tymże mieście chrześcianie у przed-
mieście Źarzeczka. Osiadłości: gospodarzów
czterdziestu sześciu. Powinności: dni męz-
kich pięćdziesiąt ośm, kobiecich trzydzie-
ście pięć. Familij: synów siedmdziesiąt
ieden, cór pięćdziesiąt ośm, braci ośmiu.
Zabudowy chłopskicy: chat czterdzieście
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siedm, stodół czterdzieście trzy, swiron-
ków iedynaście, chJewów czterdzieście sześć.
Maiąłku: koni szesnaście, wołów dwor-
skich dwadzieście trzy, chłopskich pięć-
dziesiąt pięć, krów sztuk ośmdziesiąt pięć,
jałowniku siedmdziesiąt sześć, świń sto
iedna, owiec sztuk dwieście czterdzieście
trzy, pasieki pni sześćdziesiąt dwa. Da-
niny, kur sztuk siedmdziesiąt cztyry, jay
kop sześć, sztuk dziesięć, Jnu trzecinnik
ieden, garcy dziesięć, talek sztuk trzydzie-
ście siedm. Czynszu złotych ośmset dwa-
dzieście cztyry, groszy dwadzieście trzy.

Wieś Starosiele. Osiadłości: gospoda-
rzów trzydziestu ośmiu. Powinności: dni
męzkich pięćdziesiąt ośm, kobiecich czter-
dzieście sześć. Familij: synów siedmdzie-
siąt dziewięć, cór czterdzieście ośm, braci
szesnastu. Zabudowy chłopskiey. chat trzy-
dzieście ośm, stodół trzydzieście ośm.
świronków dziewiętnaście, chlewów czter-
dzieście. Maiąłku: koni dwadzieście sześć,
wołów dworskich szesnaście, chłopskich
sześćdziesiąt dwa, krów sztuk ośmdziesiąt
iedna, jałowniku siedmdziesiąt, świń sto
czyrdzieście cztyry, owiec sztuk dwieście
pięćdziesiąt siedm, pasieki pni siedmna-
ście. Daniny: kur sztuk siedmdziesiąt ośm,
jay kop sześć, sztuk trzydzieście, lnu trze-
cinnik ieden, garcy czternaście, talek sztuk
trzydzieście dziewięć, czynszu złotych sześć-
set siedmdziesiąt ośm, groszy dwadzieścia
ieden у pul.

Wieś Nowiki, llluczc у Haracze. Оніа-
dlości: gospodarzów dwunastu. Powinności:
dni męzkich dwadzieście cztyry, kobiecich
dwadzieście cztyry. Familij: synów czter-
nastu, cór trzy, brat ieden. Zabudowy
chłopskiey: chat trzynaście, stodół dwana-
ście, świronków siedm, chlewów siedm-
naście. Majątku: koń ieden, wołów dwor-
skich dwa, wołów chłopskich dwadzieście
cztyry, krów sztuk dwadzieście siedm, ja-
łowniku trzydzieścioro, świń dwadzieście
pięć, owiec sztuk sześćdziesiąt dziewięć,
pasieki pni czlyrdzieście cztyry. Daniny:
kur sztuk dwadzieście dwie, jay kopa
iedna, sztuk pięćdziesiąt, lnu garcy dwa-

dzieście dwa, talek sztuk iedynaście, czyn-
szu złotych sto pięćdziesiąt dwa, groszy
dwadzieście ośm. Arendy złotych sto trzy-
dzieście, łoju puł kamienia.

Wieś Salowa. Osiadłości: gospodarzów
iedynastu. Powinności dni męzkich dwa-
dzieście dwa, kobiecich dwadzieście dwa.
Familij: synów dziesięciu, cór ośm, braci
dwóch. Zabudowy chłopskiey. chat iedy-
naście, stodół dziesięć, świronków osm,
chlewów cztyrnaście. Majątku: koni siedm,
wołów chłopskich dwadzieście pięć, krów,
sztuk dwadzieście dwie, jałowniku dwa-
dzieścioro troje, świń dwadzieście pięć,
owiec sztuk sześćdziesiąt dziewięć, pasieki
pni dwadzieście ieden. Daniny: kur sztuk
dwadzieście iedna, jay kopa iedna sztuk
cztyrdzieście, grzybów kop dwie, sztuk
trzydzieście ośm, lnu garcy dwadzieście
siedm, talek sztuk dziesięć у puł, czynszu
złotych sto dwadzieście cztyry groszy sied-
mnaście.

Wieś Sudki. Osiadłości: gospodarzów
dziewięciu. Powinności: dni męzkich ośm-
naścic, kobiecich ośmnaścic, Familij: sy-
nów dziewięciu, cór ośm, braci cztyrech.
Zabudowy chłopskiej: chat dziewięć, sto-
dół dziewięć, świronków sześć, chlewów
dwanaście. Zabudowy Zydowskiey: karczma
iedna, świronek ieden, browar ieden,
chlew ieden. Majątku: koni sześć, wołów
dworskich trzy, chłopskich piętnaście,
krów sztuk dwadzieście, jałowniku dzie-
więtnaścioro, świń dwadzieście dwie, owiec
sztuk sześćdziesiąt iiedna. Daniny: kur
sztuk siedmnaście, jay kopa iedną, sztuk
dwadzieście pięć, grzybów kop dwie, sztuk
ośm, lnu garcy siedmnaście, talek sztuk
ośm у puł, czynszu złotych ośmdziesiąt
cztyry, groszy piętnaście, arędy złotych
dwieście trzydzieście, łoju pułkamenia.

Wieś Eowiny; Osiadłości: gospodarzów
ośmnastu. Powinności: dni męzkich trzy-
dzieście cztyry, kobiecich trzydzieście czty-
ry. Familij: synów dwudziestu sześciu,
cór dwadzieście siedm, braci trzech. Za-
budowy chłopskiey: chat ośinnaście, stodół
ośmnaście, świronków szesnaście, chlewów
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dwadzieście sześć. Zabudowy żydowskiey:
karczma iedna, browar ieden chlew ieden.
Majątku: koni iedynaście, wół dworski ie-
den, chłopskich trzydzieście sześć, krów
sztuk czterdzieście ośm, jałowniku pięć-
dziesiąt cztyry, świń pięćdziesiąt cztyry,
owiec sztuk sto trzydzieście dwie, pasie-
ki pni siedmdziesiąt siedm. Danina', kur
sztuk trzydzieście siedm, jay kop cztyry,
sztuk czterdzieście, grzybów kop cztyry,
sztuk trzydzieście,, lnu garcy trzydzieście
sześć, talek sztuk ośmnaście, czynszu zło-
tych sto pięćdziesiąt dziewięć, groszy
cztyry, arendy złotych cztyrysta, łoiu ka-
lnicń ieden.

Wieś Socha; Osiadłości: gospodarzów
szesnastu. Powinności', dni męzkich trzy-
dzieście dwa, kobiecich trzydzieście dwa.
Familij: synów dwudziestu ośmiu, cór
dwadzieście trzy, braci sześciu. Zabudowy
cMopshiey: chat szesnaście, stodół szesna-
ście, swironków sześć, chlewów dwadzie-
ście sześć. Zabudowy żydowskiey: karczma
iedna, browar ieden, chlewów dwa. Ma-
jątku- koni sześć, wołów dworskich czty-
ry, chłopskich trzydzieście trzy, krów
sztuk czterdzieście cztyry, jałowniku trzy-,
dzieście siedm, świń pięćdziesiąt iedna,
owiec sztuk sto piętnaście, pasieki pni
czterdzieście sześć. Daniny: kur sztuk
trzydzieście dwie, jay kop dwie, sztuk
czterdzieście, grzybów kop cztyry, lnu
garcy trzydzieście dwa, talek sztuk szesna-
ście, czynszu złotych dwieście ośm, gro-
szy dwadzieście dwa, arendy złotych czty-
rysta, łoiu kamień ieden.

Wydzielono z liowin do Ruczek. Osia-
dłości: gospodarzów sześciu. Powinności:
dni męzkich dwanaście, kobiecich dwa-
naście. Familij: synów dwunastu, cór
sześć, braci dwóch. Zabudowy chlopskie.y,

chat sześć, stodół sześć, swironków sześć,
chlewów dziesięć. Majątku: koni troie, wo-
łów chłopskich dziesięć, krów sztuk czter-
naście, jałowniku trzynaście, świń ośmna-
ście, owiec sztuk trzydzieście sześć, pasie-
ki pni pięć. Daniny: kur sztuk dwanaście,
jay kopa iedna, grzybów kopa iedna,
sztuk trzydzieście, lnu garcy dwanaście,
talek sztuk sześć, czynszu złotych sześć-
dziesiąt dziewięć, groszy dwadzieście
cztyry.

Summa efficit Osiadłości: gospodarzów
dwieście dziewięćdziesiąt ośm. Powinności:
dni męzkich cztyrysta trzydzieście, kobie-
cich trzysta dziewięćdziesiąt pięć. Familij:
synów cztyrysta, cór dwieście ośmdziesiąt
cztyry, braci sześćdziesiąt pięciu. Zabudo-
wy chlopskiey: chat dwieście pięćdziesiąt
siedm, stodół dwieście pięćdziesiąt cztyry,
swironków sto trzydzieście dziewięć, chle-
wów trzysta trzydzieście ośm. Zabudowy
żydowskiey: karczem dziesięć, budynków
trzydzieśoie ośm, swironków dwanaście,
browarów szesnaście, chlewów dwadzieście
osm. Majątku: koni sto ośmnaście, wołów
dworskich sześćdziesiąt, chłopskich czty-
rysta siedmdziesiąt pięć, krów sztuk
pięćset dwadzieście sześć, jałowniku sztuk
pięćset szesnaście, świń sztuk siedmset sześć-
dziesiąt dwie, owiec sztuk tysiąc cztyrysta
dziewięćdziesiąt siedm, pasieki pni dwieś-
cie dziewięćdziesiąt siedm. Daniny', kur sztuk
cztyrysta sześćdziesiąt pięć Jay kop cztyrdzie-
ście cztyry, sztuk trzydzieście pięć, grzybów
kop cztyrdzieście iedna, sztuk cztyrdzieś-
cie iedna, lnu trzecinników siedm, garcy
szesnaście, talek sztuk dwieście trzydzieś-
cie dwie, czynszu złotych trzy tysiące
cztyrysta pięć, groszy dwanaście, arendy
złotych sześć tysięcy sześćdziesiąt, łoiu
kamieni siedm.

Summariusz wysiewów, uźętku, kresceneyi, zbiór siana w folwarkach niżey
wyrażonych.

Wysiew żyta w roku tysiąc siedm-
setnym siedmdziesiąt siódmym. Wysiew
jarzyny w roku tysiąc siedmsetnym siedm-

dziesiąt ósmym z inwentarza w szczegul-
ności wyciągnione w komput.
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W folwarku SosMm. Wysiew w roku
tysiąc sicdmsetnym siedmdziesiąt siódmym:
żyta trzecinników dziewięćdziesiąt dziewięć,
pszenicy trzecinników dwa, garcy cztyr-
dzieście cztyry, żyta jarego trzecinników
dwa. Wysiew jarzynny w roku tysiąc
siedmsetnym siedmdziesiąt ósmym: psze-
nicy trzecinnik ieden, ienczmienia trzecin-
ników dwadzieście trzy, owsa trzecinni-
ków sto ośmdziesiąt sześć, garcy sześć,
gryki trzecinników ośmnaście, grochu trze-
cinników trzy, garcy trzynaście, bobu gar-
cy czterdzieście cztyry, hałaku garcy szes-
naście, prosa garcy dwadzieście cztyry,
saczywki garcy iedynaście, konopi trzecin-
nik ieden, lnu trzecinnik ieden, garcy
dwadzieście siedm.

Użętek oziminy, żyta kop pięćset
trzy, pszenicy kop trzydzieście dzie-
więć, snopów szesnaście. Użętek jarzy-
ny w roku tysiąc siedmsetnym siedmdzie-
siąt ósmym: Żyta jarego kop ośm, snopów
cztyrdzieście, pszenicy kop dwadzieście
iedna, snopów szesnaście, ienczmienia kop
sto ośmdziesiąt sześć, owsa kop dwieście
trzydzieście, prosa kop pięć, gryki wozów
czternaście, grochu wozów czterdzieście,
hałaku kop cztyry, bobu kop trzy, saczy-
wki snopów trzydzieście. Przędziwa: kono-
pi kop siedm, lnu kop pięć, garści dwa-
dzieście. Siana styrt iedynaście, wozów
cztyrysta sześćdziesiąt.

W folwarku Rowinach. Wysiew w ro-
ku tysiąc siedmsetnym siedmdziesiąt siód-
mym. Żyta trzecinników siedmdziesiąt
dziewięć, pszenicy trzecinnik ieden,.garcy
dwadzieście cztyry, żyta jarego trzecinni-
ków dwa. Wysiew jarzynny w roku tysiąc
siedmsetnym siedmdziesiąt ósmym. Psze-
nicy garcy czterdzieście ośm, ienczmienia
trzecinników dwadzieścio dziewięć, garcy
czterdzieście ośm. owsa trzecinników sto
dwadzieście, garcy dwadzieście cztyry,
gryki trzecinników dziesięć, grochu trze-
cinnik ieden, garcy czterdzieście ośm, bo-
bu garcy czterdzieście ośm, hałaku garcy
szesnaście, prosa garcy cztyry, konopi
trzecinnik ieden, lnu trzecinników dwa.

Użęntek oziminy: żyta kop cztyrysta pięć-
dziesiąt dziewięć, snopów cztyrdzieście,
pszenicy kop siedm, snopów dwadzieście
sześć. Użentek. jarzynny w roku tysiąc
siedmsetnym siedmdziesiąt ósmym: Żyta
jarego kop trzynaście, snopów pięćdzie-
siąt, pszenicy kop dwanaście, ienczmienia
kop sto dziewięćdziesiąt dwie, snopów
iedynaście, owsa kop dwieście dwadzieś-
cie ośm, prosa kop sześć, snopów dzie-
sięć, gryki wozów dwadzieście ośm, gro-
chu wozów dwadzieście ieden, hałaku kop
trzy, bobu kop cztyry. Przędziwa: konopi
kop pięć, lnu kop dwadzieście, garści dzie-
sięć, siana styrt iedynaście, wozów dwie-
ście pięćdziesiąt.

W folwarku Ostrowkach. Wysiew w
roku tysiąc siedmsetnym siedmdziesiąt
siódmym: żyta trzecinników cztyrdzieście
sześć, pszenic> trzecinnik ieden, garcy
dwadzieście cztyry. Wysiew jarzynny w
roku tysiąc siedmsetnym siedmdzie-
siąt ósmym: jenczmienia trzecinników
dwanaście, garcy dwadzieście 3ztyry,
owsa trzecinników cztyrdzieście pięć, gar-
cy cztyrdzieście ośm, gryki trzecinników
sześć, garcy cztyrdzieście ośm, grochu
trzecinnik ieden, bobu garcy iedynaście,
prosa garcy iedynaście, konopi garcy dwa-
dzieście siedm, lnu garcy szesnaście.
Użentek oziminy: żyta kop trzysta, psze-
nicy kop pięć, snopów sześć. Użentek ja-
rzyny w roku tysiąc siedmsetnym siedm-
dziesiąt ósmym: ienczmienia kop trzydzie-
ście sześć, owsa kop sto pięćdziesiąt sześć,
prosa kop dwie, snopów trzydzieście, gry-
ki wozów dwadzieście, grochu wozów ośm,
bobu snopów trzydzidście ośm. Przędziwa:
konopi kop sześć, lnu kop dwie. Siana
styrt dwanaście, wozów sto dziewięćdzie-
siąt.

W folwarku Buczkach. Wysiew w roku
tysiąc siedmsetnym siedmdziesiąt siódmym:
Żyta trzecinników dwadzieście, żyta jare-
go trzecinników trzy. Wysiew jarzynny w
roku tysiąc siedmsetnym ośmdziesiątym:
pszenicy garcy dwadzieście cztyry, iencz-

i mienia trzecinników trzy, owsa trzecimi i-
52
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к ów dziewięć, garcy czterdzieście ośm,
gryki trzecinnik ieden, grochu garcy dwa-
dzieście cztyry, konopi garcy ośm, Jnu
garcy dwadzieście cztyry. Użentek ozimi-
ny: żyta kop sto czterdzieście cztyry, sno-
pów piętnaście. Użentek jarzynny w roku
tysiąc siedmsetnym siedmdziesiąt ósmym:
żyta jarego kop pięć. pszenicy kopa ied-
na, snopów pięćdziesiąt, ienczmienia kop
dwadzieście, snopów czterdzieście ośm,
owsa kop trzydzieście cztyry, snopów dwa-
dzieście, gryki wozów szesnaście, grochu
wozów dwa. Przędziwa, konopi kopa iedna,
snopów dwadzieście, lnu kop cztyry. Siana
styrt trzy, wozów sto pięć.

Summa hrescencyi. Wysiew w roku ty-
siąc siedmsetnym siedmdziesiąt siódmym:
żyta trzeciniiików dwieście cztyrdzieście
cztyry, pszenicy trzecinników pięć, garcy
dwadzieście ośm, żyta jarego trzecinników
siedm. Wysiew jarzynny w roku tysiąc
siedmsetnym siedmdziesiąt ósmym: psze-
nicy trzecinników dwa, garcy ośm, iencz-
mienia trzecinników sześćdziesiąt ośm,
garcy ośm, owsa trzecinników trzysta
sześćdziesiąt ieden, garcy sześćdziesiąt dwa,
gryki trzecinników trzydzieście/ pięć, gar-
cy czterdzieście ośm, grochu trzecinników
sześć, garcy dwadzieście ieden, bobu gar-
cy sto trzy, hałaku garcy trzydzieście dwa,
prosa garcy trzydzieście dziewięć, saczyw-
ki garcy iedynaście. konopi trzecinników
dwa, garcy trzydzieście pięć, Jnu trzecin-
ników cztyry, garcy trzy. Użentek ozimi-
ny: żyta kop tysiąc cztyrysta sześć, snopów
pięćdziesiąt pięć, pszenicy kop pięćdzie-
siąt iedna, snopów cztyrdzieście ośm.
Użentek jarzynny w roku tysiąc siedni-
setnym siedmdziesiąt ósmym: żyta jarego
kop dwadzieście siedm, snopów trzydzieś-
cie, pszenicy kop trzydzieście pięć, sno-
pów sześć, ienczmienia kop cztyrysta trzy-
dzieście cztyry, snopów pięćdziesiąt dzie-
więć, owsa kop sześćset czlyrdzieście ośm,
snopóv dwadzieście, prosa kop trzynaście,
snopów cztyrdzieście, gryki wozów siedm-
dziesiąf ośm, grochu wozów siedmdziesiąt
ieden, hałaku kop siedm, bobu kop siedm

snopów trzydzieście ośm, saczywki snopów
trzydzieście, przędziwa konopi kop dzie-
więtnaście, garści dwadzieście, lnu kop
trzydzieście iedna, garści trzydzieście. Sia-
na styrt trzydzieście siedm, wozów tysiąc
pięć.

Komput intraty pieniesney. Czynszów
złotych trzy tysiące cztyrysta pięć, groszy
dwanaście, z arend złłch pięć tysięcy czty-
rysta sześćdziesiąt. Summa facit złłch pllch
ośm tysięcy ośmset sześćdziesiąt pięć, gro-
szy dwanaście, arendy Krubczaney złłch
tysiąc dwieście. Summa summarum efficił
złłch dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć,
groszy dwanaście. Dico per expressum
zł}, dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć, gro-
szy dwanaście. U tego summaryuszn pod-
pis ręki takowy: Barbara Ostrowska czesz-
nikowa Bydgowska pułkownikowa buławy
wielkiey koronney.

Który to takowy inwentarz wespół z
summaryuszem przy zeznaniu ienerała woź-
nego za podaniem przez onegoż per obla-
tam do akt, iest do xiąg grodzkich Piń-
skich przyięty у wpisany.

i 69—1781 г. Апр ля 28.

Инвентарь з части им. Озерцовъ, Витебска-
го пов та г. Реута.

Изъ актовой книги Витебска™ у зднаго суда
за 1780—1781 годы Лі 70/135 л. 449—452.

Akt inwentarza za prawem zastawnym
od W. Im. pana Keuta por. wóysk pol-
skich I. P. Izydorowi Krasikowi na trze-
cie cześć Ozierców służącego.

Roku tysiąc siedmset osimdziesiąt
pierwszego, miesiąca .Nowembra dwudzies-
tego trzeciego dnia.

JSTa (sądach ziemskich namiesnictwa
Potockiego powiatowych Witobskich kaden-
cyi oktobrowey, w roku supra na dacie
speciCikowanym in loco soliło, przed nami
Józefom Bohomolcem sędzią у kolezskim
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assesorem, Piotrem Zehzdrą assesorem у
kollezskim sekretarzem, Franciszkiem Ża-
bą tytularnym sowietuikiem у assesorem,
urzędnikami sądowymi ziem. powiatu wi-
tebskiego, tego roku na sprawach sądo-
wych zasiadaiącemi, stawaiąc u sądu szla-
chetny Izydor Krasik, kupiec witebski,
inwentarz za prawem zastawnym na trze-
cią część Ozierców sobie 'służący ad acta
podał, kbórego wpisuiąc do xiąg słowa
od słowa tak się w sobie ma.

Opisanie dworu у zabudowania folwar-
ku Ozierców

Naypierwiey iadąc z Witebska Miku-
łinską drogą, z którey powracaiąc do
dworu, wrota stare, gontem kryte, repe-
racyi potrzebne; na podwórzu po lewey
ręce budynek kuchenny, stary, do miesz-
kania niezgodny; wchodząc do onego w
sieniach drzwi na zawiasach, sama sień
bez podłogi у stołowania, po łewey ręce
izba biała z spiżarnią, z piecem kafli sta-
rych, u których drzwi na zawiasach, z
podłogą starą, nanic niezgodną, z stoło-
waniem piłowanych tarcic, okien trzy
szklanych, reperacyi potrzebuiących, po
prawej ręce izba z piecem piekarnianym,
drzwi na zawiasach, bez podłogi, stół z
tarcic piłowanych, okien troie szklanych
z drobnych sztuczek. Na tymże podwórzu
po prawey ręce budynek mieszkalny bru-
sowany, gontem kryty, wielkiey repera-
cyi potrzebuiący; wchodząc do niego ga-
nek na słupach stoiący, z podłogą starą
drewnianą у z stołowaniem, w sieniach
drzwi podwóyne na zawiasach, które sie-
ni z stołowaniem piłowanych tarczyc, bez
podłogi; po lewey ręce izba z komorą,
bez podługi, bez pieców, bez drzwi у
okien, zapuszczona, wpuście zostaiąca;
Naprzeciw drzwi siennych światoleczka
maleńka, do budynku przyslawiona, cale
niepotrzebna, w którey drzwi na zawiasach
z klamką у oknami dwuma szklanemi.
reperacyi potrzebnemi, z podłogą starą
drewnianą, niezgodną, stół z tarcic piło-

wanych, z piecem zielonym kaflanym у
kominkiem starym, reperacyi potrzebnym;
po lewey ręce sieni izba z komorą, drzwi
na zawiasach z zamkiem wnętrznym, z
oknami trzema szklanemi, reperacyi po-
trzebnemi, także z tey izby obok do dru-
giey izby z komorą drzwi na zawiasach,
a w komorze drzwi z zamkiem у drugie
drzwi wychodząc do sieni, które na zawia-
sach у z zamkiem; w tey izbie у komorze
okien dwa szklanych, podłoga stara w ca-
łym budynku, na. nic niezgodna, stolewa-
nie z piłowanych tarcic; w obudwuch
izbach piec iedna zielona, z dwuma ko-
minkami, oboiętim, a komory zaś przy
tych izbach boz pieców. Takowy budynek
gontem kryty, reperacyi iak dach, tak у
sam potrzebujący. Daley idąc prawą stro-
ną od budynku na podwórzu pogrzeb sta-
ry, reperacyi potrzebujący, przy nim lo-
downia brusowana, drzwi z zamkiem wnętrz-
nym na zawiasach, która gontem kryla.
Od tey lodowni przeciw wielkich wrót
świroneczek maleńki gospodarski, u któ-
rego drzwi na biegunach z klamką, kryty
słomą, przy nim świren na dwa piątra, bru-
sowany, gontem kryty, spodni świrem z
zamkiem wnętrznym, z klamką, na wierz-
chu salka do wiktualij zabudowana, z
zamkiem wnętrznym, cały ten świren ro-
peracyi potrzebuiący. Naprzeciw budyn-
ku mieszkalnego przez dziedziniec pie-
karni dwie, słomą kryte, wchodząc do
sieni drzwi na biegunach, w izbach obu-
dwuch drzwi na zawiasach, wtyle chlewy
stoią dla bydła, słomą kryte, chlewy ta-
kowe reperacyi wielkiey potrzebuią, we-
dle piekarni staynie dwie у wozownia
szczupła z podłego drzewa zabudowane,
każda z drzwiami podwóinemi, słomą kry-
te. Za piekarnią oda! browar у łaźnia sta-
re, wielkiey reperacyi potrzebuiące. lub
nowego zabudowania. Przy tym dworze
gumna, idąc ze dworu z prawey strony
punia, z podłego drzewa sześoiąsażniowa
do złożenia zboża у siana, z drzwiami
podwóinemi na biegunach, и klamką
żelazną, słoma kryla, z lewey strony рші
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dwie z podwóinemi drzwiami na biegu-
nach, z klamką żelazną, słomą kryta dla
złożenia siana у zboża, dach słomiany,
reparacyi potrzebuiący, sama tokownia do
młódźby z dwoma osieciami; z lewey stro-
ny osieć nowego zabudowania, a z pra-
wey strony na nowo zabudowania potrze-
buiące, w tey tokowni drzwi na biegu-
nach у sama słomo kryta, w tym gumnie
przepłoty na nowo wystawienia potrzebu-
jące, od piekarni odal klateczka w pszczel-
niku, słomą kryta, w.którey drzwi na
biegunach. W takowym folwarku у gum-
nie ogrodzenie у parkan barzo zastarzały,
ze wszystkim rozwalony, ledwie gdzie co
możno widzieć całe, ogrodzenia na nowo
potrzebuiący.

Wieś Marczonki. Dom pierwszy, w
rewizyi pisanych osób męskich pięć, bia-
logłowskich cztyry, po rewizyi przybyłych
męskich dwie, Kandiasz Marczonek, lat
trzydzieście pięć, syn Makar lat dziesię-
ciu, drugi syn Iwan lat sześciu, trzeci
syn Wasil niedziel trzydzieście, brat Fio-
dor lat (rzydzieście, brat Stefan dwadzie
ście łat, brat Pawluk szesnaście lat, mat-
ka Ахіпіа cztyrdzieście pięć lat, curka
Palanieja trzynaście Jat, niewiastka Cha-
dora dwadzieście dwa roki, pryhonu mę-
szczyzna trzy dni, kobieta trzy dni, czyn-
szu rublów sześć, kur dwoie, iaiec dwa-
dzieście. Dom wt^ry, w rewizyi pisanych
męzkiey płci osób trzy, białogłowskieh
trzy, po rewizyi przybyłych męskich d ,vie,
umarła męska iedna, Osip Buhay, cztyr-
dzieście lat, syn Arciem dziewiętnaście
lat, plemiennik Cit iedynaście lat, drugi
plemiennik Siomka siedmiu lat, trzeci ple-
miennik Onufry pięciu lat, żona Osipa
Morka trzydzieście lat, siostra Morki Mar-
janna siednmaście lat, niewiestka onych
Morka dwadzieście sześć Ы, pryhonnych
dni męskich trzy, białogłowskich trzy,
czynszu rublów sześć, kur dwoie, jaicc
dwadzieście.

Lcdm: Domów dwa, w rewizyi pisa-
nych męskioy płci osim, białogłowskich
siedm, po rewizyi rodzących inęskiey płci

cztyry, umarłych męska iedna, pryhonnych
dni męskiey 'płci sześć, białogłowskich
sześć w tydzień czynszu rubli dwanaście,
kur czworo, jaiec cztyrdzieście.

Wieś Niedźwiadkowe. Dom pierwszy,
w rewizyi pisanych płci męzkiey cztyry,
białogłowskiey cztyry, po rewizyi przyby-
łych męska iedna, białogłowskich trzy,
Chodor Niedźwiadek, lat piędziesiąt, brat
Niescier lat trzydzieście, syn Ciszka lat
szesnaście, drugi syn Kjryła lat dwuch,
dolnik Siomka lat trzydzieście, żona iego
Ulana lat trzydzieście dwuch, curka Ary-
na lat dziewiętnaście, druga curka Morka
łat dwanaście, trzecia curka Prosia lat
dziewięciu, dolnica Praskowia lat dwu-
dziestu dwuch, pryhonnych dni męskich
trzy, białogłowskich trzy, czynszu rublów
sześć, kur dwoie, jaiec dwadzieście. Dom
drugi, w rewizyi pisanych męskiey płci
ieden, białogłowskiey dwie, po rewizyi
przybyłych męskich iedna, białogłowskich
iedna, umarła po rewizyi męska iedna,
Arciem Pawluszonek, lat trzydzieście, syn
Osip lat czterech, matka Małania lat sie-
dymdziesiąt, żona iego Uliia lat dwadzie-
ście sześć, wschowanka Audziunia lat
siedmiu.

Latus: domów dwa, w rewizyą pisa-
nych męskiey płci pięć, białogłowskiey
sześć, po rewizyi przybyłych męskiey płci
dwie, białogłowskioy cztyry, umarła męska
iedna, pryhonu męskich dni pięć, biało-
głowskich pięć, czynszu rublów dziesięć,
kur czworo, jaiec cztyrdzieście.

Wieś Janczon/d: Dom pierwszy, po re-
wizyi przybyłych męskiey płci dwie, bia-
łogłowskiey pięć, Hrehory Wasilonek, lat
trzydzieście trzy, syn Bazyli lat iedynaście,
żona Wasila Aryna lat trzydzieście dzie-
więć, curka Naścia Jat dwadzieście sześć
druga curka Małania lat czternaście, trze-
cia Alona lat sześciu, czwarta Aryna lat
trzech, pryhonnych dni męskich dwa у
bialoglowskich dwa, czynszu rublów czly-
ry, kur dwoie, jaiec dwadzieście. Dom
drugi, w rewizyą pisanych męskiey płci
dwie, białogłowskiey cztyry, po rewizyi
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przybyłych męskich dwie, białogłowska
jedna, Łukian Wasilonek, lat trzydzieście
iednego, syn Stefan lat dziesięciu, drugi
syn Amielan lat pięciu, brat onego Pro-
kop lat sześciu, żona Ahapia lal dwa-
dzieście sześć, curka Małania Jat siedmiu,
niewiestka Morka lat dwadzieście iednego,
wschowanka Praskowia łat dwunastu, mat-
ka Naścia lat siedmdziesiąt, pryhoimych dni
męskich dwa, białogłowskich dwa, czynszu
rubli cztyry, kur dwoie, jaiec dwadzieście.
Dom trzeci, w rewizyą pisanych męskiey
płci trzech, białogłowskiey trzech, po re-
wizyi przybyłych męskich dwie, umarła
męska iedna, Siomka Janczonek, lat trzy-
dzieście dwa, syn Andrey lat cztyrnaście,
drugi syn Iwan lat trzech, brat onego
Piotrok Jat irzydzieście, syn Wasil nie-
dziel dwudziestu, żona Aryna łat dwu-
dziestu dwuch, curka Praskowia Jat osim-
naście, niewiestka Praskowia lat dwudzie-
stu dziewięciu, pryhonu dni męzkich dwa,
białogłowskich dwa, czynszu rubli cztyry.
kur dwoie, jaiec dwadzieście,

Latus: domów trzy, w rewizyą pisa-
nych męskiey płci pięć, białogłowskich
siedym, po rewizyi przybyłych męzkich
sześć, białogłowskich sześć, umarłych po
rewizyi męska iedna, pryhoimych dni
męskich w tydzień sześć, białogłowskich
sześć, czynszu rubli dwanaście, kur sześ-
cioro, jaiec sześćdziesiąt.

Wieś Łyski. Dom pierwszy, w rewi-
zyą pisanych męskiey płci pięć, białogłow-
skiey siedym, po rewizyi przybyłych męs-
ka iedna, białogłowskich dwie. Ihnat Pla-
szczonak, łat cztyrdzieścio, syn Stefan Jat
czternastu, drugi syn Lewon łat sześć,
brat Iwan Jat dwadzieście dwuch, brat
Siemion lat dwudziestu, żona Audziunia
lat dwudziestu dwuch, curka Praskowia
lat dziesięciu, druga curka Ahapia lat
czterech, trzecia curka Chadora niedziel
dwudziestu, niewiestka Natalia lat dwa-
dzieście dwa pryhonnych dni męskich
trzy, białogłowskich (rzy, czynszu rublów
sześć, kur dwoie, jaiec dwadzieście. Dom
drugi, w rewizyą pisanych męskiey płci

i cztyry, białogłowskiey trzy. po rewizyi
przybyłych białogłowskich dwie, Roman
Czyczą, Jat siedmdz:csiąt, ŝyn Daniła lat
trzydziestu trzech, syn Daniły Zmitrok lat
sześciu, syn Romana Аіехіеу lat dwu-
dziestu trzech, syn Lawon Jatsiedymnastu,
żona Auhinia lat piędziesiąt, niewiestka
Aryna lat trzydziestu, curka Kulina lat
ośmiu, druga niewiestka Praskowia lat
dwudziestu, curka Romana Aksinia lat
dziesięciu, w rewizyi pisanych męskiey
płci ieden, białogłowskiey ieden, po re-
wizyi przybyłych męskich dwie, białogłow-
skich iedna, umarła białogłowska iedna,
pryhonnych dni męskich trzy, białogłow-
skich trzy, czynszu rublów sześć, kur
dwoie, jaiec dwadzieście.

Bobyl Iwan Surykow mieszka we
dworze gumiennikiem, Jat sześćdziesiąt,
synowie: Kuryła łat sześciu, Dawid lat.
cztyrech, curka onego Ahapia lat osim-
nastu.

Wyssie poddaństwo dawnieyszych cza-
sów do odyskania, iako mnie w prawie
wieczystym wyrażoną do tych dóbr Ozier-
ców należące, z żonami, dziećmi у całym
dobytkiem, .a mianowicie Łukasza Hry
buna, drugiego Cimofieja, trzeciego Sa-
musia, czwartego Illuche, piątego Kanacha
w osobie moiey mocnym czynie у po-
zwalam-

Latus: domów dwa, w rewizyi pisa-
nych męsldey płci dziewięć, białoglow-
skiey siedym, po rewizyi przybyłych mę-
skich trzy, białogłowskich pięć, umarła
białogłowska iedna, pryhoimych dni sześć
męskich, pryhonnych białogłowskich sześć
dni, czynszu rubli dwanaście, kur czworo,
jaiec cztyrdzieście.

Prymo latus: wieś Marczonki efficit:
domów dwa, po rewizyi pisanych męskiey
płci osim, białogłowskiey siedym, po re-
wizyi rodzonych męskich cztyry, umar-
łych męska iedna, w tydzień pryhoimych
dni męskich sześć, białogłowskich sześć,
czynszu rublów dwanaście, kur czworo,
jaiec cztyrdzieście.
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Secundo latus: Wieś Niedzwiadkowo
efficit: Domów dwa, w rewizyą pisairych
męskiey płci pięć, białogłowskiey sześć,
po rewizyi przybyłych męskiey dwie, bia-
łogłowskich cztyry, umarła męska iedna,
pryhonnych dni męskich pięć, białogłow-
skich pięć, czynszu rublów dziesięć, kur
czworo, jaiec cztyrdzieście.

Tercium latus: Wieś Janczonki: Do-
mów trzy, w rewizyą pisanych męskiey
płci pięć, białogłowskich siedym, przyby-
łych po rewizyi męskich sześć, białogłow-
skich sześć, umarła męska iedna, pryhon-
nych dni męskich sześć, białogłowskich
sześć, czynszu rubJów dwanaście, kur
sześcioro, jaiec sześćdziesiąt.

Qvartum latus: Wieś Łyski efficit: Do-
mów dwa, w rewizyą pisanych męskiey
płci dziewięć, białogłowskich siedem, po
rewizyi przybyłych męskich trzy, białogłow-
skich pięć, umarła białogłowska iedna,
pryhonu męskich dni sześć, białogłowskich
dni sześć, czynszu rubJi dwanaście, kur
czworo, jaiec cztyrdzieście.

Z karczmy Oziereckiey arędy naznacza
się do odbierania co rok rubJów piędzie-
siąt.

In universum intraty z poddaństwa у
karczmy: Domów dziewięć, w rewizyą pi-
sanych osób męskich dwadzicście siedym,
białogłowskich osób dwadzieście siedym,
po rewiziy przybyłych męskich osób pięt-
naście, białogłowskich piętnaście, umar-
łych po rewizyi męskich trzy; białogłow-
ska iedna, pryhonnych dni w tydzień mę-
skich dwadzieście trzy, białogłowskich
dwadzieście trzy, czynszu у arędy z karcz-
my rublów dziewiędziesiąt sześć, kur osim-
naście, jaiec kop trzy.

Z icziór wedle prawa zastawnego у
takowego inwentarza wszeJkiey у iak nay-
pożytecznieyszey sobie intraty różnemi
sposobami wynaidować dozwala się.

Opisanie punktów powinności poddańst-
wa teyże maiętności Oziorców: Primo. Każ-
dy osiadły na pułwłoczu gruntu chłop po-
winien w tydzień odsłużyć dworowi pry-
honu dwa dni mąż, tyleż у żona z czym

dwór każe. Secundo. Każdy z pryiomu
pułwłocza gruntu powinien skarbowi w
iesieni wypłacić rublów sześć у daniny
kur dwoie, jaieo sztuk dziesięć, grzybów
suchich sto, też samo у z osiadłości. Tcr-
tio. Zhonów dwa do orania poparów у do
bronowania tyleż każdy wiele w domu ma
roboczych koni, tyło у na zhon wycho-
dzić powinien, toż .samo у do zapachania
jarzyny. Quarto. Zhonów dwa do żniwa
żytnego у do jarzynnego, tyleż każdy,
wiele na swóy grunt wychodzi, tak у na
dworną robotę wychodzić powinni. Quin-
(juo. Rzędówka do młódź by każdy koleyno
wychodzić powinien, aż się młódźba za-
kończy. Sexto. Stróżowszczyzna iako przed-
tym bywała iako z męskiey płci. tak у z
białogłowskiey wedle umiarkowania pod-
daństwa odbywać powinni.

Przy tym inwentarzu daie się wiedzieć,
iż karczma z gruntem przy tych że dob-
rach Oziercach nayduiąca się iakowy by
był w tey karczmie arędarz, ażeby obcho-
dził się z poddaństwem po ludzku, nie
więcey by dawał franków na dług w rok,
iak maiętneinu do rubla, a podlejszemu
do pułrubla kredytu, prócz chrzcin, pog-
rzebów у wesela, że może by który chciał
sam gospodarz brani iedney wypędzenie
wolno, a za długami na poddanych będą-
cemi sam arędarz po włości pod żadnym
pretextem iezdzić nie powinien, lecz dwór
Oziercowski po ingrcłikowaniu onycb do
odzyskania skuteczną pomoc skłonić obo-
wiązanym będzie. Należałoby iako iest
mieysce sposobne do dalszey daniny cho-
ciaż niema naznaczenia według zwyczaiu
у urodzaiów jagód, orzechów pozwala się
do dworu z poddaństwa ażeby donosili.

U (ego inwentarza podpis rąk tak sa-
mego aktora iako W W. ichmściów panów
pieczętarzów temi wyraża się słowy: Do-
minik Reut por. Pet. jaz. nar. wóysk W.
X. Litt. Ustnie у oczewisto proszony pie-
czętarz od WIP. Dominika Keutta porucz-
nika Petyhor. jazdy nar. wóysk W.X. Litt.
do (ego inwentarza trzeciey części maięt-
ności Ozierców pomienionego W..1..P. po-



ruczn. aktora za zastawnym prawem szla-
chetnemu I.P. Izydorowi Krasikowi radcy
Witebskiemu z wypisaniem wiosek у osia-
dłości poddaństwa tudzież z służbą do te-
goż dworu у powinnościami należącą da-
nego podług prawa podpisuię się Jan
Dziahilewicz mp. Ustnie oczewisto proszo-
ny pieczętarz od wyż wyrażoney osoby do
tego inwentarza podług prawa podpisuię
się Thadeusz Jeśman pod. Upittski. A. na
zatyłku takowego inwentarza konnotacya
po rusku. Сей инвентарь при закладной
крепости Полоцкого намеспичества въ
палате Гражданьского суда Витепского
городового магистрата от ратмана Витен-
ского купца Сидора Романова сына Кра-
сика явленъ u у крепостныхъ делъ под-
лиишікомъ въ книгу под нумеромъ оди-
патцытымъ записанъ апреля дватцать
восьыаго дня тысеча семъ сотъ восимъ
десять первого года Ооветникъ Лаврситп
Боралевски, ассесоръ Аіехаініег Suma-
rok Секретарь Иванъ Макспмовъ Над-
смотріцикъ капцсляристъ Егоръ Алекее-
евъ. Кторыи to takowy inwentarz za po-
daniem onego przez wyż wyrażone osobę
do akt, iest do xiąg ziem. powiatowych
Witebskich przyięty у wpisany.

Po uczynionym umiarkowaniu у po
zwrocie pieniędzy przez w. Wincentego
ReuUa, bywszego sędziego ziemskiego
Witebgo, takowy wyżey wzmicniony inwen-
tarz z akt elyminuię się. Pisarz ziemski
Lipinski świadczę.

Ш 70—1781 г. Сентября 20

Инвентарь державы Радость, пожалованной
королемъ Станиславомъ Августомъ Ма-;го-
рет Стерпинской, въ Брестскомъ воєвод-

стві.

Изъ актовой книги Брестснаго зеискаго суда
за 1795 г., № 7351/7407, стр. Z3O1-23.6

Aklykaeya inwentarza Mttnsci Radość
zwaney, przez W.JP, Niemcewicza, sędzie-

go ziem. Brzego у dworzanina skarbu
Rzpttey W. X. Litt. podpisanego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, msca Decembra piętnastego dnia.

Przed urzędem у aktami ziem. pttu
Brzego, w imieniu у powadze Nayjaśniey-
szey Imperatorowey Wszech Rossyi otwar-
temi, stan o wszy osobiście imść pan Paweł
Sterpinski inwentarz podawczy dzierżawy
Radość zwaney, przywileiem Nayjaśniey-
szego Stanisława A.ugusta Jmila polskiego
WJ. Pni Małgorzacie z Patkowskich Ster-
pinskiey konferowanym nadaney, przez
WJP. Franciszka Ursyna Niemcewicza, sę-
dziego ziem. Brzego, dworzanina skarbu
Rzpttey W. X. Lilt. sporządzony у pod-
pisany do akt podał, którego wyrazy ta-
kowe.

Inwentarz jiodawczy dzierżawy Radość
zwaney, w woiewodztwie Brzeskim Jeżą-
cej, na mocy przywileiu juris communi-
cativi Nayjaśnieyszego króla Imści pols-
kiego Stanisława Augusta w roku tysiąc
siednisetnym siedmdziesiątym trzecim, mie-
siąca Czerwca dnia dwudziestego piątego
datowanego, WlPani Małgorzacie z Pat-
kowskich Sterpinskiey, starościnie Rado-
skiey służącego, w archiwum metryk pie-
częci mńieyszey W. X. Litt. znayduiącego
się, in virtute instrumentu prześw. Kom-
missyi Skarbu WXL. roku tysiąc siedm-
set ośmdziesiąt pierwszego, miesiąca Mar-
ca dwudziestego drugiego dnia wydanego,
przezemnio niżey podpisanego, qua dwo-
rzanina ad hunc actum destynowanego, w
roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt pierw-
szym, msca Scptembra dnia dwudziestego
spisany у sporządzony.

Opisanie zabudowania dwornego. Wież-
dżaiąc do dworu od grobli, będącey na
rzece Lśnię, wrota w słupach z tarcic ro-
boty prostey, na biegunach, w bliskości
których browarek mały у słodownia dra-
nicami kryta, slaiy, znaczney reperacyi
potrzebiliący we wszystkim, przy którym
chlewków dwa na różny dobytek, słoma,
kryte; o kilka kroków od browarka pie-
karnia mała и komorą у sieńmi stara, sło-
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mą kryta, przy którey chlewki dla drobiu
opadłe, reparacyi potrzebujące. Daley ku
wrotom wieznym szpichlerzyk maty z dyJów
robiony, do którego drzwi prostu z tarcic
na zawiasach żelaznych, z zaszczepką do
zamykania żelazną, pod którym piwniczka
czyli warzywnia z drzewa robiona, także
małe drzwi do niey proste na biegunach,
z zaszczepką żelazną do zamykania. Na
przeciw tego szpichlerzyka stoi budynek
mieszkalny gospodarski, z gankiem od
podwórza, do którego wchodząc drzwi do
sieni proste na biegunach, idąc na prawą
rękę z sieni do izby drzwi z tarcic na
zawiasach żelaznych, z klamką у zaszczep-
ką żelazną, w którey izbie okien trzy
szklannych, w drzewo oprawnych, częścią
potłuczonych, piec z kafli zielonych, przy
nim kominek z gliny ulepiony, w boku
którey izby alkierz, do którego drzwi na
zawiasach żelaznych, z klamką у zaszczep-
ką żelazną, w tym alkierzu okno iedne
szklarnie, w drzewo oprawne, z alkierza
drzwi takoż na zawiasach z klamką у za-
szczepką żelazną do śpiżarenki, za którą
w sieniach kuchenka mała, z których sieni
po lewey ręce drzwi z tarcic na zawia-
sach, z klamką у zaszczepką żelazną do
izby przeciwney, w którey takoż okien
trzy szklannych, w drzewo oprawnych,
piec z kafli szarych у komin z gliny ule-
piony, z tey izby alkierz na boku, do
którego drzwi na zawiasach z klamką у
zaszczepką żelazna, w alkierzu okno iedne
szklarnie, w drzewo oprawne. Cały ten
budynek stary, nachylony у słomą kryty.
Za tym budynkiem ogród do warzywa, a
drugi taki za browarkiem; w stronie bu-
dynku mieszkalnego stodoła nowa wysta-
wiona z drzewa tartego, na ośmiu sochach
wsparta, wrót czworo maiąca z tarcic na
biegunach, w iednych zaszczepką, z pro-
boiami żelaznemi do zamykania, u innych
zasuwki ze śrzodka. Niedaleko stodoły
szopa stara na składanie słomy z wrotami
z tarcic na biegunach, przy którey obora
stara na bydło z drzewa robiona w kwa-
drat, w którey chlewów większych dwa,

mnieyszych dwa, wrota od weyścia do
obory z tarcic na biegunach proste, ta-
kież у do każdego chlewa. Te wszystkie
zabudowanie słomą kryte. Niedaleko sto-
doły szpichlerzyk z drzewa tartego pod-
łego z drzwiami na zawiasach, z zaszczep-
ką у proboiami żelaznemi do zsypowania
zboża, pokrycie na nim z słomy, zewszyst-
kim dobry. Cały ten dwór ogrodzony
częścią płotem ehróścianym, częścią żer-
dziami w koło.

Ograniczenie ieij dzierżawy Radoskiey
podług dawnych ograniczeń, przywileiów
у inwentarzów od nikogo nie zaprzeczone.
Pierwszy punkt granicy zaczyna się od
nurtu у połowy rzeki Lsny, prostym try •
bem idzie granica do gruntu cerkwi Ra-
doskiey na wschód słońca, bokiem tego
gruntu do drogi idącey ze wsi Murzynów
do wsi Radoskiey, brodem prosto przez
łąkę Zwierzyniec у Trostowatkę zwaną aż
do teyże rzeki Lsny. Sianożęci na gron-
dach tey rzeki po nad polem olszyną sta-
rą у młodą zarosłym podług dawnego
używania do teyże dzierżawy należą. Wy-
pusty na bydło wolne podług dawnego
zwyczaju tam, kędy bydło wsi zamku
Kamienieckiego Radość zwaney pasione
bywa. Grunta orome używane na dwór у
nie używane do tey dz crżawy z dawna
należące za wią Radością w uroczyskach
Dołhym, Kamienistym, Serednim, Dzie-
chowszczyznie, w Prolioniu у innych miey-
scach miedzami od obcych oddzielone,
tak na dwór dzierżawy Radoskiey nale-
żące, iako też у przez włościan poddanych
tey dzierżawy trzymane użyteczne у nie
użyteczne cyrkuinferencyi włuk dwana-
ście podług przywileiów у inwentarzów
mieć powinny w takowym ograniczeniu у
obrębie bez żadney od nikogo dotąd
przeszkody zostaią у zostawać powinny.
Na których gruntach pod Łoszewice pod-
pieraiących znayduie się ieziórko do dzie-
rżawy Radoskicy zdawna należące z wol-
nym łowieniem w nim ryb dzierżawcom.

Opisanie karczm}/ Radoskicy. Karczma
wiezna z wolną w niey propinacyą dla
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possessorów Radoskich przy gościńcu wsi
.Radości w końcu na gruncie do dzierża-
wy Radoskiey zdawna należąca, z drzewa
tartego wybudowana, od wystawy wrota z
tarcic na biegunach do sieni, w których
sieniach dla wygody podróżnych obszerne
mieysce dla stawienia poiazdów, a w boku
żłoby у drabiny przj' ścianie dla koni; z tych
sieni drzwi do izby z tarcic, na zawia-
sach, z klamką у zaszczepką żelazną, w
izbie piec z kafli szarych ieden, a drugi
piekarski, przy którym komin z gliny le-
piony, okien szklannych w drzewo opraw-
nych dwa, z izby drzwi na zawiasach, z
klamką у zaszczepką żelazną do komory,
a z tey także drzwi na podwórze na za-
wiasach у zaszczepką żelazną. Ta karczma
słomą kryta, potrzebuiąca reparacyi, przy
którey karczmie browarek у słodownia z
piecami zwyczaynemi do kotłów w bro-
warze, a w słodowni do suszenia słodów,
drzwi proste na biegunach, pokrycie ma-
iący z dranic, całe to budowanie stare.

Poddani г Шсіапіе, do dzierżawy Ra-
doskiey należące, we wsi Radości osia-
dlość maiący. Prymo. Hawryło Tryszuk z
żoną, synów dwóch: Hrehor lat dwana-
ście., Janko lat dziewięć maiący. .Secundo.
Pauluk Car z żoną, syn Wasil żonaty,
drugi Benedykt lat dwadzieścia cztery
maiący. Tertio. Demian Doraszewicz z
żoną, syn Mikita lat dziesięć maiący. Quar
to. Nazar Doraszewicz z żoną, syn Sfe-
pan lat ośmnaście maiący, Махут trzy-
dzieście trzy lat. Janko lat dwadzieścia
sześć, bracia Nazara nieżonaci przy nim
mieszkaią.'Quiulo. Taras Car z żoną, przy
nim brat Michał z żoną у z synem Kiryło.
Sexto. Demian Car, synów sześciu: Marko
lat dwadzieścia sześć, Józef lal ośmnaście.
Niczypor lat szesnaści, Chylimon lat dwa-
naście, Jakim lat dziewięć, Tymosz lat
pięć maiący. Scptimo. ProkopCar z żoną.
syn Marcin lat dwanaście, przy nim brat
Andrzey Jat dwanaście maiący. Oc(avo.
Kondral Carewicz z żona. bez pańszczyzny,
tylko służbo boiarską у dworną pełnić po-
winien według rozkazu. i\ono. Roman

I Truszuk z żoną, syn • Sacharko lat dziesięć
j maiący. Decimo. Andrzey Illaszuk z żoną,
| ci oboie wyszli у gdzie indziey osiedli,
I których wolne odebranie у pozyskanie w
i każdym czasie WW. possesoróm dzierżawy
! Radoskiey upewnia się na mocy praw
j W. X. Lii, o zbiegłych poddanych uchwa-

lonych.
Powinności tych wyżey opisanych pod-

danych. Prymo. Podatek podyninego dwo-
ma ratami co rok podług "lustracyi у ta-
ryffy woiewództwa Brzeskiego do kancel-

I laryi lub poborcy skarbowego oddawać
powinien. Secundo. Każdy gospodarz z

i gruntu w trzech poletkach w każdym po
morgów pięć, iuż to z siedzib trzymanego,
to iest z morgów piętnastu co tydzień
robić na dworną potrzebę czy sprzężaiem,
czy pieszą, podług rozkazu męszczyzna dni
trzy, białogłowa dni trzy pieszą, z czym
każą. Tertio. Gwałty do żniwa dawnym
zwyczaiem odrabiać ci poddani powinni,
iedną tylko osobę w chacie zostawiwszy,
inni wszyscy na pole dworne iść powinni.
Quarto. Na każdą robotę czy latem, czy
zimą ciż poddani wychodzić rano o wscho-
dzie słońca, a z roboty schodzić z zacho-
dem słońca. Quinto. Wartę czyli straż w
każde noc koleią, ciż poddani do dworu
Radoskiego podług dawnego zwyczaiu
chodzić у pilność czynić od szkody у
ognia przypadkowego у złego człeka po-
winni. Sexło. Ciż poddani ani dziakła, ani
innych podatków w iakim kolwiek imieniu
będących do dworu Radoskiego dawać
nie są obowiązani.

Zasiewy na gruncie znaydować się po-
winne w dzierżawie Radoskiey na poży-
tek WW. possesorów у ad praesens pos-
sesorki uprzywileiowaney: żyta miary Ka-
mienieckiey szanków dwadzieścia pięć,
jęczmienia tcyże miary szanków dziesięć,
owsa szanków dwanaście, pszenicy szan-
ków dwa, grochu szanków dwa, gryki
szanków dwa, z którego wysiewu podług
kraiowego zwyczaiu, oraz biorąc rok srzed-
ni urodzaiów у ceny zbożowey dwa ziarna
na intratę possesorce, a trzecie na odsiew



- 4 1 8

żostawuiąc na gruncie, biorąc w oguł
każdego ziarna rodzay, wypada intrata z
krescencyi złotych dwieście dwadzieście
pięć.,

Źe łąk zbyt mało w tey dzierżawie
znayduie się, biorąc proporeyą z tegorocz-
niego nieurodzaiu siana, kładzie się za
siano złłch dwadzieście pięć.

Z karczmy arędj przychodzi złotych
sto piędziesiąt, więc cała intrata wynosi
złotych czterysta. Z którey percepty na
dupłę kwarty do roku złotycłi dwieście
do skarbu nałeży opłacać, reszta na ex-
pens fundi у na pożytek possesorki zo-
stawuie się.

U takowego inwentarza przy wyciśnio-
ney na Jaku czerwonym herbowney pie-
częci podpis w tych wyrazach: Który to
inwentarz podawczy na gruncie spisany,
przy zwykłey pieczęci iako dworzanin pod-
pisuie Franciszek Ursyn Niemcewicz, sę-
dzia Z. W. ІЗ-go dworzanin S. К W. X.
Littgo (L. S.). Który inwentarz, przez
wyżey wyrażoną osobę do akt podany, iest
do xiąg ziem. P. JB-go wpisany.

№ 71-1782 r.

Инвентарь им нія Рукла, Ковенснаго по-
в та.

Изъ актовой книги Виленскаго гродскаго суда
за 1795—1796 г. г. Л« 4807 я. 809а-8С96.

Akt inwentarza na rzecz .J. XXży
Franciszkanów konwentu Giełwanskiego
służącego.

Koku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, miesiąca Lipca dwódziestego trze-
ciego dnia.

Przed aktami grodzkiemi W-a Wilen.
stawaiąc obecnie WJ Pan Jan Towiański,
mieczu. Wilen., inwentarz dóbr ziem.
Kukła nazwanych, w powiecie Kowień-
skim leżących, przez urzędnika wielm. I.

Pana Fiłippa Górskiego, skarbnika у pisa-
rza grodź. Wilen. sporządzony, na rzecz
i. XX. Franciszkanów konwentu Giełwan-
skiego służący do akt podał, którego treść
takowa.

Inweniarz dóbr ziem. Rulda nazwanych.,
w pcie Kowieńskim leżących, za dekre-
tem Trybunału głł. W. Xtt. Litt. w roku
tysiąc siedmset ośmdziesiąt pierwszym,
msca decembra szóstego dnia na kadencyi
Wiłen. ferowanym urzędownie konwento-
wi Giełwańskieinu J. XX. Franciszkanom
podanych, przeżeranie Filipa Górskiego,
skarbnika у pisarza grodź. W. Wilen. in
fundo tychże dóbr Kukła w roku tysiąc
siedmset ośmdziesiąt wtórym, msca Janu-
aryi trzeciego dnia sporządzony.

Opisanie dwornego zabudowania. Od
wschodu słońca iadąc od Giegużyna wro-
ta w wiezne na o ba pół odmykaiące się
na drewnianych werejaeh, stare po bokach
zapadłym na pół parkanem; ztąd postępu-
iąc po prawey ręce stoi budynek duży.
słomo pokryty, w którym przedział iest
takowego mieszkania: sień mała ze drzwia-
mi na zawiasach wchodnia, żelaznemi у
z klamką żelazną, z przysieni wchód do
izby dużey, w którey są okna szklanne
cztery \* szczeble drewniane oprawione,
do kilkunastu szyb maiące wytłuczone, w
którey izbie podłoga iest z tarczyc, piec
poliwana dobra у drzwi stolarskiey roboty
na zawiasach żelaznych z klamką у z zam-
kiem starym żelaznym bez klucza; przy
tey izbie komora o dwóch oknach szklan-
nych z kilko wybitemi szybami, w drew-
niane szczeble oprawionemi, drzwi stolar-
skiey roboty na zawiasach żelaznych, z
klamką у z zamkiem wewnętrznym żelaz-
nym popsutym bez klucza; idąc przez ko-
morę iest bokówka ze drzwiami na za-
wiasach żelaznemi, z zamkiem krytym że-
laznym popsutym bez klucza, w tey b>
kówce okno iedne szklarnie z okienicą
ze śrzodka zamykającą na zawiasach że-
laznych, w niey stoi szala duża stara z
wnętrznym zamkiem starym у z kluczem;
z tey bokówki drzwi wychodne do sieni
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małey na zawiasach żelaznych у z klani'
ką żelazną. Na przeciwku tey sieni duże
z kuchnią ordynaryiną bez komina; wcho-
dząc od izby do tych sień są drzwi na
zawiasach żelaznych, w bok kuchni iest
bokówka z okienkiem matym у pieczy-
kiem piekarnianym z gliny ubitym, do tey
bokówki są drzwi na zawiasach żelaznych
z klamką takoż żelazną. Naprzeciw kuch-
ni piekarnia duża z oknami małemi у
piecem prostym z gliny ubitym, przypie-
kami iest komora z okienkami małemi,
w tey komorze stołowanie na pół opadłe;
iak do piekarni tak do komory są drzwi
na zawiasach żelaznych, z klamkami żelaz-
nemi у zawiasami żalaznemi, w komorze
piekarnianey są dwoie żarn. ręcznych. Od
mieszkalnego budynku idąc ku zachodowi
stoi spichlerz z okrągłego drzewa stawio-
ny, słomo kryty, z drzwiami na zawiasach
żelaznych, z wnętrznym zamkiem у z klu-
czem, przy tych drzwiach klamka iest że-
lazna. Przy tym spichlerzu stoi świronek
z iedney strony bez drzwi у opadły, z
drugiey strony zrąb piwniczy czy też lo-
downi opadły. Z tego mieysca zwracaiąc
się wprawo, idąc przez mostek na Rukle
rzece stoiący, znayduie się gumno z osie-
cią, z wrotami na werejach drewnianych;
przy gumnie stoią dwie odryny z dachami
odartemi, na samym gumnisku stoi kilka
przepłotów opadłych. Zwracaiąc się przez
mostek ku podwórzowi dwornemu po pra-
wey ręce stoią trzy chlewki z wrotkami
swoiemi, daley postępuiąc są wrota dwie
wiezne, na pół odmykaiące się, na were-
jach drewnianych; daley postępuiąc są
dwa opadłe chlewka bez wrotek; przy
nich szopka opadła dla stawienia poiazdów;
daley idąc ku wschodowi od wrót wiez-
nych od Giegużynastoi pod iednym da-
chem staynia у wozownia z wrotami na
obapół odmykaiącemi się, na werejach
drewnianych, w wozowni pomost cały iest
z dylów robiony, w stayni przeoryny opad-
łe у dach odarty. Przez wrota duże pobo-
czne idąc ku południowi o dziesiątek stai
stoi w dole browar z łazienką, dach na

browarze w pół dranicami kryty, wcale
upadły, horeu w browarze у pieczka ka-
mienna w łazience wcale zruynowana.
Pszczół pniów siedmnaście, o które pos-
sessores fundi Giegużyna dopominali się
у ze strony I. XX. Franciszkanów wyda-
nia nieprzeczono, przeto taxa do użytku
nie kladnie się.

Opisanie poddanych Ruldańskkh, Ї ich
powinnościami >/ dobytkiem.

Primo. Stanisław Sadzis żonaty, z sy-
nem Józefem żonatym, ma koni troie,
wołów soch dwie, podyinnego płaci na
obie raty złłch pollch sześć у groszy sześć,
pańszczyznę odbywa lato у zimo po dni
trzy z iednym bydłem, to iest z koniem
lub z wołami, w lecie od Ś. Jerzego aż
do wszystkich Świętych za untrynika iść
powinien, czwarty dzień żoną zaś odbyć
powinien kurów troie. Secundo. Kazimierz
Szczuka, ma synów dwóch, młodzieńców,
imieniem Adama у Antoniego, córkę ied-
ną imieniem Ewa, podymnego na obie

j raty płaci złłch sześć groszy sześć, powin-
\ ność odbywa latem у zimo po dni trzy
; sam ieden z koniem albo z wołami, ma
j koni dwoie у spche wołów, przez zimę

od wszystkich Świętych aż do Ś. Jerzego
na tydzień powinien odbyć, kurów dwoie.
Terłio. Szymon Krassowski żonaty, czło-
wiek wolny, ma syna iednego imieniem
Antoniego, córek ma sześć, imieniem Ka-

| tarzyna, Agata. Elżbieta, Tekla, Maryanna,
J Dorota, ma klacz iedną, bez wołów, po-
j dymnego na obie raty płaci złłch sześć,
! groszy sześć, pańszczyznę odbywa zimą у
! łatem sam ieden z iednym .bydłem po

trzy,dni zimą od wszystkich Świętych aż
do Ś. Jerzego na tydzień odbywać powi-
nien, kurów troie. Quario. Krystyna Mi-
lewska wdowa, ma synów trzech imieniem
Stanisława, Wincentego, Jakuba, córek
trzy: Agatę, Justyno, Maryanne, konia ma
tyło iednego у to dwornego, podymne
płaci na obie raty po złłch sześć у gro-
szy sześć, powinność odbywa zimo у h-
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tem na tydzień,po dwa dni, przez zimę
od wszystkich Świętych do S. Jerzego na
tydzień odbyć powinna, kurów dwoie, wo-
łów niema.

Zasiew żytni dworny iak ten inwen-
tarz pisze się obeymuie się z pod arędy
Imści pana Jana Grażewicza, zmiana zaś
żytem zasiana znayduie się ta, która iest
przy gościńcu Wileńskim, iadąc ze Sko-
rut ku Giegużynowi. Pytani chłopi Ruk-
Janscy o zasiewie żytnim odpowiedzieli, że
niewiedzą, daiąc przyczynę że I.P. Gra-
żewicz sam swoią ręką całe pole zasiewał,
z tym wszystkim całego tego pola iak
przedtym zasiewano nie zasiał, przytomny
zaś I. pan Grażewicz o tym zasiewie od-
powiedział, że wysiał żyta kommisyiney
miary beczek siedm.

O łąkach wiadomość z przyświadcze-
nia chłopów: pierwsza łąka pode dworem
Ruklańskim morożna, na którey można
zebrać siana letnich wozów trzydzieście.
Druga łąka nazywaiąca się Niemieniuny
błotnista у wixowata, mocno łozo zarosła,
może mieć siana circiter wozów kolesni-
ków Jetnich do trzydziestu. Wstempu do
lasów Ruklanskich na opał у na szcze-
gólne poprawy budynków dwornych у pod-
danych w przypadku potrzeby wolność I.
Х.Х. Franciszkanom ostrzega się.

Таха. zboża, siana у gotowe pieniądze.
Pritno. Żyta beczek siedm sianego dla
gruntów nie tak użytecznych у dla robo-
cizny do zdięcia nie dostarczaiącey liczy
się na użytek równy w iedno ziarno, becz-
ka po złłch dwadzieścia dwa, efficit.złłch
sto pięćdziesiąt cztery. Secundo. Zboża
jarzynnego w ziarnie nienaleziono — І.Х.Х.
Franciszkanie swoim zasieć determinowani,
kładzie się do użytku w równości z ży-
tem złłch sto pięćdziesiąt cztery. Terłio
łąki, dla małości robotnika, odtrąciwszy
naymy, kładzie się na użytek piędziesiąt
dziewięć złotych. Summa facił złłch trzy-
sta sześćdziesiąt siedm.

Takowy inwentarz wedle ostrzeżenia
dekretu Trybunalnego wyż de data rzeczo-
nego/ od summy pięciu tysięcy, dwóchset

czterdziestu dwóch złłch poJlch у groszy
piętnastu itidem złłch pollch trzysta sześć-
dziesiąt siedm wypadaiącego do użytku
I. XX. Franciszkanów podaiąc, ten inwen-
tarz podpisuię. Datt ut supra. U tego in-
wentarza na dwóch arkuszach pisanego,
żółtym iedwabiem sposzytego, przy wyciś-
nieniu na czerwonym Jaku pieczęci podpis
w. urzędnika w te słowa: Filip Górski
skarbn. у pisarz grodź. W-a Wileńskiego.
Który to inwentarz, przez wyż wyrażona,

i osobę do akt podany, iest w xięgi grodź.
' W. Wileńskiego pisany.

72—1783 г. Января 5.
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Изъ актовой книги Слонимскаго гродскаго суда
за 1795 годъ, № 7923/7888, л. 256.

Akt inwentarza J. Р. Saparowieżowi
służący. ,

Koku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, msca Nowembra szóstego dnia.

Przed aktami grodzkiemi pttu Słonim-
skiego, w imieniu у powadze Nayjaśniey-
szey Imperatorowey Wszech Rossyi będą-
cejni, stawaiąc obecnie WJPan Ignacy
Przecławski, sędzia ziemski pttu Słonim*
skiego, inwentarz poniżey wyrażony do
akt podał, którego wyrazy następne.

Inwentarz części wydzieloney na schedę
J. Pana Saparowicza według dekretu exdy-
wizorskiego w roku tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt trzecim, Januaryi piątego dnia
urzędownie sporządzony.

Wieś Osznarewkąe. Boiar Jasko lhna-
cik, powinności dni dwanaście, złotych
cztery, czynszu złotych dwadzieście cztery,
groszy dwadzieście dziewięć, podrószczyz-
ny złotych pienć, pszczół pni trzy, złotych
cztery, groszy piętnaście. Boiar Benedys
Ihnacik, powinności dni dwansście, złotych
cztery, czynszu złotych dwadzieście sie-
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dym, podrószczyzny złotych pienć. pszczół
pni dwadzieście dziewienć, złotych czter-
dzieście trzy, groszy piętnaście. Pustka
po Kondraciku, czynszu złotych piętna-
ście.

Komput powinności: dni dwadzieście
cztery, złotych ośm, czynszu złotych sześć-
dziesiąt sześć, groszy dwadzieście dziewięć,
podrószczyzny złotych dziesięć, pszczół pni
trzydzieście dwa, złotych czterdzieście ośm.
КотргФ. złotych sto trzydzieście dwa,
groszy dwadzieście dziewięć.

Puszczy włoka iedna, morgów dwa-
dzieścia siedm, prętów dziesięć i dwa
pręnciki. w intracie złotych czternaście
groszy dwanaście . . . . dwa setnych
sze . . . trzydzieście. w gruncie zło-
tych dwadzieście dwa, groszy piętnaście
szelongów dwa, In summa intraty złotych
sto sześdziesiąt dziewięć, dico sto sześdzie-
siąt dziewięć, groszy dwadzieście siedm
i pół.

U tego inwentarza podpis sędziów ta-
kowy: Michał Swiętorzecki podk, у pod-
star. sądowy Poił. W. . . . prezydent
sądów exdywizor. Thadeusz de Raes sę-
dzia grodź. Włł. Tr. exdywizor, Jerzy
Bo . . . Rostocki sędzia grodzki pttu
Slonim exdywizor. Thomasz Godlewski
sędzia grodź. W. Smolen. exdywizor. Jó-
zef Jelec sędzia grodź, pttu Słonimskiego
exdywizor.

Który to inwentarz za ustnym przez
wyż wyrażoną osobę zeznaniem, iest do
xiąg grodzkich pttu Słonim. przyięty у
wpisany.

Ш 7 3 - 1 7 8 2 г. Апр ля 19.
Инвентарь фольварка Соры или Констанги-

ново. Ошмянскаго пов та.

Изъ актовой книги Виленскаго гродскаго суда
за 1783 годъ, № 4797, л. 1060—1063.

Akt inwentarza folwarku Sory alias
Konstantynowa, od W. W. Hrebnickich
wielm. Towiańskieinu wydanego.

Roku tysiąc siedmset osimdziesiąt-
drugiego, miesiąca Junij dwudziestego
ósmego dnia.

Przed aktami grodzkiemi woiewodztwa
Wileńskiego stanowszy osobiście W. Imść
pan Hilary Rowkowski. str. Wiłkomir.,
inwentarz folwarku Sory alias Konstanty-
nowa, w powiecie Oszmiańskim leżącego,
od wielmożnych Jana у Konstancyi z
Białozorów Hrebnickich, generał—adju-
tantów J. kr. mści, W. Imści panu Pio-
trowi Towiańskiemu. horodniczemu W.
Wileńskiego wydane ad acta pidał w te
słowa:

Inwentarz folwarku Sory alias Konstan-
tynowa, w powiecie Oszmiańskim leżącego,
przy podaniu onego W. Imści panu Pio-
trowi Towiańskiemu, horodniczemu W.
Wileńskiego w trzyletnią zastawną posse-
syą przez nas Jana Nepomucena у Kon-
stancyą z Białozorów Hrebnickich. gene-
rał adjutantów wóysk W. X. Lit. w roku
tysiąc siedmset osimdziesiąt wtórym, msca
Aprila dziewiętnastego dnia.

Wieś Sort/. Marcin Jasiukuniec dom
pierwszy, gruntu włoki puł, podymnego
złotych dwa, groszy dwa, męskich dni
dwa, kobicich dwa. Dom drugi, Andrzey
Jakubianiec. gruntu włoki puł, podymne-
go złł. dwa, groszy dwa, . męskich dni
dwa. kobieckich dwa. Dom trzeci, gruntu
wlokę iedna, Krysztof Oyieylusz, czynszu

i złotych dwadzieścia, groszy dwadzieście,
\ podymnego złł. cztyry, groszy eztyry,

męskich dni dwa, kobiecich dwa. Dom
czwarty, gruntu włoki pul, Maciey Bulka,
podymnego złł. dwa, groszy dwa, męskich
dni dwa, kobiecich dwa. Dom piąty, włoki
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puJ gruntu, Piotr Kojuła, czynszu złł. dwa-
dzieśoie, groszy dwadzieście, podymnego
złł. dwa, groszy dwa. Dom szósty, gruntu
włoki puł, Mikołay Grazul. podymnego
złł. dwa. groszy dwa. męskich dni dwa,
kobiecieh dwa. Dom siódmy, gruntu wło-
ki puł, Krzysztow KJuk, podymnego złł.
dwa, groszy dwa, męskich dni dwa, ko-
biecich dwa. Ta wieś opłaca osiadłych
domów siedm, gruntu włók cztery, czyn-
szu złł. ezterdzicście ieden. groszy dzie-
sięć, podymnego złotych szesnaście, gro-
szy szescnaście. Służba ludzi pryhonney:
męskich dni dwanaście, gwałtu kobieciego
dni dwanaście.

Wieś шШеШгкі. Dom pierwszy,
gruntu włoki puł, Jerzy Piekarski, czyn-
szu złł. dziesięć, groszy dziesięć, podyrn-
nego złł. dwa, gr. dwa, męski dzień ieden,
ко bici ieden. Dom drugi, gruntu włoki
pul, Marcin Baszkowicz. czynszu złł. dzie-
sięć, groszy dziesięć, podymnego złł. dwa,
groszy dwa, męskich dzień ieden, kobici
ieden. Dom trzeci, gruntu włókę iedna.
Symon Szyryko, czynszu złł. dwadzieście,
groszy dwadzieście, podymnego złł. cztyry
у groszy cztyry, męskich dni dwa, kobie-
cich dwa. Ta wieś opłaca domów trzy,
gruntu włok dwie, czynszu złotych czter-
dzieści e ieden, groszy dziesięć, podymnego
złł. osim, groszy osim, męskich dni cztyry,
kobiecieb cztyry.

Wieś Pietruszki. Dom pierwszy, grun-
tu włoka iedna, Tomasz Jarmojuk, czyn-
szu złł. dwadzieście, gr. dwadzieście, po-
dymnego złł. cztyry, gr. cztyry, męskich
dni dwa, kobicich dwa. Dom drugi, grun-
tu włoka iedna, Symon Шик, czynszu złł.
dwadzieścia, gr. dwadzieścia, podymnego
złł. cztyry, gr. cztyry, męskich dni dwa,
kobicich dwa. Dom trzeci, gruntu włoka
iedna, Symon Szud, czynszu złł. dwadzie-
ścia, gr. dwadzieścia, podymnego złł.
cztyry, gr. cztyry, męskich dni dwa, kobi-
cich dwa. Ta wieś opłaca domów trzy,
gruntu włók trzy, czynszu złł, sześdziesiąt
dwa, podymnego złł. dwanaście, gr. dwa-
naście, męskich dni sześć, kobicich sześć.

Zaścianek Budzisski Dom pierwszy,
, gruntn wlokę iednia, Łaurenty Fronckie-
: wicz, nowik, [tak jak i inni z włoki ma
! służyć powinność.
; Zaścianek Sny liszki. Dom pierwszy.
\ gruntu włókę, Maciey Grazu!, czynszu złł.

dwadzieście, gr. dwadzieście, podymnego
i złł. cztyry, gr. cztyry, męskich dni dwa.

Dom drugi, gruntu włókę iedna, Krzysztof
, Kieyruk, ^czynszu złł. dwadzieścia, gr.
I dwadzieście, podymnego złł. cztyry, gr.

czt}Ty, męskich dni dwa. Dom trzeci,
gruntu włókę iedna, Symon Misiun, czyn-
szu złł. cztyrdzieście, gr. cztyrdzieście,
podymnego złł. cztyry, gr. cztyry. Dom
czwarty, gruntu włoka iedna, Jan Woy-
ciechowski, czynszu złł. dwadzieścia, gr.
dwadzieście, podymnego złł. cztyry, gr.
cztyry, męskich dni dwa. Dom" piąty,
gruntu włoka iedna, Jakub Jodko, czyn-
szu złł. cztyrdzieście, gr. cztyrdzieście,
podymnego złł. cztyry, gr. cztyry. Dom
szósty, gruntu włoka iedna, Symon Gie-
nis, czynszu złł. dwadzieście, gr. dwa-
dzieście, podymnego złł. cztyry, gr. cztyry,
męskich dni dwa. Dom siódmy, gruntu
włoka iedna, Krzysztof Misius, czynszu
złł. dwadzieście, gr. dwadzieścia podym-
nego złł. cztyry. gr. cztyry, męskich dni
dwa. Dom ósmy, gruntu włoka iedna,
Jan Sepis, czynszu złł. dwadzieścia, gr.
dwadzieście, podymnego złł. cztyry, gr.
cztyry. męskich dni dwa. Ta wieś opłaca
domów osim, gruntu włók osim, czynszu
złotych dwieście sześć, gr. . dwadzieścia,
podymnego złł. trzydzieście dwa, gr. trzy-
dzieścia dwa, męskich dni dwanaście.

Zaścianek Mumiliszki. Dom ieden,
gruntu włoka iedna, Jerzy Uzlis, czynszu
złotych dwadzieścia, gr. dwadzieścia, po-
dymnego złł. cztyry, gr. cztyry, męskich
dni dwa.

Latus efficit: Domów dwadzieścia trzy,
gruntu włók dziewiętnaście, czynszu złł.
trzysta siedmdzieśiąt dwa, podymnego złł.
siedmdziesiąt cztyry, groszy dwanaście,
męskich dni trzydzieście sześć, kobicich
dwadzieścia dwa.
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Wm DworciszM. Dom pierwszy grun-
tu, włoka iedna, Tomasz Joraniec, czynszu
złł. cztyrdzieście, gr. cztyrdzieście, podym-
ncgo zlł. cztyry, gr. eztyry. Dom drugi,
gruntu włoka iedna, Kazimierz Lepis,
czynszu złl. dwadzieścia, gr. dwadzieścia,
podymnego złł. cztyry, gr. cztyry, męskich
dni dwa. Dom trzeci, gruntu włoka iedna.
Antoni Gegła, czynszu złł. dwadzieścia,
gr. dwadzieścia, podymnego złl. cztyry,
gr. cztyry, męskich dni dwa. Dom czwar-
ty, gruntu włoka iedna, Maciey Sokołow-
ski, czynszu złotych dwadzieścia, gr. dwa-
dzieścia, podymnego złotych cztyry, gr.
cztyry. męskich dni dwa. Dom piąty,
gruntu włoka iedna, Kazimierz Kijoła.
czynszu złł. dwadzieścia, gr. dwadzieścia,
podymnego złł. cztyry, gr. cztyry, męskich
dni dwa. Dom szósty, gruntu włoka ied-
na, Jakub ,'Jadzis, czynszu zlł. dwadzie-
ścia, gr. dwadzieścia, podymnego złł.
cztyry, gr. cztyry, męskich dni dwa. Ta
wieś opłaca domów sześć, gruntu włók
sześć, czynszu złł. sto cztyrdzieście cztyry,
gr. dwadzieście, podymnego złł. dwadzie-
ście cztyry, gr, dwadzieście cztyry. męs-
kich dni dziesięć.

Wieś Pokrowinnie, Dom pierwszy,
gruntu włoka iedna, Jakub Raezyński
Barciun, czynszu złł. dwadzieścia, gr.
dwadzieścia, podymnego złł. cztyry, gr.
cztyry, męskicłi dni dwa. Dom drugi,
gruntu włoka iedna, Jakub Josewicz.
czynszu złl. cztyrdzieście, gr. cztyrdzieście
podymnego złł. cztyry, gr. cztyry. Dom
trzeci, gruntu włoka iedna, szlachcic Kos-
sowski, do umowy dworu należy, czynszu
złł. cztyrdzieście, podymnego złł. cztyry,
gr. cztyry. Ta wieś opłaca się domów
trzy, włók trzy, czynszu złl. sto dwa, po-
dymnego złł. "dwanaście, gr. dwanaście,
męskich dni dwa.

Wieś Łaużany. Dom pierwszy, gruntu
włoka iedna, Mikołay Jasiukiewiez, woź-
ny, na powinności dworney, nic nie płaci.
Dom duugi, gruntu włoka iedna. Michał
Iszora, czynszu złl. cztyrdzieście, gr. cziyr-

dzieście, podymnego złł. cztyry, gr. cztyry
Dom trzeci, gruntu włoka iedna, Gabrye.
Rynko, czynszu zlł. cztyrdzieście, grl
cztyrdzieście, podymnego złł. cztyry gr.
cztyry. Dom czwarty, gruntu włoka iedna,
Ryna w domu z synem, czynszu złl. dwa-
dzieścia, gr. dwadzieścia, podymnego złl.
cztyry, gr. cztyry, męskich dni dwa. Dom
piąty, gruntu włoka iedna, Franciszek
Uzlis, czynszu zll. pięćdziesiąt ieden, gr.
dwadzieścia, podymnego złl. cztyry, gr.
cztyry. Dom szósty, gruntu włoka iedna
у pul, Marcin Korzeniewski, czynszu zlł.
pięćdziesiąt ieden, gr. dwadzieście., po-
dymnego złl, cztyry, groszy cztyry. Ta
wieś opłaca czynszu dwieście sześć, gr.
dwadzieścia, podymnego dwadzieścia czty-
ry у gr. dwadzieścia cztyry, męskich dni
dwa.

Summa Summanim efficit Czynszu złł.
ośmset dwadzieścia pięć, podymnego złl.
sto trzy dzieście sześć, męskich dni pięć-
dziesiąt, kobicich dwadzieścia dwa.

Każdy włocziiy działały służy pańsz-
czyzny dni trzy męskich у kobicich dni
trzy, a półwloczny dni dwa, na każdy ty-
dzień boiarowie po dwa dni męskie, ko-
bity zaś na żniwo idą, póki zezna.. Miesz-
kafący na caiey włóce poddani iedną pod-
wodę Ryską, taxuiąco się złł. dwadzieścia
cztyry у iedną pod wodę Wileńską, puł-
włoczni dawnym obyczaiem dwie Wileń-
skie podruże na każdy rok oprócz wszei-
kiey inney powinności służyć maią. Bru-
sów towarnych kop trzy, licząc na każde,
kopę po sążni trzysta sześdziesiąt, grubo-
ści calów dwanaście, jako też s kłód to-
warnych z drzewa od brusów pośleyd-
nieyszego kop sześć takich, iżby kłoda
iedna od pięciu sążni z strzaska razem
wzięta miała calów trzynaście, przeciągu
trzech lal do possessyi postąpionych wy-
robić w puszczy Konstancianowskiey, lub
w niedostatku tam zgodnego drzewa, w
puszczy naszey Strunoyć dóbr W. lmść
pan possessor iest nioceu bez opłaty
pniówczyzuy.
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Таха karczmy Konstancionowskiey złł.
polskich dwieście osimdziesiąt. Таха mio-
dowszczyzny zlł. polskich sto sześdziesiąt
dwa, które iesliby W. Imści panu posses-
sorowi miodem in natura nie zdało by
się wybierać,, wolny odzysk od włościan
według- taxy zachowuie się.

Wysiano żyta beczek w dwornym polu
у atynencyach komisyiney miary beczek
siedmnaście, owsa na zasiew zostawuie
się beczek dziesięć, gryki beczek cztyry,
pszenicy letniey beczka iedna, grochu
ośmin cztyry.

Krów doynych sztuk dziewiętnaście,
trzech Jat krów pięć, buhajów dwuch, koz
maciorek trzy, kozioł ieden.. owiec macio-
rek pięć, baran ieden, świń maciorek trzy,
kiernos ieden, wieprzów sztuk trzy, gęsi
samek trzy, samiec ieden, indyczek trzy,
indyk ieden, kokoszek dziesięć, kogutów
dwa.

Remanentów wszelkich tak z niedo-
boru, jako też zapomóg w przypadku nie-
odbytey potrzeby dla chłopów czynionych
według ceny ugodzoney zwrot niezawodnie
przy obuymie war nie się у zabespie.uza
dla W. imści pana possessora. Takowy
inwentarz, maiący się in fundo rzetelnie
zweryfikować, dla zupełney twierdzy przy
uproszonych W Wleli m. panach pieczęta-
rzach własnemi rękoma podpisuiemy. Dan
"W Wilnie, jak wyżey. U tego inwentarza
podpis aktorów, poniżey podpisy pieczęta-
rzów temi słowy: Jan Hrebnicki mp.
Konstancia z Białozorów Hrebnicka. Ust-
nie у oczewisto proszony pieczętarz od
W W. Ichni, panów Jana у Konstaneyi
Hrebnickich, konsyliarzów Imperatorowcy
Rossyiskiey, do tego inwentarza przy pra-
wie zastawnym trzyletnym wydanego pod-
ług prawa podpisuię się Teodor hrabia
Laskaris, gen. maior wóysk W.X. Litew-
skiego. Ustnie у oczewisto proszony pie-
czętarz od osób wyż wyrażonych do tego
inwentarza przy prawie zaslawnym trzy-
letnim wielmożnemu iinści panu Piotrowi
Towiańskiemu, horodniczemu Wileńskie-
mu wydanego, podług prawa podpisuię

się Tadeusz Woynicki, komornik xięstwa
Żmuyckiego. Który to takowy inwentarz
przez wyż wyrażoną osobę do akt podany,
iest do xiąg grodzkich woiewództwa Wi
leńskiego przyjęty у wpisany.

Ш 74-1782 г Мая 8.

Инвентарь им нія Рутки, Ошмянскаго по-
в та, фомы Сватополка Мирскаго.

Изъ актовой книги Ошмянскаго гродскаго суда
за 1786-1790 гг. Лі 6236 л. 491—498.

Przyznanie inwentarza na maięlność
Rutkę służącego, od JWW. Brzostowskich
czeszn. Littch WJP. Mirskiemu wydanego.

Koku tysiąc siedmset ośmdziesiąt ós-
mego, miesiąca Fabruarij dziewiętnastego
dnia.

Na sądach grodzkich powiatu Oszmiań-
skiego, za konstyfucyią tysiąc siedmset
ośmdziesiąt szóstego roku przypadłych y
juryzdycznie w mieście Postawach agitu-
iących się, przed nami Marcinem Supiń-
skim, pisarzem sądów, seyrn. podstarostą,
Antoińm Hutorowiczem, Michałem Borey-
ko Chodźką у Ignacym Czechowiczem,
skarbnikiem powiatu Oszmiańskiego, miey-
sce W. pisarza zasiadaiącym — sędziami,
urzędnikami sądowymi grodzkimi powiatu
Oszmiańskiego, od JWJP. Thadeiisza Ko-
ciełła, Markowskiego у sądowego powiatu
Oszmiańskiego starosty, kawalera orderu
Ś. Stanisława, pułkownika Petyhorskiego
woysk WXLitt., na sądzenie spraw grodz-
kich powiatu Oszmiańskiego installowa-
nymi, stanowszy osobisto u sądu JWW.J.
PP. Robert у Anna z Platerów Brzostow-
scy, czesznikowie WXLi((., inwentarz ma-
iętności Rutki, przy prawie wieczysto prze-
dażnym od siebie W.J. Panu Thomaszowi
Swatopełkowi Mirskiemu, generał adju-
tantowi W\VXLitl. wydany, oraz temuż
imści in ran et parłem służący у nale-
żący opowiadali, prezentowali у ustnie u
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sądu przyznali, którzy ustnym swym у
oczewistym stwierdziwszy przyznaniem,
prosili nas sądu, aby pomieniony inwen-
tarz ze wszelką w nim wyraznością był
do xiąg grodzkich spraw wieczystych po-
wiatu Oszmiańskiego przyięty у wpisany,
jakoż my sąd, ony przyiowszy, w xięgi
wpisać zaleciliśmy, który wpisuiąc od
słowa do słowa tak się w sobie ma.

Inwentarz maietności Rutki, w powie-
cie Oszmiańskim Jezącey, przy prawie
wieczysto przedażnym odemnie .Roberta
Brzostowskiego, pułkownika Ussarskiego
wóysk WXLitt. W. .]. Panu Tomaszowi
>Swatopełkowi Mirskiemu, generałowi ad-
jutantowi Błł. Poll. wóysk \VXLifc. sporzą-
dzony у dany roku tysiąc siedmset osm-
dziesiąt wtórego, maja ósmego dnia.

Ziemianie z włoki drogo do Rygi raz
na rok. tudzież na posyłki w koley w
zupełnym konia у poiazdu opatrzeniu sta-
wać obowiązani, płacą czynszu złotych pol-
skich osmdziesiąt. Osadnicy z włoki mórg
ieden w iesieni, drugi wiosną w obsza-
rach dwornych utroić, wypleć zżąć у
zwieść z pola obowiązani, czyli sześć
ogułów męskich, sześć kobiecich po cztyry
osoby z włoki, z czym dwór rozkaże, od-
służą, iedną drogę do Rygi odbędą, jaiek
dwanaście, kur cztery dadzą, na mieyscu
siemienia purów czterech, pur każdy po
złotych cztery, czynszu oraz złotych czter-
dzieście zapłacić obowiązani. Służebni z
włoki mórg ieden w iesieni, drugi wiosną
w obszarach dwornych utroić. wypiec,
zżąć у zwieść z pola maią, czyli sposo-
bem osadników ogułów tyleż odsłużą,
odbędą podwodę do Rygi iedna, dadzą
iaiek dwanaście,, kur cztery, a na miey-
scu siemienia purów czterech, po cztery
złote pur każdy, tudzież czynszu złotych
dwadzieścia zapłacą, oraz dwa dni me-
szczyna, dwa dni kobita w tydzień od-
służą, z czym dwór rozkaże. Morgi, Za
morgi, 7. których służba у podatkowania
gatunki na drobne dzieliły by się części,
płacić maią mórg każdy, licząc po złotych
dwa. groszy dwanaście. Podymne z włoki

każdego gatunku na każdą ratę po złotych
pięć, a na rok po złotych dziesięć podym-
nego importować maią. Sianokos wszyscy
(oprócz boiarów) łąki zkosić у zgrabić co
rocznie maią. Wywoź. Wszyscy (oprócz
boiarów) do wywiezienia całego nawozu,
a kobiety do roztrzęsienia stawać maią.
Młódźba radowką (oprócz boiarów) osad-
nicy у służebni krescencyią młócić maią.

Opisanie ieziór у sadzawek maietności
Rutki.

Primo iezioro Czarne, secundo iezio-
ro Karasiowo, tertio iezioro Karasiowka,
ąuarto iezioro Długie, quinto iezioro Km-
hłe, sexto iezioro Podskrzynne, septimo
iezioro Wiszniówka, octavo iezioro Sie
maszki, nono iezioro Berezowka, decimo
sadzawka pod folwarkiem, decimo primo
sadzawek cztery zarosłych.

Zasiew: Żyta wysiano beczek dwadzie-
ścia, pszenicy ozimey beczkę iedną.. jarki
beczki czwierć iedną у dwie ośminy, psze-
nicy jarey beczkę iedną, ięczmienia beczek
pięć у pul, owsa beczek dwadzieścia cztyry
у czwierć, gryki beczek dwie, ośminę у
szesnastkę, grochu beczkę iedną, bobu
czwierć iedną, siemienia lnianego czwierć
у szesnastkę, konopi czwierć у szesnastkę,

Inwentarz maietności Rutki, w powiecie
Oszmiańskim leżącey.

Wieś Czarna. Primo. Dobytek: koni
troie, krów cztery, włoki osadney trzy
czwierci, morgów płatnych dwa, Ro-
man Malec, żona Palusza, syn Z mitro k,
żona JNasta, Leon, żona Magda, córka
Kasia lat dwadzieścia, Zmitroka Katarzy-
na lat dwanaście, Rypina lat sześć, Leona
Ahapka. służby roczney mórg ieden dwie
czwierci, kur sztuk trzy, jaiek sztuk dzie-
więć, siemienia lnianego purów trzy,
morgowego złotych pięć, groszy dziesięć,
czynszu złotych trzydzieście. Secundo. Do-
bytek: koni pięcioro, krów ośm, włoka
osadna iedna, morgów płatnych trzy, Dzie-
nis Szyeko, żona Ahapka, syny: Jan, żo-
na Palusia, Hryszko, żona Audosia, Filip

54
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lat ośmnaśeie, Łukasz lat siedmnaście,
Symon Jat dwanaście, Sidor la(, ośm, Jana
Roman lat ośm. Wasi] Hryszki Chwiedora
Garbarz, służby roczney morgów dwa,
kur sztuk cztery, jaiek sztuk dwanaście,
siemia lnianego purów cztery, morgowego
złotych ośm, czynszu złotych czterdzieśoie.
Tertio. Włoki osadney trzy czwierci, mórg
płatn}r ieden, Аіахіеу Krasilicz, zdał te-
muż służby roczney mórg ieden, dwie
czwierci, kurów sztuk trzy, jaiek sztuk
dziewięć, siemia .lnianego purów trzy, mor-
gowego złotych dwa. groszy dwadzieścia,
czynszu złotych trzydzieście. Quarto. Do-
bytek: koni dwoie, krów dwie, włoki słu-
żebney dwie czwierci, Chwiedor Szycko,
żona Anna, syny: Maciey, Tomasz, córka
Dorota, służby roczney mórg ieden, służby
tjgoduiowey dni dwa, kur sztuk dwie,
iaiek sztuk sześć, siemia lnianego pnrów
dwa, czynszu złotych dziesięć. Quin!o Do-
bytek: koń ieden. krowa iedna, włoki
służebney trzy czwierci, mórg płatny ie-
den, Wasil Szycko, bezżenny, siostra Mor-
ka, służby roczney mórg ieden dwie
czwierci, służby tygodniowey dni trzy,
kur sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć, sie-
mia lnianego purów trzy, morgowego zło-
tych dwa, groszy dwadzieścic. czynszu
złotych piętnaście. Sexto. Dobytek: koni
troie, krów pięć, włoki służebney trzy
czwierci, Dymitr Krasilicz, żona Anna,
synowie: Astap, Amellan, Hryszko, Bał-
truk, córka Krystyna, Konrad, żona Alesia.
syn Jan, córka Katarzyna, służby roczney
mórg ieden dwie czwierci, służby tygo-
dniowey dni trzy, kur sztuk trzy. jaiek
sztuk dziewięć, siemia lnianego purów trzy,
czynszu złotych piętnaście. Septimo. Do-
bytek: koni troie, krów cztery, włoka słu-
żebna iedna, Józef Sielezien, żona Kasia,
córka Anna, szwagierka Palusza, syn
Hryszko, służby rocznoy morgów dwa.
służby tygodniowey dni cztery, kur sztuk
cztery, jaiek sztuk dwanaście, siemia lnia-
nego purów cztery, czynszu złotych dwa-
dzieście. Осіа о. Dobytek: koni troie, kro-
wy trzy, włoki służebney trzy czwierci,

Paweł Krasilicz, żona Krysia, synowie:
Piotr, Wasił, Roman, Hryszko, córka Ale-
sia, służby roczney mórg ieden dwie
czwierci, służby tygodniowey dni trzy,
kur sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć, sie-
mia lnianego purów trzy, czynszu złotych
piętnaście. Nono. Dobytek, koni cztery,
krowy cztery, włoki służebney czwierci
dwie, morgów płatnych trzy у trzy czwier-
ci, Ławryn Krasilicz, wdowiec, synowie:
Józef, żona Marka, Maciey, żona Audosia,
Harasim, żona Alesia, wnuki: Jakub,
Agata, Ахіпіа, Barbara, Ihnat, służby
roczney mórg ieden, służby tygodniowey
dni dwa, kur sztuk dwie, jaiek sztuk
sześć, siemia lnianego purów dwa, mor-
gowego złotych dziesięć, czynszu złotych
dziesięć. Decimo Dobytek: koni dwoie,
krowy dwie, włoki służebney dwie czwier-
ci, morgów płatnych trzy у trzy czwierci,
Jan Krasilicz, żona Marianna, synowie:
Stefan. Paweł, brat Józef, żona Alesia,
syn Dymitr, córka Ahapka, winnik, służ-
by roczney mórg ieden, służby tygodnio-
wey dni dwa, kur sztuk dwie, jaiek sztuk
sześć, siemia lnianego purów dwa, mor-
gowego złotych dziesięć, czynszu złotych
dziesięć. Decimo primo. Dobytek: koni
trzy, krowy trzy, włoki służebney dwie
czwierci, morgów płatnych trzy у trzy
czwierci, Sauka Hanczar, żona Ахіпіа, syn
Symon, córka Taciana, służby roczney
mórg ieden, służby tygodniowey-dni dwa,
kur sztuk dwie, jaiek sztuk sześć, siemia
lnianego purów dwa, morgowego złotych
dziesięć, czynszu złotych dziesięć. Decimo
secundo. Dobytek: koń ieden, krów
dwie, włoki służebney trzy czwierci,
morgów płatnych trzy у trzy czwierci,
Mikolay Hanczar po Michale Kurylo-
wiczn odumarłym, którego syn Zmitrok
w służbie, synowie: (Jichan, Jan, służ-
by roczney mórg ieden dwie czwierci,
służpy tygodniowey dni trzy, kur sztuk
trzy, jaiek sztuk dziewięć, siemienia lnia-
nego purów trzy, morgowego złotych dzie-
sięć, czynszu złotycłi piętnaście. Decimo
tertio. Dobytek: koni troie, krowy dwie,
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włoki służebney trzy czwierci, mórg płat-
ny ieden у czwierć, Andrzey Krasilicz,
wdowiec, synowie: Stefan, Roman. Chwie-
dor, Wasil. córki: Palusza, Marka, Audo-
cia. Anna, służby roezney mórg ieden
dwie czwierci, służby tygodniowey dni trzy,
kur sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć, sie-
mienia lnianego purów trzy, morgowego
złotych dziewięć, czynszu złotych piętnaś-
cie. Decimo фіагіо. Dobytek: koni dwoie,
krowy dwie, włoki służebney trzy czwier-
ci, mórg płatny ieden pułł, Cimocli Kra-
silicz, żona Barbara, córka Marka, brat
Аіахіеу, synowica Chwiedora, służby ro-
czney mórg ieden, dwie czwierci, służby
lygodniowey dni trzy, kur sztuk trzy, .ja-
iek sztuk dziewięć, siemienia lnianego
purów trzy, czynszu złotych piętnaście.
Decimo ąuinto. Dobytek: koni troie, krów
pięć. włoki służebney trzy czwierci, mórg
płatny ieden, Daniło Hanczar, żona Mar-
ka, synyi Jan, Iwan, Stefan, Mikołay, służ-
by roczne,у mórg ieden dwie czvierci,
służby tygodniowey dni trzy, kur sztuk
trzy, jaiek sztuk dziewięć, siemienia Inia-
neho purów trzy, czynszu złotych piętna-
ście. Decimo sexto. Dobytek: koni czwo-
ro, krów cztery, włoka służebna iedna.
Stefan Hanczar, żona Teressa, synowie:
Gabryel, Audakiey, Ihnat, Cimoch. Michał,
córki: Audocia, Tekla, brat Paweł, żona
Maryanna, córka Krystyna, służby rocz-
ney • morgów dwa, służby tygodniowey dni
cztery, kur sztuk cztery, jaiek sztuk dwa-
naście, siemienia lnianego purów cztery,
czynszu złotych dwadzieścia. Decimo sep-
timo. Dobytek: koni dwoie, krów cztery,
włoka służebna iedna, Apanas Kuryłowicz,
żona Marianna, syn Karniey, córki: Anna,
Palusia, Ludwisia, Marianna, brat Hrysz-
ко bezżenny, siostra Ахіпіа, służby rocz-
ney morgi dwa, służby tygodniowey dni
cztery, kur sztuk cztery, iaiek sztuk dwa-
naście, siemienia lnianego purów cztery,
czynszu złotych dwadzieście. Decimo oc-
tavo. Dobytek: koń ieden. krowa iedna,
włoki służebney trzy czwierci, Wasil Ku-
ryłowicz, żona Alesia, synowie: Roman,

Zmitrok, służby roezney mórg ieden dwie
czwierci, służby tygodniowey dni trzy, kur
sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć, siemienia
lnianego purów trzy, czynszu złotych pięt-
naście. Decimo nono. Włoki ziemiańskie^
dwie czwierci, karczma, browar, świron у
chlewy wolne. Vigesimo. Dobytek: koni
dwoie. krowy trzy, włoki służebney trzy
czwierci, Piotr Maraczewski, żona Audo-
sia, syn Ohwiedor, żona Ahapka, córka
Domicela, Anastazyia, służby roczney mórg
ieden, dwie czwierci, służby tygodniowey
dni trzy, kur sztuk trzy,;jaiek sztuk dzie-
więć, siemienia lnianego purów trzy, czyn-
szu złotych piętnaście. Vigesimq primo.
Dobytek: koni dwoie, krowy dwie, włoki
służebney trzy czwierci, Siemion Hanczar,
żona Marianna, córka Barbara, bratańcy:
Chwiedor, Arciom, służby roczney mórg
ieden dwie czwierci, służby tygodniowey
dni trzy, kur sztuk trzy, iaiek sztuk dzie-
więć, siemienia lnianego purów trzy. czyn-
szu złotych piętnaście. Vigesimo secundo.
Dobytek: koni czworo, krowy cztery, wło-
ki służebney trzy czwierci, Iwan Han-
czar, wdowiec, synowie: Jan, Prokop, bra-
tan. Konrata żona Marysia, służby rocz-
ney mórg ieden dwie czwierci, służby ty-
godniowey dni trzy, kur sztuk trzy, iaiek
sztuk dziewięć, siemienia lnianego purów
trzy, czynszu złotych piętnaście. Vigesimo
tertio. Dobytek: koni dwoie, krowy dwie,
włoki służebney trzy czwierci, Hauryło
Hanczar, wdowiec, synowie: Konrat, cór-
ka Alesia, służby roczney mórg ieden
dwie czwierci, służby tygodniowey dni
trzy, kur sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć,
siemienia lnianego purów trzy, czynszu
złotych piętnaście. Vigesimo ąuarto. Do-
bytek: koni troie, krów trzy, włoki słu-
żebney trzy czwierci, Daniło Krasilicz, żo-
na Barbara, syuy: Łukasz, Filip, córki:
Anna, Marianna, Krystyna, służby rocz-
ney mórg ieden, dwie czwierci, służby ty-
godniowey dni trzy, kur sztuk trzy, jaiek
sztuk dziewięć, siemienia lnianego purów
trzy, czynszu złotych piętnaście. Yigesimo
ąuinto. Dobytek: koni troie, krowy dwie,
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włoki służebnej' dwie czwierci. morgów
płatnych trzy у trzv czwierci, Chwiedor
Krasilicz, bracia: Jan, Hauryło, Onufry,
Justyn, siostra Rypina, służby roczney
mórg ieden. służł>y tygodniowej dni dwa,
kur sztuk dwie, jaiek sztuk sześć, siemie-
nia lnianego purów dwa, morgowego zło-
tych dziesięć, czynszu złotych dziesięć.
Vigesimo sexto. Dobytek: koni pięć, krów
sześć, włoki ziemianskiey trzy czwierci,
morgów płatnych trzy у trzy czwierci,
Stefan Kuzmicz, syn Leon, żona Agata,
Ałaxiey, żona Alesia, Prokop Masarz, cór-
ka Marianna, wnuki: Joachim, Anna, Kra-
wiec, morgowego złotych dziesięć, czyn-
szu złotych sześćdziesiąt. Vigesimo septi-
mo. Dobytek: koń ieden, krów dwie, wło-
ki osadney trzy czwierci, Paweł Махіто-
wicz, żona Marta, synowie: Chwiedor, Ar-
ciom, córki: Kasia, Audosia, kucharz,
służby roczney mórg ieden, kur sztuk
dwie, jaiek sztuk sześć, siemienia lniane-
go purów dwa, czynszu złotych dwadzie-
ście. Yigesimo octavo. Dobytek: koni tro-
ie, krów pięć, włoki służebney trzy czwier-
ci, mórg płatny ieden у puł, Jurko Wie-
rabiey, żona Kasia, córki: Marcisia, Mak-
ryna, brat Eliasz, żona Agata, syn Maciey,
służby roczney mórg ieden у puł, służby
tygodniowey dni trzy, kur sztuk trzy, ja-
iek sztuk dziewięć, siemienia lnianego pu-
rów trzy, morgowego złotych cztery, czyn-
szu złotych piętnaście. Yigesimo nono.
Dobytek: koń ieden, krowa iedna, włoki
służebney iedna czwierć, Chwiedor Wie-
rabiey, żona Justa, córka Marta, synowie:
Maciey, Wasil, Hryszko, służby roczney
dwie czwierci, służby tygodniowey dzień
ieden, kur sztuka iedna, jaiek sztuk trzy,
siemienia lnianego pur ieden, czynszu zło-
tych pięć. Trygesimo. Dobytek: koni pię-
cioro, krów sześć, włoka osadna iedna,
morgu płatnego dwie czwierci. Leon Kra-
silicz, żona Elena, syn Symon, żona Ma-
rianna, córka Palusza, brat Stefan wdo-
wiec, syn Jurko, wnuki; Leon, Daniło,
Hauryło, Ahapka, Ахіпіа, służby roczney
morgów dwa, kur sztuk cztery, iaiek sztuk

dwanaście, siemienia lnianego purów czte-
ry, morgowego złoty ieden, groszy dzie-

I sieć, czynszu złotych czterdzieście. Trige-
I simo primo. Dobytek: koni troie, krów

pięć, włoki służebney trzy czwierci, mor-
J gu płatnego dwie czwierci, Sidor Hybko,
! wdowiec, syn Uluk, żona Tosia. pasierzb
i Leon, żona Marianna, córki: Marcisia, Na-

talia, Anna, Magda, Uluka córka Marysia,
• służby roczney mórg ieden у puł, kur

sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć, siemienia
lnianego purów trzy, morgowego złoty

! ieden. groszy dziesięć, czynszu złotych
' trzydzieście. Trigesimo secundo. Dobytek:

koni troie, krowy trzy, włoki osadney
i trzy czwierci. Jakub Kuzmiez, żona Te-

ressa, synowie: Piotr. Teodor, Ławryn,
; służby roczney mórg ieden trzy czwierci,

kur sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć, sie-
! mienia lnianego purów trzy, czynszu zło-

tych trzydzieście. Trigesimo tertio.—Do-
, bytek: koni dwoie, krowy dwie, włoki
; służebney trzy czwierci. Dzienis Kuzmicz,
i żona Parasa, syn Trachim, Jakub, córka
1 Anna, Chwiedora, służby roczney mórg

ieden, dwie czwierci. służby tygodnio-
wey dni trzy, kur sztuk trzy, jaiek sztuk
dziewięć, siemienia lnianego purów trzy,
czynszu złotych piętnaście. Trigesimo quar-
to. Dobytek: koni troie, krowy dwie,
włoki służebney trzy czwierci, Michał
Kuzmicz, żona Parasa, syn Trachim, Jan-
ko, Wasil, Paweł, Symon, córki: Chwie-
dora, Kasia, służby roczney mórg ieden
dwie czwierci, służby tygodniowey dni
trzy, kur sztuk trzy, jaiek sztuk dziewięć,
siemienia lnianego purów trzy, czynszu
złotych piętnaście. Trigesimo quinto. Wlo-
ką ziemiańska iedna pustoszy, kto sieie—
trzeci snop dworowi daie, która pustosz
po Hauryle Krasiliczu roku t>siąc siedm-
set siedmdziesiat trzeciego precz wyszłym,
taxą włoki ziemianskiey.

Summa mmmarum efńcit: Dobytku:
koni ośmdziesiąt siedm, krów sto dwie,
włoki ziemiańskie dwie у czwierć, włók
osadnych pięć dwie czwierci, włók słu-
żebnych siedmnaście, trzy czwierci, mor-
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gów płatnych trzydzieście trzy, służby
roczney morgów czterdzieścio sześć у puł,
służby tygodniowej dni siedmdziesiąt ie-
den, kur sztuk dziewiędziesiąt trzy, jaiek
sztuk dwieście siedmdziesiąt dziewięć,
siemienia lnianego purów dziewiędziesiąt
trzy, morgowego złotych ośmdziesiąt ośm,
czynszu złotych siedmset piętnaście.

Wieść Żuperki. Trigesimo sexto. Do-
bytek: koni pięcioro, krów sześć, włoka
służebna iedna у puł, Antoni Moraczew-
ski, żona Palusza, syny: Roman, Chwie-
dor, brataniec Maoiey, córki: Alzuta, Fru-
zyna, Zofia, służby roczney morgów trzy,
służby tygodniowey dni sześć, kur sztuk
sześć, iaiek sztuk ośmnaśeie. siemienia
lnianego purów sześć, czynszu złotych
trzydzieście. Trigesimo soptimo. Dobytek:
koń ieden, krowy dwie, włoki służebney
(łwie czwierci, Maciey Sieliezien, żona
Ulłana, córki: Parasa, Chwiedora Kon-
stancia, służby roczney mórg ieden, służ-
by, tygodniowey dni dwa, kur sztuk dwie.
jaiek sztuk sześć, siemienia lnianego pu-
rów dwa. czynszu złotych dziesięć. Trige-
simo octavo. Dobytek: koni sześć, krów
ośm, włoka służebna iedna, Roman Czere-
ucha, żona Chwiedora, synowie: Iwan,
żona Marka, Marcin, Stefan, Onufry,
Chwiedor, córki: Elżbieta, Palusza, Fru-
zyna, Anna, służby roczney morgów dwa,
służby tygodniowey dni cztery, kur sztuk
cztery, jaiek sztuk dwanaście, siemienia
lnianego purów cztery, czynszu złotych
dwadzieście. Trigesimo nono. Włoki słu-
żebney puł, Andrzey Czereucha, żona
Krystyna, brat Jakub, służby roczney
mórg ieden, służby tygodniowey dni dwa,
kur sztuk dwie, jaiek sztuk sześć, sie-
mienia lnianego purów dwa, czynszu zło-
tych dziesięć. Quadragesimo. Dobytek:
koni czworo, krowy cztery, włoki służeb-
noy dwie czwierci, Maciey Czereucha,
syn Andrzey, żona Marta, syn Józef, Jan-
ko córka Justyna, służby roczney mórg
ieden, służby tygodniowey dni dwa, kur
sztuk dwie, jaiek sztuk sześć, siemienia
lnianego purów dwa, czynszu złotych dzie-

sięć. Quadragesimo primo. Dobytek: ko-
ni dwoie, krowy ІЩ% włoki służebney
dwie czwierci, lwa11 Żuperko, żona Ma-
trona, siostra Palusza. syn Wasil, Jan,
pasierzb Daniło Czereucha, służby roczney
mórg ieden. służby tygodniowey dni dwa,
kur sztuk dwie, jaiek sztuk sześć, sie-
mienia lnianego purów dwa, czynszu zło-
tych dziesięć. Quadragesimo secundo.
Dobytek: koni troie, krowy cztery, włoki
służebnev dwie czwierci, Jan Maximowicz,
żona Zofia, syny: Andrzey, Аіахіеу, Ula,
Hryszko, córka Audosia, służby roczney
mórg ieden, służby tygodniowey dni dwa,
kur sztuk dwie, jaiek sztuk sześć, sie-
mienia lnianego purów dwa, czynszu zło-
tych dziesięć. Quadragesimo tertio. Włoki
służebney (lwie czwierci, Jan Sipowicz z
Rudey wsi na zapłatę, w pustoszy, służby
roczney mórg ieden, służby tygodniowey
dni dwa, kur sztuk dwie, jaiek sztuk
sześć, siemienia lnianego purów dwa,
czynszu złotych dziesięć. Qnadragesimo
quartp NB. Ściepan Lizdziczko, żona
Euchinia, córka Fruzyna—wyszli w roku
tysiąc siedmset siedmdziesiąt czwartym.
Quadragesimo quinto. Dobytek: koń ieden,
krowy dwie, włoki służebney dwiefezwier
ci, Michał Sieliezien, żona Chwiesia, sy-
nowie: Bazył, Filip, Zacharko, córka Teo-
dora, służby roczney mórg ieden, służby
tygodniowey dni dwa, kur sztuk dwie,
jaiek sztuk sześć, siemienia lnianego pu-
rów dwa, czynszu złotych dziesięć. Qua-
dragesimo sexto. Włoki służebney dwie
czwierci po Stefanie Litoszku — dwór
używa. Quadragesimo septimo. Dobytek:
koni dwoje, krowy dwie, włoki służebney
dwie czwierci, błryszko Czereucha, żona
Nasta, zięć Janko Sliezień, żona Katra,
syn Chwiedor, służby roczney mórg ieden,
służby tygodniowey dni dwa, kur sztuk
dwie, jaiek sztuk sześć, siemienia lnia-
nego purów dwa, czynszu złotych dziesięć,
Quadragesimo осіа о. Dobytek: koni trzy,
krowy trzy, włoki służebney dwie czwier-
ci, Łauryn Badzicz, żona Chwiedora. cór-
ki: iNasta, Łueia, Joanna, Marianna, służ-
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by roczney- ,morg ieden. służby tygodnio-
wey dni dwa, kur sztuk dwie, jaiek sztuk
sześć, siemienia lnianego purów dwa,
czynszu złotych dziesięć.

Summa efficit: Dobytku: koni dwa-
dzieście siedm, krów trzydzieście cztery,
włók służebnych siedm dwie czwierci,
służby roczney morgów czternaście, służ-
by tygodniowey dni dwadzieście ośm.
kur sztuk dwadzieście ośm, jaiek sztuk
ośmdziesiąt cztery, siemienia lnianego
purów dwadzieście ośm, czynszu -złotych
sto czterdzieście.

Zaścianek Opucky, Quadragesimo no-
no. • Dobytek: koni dwoie., krowy dwie,
włoki ziemiańskiey dwie czwierci, Piotr
Piotrowicz, żona Anna, syny: Jan, Piotr,
Wincenty,. Jerzy, córka Nasta, czynszu
złotych cztcrdzidście. Qumquagesimo. Do-
bytek: koni dwoie, krowy dwie, włoki
ziemiańskiey dwie czwierci, Tomasz An-
toni Chrastało z Malkowicz, czynszu zło
tych czterdzieście. Quinquagesimo primo—
karczma.

Summa efficit Dobytku: koni czworo,
krowy cztery, włoka ziemiańska iedna,
ezjrnszu złotych ośmdziesiąt.

Wieś Piotroicicze. Qumquagesimo se-
cundo. Dobytek: koni czworo, krowy czte-
ry, włoka ziemiańska iedna, Tomasz Piot-
rowicz, żona Zosia, synowie: Symon, Jó-
zef, córka Ewa, czynszu złotych ośmdzie-
siąt. Quinquagesimo tertio. Koni dwoie,
krowy dwie, włoka ziemiańska iedna, Da-
niło Maximowiez, żona Elena, pasierzb
Jan Piotrowicz, Jakub, Marianna, Katra.
czynszu złotych ośmdziesiąt. Quinquagesi-
mo ąuarto. Dobytek: koni czworo, krów
sześć, włoka ziemiańska iedna, czwierć ied-
na, morgów płatnych dwa. dwie czwierci,
Mateusz Rychlicki, żona Alzuta, synowie:
Adam, Gabryel, córki: Kasia, Palusza,
morgowego złotych sześć, groszy dwadzie-
ście, czynszu złotych sto. Quinquagesimo
quinto. Dobytek: koni czworo, krów sześć,
włoka ziemiańska iedna puł, morgów płal-
uyeh pięć, Slefan Piolkowski, żona Dorota,
syn Andrzey, żona Elżbieta, Dominik,

Alesia, morgowego złotych trzynaście, gro-
szy dziesięć, czynszu złotych sto dwadzie-
ście. Quinquagesimo sexto. Dobytek: koni
troie, krowy cztery, włoka ziemiańska ied-
na. Wiktory Piołkowski, żona. Marianna,
syn Antoni, żona Zoiia, Symon, Józef,
Ignacy, córki: Anna, wnuka Annusia, czyn-
szu złotych ośmdziesiąt. Quinquagesimo
septimo. Dobytek: koni troie, krowy dwie,
włoki ziemiańskiey puł, -morgów płatnych
pięć. Marcin Piofrowicz. żona Tosia, syn
Władysław, córka Elżbieta, morgowego
złotych trzynaście, groszy dziesięć, czynszu
złotych czterdzieście. Quinquagesimo octa-
vo. Dobytek: koni dwoie, krowy dwie,
włoki ziemiańskiey puł, morgów płatnych
pięć. Paweł Piotrowicz, żona Marka, sy-
ny: Paweł, Adam, córka Dorota, morgo-
wego złotych trzynaście, groszy dziesięć,
czynszu złotych czterdzieście. Quinquage-
simo nono. Dobytek: koni dwoie, krów
trzy, włoki ziemiańskiey puł, morgów płat-
nych pięć, Tomasz Piotrowicz, wdowiec,
syn Bartłomiey, żona Maria, córka Kata-
rzyna, Rozalia, Elena, morgowego złotych
trzynaście, groszy dziesięć, czynszu złotych
czterdzieście. Sexagesimo. Koni ośmioro,
krów szesnaście, włoki ziemiańskie dwie,
Andrzey Piołkowski, żona Audosia, córka
Roza, brat Bazy], żona Teressa. syn Jó-
zef, córka Kasia, czynszu złotych sto
sześćdziesiąt. Sexagesiino primo. Dobytek:
koni dwoie, krowy dwie, włoki ziemiań-
skiey trzy czwierci,, morgów płatnych pięć,
Józef Piotrowicz, żona Maria, matka Zo-
sia, siostra Marya, morgowego złotych

' trzynaście, groszy dziesięć, czynszu złotych
sześćdziesiąt. Jakub Piołkowski, żona Ale-
na, syn Jan, córka Katarzyna, brat Sta-
nisław, żona Ludwisia, syn Marcin, czyn-
szu złotych ośmdziesiąt, dobytku: koni
pięć, krów dziesięć, włoka ziemiańska
iedna.

Summa summarum efficik Dobytku:
koni trzydzieście dziewięć, krów pięćdzie-
siąt siedm, włók ziemiańskich iedynaście,
czwierć iedna, morgów płatnych dwadzie-
ście siedm puł, morgowego złotych siedm-
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dziesiąt trzy. groszy dziesięć, czynszu zło-
tych ośmset ośmdziesiąt.

Wieś Ankudy. Sexagesimo secimdo.
Dobytku: koni dwoie, krowy dwie, włoka
ziemiańska iedna, Symon Ankud, żona
Agata, syn Piotr, Michał, Wincenty, cór-
ka, Zofia, czynszu złotych ośmdziesiąt.
Soxagesimo tertio. Dobytek: koni pięć,
krów sześć, włoka ziemiańska iedna,
czwierć iedna, morgów płatnych dwa puł.
Samus Rzeczycki, wdowiec, syny: Аіехап-
der, żona Elena, Jan, wnuki: Jakub, Ba-
zyl,' Paweł, Lud wisi a, morgowego złotych
sześć, groszy dwadzieścia, czynszu złotych
sto. Sexagesimo tjuarto. Dobytek: koni
cztery, krów cztery, włoka ziemiańska ied-
na, czwierć iedna, morgów płatnych dwa
puł, Jan Rzeczycki, żona Helena, syn Mar-
cin, córka Klara, szwagier Mikołay Piot-
rowicz, żona Maria, syn Stanisław.' córki:
Zosia, Marcella, Kasia, morgowego złotych
sześć, groszy dwadzieście. czynszu złotych
sto. Scxagesimo quinto. Dobytek: koni.
cztery, krów sześć, wloką ziemiańska ied-
na, czwierć iedua, morgów płatnych dwa
pul, Michał Ankud, żona Katarzyna, syn
Jan, morgowego złotych sześć, uroszy dwa-
dzieście, czynszu złotych sto. Sexagesimo
sexto. Dobytek: koni sześć, krów ośm,
wloką ziemiańska iedna. Andrzey Zdano-
wicz, żona Teressa. córka Anna, brat Mar-
cin, żona Anna, syn Jan, Jó/.еГ, córki:
Euirozyna, Maria. Rozalia, czynszu złotych
ośmdziesiąt. Sexagc-simo septimo. Doby-
tek: koni cztery, krów siedin, włoka zie-
miańska iedna. Andrzey Wierabiey, żona
Parasa, syn Sierhiey, żona Kasia, Domi-
nik, Adam, córka Agata, Marta, czynszu
złotych ośmdziesia.t. Sexagesiiuo octaro.
Dobytek: koni trzy, krów dwie, włoki zie-
miańskiey trzy czwierci, Jan Ankud, brat
Jakub, Józef Adamowie/, czynszu złotych
.sześćdziesiąt. Sexagesimo nono. Dobytek:
koni troie, krowy dwie, włoki ziemiań-
skiey trzy czwierci, Gabryel Ankud, żona
Marcianna, córki: Konstantia, Maryanna,
Katarzyna, zięć Bazy I Borkowski, córka
Nasta, czynszu złotych sześćdziesiąt. .Sep-

tuagesimo. Dobytek: koni dwoie> krowy
cztery, włoka ziemiańska iedna, С hwiedor
Ankud, żona Agata, bracia: Eliasz, Jan,
siostra Katarzyna, synowie: Chwiedor, Jan-
ko, Andrzey, czynszu złotych ośmdziesiąt.
Septuagesimo primo. Dobytek: koni dwoie,
krów cztery, włoka ziemiańska iedna, Jó-
zef Korewo, żona Marianna, syn Roman,
Stasko, Marcin, Jakub, córki: Zofia, Te-
ressa, czynszu złotych ośmdziesiąt. Septu-
agesimo secundo. Dobytek: koni pięcioro,
krów ośm, włoka ziemiańska iedna puł,
Konstanty Ankud, żona Audosia, brat Jó-
zef, syn Jan, czynszu złotych sto dwadzie-
ścia. Septuagesimo tertio. Dobytek: koni
troie, krowy trzy, włoka ziemiańska ied-
na puł, Stanisław Rzeczycki, żona Anna,
syn Michał, córka Franciszka, brat Tha-
deusz, czynszu złotych sto dwadzieście.
Septuagesimo quarto. Dobytek: koni dwoie,
krowy trzy, włoki ziemiańskiey puł, An-
toni Rzeczycki, żona Franciszka, syny:
Maciey, Jan, córki: Tosia, Katarzyna, czyn-
szu złotych czterdzieście. Septuagesimo
({iiinto. Dobytek: koni troie, krów cztery,
włoka ziemiańska iedna, Marcinowa Ko-
reywowa, synowie: Antoni, Andrzey, córki:
Kasia, Teressa, zięć Jan Chrzastało, żona
Zolia, córka Fruzyna, Maria, Katryna, czyn-
szu złotych ośmdziesiąt.

Smnma efficit: Dobytku koni czterdzie-
ście ośm, krów sześćdziesiąt pięć, włók
ziemiańskich czternaście, trzy czwierci,
morgów płatnych siedm puł, morgowego
złotych dwadzieście, czynszu złotych tysiąc
sto ośmdziesiąt.

Wieś Ruda. Septuagesimo sexto. Do-
bytek: koni trzy, krów sześć, włoki osad-
ney puł, morgów płatnych pięć, Jan Łap-
kâ  żona Audosia, syn Michał, żona Palu»
sza, córki: Marta, Magdalena, syn Daniło,
służby roczney mórg ieden, kur sztuk
dwie, jaiek sztuk sześć, siemienia lnia-
nego purów dwa, morgowego złotych
trzynaście, groszy dziesięć, czynszuzło-
tych dwadzieście*. Septuagesimo septi-
mo. Dobytek: koni dwoie, krowy dwie,
włoki osadney pul, Jan Nagurski, ŻQ.



- 432 -

na Łucia. synowie: Jan, Stefan, córki:
Apolonia, Krysia, Teodora, syn Аіеху,
służby roczney mórg ieden, kur sztuk
dwie, jaiek sztuk sześć, siemienia lnia-
nego purów dwa, czynszu złotych dwa-
dzieście. Septuagesimo octavo. Dobytek:
koni troie, krów trzy, włoki osadne.y puł.
Jakub Borinski, bezżenny, siostra (Jhwie-
dora, Parasa, matka Zofia, służby roczney
mórg ieden, kur sztuk dwie, iaiek sztuk
sześć, siemienia lnianego purów dwa,
czynszu złotych dwadzieście. Septuage-
simo nono. Dobytek: koni dwoie, krowy
cztery, włoki osaclney puł, Jan Sipowicz,
żona Tosia, syn Józef, Kazuś, Bonifacy,
córki: Katarzyna, Taciana, służby roczney
mórg ieden, "kur sztuk dwie, iaiek sztuk
sześć, siemienia lnianego purów dwa,
czynszu złotych dwadzieśeie.

Summa efficit: Dobytku koni dziesięć,
krów piętnaście, włók osadnych dwie,
morgów płatnych pięć, służby roczney
morgów cztery, kur sztuk ośm, jaiek sztuk
dwadzieście cztery, siemienia lnianego
purów ośm, morgowego złotych trzyna-
ście, groszy dziesięć, czynszu złotych ośm-
dziesiąt.

Zaścianek Bzeczyczkowszczyzna. Do-
bytek: koni dwoie, krowy dwie, włoki
osadney puł, Bartłomiey Piotrowicz, żona
Parasa synowie: Symon Ignacy, córki:
Katarzyna, Tacianna, służby roczney mórg
ieden, kur sztuk dwie, jaiek sztuk sześć,
siemienia Jnianego purów dwa, czynszu
złotych dwadzieście.

Tabella generalna służby oraz przychodu z włości Ruekiey.

Wieś Czarna.—Dobytek: koni ośm-
dziesiąt siedm, krów sto dwie. włók zie-
miańskich dwie, czwierć iedna, włók
osadnych pięć puł, włók służebnych siedm-
naście puł, morgów płatnych trzydzieście
trzy. Komput: dwadzieście sześć, pułtrzecia
część trzydziestey, służby roczney morgów
ezterdzieście sześć puł, służby tygodnio-
wey siedmdziesiąt ieden, kur sztuk dzie-
więćdziesiąt trzy, jaiek sztuk dwieście
siedmdziesiąt dziewięć/ siemienia lniane-
go purów dziewięćdziesiąt trzy, morgo-
wego złotych ośmdziesiąt osim, czynszu
złotych siedmset piętnaście. Komput: zło-
tych ośmset trzy.

Wieś Żuperki. Dobytek: koni dwa-
dzieścio siedm, krów trzydzieści^ cztery,
włók służebnych siedm pul. Komput:
siedm puł, służby roczney morgów czter-
naście, służby tygodniowey dni dwadzie-
ście ośm, kur sztuk dwadzieście ośm,
jaiek sztuk ośmdziesiąt cztery, siemienia

Jnianego purów dwadzieśeie ośm, czynszu
złotych sto czterdziesiąt. Kompiit; złotych
sto ezterdzieście.

Zaścianek Opnchy. Dobytek: koni
cztery, krowy cztery, włoka ziemiańska
iedna, komput iedna, czynszu złotych
ośmdziesiąt, komput złotych ośmdziesiąt.

Wieś Piotrowicze.—Dobytek: koni trzy-
dzieście cztery, krów ezterdzieście siedm,
włók ziemańskich dziesięć, morgów płat-
nych dwadzieśeie siedm puł. Komput:
dziesięć, trzy czwierci, piąta część trzy-
dziestey, morgowego złotych siedmdziesiąt
trzy, groszy dziesięć, czynszu złotych
ośmset. Komput: złotych ośmset siedm-
dziesiąt trzy, groszy dziesięć.

Wieś Ankudy. Dobytek: koni ezter-
dzieście ośm, krów sześćdziesiąt pięć,
włók ziemiańskich czternaście, trzy czwier-
ci, morgów płatnych siedm puł. Komput:
piętnaście, morgowego złotych dwadzie-
śeie, czynszu złotych tysiąc sto ośmdzie-
siąt, Komput: złotych tysiąc dwieście.
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Wieś Ruda. Dobytek: koni dziesięć,
krów piętnaście, włók osadnych dwie,
morgów płatnych pięć. Kompuł: dwie,
piąta część trzydziestey, służby roczney
morgów cztery, kur sztuk ośm, jaiek sztuk
dwadzieście cztery, siemienia lnianego
purów ośm, morgowego złotych trzynaście,
groszy dziesięć, czynszu złotych ośmdzie-
siąt Komput: złotych dziewięćdziesiąt trzy,
groszy dziesięć.

Zaścianek Rzeczyckowszczyzna. Doby-
tek: koni dwoie, krowy dwie, włoki osad-
ney puł, komput puł, służby roczney mórg
ieden, kur sztuk dwie, jaiek sztuk sześć,
siemienia lnianego purów dwa, czynszu
złotych dwadzieście, komput złotych dwa-
dzieście.

Sumnia Summarum. Dobytku koni
dwieście dwanaście, krów dwieście sześć-
dziesiąt dziewięć, włók ziemiańskich dwa-
dzieście ośm, włók osadnych ośm, włók
służebnych dwadzieście pięć, morgów płat-
nych siedmdziesiąt trzy. Komput sześć-
dziesiąt trzy, czwierć iedna, piąta część
trzydziestey, służby roczney morgów sześć-
dziesiąt pięć puł, służby tygodniowey dni
dziewięćdziesiąt dziewięć, kur sztuk sto
trzydzieście jedna, jaiek sztuk trzysta
dziewięćdziesiąt trzy, siemienia lnianego
purów sto trzydzieście ieden, morgowego
złotych sto dziewięćdziesiąt cztery, groszy
dwadzieście, czynszu złotych trzy tysiące
piętnaście. Komput: złotych trzy tysiące
dwieście dziewięć, groszy dwadzieście.

Obrachunek roczney intraty maictności
Rutki. Zasiew. Żyta purów sto dwadzie-
ście, po złotych ośm—złotych dziewięćset
sześćdziesiąt, pszenicy purów sześć, po
złotych dwanaście—złotych siedmdziesiąt
dwa—złotych tysiąc trzydzieście dwa. Ja-
rzyna alterum tantum — złotych tysiąc
trzydzieście dwa. Siana wozów dwieście
pięćdziesiąt, po złotych dwa, groszy pięt-
naście—złotych sześćset dwadzieście pięć:

Ogrody ogułein złotych ośmdziesiąt.
Sumnia złotych dwa tysiące siedmsct

sześćdziesiąt dziewięć.

Gotowy gross. Gotowego grosza ż włości
złotych trzy tysiące dwieście dziewięć, dwie
części trzeciey, groszowego złotych sto, dwie
części trzeciey, aręda Ozernianska złotych
czterysta, aręda w Opuchach złotych sto
dwadzieście, aręda w Piotrowieżach zło-
tych sto dwadzieście ośm. Sumnia złotych
trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt ośm,
groszy dziesięć.

Podatek: Za sto trzydzieście ieden pur
siemienia, po złotych cztery—złotych pięć-
set dwadzieście cztery. Za pięćdziesiąt ośm
podwód do Rygi, po złotych dwadzieście
cztery—złotych tysiąc trzysta dziewięćdzie-
siąt dwa. Za sto trzydzieście ieden kur
danych, po groszy dziesięć—złotych czter-
dzieście trzy, dwie części trzeciey. Za
trzysta dziewięćdziesiąt trzy iaiek, a grosz
ieden—złotych trzynaście, groszy trzy. Za
dziewięć ieziór ogułem złotych trzysta,—
summa złotych dwa tysiące dwieście siedm-
dziesiąt dwa, groszy dwadzieście trzy.

/Summa summarum złotych polskich
dziewięć tysiący, groszy trzy,

U tego inwentarza przy prawie wie-
czysto roboracyinyin, wydanym na maięt-
ność Rutkę, w powiecie Oszmiańskim le-
żącą, przy wyciśnioney na czerwonym laku
podwóyney herbowney pieczęci podpisy
rąk samych JW\\:. aktorów a poniżey
WWJPP- pieczętarzów następnemi wyra-
zaią się słowy: Robert Brzostowski, czesz.
WXLit. Anna Brzostowska czeszn. W. X.
Lit. Ls. Takowy inwentarz zgodny z pier-
wszym przy samym prawie wieczysto prze-
dażnym na maiętność Rutkę, w powiecie.
Oszmiańskim leżącą, wydanym, my wyż
wyrażeni w czasie teraznieyszym roku
tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósmego, dnia
ośmnastego msca Februaryi, przy wydaniu
osobnego roboracyinego zapisu podpisami
rąk naszych stwierdziwszy, prosiliśmy J.
PP. pieczętarzów, Ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz od jaśnie WWJPP. Ro-
berta у Anny z Platerów tfrzostowskich,
czesz. \VXLit,- do tego inwentarza maięt-
ności Rutki, w powiecie Oszmiańskim po-
lożoney, przy zapisie roboracyinyin do
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prawa wieczyste przedażnego odwołuiącym
się, podpisanego, WJP. Thomaszowi Mir-
skiemu generał adjutantowi W. W. X. Lit.
służącego, wedłe prawa podpisuię się
Seweryn Bienkowski strukczaszy у R.
S. Gr, powiatu Oszmiańskiego. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od osób
wyżey wyrażonych do tego inwentarza po-
dług prawa podpisuię się Jan Witunski
JRG. W. M. D. Jk. m. proszony pieczętarz
od osób wyż wyrażonych do tego inwen-
tarza podpisuię się Mateusz JBogucki mp.
Który to inwentarz za przyznaniem ustnym
у oczewistym przez wyżey wyrażonych
JWW. aktorów u sądu iest do xiąg grodz-
kich spraw wieczystych powiatu Oszmiań-
skiego przyięty у wpisany.

i 75-1783 г. Іюня 19.

Инвентарь им нія Шульцова, Витебска™
у зда, при отдач Шульцами въ аренду

графу Миниху.

Изъ актовой книги Витебскаго у зднаго суда
за 1783 годт», № 137 я. 140—143.

Przyznanie inwentarza na maientnośó
Szulcow za prawem arędownym od ichm.
panów Szulców J. W. J. panu Graffowi
Minichowi danego.

Koku tysiąc siedmset osimdziesiąt trze-
ciego, miesiąca Junij dziewiątego dnia.

$ a sądach ziem. namiesnictwa Połoc-
kiego powiatowych Witebskich kadencyi
Majowey, w roku supra na dacie specy-
fikowanym in loco solito przed nami Jó-
zefem Bohomoicem sędzią у koleżskim
assesorem, Piotrem Zegzdrą assesorem у
koJeżskim sekretarzem, Franciszkiem Ża-
bą assesorem у tytularnym sowietnikiem—
urzędnikami sądowymi ziem. pttu Wittbgo,
tego roku na sprawach sądowych zasiada-
iącemi, stawaiąc u sądu WWJ. PP. Kon-
stanty у Franciszka Szulcowie, strażn.
Smolen. małżąkowie, przy prawie arędow-

j nym trzyletnim takowy inwętarz J. 0.
Graffowi Sergiuszowi Fon Minichowi, puł-
kownikowi woisk fiossyiskich służące przy-
znali у ku zapisaniu ad akt xiąg powia-
towych Witebski podali, który wpisuiąc
słowa od słowa tak się w sobie ma.

Opisanie folwarki Śzulcowa w roku ty-
siąc siedmset osimdziesiąt trzeciego.

Zabudowanie dworu Smlcowskiego. Idąc
z Witebska gościńcem Lubawickim, po
prawey ręce zaraz od gościńca cerkiewka
stara, reperacyi potrzebuiąca; przy tey
cerkwie dwór Szulcowski. do którego
wieżdżaiąc od cerkwi wrota podwóine z
tarczyc robione, z daszkiem ciesielskim,
na zawiasach żelaznych; z tych wrót po
lewey ręce budynek mieszkalny z dachem
podwóynym, gontem pokryty, brusowany,
dach cale stary. Do tego wchodząc bu-
dynku ganek ze wszystkim stary, wcho-
dząc do sieni w lewey stronie pierwszy
pokóy, w którym obicie papierowe po-
darte, z tablaturą stolarską, z lisztwami,
w którym pokoiu w oknach szyb dwana-
ście wybitych у w siennych oknach szyb
wybitych trzy; z tego pokoiu prostą idąc
pokóy drugi z tablaturą, obiciem papie-
rowym, z lisztwami przybrany, w którym
także w oknach szyb dwanaście wy tłu-
czonych; bokowy pokóy od pierwszego
wchodząc po prawey ręce — ten tylko z
tablaturą, bez obicia, w którym okna
czwartey części zewszytkim niema у dwóch
szyb; nad to w tych trzech pokoiach zam-
ki ślosarską robotą, ale reperacyi potrze-
buią, osobliwie dwa у trzeci, idący do po-
litycznych sionek czyli korytarzyka; drzwi
na zawiasach stolarską robotą we wszyt-
kich tych pokoiach; z tychże sieni prostą
bokówka, do którey drzwi stolarską ro-
botą, z klamką у piec w niey warzywny
gospodarski; od tego pomienionego pieca
drzwi na zawiasach stolarskie, z zamkiem
podobnym do pokoiowych, drzwi w tcy
bokówce, w oknie szyb dziewięć wybi-
tych; z tey bokówki pokoiu z piecykiem,
w którym komin wywiedziony murowany
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3d izby przeciwney, w tym pokoiu niema
puł okna у szyb dwóch. Do tegoż budyn-
ku idąc w prawo izba czeladna z spieżar-
nią, piec zielony, przy nim komin muro-
wany z gliny, w tym pokoiu niema szyb
dwóch; z tey izby na lewym boku śpiża-
renka mała; w całym zabudowaniu tego
dworu drzwi na krukach żelaznych у za-
wiasach, w bokówce, w mafym pokoiu у
izbie przeciwney prostą robotą kowalską,
potrzebuiące wszytkie reparacyi; w siód-
mym pokoiu niema szyb dwadzieście siedm,
w ósmym pokoiu niema trzeciey części
kwater. Piekarnia nowa zabudowana z ko-
morą, lecz przekrycia lepszego potrzebuie,
do którey wchodząc drzwi na zawiasach
żelaznych, idque w komorze drzwi na za-
wiasach prostą robotą, w których klamka
żelazna z proboiem, piekarnia druga przez
sień ze wszystkim zgniła. W oborze chlew-
ków cztyry bez nakrycia, barzo stare у
chlew stary duży reperacyi potrzebuie.
Na prawey ręce podwórza trzy punie na-
kształt stayni у wozowni, dwie próżne,
opadłe у trzecia stara, w którey dawniey
były złożone rzeczy aktorki. Swiren na
podwórzu o dwuch piątrach, gontem po-
kryty, stary barzo, na spodzie z zasiekami
pięciu z drzewa okrągłego prostą domową
robotą, z klamką żelazną, proboiami у za-
wiesami, na górę wschody. Oparkanienie
około wszystkiego zabudowania opadłe,
iak około sadu, tak у ogrodów, usilnego
reperowania wyciągaią. Ogród albo sad,
w którym drzew rodzaynych niewiele у
to połamane, w nim sadzawek dwie za-
rosłych. Idąc z świrna na gumna wrota
gospodarską robotą, gumno żerdziami sta-
remi oparkanione, w tym gumnie tok z
osiecią у trzy punie, zewszytkim opadłe
у bez dachów; świronki dwa małe proste
w tymże gumnie przy puni sienney na
zsypania zboża, zewszystkim stare, nakry-
cia у reperacyi potrzebuie. Sadzawka idonc
do gumna barzo stara, zarosła; szafa nie-
gdyś będącego młynu iuż zgniła у grobla
takoż zruinowana. Karczma na trakcie Lu-
bawickim niedaleko dworu zewszytkim

opuszczona, bez dachu у wrót. reperacyi
potrzebuiąca.

Opisanie naczynia dwornego Szulcow-
skiego: stół okrągły malowany ieden, kan-
tor orzechową malowany ieden, szuflady
próżne у wolne, okiennic przy budynku
na zawiasach żelaznych osim, stołków ła-
manych sześć; stół wązki długi malowany
ieden, stolik kwadratowy prosty ieden,
stolik malowany ieden, szafa z szufladami
iak szafarnia iedna, dzieża do pieczenia
chleba iedna, żarne stare zmięte iedne,
ceber do noszenia wody ieden, kadzi do
warzywa cztyry, skrzynia duża niekuta
iedna, widły żelazne iedne, koczerha że-
lazna iedna, skowroda żelazna iedna, siecz-
ka do warzywa iedna, koryto nowe do
poienia bydła iedne, żłób w stayni naob-
rok ieden, koryt do karmienia wieprzów
dwa.

Opisanie poddanych folwarku Szulcow
nazwanego, w roku tysiąc siedmset osim-
dziesiąt trzecim sporządzone.

Zaścianek Ęaciszcza: Dom pierwszy
Pawluk Hacicki, szwagier iego Sierhiey
Filipów, ślepy na oczy, dni pryhonnych
trzy. Wtóry dom Archip Marków, dni
pryhonnych trzy. Latus: domów dwa, dni
pryhonnych sześć.

Wieś Wrub Mały. Dom ieden, Kand-
rasz Marcinów, zięć Ławryn, pryhonnych
dni trzy. Latus faciir. dom ieden, dni pry-
honn}-ch trzy.

Wieś Wruby Większe. Dom pierwszy,
Isak Skindzier, dni pryhonnych dwa.
Dom wtóry Iwaszko Skinder, zieńć Cbwia-
dor, dni pryhonnych dwa. Latus facit
domów dwa, dni pryhonnych cztyry.

Wieś Zaścianek Spiczyno. Dom ieden,
Iwan Doroszkow, brat Dziomka, dni рту-
hon. dwa. Latus facit: dom ieden;>: dni
pryhonnych dwa. Summa sumtmruM'dm
pryhonnych piętnaście...' ч / шупу/оЬ-п;;

Na gruncie Pawtówśmsyśka' nazwanym
mieszka szlachciei;J.l!Pl'Sucłidrsld,'" 'płaici
w rok rubli1' trzy;! у ! puł:'' W:karczmie • arę-
darz żyd 1 arę/de' mai opłaca dworowi i u l ! •
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Opisanie bydła у, płastwa: owiec sta-
rych dwie, gęsi starych dwie, kaczek dwie,
kurów prostych starych pięć.

Powinność poddaństwa włości Szulcow-
skiey.. Stróża rzędówka tygodniowa być po-
winna we dworze Szulcowskim у ażeby
ieden drugiemu zdał у przypowiedział
według dawnego zwyczaju wszytko, co iesl
w całości gospodarstwu należącego. Pry-
hon w Imijaoh poddanych wyrażony tak
służą, dość że według zwyczajów od
wschodu słońca do zachodu być powinno.
Zhonów z chat wiele ich być może robo-
czych z sochami у bronami do roli, a do
żniwa wiele, być może sposobnymi po-
winni odbyć dwanaście. Sianożęci na
dniach swoych kosić у sprzątać są obli-
gowani, które siano poty sprzątać powin-
ni, aż póki lub w stogi czyli też w puni
złożą. Drew na opał sążniami, iak do osie-
ci, tak у do budynku nawozić powinni,
resztę zaś do Witebska, ani dokąnd nigdy
sprowadzać nie maią. Kumce dla aktorów
samych zachowuie się.

U takowego inwentarza podpis rąk
iako samych aktorów tak у WWJchm. pa-
nów pieezętarzów podpisy rąk temi słowy:
Konstanty Szulc strażn. Smoleński. Fran-
ciszka Szulcowa. Proszony pieczętarz od
WW.I. Panów Konstantego у Franciszki
Szulcow strażn. Smoleńskich do tego in-
wentarza z opisaniem całey ruchomości
w folwarku Szulcow nazwanym, w ujeź-
dzie Witebskim leżącego znayduiącey się,
danego trzyletniego wedle prawa dały
«Л O. Graffowi fon Minichowi pułkowni-
kowi, woysk Rossyiskich komendantowi
Wittbmu podług prawa podpisuię się Ta-
deusz Wyszynski asesor sądów niższych
ziemskich Witebskioh mp. Proszony za
pieczętarza; od osób wyż wyrażonych do
tego inwentarza przy prawie trzyletnim
arędownym wyż Wyrażoney osobie danego
prawnie podpisuię się O. Krzeczkowski
mp#i Przy tym inwentarzu inwentarzy к pod-
daństwa oboiey płci imionami у nazwis-
kami z rewizji spisany, który, his verbis.

Inwentarz poddaństwa oboiey płci mę-
skiey у białogłowskiey maiętności Szulco-
wa, wedle czynioney rewizyi w roku ty-
siąc siedmset osimdziesiąt wtórego, Junij
trzynastego dnia, teraz przez nas Konstan-
tego у Franciszki z Bielskich primi voti
Korzenicwskiey ad praesens Szulcow, straż-
ników Smoleńskich, do podania w arędow-
ną trzyletnią possesyą przy prawie arę-
downym JWJ. Panu Sergieiowi graffowi
fon Minichowi pułkownikowi у komendan-
towi Witebskiemu a mianowicie*

Dworne ludzie: Awdakim Iwanów trzy-
dziescie trzech lat; żona iego Ahapia.Paw-
łowa dwudziestu pięciu, syn Hrehory
trzech, curki: Natafa pięciu, Katarzyna
dwuch. iłfonasi Marcinów dwudziestu
siedmiu, żona iego Pola Jakuszowa dwu-
dziestu dwuch, Lewon Alexiejow dwu-
dziestu, Hrehory Iwanów dwadzieście ied-
nego, Anton Isakow dwanaście, Iwan Łuk-
janów sześciu.

Wieś Szulcowa. Wdowa Natala Махі-
mowa sześćdziesiąt pienciu, syn iey Kon-
drasz Marcinów trzydzieście dziewięciu,
żona iego Alona Siemionowa trzydzieśoie
ieden, dzieci ich: Matwiey ośmiu, Osip
sześciu, Praskowia dziesięciu, Matrepa
sześciu, Marja ieden, zięć ich Ławrin Fir-
sow dwudziestu dziewięciu, żona iego Ma-
łania Marcinową dwudziestu dziewięciu,
dzieci ich: Nikifor ośmiu, Lewon sześciu,
Alona trzech, Awdocia iednego, siostra
Marcina Natala piętnastu, siostra Regina
Pawiowa dwunastu. Siemion Lewonow
Hłuszniewicz trzydziestu, żona iego Fiedo-
ra Marcinową trzydziestu pięciu, dzieci
ich.* Saflbu siedmiu, Prokop trzech, Pras-
kowia dziewięciu, Ahapia dwuch. Isak
Iwanów Szkinder cztyrdziestu siedmiu, żo-
na iego Awdocia Hrehorjewa czterdziestu
siedmiu, dzieci; ich: Iwan, dwudziestu,
АІехіеу piętnastu, Sawka dziesięciu, Ni-
kita trzech, Aksinia sześciu, brat iego
Prakofij Szkinder byanow trzydzieście
ieden, żona iego Pałahija, Dorofieiowa trzy-
dzieście ieden, dzieci ich: Hrehory ośmiu;
pałahija, trzech. Iwan, Iwanów Szkinder
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sześćdziesiąt; żona iego Ullana Alexiejowa
piędziesiąt pięciu, zięć ich Fiedor Mak-
simów dwudziestu dziewięciu, żona iego
Mar ja lwanowa dwudziestu trzech, dzieci
ich: Ahapia dwudziestu, Pałahija piętna-
stu. Mikołay Tarasów Hanczaronek cztyr-
dzieslu, żona iego Kulina Alexiejowa cztyr-
dziestu, dzieci ich: Nikipor dziesięciu. Ma-
lania trzynastu, Аіехісу Prakopow dwu-
dziestu, żona iego Krystyna Lewonowa
dwudziestu, matka iego Piokła lwanowa
pieneiudziesiąt, curki iey: Mar ja piętna-
stu, Awdocia^ trzynastu.

Czyni w tey wiosce iSzulcowie męskiey
pici dusz dwadzieście iedna, bialogłows-
kich dwadzieście dziewięć.

Wieś Haciszcze. Paweł Zacliarjew trzy-
dzieście ieden, żona iego Dar ja Filipowa
dwadzieście sześć, dzieci ich: Morka dzie-
sięciu, Demientey dwuch, brat iego Saw-
ka #acharow dwadzieście osim, bratDarj
Iwan Filipów cztyrdzieście, syn iego Amie-
lan cztyrech, żona: Iwana Taciana Iwano-
wa cztyrdzieście. Sierhiey Filipów trzy-
dzieście pięciu, żona iego Lukier ja Haw-
ryłowa trzydziestu siedmiu, dzieci ich:
Tymofiey pięciu, Kuzma pięciu, Marja
trzech, Natala ieden. Archip Marków
dwudziestu dwuch, żona iego Marja Sie-
mionowa dwadziestu siedmiu, dzieci ich:
Ula dwuch, Aksinia sześciu. Wdowa Darja
Zacharowa trzydziestu cztyrech, dzieci iey:
Amielan Demientejew dwunastu, Iwan
Demienteiew dwuch, curki iey: Kulina
trzynastu, Aksinia siedmiu.

W tey wiosce Haciszczu męskiey płci
dusz trzynastu, białogłowskiey dziesięć.

Wieś Tyczyno. Iwan Darafieiow dwa-
dzieście osim, żona iego Awdocia Lewo-
nowa dwudziestn dziewięciu, dzieci ich:
Matwiey dwuch, Ullana cztyrech, brat ie-
go Amielan Doroliejow dwudziestu, zdol-
nica Nastasia lwanowa piędziesiąt. Masim
Nikicin piędziesiąt, u niego żona Alona
«lelistratowa piędziesiąt, syn ich Piotr
dwudziestu sześciu, żona, iego Kacieryna
lwanowa dwadzieście, dzieci ich: Taciana
trzech, Kedosia^ ieden,, drugi syn Махіта

Ihnat dwudziestu cztyrech, żona iego Pra-
skowia dwudziestu Maksimowa, trzeci syn
Махіта Iwan dwudziestu, czwarty syn
Махіта Andrey pientnastu. Ihnat АІехіе-
jow dwudziestu trzech, żona iego Warka
Maximowa siedymnastu, matka ich Б'іе-
dora Alexiejewa piendziesiąt, u nich syn
Andrey Łufejanow pięciu.

Czyni w tey wiosce Tyczynie męskiey
pici dusz dziesięć, białogłowskiey dusz
iedynaście. Czyni wszystkich dusz w ma-
iętności Szulcowie męskiey płci piędzie-
siąt iedna, białogłowskich dusz piendzie-
siąt cztyry.

U tego rewizyinego inwentarza pod-
pis rąk samych aktorów temi słowy: na
co się podpisuię Konstanty Szulc strażn.
W. Smoleńskiego. Franciszka Szulcowa.

Intytulacya na tym inwentarzu temi
wyraża się słowy. Opisanie inwentarzowe
maiętności Szulcowa, od nas Konstantego
у Franciszki z Bielskich primo voti Ko-
rzeniewskiey ad presens Szulcow strażn.
Smolen. do podania w arędowną possesyą
trzyletnią przy prawie arędownym J. 0.
lmści panu Graffowi Siergiuszowi fon _Mi-
nichowi. pułkownikowi wojsk Rossyiskich,
komendantowi Wittbmu danym, spisane у
sporządzone w roku 1783, miesiąca Maja
dwudziestego szóstego dnia y. s. Który to
takowy inwentarz za podaniem onego у
za przyznaniem przez wyż wyrażone oso-
by do akt, iest do xiąg ziemskich powia-
towych Wittbch przyięty у wpisany.

Ж 76—1784 г. Апр ля 28.

Инвентарь фольварка Островщизна, Вилко-
мирскаго пов та, Казимира Заранка.

Изъ актовой книги Виленскаго гродскаго суда
за 1784- годъ, Ш 4798, л. 1060—1065.

Przyznanie inwentarza na folwark
Ostrowszczyzna zwany, w powiecie Wiłko-
lnirskim leżący, od W W. Zarań ków WW-.



— 488 —

Tańskim przy prawie zastawnym wyda-
nym sporządzony.

Koku tysiąc siedmset ośmdziesiąt czwar-
tego, msca Nowembra dziewiątego dnia.

Przed aktami grodzkiemi W. Wileń-
skiego stanowszy osobiście W\V. Imość
panowie Kazimierz i Dominika z Bras-
chow Deindekinche graffów Zarankowie,
chorążowie Petyhorscy WWXLitt., mał-
żonkowie, inwentarz przy prawie zastaw-
nym WWJm. panom Thadeuszowi i Eme-
ryencyannie z de Raesow Tańskim, pisa-
rzewiczom ziemskim i rotmistrzom woie-
wództwa Trockiego za summę trzy tysiące
trzysta frzydzieście cztery czerwone złote
na folwark Ostrowszczyzna zwany, w po-
wiecie Wiłkomierskim leżący wydanym,
in fundo tegoż folwarku Ostrowszczyzna
sporządzony, przyznali przedemną Józefem
Giedroyciem Juracą, grodzkim woiewódz-
twa Wileńskiego regentem i takowe przy-
znanie z przepisu konstytucji tysiąc siedm-
set sześćdziesiąt czwartego roku Seymu
koronacyinego w protokole zapisowym
przyznali i aktykacyi podpisami rąk Włas-
nych stwierdzili, który w księgi grodzkie
W. Wileńskiego wpisuiąc temi wyraża się
słowy:

Inwentarz folwarku Ostrowszczyzny,
do maiętności Suwieka należącego, w po-
wiecie Wiłkomierskim situm maiącego,
przy prawie zastawnym od WW. Im, P P .
Kazimierza i Dominiki Zaranków, chorą-
żych Petyhorskich WWXLit., małżonków,
za podaniem i postąpieniem w trzechlet-
nią zastawną possessyą WWJPP. Thade-
uszowi i Emeryencyannie z De Raesow
Tańskim, pisarzewiczom ziemskim i rot-
mistrzom woiewództwa Trockiego w sum-
mie sztuk trzech tysięcy trzechset trzy-
dziestu czterech czerwonych złotych, roku
tysiąc siedmset ośmdziesiąt czwartego,
msca Apriła dwudziestego trzeciego dnia
in fundo teyże maiętności sporządzony.

Opisanie zabudowania folwarku Ostrow-
Hzczyzny. Z wjazdu po lewey stronie
obora, słomą pod łopatę kryta, £po lewey
stronie staynia czyli wozownia," do niey

wrota podwóyne na zawiasach, krukachi
z klamką i proboiem; przy tey stayn,
piekarnia czyli warzywnia z .'sionkami,
drzwi dwoie na zawiasach i krukach ma-
iąca, z klamką i probojem, w tey że pie-
karni piec z cegieł murowany, okien du-
żych dwa całych; idąc do dziennika wrota
duże podwóyne na zawiasach i krukach,
dziennik w kwadrat w prawey (stronie?]
którego chlewów dwa, do których drzwi
na zawiasach i krukach żelaznych, za-
wieraiące w sobie dwie drabiny, po lewey
takoż dwa chlewy z podwóynemi wrotami
na zawiasach i krukach; w śrzodkowey
plancie tego kwadratu dwie odryny ro-
gowe na pozór (poszer.?), do których
wrota na zawiasach z krukami, między
któremi dwa chlewy pomnieysze z poie-
dynkowemi wrotami na zawiasach i kru-
kach, w tych chlewach znayduią się dra-
biny; wychodząc z dziennika po lewey
piekarnia z sionkami, maiąca drzwi dwoie
na zawiasach i krukach, z klamką у pro-
bóiem, w niey piec z cegieł murowany
i dwa okna duże; w rogu tego zabudo-
wania staynia z podwóynemi wrotyma na
zawiasach, krukach, z klamką i proboiem
przy którey obok chlew przybudowany,
słomo kryty, do niego drzwi na biegu-
nach, Nołandum, Staynia brukowana z
przeorynami i jaślami. Zkąd idąc na dół
browar nad ieziorem, dranicami kryty,
wrota do niego na biegunach z klamką i
proboiem, w tym browarze horna na dwa
kotły murowane, w końcu łaźnia, czyli
słodownia, drzwi do niey na biegunach,
wtyle browaru wołownia słomą kryta,
wrota do niey na biegunach, z drabinami
i korytami; idąc ku plancie rumu po le-
wey lodownia, słomą pod łopatę kryta, do
niey drzwi dwoie na zawiasach, krukach,
z klamkami i proboiami; ex opposito rumu
świron na dwie kondygnacye, dranicami
kryty, na dole maiący świron z zasiekami
do zsypania zboża, pomost i stołowanie z
dylów, drzwi do niego na zawiasach, z
zamkiem wewnętrznym, klamką i probo-
iem; na górney kondygnacyi świrnów dwa,
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drzwi do nich na zawiasach z krukami,
klamkami i proboiami, w iednym z nich
zamek zasuwany z kluczem, do tych
świrnów wschody dobre, obok którego
świronek mały, słomą kryty, drzwi na
zawiasach, krukach, z klamką i proboiein.
Idąc do gumna wrota na biegunach, po
lewey ku ieziorowi gumno nowe, słomą
pod łopatę kryte, do którego drzwi dwoie
podwóynych na zawiasach, krukach, z
klamkami, proboiami i zapadnią, przy
iednych zamek przykuty na łańcuszku,
przy iedney stronie do składania zboża
stronice, w pośrzodku których plewnik,
ex opposito którego komin z cegieł mu-
rowany; w końcu tego gumna osieć na
dwie kondyguacye, drzwi do niey dwoie
na zawiasach i krukach. Idąc daJey odry-
na po lewey stronie słomą kryta, wrota
maiąca na biegunach, obok którey dwie
odryny pod iednym słomą pokryciem,
wrota do nich na biegunach, z klamkami
i proboiami, iedna z nich dyłowa; prze-
płotów w przasłach siedm. Za ogrodami
warzywnemi warzywnia słomą kryta, do
niey drzwi dwoie na biegunach.

Opisanie rumu. Zabudowanie rumu
nowe, tarcicami kryte, drzwi do sieni na
zawiasach, krukach, z klamką i zaszczep-
ką, okien nowych dużych dwa, z sieni
na prawo drzwi do pierwszego pokoiu na
zawiasach i krukach, z klamką, podłoga
i stołowanie z tarcic, okien dużych no-
wych cztery; piec z kafel zielonych, dwa
pokoie ogrzwaiący, kominek się z nim
łączy nad dach wyprowazdony; z tego do
alkowego pokoiu drzwi na zawiasach i
krukach, z klamką, okno iedne maiący,
obok alkowy drzwi garderóbki maiące
poiedynkowe, okna i drzwi na zawiasach,
z klamkami,—te pokoie ze śrzodka są
wytynkowane; bokowa, maiąca drzwi troie
na zawiasach, krukach, z klamkami, z
tych iedne do wielkich sieni, drugie do
małych kominunikaiących wyiście do ogro-
du; ta bokowa zawiera w sobie piec, pu-
lowę z cegieł murowany, a drugą z kafel
starych, kominek nad dach wyprowadzony,

okien dużjrch dwa, podłoga i-stołowanie
z tarcic, w małych sionkach drzwi dwoie
na zawiasach; krukach, z klamkami i za-
sówką, nad iednym okno długie, w śpi-
zarnice takoż okno duże; z bokowey wy-
chodząc do wielkich sieni na prawo izba
czeladna, drzwi do niey na zawiasach,
krukach, z klamką, zamyka w sobie piec
piekarniany z kominem łączącym się z
kuchennym i nad dach wyprowadzonym,
w którym się luft zamyka dla utrzymania
ciepła, okien w niey cztery dużych* stoło-
wanie z tarcic, stół i ława dużych dwie,
do komory drzwi na zawiasach i krukach,
z klamką, okno duże iedne; z tey do dru-
giey komory drzwi na zawiasach, z klam-
ką, w którey okno iedne i żarna się
znayduią; w sieniach dużych stołowanie z
tarcic i wschody na gurę, gdzie tanni-
kach (?) cztery okna szklanne się znayduią,
w tychże sieniach kuchęka, przy którey
szyia z schodami do sklepów,—pierwszy
sklep bez drzwi, w prawie którego drzwi
do sklepu na zawiasach, krukach, z pro-
boiem i klamką, na przeciw którego dru-.
gi sklep, do którego drzwi na zawiasach,
krukach, z zamkiem wńętrznym, w tym
sklepie piec z kafel starych i okienko
szklanne; z podwórza na przeciw gumna
pod tymże rumem szyia do sklepów
dwóch, w nich drzwi na zawiasach i
krukach, z proboiami i klamkami, w ied-
nym z tych sklepów w okienku krata
żelazna.

Zaścianek Paluniszki. Na tym zaścian-
ku folwark nowo erygowany, na swey
plancie maiący budynek mieszkalny, sło-
mą kryty i gumno nowe z osiccią. słomą
kryte. Na tym zaścianku żyta iest zasia-

nego.
Karczma w Wielkiey wsi.
Bydło w swoim rodzaju. Krów doy-

nych trzynaście, ciełuszek na trzecią siedm,
podciołków na trzecią pięć, owiec dzie-
sięć, świń maciorek cztery, knur icden—
numero pięcioro.

Pfastwo: gęsi cztery, gęsiór ieden —
numero pięcioro, indyczek, dwie, indyk
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ieden — numero troie, kaczek cztery, ka-
czor ieden — numero pięcioro, kur dzie-
więć, kogut ieden—numero dziesięcioro.

Naczynie browarne i dałsze. Kocioł
ieden, trąb trzy—numero cztery, czop do
zacierania brahi i wieko — numero dwa,
kubeł do ziemi wkopany do brahy ieden,
stół, żarna.

Osiadlośc poddanych folwarku Osirow-
ssczymy i onych рог іппонсі.

Wielka Wieś. Audrzey W erki, powin-
ność praktykowana, gwałty roczne wiel-
kich trzy, małych ośm, pryhon tygodnio-
wy męskich dni trzy, białogłowskich trzy,
płaca roczna: podrószczyzny złotych szesc-
naście, podymnego złotych dziesięć, gro-
szy sześć, dań roczna: żyta pur ieden, ta-
lek sztuk pięć, chmielu funtów dwadzie-
ście, kurów sztuk dwoie, grzybów kopa
iedna, jaiec sztuk dziesięć. Krzysztof Mysz-
kowski, powinność praktykowana, gwałty
roczne—wielkich trzy, małych ośm, pry-

.hon tygodniowy—męskich dni trzy. biało-
głowskich trzy. ^ płaca roczna: podrósz-
czyzny złotych szesnaście, podymnego zło-
tych dziesięć, groszy sześć, dań roczna:
żyta pur ieden, talek sztuk pięć, chmielu
funtów dwadzieście, kurów sztuk dwoie,
grzybów kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć.
Michał KweyJis, powinność praktykowana,
gwałty roczne—wielkich trzy, małych ośm,
pryhon tygodniowy—męskich dni trzy,
białogłowskich trzy, płaca roczna: podrósz-
czyzny złotych szescnaście, podymnego
złotych dziesięć, groszy sześć, dań roczna:
żyta pur ieden, lalek sztuk pięć, chmielu
funtów dwadzieście, kurów sztuk dwoie,
grzybów kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć.
Gaspek Burak, powinność praktykowana,
gwałty roczne--wielkich trzy, małych ośm,
pryhon tygodniowy—męskich dni trzy, bia-
łogłowskich trzy, płaca roczna: podrósz-
czyzny złotych szescnaście, podymnego
złotych dziesięć, groszy sześć, dań roczna:
żyta pur ieden, talek sztuk pięć, chmielu
funtów dwadzieście, kurów sztuk dwoie;

grzybów kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć.
Józef Raniewicz, powinność praktykowana,
gwałty roczne—wielkich trzy, małych ośm,
pryhon tygodniowy—męskich dni trzy, bia-
łogłowskich trzy, płaca roczna: podrószczy-
zny złotych szescnaście, podymnego zło-
tych dziesięć, groszy sześć, dań roczna;
żyta pur ieden, talek sztuk pięć, chmielu
funtów dwadzieście, kurów sztuk dwoie,
grzybów kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć.
Jan Arulis, powinność praktykowana, gwał-
ty roczne—wielkich trzy, małych ośm, pry-
hon tygodniowy—męskich dni trzy, kobi-
cich trzy, płaca roczna: podrószczyzny zło-
tych szesnaście, podymnego złotych dzie-
sięć, groszy sześć, dań roczna: żyta pur
ieden, talek sztuk pięć, chmielu funtów
dwadzieście, kurów sztuk dwoie, grzybów
kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć. Jan Mey-
ryskis, powinność praktykowana, gwałty
roczne—wielkich trzy, małych ośm, pry-
hon tygodniowy—męskich dni trzy, biało-
głowskich trzy, płaca roczna: podrószczy-
zny złotych szescnaście, podymnego zło-
tych dziesięć, groszy sześć, dań roczna:
żyta pur ieden, talek sztuk pięć, chmielu
funtów dwadzieście, kurów sztuk dwoie,
grzybów kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć.
Marcin Arulis, powinność praktykowana,
gwałty roczne—wielkich trzy, małych ośm,
pryhon tygodniowy—męskich dni trzy,
białogłowskich trzy, płaca roczna: podró-
szczyzny złotych szescnaście, podymnego
złotych dziesięć, groszy sześć, dań rocz-
na: żyta pur ieden, talek sztuk pięć,
chmielu funtów dwadzieście, kurów sztuk
dwoie, grzybów kopa iedna, jaiec sztuk
dziesięć. Tomasz Burak, powinność prak-
tykowana, gwałty roczne—wielkich trzy,
małych ośm, pryhon tygodniowy—męskich
dni trzy, białogłowskich trzy, płaca rocz-
na: podrószczyzny złotych szescnaście, po-
dymnego złotych dziesięć, groszy sześć,
dań roczna: żyta pur ieden, talek sztuk
pięć, chmielu funtów dwadzieście, kurów
sztuk dwoie, grzybów kopa iedna, jaiec
sztuk dziesięć. Michał Arulis, powinność
praktykowana, gwałty roczne—wielkioht rzy,
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małych ośm, pryhon tygodniowy: męskich
dni trzy, białogłowskich trzy, płaca roczna:
podrószczyzny złotych sześćnaście, podym-
nego złotych dziesięć groszy sześć, dań
roczna: żyta pur ieden, talek sztuk pięć,
chmielu funtów dwadzieście, kurów sztuk
dwoie, grzybów kopa iedna, jaiec sztuk
dziesięć. Jakób Baranowski, powinność
praktykowana, gwałty roczne: wielkich
trzy, małych ośm, pryhon tygodniowy:
męskich dni trzy, białogłowskich trzy,
płaca roczna: podrószczyzny złotych sześć-
naście, podymnego złotych dziesięć, groszy
sześć, dań roczna: żyta pur ieden, talek
sztuk pięć, chmielu funtów dwadzieście,
kurów sztuk dwoie, grzybów kopa iedna,
jaiec • sztuk dziesięć. Stefan Bołtusznik,
powinność praktykowana, gwałty roczne:
wielkich trzy, małych ośm, pryhon tygo-
dniowy: męskich dni trzy, białogłowskich
trzy, płaca roczna: podrószczyzny złotych
sześćnaście, podymnego złotych dziesięć
groszy sześć, dań roczna: żyta pur ieden,
talek sztuk pięć, chmielu funtów dwadzie-
ście, kurów sztuk dwoie, grzybów kopa
iedna, jaiec sztuk dziesięć. Józef Burak,
powinność praktykowana, gwałty roczne:
wielkich, trzy, małych ośm, pryhon tygo-
dniowy: męskich dni trzy, białogłowskich
trzy/ płaca roczna: podrószczyzny złotych
sześćnaście,, podymnego złotych dziesięć,
groszy sześć, dań -roczna: żyta pur ieden,
talek sztuk pięć, chmielu funtów dwa-
dzieście, kurów sztuk dwoie, grzybów ko-
pa iedna, jaiec sztuk dziesięć. Kazimierz
Pawłowski, powinność praktykowana, gwał-
ty roczne: wielkich trzy, małych dwana-
ście, płaca roczna: czynszu złotych czter-
dzieście ośm, podrószczyzny złotych trzy-
dzieście dwa, podymnego złotych dziesięć,
groszy sześć. P- Białkowski, płaca roczna:
czynszu złotych dziewięćdziesiąt sześć. Za-
choży Kowalewskij płaca roczna: czynszu
złotych siedmdziesiąt dwa. Kapusta, pod-
dany WW. Rukszów, na włóce gruntu
płaci czynszu złotych dwadzieście cztery,
podrószczyzny złotych sześćnaście.

Wieś Oybulshs. Kazimierz Cybulski,
powinność praktykowana, igwałty roczne:
wielkich trzy, małych ośm. pryhon tygo-
dniowy: męskich dni trzy, białogłowskich
trzy, płaca roczna: podrószczyzny złotych
sześćnaście, podymnego złotych dziesięć,
groszy sześć, dań roczna: żyta pur ieden,
talek sztuk pięć, chmielu funtów dwa-
dzieście, kurów sztuk dwoie, grzybów
kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć. Józefowa
wdowa, powinność praktykowana, gwałty
roczne: wielkich trzy, małych ośm, pryhon
tygodniowy: męskich dni trzy, białogłow-
skich trzy, płaca roczna: podrószczyzny
złotych sześćnaście, podymnego złotych
dziesięć, groszy sześć, dań roczna: żyta
pur ieden, talek sztuk pięć, chmielu fun-
tów dwadzieście, kurów sztuk dwoie, grzy-
bów kopa iedna, jaiec sztuk dziesięć. Ma-
ciey Cybulski, powinność praktykowana,
gwałty roczne: wielkich trzy, małych ośm,
pryhon tygodniowy: męskich dni trzy, bia-
łogłowskich trzy, płaca roczna: podrószczy-
zny złotych sześćnaście, podymnego zło-
tych dziesięć, groszy sześć, dań roczna:
żyta pur ieden, talek sztuk pięć, chmielu
funtów dwadzieście, kurów sztuk dwoie,
grzybów kopa iodna jaiec dziesięć.

Wieś Rusakow. Wasi I Tałan, powin-
ność praktykowana, gwałty roczne; wiel-
kich trzy, małych ośm,. pryhon tygodnio-
wy: męskich dni trzy, białogłowskich trzy,
płaca roczna: podrószczyzny złotych sześć-
naście, podymnego złotych dziesięć, gro-
szy sześć, dań roczna: żyta pur ieden, ta-
lek sztuk pięć, chmielu funtów dwadzie-
ście, kurów sztuk dwoie, grzybów kopa
iedna, jaiec sztuk dziesięć. Leon Łapka,
powinność praktykowana, gwałty roczne:
wielkich trzy, małych ośm, pryhon tygo-
dniowy: męskich dni trzy, białogłowskich
trzy, płaca roczna: podrószczyzny złotych
sześćnaście, podymnego złotych dziesięć,
groszy sześć, dań roczna: żyta pur ieden,
talek sztuk pięć, chmielu funtów dwa-
dzieście, kurów sztuk dwoie, grzybów ko-
pa iedna, jaiec sztuk dziesięć. Kazimierz
Szaduykis, powinność praktykowana, gwał-
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ty roczne: wielkich trzy, małych dwana-
ście, płaca roczna: czynszu złotych czter-
dzieście ośm, podrószczyzny złotych trzjr-
dzieście dwa, podymnego złotych dziesięć,
groszy sześć. Fiedor Moskal, mieszka w
obrębie gruntu wyrobionego, płaci talarów
bitych dwadzieście. Efficit czynszu złotych
sto sześćdziesiąt. Nołandum. W Wielkiey
wsi przy karczmie pustosz żytem zasiana,
takoż pustosz bez zabudowania na puł-
włoczku.

Specyfikacya zboża tak na zimę zasia-
nego, iako też na usiew wiosenny w ziar-
nie zostawionego. Żyta na dwornym po-
letku zasianego purów sto dwadzieście,
ditto na zaścianku Paluniszkach purów
ośm, pszenicy ozimey na dwornym polet-
ku purów ośm, ięczmienia purów czter-
dzieście, owsa purów sto dwadzieścia,
grochu purów sześć, gryki ,purów sześć,
siamienia lnianego purów pięć.

Objaśnienie w jakim sposobie poddani
odbywać тага powinność. Ciągli przez lato
w czasie potrzeby gwałtów ośm konnych
do orania lub bronowania podług upodo-
bania dworu nie inkluduiąc pańszczyzny
tygodniowey odbyć maią, czynszowi zaś
po dwanaście dni z gwałtu iak dwór ka-
że odsłużyć powinni, do żniwa czy to żyt-
niego czyli jarzynnego ieneralnych gwał-
tów trzy ile się dusz w chacie roboczych
znaydować będzie może, zostawiwszy ied-
ną osobę dla dopilnowania ognia tak ciąg-
łych, iako i czynszowych WW. Imść pp.
possessorowie użyć mocni będą. Straże
tygodniową ciągli z koniem, na którego
koley przypadnie, odbywać maią, a czasu
straży od pryhonu wolni będą. Drogę do
Rygi pańszczyznicy raz, a czynszowi dwa
razy odbyć maią corocznie, a czasu byt-
ności onych w drodze na pryhon pendze-
ni być nie powinni, a gdyby z jakowych
przyczyn takowey drogi niezaskutecznili,
tedy po złotych sześćnaście zapłacić są
obowiązani. Pańszczyzny dni trzy w ty-
dzień z koniem iść powinni, kobiety zaś
od Św. Jerzego do Ś. Michała po dni trzy
pieszo zasłużyć po winne będą, a od Ś. Mi-

chała iuż nie dni, ale nocy do młódźby
iść powinne. Podymne tak ciągli, iako i
boiarowie na iedną ratę po złotych pięć,
groszy trzy płacić powinni, a W W. Imść
pp. zastawni possessorowie wraz z czopo-
wym z arędy po złotych sześć wynikł>m
do dworu iSuwienickiego za kwitami im-
portować są obowiązani. Słomy co by zby-
wało od karmu, jako też i kulowey wa-
ruie się, aby nie sprzedawano, ale circa
fundum była konserwowana dla utrzymy-
wania budynków i . . . . kulizacyi grun-
tów; toż i na poddanych dwór ma mieć
baczność. Łowienie ryb na zatoce czyli
toni i jazie dawnym pode dworem mię-
dzy wyspą a browarem będących tylko
dozwala się. Zapomogi poddanych, które
by się z konieczney potrzeby okazały, te
bonifikować mamy. W roku expiruiącym
dla rumacyi podwód o mil kilka dozwa-
lamy i onych bronić nie będziemy. Żyto
i pszenicę odsiać w porze przyzwoite у
miarą i wielością równą, zbożem czystym
i wyarfowanych przy widzu od nas zesła-
nym WW. Imść panowie zastawni posse-
ssorowie będą obowiązani.

Takowy inwentarz rękoma naszemi
przy uproszonych WWIPP. pieczętarzach
stwierdzamy i podpisuiemysię. U" tego in-
wentarza na dwóch arkuszach pisanego,
zielonym iedwabiem sposzytym przy wy-
ciśniętey na czerwonym laku pieczęci
podpisy aktorów, poniżey pieczę.tarzów ta-
kowe: Kazimierz Zaranek Chór. Petyhor.
Dominika Zarań ко wa Chór. Petyhor. Ust-
nie i oczewisto proszony pieczętarz od
WW. Ichmściow panów Kazimierza i Do-
miniki Zaranków Chór. Petyhorskich W.
W. X. Lit. do tego inwentarza przy pra-
wie zastawnym na lat trzy folwarku
Ostrowszczyzna zwanego, w powiecie Wił-
komierskim leżącego, w summie trzech
tysięcy trzech set trzydziestu czterech sztuk
czerwonych złotych postąpionego W W. Imść
panom Thadeuszowi i Emeryencyannie z
de Raesow Tańskim, pisarze wieżom W.
Trockiego danego, podług prawa podpi-
suię щ Tomas Broniewski W. Ostr. Ust-
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nie i oczewisto proszony pieczętarz od
osób wyż wyrażonych do takowego inwen-
tarza przy prawie zastawnym we srzedzi-
nie wyrażonym podług prawa podpisuię;

się Jerzy Sienkowski T. R. Który to in-
wentarz przez wyż wyrażone osoby przy-
znany, iest w księgi grodzkie Woiewódz-
twa Wileńskiego wpisany.

I 77-1784 г Мая 11.

Инвентарь им нія Св тлянъ, Ошмянскаго
пов та, Игнатія Пшецишевскаго.

Иэъ актовой книги Ошмянскаго гродскаго суда
за 1784 г. № 6276/6235 л. 840—847.

Przyznanie inwentarza na maiętność
Świetlany od W.J.PP. Koziełłów W.J.PP.
Przeciszewskim, woyskim X. Żmuydzkiego
przy prawie wieczysto przedażnym wyda-
nego.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiątego
czwartego, miesiąca Maja siedmnastego
dnia.

Przed aktami grodu powiatu Gszmiań-
skiego, w Postawach Jokacyą maiącemi,
concedente Jege, przedemną Kazimierzem
Janem Dmochowskim, aktualnym у przy-
sięgłym grodowym powiatu Oszmiańskiego
regentem, stanowszy osobisto W. J . PP.
Ambroży chorąży powiatu Oszmiańskiego,
starosta Dzisnieriski, Tadeusz starosta
Mindziański—Koziełłowie opowiadali, pre-
zentowali y# ustnie przyznali inwentarz
maiętności Świetlan przy prawie wieczysto
przedażnym WJPP. Przeciszewskim, woy-
skim xięstwa Żmuydzkiego od siebie
wydany, in rem et partem WJPP. Prze-
ciszewskich woyskich xięstwa Żmuydz-
kiego służący у należący, który ustnym
swym у oczewistym stwierdziwszy przy-
znaniem, pFosiłi, aby pomieniony inwen-
tarz ze wszelką rzeczą w nim zawartą był
do ksiąg grodzkich spraw wieczystych
powiatu Oszmiańskiego przyięty у wpi-

sany, jakoż ony przyiowszy у od słowa do
słowa w ksęgi wpisując, tak się w sobie
ma.

Inwentarz maigtności Świetlan, w po-
wiecie Oszmiańskim sytuowaney, do pra-
wa wieczysto przedażnego od W. J. PP.
Ambrożego chorążego Uszmiańskiego, sta-
rosty JDzisnieńskiego у Tadeusza starosty
Miedziańskiego Poklewskich Koziełłów,
braci rodzonych, evictionaliter za WJP.
Józefa Poklewskiego Koziełła pułkownika
wóysk WXLit. piszących się, W. J. Р. Р.
Ignacemu, у Antoninie z Sulistrpwskich
Przeciszewskim, woyskim xięstwa Żmuydz-
kiego za spoiną summę wydanego, z opi-
saniem wszystkiego naywyraznieyszym in
fundo maiętności teyże roku tysiąc siedm-
set ośmdziesiąt czwartego, miesiąca Maja
iedynastego dnia sporządzony.

Opisanie zabudowania dwornego. Nay-
przóa wjeżdżaiąc od cerkwi na dziedzi-
niec wrota stare, z dranic robione, po
prawey stronie rum mieszkalny stary, w
połowie dranicami pokryty, a w połowie
pod gontami staremi, ze wszystkim opadły,
w ścianach у dachu zgniły. Wchodząc do
tego rumu ganek na ośmiu słupach, w
którym podłoga у stołowanie oraz ławki z
tarcic, a paręcz w koło z balasami, dach
nad gankiem z gontów stary; z ganku do
sieni drzwi na zawiasach у krukach żelaz-
nych, z zaszczepką у dwoma probojami; z
sieni w łewą stronę drzwi do izby na
zawiasach у krukach, z zamkiem wnętrz-
nym, ze śrzodka kruczek żelazny z dwuma
probojami, w teyże izbie przy drzwiach
kominek у piec z kafel zielonych z ko-
minem nad dach wyprowadzonym, okien
szklannych z kwaterami na zawiasacłi
zamykaiących się częścią w ołów, częścią
w drzewo oprawionych dwa, w iedney z
nich kruczki do zaszczepiania dwa, a w
drugim cztyry; z tey izby drzwi do al-
kierza na zawiasach у krukach, z zaszczep-
ką у dwoma proboiami, ze śrzodka zaś
zamyka żelazna; w alkierzu po prawey
stronie piec z kafel zielonych z kominem
nad dach wyprowadzonym, w tym alkierzu
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okien dwa w ołów oprawne, a częścią w
drzewo, z kwaterami na zawiasach odmy-
kaiącemi się, przy których kruczków do
zaszczepiania par trzy znayduie się; z izby
pierwszcy do komory bokowey drzwi na
krukach у zawiasach, z zamkiem wnętrz -
nym, z zaszczepką у dwoma proboiami,
w tey komorze okna dwa, iedne w ołów
oprawne z dwuma kwaterami na zawiasach
odmykaiącemi się y.z dwuma kruczkami
do zaszczepiania, drugie zaś mnieysze
okienko w drzewo oprawne bez kwater;
pod podłogą tey komory piwnica nowa z
drzewa wystawiona, do. niey wschody drze-
wiane у drzwi nad wschodami; z tey ko-
mory drzwi nowe do spiżarni, na zawia-
sach у krukach, z zaszczepką у dwuma
proboiami, okno iedne w drzewo oprawne
z dwuma kwaterami na zawiasach, parę
kruczków do zaszczepiania naiącemi, z
spiżarni drzwi do sieni na krukach у za-
wiasach, z zamkiem, wnętrznym. Stołowa-
nie we wszystkim budynku, a podłoga w
izbie tylko у w komorze z tarcic, w ał-
kierzu zaś у spiżarni podłoga gliną wy-
bita, w sieniach przed gankiem podłoga,
stołowanie у przepierzenie z tarcic, gdzie
w przepierzeniu drzwi na zawiasach у
krukach, drugie także drzwi z sieni w
tył rumu na zawiasach у krukach, w pu-
stey stronie budynku drzwi na zawiasach
dwoie, iedne z klamką, zaszczepką у
dwuma proboiami, okna małe, potłu-
czone szkło maiącc cztyry, a piąte
mnieysze bez szkła, okienic na zawia-
sach у krukach żelaznych znayduie się
pięć. Dach tego budynku, który iest
z dranic, reparacyi potrzebuie. Na dzie-
dzińcu przeciwko ganku kompas czer-
wono z białym malowany, z drzewa ro-
biony. W prawey stronie ogród maiący
w, sobie drzewa owocowe różne, znaydu-
ią się jabłka, wisznie y. agrest, oraz szpa-
ler lipowy w linij od dziedzińca wysadzo-
ny, ogrodzenie onego od dziedzińca у
zboku od szpichłerza stare, szuł nowych
у bierwion przesypania potrzebuiące, od
cerkwi zaś у ztyłu od pola. ostrokołem

nowo oparkanione,'w którym ogrodzie lo-
downia dranicami pokryta, na wierzchu
świronek, maiący do siebie drzwi na za-
wiasach z zaszczepką у dwuma proboia-
mi. Idąc dziedzińcem od rumu prosto w
prawey stronie szpichrze dwa pod ied-
nym dachem nowe, z iedney strony dra-
nicami, a z drugiey słomą pod łopatę
kryte, z gankiem dylami wymoszczonym,
z wschodami przed gankiem znayduiące-
mi się, drzwi do tych szpichłerzów dwoie
na zawiasach у krukach żelaznych, z za-
szczepkami у proboiami, orudów do zsy-
powania zboża znayduie się sześć, podło-
ga w tych świniach dylami wymoszczona,
a stołowanie tarcicami, na które to stoło-
wanie z iedneąjo szpichrza we śrzodku
wschody na gurę pod dach,' gdzie skład
rzeczy mieć można. Wtyle tych szpich-
rzów trzy stare świronki, — ieden z nich
na dwa piątra, drzwi w nich na zawia-
sach troie z zaszczepkami у proboiami,
a czwarte na. biegunie; te świronki w
ścianach у dachu stare; za tymi świron-
kami brama dawnieysza z dwoma komór-
kami, do iedney z nich drzwi na zawia-
sach у krukach żelaznych, z zaszczepkami
у proboiami, gdzie wschody na górę, to
iest na salkę, która gontami kryta, z gan-
kiem, drzwi do niey na zawiasach, z za-
szczepką у proboiami, okien szklannych
dwa, okienic na zawiasach, trzy, ganek
tey salki, podłoga у stołowanie z tarcic,
na wierzchu dachu oney żuraw z blachi
żeścianey. Na wspomnionym dziedzińcu
przeciwko budynku przy gumnisku stay-
nia słomą kryta, do iey drzwi na biegu-
nie z zaszczepką у proboiami, przy. tey
stayni powieć na poiazdy równo z.staynią
słomą kryta. Wychodząc z dziedzińca: do
gumniska wrota z dranic w wierejaeh у
fortka, w którey drzwi z dranic, niedale-
ko od tych wrót świronek wybudowany,
słomą pokryty, drzwi do iego na zawia-
sach у krukach żelaznych, we śrzodku te-
goż świronka jama wykopana у zrąb wsta-
wiony drewniany na słodkie warzywo.
Postępując prosto ztamtąd gumno.jarzyn-
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ne, do polowy słomą nowo pokryte, a w
połowie dach reparacyi-potrzebujący, wro-
ta do tego gumna z obudwuch stron koń-
ca, wrota podwójne z tarcic, w wiere-
jach, na iedney z nich obręcz żelazny du-
ży, ćwiekami przybity, przy iednych wro-
tach zaszczepka z proboiami, drugie wro-
ta ze śrzodka zasuwane, w tymże gumnie
świronek, drzwi do iego na zawiasach у
krukach, z zaszczepkami у proboiami, za-
suwka żelazna z kluczem przez ścianę za-
suwaiącym, podłoga, stołowanie у orudy
z bierwion czesanych, których to orudów
do zsypowania zboża dziewięć znayduie się.
Niedaleko tego gumna odryna na siano
nowowybudowana w wierojach, wrót pod-
wóynych dwoie-w iednych zaszczepka z
proboiami, drugie ze śrzodka zasuwane,
ta odryna dach słomą pokryty, po koń-
cach dranice pod słomą maiąca, z iedne-
go końca ściana podparta, reperacyi po-
trzebuiąca. Za odryna gumno osietne, czty-
ry torpy maiące, wrót w nim podwóy-
nych dwoie—iedne ze śrzodka zasuwane,
w drugich zaszczepka z proboiami; w tym-
że gumnie osieć, drzwi do iey na biegu-
nie, piec z kapturem z cegieł wymuro-
wany. Za. gumniskiem w lewey stronie
obora kwadratowa, nowo przestawiona,
maiąca w sobie chlewów dużych na bydło
cztyry, na kozy у owce dwa, wrót w tey
oborze przy . chlewach znayduie się sze-
ścioro, a do samey obory iedne, niektóre
z nich. reparacyi potrzebuią, drzwi zaś
dwoie na biegunach, dach tey obory wko-
ło dobrze słomą ukryty. Idąc z obory na
dziedziniec po prawey stronie folwark,
drzwi, do sieni na zawiasach у krukach
żelaznych, z sieni w lewey stronic do. iz-
by białey drzwi na zawiasach у krukach,
z klamką., z zaszczepka у proboiami, w tey
izbie piec z szarych kafel z kominkiem,
okien w izbie trzy na zawiasach, z krucz-
kami у zaszczepkami у dwie ławki przy
oknach, a dwie przy piecu; z tey izby do
komory drzwi na zawiasach у krukach,
z zaszczepka у proboiami, w komorze okno

•szklarnie iedne w drzewo oprawne; z! ko-

mory do spiżarni drzwi na zawiasach у
krukach, z zaszczepka у proboiami, gdzie
okno iedne; z sieni tego budynku drzwi
do izby drugiey.. gdzie dawniey warzyw-
nia była, na zawiasach у krukach, z za-
szczepka у probóiami, w którey piec po-
stawiony do połowy z cegieł, a w gurze
z kafel starych zielonych, z kominem do
wyprowadzonego komina przymurowany,
okno w tey izbie duże z kwaterami dwu-
ma odsiiwanemi w ramach drewnianych,
do piekarni drzwi na zawiasach, w któ-
rey pieca piekarniane dwa, okno w niey
szklarnie duże iedne, a trzy małe z obo-
łonkami małemi szklannemi, ław w pie-
karni dwie, z piekarni do komory drzwi
na zawiasach, z zaszczepka у proboiami,
w tey komorze okna dwa z okienkami.
AV całym tym budynku stołowanie z tar-
cic, podłoga gliną wybita, dach dranicami
kryty. Idąc z folwarku w prawey strome
studnia na dziedzińcu wykopana, z ocze-
pem do ciągania wody. Wyszedszy z dzie-
dzińca w lewey stronie ogródek na wa-
rzywo, maiący w sobie mieyscami nasa-
dzone porzeczki у agrest. Po prawey stro-
nie ulicy stawek, przy nim grobla nowo
wysypana z spustem, przez który woda
ryną у do browaru idzie, niżey którego
spustu browar dranicami. kryty, do któ-
rego wrota podwóyne, w nich zaszczepka
у z dwoma proboiami, horna w tym bro-
warze dwa, przed hornami pomost z dy-
lów, do łaźni drzwi na biegunie, piec z
cegieł z kapturem murowana, okien szklan-
nych dwa, na gurze tey łaźni słodownia,
przy łaźni wołowieńka; z browaru, wy-
szedszy za mostem у spustem młynek
stary, ze wszystkim narządzeniem do rnli-
wa, na iedne koło, kosz у kamienie ma-
iący, młotki żelazne do kucia kamieni
młynowych dwa znayduią się, sam mły-
nek dranicami pokryty.

Opisanie karczmy. Nad. Wilią rzeką na
gościńcu Wileńskim znayduie się karczma,
Świetlany nazywaiąca się, do którey wjeż-
dżaiąc wrota z tarcic robione jedne у do
wyiazdu w końcu takież drugie, z stodoły
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do izby karczemnej wchodząc drzwi na
zawiasach у krukach żelaznych, z krucz-
kiem у dwoma proboiami. w którey izbie
piec z kafel zielonych, z kominkiem nad
stołowanie wyprowadzonym, okien szklan-
nych w drzewo oprawnych trzy, jedne z
nich z kwaterami na zawiaskach odmy-
kaiącemi się, a we dwuch oknach kwa-
tery w ramach odsuwaiące się; z izby do
komory drzwi na zawiasach у krukach,
z zaszczepką у proboiami, ze śrzodka kru-
czek z proboiami, okno w komorze iedne
у piec piekarniany z kominem, nad sto
lowanie wyprowadzonym; z komory do
spiżarni drzwi na zawiasach у krukach,
z zaszczepką у proboiami, okno szklanne
iedne; ztamtąd drzwi na ganek na za-
wiasach у krukach; z kruczkiem у pro-
boiami; w drugim końcu stodoły piekar-
nia, wchodząc do iey drzwi na biegunie,
piec stary gliniany, okien z zasuwkami
drewnianemi trzy, w izbie karczemnej
ław dwie przy oknach у dwie ławki przy
piecu, okienic zasuwanych trzy, stołowa-
nie z tarcic, a podłoga gliną wybita, dach
na karczmie z dranic, reparacyi potrzebu-
iąey. Niedaleko karczmy lodownia, drzwi
do iey na zawiasach у krukach, z za-
szczepką у proboiami, dach na tey lodow-
ni z dranic, przy lodowni świren stary,
drzwi na biegunie z zaszczepką у probo-
iami trzy, w* riim orudy у pomost z ber-
wiónek czesanych, dranicami kryty; tam-
że drugi świronek, drariicanii kryty, drzwi
na biegunie, dwa orudy z bierwionek
czesanych, a podłogę z gliny wybitą ma-
iący; browal- karczemny stary, dranicami
kryty, do którego wrota z desek robione;
przy tymże browarze łaźnia, w którey
piec z kapturem, chlewów karczemnych
dwa у odrynka stara słomą kryta. Przy
tey karczmie na Wilii przewóz stary z
kordelem używanym. Ńa nowy przewóz
czyli prom dyle, krywule у inne drze-
wo iest zwiezionie, którego budować po-
trzeba.

Opisanie naczynia różnego w Swiettanach.

Naczynia browarne. Kocioł miedziany
bez trąb ieden, czopów do zacierania brah
dwa, wieka słomiane do nakrywania dwa,
koryto wielkie za trąbnicą (numero iedne,
czop stary do zlewania brani numero ie-
den, spustnik na piwo numero ieden,
wanna iedna, koryto do spuszczania piwa
numero iedne, czerpachi dwa, ryna w bro-
warze do wody numero iedna, cebrów
numero cztyry, łahunów do wódki numero
dwa, beczek piwnych numero trzynaście,
kuf na gorzałkę numero dwie, leyka dre-
wniana duża numero iedna, antalik nume-
ro ieden, liwar pułgarcowy blaszany nu-
mero ieden, pułczopków dwa, kwaśnik
miodowy numero ieden, fas na mąki nu-
mero ośm.

Naczynia folwarkowe. Kadzi warzywnych
mnieyszych у większych numero ośm,
dzież chlebnych numero trzy, żłukto do
chust numero iedne, neczek troie, wiader
do wody numero dwa, żarna do mliwa
numero iedne, koryt różnych małych у
wielkich numero sześć, garków numero
dwanaście, stół piekarniany numero ieden,
zedlów numero dwa, szafa stoiąca z drzwia-
mi na zawiasach numero iedna, szafarnia
iedna, szafka kontowa numero iedna, kre-
dens w budynku na dwie kondygnacyi z
drzwiczkami na zawiasach у z .zamkiem
wnętrznym numero ieden, łóżka do spania
numero cztyry, stołów malowanych sztuk
numero trzy, stołów prostych sztuk nu-
mero dwie, stołków numero dwanaście,
stolików numero trzy, krosna do tkania
płótna numero iedne, biorda do tkania
numero trzy.

Naczynia gumienne у żelazo. Czwiere
stara zbożowa numero iedna, ośmina sta-
roświecka numero iedna, ośmin, z których
iedna w połowie dno ma z puł ośmin-
kiem numero dwie, szufel у wiejałka sztuk
numero dwie, zamki wiszące przy świr-
nach z kluczami numero dwa, piesznia
żelazna numero iedna, oście rybackie nu-
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mero iedne, nakra żelazna numero iedna,
obłożyny żelazne bez kozłów numero iedne,
latarnia blaszana numero iedna, piła tar-
ciczna z kluczem numero iedna, graca
żelazna numero iedna.

Ogrody, pola, łąki w Świetlanach,

Ogrody warzywne w prawey у lewey
stronie dziedzińca dwa, ogród warzywny
za ulicą idąc do browaru, gdzie у chmiel
znayduie się, ogród warzywny przy fol-
warku у przy stayni, ogród warzywny za
oborą.

Pola. Zmiana iedna jadąc do cerkwi,
zmiana druga z lewey strony drogi, jadąc
do . . . , zmiana trzecia za gumnami
ku Siwemu błotu. Przy tych zmianach
gay у las sosnowy, który aby nie był
wycinany włościanom powinnością iest
pilnować.

Łąki. Od granicy Daniszewskięy przy
ieziorku Wenecyi na wozów siana numero
sto piędziesiąt, przy zmianie za gumnami
nazywa się Siwe błoto na wozów numero
dwadzieście pęć, Sorocze błoto nazywaiąca
się na wozów numero dziesięć.

Bydło, ptastwo, pszczoły. Owiec sta-
rych dziesięć, baran ieden, jagniąt dwa-
naście—numero trzynaście, KOZ maciorek
pięć, kozłów pięć, koźląt troie, numero
oś, świń maciorek ośm; wieprzuków pięć,
kiernoz ieden, numero sześć, prosiąt pię-
cioro; gęsi dziewięć, gęsiorów dwa—nu-
mero iedenaście, indyków dwa, indyczek
sześć—numero ośm, kokoszek piętnaście,
kogut ieden -numero szesnaście, kaczek
dwie, kaczor ieden—numero trzy.

Pszczół we dworze Świetlanskim znay-
duie się troie, barć pszczołna w gaju
skarbowa iedna, gdzie у chłopskie znay-
duią się.

Opisanie poddaństwa maiątnośei Śwletlan z wyrażeniem gruntów, powin-
ności, opłaty roczney, siemienistosei oboiey pici у maiątku różnego w

rubrykach przeciw każdego gospodarza objaśniona.
Denominacya gospodarzów у wsiów.

Wieś Świetlany. Pierwszy gospodarz
gruntu boiarskiego ćwierć, czynszu zło-
tych czternaście, podymnego w Septem-
brze złotych trzy, w Marcu złotych trzy,
kura iędnego, grzybów sztuk trzydzieście,
Kazimierz Meczko, żonaty, syny: Marcin
żonaty, Józef, Paweł, córka Teressa, z
małoniszkami płci męskiey osób numero
cztyry, białogłowskiey osób numero trzy,
koń dworny numero ieden, wołów gospo-
darskich numero dwa, bydła rogatego
numero czworo, owiec numero sześć, świń
numero troie. Drugi gospodarz gruntu
ciągłego ćwierć, na tydzień męski dzień
ieden, białogłowski ieden, podymnego w

Septembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, kura ieduego, grzybów sztuk trzy-
dzieście, Symon Siwicki, żonaty, syny:
Justyn у Jan, córka Ewa, płci męskiey
osób trzy, płci białogłowskiey osób dwie,
owiec troie, świna iedna. Trzeci gospo-
darz ćwierci dwie, dni męskich dwa, bia-
łogłowskich dwa, podymnego w Septem-
brze złotych trzy, w Marcu złotych trzy,
kurów dwoie, grzybów kopę iedną, Antoni
Szaban, żonaty, syny: Bazyli у Jakub,
córka Magdalena, przy nim brat Michał,
siostry: Zolia у Anna, płci męskiey osób
cztyry, białogłowskiey osób cztyry, koń
gospodarski ieden, wołów gospodarskich
dwa, bydfa rogatego sztuk dwie, koz dww,
owiec czworo, świń dwoie. Czwarty go-
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spodarz gruntu ciągłego ćwierci dwie, dni
męskich dwa, białogłowskich dwa, po-
dymnego w Septembrze złotych trzy, w
Marcu złotych trzy, kurów dwoie, grzybów
kopę jedną, Józef Nowosza, żonaty, brat
Michał żonaty, córka iego Magdalena, bra-
cia przyrodni: Michał, Махію, Jerzy,
matka Maryanna, płci męskiey osób pięć,
białogłowskiey osób cztyry, koń gospo-
darski ieden, wół dworny ieden, wół go-
spodarski ieden, bydła rogatego sztuk trzy,
koza iedna, owiec pięć. Piąty gospodarz
gruntu ciągłego ćwierci dwie, dni mę-
skich dwa, białogłowskich dwa, podym-
nego w Septembrze złotych trzy, w Mar-
cu złotych trzy, kurów dwoie, grzybów
kopa iedna, Symon Szukszta, żonaty, córka
Maryanna, ociec Filip, żonaty, synowiec
Hryszko, płci męskiey osób trzy, biało-
głowskich osób trzy, koń gospodarski ie-
den, wołów gospodarskich dwa, bydła
rogatego sztuk cztyry, owiec sześcioro,
świń dwoie. Szósty gospodarz gruntu cią-
głego ćwierć, dzień męski ieden, biało-
głowski. ieden, podymnego w Septembrze
złotych trzy, w Marcu złotych rzy, kura
iednego, grzybów sztuk trzydzieście, Bar-
tłomiey Arciom, wdowiec, syn Kazimierz,
córka Helena, płci męskiey osób dwie,
białogłowskiey osoba iedna, wół dworny
ieden, gospodarski ieden, bydła rogatego
sztuka iedna, owiec troie, świń dwoie.
Siódmy gospodarz gruntu ciągłego ćwierć
iedna у ośmina iedna, dni męskich dzień
у puł, białogłowskich dzień ieden у puł,
podymnego w Septembrze złotych trzy,
w Marcu złotych trzy, kura iednego у puł,
grzybów-sztuk czterdzieścio pięć, Józef
Nowosza drugi, żonaty, syny: Antoni,
OmeJian,. brat Bartłomie.y, żonaty, syn
Bazyli, córka Agata,- płci męskiey osób
pięć, białogłowskich osób trzy, koń gospo-
darski iedeD, wół.dworny ieden, gospo-
darski ieden,1 bydła rogatego-,sztuk trzy,
owiec czworo, ; świń troie. Ósmy- gospo-
darz gruntu ciągłego ćwierć у ośmina,
dni męskich ieden у puł, białogłowskich
dzień ieden у puł, podymnego w Sep-

tembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, kura iednego- у puł, grzybów sztuk
czterdzieście pięć, Jan Nowosza, żonaty,
syny: Chwiedor у Marcin, córki: Anna у
Paraska, płci męskiey osób trzy, płci bia-
łogłowskiey osób trzy, owca iedna, świnia
iedna. Dziewiąty gospodarz gruntu ciąg-
łego ćwierci dwie, dni męskich dwa, bia-
łogłowskich dwa, podymnego w Septemb-
rze złotych trzy, w Marcu złotycłi trzy,
kurów dwoie, grzybów kopa iedna, Jan
Miech, żonaty, córka Petrunella, syn Jan
żonaty, syny: Konstanty, BazyJi, córki:
Barbara, Dominika, pici męskiey osób
cztyry, białogłowskiey osób pięć, koń go-
spodarski ieden, wołów gospodarskich
dwa, bydła rogatego sztuk cztyry, owiec
pięć, świń trzy. Dziesiąty gospodarz grun-
tu ciągłego ćwierci dwie, dni męskich
dwa, białogłowskich dwa, podymnego w
Septembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, kurów dwoie, grzybów kopa iedna,
Symon Nowosza, żonaty, córka Olena,
bracia: Tomasz, Jan у Ławryn, przy nich
у matka, męskiey płci osób cztyry, biało-
głowskiey osób trzy, koń gospodarski ie-
den, wół dworny ieden, wół gospodarski
ieden. bydła rogatego sztuka ieda, owiec
czworo, świń dwoie. Gospodarz iedenasty
gruntu ciągłego ćwierć, dzień męski ie-
den, białogłowski ieden, podymnego w
iSeptembrze złotycłi trzy, w Marcu złotych
trzy, kura iednego, grzybów sztuk trzy-
dzieście, Jerzy Kurgan, żonaty, syn Krzy-
sztof żonaty, ma syna Stefana, córkę Te-
odorę, także Mikołay у Maryanna, mę-
skiey płci osób cztyry, białogłowskiey czty-
ry, wół gospodarski ieden, bydła rogatego
sztuk dwie, owiec troie, świń dwoie. Dwu-

nasty gospodarz gruntu ciągłago ćwierci
dwie, dni męskich dwa, białogłowskich
dwa, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, kurów dwoie,
grzybów kopa iedna, Wasil Roch, żonaty,
syny: Franciszek у Mikołay, brat Mateusz
żonaty, syny' iego; Andrzey у Łukasz, mę-
skiey płci osób sześć, białogłowskiey osób
dwie, koń gospodarski ieden, wołów go-
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spodarskich dwa, bydła rogatego sztuk
trzy, owiec sześć, świń dwoie. Trzynasty
gospodarz gruntu ciągłego ćwierć, dni
męskich ieden, białogłowski dzień ieden,
podymncgo w septembrze złotych trzy, w
marcu złotych trzy, kura iednego, grzy-
bów sztuk trzydzieście, Józef Krzywobłoc-
ki. żonaty, syn Kondrat, córka Marcella,
płci męskiey osób dwie, białogłowskiey
osób dwie, koń gospodarski ieden, wół
dworny ieden, wół gospodarski ieden,
bydła rogatego sztuk dwie. owiec czworo,
świń czworo, pszczoły iedne. Czternasty
gospodarz gruntu boiarskiego ćwierć, czyn-
szu złotych dziesięć, podymnego w sep-
tembrze złotych trzy, w marcu złotych
trzy, kura iednego, grzybów sztuk trzy-
dzieście, Michał Krzywobłocki. żonaty,
córka Katarzyna, siostra Maryanna, płci
męskiey osoba iedna, białogłowskiey osób
trzy, koń gospodarski ieden, wołów go-
spodarskich dwa, bydła rogatego sztuk
dwie, owiec czworo, świń troie, pszczół
trzydzieścioro czworo. Piętnasty gospo-
darz gruntu ciągłego ćwierci dwie, dni
męskich dwa, białogłowskich dwa, podym-
nego w septembrze złotych trzy, w marcu
złotych trzy, kurów dwoie, grzybów kopa
iedna, Antoni Miech, żonaty, syn Włady-
sław żonaty, ma syna Sebestyana, córkę
Elżbietę, drugi Józef żonaty, ma syna
Baniłę. córkę Nastazya, płci męskiey osób
pięć, białogłowskiey osób pięć, koń go-
spodarski ieden, wołów gospodarskich dwa,
bydła rogatego sztuka iedna, koz trzy,
owiec czworo, świń troie, pszczół dwoie.

Sum ma tey wsi: Gospodarzów piętna-
stu, gruntu ciągłego włók pięć у ćwierć
iedna, gruntu boiarskiego ćwierci dwie,
dni męskich dwadzieście ieden, dni bia-
łogłowskich dwadzieście ieden, czynszu
złotych dwadzieście cztyry, podymnego w
septembrzc złotych cztyrdzieście pięć, w
marcu złotych cztyrdzieście pięć, kurów
dwadzieście dwDie, grzybów kop iednaścic
у sztuk trzydzieście, płci męskiey osób
pięćdziesiąt pięć, białogłowskiey osób cztyr-
dzieście siedm, koń dworny ieden, koni

gospodarskich dziewięć, wołów dwornych
pięć, wołów gospodarskich dwadzieście,
bydła rogatego sztuk trzydzieście dwie,
koz sześcioro, owiec sześćdziesiąt у dwie,
świń trzydzieścioro troie, pszczół trzydzie-
ścioro siedmioro.

Wieś Rybalti. Pierwszy gospodarz grun-
tu ciągłego ćwierć, męskich dzień ieden,
białogłowski ieden, podymnego w sep-
tembrze złotych trzy, w marcu złotych
trzy, kura iednego, grzybów sztuk trzy-
dzieście, Józef Miech, żonaty, córka Aga-
ta, przy nim brat Jan, płci męskiey osób
dwie. białogłowskiey osób dwie, koń go-
spodarski ieden, wołów gospodarskich
dwa, bydła rogatego sztuk trzy, owiec
czworo, świń dwoie, pszczół troie. Drugi
gospodarz gruntu ciągłego ćwierć у sze-
ścina, dni męskich ieden у puł, biało-
głowskich ieden у puł, podymnego w sep-
tembrze złotych trzy, w marcu złotych
trzy, kura iednego у puł, grzybów sztuk
pięćdziesiąt, Michał Rodzko, żonaty, przy
nim bracia: Jan, Marcin. Harasim, Ja-
kub, siostry: Anna, Marta, matka Nasta,
córka Marta, płci męskiey osób pięć, bia-
łogłowskiey osób pięć, koni gospodarskich
dwoie, wołów gospodarskich dwa, . bydła
rogatego sztuk cztyry, koz dwie. owiec
pięcioro, świń troie, pszczół dwoie. Trzeci
gospodarz gruntu boiarskiego ćwierć, czyn-
szu złotych dziesięć, podymnego w sep-
tembrze złotych trzy, w marcu złotych
trzy, kura iednego, grzybów sztuk trzy-
dzieście, Jan Lisowski, żonaty, syn Jan,
córki: Anna, Maruta, Katarzyna, Wiktorya,
brat Andrzey, płci męskiey osób trzy,
białogłowskiey osób pięć, wołów gospo-
darskich dwa, bydła rogatego sztuk trzy,
owiec pięcioro, świń dwoie. Czwarty go-
spodarz gruntu ciągłego ćwierć, dzień
męski ieden, białogłowslu ieden, podym-
nego w septembrze złotych trzy, w mar-
cu złotych trzy, kura iednego, grzybów
sztuk trzydzieście, Jan Miech, żonaty, sy-
ny: Alexandor, Gabryel, córka Teodora,
płci męskiey osób trzy, białogłowskiey
osób dwie, koń gospodarski ieden, wołów
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gospodarskich dwa, bydła rogatego sztuk
trzy, koz dwie, owiec pięcioro, świń troie,
pszczół pięcioro. Piąty gospodarz gruntu
ciągłego ćwierć, dzień męski ieden, bia
łogłowski ieden, podymnego w Septemb-
rze złotych trzy, w Marcu złotych trzy,
kura iednego, grzybów sztuk trzydzie
ście, Piotr Miech, wdowiec, syny: Jan,
Marcin, bracia Tomasz, Adam, matka
Maruta, płci męskiey osób pięć, bia-
łogłowska iedna, koń gospodarski ieden,
wołów gospodarskich dwa, bydła roga-
tego sztuk cztyry, owiec czworo, świń
dwoie,. pszczoły iedne. Szósty gospodarz
czynszu złotych pięć, Antoni Miecłi, żo-
naty, syn JBazyłi bez gruntu, oprócz sznu-
ra w Szyłowie, za który płaci, płci mę-
skiey osób dwie, białogłowskiey iedna,
koń gospodarski ieden, wół gospodarski
ieden, bydła rogatego sztuk trzy, owiec
dwoie, świnia iedna, pszczoły iedne. Siód-
my gospodarz gruntu ciągłego ćwierci
dwie, dni męskich dwa, białogłowskich
dwa, podymnego w septembrze złotych
trzy, w marcu złotych trzy, kur dwoie,
grzybów kopa iedna, Józef Miech, żonaty,
syn Adam, córka Agata, synowiec Chwie-
dor, żonaty, córka Cecylia, płci męskiey
osób trzy, białogłowskiey cztyry, koń go-
spodarski ieden, wołów gospodarskicłi
dwa, bydła rogatego sztuk trzy, owiec
czworo, świń dwoie, pszczół dwoie. uśmy
gospodarz gruntu boiarskiego ćwierci dwie,
czynszu złotych trzydzieście, podymnego
w septembrze złotych trzy, w marcu zło-
tych trzy, kurów dwoie, grzybów kopa
iedna, АЇехашіег Degocki, żonaty, syny:
Tomasz, AJexander, Taras, córki: Maruta,
Helena, płci męskiey osób cztyry, biało-
głowskiey cztyry, koni gospodarskich dwa,
wołów gospodarskich dwa, bydła rogate-
go sztuk sześć, koza iedna., owiec sied-
mioro, świń troie, pszczoły iedne. Dzie-
wiąty gospodarz gruntu, boiarskiego ćwierć,
czynszu złotych dziesięć, podymnego w
septembrze złotych trzy, w marcu złotych
trzy, kura iednego, grzybów sztuk trzy-
dzieścic, Wasi] Szoc, żonaty syn Jan, cór-

ki: Katarzyna, Krystyna, Ewa, Regina,
JSTasta, brat Jerzy Szaban, płci męskich
osób trzy, białogłowskiey osób sześć, koń
gospodarski ieden, wołów gospodarskich
dwa, bydła rogatego sztuk cztyry, owiec
troie, świń dwoie. Dziesiąty gospodarz
gruntu ciągłego ćwierć, dzień męski ie-
den, białogłowski ieden, podymnego w
Septembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, kura iednego, grzybów sztuk trzy-
dzieście, Jan Szaban, żonaty, syny: Filip,
Roman, matka Krystyna, płci męskiey
osób trzy, białogłowskiey dwie, wołów go-
spodarskich dwa, bydła rogatego sztuk
dwie, owiec czworo, świń dwoie. Jede-
nasty gospodarz gruntu ciągłego czwierć
у sześcina, dni męskich у trzecich dwie,
białogłowski dzień у trzecich dwie, grzy-
bów sztuk pięćdziesiąt, Józef Szukszta, żo-
naty, córka Krystyna, płci męskiey osoba
iedna, białogłowskich dwie, wołów gospo-
darskich dwa, bydła rogatego sztuka ied-
na, owiec dwoie, świnia iedna. Dwunasty
gospodarz gruntu ciągłego dwie sześciny,
dzień męski ieden у trzeć, białogłowski
dzień у trzeć, podymnego w Septembrze
złotych trzy, w Marcu złotych trzy, kura
iednego у trzeć, grzybów sztuk cztyrdzie-
ście, Łukasz Rodzko, żonaty, córki: Ma-
ryanna, Audota, Agata, brat Franciszek,
żonaty, syny: Jan, Symon, płci męskiey
osób pięć, białogłowskiey cztyry, koni go-
spodarskich dwa, wołów gospodarskich
dwa, bydła rogatego sztuk cztyry, owiec
czworo, świń dwoie. Trzynasty gospodarz
gruntu ciągłego sześcin dwie, dni męskich
ieden у trzeć, białogłowskich ieden у
trzeć, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, kura iednego
у trzeć, grzybów sztuk cztyrdzieście, Hrysz-
ko Szukszta, żonaty, syn Mateusz, Jan,
córka Helena, płci męskiey osób trzy,
białogłowskiey dwie, koń gospodarski ie-
den, bydła rogatego sztuk dwie, koz dwie,
owca iedna. Czternasty gospodarz gruntu
ciągłego ćwierci dwie, męskich dni dwa,
białogłowskich dwa, podymnego w sep-
tembrze złotych trzy, w marcu złotych
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trzy, kur dwoie, grzybów kopa iedna, Ale-
xander Rokicki, przy nim matka wdowa
Anna, bracia: Chwiedor, Mikołay, Jan,
płci męskiey osób cztyry, białogłowskiey
iedna, owca iedna, świnia iedna, złotych
dwanaście.

Przy tey wsi grunt nad Wenecyą ie-
ziorkiem opłaca się całą wsią.

Swnma tey wsi. Gospodarzów czterna-
stu, gruntu ciągłego włók. trzy, ćwierci
dwie, boiarskiego włoka iedna, dni mę-
skich czternaście, białogłowskich czterna-
ście, czynszu złotych sześćdziesiąt siedm,
podymnego w Septembrze złotych trzy-
dzieście dziewięć, w Marcu złotych trzy-
dzieście dziewięć, kur ośmnaście, grzy-
bów kop dziewięć, płci męskiey osób
czterdzieście sześć, białogłowskiey czter-
dzieście, koni gospodarskich trzynaście,
wołów gospodarskich dwadzieście trzy,
bydła rogatego sztuk czterdzieście dwie,
koz siedm, owiec pięćdziesiąt iedna, świń
dwadzieście sześć, pszczół piętnaścioro.

Wieś Woynidzienieta. Pierwszy gospo-
darz gruntu boiarskiego ćwierć, czynszu
złotych dwa, groszy dwadzieście cztyry,
podymnego w Septembrze złotych trzy,
w Marcu złotych trzy, grzybów sztuk trzy-
dzieście, Mikołay Szurpa, żonaty, przy
nim synowiec Jakub, żonaty, córka iego
Zięka, męskich osób dwie, białogłowskich
trzy, koń gospodarski ieden, bydła roga-
tego sztuk dwie, owiec dwoie, świnia
iedna. Drugi gospodarz gruntu boiarskiego
ćwierć, czynszu złotych dwa, groszy dwa-
dzieście pięć, podymnego w Septembrze
złotych trzy, w Marcu złotych trzy, grzy-
bów sztuk trzydzieście, Kazimierz Szurpa,
żonaty, syny: Аіехапсі г, Adam, córki:
Taciana, Leusia, męskich osób trzy, bia-
łogłowskich trzy, koń gospodarski ieden,
wołów gospodarskich dwa, owiec czworo,
świń dwoie. Trzeci gospodarz gruntu bo-
iarskiego ćwierci dwie, czynszu złotych
dziewięć, groszy ośmnaście, podymnego w
Septembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów kopa iedna, Macicy Szoc,
żonaty, przy nim pasierzb Jan Kuryan,

żonaty, drugi Eliasz wyszedł precz, mę-
skich osób dwie, białogłowskich dwie,
koń gospodarski ieden, wołów gospodar-
skich dwa, bydła rogatego sztuk dwie,
owiec troie, świń dwoie. Czwarty gospo-
darz gruntu boiarskiego ćwierć, czynszu
złotych ośm, podymnego w Septembrze
złotych trzy, w Marcu złotych trzy, grzy-
bów sztuk trzydzieście, Jan Szoc, żonaty,
syny: Onufry, Jerzy, synowiec Sebestyan;
męskich osób cztyry, białogłowskich iedna,
koń gospodarski ieden, wołów gospodar-
skich dwa, bydła sztuk trzy. koza iedna,
owiec czworo, świnia iedna. Piąty gospo-
darz gruntu boiarskiego ćwierci dwie,
czynszu złotych dziesięć, podymnego w
iSeptembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów kopa iedna, Tomasz Szoc,
żonaty, córki: Katarzyna, Olesia, matka
Krystyna, brat Jan żonaty, córka Maruta,
męskich osób trzy, białogłowskich sześć,
koń gospodarski ieden, wół gospodarski
ieden, bydła sztuka iedna, owiec troie,
świnia iedna. Szósty gospodarz gruntu bo-
iarskiego ćwierć, czynszu złotych pięć,
podymnego w Septembrze złotych trzy, w
Marcu złotych trzy, grzybów sztuk trzy-
dzieście, llluk Szoc. żonaty, syny: Adam,
Marek, córki: Ewa, Dominika, męskich
osób trzy, białogłowskich trzy, wołów go-
spodarskich dwa, owca iedna, świnia ied-
na. Siódmy gospodarz gruntu boiarskiego
ćwierci dwie, czynszu złotych dziewięć,
groszy ośmnaście, podymnego w Septem-
brze złotych trzy, w Marcu złotych trzy,
grzybów kopa, Jan Kuryan, żonaty, syny:
Mikołay, Onufry, Michał, brat Józef żo-
naty, córka Olesia, męskich osób pięć,
białogłowskich trzy, koń gospodarski ie-
den, wół gospodarski ieden, bydła sztuka
iedna, owiec dwoie, świń dwoie. Ósmy
gospodarz gruntu boiarskiego ćwierć,- czyn-
szu złotych cztyry, groszy dwadzieście
cztyry, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów sztuk
trzydzieście, Maryanna Szociowa, wdowa,
ma syna Stanisława, męskich osoba iedna,
białogłowskich iedna, koń gospodarski
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ieden, bydła sztuka iedna, koza iedna,
świnia iedna. Dziewiąty gospodarz gruntu
boiarskiego ćwierć,, czynszu złotych cztyry,
groszy dwadzicścio cztyry, podymnego w
Septembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów sztuk trzydzieście, Andrzey
Niekijok, żonaty, syny: Antoni, Jan, córka
Teofila, męskich osób trzy, białogłowskich
dwie, koń gospodarski ieden, wół gospo-
darski ieden. bydła sztuk dwie, owiec
dwoie. Dziesiąty gospodarz gruntu boiar-
skiego ćwierci dwie, czynszu złotych trzy-
naście, groszy dziesięć, podymnego w
deptembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów kopa iedna, Kazimierz De-
gocki, żonaty, ma synów: Jana żonatego,
Tomasza, Benedykta, Cichana, Onufrego,
córka Ilegina, z zaściankiem męskich
osób sześć, białogłowskich trzy, koń go-
spodarski ieden, wołów gospodarskich
dwa, bydła sztuk trzy, owiec czworo, świń
dwoie. Jedenasty gospodarz gruntu boiar-
skiego ćwierci dwie, czynszu złotych szes-
naście, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów kopa
iedna, Jakub Niebijok, żonaty, syn An-
drzey, córki: Agata, Marta, brat Zachary
żonaty, syn iego Jan, męskich osób czty-
ry, białogłowskich cztyry, koń gospodar-
ski ieden, wołów gospodarskich dwa, by-
dła sztuk dwie, koza iedna, owiec czworo,
świń trzy. Dwunasty gospodarz gruntu
boiarskiego ćwierć iedna, czynszu złotych
ośm, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów sztuk
trzydzieście, Symon Niebijok, żonaty, syn
Eliasz, córka Ewa, męskich osób dwie,
białogłowskich dwie, koń gospodarski ie-
den, wołów gospodarskich dwa, bydła
sztuk dwie, owca iedna, świń dwoie.
Trzynasty gospodarz gruntu boiarskiego
ćwierci dwie, czynszu złotych trzynaście,
podymnego w Septembrze złotych trzy, w
Marcu złotych trzy, grzybów kopa iedna,
Bazyli Niekijok, żonaty, syny: Zmitrok,
Wasil, córka Agata, przy nim brat Józef
żonaty, syny: Махіт, Michał, męskich
osób sześć, białogłowskich trzy, koń go-

spodarski ieden, wołów gospodarskich dwa,
bydła sztuk trzy, koz dwie, owiec troie,
świń troie, Czternasty gospodarz gruntu
boiarskiego ćwierci dwie, czynszu złotych
dziewięć, groszy ośmnaście, podymnego w
Septembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów kopa iedna, Jakub Łobacz,
wóyt, żonaty, syny: Symon, Leon, brat
Kazimierz żonaty, syny: Piotr у Leon,
córki: Maruta, Wiktorya, Chwiedora, Mar-
ta, trzeci brat Józef, męskich osób siedm,
białogłowskich sześć, koni gospodarskich
troie, wołów gospodarskich cztyry, bydła
sztuk cztyry, koz sześcioro, owiec dwana-
ścioro, świń czworo, pszczół trzydzieścioro.
Piętnasty gospodarz gruntu boiarskiego
ćwierć, czynszu złotych pięć, groszy dwa-
naście, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów sztuk
trzydzieśoie. Tomasz Kapoc, żonaty, syny:
Władysław, Wincenty, córka Ewa, męskich
osób trzy, białogłowskich dwie, wół gospo-
darski ieden, bydła sztuka jedna, koza
iedna, owiec troie, świnia iedna. Szesnasty
gospodarz gruntu boiarskieg) ćwierć, czyn-
szu złotych pięć, podymnego w Septem-
brze złotych trzy, w Marcu złotych trzy,
grzybów sztuk trzydzieście, Piotr Szoc,
żonaty, córka Dorota, pasierzbicy: Kry-
styna, Antonella, męskich osób iedna,
białogłowskich cztyry, wołów gospodar-
skich dwa, bydła sztuka iedna, owiec
dwoie, świnia iedna. Siedmnasty gospo-
darz gruntu boiarskiego ćwierci dwie,
czynszu złotych dziesięć, groszy dwadzie-
ście pięć, podymnego w septembrze zło-
tych trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów
kopa iedna, Jerzy Jarosz, żonaty, syny:
Andrzey, Prokop, Jan. córka Antosia, mę-
skich osób cztyry, białogłowskich dwie,
koń gospodarski ieden, wołów gospodar-
skich dwa, bydła sztuk cztyry, owiec
czworo, świń pięcioro. Ośmnasty gospo-
darz gruntu boiarskiego ćwierci dwie,
czynszu złotych ośm, podymnego w Sep-
tembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów kopa iedna, Bartłoiniey
Szoc, żonaty, córka (Jhwiedora, brat Mi-
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chał żonaty у Jan, siostry: Leonora,
Agata, matka Helena, męskich osób trzy,
białogłowskich sześć, bydła sztuk trzy,
owiec troie, świnia iedna. Dziewiętnasty
gospodarz gruntu boiarskiego ćwierć, czyn-
szu złotych ośm, podymnego w Septem-
brze złotych trzy, w Marcu złotych trzy,
grzybów sztuk trzydzieści'1, Ewa Szociowa,
syn Zmitrok, tamże Magdalena Nowoszo-
wa. syny: Jerzy, Władysław, Chwicdor,
córka Katarzyna, męskich osób trzy, bia-
łogłowskich trzy, koń gospodarski ieden,
wołów gospodarskich dwa, bydła sztuk
dwie, owiec czworo, świń dwoie: Dwu-
dziesty gospodarz gruntu boiarskiego ćwierć,
czynszu złotych pięć, podymnego w Sep-
tembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów sztuk trzydzieście, Michał
Kuryan, żonaty, córki: Nasta. Helena,
męska osoba iedna, białogłowskich trzy,
koń gospodarski ieden, bydła sztuka ied-
na, koza iedna, owca iedna, świnia iedna.
Dwudziesty pierwszy gospodarz gruntu
bpiarskiego ćwierci dwie, czynszu złotych
siedm, groszy piętnaście, podymnego w
Septembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów kopa iedna, Jan Kuryan,
żonaty, syny: Mikołay żonaty, ma córki:
Marutę, Elżbietę, Jan żonaty, syn Roman,
trzeci Benedykt, męskich osób pięć, bia-
łogłowskich pięć, koni gospodarskich dwa,
wołów gospodarskich trzy, bydła sztuk
pięć> koza iedna, owiec sześcioro, świń
troie. Dwudsiesty wtóry gospodarz gruntu
boiarskiego ćwierci dwie, czynszu złotych
dziewięć, groszy ośmnaście, podymnego
w Septembrze złotych trzy, w Marcu
złotych trzy, grzybów kopa iedna, Antoni
Kapoc, żonaty, syn Wincenty, córka Bar-
bara, przy nim bracia: Józef, Jan żonaty,
córka Anna, matka Krystyna, męskich
osób cztyry, białogłowskich pięć, koń go-
spodarski ieden, wołów gospodarskich dwa,
bydła sztuk dwie. koza iedna, owiec czwo-
ro, świń dwoie. Dwudziesty trzeci gospo-
darz gruntu boiarskiego ćwierć, czynszu
złotych ośm, podymnego w Septembrze
złotych trzy, w Marcu złotych trzy, grzy-

bów szuk trzydzieście, Józef Szoc, " nie
żonaty, przy nim siostra Arcimowa, syny
iey: Ohwiedor, Jan, córki: Paraska, Ole-
sia, męskich osób trzy, białogłowskich
trzy, koń gospodarski ieden, wołów go-
spodarskich dwa, bydła sztuk cztyry, koz
dwie, świń troie. Dwudziesty czwarty go-
spodarz gruntu boiarskiego ćwierć, czyn-
szu złotych ośm, podymnego w Septem-
brze złotych trzy, w Marcu złotych trzy,
grzybów sztuk trzydzieście, Mikołay Szoc,
żonaty, córka Maruta, przy nim brat Jan,
męskich osób dwie, białogłowskich dwie,
koń gospodarski ieden, wołów gospodar-
skich dwa, bydła sztuk trzy, koza iedna,
owiec pięcioro, świń dwoie. Dwudziesty
piąty gospodarz gruntu boiarskiego ćwierć,
czynszu złotych pięć, podymnego w Sep-
tembrze złotych trzy, w Marcu złotych
trzy, grzybów sztuk trzydzieście, Józef
drugi Szoc, żonaty, syny: Mikołay nie
żonaty, Józef żonaty, ma syny: Jakuba,
Stefana, męskich osób pięć, białogłowskich
dwie, koń gospodarski ieden, wołów go-
spodarskich dwa, bydła sztuk trzy, owiec
pięcioro, świń troie. Dwudziesty szósty
gospodarz gruntu ćwierć na siebie, a dru-
ga ćwierć na synowców, czynszu złotych
dziesięć, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów sztuk
sześćdziesiąt, Jan Szoc, żonaty, syny: Pa-
weł, Mikołay, córka Katarzyna, synow-
cowie: Bartłomiey у Mikołay, których
synowców grunt do wzrostu lat trzy-
mać у opłacać powinien, męskich osób
pięć, białogłowskich dwie, koń dwor-
ny ieden, koń gospodarski ieden, wół
dworny ieden, wołów gospodarskich
dwa, bydła sztuk trzy, owiec pięcioro,
świń troie. Dwudziesty siódmy gospodarz
gruntu boiarskiego ćwierć, czynszu zło-
tych pięć, podymnego w Septembrze zło-
tych trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów
sztuk trzydzieście, Wasi] Małyszko, nie żo-
naty, matka Eleonora, siostry: Maruta, Ka-
tarzyna, Leosia, męska osoba iedna, bia-
łogłowskich cztyry, wołów gospodarskich
dwa, owiec troie, świnia iedna. Dwudzie-
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sty ósmy gospodarz gruntu boiarskiego
ćwierć, czynszu złotych pięć, podymnego
w Septembrze złotych trzy, w Marcu zło-
tych trzy, grzybów sztuk trzydzieście, An-
na x\iałyszkowa, wdowa, syny: Kondrat у
Maciey, córki: Apolonia, Antosia, męskich
osób dwie, białogłowskich trzy, wołów go-
spodarskich dwa, bydła sztuk dwie, owiec
troie, świń dwoie. Dwudziesty dziewiąty
gospodarz gruntu boiarskiego ćwierci dwie,
czynszu złotych trzynaście, groszy ośmna-
ście, podymnego w Septembrze złotych
trzy, w Marcu złotych trzy, grzybów kopa
iedna. Jakub Szurpa, żonaty, syn Adam,
córki: Apolonia, Audota, brat Jan, mę-
skich osób trzy, białogłowskich trzy, koń
gospodarski ieden, wołów gospodarskich
dwa, bydła sztuk dwie, koza iedna, owiec
troie, świń dwoie. Trzydziesty gospodarz
gruntu boiarskiego ćwierć, czynszu złotych
cztyry, groszy dwadzieście cztyry, podym-
nego w Septembrze złotych trzy, w Mar-
cu złotych trzy, grzybów sztuk trzydzie-
ście, Alexander Kuryan, żonaty, córka
Praxeda, męska osoba iedna, białogłow-
skich dwie, koń gospodarski ieden, wół
gospodarski ieden, bydła sztuka iedna,
koza iedna, owca iedna, świnia iedna.

W teyże wsi czwierć gruntu do wóyta
za dosługę dworu należy, włoka у ćwierć
pustoszy znayduie się.

Tamże zaścianek z sianożęciami Szołu-
chowszczyzna, przez siedmiu gospodarzów
używaiący się, niema naznaczoney płaty,—
wymiaru у rozdziału potrzebuią, z czego
intrata być może. Czopowego złotych dwa-
dzieście pięć, groszy ośm; podymnego w
Septembrze złotych trzy, w marcu zło-
tych trzy.

Z karczmy Świetlariskiey opłaca się
czopowego у podymne, które zapisuie się.

Summa facit w tey wsi z czopowym,
karczemnym: gospodarzów trzydziestu,
gruntu boiarskiego włok dziesięć, ćwierci
trzy, czynszu z czopowym złotych dwie-
ście sześćdziesiąt ieden. groszy jedenaście,
w Septembrze podymnego złotych dzie-
więćdziesiąt trzy. w Marcu złotych dzie-

więćdziesiąt trzy, grzybów kop dwadzie-
ście iedna, męskich osób dziewięćdziesiąt
siedm, białogłowskich dziewięćdziesiąt trzy,
koń dworny ieden, koni gospodarskich
dwadzieście siedm, wołów gospodarskich
pięćdziesiąt, bydła rogatego sztuk sześć-
dziesiąt pięć, koz dwadzieście, owiec dzie-
więćdziesiąt siedm, świń sześćdziesiąt,
pszczół trzydzieścioro.

• Summaryusz generalny włości. Domów
gospodarskich w maiętności Świetlanach
numero pięćdziesiąt dziewięć, męszczyzn
w całey włości numero sto dziewięćdzie-
siąt sześć, kobiet w teyże włości numero
sto ośmdziesiąt, koni na włości dwornych
numero dwa, koni na włości gospodar-
skich numero czterdzieście, wołów na wło-
ści dwornych numero pięć, wołów na wło-
ści gospodarskich numero dziewięćdzie-
siąt trzy, bydła rogatego na włości numero
sto trzydzieście dziewięć, koz na włości
numero trzydzieście cztyry, owiec na wło-
ści numero sto trzydzieście trzy, świń na
włości numero sto dziewiętnaście, pszczół
na włości Swietlańskiey numero ośmdzie-
siąt dwie, gruntu we włości Swietlańskiey
ciągłego znayduie się włók ośm, ćwierci
dwie у sześcina, gruntu boiarskiego znay-
duie się włók dwanaście, ćwierci dwie,
gruntu pustego włoka iedna у ćwierć.

Przychód maiętności Swietlan: czynszu
z włości wybiera się z czopowym kar-
czemnym złotych numero trzysta pięćdzie-
siąt dwa, groszy iedenaście, superaty po-
dymnego na dopłatę kancellaryi na ratę
po złotych numero sto trzydzieście sześć,
zostaie złotych numero ośmdziesiąt dwa,
arędy z karczmy у przewozu złotych nu-
mero tysiąc., Summa gotowego grosza w
maiętności Świetlanach złotych numero
tysiąc cztyrysta trzydzieście cztyry, groszy
iedenaście. Pańszczyzny z włości na tydzień
męskiey dni numero trzydzieście pięć, bia-
łogłowskiey dni numero trzydzieście pięć.
Daniny: kur z włości wybierać się ma
sztuk numero cztyrdzieścia iedna, grzybów
kop numero cztyrdzieście iedna у sztuk
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numero dwadzieście, miodu połowa z wło-
ści do skarbu przychodzić ma.

Opisanie zboża różnego w majętności
Świetlanach. Żyta w zasiewie w zmianie
dworney beczek trzynaście, żyta w ziar-
nie podaie się beczek trzy у ośmina, ięcz-
mienia do zasiewu podaie się beczek trzy,
ćwierć у ośmina, owsa w ziarnie beczek
dziewięć, jarki beczek dwie у ośmina,
gryki beczek dwie, ćwierci dwie у ośmi-
na, bobu ośmiu dwie у puł, grochu ćwier-
ci trzy у ośmina, pszenicy jarey ćwierć
у szesnastka, siemienia lnianego ćwierć
iedna, siemienia konopnego ośmina у sze-
snastka. Takowe zboże do zasiewu у w
ziarnie mierzone miarą gospodarską, wy-
noszącą beczką taką," do którey po pięć
ćwierci komissyinych wchodzić ma. Sło-
my, na gumnisku у gumnie znayduie się
w Świetlanach wozów około piętnastu.

Powinność poddaństwa mai§tności tfwiet-
lan. Ciągli poddani Świetłanscy dawnym
zwyczaiem z pułwłoki po dni dwa męsz-
czyzna у kobieta, z ćwierci po dniu ied-
nym także w tygodniu służyć maią, wy-
chodząc na powinność porą powszechnie
zwyczayną. Oprócz takowey, co tydzień zi-
mą у łatem odbywać się maiącey pań-
szczyzny, obowiązani wszyscy ciągli pod-
dani latem męszczyzni do zwiezienia kop
z pola do gumna z koniem trzy dni у do
orania poparu trzy dni z pułwłoki odsłu-
żyć, kobity zaś z takiegoż gruntu do żni-
wa żyta trzy dni у do żniwa jarzyny trzy
dni wychodzić powinne będą.' Giż ciągli
poddani straż koleyno, zaczowszy od Ś.
Michała aż do Ś. Jerzego z pułwłoki po
tygodniu, a z ćwierci po pułtygodnia we
dworze odbywać maią, w czasie którey od
pańszczyzny wolni. Podatek podymnego у
daninę wszelką, jako to: kury, grzyby w
czasie należytym zupełnie do dworu opła-
cać у wnosić według opisania w rubry-
kach każdy z ciągłych będzie powinien.
Boiarowie wszyscy w Jetnim czasie męsz-
czyzni у kobiety z pułwłoki po dni ośm-
naście do dworu odsłużyć maią, przycho-
dząc kobiety piechotą do żniwa żyta у ja-

rzyny, a męszczyzni zaś z tym, z czym
ze dworu nakazano będzie. Oiż boiarowie
z końmi do bronowania jarzyny trzy dni
у do bronowania poparu na żyto trzy dni
z pułwłoki odsłużyć powinni przez tygod-
ni sześć latem. Na straż do dworu po
iednym, z chaty, zaczowszy od Ś. Jerzego
aż do Ś. Michała z pułwłoki po tygodniu,
a z ćwierci po pułtygodnia koleyno wszy-
scy boiarowie chodzić są obowiązani. Ost-
rzega się у to, że w czasie letnim, gdy
boiarowie na robotę gruntową służą у od-
bywaią powinność, do posyłek у dróg uży-
wani być nie powinni, w przypadku zaś
zdarzoney potrzeby, gdy który będzie wy-
słany w drogę, czas drogi policzony być
ma za powinność na gruntową robotę na-
znaczoną. Wywóz krescencyi ku sprzeda-
niu do Wilna" wszystkich boiarów będzie
powinnością, drzewo także na potrzebę ku
zabudowaniu dworu Świetlariskiego zimo-
wą porą wywozić, budynki dworne repa-
rować za roskazem dworu boiarowie po-
winni; do wywiezienia gnoju ze dworu
Świetlariskiego у do przędziwa zwyczaiem
dawnieyszym boiarowie są obowiązani,
czynsze w rubrykach położone, podymne
у grzyby damie w czasie przyzwoitym
wszyscy boiarowie do dworu wnosić po-
winni będą. Każdy gospodarz włości
Świetlańskiey, maiący w domu pszczoły,
bez wiadomości dworu Świetlańskiego
podbierać у podrzynać pod karą у winą
nie powinien, lecz w czasie przyzwoitym
przy widzu dwornym podbieraiąc, miodu
połowę do dworu oddawać powinien bę-
dzie. Boiarowie we wsi Świetlanach у
Rybach mieszkaiący do opłacenia czyn-
szów у podymnego, do oddawania kurów
у grzybów, także do odbywania dróg у
posyłek różnych zwyczaiem dawnym obo-
wiązani będą, od roboty zaś letniey grun-
towey, boiarom Zawileyskim przepisaney,
wolni być maią. Reperacya grobli przy
młynku pode dworem będącego у wysy-
panie oney do wszystkich włościan Świet-
lańskieh należy, którą za roskazem dwo-
ru boiarowie у ciągli czynić maią.
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U tego inwentarza podpisy rąk tak
samych wielmożnych aktorów jako tez у
W. J. P. P. pieczętarzów takowemi wyra-
żaią się słowy: Ambroży Kozieł chorąży
Oszmiański, starosta Dziśnienski. Tadeusz
Kozieł starosta Mińdzianski. Ustnie у
oczywisto uproszony pieczętarz od W. J.
PP. Ambrożego chorążego Oszmianskiego,
Tadeusza starosty Midzianskiego Koziełłów
do tego inwentarza przy prawie wieczysto
przedażnym na maiętność Świetlany W. ii.
PP. Ignacemu у Antoninie z Sulistrow-
skich Przeciszewskim, wóyskim xięstwa
Zmuydzkiego danego, wedle przepisu praw
podpisuię się Kazimierz Dmochowski re-
gent grodowy powiatu Oszmianskiego.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od
osób wyż wyrażonych do tego inwentarza
przy prawie wieczysto przedażnym na
rzecz we srzedzinie wyrażoną W. J. Р. Р.
Ignacemu у Antoninie z Sulistrpwskich
Przeciszewskim^ wóyskim xięstwa Zmuydz-
kiego wydanego, prawnie podpisuię się
Floryan Borowski namiestnik grodowy
powiatu Oszmianskiego mp. Który to in-
wentarz za przyznaniem onego przez wyż
wyrażone osoby; jest do ksiąg grodowych
spraw wieczystych powiatu Oszmianskiego
przyięty у wpisany.

г. Сентября 24

Инвентарь деревень Торольды и Ильги при-
надлежащихъ къ им нію Солы, Вилкомирскаго

пов та, Инязей Радивилловъ.

Изъ актовой книги Вилкомирскаго зеисаго суда
за 1784 годъ, Лі 14213 л. 334—337.

Akt inwentarza wsiówToroldz у llgiów
JW. Morykoniemu służącego.

Koku tysiąc siedmset ośrndziesiąt czwar-
tego, msca Oktobra szóstego dnia.

Ńa rokach Ś. Michalskich ziemskich
powiatu Wiłkomirskiego, w roku tym wyż
na dacie pisanym przypadłych, w mieście

J.Kr. mści Wiłkomierzu sądzących się,
przed nami Ignacym Komarem na ten
szas prezyduiącym, Antonim Kościałkow-
skim, Dominikiem Micewiczem—mieysce
pisarskie zasiadaiącym sędziami, urzędni-
kami ziemskiemi powiatu Wiłkomierskiego,
stanowszy osobiście u sądu patron W.JP.
Ignacy Niepokoyczyeki, regent Wiłkomir-
ski, inwentarz wsiów Toroldz, Ildziow у
zaścianku Gryganiszek, z opisaniem у
ograniczeniem we strzedzinie wyrażonym,
od J.OO. Karola woiewody Wileńskiego,
Heronima podkomorzego wielkiego W. X,
Lit. xiążąt Rabziwiłłów J\VJ,P. Marcia-
nowi iVlorykoniemu; pisarzo\yi skarb. W.
X, Lit., kawalerowi orderu Ś. Stanisława
przy prawie zastawnym opowiadał, pre-
zentował у do akt podał w te słowa pi-
sany.

Inwentarz wsiów Toroldz z młynem у
karczmą, llgiów z zaściankiem Gryganiszki
zwanym, do prawa zastawnego maiętności
Soł przystosowanego, J. W. Marcianowi
Morykoniemu pisar. skarb. W. X. Lit.
przy podaniu w zastawną posessią sporzą-
dzony.

Wieś Toroldzie. Włók numero dwa-
dzieście dwie у część. JBoiarska włoka
iedna—Jakub Klebanas, za drogę Ryską
złotych szesnaście, wgaynego złotych czty-
ry, czynszu złotych sto; boiarskiey włoki
trzy części—Tomasz Mieszkowski, za dro-
gę liyską złotych szesnaście,- wgaynego
złotych trzy, czynszu złotych siedmdzie-
siąt pięć; włoki boiarskiey dwie części—
Michał Ruklis, za drogę Ryską złotych
szesnaście, wgaynego złotych dwa gro-
szy dwadzieście, czynszu złotych sześć-
dziesiąt sześć, groszy dwadzieście; puł-
włoki boiarskiey у ciągłey czwierć —
Jan Matukas, za drogę Kyską złotych
szesnaście, wgaynego złotych trzy, czyn-
szu złotych pięćdziesiąt; włoki boiar-
skiey pięć sześcin — Symon Gaygałas, za
drogę Ryską złotych szesnaście, wgay-
nego złotych trzyt groszy dziesięć, czyn-
szu złotych ośmdiesiąt trzy, groszy dzie-
sięć; trzy części Zwłoki boiarskiey—Waw-
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rzyniec Kiemelelis, za drogę Ryską zło-
iych szesnaście, wgaynego złotych trzy,
czynszu złotych siedmdziesiąt pięć; trzy
części włoki boiarskiey—Jan Urbanonis,
za drogę Ryską złotych szesnaście, wgay-
ncgo złotych trzy, czynszu złotych siedm-
dziesiąt pięć; włoki boiarskiey pięć sześ-
cin—Jakub Kiemeklis, za drogę Ryską
złotycłi szesnaście, wgaynego złotych trzy,
groszy dziesięć, czynszu złotych ośmdzie-
siąt trzy, groszy dziesięć; włoki boiarskiey
pięć dwunastek, ciągłey czwierć — Stani-
sław Woytkunełis, za drogę Ryską złotycłi
szesnaście, wgaynego złotych dwa, groszy
dwadzieście, czynszu złotych czterdzieście
ieden, groszy dwadzieście; włoki boiar-
skiey pięć sześciu—Jan Woytkunełis, za
drogę Ryską złotych czternaście, wgay-
nego złotych trzy, groszy dziesięć, czynszu
złotych ośmdziesiąt trzy, groszy dziesięć;
włoki boiarskiey puł у ciągłey czwierć—
Tadeusz Gaygałas, za drogę Ryską złotych
szesnaście, wgajmego złotycłi trzy, czynszu
złotych pięćdziesiąt; włoki boiarskiey trzy
części—Jakub Czepokunis, za drogę Ryską
złotych szesnaście, wgaynego złotycłi trzy,
czynszu złotych siedmdziesiąt pięć; trzy
części włoki boiarskiey—Józef Witkus, za
drogę Ryską złotych szesnaście, wgay-
nego złotych trzy, czynszu złotych siedm-
dziesiąt pięć; włoki boiarskiey trzy ezwier-
ci—Jan Stapsis, za drogę Ryską złotych
szesnaście, wgaynego złotych trzy, czynszu
złotych siedmdziesiąt pięć; włókę boiarska
iednę—Mikołay Klebanas, za drogę Ryską
złotych szesnaście, wgaynego złotych czty-
ry, czynszu złotych sto; puł włoki boiar-
skiey у czwierć ciągłey—Michał Czepo-
kunis, za drogę Ryską złotych szesnaście,
wgaynego złotych trzy, czynszu złotycli
pięćdziesiąt; pułwłoki boiarskiey у czwierć
ciągłey—Wawrzyniec Malwinas, za drogę
Ryską złotych szesnaście, wgaynego zło
tych trzy, czynszu złotycłi pięćdziesiąt; trzy
części włoki boiarskiey у czwierć ciągłey—
Kazimierz Woytkanelis, za drogę Ryską,
złotych szesnaście, wgaynego złotych czty-
ry, czynszu złotych siedmdziesiąt pięć;

trzy części włoki gospodarskiey у czwierć
ciągłey—Jerzy Czepokunas, za drogę Rys-
ką złotych szesnaście, wgaynego złotych
cztyry, czynszu złotych siedmdziesiąt pięć;
włoki boiarskiey pięć sześcin—Kazimierz
Matejunas, za drogę Ryską złotych szes-
naście, wgaynego złotych trzy, groszy
dziesięć, czynszu złotych ośmdziesiąt trzy,
groszy dziesięć; pięć sześcin włoki boiar-
skiey—Stanisław Symonis,- za drogę Rys-
ką złotych szesnaście, wgaynego złotych
trzy, groszy dziesięć, czynszu ośmdziesiąt
trzy, groszy dziesięć; boiarska włoka jed-
na—Franciszek Symonis, za drogę Ryską
złotych szesnaście, wgaynego złotych czty-
ry, czynszu złotych sto; włoka boiarska
iedna у dwunastka iedna—Antoni Piłko w-
ski, za drogę Ryską złotych szesnaście,
wgaynego złotych cztyry, groszy dziesięć,
czynszu złotych sto ośm, groszy dziesięć;
ćwierć włoki pustey, czwierć boiarskiey,
czwierć ciągłey—Michał Szukis, za drogę
Ryską złotych szesnaście, wgaynego zło-
tych trzy, czynszu złotych czterdzieście;
pustey czwierć włoki, boiarskiey pułwłoki,
ciągłey czwierć włoki—Maciey Dagis, za
drogę Ryską złotych szesnaście, wgayne-
go złotych cztyry, czynszu złotych sześć-
dziesiąt dwa, groszy piętnaście; boiarskiey
pułwłoki, ciągłey czwierć włoki — Jan
Tuskonis, za drogę Ryską złotych szesna-
ście, wgaynego złotych trzy, czynszu zło-
tych pięćdziesiąt; czwierć włoki pustey—
za grunt arędarski całą wsią wspólnie
używaiąc płacić maią wgaynego złoty ie-
den, czynszu złotych dwanaście, groszy
piętnaście; pułwłoki pustey w zaroślach,
bagnach dla całey wsi potrąca się bez
płaty.

Laius: włók pustych iedna у czwierć,
boiarskich ośmnaście у dwie dwunastki,
ciągłycłi włók dwie у puł. Summa: za
drogi Ryskie złotycli cztyrysta szesnaście,
wgaynego złotych ośmdziesiąt siedm, gro-
szy dziesięć, czynszu złotych tysiąc ośmset
dziewiędziesiąt ośm, groszy dziesięć.

Zaścianki /m Torohk. Zaścianek Sierz-
kupis nad rzeką.Miłeyszą— Jakub Kieme-

58
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klis, złotych dwa, groszy dwa; między
sznurami wsiów Kurkleciow, Wieksznia-
now yAżubalow, między bagnami a rzeką
Sierzkupis — M. Piłkowski, Wawrzyniec
Malwinas—płacą złotych dwanaście, groszy
dwanaście. Sianbżęć nad rzeką Małeyszą
Perkasas alias Inkutis— Tomasz Gieygałas,
złotych cztyry, groszy cztyry; sianożęć
Jaryszki—Jakub Czepokanis, złotych czty-
ry, groszy cztyry; zaścianek Akrnenis — •
Józef Wiłkas, Maciey Dagis; Tomasz
Mieszkowski, złotych ośm, groszy ośm.
Tamże Michał Szukis, Kazimierz Czepo-
kunis, Jakub Wsytomelis, Jan Urbanaytis,
Wawrzyniec Kemeklis, Michał Rukłis —
złotych siedm, groszy siedm. Zaścianek
Kiepatyszki od granicy Markiewiczów —
Michał Klebanas z Tadeuszem Gaygałem—
złotych ośm, groszy ośm. Sianożęć nad
rzeką SzeleJiszą pod Woytkunami — Jan
Stapsys—złotych sześć, groszy sześć; w
Żołtyszkach Franciszek Symonis. Jan Tus-
konis, Jerzy Szymonis, Jerzy Matajunas—
złotych dwadzieście cztyry, groszy dwa-
dzieście cztyry. W Gryganiszkach pod
Deweyniem—Kazimierz Woytkunelis, Je-
rzy Czepanis — złotych cztyry, groszy
cztyry.

Latus'. morgów czterdzieście ieden,
prętów cztyry у puł. Summa: tysiąc dzie-
więćset siedmdzieśiąt dziewięć złotych,
groszy dwadzieście dziewięć.

Dobroć osady: dwadzieście szość dy-
mów gospodarskich, ośmnaście у dwie
dwunastki włók boiarskioh, dwie у puł
włók ciągłych, iedna у czwierć włók pu-
stych, czterdzieście ieden mórg, prętów
cztyry у pnł łąk sianożętnych, dwadzieście
ośm synów, trzydzieście cztyry koni, trzy-
dzieście trzy woły.

Proweni roczny. -Czynszu boiarskiego
złotych tysiąc ośmset dziewiędziesiąt ośm,
groszy dziesięć, wgayuego złotych ośm-
dziesiąt siedm, groszy dziesięć; podwód
do Rygi dwadzieście sześć, а Л. szesna-
ście—złotych cztyrysta szesnaście; za mor-
gi sianożętne złotych ośmdziesiąt ieden,
groszy dziewiętnaście; za tysiąc czterdzie-

ście dni pańszczyzny у osobliwie za gwał-
tu dni trzysta dwanaście—złotych sześćset
siedmdztesiąt sześć; arędy z karczmy
у młynu złotych ośmset.

Opisanie karczmy у młynu loroldz-
hicgo.. Karczma wiezdna, w obu końcach
wrota z tarcic na biegunach, izba biała,
do którey wchodząc drzwi na biegunach,
z zaszczepką у proboiami żeiaznemi, stół
z tarcic, podłoga gliną wybita, okien w
drzewo oprawnych cztyr3r, szyby w nich
szkła prostego, piec z szarych kafli krzy-
żowy, komora iedna, do niey wchodząc
drzwi na zawiasach z zaszczepką. stół z
descek szczepanych, podłoga z gliny bita,
okien w drzewo oprawnych dwa, szyby w
drzewo oprawnych dwa, szyby w nich
szkła prostego; w drugim końcu izba
czarna bez okien, stół z descek szczepa-
nych, piec у podłoga z gliny bita, bez
drzwi. Naprzeciw karczmy świronek stary,
do niego drzwi na zawiasach, z zaszczep-
ką, z zamkiem wnętrznym, słomą kryty.
Idąc daley do młynu browar stary cale
opadły у łaźnia bez drzwi у dachu. Nie-
daleko od karczmy młyn spustoszały, z
groblą zepsutą, z grobli idąc po lewey
ręce do młynu drzwi małe na biegunach,
we młynie kamieni dwa, skrzyń dwie, na
dole wrota dwoiste na biegunach, z pod-
wórza kół dwa—iedne cale zepsute, wały
dwa z ryfami у capami żelaznemi, dach
stary, dranicami kryty. Wszytkie budynki,
które się wyraziły, są stare у zruynowane—
iedne na nowo przestawować, a drugie
reparować koniecznie trzeba. Młyn dla
przerwania grobli dopióro nie miele у
innych requisitów do młynu potrzebnych
wiele nie dostaie.

Ograniczenie ivsi Toroldziów. Bokiem
iednym z ieziorem Solskim, drugim bo-
kiem ze wsią do Soł należącą Pustoszla-
mi у sianożęciaini wsi Woytkun, końcem
iednym ze wsią Skirkleciami do Wiłuyci
należącą, dcniąue ze wsią Azubalami. koń-
cem drugim ze wsią ligami po rzekę ilgę.
denique ze wsią NowosoJską.
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. Wieś llgie. Włók mi mero pięć, czwierć
trzecihy. Włoka boiarska iedna у czwierć —
Tomasz Klebanas, za drogę Ryską złotych
szesnaście, wgaynego złotych pięć, czyn-
szu złotych sto dwadzieście; włoka boiar-
ska icdna у czwierć — Kazimierz Mateiu-
nas, za drogę Ryską złotych szesnaście,
wgaynego złotych pięć, czynszu złotych
sto dwadzieście; włókę boiarska iedną у
czwierć—Jan Jasko, za drogę Ryską zło-
tych szesnaście, wgaynego złotych pięć,
czynszu złotych sto dwadzieście; włókę bo-
iarska iedną у czwierć—Mateusz Urbanis,
za drogę Ryską złotych szesnaście, wgay-
nego złotych pięć, czynszu złotych sto
dwadzieście; pustey włoki czwierć w za-
roślach bez płaty, morgów sianożętnych
dziewięć, po złotych dwa, w Źołtyszkach
w części ze wsią Toroldziami płacą razem
czynszu ztotych ośmnaście. Morgów siano-
żętnych cztyry, po złotych dwa, w końcu
sznurów swoich, za zaścianek Sierzkupis
czynszu złotych ośm.

Latus: włoki pustey czwierć, boiar-
skich włók pięć, morgów sianożętnych
trzynaście. Summa: za drogę Ryską złotych
sześćdziesiąt cztyry, wgaynego złotych
dwadzieście, czynszu złotych pięćset sześć.

Ograniczenie wsi Ikjiow. Bokiem ied-
nym ze wsią do maiętności Soł należącą,
drugim bokiem do ieziora Solskiego, koń-
cem iednym ze wsią; Toroldziami po rzekę
ilgę, końcem drugim z zaściankiem Gry-
ganiszkami.

Zaścianek Gryganiszki włók numero
dwie у puł. Pustey włoki iedna sześeina,
boiarskiey włoka iedńa у czwierć trzeci-
ny—Franciszek Dewenis, za drogę Ryską
złotych szesnaście, wgaynego złotych dwa-
naście, groszy dwadzieście trzy, czynszu
złotych sto dwadzieście ośm; włoka pusta
iedna w zaroślach у' bagnach bezpłatnie;
morgi trzy po złotych' dwa, za sianożęć w
Żollyszkach czynszu złotych sześć.

Latus: włók pustych włoka у iedna
sześcina, boiarskich włoka у iedna trze-
cina, morgów trzy. Summa: za drogę Ry-

ską złotych szesnaście, wgaynego złotych
dwanaście, groszy dwadzieście trzy, czyn-
szu złotych sto trzydzieście cztyry.

Ograniczenie zaścianku Gryganiszek.
Bokiem iednym ze wsią Ilgiami Swiado-
ską, drugim z łąkami dwornemi Solskie-
mi, końcem iednym z zaściankiem pu-
stym Sierzkupis nazwanym, denique ze
wsią nową do Soł należącą, końcem dru-
gim do ieziora Solskiego.

Dobroć osady wsi llgiow у Grygani-
szek: pięć dymów gospodarskich, sześć у
iedna trzecina włók boiarskich, włók pu-
stych szesnaście, morgów sianożętnych, (?)
czternastu synów, dziesięć koni, dziesięć
wołów.

Prowent roczny. Czynszu z llgiow у
Gryganiszek złotych sześćset trzyclzieśeie
cztyry, wgaynego złotych dwadzieście sześć,
za morgi sianożętne złotych trzydzieście
dwa, podwód do Rygi dziesięć, po złotych
szesnaście—złotych sto sześćdziesiąt, gwał-
tów dwanaście, a dni sześćdziesiąt—dzień
po groszy piętnaście—złotych trzydzieście,
efficit złotych ośmset ośmdziesiąt dwa.

Powinność tostów Toroldź, Ilgiów у
Gryganiszek. Primo. Każdy ciągły czwierć
gruntu ma bez płaty, z którey pańszczy-
zny zimą у latem po dni dwa, przycho-
dząc o wschodzie, a schodząc o zachodzie
słońca w tygodniu z czym dwór każe od-
być ma, a z reszty gruntu równie z bo-
jarami, czynsz płacić będzie. Sećundo. Bo-
iarowie у ciągli każdy z chaty w roku
gwałtów dwanaście, wychodząc po iędney
osobie z czym dwór rozkaże zasłużyć obo-
wiązani у oraz tak boiarowie, jako у ciągli
podwodę iedną na rok do Rygi odbyć
maią. Tertio. Wszyscy tak boiarowie, jako
też у ciągli czynsz у inne podatki w li-
niach inwentarzowych opisane pieniędzmi
lub też lnem, jak zwyczay iest ceną tar-
gową wagą sprawiedliwą do dworu Sol-
skiego, zaczynaiąc o Świętym Marcinie, a
kącząc o Trzech Królach naydaley, nie
czekaiąc ехекисуі wnaszać punktualnie
maią, a na opłacone podatki kwity brać
ze dworu powinni. Qmrio. Podyinne do
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skarbu Rzpltey excypowane dwoma ra-
tami Septembrową у Marcową wcześnie
od włościan dwór Solski wybrawszy, do
Swiadość za kwitami w czasie przyzwoi-
tym wnaszać ma, a dwór Swiadoski do
kanceJJaryi importować у kwity razem
brać za te wsie. Quinto. Strzeż Boże og-
nia na którego gospodarza—tedy wszyscy
tak do sprowadzenia, jako też do zabudo-
wania pomocą ieden. ćłrugiemu bydź maią.
Sezło. Drogi, groble у mosty w swoich
granicach reparować, a gdzie potrzeba
wyciągać będzie nowe erygować у to
wszytko dopełniać, co zwyczay у przepis
dawnych inwentarzów ustanowił. Sepłimo.
Granic swoich pilnować у one otrzebiać
maią, aby w czasie spcr o granice nie
wszczął się, oraz gruntów у sianoźęci
własnych nietylko między sobą ieden dru-
giemu pod surową karą nie powinien zay-
mować, a tym bardziey swym graniczą-
cym, gdyż przez to w czasie dyfferencye
naywiększe utwarzaią się, grunta swoie w
porze . należytey wyrobić у zasiać maią,
w tym naybardziey dziesiątników dozór у
pilność poleca się. Octavo. Ciągli stróża
iednego do dworu Solskiego koleyno z
włością Solską dać powinni tudzież boia-
rowie rezydenta do posyłek przystawować
maią, a to tylko z listem у nie daleyjak
za mil pięć. Mono. Karczmę, młyn у grob-
le w Toroldziach tak ciągli, jako też bo-
iarowie tych wsi у włość Solska reparo-
wać у iesli potrzeba gdzie kolwiek nowe
budować powinni na swoich dniach.

Summaryiisz intraty roczne?/ z Torol-
dziow, llgiow, Gryganiszek, karczmy etc.

Czynsz z morgami ze wsi Toroldziow
według zasumowania wynosi złotych ty-
siąc dziewięćset siedmdziesiąt dziewięć,
groszy dwadzieście dziewięć. Wyayncyo
z tey że wsi złotych ośmdziesiąt siedm,
groszy dziesięć, czynszu z morgami ze wsi
llgiow według zasumowania złotych pięć-
set sześćj wgaynego z tey że wsi złotych
dwadzieście, czynszu z morgami z Gryga-
niszek złotych sto trzydzieście cztyry, za
podwód trzydzieście iedna na rok odby-

wać maiącym się, licząc podwodę po zło-
tych szesnaście — złotych cztyrysta dzie-
więćdziesiąt sześć, za dziesięć chat ciąg-
łych pańszczyzny na tydzień po dwa
dni — wynosi dni tysiąc czterdzieście, a
dzień po groszy piętnaście—złotych pięć-
set dwadzieście, z osady trzydzieście ied-
ney po gwałtów dwanaście — wynosi dni
trzysta siedmdziesiąt dwa, a dzień po gro-
szy piętnaście — złotych sto ośmdziesiąt
sześć, wgaynego z zaścianku Gryganiszek
płaci Deweynis złotych sześć, arędy z
karczmy Torolskiey у młynu złotych ośm-
set. Summa intraty. złotych cztyry tysiące
siedmset trzydzieście pięć, groszy dzie-
więć.

Takowy inwentarz, przy prawie zastaw-
nym wydańy, podpisuiemy. JDatt tysiąc
siedmset ośmdziesiąt czwartego, miesiąca
Septembra dwudziestego czwartego dnia.
U tego inwentarza podpisy rąk JOO ak-
torów temi wyrażaią się słowy: Karol xią-
że Radziwiłł, woiewoda Wileński, Hero-
nim xiąże Radziwił podkomorzy W. W.X.L.
Który to takowy inwentarz przy prawie
za podaniem do akt przez wyż wyrażone-
go u sądu patrona iest do xiąg ziemskich
powiatu Wiłkomierskiego spraw wieczy-
stych przyięty у wpisany.

79—1785 г. Апр ля

Инвентарь им нія Р пши и части им нія
Ругени, Тельшееснаго пов та, Игнатія Пил-

судскаго.
Изъ актовой книги Россіенскаго зеискаг суда

за 1787 г., Ні Н794, стр. 579—582.

Inwentarz podawczy dóbr Repszów.
Koku tysiąc siedmset ośmdziesiąt siód-

mego, msa Junij dwudziestego trzeciego
dnia.

Przy .xięgach ziemskich Rosienskich
xięstwa Żmuydzkiego, przedemną Wikto-
ryin Jariulem, pułkownikiem powiatu Ro-
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sieńskiego; regentem ziemskim xięstwa
Źmuydzkiego, stanowszy obecnie W. J. P.
Ludwik SzyJing, kapitan J. kr. mści, in-
wentarz podawczy, na dobra Repsze zwa-
ne, w xięstwie Źmuydzkim, w powiecie
Telszewskim, przy prawie trzyletnio za-
stawnym trzyletnie aredownym od J.W.P.
pana Ignacego Piłsudskiego. sędziego Try-
bunału głównego,W. X. Lit., ciwóna Gon-
dyńskiego X. Ź. W. J. Panu Janowi
Krzysztofowi Haudryngowi, wizytatorowi
kościołów powiatu PyJtyn. sporządzony ad
acta xiąg ziemskich xięstwa Źmuydzkiego
podał w te słowa pisany.

Inwentarz podawczy do prawa trzylet-
niego zastawnego у trzyletniego arędow-
nego na dobra Repsze zwane, w xięstwie
Żmuydzkim, w powiecie Telszewskim le-
zące, od J. W. J. Pana Ignacego Piłsud-
skiego. sędziego Trybunału głównego wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, ciwóna Gon-
dyriskiego xięstwa Źmuydzkiego, starosty
Kiwilskiego, wielmożnemu J. panu Janowi
Krzysztofowi Haudryngowi; wizytatorowi
kościołów powiatu Pyłtyn. danego, z wy-
rażeniem wielości poddanych, ich powin-
ności, z opisaniem budynków folwarko-
wych у wysiewu żyta, tudziesz zboża w
ziarnie na wysiew jarzynny wiosenny
podanego у dalszey ruchomości etc. etc.
w .Repszach} roku tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt piątego, Aprila dnia piątego spo-
rządzony.

Opisanie budynków. Budynek miesz-
kalny dobry, dach słomą pod łopatą kry-
ty, z sieni pokóy pierwszy, drzwi ordyna-
ryine na zawiasach żelaznych, z zamkiem
у z dwoma klamkami, okna dwa podwóy-
ne w drzewo osadzone, bez zawiasków,
bez zaszczepków, z okienicami; z izby
pierwszey alkierz, drzwi na zawiasach
żelaznych, zamek nowy z kluczem, okna
dwa jak w izbie pierwszey, z alkierza
apteczka czyli garderoba, drzwi na za-
wiasach żelaznych, zaszezepką, okno iedne;
z izby pierwszey bokowa, okno iedne ordy-
naryine, piec w izbie nowy ceglany у
kominek nowy; z bokowey drzwi do sieni

alias do kuchni na zawiasach żelaznych,
izba przeciwna z sieni, drzwi na zawia-
sach, bez zamku, okna dwa proste, piec
kaflany prosty у kominek, z kuchni spi-
żarnia, drzwi na zawiasach, bez zamku,
okno iedne proste, kuchnia z kapturem
bez komina z fundamentem do ogniska,
w sieniach drzwi na zawiasach żelaznych,
z zasuwką drewnianą, drugie drzwi z
kuchni takoż na zawiasach żelaznych, z
zasuwką drewnianą. Ex-opposito świren
stary, dach słomiany stary, z przyświron-
kiem, w którym drzwi do świrna z zam-
kiem starym у z kluczem, drugie drzwi
do świrna na zawiasach żelaznych, bez
zamku, z zaszczepką żelazną. Blisko świr-
na staieńka z przeorvnami na trzy koni,
z korytem у z jaślami alias drabiną,
drzwi nowe z zasuwką drewnianą, drugie
drzwi małe do powieci, za powiecią stay-
nia stara, drzwi małe, w końcu tey stay-
ni chlewek, w którym drzwi maleńkie;
po końcu pierwszey stayni komora alias
sieczkarnia; we wszystkich tych staieńkach
drzwi na biegunach у dach stary słomia-
ny, obora alias numa na bydło stara,
podparta у dach stary słomiany, drzwi
duże z desek cienkich na biegunach,
piekarnia z piecem do chleba pieczenia
ordynaryinym, drzwi ordynaryine małe z
zaszczepką, w końcu którey dwa chłewki
z drzwiami małemi, dach stary słomiany,
gumno z osiecią nie zbyt stare, dach
słomiany, pod łopatą kryty, dobry, drzwi
z końcu wielkie na biegunach, z zaszczep-
ką żelazną у z kłotką, z kluczem do uiey,
drzwi drugie małe bez zamku na biegu-
nach, obie w osieci, piec z boków cegla-
ny dobry, na gumnisku odryny dwie,
drzwi na biegunach podwóyne—iedne z
zamkiem na kłotce у kłotka przy niey z
kluczem, dachy na obydwuch stare łata-
ne; z drugiey strony ulicy odrynka bez
drzwi, dach ordynaryiny nowy; browar
dobry, dach ordynaryiny mocny, izdebka
z piecem kaflanym, okno iedne nadpsute,
drzwi wszystkie na biegunach; z boku
iednego tego browaru dwie obórki ;do



karni u' wieprzów, z drugioy strony chle-
wek mały, od przychodu studnia dobra po
końcu' tego bro\yaru.

Ziarno Różnego zboża żyta w poJu
zascisnego purów lipawskich piędziesiąl
siedm, żyta w zasieku in fundo zostawio-
nego purów piętnaście. Jęczmienia na
zasiew zostawionego purów lipawskich
trzydżieście,ow'sa takoż na zasiew purów
lipawskich' czterdzieście.

Bydło rogate у nierogate: krów doy-
nych trzy, krówka dwóletnia iedna, wolik
ieden; numero dwa; cieląt tegorocznych:
krówka у wolik sztuk numero dwie, ow-
ce maciorki' dwie, jagniąt dwoić, numero

Poddaństwo. Wieś Bepsze. Primo. Kazi-
mierz Kołakbwski, czynszu złotych pol-
skich szesnaście, podymnego obu rat zło-
tych polskich dwanaście; drugi Antoni
Meyzis, czynszu złotych polskich szesna-
ście, podymnego obu rat złotych polskich
dwanaście; trzeci Tadeusz Witkowski, czyn-
szu'złotych'polskich szesnaście, podym-
nego złotych polskich dwanaście; czwarty
Piotr Tarabas, czynszu złotych polskich
szesnaście, pddymnego obu rat złotych
polskicfr dwanaście; piąty Kazimierz Sut-
kiewicż, czynszu złotych polskich szesna-
ście, podymnego obu rat' złotych polskich
dwanaście; szósty Amirzey Andreykus,
czynszu złotych polskich szesnaście, po-
dymnego obu rat złotych polskich dwa-
naście; siódmy J. pan Izydor Przyałgow-
ski z Bugieri, czynszu złotych polskich
szesnaście; podymnego! dito złotych pol-
skich' dwanaście.

Tych powinność: Zimo у latem od wscho-
du słońca, aż do1 zachodu z czym dwór
nakaże na tydzień po trzy dni pańszczy-
zny na swoim chlebie odbywać powinni,
młóćby takoż okurkami na tydzień trzy
poranki, prócz pańszczyzny pełnić maią.
podwódy do Lipawy raz w roku odby-
wać obowiązani są, przędzę prząść у gęś
iedną według zwyczaj u dawać maią.

Część maięiności Bugięriiów. Pierws
Jakub Stancis; drugi Maciey Gudis.

szy

Powinność ich: według zwyczaju daw-
niejszego powinni w" każdym polu mórg
wyznaczony od dworu zaorać, zabronować,
powtórzyć, zasieć у w czasie jesiennym
skosić, zebrać у zwieść, sianożęci takoż
rezę wyznaczoną zkosić, zgrabić у zwieść,
do młóćby w czasie przyzwoitym okur-
kami po' trzy poranki na' tydzień pełnić
powinni у przędzę prząść zimową; porą,
drew osi iedha podług miary Żemelań-
skiey у pięć przasłów płotów wyprowa-
dzić maią, w podwody do Lipawy z czyih
dwór nakaże paro koni raz na rok odby-
wać obowiązani są.

Który tó takowy inwentarz, do prawa
zastawnego sporządzony, wydaiąc, podpi-
sem własney ręki stwierdzam. Pisań w
Repsżach roku, miesiąca1 у dnia utsupra.

U tego inwentarza podpis taki: Ignacy
Piłsudski sędzia Trybunału głównego wiei-
kiego xięstwa Litewskiego', ci won Goń-
dyński xięstvva Żmudzkiego, starosta Ki-

j wilski, chorąży Petygórski wóysk wiel-
! kiego xięstwa Litewskiego.' Który tó in-

wentarz iest w xięgi ziemskie xięstwa
Żmudzkiego spraw wieczystych zapisany.

№80—1785 г. Мая 10.

Инвентарь им нія Веселый Дворъ съ фоль-
варкомъ Брычицы и деревнями" Пинчицы,
Курпеши, Заполье, Нлишевичи. Боровики,
Рыбаки, Серафины и Головли и им нія
Яновщина съ фольваркомъ Савичи и дерев-
нями: Нарбутовичи, Раклевичи1, Гирики^ Map-
ковщина, Москали (С дляры), Миклаши,
Молдути и Савичи, Слонимскаго пов та,

Станислава Солтана

Изъ актовой книги Л: 11348.

Inwentarz maktności Wesołego Dworu
z folwarkiem Bryczyce zwanym, ze wsia-
mi do teyże maiętności у folwarku nale-
żącemi, idque Pinczyce, Kurpiesze, Za-



polc, Rliszew^cze, Borowiki, Rybaki, Se-
rafiny у HołowJe zwanemi, oraz maiętno-
ści Janowszczyzny z folwarkiem Sawicze
zwanym, ze wsiami Narbutowicze, Rakle-
wicze, Hiryki, Markowszczyzna, Moskale
alias Siodlarze, Mikłasze, Molducie у Sar
wicze nazywaiącemi się, z karczmami у
młynami przy nich będącemi, w powie-
cie Stonimskim у woiewództwie Nowo-
gródzkim leżącemi у z tym wszystkim, co
kolwiek w nim się specyfikuię, przy pra-
wie wieczysto przedażnym od JOO. xią-
żąt ichm. Stanisława у Karoliny z Pocie-
jów Radziwiłłów ex podkomorzych W. W.
'Xа. ІЛ J. W. Im. panu Stanisławowi Soł-
tanowi, chorążemu W°. W. Xа Lit0 wyda-
nym, roku 1785 m-ca Maja 10 dnia spi-
sany у sporządzony.

Opisanie zabudowania Wesołego Dworu.
Dwór na wzgórku podniosłym, wiazd przez
most w prostości, z którego na samey
wyniosłości budynek mieszkalny, przez
połowę nowy, z sieni na lewą stronę po-
kóy stołowy duży, z tego pokoiu pokóy
piękny sypialny z alkową, z tego pokoiu
pokoik mały na kancellaryą, z tego zaś
pokoiku pokóy duży przystoyny, daley
idąc przed sienią pokóy alias gardyroba
duża, na prawey stronie sieni, to iest w
reście budynku starego także kilką miesz-
kania z oknami tak we wszystkich poko-
iach, iąko też w sieniach z szkła białego
dobrego, z piecami kaflowemi, z komin-
kami nad dach wyprowadzonemi, z drzwia-
mi podwóynemi у poiedyńczemi na za-
wiasach slosarzskiey roboty, z zamkami
wnętrznemi francuzkiemi у z kluczami
przy nich będącemi. Z tego budynku w
lewey stronie budynek duży w formie
officyny. tam mieszkanie wygodne dla eko-
noma, budowle potrzebne dla wygody ku-
chenney у stancye gospodarskie do po-
trzeby gospodarskiey białogłowskiego. Pod
nim sklep murowany niemały na wszel-
kie trunki wygodny. Cały ten budynek
gontami kryty, okna dobre у we wszyst-
kim porządny. Na prawey stronie szpich-
lerz z przedziałem, z dwóygiem drzwi, po-

I rządny, gontami pobity. W teyże stronie
[ obora duża, w dwóch liniach zabudowana,

a przy oborze zaraz gumnisko у gumien
dwa—iedne nowe, drugie dawnego zabu-
dowania, słomą pod łopatę kryte, ze wszel-
kim zamknięciem у należytym porząd-
kiem; tuż od tych gumien staynia, od
spodu dachu dranicami, daley w gurę
słomą kryta, z wrotyma dużemi у z za-
sówką. Niżey w dole przy moście browar,
dranicami kryty, ze wszystkiemi potrzeb-
i.emi wygodami gospodarskiemi; daley od
tego browaru po prawey stronie budynek
piekarniany, dranicami kryty, od którego
wchodząc drzwi na zawiasach z zaszczep-
ką у proboiami, z tey sieni po prawey
stronie drzwi do izby na zawiasach, z
zaszczepką у proboiami, w tey izbie okien
trzy szkła białego w drzewo oprawnych,
piec z kallów zielonych, z kominkiem w
gurę wyprowadzonym, z tey.izby drzwi
na zawiasach do komory, z klamką, zasz-
czepką у proboiami, w tey komorze okno
iedne z szkła czystego w drzewo opraw-
ne. Z tey sieni przepierzenie, do którego
drzwi na biegunach z zaszczepką у pro-
boiami, z tey sieni po lewey stronie drzwi
na zawiasach z zaszczepką do piekarni,
w tey piekarni okien cztery szkła tłuczo-
nego, tamże dwa pieca gospodarskie, z
tey piekarni do komory drzwi na biegu-
nach, w tey komorze okno małe iedne.
Odryna na siano pod wsią Kurpieszami
na błocie zbudowana, słomą kryta, z wro-
tyma na biegunach, z zaszczepką у pro-
boiami przy wrotach żelaznerai. Karczma
(Mina zowiąca się nowo wybudowana ze
wszystkim browarnym, gumiennym у
szpichlerzowym ze skarbu zabudowaniem.
Młyn Rybołowy zowiący się na dwa koła
mielący, a trzecim do folowania sukna,
dranicami kryty, ze wszystkim tak co do
mliwa, iako do folowania sukna skarbo-
wym porządkiem.

Opisanie zmian Wesołego Dworu. Pierw-
sza zmiana, na którey dwór stoi nad/zecz-
ką Zdzięciółką, którey na morgów circi-
ter 50. do tey zmiany przydatek Napie-
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czyszczę na morgów 15 у drugi za Wi-
dugierami na morgów 15 — facit mor-
gów 80. Druga zmiana przy gościńcu No-
wogródzkim po różnym mieyscu rozrzu-
cona na morgów № 60. Trzecia zmiana
za Pinczycami na morgów 40, za Kur-
pieszami na morgów 20, a pod Zdzięcio-
łem na morgów dwadzieścia pięć — facit
morgów 85.

Opisanie sianoż(ci dwornych:

S i a n o ż e ć K n i a z i a n a m o r g ó w . . . 8 0
S i a n o ż ę ć L i p i e z i e n a m o r g ó w . . . 2 0
S i a n o ż e ć n a d M o ł c z a d z i ą n a m o r g ó w . 1 2
S i a n o ż ę ć p o d e d w o r e m n a m o r g ó w . 5 0
S i a n o ż ę ć za K u r p i e s z a m i n a m o r g ó w 3 0

142

Opisanie (jaiów dwornych. Gay uroczy-
szczem Uchania czyli Jedlina, częścią
sosnowy, częścią jedlinowy niedaleko dwo-
ru za rzeczką na morgów 15. Gay Widu-
giry różnego drzewa, który małe pole
przerzyna na włók 4, oprócz zarośli, które
obszernie między polami ciągno się.

Opisanie zasiewów, j^yta posianego
miary komissyiney beczek 215/з, jęczmie-
nia w ziarnie beczek sześć; numero be-
czek. 6, owsa w ziarnie miary komissyiney
beczek 222Д, Pszenicy jarey miary ko-
missyiney beczka V/s,' Grochu miary
komissyiney czwierci trzy numero : |Д
gryki miary komissyiney czwierci trzy
numero :!A3 Bobu miary kommissyiney j
ośmin trzy numero V8s siemienia lnianego
teyże miary ośmin trzy numero "/s. Ogród
warzywny nad rzeczką Zdzięciołką duży
ieden N 1, ogródek mały owocowy opo-
dal trochę ode dworu 1 N 1.

Opisanie zabudowania folwarku Bry-
czyce zwanego. Ten folwark między lasem
у wodą z krynic płynącą, budynek miesz-
kalny dranicami kryty, niewielki, z sieńmi,
izbą światło у komorą, osobno drugi
budynek piekarniany, dranicami kryty,
z izbą, komorą, sienią у przez sień ko-

morą dla wygody gospodarskiey. Przez
podwórze od tych budynków dwie sta-
ienki pod iednym dachem, stare, częścią
dranicami, a częścią słomą pokryte, od
których niepodaleko chlewów nowo i zabu-
dowanych dwa pod iednym dachem, a
trzeci chlew dranicami pokryty, tuż nie-
podaleko łaźnia niewielka. Na gumnisku
dawnego zabudowania gumno dobre daw-
nieysze, odryna podług potrzeby tego miey-
sca у na przeciw śzpichrz dla zsypania zbo-
ża pod dachem w pół nowym, a w pół
dawnieyszym słomianym. Przy tym fol-
warku młyn o dwoich kołach gończych,
z których iedne do mliwa, drugie do fa-
luszu ze wszelkim tak co do mliwa, iako
co do falowania porządkiem у naczyniem
skarbowym pod dachem dranicznyra. Sław
u tego młynu zaięty na teyże rzece z kry-
nic płynący z upustem у mostem na tym-
że upuście zrobionym. Chata przy tym
młynie młynarska у nie podaleko karcz-
ma Bryczycka, dranicami kryta, stara, na
drodze idącey z wiosek do Nowogródka.
Za karczmą nad rzeczką browar dranica-
mi kryty, w nim przegroda у horna z
gliny bite, przy wrotach zaszczepka z pro-
boiami. Przy wsi Hołowlach karczma
wiezna dawnieysza, niedawno przesy-
pana, dranicami pobita, w iednym koń-
cu izba у komora, naprzeciw piekarnia; do
tey karczmy browar dobry, dranicami
kryty, słodownia у świren dranicami kry-
te, odryna, gumno, staienka, chlew —
wszystko iak do potrzeby gospodarskiey
należy, bo arędarz Hołowlanski ma grun-
tu oromego włókę.

Opisanie zmian Bryczyckich. Pierwsza
zmiana Podciemnica nazwaną gatunku do-
brego, ziemia na każdy zasiew przydatna,
morgów 40. Druga zmiana Cyhanica na-
zwana, grunt w gatunku pomiernym,
morgów 35. Trzecia zmiana Lipniki naz-
wana, grunt tey zmiany w gatunku mier-
nym, na morgów 38.

Opisanie sianożęci Bryczyckich. Siano-
żęć pierwsza za młynem na morgów 8.



Sianożęć druga Ponikwa pod wsią Ryba-
kami na morgów 5. Sianożęć trzecia Bo-
rosowszczyzna w Hołowlach na morgów 14.

Około budynków folwarcznych ogrodów
dwa warzywnych, może być w nich zie-

mi dobrey na wszelkie warzywo zgodney
na pułtora morga. Żyta posianego w fol-
warku Bryczycach beczek miary kommis-
syiney sześć № beczek 6.

Wieś Pińczyce, ma włók 12 у 7з, mor-

gów oromych 2 у pręt. 10, sianożętnych

morgów 9, pr, 25.

Piotr Nowicki ż., syny: Leon у Zmitruk,
brat Łauruk, cór.: Justa у Kasia

Pauluk Krzywienia żon., brataniec Wasil
żonaty

Joachim Wincukiewicz ż., syn Mikołay,
brat Hrehor ż., córek trzy .

Francis Wincukiewicz żonaty.
Prokop Krzywienia ż., syny: Zmitruk ż.

у Piotr, wnuk Anton . . . .
Piotr Bohusz żonaty, syn Benedykt, cór-

ka Chwiedora
Łauruk Swiszczuk żonaty
Sciepan Karmiło, mł. brat Аіехіеу żonaty
J uras Karmiło żonaty, syn Pauluk, curka

Katrusza
Kazimierz Karmiło ż., syn Wasil ż., bra-

taniec Marko ż. у curka iego
Wincenty Dworzaninowicz, syny: Marcin

у Chwiedor, eurek dwie .
Leon Dworzaninowicz, syny: Siemion,

Wasil у Chwiedor, córka iedna .
Pauluk Wincukiewicz ż., s. Łukasz ż.,

wn. Chwiedor, Illuk, Januk у Maryanna
Januk Wincukiewicz ż., syn Jakub, cór-

ka Agata
Махіт Wincukiewicz ż., s. Januk, Mar-

ko у Leon, c, Helena. .
Bautruk Paszukiewicz, si Janko у Sie-

mion, córka Paraska . . . .
Michał Paszukiewicz, s. Chwiedor, Mi-

chał у Joachim, córka iedna
Roman Paszukiewicz L, syny: Andrzey

у Chwiedor. . . •* ,
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Michał фагко ż., syn Kuryło, córki;
Paraska y'Magdalena. ' . '.' :.

Janko Dworzaninówicz ż., zięć Zachar
Kiwula, syn Zachara Wasil.

Piotr Dworzaninowicz żon., syn Kazi-
mierz

Hryhor Krzywienia ż., syny: Leon, Ale-
хіеу у Sciepan, cór. Chwiedora .

Filip Łazuta żon., syn ' Michał, brat
Wasil • . . . . . .;

Pauluk Kaszko ż., pasierzb Janko, Mai-
li о у pasierzbica Anna

Sciepan. Woronka, syn Jakub.
Januk Żuk ż., syn Koman
Marko Sierhiey wdv curka Franciszka,

brat Janko . . . .
Sciepan Paszukiewicz z Zapola
Jerzy Podczaszy z Zapoia
Mikołay Pauluk, Kazimierz, Jan у Mar-

cin Jodowi e . . .
Na dwór zarabia się . .
Summa wsi Pinczyc facit . .

Prowent roczny pieniężny ze wsi Pinczyc.

Pieniądze.

Złł. Grosze.
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Czynszu z włók ciągłych
67*з po złotych 4,

26

23

facit
» z przyiemnyeh włók

З1/*} po złotych 4.
facit

» z wielko czynszowey
włoki 7/i2, włoka a

Л. 40, facit ; .
Wpisnego z włók 107;\ z

włoki po gr. 12, facit . 4
Z morgów sianożętnych i

oromych, ut supra 127«. U
Powi eprzowszczyzn у całą wsią 2
Jałowicznego całą wsią Pin-"

czyce . . . . 1 0
Pożarnowszczyzny całą wsią 10
Smnma prowentu rocznego

ze wsi Pinczyc . " . 100

o
15

10
10

14

Bziahło у daniny różne.

Żyta z włók ciągłych 6V* po beczce
iedney, facit beczek 62A. Powieprzow-
szczyzny całą wsią czwierci. dwie ' К 2Д.
Owsa z włók ciągłych"6"Д pb beczce dep-
taney faóit beczek N 62Д. Powieprzow-
szczyzny całą wsią ćz wierci cl wie' JS 2Д.
Gęsi z każdey włoki ciągłey po dwie,
facit sztuk trzynaście N. 13. Kapłunów z
tych że. włók po" dwa, faćit sztuk/trzyjna-
ście N 13. Kur z tych że włok ciągłych
po sztuk cztery, facit1 sztuk! N,',26:"/Эаіес
ż tych1 źe ; włók ciągłych pó sztuk ,trzy-
dzieście, facit sztuk N 195. 'Konopi' na
nici niewodowe z tych ze włók' ciągłych
po garści/cztery, Tacit garści'J.dwadkie^cie
sześć N 26І'Tałek ż рапМіедо ńdł>!s\v6ich
dniach wy prząść powinni z^włoWrcfągłey
po trzy, faćit talek dziewiętnaście ' 'ў'puł
N I972. Siana гЫок оЩЫу ' po "wozie
iednym, faćit wozów^sźeśfi1 у pul N 672«
Drew z dymu po wozie iednym, facit
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wozów 271 , Pod wód o mil 40 z włoki
ciągłeys po dwie1, iacit podwód 13. Tygo-
dniowego robotnika z włoki ciągłey na
tydzień pó^dni ośm. faeit dni pięćdziesiąt
dwa Nr 52. Orzechy ieżeli zrodzą z dymu
po1'-garcu iednym, facit garcy 27.

Powinność wsi Pinczyc.

, 1-mo. Czynsz wyżey wyrażony i inne
podatki o Ś. Marcinie podług kalendarza
rzymskiego srybrną moneto bez żadney
reśzly wypłacać powinni.

2-dp. Dziakłą w iesieni po zebraniu
zboża z pola zsypaać у oddać powinni
miarą dawnieyszą lub kommissyiną, tu-
dzież daniny wszelkie w tym że czasie
za rozkazem dwornym oddać maią lub
gotówemi pieniędzmi opłacić.

3-łio. Miód od pszczół swoich po po-,
łowię oddać у bez widza ze dworu pod-
bierać nie powinni, tudzież na wiosnę z
odp'aclłych у podmiatanych miód у wosk
po'połowievdo dworu przy widzu dawać
maią. ,

4-to. Gwałtów dziesięć do roku prócz
pańNś ezyzny z bydłem roboczym у ludźmi,

iednego tylko dla ognia zostawiwszy, w
chacie, od wschodu do zachodu słońca
zarabiać powinni.

5-io> Stróże tygodniowi у stróżówki
wiele dwór potrzebować będzie tudzież
warte nocne koleią odbywać powinni.

6-to. Mosty nowe budować, stare re-
parować, koło spustu osypywać tyle razy
powinni, ile potrzeba wyciągać będzie.

Granica wsi Pincsyc. Ograniczenie
gruntów paszni folwarkowey obeymuiąc
grunta poddanych sioła Pinczyc w takim,
położeniu: iedną stroną do włók sioła
Zasiecia у do włók sioła Norcewicz,. dru-.,
gą stroną do końca włók sioła, Nowików,
trzecią stroną do włók Zapolskich у do
włók sioła KurpieZj czwartą stroną także
do ogrodów przysiedlenhych у do włók
sioła Kurpiez. Czyni gruntu pod tym fol-
warkiem у poddanymi strzedniego ^pia-
szczystego z sianożęciami nieżłemi, z
lasami, z gaiami włók szesnaście N 16.
Takowe opisanie granic wsi Pinczyc z in-
wentarza Sapieżyńskięgo pod rokiem 1628
sporządzonego conformitęr ze znakami na
gruncie będącemi zweryfikowane.

WmKurpkśze ma' włók 9, ogrodów

gruntowych 9 i 7*-

Piotr Czyżyk ż^syriy: Jan,' Samus, An-
drzey у Mikołay;iVcdrka'l. f . . . 7 ,

Filip Czyżyk, śyri Łatfruk, córki: Krystyna
i Barbara .

Pauluk Joda, syn Jak'ub ż., córka Helena
Piotr Korzeniewski, rymarz, syny: Baftro-

miey i Józef, córka Magda'•' .
Januk Jowniewićz; сойа'Magdalena! ! 'sio-
stra iedna!;

 ( . . . . , :
Wasil Dymowicz, syn r Pkltf^ "ż., wnuk

«Jan У Maryarińa' J - . . . .
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Teressa Kozarowa wdowa, syn Francis .
Fabian Czarnięl, córki Kasia у Maryanna
Maciey Czyżyk, syny: Mikołay, Mateusz

у Kazimierz. . .
Mikołay Szmaukszta, bracia Stanisław у

Dominik
Sciepan Szmaukszta, syn Mateusz 3.
Ihnat Joda, syn Francis 2, córka Barbara
Leon Joda, córka Agnieszka .
Pauluk Jakszewicz, syny: Tomasz 20, Mi-

kołay 12 у Jan 9, córka 1 .
Januk Joda, syn Łauruk, brat Mikołay,

siostra 1
Maciey Lach, syny: Stanisław ż.,. Michał

i Jan, córka Barbara. . . .
Stasiuk Jodą, syny: Maciey 13 у Januk 4,

córek dwie
Piotr Lach, syny Bartłomiey ż,, wnuki;

Mateusz i Mikołay . .
Marcin Joda, syny: Łauruk 15 i Józef 10,

córka Nastasia 2 . . . .
Mikołay Joda, syn Jurko, córki: Maryan-

na у Nastasia .
Z Zapola: Mikołay Czyżyk . . .

Tomasz Pietrasz
Januk Lach . . . .
Piotr Czyżyk . . . .
August Czyżyk.
Hryhor Podczaszy . . .
Adam Podczaszy
Żyd arędarz Orłinski

Siimma wsi Kurpiez facit.

Prowent roczny pieniężny ze ivsi Kur-
pieszow.

Pieniądze.

Złł. Grosze.

Z włók ciągłych 32A, po zło-
tych 5, facit . . 1 7 15

z przyiemnych pięciu
po złłch 8, facit . 40 —

z wieikoczynszowych
czwierci dwóch, wło-
ka a fl. 40 , . 2 0
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z ogrodów dziewięciu
у czwierci trzech,
ogród po groszy 40 13 —

Wpisnego z włók 9,po gro-
szy 12, facit . . . 3 18

Powieprzowszczyzny całą wsią
płacą . . . . 3 • T-

Jałowicznego całą wsią . 9 —
Pożarnowszczyzny całą wsią

Kurpiesze . ' . . 9 —
In summa zllch ,115 3

Dico złotych sto piętnaście, groszy trzy.
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Dsiaklo i danina łeyże wsi Kurpież.
Żyta dziakielnego z włók ciągłych 8712
po beczce wilence 1, facit beczek 3, gar-
cy 12. Powieprzowszczyzny całą wsią tęy-
że miary beczki puł N 2Д- Owsa dzia-
kielnego z tychże włók po beczce iedney,
facit beczek 3, garcy 12. Powieprzow-
szczyzny całą wsią beczki puł N 2/*-, G§si
z każdey włoki ciągłey po sztuk dwie. fa-
cit sztuk 6'/c Kapłunów z tychże włók
po sztuk dwie, facit sztuk 67б. Kur z tych-
że włók po sztuk cztery, facit sztuk 127з.
Jaiec z tychże włók po sztuk trzydzieści,
facit sztuk 9272- Konopi na nici niewo-
dowe po garści cztery, facit garści 127з-
Talek z pańskiego lnu na swoich dniach
zprząść maią po 3, facit 91/*- Chmielu z
każdey włoki ciągłey po solanek trusek
cztery, facit I273. Drew z dymu po wo-
zie iednym, facit wozów dwadzieście N 20.
Podwód o mil 40 z włoki ciągłey po dwie,
facit podwód 67б. Tygodniowego robotni-
ka na tydzień z włoki ciągłey po dni ośm,
facit dni dwadzieście cztery у trzecin dwie
N dni 247з. Reszta powinności tey wsi
Kurpież we wszystkim iednakowa z po-
winnością wsi Pinczyc, iaka iest pod tąż
wsią Pinczycami opisana.

Granica icsi Kurpież. Pomiara у ogra-
niczenie gruntów włocznych tego sioła
Kurpież w takim położeniu: pierwsze pole
postanowione bokiem iednym do gruntu
folwarkowego, a drugim bokiem do włók
sioła Zapola, końcami iednemi do ściany
boczney włók Hiryków, a drugiemi koń-
cami do wygonu Zapolskiego. Dłużyny
sznurów 39, przeczyny sznurów 972 —
czyni morgów І2З72. Drugie у trzecie
pole w iednych ścianach bokami do sie-
bie postanowione, pierwsza ściana boczna
do włók sioła Zapolskiego, a drugim bo-
kiem do paszni folwarku Kurpież teraz
Wesołego Dworu, końcami iednemi do
ściany końcowey włók Zasieckich у do
sianożęci plebańskiey, a drugiemi końca-
mi do gaiów folwarcznych. Dłużyny ied-
nakiey sznurów 30, przeczyni iednakiey
sznurów 10 у prętów 6 — czyni mor-
gów 106. Ogrody albo zaścianek przysie-
dlenny tego sioła Kurpież w położeniu
nad rzeczką Sciudenką przy granicy fol-
warczney. Dłużyny sznurów 17, przeczyny
sznurów 9 у pręt 1 — czyni morgów 51
у prętów 17. Czyni w tym siele Kurpie -
szach wszystkiego gruntu we włokach z
ogrodami przysiedlennemi włók 10; mor-
gów 11 у prętów 2.

Wieś Zapole ma włók 5.

Jerzy Czerwony, syny: Tomasz у Stefan .
Bazyl Lolik, córka Katryna, pasierzbica

Łucya . • . . . .
Januk Karmilczyk, syny: Andrzey у Piotr,

córek trzy . . . . . . .
Jurko Pietrasz, córka Marcessia
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Tomasz Pietrasz, syny: Łukasz; Francis у
Maciey, córek 2 . . . . .

Tomasz drugi Pietrasz, syny: Jan, Januk,
Mateusz у Kazimierz, cór. 2

Mikołay Czyżyk, syn Jakub, córki:- Mag-
dalena у Prancsesia - . . . • .

Łauruk Lach, syny: Francis, Kazimierz' у
J ózef," córka" 1 • . . .

Januk^Lach, syny; Łauruk, Michał,' Mi-
kołay у Sciepan, córek"2 > . •'• .

Piotr Czyżyky syn "Mąćiey, brat Bautruk
żonaty. . % .

August Czyżyk; 'syn rPiotr
Sciepan Podczaszy, syny: Tomasz, Buatruk

у Mateusz . . . . .
Marko'Podczaszy,' syn Michał1. . .
Michał Podczaszy, s}^ny:' Januk у Każi-

mierzi córek • 2. *.
Andrzey Podczaszy; syny: Kazimierz у

Jurko, córka Marysia .
Hryhor Podczaszy, syiiy: Andrzey у Łau-

ruk, żonaci, wnuk Januk .
Bautruk-Kozakiewicz, szwagier Kazimierz

Czerwony .
Marcin1 Wahało; syny: Piotr, Józef i Ma-

ciey, • córka Teressa/ . . .
Piotr fŹah'ało,'zięć i)awid' Waśiukiewicz,

s y n i e g o J ó z e f . . . .•••.-
Jakub Krzywienia, syny: Leon у Józef,

brat Sciepan Wasiukiewicz .
Hryhor Czerwony, wóyt, syn Januk, córka

Agata . . . . . .
Domascen Podczaszy, żonaty, ma córkę 1

ciwonem w Bógudzien.
jSumma wsi Zapoia

Pro went• roczny pieniężnyг'же wsi Zapóła.1

Pieniądze!

Złofe. Grosze.!

Z włók ciągłych 4i/u po
złotych 8, facit . . 3 2 20

Z włoki przyiemney 7/іг, а
włoka po złotych 10, facil 5. 25
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Z włoki wielkoczynszowey
2/б, а włoka po złotych 50,
faciti . . . . 1 6

Wpisnego!' z \vłók! '5 po'
groszy 12, facit . , 2

Powieprzowggćżyzfay całą wsią4 " 4
Jałowicznegoz włók pięciu

po złotym'" iedhyrh facif . • 5

20
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Pozarnowszczyzny z włók
pięciu po złotym iednym,
łaeit . . . . 5

I n fitimma f a c i t . . 1 1

Dico złotych siedmdziesiąt ieden, gro-
szy pięć.

Dziaklo у danina teyże wsi Zapola.
Żyta z włók ciągłych 4712, po beczce
wilence iiednęy, facit beczek 4, garcy 12.
Powieprzowszczyzny całą wsią czwierci
dwie N 2Д. Qwsa z włók ciągłych 4'/i2
po beczce iedhey, facit* beczek 4, garcy 12.
Powieprzowszczyzny ycałą wsią czwierci
dwie N 2Д. Gęsi z włók ciągłych po
sztuk dwie, facit sztuk 8 б. Kapłunów z
tych że włók po dwa, lacit sztuk 8!/с.
Kur z tych że włók po sztuk cztery, facit
sztuk їв1/»- «Jaiec z tych;że włók' po
sztuk czterdzieści, facit sztuk 168.72. Ko-
nopi tartych na nici niewodowe z tych
że włók po garści 4, facit; 167з. Talek
z pańskiego lnu na swoich dniach sprząsć
maią pó trzy z włoki ciągłey, facit talek
dwanaście у ćzwierć N 127*. Chmielu z
tych'że;włók pó solanek trusek 4, facit
solanek trusek I673. Siana z,tych że
włók po wozie iednym, lacit wozów 4712.
Drew z dymu po wozie iednym,: facit wo-
zów 21. Pod wód o mil 40 z włók ciąg-
łych po dwie, facit podwód 87б- Tygo-
dniowego, robotnika zvkażdey włoki ciąg-
łey po dni ośiii, facit na tydzień 'dni trzy-
dzieście dwa у trzecin dwie N 322/з.
Eeszta powinności tey wsi Zapola we
wszystkim iednakowa z powinnością wsi
Pjnczyc, iakaiest pod tążwsią Pinczy-
ćami opisana.

Granica wsi Zapola pod Im/ inwentarza
Sapieżyńsliiego pod rokiem 1628 sporzą-

dzonego.

Ograniczenie pomiary włoczney grun-
tów tego sioła Zapola w takim położeniu:
dwa poletki pospołu w iednych ścianach
kwadratem postanowione, pierwsza ściana
boczna do włók Kurpiezkich, druga ścia-
na boczna sadzibnemu polu od włók Rak-
lewskich końcami do włók Hiryckich, a
drugiemi końcami granicy pola dwornego
w siele leżącey. ' Dłużyny' tym; dwóm po-
letkom sznurów 30, przeczy nyiednakiey
sznurów IO72—czyni morgów 105 • Trze-
cie pole za Kurpierzami w położeniu bo-
kiem iednym do gruntu dwornego, a dru-
gim bokiem do,włók sioła Kurpież, koń-
cami iedhemi do końców włók Żasiec-
kieh, a drugiemi końcami do gaiów .fol-
warcznych'. Dłużyny/ sznurów ЗО у .prę-
tów 8, przeczyny sznurów 6 у prętów 2,
—czyni morgów 63, prętów 19.

Zaścianek przydatkowy na kamienicy
leżący między dwoma rzeczkami nazwa-
nemi Karaczowka у Basazabowcka, grun-
tu oromego z sianożęciami sporodą mor-
gów dziesięć у prętów cztery N 10, pr. 4.
Czyni w tym siele Zapolu Ayszystkiego
gruntu srzedniego we vyłokach z przydat-
kami oromemi у sianożęciami morgów 178
у prętów 20. Z nich rachuiąc włók 5
względem częścią/ przypóclłości gruntów
ich, przychodzi'na każdą włókę pó":'mor-

.gów 35 у prętów 22.



Wieś Kliszewicze ma włók 10,

płaci z jałowicznym у po-

żarnowszczyzną po złł. 52.

Amielan Kołotka, syny: Jo-
' achim у iMarcin, córek 4

Maciey Szulak, syny: Janko
ż. i Michał, córek 2

Mikołay Malko, syny: Jan-
ko, Chwiedor у Siemion,
С"» Ы* • • • •

Piotr MaJko v. Sierhiey, sy-
ny: Chwiedor у Hrehor,
córek 2 .

Ałexiey Malko, brat Hre-
hor ż., syn iego Cimoch ż.

Jaśko Woronka. syn Pawluk,
córki: Nastusia у Chwie-
dora . . . .

Tomasz Woronka, syny: Ja-
ków у Wasil, с Zosia у
Ulianna . . .

Maciey Bondar, córki: PaJu-
sia у Tekla .

Pawluk Sierhiey, syn Bene-
dykt, córka Anna .

Janko Bantacz, syny: Leon
i Wasil, córka Pałusia '.

Marcin Łobaczuk, syny: Ma-
ciey i Sciepan, córka
Kasia

Andrzey Kaczan, syny: Scie-
pan i Tomasz .

Daniło Bantacz, syny: Wa-
sil i Andrzey, cór. Pa-
łusia . . . .

Tomasz Snitko, syn An-
drzey, córka Maryanna .

Sciepan Kołotka, syny: Sa-
mus, Janko i Astap, có-
rek 2
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Ułas Malko, syn Wasil, sio-
strzj Maryanna i Barbara

Аіехіеу Snitko, Ziemianin,
bracia Janko ż. у Mikołay,
córek 2, ex quo że od
powinności wolny, zapłaci.

Michał Sierhiey, syny: Scie-
pan і Filip

Harasim Kitka, córka Ahapa
Mikołay Bassarab, córki:

Mahdalena i Teressa
Pawłuk Bantacz, syny: Sie-

mion у Michał
Leon Bassay, syny: Leon

у Siemion, córka Mag-
dalena . . . .

Jasko Bassarab, syny: Mi-
chał, Eliasz у Sciepan,
córek 2 .

Chwiedor Bassarb, brat Sa-
musz, syn iego Jasko,
córek 2 .

Michałowa Malkowa, syny:
Pawluk у Wasil

Jasko Staniuk, syn Filip,
córka Ulianna .

Daniło Staniuk: wdowiec,
brat Jabub żonaty .

Аіехіеу Gierus, syn Amma-
nuel ż., wnuk Tomasz у
wnuka 1. . . .

Maciey Gierus ż., córka
Ulianna . . . .

Siemion Kitka ź., córka
Pruzyna, kontnik

Janko Szyi wieki, syny: Sie-
mion, Filip, Sciepan i

k
Janko Małoied, syn Sciepan,

córki Nastusia у Anna .
Sciepan Małoied, syny: Mi-

kołay, Wasil i Andrzey .
Jasko Dudar, brat Hrehor .
Sciepan Bondar, syn Wasil,

zięć Józef Bantacz, syn
iego Janko

Marcin Malko, córki JNasta,
Anna у Magdalena .
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Janko Malko, wdo., syny:
Wasil z., Jaimk, wnuk
Chwiedor.

Piotr Kozar, syn Sciepan,
pasierzb Wasil Malko

Powieprzowszczyzny z tey
że wsi .

Wpisnego od złotego po
groszu iednym, facit

Morgowe Daniło Bantacz za
mórg ieden

Za morgów 44 pod ieziorem
całą wsią

Za prętów 18 w Sosnow-
szczyznie cała wią .

Za morgów dwa oromych
przy drodze Ochonowskiey

Summa \wsi Kliszewicz
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Powinność wsi Kliszewicz.

1-mo. Czynsz z tey wsi ut supra w
rubrykach przed kożdym położony w tym
czasie у tąż monetą, iak insze wsie opi-
sane oddawać maią.

2-do. Daniny dziakielne w czasie ie-
siennym, co iest w rubrykach przed każ-
dym wyrażoną, in natura oddać lub pie-
niędzmi opłacić powinni będą.

3-tio. Talek z pańskiego lnu na swo-
ich dniach wieś Kliszewicze wyprząść ma
ogulnie pięćdziesiąt.

4-ło. Z dobrowolney woli tey wsi Kli-
szewicz umówiono iest, ażeby z kożdego
dymu każdy gospodarz odbył na tydzień
pańszczyzny dzień ieden, czyli z włoki
każdej na tydzień po dni cztery.

o-to. Gwałtów czternaście do roku
prócz pańszczyzny z bydłem roboczym у
ludźmi w czasie żniwa, iednego tylko dla
ognia w domu zostawiwszy, od wschodu
do zachodu słońca zarobić powinni.

6-io. Drzewa na karczmę Ochonowską
lub inną prócz tych gwałtów wywieść po-
winni, budować zaś pańszczyzną należy.

7-mo. Sieci zwierzynne alias cienioty
podług dawnego wiązać maią.

8-vo. Most у młyn na rzece Moucza-
dzi wespół z Serafinami у Borowikami
nowy budować у stary reparować powinni.

9-no. Soi у zboże ze dworu rozdane
na terminie naznaczonym czym dwór roz-
każe oddać у zapłacić maią.

10-mo. Podymne do skarbu Rzptey
podług ustanowy przez lustracyą dymów
w ratach Septembrowey у Marcowcy przez
poborców do dworu oddawać maią.

11-mo. Uchwała, ieżeliby iakowa była
ex publico laudo, tedy podług proporcyi
podymnego rachowana у miarkowana ma
bydź.

Granica wsi Kliszewicz. Poczyna się
od gruntów у ściany Ochonowskiey у od
łazu ścianą w poprzek do podwierzby
wpieraią w grunta Morozowskie, ztamtąd
do drzewa topola, od drzewa topola do
Wilczey jamy, gdzie kopiec, daley do Ozie-
rowinki,' potym do Woronczyney sosny,
wyrzuciwszy wlokę Boykowską у morgi
siół inszych Ochonow у Rybaków po mórg
Jeusin do sosny Milnikowskiey, od tey
sosny uroczyszczem Hołubowszezyzna po
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lewio młynarza, a po prawie Kliszewskie
morgi zostawuiąc do Woukowni Chrysty,
od tey Woukowni Chrysty ustamy Mosoi-
szcza na Gierebież do gruntu Ochonow-
skiego łąki zaymuiąc Kliszewskie po sta-
ryc Mouczadzi Repiszcza na Treymu do
Lebiedzin, z Lebiedzin do oziora, z oziora
do Opaniszcza, z Opaniszcza na Chrysci-
szcza do łazów, zkąd się zaczęła granica.

Rozmiar pól Kliszewskieh podług Sa-
pieżyńskiego inwentarza. Wszystkie trzy
poletki w obrębie w pewnych ścianach
różno na równe części rozmaicie rezami
podzielone, wygadzaiąc, aby na każdą
włókę tak gruntu dobrego iako у podłego
dostało się. pierwszą у drugą stroną od
włók wsi Ochonowa, trzecią stroną od
granicy gruntów p. Hołuba, czwartą stro-

ną od puszczy pańskiey, — czyni w tym
obrębie gruntów włocznych z ich przysie-
dleniem, oromych z piaszczystemi, gurzy-
stemi у sianożęciami morgów 406, prę-
tów 11.

Przydatki do włók Kliszewskich nad
rzeką Mołczadzią w borze bokiem do
przymiarków Nowinskich, a drugim bo-
kiem do puszczy Pańskiey, końcami przez
gościniec Nowogrodzki у do granicy
p. Hołuba, a drugierni do ściany boczney

i przydatkach Ochonowskich maią: dłużyny
sznurów 38, przeczyny sznurów 17 —lacit
morgów 215, prętów 1Ó. In summa czyni
morgów 612, prętów 21, a włók 20, prę-
tów 21 у morgów 21 redukowano na
włók 10 ut supra w summaryuszu.

Wieś Borowiki у llybaki maią

włók 12, morgów oromych z sia-

nożętnemi 45 у puł.

Janko Zahało, syn Michał córki:
Kasia, Pałusia i Anna .

Jakub Kowkiel, syny: Mikołay
у Hrehor, obydwa żonaci

Jan Szykas, syn dziemid ż.,
wnuki Piotr, Siemion i Józef
с 3

Jakub Gierus, syny: Jasko ż.,
Janko i Hrehor, wn. Mikołay
у Bar

Anton Łomec, syn Januk, córki:
JNastusia i Barbara.

Andrzey Cierebież, syny: Józef,
Bazyl, Teodor у Sciepan, cór-
ka 1

Tomasz Pronkiewicz, syn Janko,
córki: Pałusia i Agata .

Pawluk Pronkiewicz, syn Hre-
hor, córka Magdalena .
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Łukasz Łomec, syny: Piotr ż. у
Dominik, wnuki Chwiedor у
Elżbieta, brat Hrehor, syn
iego Michał, с Ahapa .

Wieś Rybaki.

Prokop Wasiukiewicz, syny: Jan.
Janko i Bazyl, córka 1 .

Michał Hulnicki tkacz, syn Ste-
fan, córek dwie

Jakub Wasiukiewicz, syny: Jan,
Onufry, Wasi) i Tomasz, cór. 1

Michał Wasiukiewicz, syn Mi-
chał, córka Magdalena .

Józef Wasiukiewicz, córka Ahapa
Gabryel Statkiewicz, syny: Sy-

mon, Stefan i Jan, cór. 1

Młynarze.

Marcin Burdun, syny: Teodor i
Józef, córka iedna .

Eliasz Burdun, syny: Joachim
ż., Apanas i Samuś, córek 2.

Symon Wasiukiewicz ż., kkont-
nik, cór. Marusia .

Dawid Wasiukiewicz z Zapola,
sianożętny mórg

Do arędy OrJinskiey podług kon-
traktu . . . . .

Takowi młynarze powinni co-
rok dwóch wiepszów ze skar-
bu danych ukarmić należycie.

Summa wsi Borowików у Ryba-
ków

Prow§nt roczny pieniężny z Borowików
i Rybaków.
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Pieniądze.

Złote. Grosze.

Z włók wielkoczynszowych
47*, z tych wieś Borowiki
za /łók 22/4 z jałowicz-

nym у pożarnowszczyzna
po złł. 22, a wieś Hybaki
ziemianie z włoki wielko-
czynszowey 13A, włoka
po złłotych 32, iacit za
włók 474 • . . . 111

Z włók przyiemnych 674;
ztych wieś Borowiki za
włók 4y/e z jałowicznym



477 —

у pożarnowszczyzną po
złłotych 9, groszy 15, a
wieś Rybaki z młynarzami
za włoki 17/8, włoka po
złotych 32, facit . . 101

Z morgów ut supra 45'/2
różną ceną . . . 9

Powieprzowszczyzny całą wsią 1
Groszowego od złotego po

groszu iednym facit . 7
Summa facit . . 230

12%
7

BziaMo у danina tych że wsiów Boro-
wików у 'Rybaków. Owsa powieprzowszczy-
zny całą wsią pułbeczki N 2A. Grzybów
z dymów 17 po kop dwie, facit kop 34.
Konopi tartych z tych że dymów po gar-
ści dwie, facit garści 34. TaJek łokcio-
wych z tych że dymów wyprząść maią ż
pańskiego lnu po talek dwie у puł, facit
talek 42i/a. Drew z dymu po wozów dwa
na rok, facit wozów 34. Podwód z włók
wielkoczynszowych czterech у czwierci
po dwie o mil czterdzieście, facit podwód
ośm у puł N 81/2.

Powinność tych że wsiów.

1-mo. Czynsz z tych wsiów podług
summaryusza przy nich wyrażony w tym
czasie у tąż monetą iak insze wsie opi-
sane oddawać maią.

2-go. Dziakło у daninę ut supra wy-
rażoną w czasie iesiennym in natura od-
dać lub pieniędzmi opłacić powinni będą.

3-tio. Z dobrowolney woli wsi Boro-
wików umówiono iest, ażeby z każdego
dymu każdy gospodarz odbył pańszczyzny
na tydzień dni dwa, czyli z włoki sa-
dzibney wielkoczynszową ' nazwaney dni
ośm.

4-to. Gwałtów trzynaście z tey wsi
być powinno, których siedm z czym dwór
każe, a sześć z siekierami do budynków
lub trzebieży, lecz przy odbywaniu tako-
wych gwałtów od pańszczyzny w tych.
tygodniach wolni.

o4o. Ziemianie we wsi Rybakach
mieszkaiący, ponieważ maią prawa iż są
na posłudze konney osadzeni, mieć przeto
obowiązani konie dobre z należytym po-
rządkiem, a drogi у rezydencye kolleią
równo z ziemianami całego hrabstwa Zdzię-
cielskiego odbywać.

O-to. Młynarze porządek wszelki we.
młynach mieć powinni, wieprze ze dworu
dane ukarmiać należycie lub za nieukarm
wieprzów młynarze młynu Rybołowskiego
złotych dwadzieście cztery-na rok do Skar-
bu zapłacić, tudzież po zboże skarbowe do
mliwa sami przyieżdżać, odbierać у odda-
wać maią.

Granica wsi Borowików у Rybaków.
Poczyna się od kopca Oresznika w lewie
poi у łuhów Sieliwonskich, a w prawie
Borowików za ścianką Pożarnica, do go-
ścińca Dworzeckiego, gdzie kopiec, tym
gościńcem Dworzeckim w lewie poi Rak-
lewskich do włoki Mielnikowskiey, ztam-
tąd w poprzek tego gościńca ścianką do
poi Pinczyckich, od poi Pinczyckich koń-
cami ścianką do poi Norcewskich, do rze-
ki Mouczadzi, to rzeką wwierzch do włoki
Bieykowskiey Kruhowina, od Kruhowiny
ścianką do morgów Hołubowszczyzny, do
rzeki Mouczadzi, tą rzeką Mouczadzią
wwierzch w lewie łąk Kołakotnik panów
Wierzeyskich do kopca Orzesznika, zkąd
się zaczęła granica.

Rozmiar gruntów tych wsi podług Sapie-
żyńskiego inwentarza.

Wszystkie trzy poletki w iednych ścia-
nach kwadratem pospołu leżące, dłużyny
iednakiey sznurów 20, przeczyny z przy-
datkami sznurów 47, — facit morgów 316
у prętów 20. Włoka iedynasta młynarska,
maiąca w sobie morgów 45, włoka dwó-
nasta zaściankowa na drugiey stronie rzeki
Mouczadzi leżąca przy gruntach Kliszew-
skich у Kunaszewskich, alias Ochonow-
skich, ktura ma w sobie gruntu oromego
z sianożęcią morgów 100, dla podłości
gruntu te morgów 461 у prętów 10 re-
dukowane na włók dwanaście.
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Wieś Sarafiny ma
włók 10, morgów
oromych w różnych
uroczyszczach 201
у prętów 20, siano-
żętnych 16 у prę-

tow 15.

Ułas Kaszko, syn
Аіехіеу, brat Ma-
niel ż., córek 2 .

Jaków Chwat, syny:
Daniło ż. i Hre-
hor

Dawid Kaszko, có-
rek 3, brataniec
lhnat .

Hanusia Kaszkowa,
syn Dominik, cór.
Nastusia

Sciepan Kaszko, syn
Andrzey ż. у Ja-
kub, br. Daniło ż.

Januk Kulesz, syn
Daniło, córka Ma-
ryanna

Janko Kaszko, syn
Chwiedor, córka
Taciana

Chwiedor Szczotka,
syny: Махіт і
Bautruk

Sieliwon Szczotka,
córka Roza.

Hryhor Łomec syn
Mikołay ż., wnuki:
Siemion у Tomasz

Piotr Stelmach, sy-
ny: Michał, Scie-
pan żo. у Piotr,
wnuki: VVasil i
Alexiey,wnuczek2

Michał Krupinski,
syn Andrzey, cór.
2, br. Marcin .
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13

14

15

16

17

18

19

20

20

Daniło Szczotka, sy-
ny: Januk у Sie-
mion . . . .

Alesiowa Kaszko-
wa, syny: Ihnat i
Sciepan, córek 2

Michał Kaszko, sy-
ny: Trochim i Le-
on, córek 2

Michał Kaszko dru-
gi, syny: Jan, Te-
odor i Hauryło,
c l .

Joachim Kaszko,
syny: Dziemid ż.,
Wasil, Marko у
Siemion, wnuki:
Sciepan i Audocia

Andrzey Szczotka,
córka Kasia

Pauluk Szczotka,
syny: Siemion i

Sciepan.
Wasil Kaszko, sy-

ny: Tomasz ż. i
Mikołay, wnuki:
Hrehor, Andrzey
i Józef, wnuka
Martosia

Młynarze Źyber-
towscy płacą zło-
tych 12 .

Całą wsią Seraiiny
Z Nowin: Mikołay

Woszczyło
Janko

Czyrko .
Wygon nad rzecz-

ką Mołdzią dJa
całey wsi Seralin
morgów 8 wolny
pustuie

Summa wsi Serafin
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Morgów 201,
prętów 20.

20 11

12 5 410
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15

Morgów 16,
prętów 15.
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Prowenł roczny pieniężny ze wsi Serafin.

Pieniądze.

Złote. Grosze.

Z włók ciągłych 3 5 .
włoka po złotych 3,

Z S wilk przyiemnych Ш 4 S

811/12, oprócz młynar-
skiey, po złł. 3, gr. 15

Z włoki iedney w Jinij włók
przyiemnych zapisaney
przez młynarzów Źyber-
towskich . . . 1 2

Zwłókmałoczynszowych 27/8,
po złotym 1, groszy 15,
facit. . . . 4

Z włók tatarskich ałias Jeu-
dakimowskich 2i/ic, po
złotych 10, facit . . 21

Jałowicznego z włók 19, po
złotym iednym, facit . 1 9

Pożarnowszczyzny z włók 19,
po złotym iednym, facit . 19

Powieprzowszczyzny całą wsią
Serafiny . . . . 2

Groszowego czyli wpisanego
z włók 19, po groszy 12.,
facit . . . . 7

Z morgów ut supra wyrażo-
nych . . . .

93/s

7Va

Summa facit
73

. 202

18

10

IhiaMo i danina teyże wsi Serafin. Żyta
powieprzowszczyzny całą wsią pułbeczki
N 2A. Gęsi z włók ciągłych 35/8) po sztuk 3,
facit sztuk N 10Vs. Kapłunów, z włoki
ciągłey po iednym, facit sztuk 35/8. Kur
z włók ciągłych po sztuk sześć, facit
sztuk 213/4. Jaiec z włók ciągłych po sztuk
trzydzieście, facit sztuk 10S:!A. Grzybów z
dymu po kop dwie, facit kop 40. Konopi
tartych na niewodowe nici po garści ied-
ney z dymu. facit garści 20. Talek łok-
ciowych z dymu po dwie у puł, facit ta-
lek pięćdziesiąt, które talki z pańskiego
Jnu na swoich dniach wyprząść powinni.

Drew z dymu po wozów dwa; facit wo-
zów 40. Podwód z włoki ciągłey o mil 40
po dwie, facit podwód 7іД. Tygodniowego
robotnika na tydzień z włoki ciągłey po
dni dwanaście, facit dni czterdzieście trzy
у puł N 43'/2.

Granica wsi Serafin. Poczyna się nad
brzegiem rzeki Mouczadzi od duba na-
przeciw Bubnów, bokiem poJetku wwierzch
rzeką. Mouczadzią, zaymuiąc w prawie łąki
у pola Jaudokimowskie do młyna Osie-
Jicy, od tego młyna młynarską w lewie
na Jaudakimowszczyznie zosta wuiąc włókę
ścianką Osielicą. do mohiłki, od mohiłek
do krzyżowey choi, ód krzyżowey choi tąż
ścianką prostym torem w rog poi Piń-
czyckich, daley ścianką prostą mimo tych
poł na błoto Koziroch do gościńca Zdzię-
cielskiego у pięty poi Norcewickich, ścian-
ką przez omszary do rogu poi Pogiran-
skich, od tego rogu ścianką у smuhą do
zaścianku na Hłubokim Wirze, od Szyd-
łowego Jasu у granicy metropoJey, zaiąw-
szy ten zaścianek na Hłubokim wiry, ścia-
ną у granicą Im. P. Tynkauza prostym
torem do rzeki Mouczadzi, tą rzeką
wwierzch do Haiszcza Bubnowa, od Ha-
iszcza daley wwierzch ścianką Szowgi-
nowską na kamień у dub do Arcioma
Duba, zkąd się zaczęła granica.

Grunt Serafin exłra limites. Przydatek
do włók w uroczyszczu Starynki na Po-
żaru z niwą Dymiczowską nazwany Smi-
łodowską, oromych morgów 83 і 2/з. Za-
ścianek w Woydziszkach końcami do rze-
ki Zdzięciołki z Jasem Dąbrówką, częścią
oromych у sianożętnych morgów 36 i 1/2.
Zaścianek sianożętny zbywaiący przy włó-
ce Koszkowskiey nad rzeką Mouczadzią
do włoki siódmey Wouezowskiey у do
dziewiątey Morozowskiey przydany wzglę-
dem podeyścia rzeki morgów dwa W 2.

Rozmiar poi Serafinskick podług Sapie-
żyńskieyo inwentarza.

Wszystkie trzy poletki w ieduych ścia-
nach kwadratem pospołu leżące, maią



— 48І

dłużyny iednakiey sznurów 35 i 'Д? prze-
czyny sznurów 42, facit sznurów 77Vs.
Redukowano z przydatkami wyrażone sznu-

rów 7772, że grunt podły na włók sźe-
snaście.
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Wieś Holowle ma włók swoich 32, a od

wsi Narbutowicz zarabia włók dwie.

Jan Hryncewicz, syny: Leon у Stefan, có-
rek 2 .

Bazyl Hulnicki, syny: Mikołay ż., Symon,
Daniel у Wincenty, cór. 2 .

Bonifacy Jurczuk ż., córka Kastula.
Jan Jurczuk, syny: Stefan, Maciey, To-

masz у Kazimierz. . . ' ,
Tomasz Hulnicki, syny: Piotr ż. у • Gab-

ryel, wnuk Francis . . . .
Bazyl Łabarewicz, syny: Stefan у Józef,

córek 2
Jan Łabarewicz, syny: Francis ż. у To-

masz, córka 1
Pawluk Łabarewicz, syny: Jan, Piotr у

Francis, córek 3 .
Tomasz Bobrukiewicz, syny: Stanisław,

Michał у Jan, с 2
Chwiedor Kiko, syny: Ściepan у Jan,

córka 1
Jan Bobrukiewicz, syny Siemion ż. у

Piotr, wnuka Basia . . . .
Bazyl Bobrukiewicz, syny: Stanisław у

Michał • .
Leon Nowicki, syn Piotr, córka Anna .
Bartłomiey Bobrukiewicz, zięć Stanisław

Hulnicki
Marcin Pławski, syny Symon у Mikołay,

córek 2
Mikołay Pławski, syny: Józef, Andrzey у

Leon, córek 3
Józef Gierus, córki: Paraska у Agata
Leon Babiło, syny: Symon у Stanisław,

córka Helena . . . . .
Józef Babiło, syn Michał, brat Hrehor •
Symon Korszyk, syn Tomasz, oyczym

Chwiedor Buyko ż. . . .
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Stefan Jankiewicz, syn Andrzey, córek 2
Stanisław Woytul, pasierzb Stefan Jan-

kowski у Anna . . . . .
Jan Skirski, córki: Nastusia у Helena
Michał Kiko, syny: Andrzey, Stefan у

Jan w Dworcu, córek 3 . . .
Adam Zahało, syny: Józef i Adam, córek 2
Wasil Nowicki sam wyszedł, syn Jan, có-

rek 3 w domu
Józef Skirski, syn Józef, córek dwie
Jan Jurkiewicz, syny: Tomasz, Michał у

Onufry, córek 2
Tomasz Jurkiewicz,. syny: Kazimierz ż. у

Michał, córek 2
Józef Jurkiewicz, syny: Piotr у Tomasz,

córek dwie ; .
Michał Jurkiewicz, syny: Jan у Francis,

córka iedna
Michał Sidorowicz, syny: Jan, Piotr ż.,

Andrzey i Tomasz . . . .
Symon Zahało, syn Jakub ż., córek 3,

wnuki: Anton у Symon, wnuk 2 .
Jan Zahało, syny: Sebestyan, Mateusz у

Jan, córek dwie
Jan Lipski, syny Bazyl ż. i Jakub .
Daniel Jurkiewicz, syny: Onufry, Symon,

Sebestyan у Bazyl . .
Leon Szynkiewicz, zięć Dawid Szykas,

szwagierek 3
Dominik Zahało, brat Łauryn ż., syn iego

Michał.
Juras Touścik, córek dwie .
Bazyl Zahało, syny: Anton у Ignacy, cór-

ka 1, szwagier Joachim Bubien, syn
iego Symon, córek dwie

Michał Moroz ż., córki: Basia у Wiktoria
Symon Moroz, syny: Joachim, Michał у

Teodor, córka 1 . . . .
Łukasz Bielski, syny: Michał у Łauryn .
Symon Sauras, syny: Tomasz ż. у Eliasz,

córek dwie
Januk Babiło, syny: Hrehor у Mikołay,

córka 1
Symon Wasiukiowicz woyt, syny: Jan у

Wasil, córka 1
Jan Kiko, ml. brat Gabryel, siostra у

matka . • • . . . .
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48
49

50
51

52
53

54
55

56
57

58

58

ПІTomasz Kiko, syny: Michał у Winces
Marcin Bułach, zięć Józef Kiw.ula, córka

Bohumiła
Januk Szczotka, syny: Tadeusz у Michał.
Pawluk Siderowicz, syny: Leon у Ta-

deusz, córek 8 . . . . .
Jan Żybert, córka iedna . . . .
Paweł Hulnicki, syn Symon, brat Stefan

ż., córka 1 . . . • .
Jan Jurkiewicz, syn Józef, córek dwie .
Maciey Tumin, syny Jakub у Bartłomiey,

córek 4
Łauryn Łozowski, syn Michał, córka iedna
Michał Łozowski, s. Kazimierz ż. у Ва-

zył, wnuki". Winces у Stefan
Bartłomiey Łozowski, syny: Andrzey ż.

. . . у Mikołay, córek 2 . . " .
Do arędy HołowJanskiey

Siitmna wsi Holowlów

.Prowent roczni/ pieniężny ze wsi Holowlów.

Pieniądze.

Złote. Grosze.

Z włók ciągłych 474, po zło-
tych 10.; facit . . - 4 7 15

Z włók przyiemnych 774,
po złotych 20, facit . 145 —

Z włók ziemiańskich 19, po
złotych 40, facit . . 7 6 0 —

Z włók Narbutowskich 2,
po złotych 15, facit . 30 —

Jałowicznego z włók ,31, po
złotym iednym, facit . 81 —

Pożarnowszczyzny z tychże
włók 31, po złotym ied-
nym, facit . -. . 3 1 —

Powieprzowszczyzny całą wsią 8 —
Wpisnego czyli groszowego

od złotego po groszu ied-
nym, facit złłotych .

In summa facit .
35
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Dzidklo у danina ze wsi Rolowlów. Żyta
dziakiełnego z włók ciągłych 43A, po rpuł
beczki miary Wileń., facit bk 27s. Żyta
powieprzowszczyzny całą wsią beczkę ied-
ną N beczka 1. Owsa dziakielnego z włók
ciągłych 43A, po puł beczki miary Wileń.,
facit beczek 2*/&. Owsa powieprzowszczy-
zny całą wsią beczka iedna N beczka 1.
Gęsi z włók ciągłych po sztuk dwie, fa-
cit sztuk 972. Kur z włók ciągłych po
sztuk cztery, facit sztuk 19. Kaphmów z
włók ciągłych po iednym, facit sztuk 47*.
Jaiec z włók ciągłych po sztuk dwadzie-
ście. facit sztuk 95. Konopi tartych 7. włók
ciągłych po garści cztery, facit garści 19.
Chmielu z włók ciągłych po solanek tru-
sek cztery, facit solanek 19. Talek z dwor-
nego lnu z włók ciągłych po cztery, facit
talek 19. Drew z dymów ciągłych ośm-
nastu, po wozie iednym, facit wozów 18.
Podwód o mil 40 z włók ciągłych po dwie,
facit podwód 97a. Tygodniowego robotni-
ka z czwierci ciągłey po dni dwa, czyli
z włoki ciągłey iedney po dni ośm, czyni
na tydzień dni trzydzieście ośm N 38.
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Powinność wsi Holowlów.

1-mo. Czynsz wyżey wyrażony o Ś.
Marcinie srybrną monetą punktualnie bez
żadney reszty do dworu wnosić powinni.

2-do. Dziakło у daniny wszeJkie po
zebraniu zboża z pola w iesieni in natura
oddać Jub za rozkazem dwornym pie-
niędzmi opłacić są obowiązani.

3-tio. Gwałtów prócz pańszczyzny z
włók ciągłych dwa do roku pieszych wszy-
scy z domów swoich wychodząc, iednego
tylko dla ognia zostawiwszy, zarobić po-
winni.

4-io, Straż tygodniowa koleyno zwłok
ciągłych do dworu ma być dawana, lecz
w którym tygodniu z którego domu gos-
podarz będzie na straży, z tego domu pań-
szczyzna nie ma być pędzona, na gwałty
iednak bez tey ехсерсуі wychodzić są obo-
wiązani.

5-to. Miód od pszczół swoich po po-
łowie oddawać у bez widza ze dworu pod-
bierać nie powinni, tudzież na wiosnę z
odpadłych у podmiatanych miód у wosk
po połowie do dworu przy widzu dawać
maią.

6-to. Ziemianie we wsi Hołowlach
mieszkaiący, ponieważ na posłudze коп-
ії ey osadzeni, mieć są obowiązani konie
dobre z należytym porządkiem у bronią,
a drogi małe у naywiększe kolleją odby-
wać; te zaś drogi o mil dwadzieście aż
do trzydziestu swoim kosztem odbywać
powinni, większe zaś iako to do Królew-
ca, do Gdańska, Warszawy у do mieysc
tym podobnych za expensą ze skarbu da-
ną, rachuiąc na mile po groszy trzy peł-
nić będą.

1-mo. Czasu pospolitego ruszenia każ-
dy z pomienionych ziemian z uczestnikami
swemi podług wyznaczenia na koniu do-
brym z porządkiem słusznym do boiu
należącym za doszłym rozkazem stawać
powinni.

8-vo. Soi gdy będzie narzucona na
całą włość у ziemianie są obowiązani one
podług proporcyi wyznaczoney przyiąć,
oraz na terminie równą ceną z innemi
zapłacić.

9-no. Piwa у gorzałki na wesela у
chrzciny robić mogą tak iak у całey wło-
ści pozwolono, co zachować powinni po-
dług instruktarza arędarzom danego.

10-mo. Na poiazdy у zaiazdy dóbr lub
granic у inne gwałtowne potrzeby za roz-
kazem dworu z należytą bronią у porząd-
kiem stawać powinni tam, gdzie nazna-
czono będzie у tyle ile ich dwór dyspo-
nować będzie.

11-mo. Do reparacyi grobli, mostów,
karczmy у młynu, ponieważ to iest pospo-
lita dla wszystkich wygoda у potrzeba,
tak ziemianie iako у ciągli należeć po-
winni.

12-do. Piesi ziemianie starać się maią,
ażeby do posług konnych pokupowali
konie, ile się znayduią niektórzy, że dla
uniknienia powinności umyślnie woły tylko
у krowy nabywaią albo maią sposób ku-
pienia, a nie kupuią, zaczym takowi у w
tym przekonani na ludzi ciągłych pań-
szczyznę robiących obróceni być powinni.

13-to. Młynarz Bryczycki porządek
wszelki we młynie Bryczyckim mieć po-
winien, wieprze ze dworu dane ukarmić
należycie, a ieżeliby wieprzów nie ukar-
mił, tedy od koła złotych dwanaście koło-
wego do skarbu zapłacić powinien. Tu-
dzież po zboże skarbowe do mliwa sam
przyieżdżać, odbierać у oddawać ma.

14-to. Podatki do skarbu Rzptey nale-
żące iako zdawna do zamku Zdzięciel-
skiego z tey wsi Holowlów ziemianie у
ciągli wnosili, tak у teraz co rata wnosić
у opłacać maią. A ieżeliby w czasie ta-
kowe podatki reformowano powiększeniem
onych, tedy podług ustawy onych publiczney
do tegoż zamku importować powinni będą.

Granica wsi Holowlów. Poczyna się od
gościńca Bielickiego od stodoliska rzeczką
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Jasiencem w wierzch do Staskowego ,bro •
du ścianką w lewym boku Sieliwonskie
у Wiedrowickie zostawuiąc pola; od pięty
włók Wiedrowickich у Narbutowskich w
też rzeczkę Jasieniec, ztamtąd prostym
trybem mimo poi Narbutowskich do rogu
poi Mołduciow pod Wiedźmę gurę. od

togo rogu miedzą prostą mimo poi wle-
wie Mołduciow у Markowskich w rog
Hliniszcz wsi Hirykow, od tego Hliniszcza
wsi Hirykow mimo sianożęci Raklewskie
w kąt Litewszczyzny przez las Sokołów
Sieliwonskich do stodoliska w rzeczkę Ja-
sieniec, zkąd się granica zaczęła.

rCD

O p i s a n i e d i t f o r u

Opisanie zabudowania dwom Janow-
skiego. Z gościńca Zdzięcielskiego ku
Słowikowszczyznie idącego wieżdżaiąc do
bramy po lewey stronie gumien dwa sło-
mą pod łopatę kryte, z wrotyma podwóy-
nemi na biegunach przy dwóyga wrotach
z zaszczepkami у proboiami żelaznemi.
Tuż przy tych gumnach odryna czyli
staynia słomą pod łopatę kryta z ostrze-
szeniem dranicznym, do niey wrota na
biegunach z proboiami у zaszczepką że-
laznemi, tuż przy odrynie chlew dla by-
dła słomą pod łopatę kryty, przy tym
chlewie wozownia mała dranicami we dwa
rzędy kryta z nakryciem reszty samego
wierzchu słomą, z zaszczepką у proboiami
przy wrotach żelaznemi; tuż przy wozowni
budynek mieszkalny, w końcu którego od
wozowni staynia, wrota do niey tarciczne
podwóyne z proboiami у zaszczepką żela-
zną, przepierzenie do sień tego zabudo-
wania z drzewa okrągłego zarzucone,
wchodząc do sień drzwi tarciczne na za-
wiasach z zasówką żelazną, z proboiami у
zaszczepką, wchodząc do pierwszey izby
drzwi na zawiasach, w tey izbie okien z
szkła czystego trzy z okuciem żelaznym,
piec kafel zielonych z kominkiem nad
dach wyprowadzonym, z tey izby do ко-
mory у z komory do gardyrobki drzwi
na zawiasach z zaszczepkami у proboiami
żelaznemi, całe tego budynku pokrycie
draniczne z zabijanemi po końcach szczy-
tami tarciczneml. W tyle za tym budyn-

kiem chlew dla bydła у owiec słomą pod
łopatę kryty, z drzewa okrągłego zbudo-
wany*. Nadół ppstępuiąc budynek mały
kuchenny, dranicami kryty, z drzwiami
do niego* tarcicznemi na zawiasach, z ok-
nem iednym większym, a drugim mniey-
szym z szkła czystego zrobionemi у z pie-
cem krzyżowym z gliny wybitym. Tuż na-
przeciw tego budynku piwnica z drzewa
okrągłego wybudowana, dranicami kryta,
do którey drzwi na zawiasach у krukach
z zaszczepko у proboiami żelaznemi. Tuż
po lewey stronie "budynek namiestniczy,
czyli folwarczny z piekarnio, dranicami
kryty, z drzwiami do sień na biegunach,
a do izb na zawiasach, z klamkami, za-
szczepkami у ргоЪоіаті żelaznemi. Za tym
budynkiem chlewków dwa dla ptastwa
wybudowanych, słomą krytych, do nich
drzwi z descek na biegunach. Nazad wró-
ciwszy się na dziedzińcu sernik na czte-
rech słupach postawiony, dranicami kryty,
z drzwiami na zawiasach у krukach że-
laznych; daley w gurę od tego sernika
szpichlerz duży stary, gontami kryty ze
wszystkim zamknięciem od żelaza dobrze
sporządzonym, W polu za chlewami pod
gurą lodownia o dwóch zrębach — ieden
na wierzchu pod dachem, a drugim w
ziemi, z drzwiami na krukach, zawiasach,
z zaszczepkami у proboiami żelaznemi,
słomą pod łopatę* kryta. Browar w końcu
stawku stary, dranicami kryty, z wrotyma
do niego na biegunach, z zaszczepką у
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proboiami żelaznemi, przy nim chłew dla
wołów zrobiony, słomą kryty z ostrzesze-
niem draniczriym. Tuż w końcu stawku
młynek dranicami kryty ze wszystkim co
do mJiwa porządkiem, drzwi do niego
tarciczne na biegunach. Ten cały dwór
Janowski częścią parkanem, częścią pło-
tami ogrodzony.

Opisanie gruntów dworu Janowskiego.
1-mo pole Ubirze uroczyszczem nazwane.
2-do pole Piaskowszczyzna uroczyszczem
nazwane. 3-tio pole Zmijowszczyzna uro-
czyszczem nazwane. 4-to pole Śliwka uro-
czyszczem nazwane. Wszystkie te zmiany
mało co morgowane, nie możno przeto
zgadnąć, wieleby morgów w którey było,
ale podług zasiewu żytniego wnoszą na
sposób siewu żyta srzedniego wypaść mo-
że oguJnie morgów 250.

Sianożęcie dworu Janowskiego. 1-mo sia-
nożęć Zmijowszczyzna nazwana przy grun-
cie tegoż nazwiska. 2-do sianożęć Pia-
skowszczyzna nazwana przy gruncie tegoż
nazwiska. 3-tio sianożęć wygon między
Śliwką у Birżami.

Opisanie ogrodów. Około budynków
ogrody dawne warzywne są, zasiane zbo-
żem, oprócz tych ogrodów warzywnych
wielkich dwóch, może być w nich ziemi
dobre у na wszelkie jarzyny zgodney na
morgów 4, osobno przy rumie budynku
starego ogród owocowy ieden N 1. Przy
tym dworze stawek mały karpiami у in-
ną rybą zarybiony.

Zasiewy (Іг огпв Junowskie. Żyta po-
sianego beczek dziewiętnaście у ośmin
dwie, JNT beczek 192/s. Pszenicy ozimey
posianey beczka iedna у ośmina iedna,
N beczka /а. Jarki na zasiew zostawuie
się czwierci trzy, N й/і. Pszenicy jarey
w szpichrzu czwierci dwie у szesnastka
iedna, N 7* іб. Jęczmienia w szpichrzu
beczek trzy у ośmin sześć, N beczek 37*.
Owsa w szpichrzu beczek siedm у szes-
nastka iedna N ?Vi6. Gryki w szpichrzu
beczek dwie у ośmin trzy N 2a/8, Grochu
w szpichrzu ośmin pięć Ń ~°/ъ.

Opisanie zabudowania dworu folwarku
Sawias. Wieżdzaiąc do dworu z gościńca
od Zdzięcioła idącego przez wrota w
szułach dwuch tarciczne na biegunach
podwóyne, gontowym daszkiem kryte, po
Jewey stronie szpichlerz Ł drzewa bruso-
wego niedawno wybudowany, gątami kry-
ty, z gankiem o czterech słupach dużych
у balasikami, drzwi do niego tarcicznych
na zawiasach z zaszczepkami, proboiami у
w iednych zasuwką żelaznymi dwoie, ze-
srzodka у wganku podłoga у stołowanie z
tarczyc, w iednym szpichrzu wschody z
tarczyc dobrze zrobione pod dach, gdzie
w dachu dymników dwa, a w nich okien
z szkła białego w drzewo osadzonych takoż
dwa, wiele szyb stłuczonych maiących; w
tych że szpichrzach zasieków trzy z dy-
lów udziałanych; od tego szpichrza wlewo
udaiąc się, budynek mieszkalny z brusów
stawiony, gątami kryty, wchodząc do sie-
ni drzwi na zawiasach z klamką, antabką
у proboiami żelaznymi; wszedłszy w sień
po lewey ręce drzwi do izby na zawia-
sach z klamką, kruczkiem у proboiami
żelaznymi, w niey okien z szkła czystego
białego trzy, maiących po dwie kwatery
otwieraiących się na zawiaskach у po
dwa kruczki u każdego okna do zaszcze-
piania, piec z kafel, dwa pokoie ogrze-
waiący у kominek kątowy z kominem
nad dach wywiedzionym, stół ieden у
stołek ieden; z niey do drugiego pokoiku
drzwi na zawiasach z zasuwką żelazne, w
nim okiem takowych że iak у w pierw-
szey izbie dwa, stołek ieden; z tego do
bokowey drzwi na zawiasach z klamką,
w tey bokowey okno szklane duże iedne,
piec z kafel szarych z kominkiem nad
dach wyprowadzonym; z tey drzwi do
śpiżarenki na zawiasach z zaszczepką у
proboiem, a w spiżarni okienko niewiel-
kie szklane; z tey że bokówki drzwi do
sieni na zawiasach z zaszczepką у probo-
iami żelaznyini. W tych wszystkich izbach
stołowanie у podłoga z tarczyc. Wyszedłszy
z bokowey do sieni wraz przy drzwiach
wlewo wschody na gure z tarczyc, a przy
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tych drzwi do piekarni na zawiasach z
antabką, w niey okien trzy szklanych w
części potłuczonych, piec krzyżowy z ka-
fel zielonych у gospodarski gliniany, obok
piecy drzwi "do komory na zawiasach z
zaszczepką у zasuwką żelaznymi, w ko-
morze okno szkła potłuczonego; z komory
do śpiżareńki wprzódy opisaney drzwi
na zawiasach z zasuwką żelazne. W tył
tego budynku udawszy się po prawey
ręce chlew słomo kryty, wrót dranicz-
nych dwoie maiący ze wszystkim opada-
iący. Wprost tego chlewu staieńka, słomo
kryta stara, wrota, z dranic na biegunie z
żłobami cale popsutemi; od tey udaw-
szy się wlewo gumno na ośmiu sochach,
słomo kryte, wrót poiedynkowycłi dwoie,
a podwóine tarczyczne iedne, z zastron-
kami w sochi zarzuconemi, na ogrodzie
opodal od budynków stoi browar, drani-
cami kryty, wrota draniczne maiący stary.

Opisanie gruntów dwornych "folwarku
Sawicz. Poletek JKoszczowszczyzna mor-
gów 25. Poletek Łososna morgów 25.
Poletek Biaciuszki morgów 25. Gruntu
Gayboyszczyzna nazwanego, morgów 94.
Gruntu Szklarowskiego alias Kuchmi-
strzowszczyzny 30. Gruntu Doroszowszczy-

zna nazwanego morgów 14, Gruntu Her-
manowskiego morgów 18. Ogrodów dwa
morgów 2. Takowego gruntu morgów in
uniwersum 233 między włokami podda-
nych Sawickich podgaiem Brzozowym
w obrębie przy gruntach mieyskich Zdzię-
cielskich.

Opisanie sianożcci dwornych Sawickich.
Sianożęć uroczyszczem Łososna przy grun-
cie tegoż nazwiska. Sianożęć Kaszczowszy-
zna przy gruncie tegoż nazwiska. Siano-
żęć Douhi les zowiąca się. Sianożęć Bie-
ciuszki pod gruntem tego nazwiska. Sia-
nożęć Kalita zowiąca się. Sianożęć Pa-
stowniki. Sianożęć .Kuehmistrzowszczyzna
przy tym że folwarku, lecz takowa siano-
żęć z gruntem tegoż nazwiska morgów 30
przudana przy Zdzięciele.

Zasiewy dworne Sawickie. Żyta posia-
nego beczek dziesięć N beczek 10. Psze-
nicy jarey w ziarnie ośminę iedną N l/a.
Jęczmienia czwierci trzy N :!Д- Grochu
czwierć iedna N 1/i. Owsa boczek pięć
у czwierci dwie N 52Д. Gryki beczka
iedna у czwwierć N 17*. Siemienia lnia-
nego ośmin dwie N 2/s. In summa zboża
zostawionego beczek \Ъл/г.

13

Wieś Narbutowicze ma włók 20.
Płaci z włoki ciągłey po złotych 8,
z przyiemney pb złotych 10, z czyn-
szowey po złotych 30, z Tatarskiej

po 'złotych 25.

Piotr Andalukiewicz, bracia: Stani-
sław, Paweł у Józef

Józef Gieniuk, syny: Sciopan у Józef,
brat Bazyl

Michał Gieniuk, córek 2, bracia:
Bartłomiey i .Tomasz .

Piotr Woronowicz, syny: Jan у To-
masz ż., wnuki Łukasz у Jan

Janukowa Pieciukowa, syny: Krancis,
bSciepan у Ihnat, córek 3
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К

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

Michał Praniuk młodzian, brat Mikołay
Tomasz Praniuk młodzian, brat Jakub
Januk Gieniuk, syn Kazmierz .
Januk Gieniuk drugi, syny: Jurko у

Joachim, br. Maciey
Józef Tukało, syny: Daniło, Jakub у

Mikołay., cór. Tekła
Chwiedor Darmoied, syn Maciey, pa

sierzb Łauruk у Ńastusia
Stasiuk Gieniuk, syny: Ignacy i Piotr

córka Agnieszka .
Tomasz Hryb, syny: Piotr, Michał у

Winces, brat EYancis żonaty, bra-
tańce: Jan у Mateusz .

Rafał Hryszuk, syny: Łukasz yPaw-
luk, cór. у matka.

Siemion Woronowicz, brat Jan, sio-
stra Katrusza.

Sciepan Gieniuk, mł. brat Tomasz,
siostra Marysia

Sciepan Hryszuk, syny: Januk у Ta-
deusz, córek 8 . . .

Józef Hryszuk, syn Józef, cór. Magda,
brat Tomasz . . . .

Januk Hiryk, syn Michał, szwagier
Jakub Kondrat

Andrzey JBujar, córki: Helena у Ka-
trusza

Pawluk Gieniuk, brat Januk, sióstr 2
у matka

Mikołay Kondrat, córka Katarzyna .
I wsi Raklewicz zarabiaia: Januk Wa-

siukiewicz.
Tomasz Jurczuk .
Kasper Czarnecki.
Michał Hryb
Jurko Lała .
Józef Kiersnowski
Kazus Czarnecki .
Kazmierz Jurczuk.
.Francis Jurczuk .
Januk Wasiukie-

wicz .
Marko Jurczuk
Andrzey Wasiukic-

wicz .
Piotr Paszkiewicz.

L

L

3

2

'U

74

7*

74

74

7»

7»

7o

3

1

2

9

1
2

з

V»

74

7«

7«

7

Vi
7»

2
2
8

18

9

3

23

13

6

5

4

10

6

14
12

25

277«

20

2772

2772

10

10

167*

o

15
772

74
74
74
7*
24 6

10
15
15
15
772

74

7e
7з

7«

74 6

З
10

77а

і21/2



489 —

22

Wieś Hołowle zarabia у do Wesołego
Dworu opłaca .

Do arędy Narbutowskiey podług kont-
raktu

Między włościany utajono, za który
całą wsią płacić .

Jałowicznego z włók 17, po złotym 1
oprócz 3 włók wolnych.

Groszowego czyli wpisnego z tych że
w łók ] 7, po groszy 10 .

Morgowego za morgi w uroczyszczach
niżcy opisanych całą wsią

Sinnma wsi Narbutowicz .
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Bzialdo ze wsi Narbutowics. Żyta z
włók ciągłych 674, a przyiemnych '27/24,
eflicit z włók 8 у li/u, z włoki tak ciąg-
łey iako у przyiemney po beczce iedney,
facit beczek 82/i i garcy 6. Owsa z tych-
że włók 81:!/24, po beczce iedney, facit
beczek 82Д у garcy 6. Gęsi z tychże włók
81:!/24 po sztuk dwie, facit sztuk 177i2.
Kapłunów z tych że włók 8K!/24 po sztu-
ce iedney, facit sztuk 8]я/н. Kur z tych
że włók 813/24 po sztuk cztery, facit sztuk
З470. Jaiec z tych że włók 81:!/24 po sztuk
dwadzieście, facit sztuk 1847э. Konopi
tartych na niewodowe nici z tych że włók
po garści 4, facit garści 347c Chmielu
całą wsią solanek trusek piętnaście N 15.
Siana całą wsią wozy pięć W 5. Talek z
dwornego lnu na swoich dniach z każde-
go dymu wyprząść powinni po cztery, fa-
cit z dymów 22 talek 88. Pod wód o mil
40 z włók ogułem wszystkich siedmnastu,
oprócz wolnych trzech włók, po dwie do
roku zasłużyć powinni, facit podwód 34.
Tygodniowego robotnika z włoki ciągłey
na tydzień po dni ośm, facit z włók ciąg-
łych' sześciu у czwierci iedney dni pięć-
dziesiąt, N 50. Drew z każdego dymu po
wozów dwa, facit wozy 44.

Powinność wsi Narhdowicz.

1-mo. Czynszu z każdey włoki ciągłey
raz do roku moneto nie brakowną około
S-o Marcina płacić maią bez żadney resz-
ty po złotych ośm, z przyiemney po zło-
tych 10, z czynszowey po złotych trzy-
dzieście, a z tatarskiey po złotych 25.

2-do. Dziakło у daninę różną, ut supra
opisaną, in natura lub pieniędzmi podług
ceny ze skarbu ustanowioney w iesieni
oddać powinni.

3'tio. Gwałty prócz pańszczyzny wyż
wyrażoney robić powinni tym sposobem:
z włók ciągłych, przyiemnych у czynszo-
wych do orania cztery, do wywozu drze-
wa na budynki dwa, do żniwa sześć, do
sprzątania siana dwa, in summa gwałtów
czternaście, na które to gwałty iednego
tylko dla ognia zostawiwszy wychodzić po-
winni, a od rana aż do zachodu słońca
należycie zarabiać inaią.

4-ło. Miód od pszczół po połowie z dwo-
rem Janowskim ma być dzielony, którego
żaden poddany ani na wiosnę podmiatać,
ani w iesieni podbierać bez wiadomości
dworu, oraz do inszey włości nikomu
przedawać nie powinien.

54o. Powieprzowszczyzny taż wieś
Narbutowicze z całą włością Janowską,
oprócz dziakła, ogułem podług dawnego

62
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zwycżaju żyta beczek trzy у owsa beczek
sześć co rok do dworu Janowskiego od-
dawać powinni.

Granica wsi Narbidowicz. Wszystkie
trzy poletki w iednych ścianach bokami
do siebie postanowione. Pierwsza ściana
końcowa od gruntu Popowskiego у od
włók wsi Dremuciowców у od gruntu fol-
warku pJebańskiego у od włók wsi Moł-
duciow, druga ściana boczna tegoż popa
Spaskiego, trzecia ściana boczna od włók
sioła Tatarskiego, czwarta ściana końcowa
już nie prostym trybem, ale wężykiem
granicą pana Zawyszy у granicą pani Sze-
mietowey w pewnych nie piennych gra-
nicach. Czyni w tych trzech połetkach
gruntu śrzedniego włók 20/6,- z tych od-
chodzi gruntami ichm. pp. Zawyszy у
Szemietowey, które są między włokami

. Narbutowskiemi w kilku mieyscach sza-
chownicami, morgów szesnaście N 16.

Zaścianek przydatkowy nazwany Ubie-
rzach przy ścianie nowych włók Dremu-

ciowskich od połuboczków popowskich
przy ścionie od gaiu iegomści nowo zało-
żoney, końcami do przydatków Dremu-
ciowskich do nowych włók przydanych,
czyni w tym przydatku pola oromego z za-
roślami po części z sianożęciami morgów
czterdzieście N 40. Za podwyszeniem
czynszu do włók wszystkiego sioła Nar-
butowców na włók dwadzieście przydano.

Drugi zaścianek przydatkowy nazwany
u Jasienca w końcu włók tatarskich, przy
granicy włók pani Szemietowey, czyni
morgów dwanaście, także za podwysze-
niem czynszów wszystkiemu siołu Narbu-
towiczom na włók 20 przydano. Czyni w
tym siele Narbutowiczach wszystkiego
gruntu włocznego z przydatkami oromego
śrzedniego, oprócz gruntów cudzych mię-
dzy włokami Jeżących, morgów sześćset
czterdzieście dwa, z tych rachuiąc przy-
chodzi na włók dwadzieścia, na każdą
włókę po morgów trzydzieście dwa у prę-
tów trzy.
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Wieś Raklewicze ma włók 8, płaci z wło-

ki ciągłey po złotych 8, z przyiemney po

złotych 10, czynszowych po złotych 40.

Michał Hryb, syny: Piotr у Symon, cór-
ka Basia

Francis Jurczuk, córki: Maryna, Nastusia
у Teressa . ' .

Andrzey Polak, syny: Jakub, Józef у
Januk

Łauryn Lała wdowiec, syny: Januk у
Juruk . . : . . . .

Marko Jurczuk wd„ syny: Anton, Kaz-
mierz, Maciey, Francis у Dominik.
córki: Maryanna у Katrusza, wnuk
Józef

Januk Jurczuk mł., siostra Anna у matka
Piotr Paszkiewicz, szwagier Jurko Ko-

łątay żonaty

s у t

Ludność

cc

K
ob

ic

Osoby.

3

1

4

3

7
1

2

2

4

1

4
2

2

x а с у г

Uprząż.

K
on

ie

W
oł

y.

Sztuki.

—

—

1
1

2

2

1

1

1

2
1

2

i.

u
ll

e
sz

cz
oł

y

Рн

—

—

—

—

—

— •

20

W ł

ó

bo
rt'

'A

7*

V*

'A
7*
»/•

о к i

o

rz
yi

em
;

Рч

'/(!

Vе

7«

7«

_
724

VB

zy
n

sz
o^

—

—

—

74

Czynsz
z włók.

d

o

tS]

O

o

3

3

3

12
2

4

d
N

O

O

20

20

20

20

—
127*

772



— 491 —

10
И

12

14
15
16

17

18

19
20

21

21

Andrzey Jasiukiewicz, syny: Sciepan ż.
у Januk

Januk Jasiukiewicz, syn Łauruk, brat
Andrzey ż., córek 3 . . . .

Józef Kiersnowski, córki: Koza у Helena.
Kasper Czarnecki, syn Leon, córka Ma-

ryanna
Kazus Ozarnecki, syn Januk, córki: Ka-

trusza у Barbara .
Juruk Lała, syny: Tomasz ż. у Francis.,

córek 2 . . . . . .
Kazus Polak, córki Magdalena у Basia .
Bartłomiey Jurczuk, syn Józef.
Januk Jasiukiewicz wcL s. Jakub ż., Ta-

deusz, Januk у Mateusz
Tomasz Jurczuk wd., s. Jurko у Sciepan,

brat Augustyn, synów iego 3 .
Kazmierz Jurczuk, syn Marcin, brat Ja-

nuk żonaty
Cimoch Krayczy, syn Łauruk .
Jakub Jurczuk. syny; Juruk у с Kastula,

Agata, Anna у Prań
Juruk Jurczuk mł., bracia Maciey у Bau-

truk .
Arędarz Moskalowski zarabia .
Jałowicznego z włók ośmiu po złotym

iednym. . . . . . .
Groszowego z włók 8 po groszy 10 facit
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Dziaklo ze wsi Raklewics. Żyta z włók
ciągłych у przyiemnych 72Д po beczce
iedney, facit beczek 72Д. Owsa z tych że
włok po beczce iedney, facit beczek 72A-
Gęsi z tych że włók po dwie, facit
sztuk 15. Kapłunów z tych że włók po
iednym, facit sztuk Iі/z. Kur z tych że
włók po sztuk cztery, facit sztuk 30.
Konopi z tych że włók po garści cztery,
facit garści 30. Talek łokciowych z dwor-
nego hm na swoich dniach wyprząść po-
winni po dwie, facit talek 15. Drew do
opału z każdego dymu po wozów 2, facit
wozów 15. Chmielu solanek siedm у
czwierci trzy solanki JN solanek 7;1Д-

Siana wozy iedynaście N 1 1 . Jaiec z
tych że włók ciągłych у przyiemnych 72Д
po sztuk 20, facit sztuk 150.

Powinność wsi Rakleicicz.

1-mo. Podwód o mil 40 z włók ośmiu
po dwie do roku odbyć powinni, facit
podwód szesnaście JM 16.

2-do. Robotę tygodniową czyli pań-
szczyznę z włoki ciągłey tym sposobem
odbywać у zarabiać powinni, jako iest w
powinności Narbutowskioy opisano, którey
pańszczyzny na tydzień ze wsi Raklewicz
wypada dni 42.
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3-tio. Gwałtów na rok prócz tey pań-
szczyzny czternaście zarobić powinni, na
które gwałty, z czym dwór każe. wycho-
dzić maią.

4-to. Miód od pszczół po połowie ze
dworem ma być dzielony, których pod-
bierać у podmiatać bez widza dwornego
niewolno.

5-io, Do powieprzowszczyzny żyta у
owsa podług dawnego zwyczaju gdy włość
cała Janowska zsypować będzie, w pro-
porcyi tych wsi dokładać się maią ad
eumplementum trzech beczek żyta у sze-
ściu owsa. Dalsze powinności iednostayne,
jakie są opisane pod wsią Narbutowi-
czami.

Granica wsiRaklewicz. Pierwsze pole
sadzibne w położeniu bokiem iednym do
przydatków ichże pod Hirykami leżących,
a drugim bokiem do wygonu у do włók
drugiego pola tegoż sioła Raklewicz, koń-
cami iednymi do ściany boczney włók sa-
dzibnych Zapolskich, a drugiemi końcami
do zaścianku sianożętnego nazwanego So-
kołowa Tatarskiego, dłużyny iednakiey
sznurów 28, przeczyny iednakiey sznu-
rów 10, prętów 3, facit morgów 96 у prę-
tów 4. Drugie pole w lesie w końcu włók
borowych Markowskich obok zaścianku
sianożętnego tatarskiego, nazwanego Soko-
łowa nad wygonem Raklowskim, dłużyny
iednakiey sznurów 281/2, przeczyny ied-
nakiey sznurów IO1/2, facit lasów z sia-

nożęciami morgów 99/22і/г. Trzecie pole
w Boru przy gościńcu Nowogrodzkim,
przy boku włók Markowskich, drugim bo-
kiem do włók tatarskich Hołowlewicz,
końcami iednemi do lasowych włók
Raklewskicb, dłużyny iednakiey sznu-
rów 20, przeczyny iednakiey sznurów 8,
facit morgów 53 у prętów 10. Zaścianek
przydatkowy tegoż sioła Raklewicz leżący
obok tegoż siota Raklewicz włók sadzib-
nych у przy ścienie boczney włók Hiryc-
kich, końcem iednym do zaścianku siano-
żętnego tatarskiego nazwanego Sokołowa,
drugim końcem do ściany boczney włók
Zapolskich, czyni w tym zaścianku przy-
datkowym gruntu oromego z sianożęcią
morgów trzydzieście. JN1 morgów 30. Item
zaścianek przydatkowy tegoż sioła Rakle-
wicz na uroczyszczu Źablindzinem przy
naddatkach у przy ścienie włók sadzi b-
nych sioła nowo wymierzonego Markow-
ców czyni gruntu oromego morgów pięt-
naście, prętów 29i/2, N morgów 15, prę-
tów 29i/2. Czyni w tym siele Raklewi-
czach . wszystkiego gruntu we włokach z
przydatkami oromemi srzedniego z siano-
żęciami, zaroślami Jasowemi morgów dwie-
ście dziewięćdziesiąt pięć у prętów sześć,
z nich rachuiąc na włók ośm względem
częścią podłości gruntów у lasów, bagn
na pasznią niezgodnych, przychodzi na
każdą włókę po morgów trzydzieście sześć
у prętów dwadzieście siedm, N po mor-
gów 36 у prętów 27.
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Wieś HiryM ma włók 4, płaci z wło-
ki ciągłey po złotych 8, z przyiem-
ney po złotych 10, z czynszowey у
ziemiańskiey po złotych czterdzieście

N 40.

Dominik Kordasz ż., brat Kazus żo-
naty . . . . . .

Januk Kordasz ż., s Januk у An-
ton ż., wnuk Michał
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3 Pawluk Pieciuk, syny: Jakub у Sta-
siuk, oyciec Andrzey

Kazmierz Pieciuk, bracia: Michał,
Ignacy у Mikołay, co. 3

o Jurko Cimoszewicz, syn Jurko, córka
Justyna

6 Sciepan Paszuk, syn Michał, с Ma-
rysia, Kair,, Agnieszka

Jan ЯгуЬ, syn Sciepan, córka Pran-
cessia .

Janowa Pieciukowa z Narbutowicz
zarabia . . . . . .

Bartłomiey Wiszniarzewski z Moska-
lów . . . . . .

Jałowicznego z włók 4 po złł. 1, a
groszowego od złł. po groszu

Summa wsi Hiryków.

Wieś Markowszczysna, ma włók 4,
z nich równa płata iak wsi Hiryków.

Paweł Wyganowski bojar, syny: Mi-
ron, Hrehor у Leon

Jerzy Paszkiewicz boiar, córka Ka-
stula

Piotr Hiryk, syny: Michał у Józef,
córek 4

Józef Hiryk, syny: Mikołay, Anton у
Jan, córek 2. . . . .

Co do chłopca Hiryka z W. Dmo-
chowskim, iest to właśnie syn pod-
kreślonego Antona, tego chłopca
matka porzuciwszy męża wyprowa-
dziła dzieckiem, oyciec iego у te-
raz mieszka za moią wiadomością
u W. Pileckiego w Zapuszney, a
stryi Jan iest przy fabryce papier-
ni w Orłinie, drugi stryi Mikołay
dawno zbiegł, stryjeczni bracia ie-
go oyca Michał siedzi chatą w tey-
że wsi Moskalach, a drugi Józef
co był przeniesiony do miasteczka,
oddany w rekruty.

Anton Piotrowski, ziemianin, córki:
Rozalia у Barbara.
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Hryhor Nieprawski, ziem., syn Mi-
chał, brat Jan, córek 3.

Symon Paszkiewicz boiar, syny: Jan
у Wasil

Floryan Piotrowski, syn Marcin, cór-
ka TekJa, ziemianin

Józef Paszkiewicz, syn Wincenty, c.
Agnieszka, ziemianin

Maciey Woronko, syn Józef, cór. 3,
zięć Tomasz Jasiukiewicz

Sciepan Woronko, syny: Pawluk i.,
Jan, Michał, wnuk Maciey .

Józef Paszkiewicz drugi, córki: Anna
у Kasia, bojar . . . .

Juras Tumuk, syny: Łukasz, Michał
у Józef, córka Anna

Jakub Tumuk z MoskaJów
Jałowicznego z włók czterech całą

wsią po złł. 1 . . . .
Groszowego od złotego po groszu ied-

nym
Snmma wsi Markowszcsyzny

Wieś Moskale alias Siodlarze, ma
włók 4, z nich równa płata iak wsi

Hiryków.

Michał Rudomski, brat Jerzy, siostra
Anna, ziemian. . . . .

Bartłomiey Wiszniarzewski, syn Jan
ż., wnuki Łauryn у Józef

Józef Wasiukiewicz, syny: Fabian,
Kazimierz, Piotr у Ignacy, с 4 .

Stanisław Wasiukiewicz, córek 2, pa-
sierzb Jan Maciewicz .

Jakub Tumuk, syny: Ludwik, Maciey,
Stanisław у Mikołay, c l .

Jerzy Wyganowski, syny: Andrzey у
Michał, brat Stefan, syn iego Sy-
mon

dciepan Wyganowski, córka Kastula
Arędarz MoskaJowski
Sciepan у Maciey Woronkowie z

Marków. . •
Paweł Wyganowski z Markowszczyzny
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Jerzy у Józef Paszkiewicze z x\lar-
kowszczyzny .

Jałowicznego z włók 4 po złł. 1, gro-
szowego od złotego po groszu 1 .

Siimma wsi Moskalów alias Siodlarzów
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IF^ś Miklasze ma Zmijowską włókę 1 у

czwierć, płaci z włoki eiągłey po złotych

ośm, z przyiemney po złotych dziesięć

N 10.

Piotr Mikłasz, brat Sciepan żonaty .
Bartłomiey Mikłasz, syny: Michał у Jan,

córek 2
Michałowa Mikłaszowa, syn Bautruk, cór-

ka Agata
Jałowicznego z włoki Р Д
Groszowego od złotego po groszu iednym
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Dziaklo z wsiów Hirykow, Markow-
szczyzny, Moskalom у Miklaszów z włók
ciągłych у przyięmnych sześciu у czwierci
trzech należy: Żyta z włók ciągłych у
przyiemnycli 63/4 po beczce iedney, facit
beczek 674. Owsa z tych że włók po
beczce iedney, facit beczek 674. Gęsi z
tych że włók po sztuk dwie, facit sztuk ІЗ1/2.
Kapłunów z tych że włók po iednym,
facit sztuk 674. Kur z tych że włók po
sztuk cztery, facit sztuk 27. Jaiec z tych
że włók po sztuk dwadzieście, facit
sztuk 135. Chmielu z tych że wsiów so-
lanek siedm у czwierć N solanek 7i/4.
Konopi tartych na nici niewodowe z tych
że włók po garści cztery, facit garści 27.
Drew z dymów ciągłych у boiarskich 25
oprócz ziemian po wozów dwa, facit wo-

zów pięćdziesiąt, N 50. Podwód o mil 40
z włók ciągłych, przyięmnych у czyn-
szowych po dwie do roku, facit pod-
wód 22n/24. Tygodniowego robotnika alias
pańszczyzny z włók tylko ciągłych po dni
ośm zimo у latem, facit dni na tydzień 33.
Siana ogułem z tych wsiów należy wozów
czternaście N 14. Talek z każdego dymu
ciągłego у boiarskiego z dwornego lnu
wyprząść na swoich dniach powinni po
talek cztery, facit talek 100.

Powinność wsiów Hiryków, Markowszczyz-
ny, Moskalów у Miklaszów.

1-mo. Czynszu z każdey włoki ciągłey
raz do roku moneto nie brakowną około
S-o Marcina opłacić maią bez żadney
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reszty po złotych ośm, z przyiemney po
złotych dziesięć, z czynszowey у ziemiań-
skiey po złotych czterdzieście.

2-do. Dziakło у daninę różną, ut su-
pra wyspecyfikowane, in natura lub pie-
niędzmi podług ceny ze skarbu ustano-
wioney opłacić czyJi oddać л iesieni po-
winni.

3-iio. Gwałtów na rok prócz pańszczy-
zny czternaście tak boiarowie jako у cią-
gli zarobić powinni z czym dwór każe у
ze wszystką siemią, iednego tylko dla
pilnowania ognia w domu zostawiwszy.

4-to. JStraż tygodniowa koleyno z włók
tylko ciągłych do dworu ma być odby-
wana, Jęcz w którym tygodniu gospodarz
będzie na straży, z tego domu pańszczyz-
na nie ma być pędzona, na gwałty iednak
bez ехсерсуі stróża wychodzić obowią-
zani.

5-to. Miód od pszczół swoich po poło-
wie ze dworem ma być dzielony, którego
żaden poddany ani na wiosnę podmiatać,
ani w iesieni podbierać bez widza ze
dworu nie powinien.

6-to. Gruntów własnych do cudzey
włości naymować, zastawiać у przedawać
pod winą у karą nie wolno, nawet ieden
drugiemu bez wiadomości dworu zawo-
dzić niema.

7-mo. Do powieprzowszczyzny żyta у
owsa podług dawnego zwyczaju gdy włość
cała zsypować będzie, w proporcyi tych
wsi dokładać się maią ad cumplementum
trzech beczek żyta у sześciu owsa.

8-vo. Do podymnego skarbowi Rzpltey
należącego równo z innemi wsiami przy-
kładać się maią у со rata punktualnie
opłacać powinni.

Granica wsiów Eiryków, Markowszczy-
zny у Moskalów. Zaścianek nazwany Blin-
dzin, leżący na Markowszczyznie między
gruntami włocznemi, to iest sioła Hiry-
ków, Markowców, Siodlarzów w nim la-
sów, zarośli drzewa różnego, brzozowego,
dembowego, laskowego, gruszkowego, ja-
błonowego czyni gruntu niskiego na pole
orome nie podobnego morgów czterdzie-

ście, przyieli poddani na Markowszczyznie
mieszkaiące wyż mianowane na wszystkie
włók dwanaście dla wypustów bydłu swe-
mu roboczemu у na dryworub, którzy
poddani wszelakie pożytki z tego zaścian-
ku Blindzin sobie każdy za równo у wol-
no mieć у zażywać maią, a do skarbu
iegomści czynszu rocznego powinni opła-
cić w każdy rok z każdego morga po
groszy 3,—czarni kop 2 litewskich.

Rozrządzenie pomiary włók tego sioła
Markowców. Pierwsze pole sadzibne Hi-
ryków na czterech włokach mieszkaiących
w takim położeniu: bokiem do ściany daw-
ney leżącey przy naddatkach łtaklewskich
у przy końcach włók Zapolskich, drugim
bokiem, do drugiego .pola tych że Hiry-
ków w szachownicach leżącego, końcami
do ściany końcowey włók Kurpieskich, a
drugiemi końcami do zaścianku sianożęt-
nego tatarskiego, nazwanego Sokołowa,
dłużyny sznurów 66, przeczyny sznurów
3,—czyni w pierwszym polu gruntu oro-
mego z sianożęcią morgów 66. Drugie
pole obok tego pola sadzibnego na różnych
mieyscach w szachownicach, to iest nad
rzeczką Markowką, nad wygonem oro-
mego z sianożęcią morgów czternaście.
Item przy ścienie tatarskioy oromego mor-
gów sześć у prętów dziesięć. Obok pola
sadzibnego oprócz lasu morgów sześć.
Item dawne przymiarki ich w Blindzina
wedle przydatków włók nowych Mar-
kowców co się po nich zostało, morgów 4,
prętów 20. Trzecie pole w Boru wespół
z Siodlarzami у Nowosiołkiem, iako niżey
opisano.

Zaścianek przydatkowy pod Blindzinem
tymże Hirykom na włók 4 dano mor-
gów 6. Czyni tym Hirykom na włók 4
gruntu włocznego włók 4/25, zliszek na
podłość odchodzi.

Pomiura. у rozporządzenie nowych włók
4-ch Markowców. Pierwsze polo sadzibne
w takim położeniu: bokiem iednym do
ściany dawney Machowskiey do włók te-
raznieyszych Siodlarskich, drugim bokiem
do drogi dawney Markowskiey ku tatarom
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Jeżącej y ku ogrodom przydatkowym Rak-
lewskim, Hirykowskim у SiodJarskim,
końcami iednemi dawney włók tatarskich,
a drugiemi końcami do rzeczki Markow-
ki, z sadami Markowskiemi, dłużyny temu
polu sadzibnemu sznurów 17, przeczyny
sznurów 5 у prętów 6, czyni w tym polu
sadzibnym morgów 31. prętów 22. Item
przydatki do tego pola sadzibnego na
włók 4 według potrzeby na Korobieykow-
szczyznie przy ścienie tatarskiey, drugie-
mi końcami do przydatków Raklewskich,
to iest na iedną włókę w porządku od
ściany Markowskiey łeżącey, przydatek
odmierzono przy samey drodze Markow-
skiey ku tatarom łeżącey oromego z sia-
nożęcią morgów cztery, na wtóra włókę
tamże wedle tego przydatku oromego z sia-
nożęcią morgów 3/10, na trzecią włókę
tamże morgów 2i/s, na czwartą włókę przy
naddatkach Hirykowskich oromego z sia-
nożęcią morgów 2i/a — czyni zniozszy te
przydatki gruntu oromego z sianożęcią
morgów dwanaście у prętów dziesięć.
Drugie pole nazwane Widugiry za kamie-
nicą w położeniu bokiem iednym do ścia-
ny, dawney Machowskiey, a boczney włók
Siodlarskich. drugim bokiem do włok Hi-
ryckich, końcami iednomi do samey rzecz-
ki Karaczowki, a drugiemi końcami do
ściany końcowey włók Kurpieskieh, dłu-
żyny iednakiey sznurów I01/2, przeczyny
iednako porównawszy oba końcy sznurów 8,
czyni morgów 41, prętów 10. Item zaścia-
nek przydatkowy pod Blindzinem nad sa-
mą rzeczką у nad wygonem na ogrodach
bywszych folwarcznych Mackowskich po
części z sadami у z sianożęciami morgów
sześć JNr 6. Item przydatki sianożętne do
tychże nowych włók między ścianami to
iest przy ścienie włók у ogrodów starych
Siodlarskich у przy ścienie włók Hirye-
kich obok przydatków Hiryćkich w koń-
cu przydatków Zapolskich na Kamienicy
leżących nad rzeczką Markowką z siano-
żęciami, z zaroślami, chrustami morgów 4.
Trzecie pole w Boru leżące bokiem ied-
nym do włók Iliryokich, drugim bokiem-

do włók Siodlarskich, końcami do gościń-
ca Nowogrodzkiego, a drugiemi końcami
do ściany boczney włók lasowych Rak-
lewskich, dłużyny sznurów 20, przeczyny
sznurów 7 у prętów 2,— czyni morgów 48.
Czyni wszystkiego gruntu Markowców
włók 4/19/12. Zliszek na podłość odchodzi.

Pomiara włók Siodlarsldch. Pierwsze
pole sadzibne w położeniu bokiem do
ściany у do# ich że włók drugiego pola, a
drugim bokiem do przydatków ogrodów
ich że dawnich, końcami clo rzeczki Mar-
kowki, a drugiemi końcami do rzeczki
Karaczowki do końców włók nowych na
uroczyszczu Widugirskich, dłużyny sznu-
rów 21, przeczyny sznurów 5,—czyni mor-
gów 35. Tam że obok ich ściany sadzib-
ney a nad wygonem przy końcu przy-
datków Hiryćkich stare ogrody do tych
że sadzibnych włók Siodlarzom przydane,
dłużyny sznurów 12, przeczyny w iednym
końcu od Kamienicy sznurów 7, w drugim
końcu pod wygonem ku rzecce iMarkowce
w ostrym klinie czyni oromego z-sianożę-
ciami z lasem morgów 14. Drugie pole
na Maekowszczyznie, bokiem iednym do
włók Mołduciowskich, a drugim bokiem
do ich że sadzibnych włók, końcami do
ściany tatarskiey w prostym trybie nio-
dochodząc kładowisk tatarskich łeżącey, a
drugiemi końcami aż do ściany mieyskiey,
dłużyny sznurów 46, przeczyny sznu-
rów 4/6,—czyni z lasem, z sianożęcią mor-
gów siedmdziesiąt у prętów szesnaście
N morgów 70 prętów 16. Trzecie pole na
Boru bokiem do gruntu p. Moszynskiego,
a drugim bokiem do włók nowowymie-
rzonych, końcami do gościńca Nowogrodz-
kiego, a drugiemi końcami aż do ściany
boczney włok Raklewskich lasowych, dłu-
żyny szuuró w 20,przeczyny sznurów 6,-czyni
morgów 40. Przydatek tych że Siodlarzów
przy naddatkach Hiryćkich na Hanczarow-
szczyznie morgów 6, czyni we wszystkich
trzech poletkach na cztery włoki Siodłarskie
gruntu oromego z lasami bagnistemi5po czę-
ści z sianożęciami włók 5/15/16. Żliszok
na podłość gruntu odchodzi.
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Zaścianek МоЫисге, ziemianie, ma włók 13

płaci z włoki po złotych polskich 38.

Ignacy Brankowski, syny: Jakub, Bartło-
miey у Stefan, cór. 2 .

Andrzey Baszkowski, syn Stefan, córka
Ułianna

Ignacy Baszkowski, syny Symon ż. у Jan,
wnuka Kasia . . .

Ludwik Wołczecki, wnuki Ignacy, Stani
sław у Teressa . . . .

Sebestyan Wasiukiewicz, syny: Piotr, Jó-
zef у Jan

Stanisław Matusewicz, syny: Adam, An-
toni у Michał . . . .

Andrzey Matusewicz, syny: Jan, Mikołay
у Stanisław, b. Jan . . . .

Jan Jakubkiewicz, córki Dorota у Anna .
Stanisław Jakubkiewicz, syny: Adam, Ta-

deusz, Piotr у Michał . . . .
Jan Matusewicz, córki: SaJomea у Ma-

rysia
Bazy] Jarmołowicz, syny: Jan, Franciszek

у Mikołay, cór. 2
Mikołay Baszkowski, syn Jan, cór. Mał-

gorzata
Łauryn Wasiukiewicz, syn Jan у Wiktory,

córek 2 . . . . . .
Wincenty Lipski, syn Jan, córka Kata-

rzyna
Benedykt Jawłosewicz, córka Petronełla .
Stanisław Jawłosewicz wdowiec, córek 3.
Józef Wasiukiewicz, syn Michał ż., córek 2
Jerzy Lipski, zięć Łukasz Turul, córka

Kostancya
Jerzy Matusewicz, syny: Jan у Franci-

szek,- cór. Anastazya . . . .
Józef Lipski, syn Tadeusz, brat Kazmierz,

cór. Józefka
Augustyn Miachowski, syny: Jan у Igna-

cy córek 3 . . . .
Marcin Wasiukiewicz, córek 3 ma .
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Groszowego od każdego złotego po groszu
iednym facit

Summa zaścianku Molduciow .

Granica zaścianku Mołduc z Sapieżyn-
skiego inwentarza. Wszystkie trzy pola w
iednych ścianach kwadratem pospołu le-
żące. Pierwsza ściana boczna przy włokach
Mackowskich, a druga od włók plebań-
skich, końcami iednemi do ściany końco-
wey włók Narbutowskich, a drugiemi

•

53 55
113

17 31
48

4 13
16

510
14
14

końcami do włók mieyskich, dłużyny ied-
ney sznurów 57, przeczyny sznurów 27,
prętów 3, facit morgów 519, prętów 1972-
Efficit włók 17, morgów 9, prętów 19V2.
Redukowane na włók szesnaście N 16, z
których trzy wolne do plebanij Zdzię-
cielskiey.
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Wieś Saiuicze, ma włók 91/з. płaci z wło-

ki ciągłey po złotych 12, z ziemiańskiey

po złotych sześćdziesiąt cztery.

Łukasz Gnoinski, siestrzence: Woyciech,
Józef у Nastula .

Leon Wanczuk, syn Mateusz, brat Symon,
cór. Maryan

Samus Szyszka, bracia: Józef у Marcin,
córek 2

Tomaszowa Jurkiewiczowa, syny: Ignacy,
Hrehor, у Bartłomiey., c. 2 .

Michałowa Łabaczowa, syn Symon, córka
Magdalena . . . . . .

Paweł Kiec wd., syn Jan ż., córka iego
Wiktosia . .,

Hryhory Labiecki, syny: Michał у Stefan,
córka Bryida

Daniel Lebiecki, syny: Gabryel у Stefan,
cór. 1, woźny . . . . .

Piotr Lebiecki, syn Paweł, cór. Kasia у
Anna

Michał Lebiecki, syn Maciey, с Marysia,
Hele., Teres, у Elżbieta

Jan Żuk wd., brat Hrehor ż. córek iego 5
Marcin Litwin, syny; Jan у Józef, с An-

na, brat. Klara . . . . .
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13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

Jan Sokołowski, syny: Józef, Piotr, Joa-
chim у Andrzey . . ' .

Wasi! Jurkiewicz wd., syny: Symon у
Hrehor, cór. Marysia . . . .

Michał Jermałowicz, syny: BazyJ у Sy-
mon, с Kasia у Teresa

Mikołay Lebiecki, syny: Michał у Józef,
c. Helena у Agnieszka . . . .

Jan Lebiecki, syn Franciszek, córki: Ró-
ża у Marysia

Antoni Lebiecki, bracia: Wincenty у Jan,
cór. 1, siostra 1

Józef Lebiecki wd., zięć Piotr Lewosz-
kiewicz, szwagierka Helena .

Symon Klimowicz, syn Jan ż..
Francis Klimowicz, syny: Jan у Paweł,

córki: Anna у Basia . . . .
Jerzy Lebiecki wd., syny: Mikołay у Sy-

mon ż., wnuki: Alexander, Jan, Anto-
ni, Jan drugi, Jozefata, Marysia у Te-
ressa, Józef gdzieś służy . .

Dzienis Matys gdzieś wyszedł z synem
Leonem.

Jałowicznego, powieprzowszczyzny у po-
żarnowszczyzny całą wsią

Summa wsi Sawicz ciągłych у ziemian
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Dziak/o ze wsi Sawicz z włók ciągłych
czterech у dwónastki należy: Żyta dzia-
kielnego z włók ciągłych po puł beczki,
facit beczek 2 у garcy 6. Powieprzow-
szczyzny czwierć ietlna N %. Owsa dzia-
kielnego z włók ciągłych po puł beczki,
facit beczek 2 у garcy 6. Powieprzow-
szczyzny całą wsią czwierć iedna, N l/i.
Gęsi z włók ciągłych po dwie, facit sztuk
ośm у Ve, N 8'/c. Kapłunów z tychże
włók po icdnym, facit sztuk 4Vi2. Kur
z tychże włók po sztuk cztery, facit 17'/з.
Jaiec z tychże włók po sztuk 20, facit
sztuk 877з- Chmielu z tychże włók po
solanek trusek 4, facit trusek 17уз. Ko-
nopi z tychże włók po garści cztery, fa-
cit garści 17Уз. Talek z dwornego lnu na
swoich dniach wyprząść powinni po czte-
ry, facit talek 17]/з. Drew z dymów ciąg-

łych po wozów dwa na rok, facit wo-
zy 18.

Dalsze opisanie powinności wsi Sawicz.
Z włoki ciągłey pańszczyzny tygodniowey
kobita lub męszczyzna dni ośm z czym
dwór rozkaże odbyć powinni, którey pań-
szczyzny na tydzień wypada dni 32'/з.
Gwałtów prócz pańszczyzny czternaście, to
iest do orania cztery, do koszenia у sprzą-
tania siana trzy, do żniwa siedm, na któ-
rą robotę wszyscy iednęgo tylko dla ognia
zostawiwszy ze wszystkim roboczym byd-
łem wychodzić у zrana, aż do wieczora
zarabiać maią.

Stróż koleyną co tydzień iść powinien
у wartę nocną dla straży folwarkowej' ko-
Jeyno odbywać co noc po iednyin rnaią.

Podwodę w roku iednę o mil 20 swo-
im kosztem z każdego dymu ciągłego od-
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być maią, a w ten czas, gdy posłany bę-
dzie w drogę,' pańszczyzny odbywać nie
będzie powinien. .

Miód od pszczół po połowie ze dwo-
rem ma być dzielony, którego ani w ie-
sieni podbierać, ani na wiosnę podmiatać
bez widza dwornego nie powinni.

Powinność ziemian Sawicleich.

Ponieważ ziemianie teraz większy czynsz
płacić będą, per rationem, że od posług
konnych у dróg iak naydalszych są wol-
nemi, ex inde nie daley jak o mile każ-
dy posługę konną odbyć powinien у czyn-
szu z kożdey włoki po złotych sześćdzie-
siąt cztery z swoich włók płacić maią w
czasie iesiennym z całą włością, a nad to
do żadney inney powinności nie należą;
na ехекисуа, ieśli potrzeba tego wyciągać
będzie, koleyną iezdzić czyli chodzić po-
winni.

Oyraniczemc dawne wsi Sawicz.

Te ograniczenie w takim położeniu:
poJetki w iednych ścianach kwadratem po-
stanowione, to iest pierwsza ściana bocz-

na sadzibnemu polu przy. zaścianku Tom-,
kiewiczów y. przy końcach włók trzeciego
poletku tegoż sioła Rawicz у przy wło-
kach siołka Rumiejowcow. Druga ściana
boczna drugiemu polu przy boku Pleba-
nowców у przy włokach mieyskich Zdzię-
cielskich, końcami .iednemi obydwa po-
łetki do zaścianków ogrodowych miey-
skich Zdzięciełskich, a drugieini końcami
do włók sioła Żmijowców, dłużyny iedna-
kiey sznurów 31, przeczyny przez obydwa
poletki sznurów 33, pi-ętów 7, czyni grun-
tu srzedniego oromego z sianożęciami mor-
gów 348, prętów 7. Trzeci poletek w po-
łożeniu bokiem iednym do zaścianków
Tomkiewiczowego у Hermanowskiego у
do włók Chodewlanskich, a drugim bo-
kiem do włók sioła Rumiejowcow у do
włók Giernickich popowskich, końcami do
gruntów (jiioinskich, a drugiemi końcami
ku włokom tegoż sioła Sawicz, dłużyny
porównawszy oba boki sznurów 31, przeczy-
ny iednakiey sznurów 11 у l/z, czyni mor-
gów 116, prętów 73, wszystkiego gruntu
włók 1572, z tych bagnistych ni na co
nie zgodnych włók З'/з, dwornego włók 2'/2,
a zostaie do wsi Sawicz włók 972.
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Summaryusz wsiów do maiętnośei Wesołego Dworu z folwarkiem Bryezyeami у małętnośei
kiem gospodar., gruntami wloGznemi, mórg. oromemi у sianożętnemi oraz powinnością, dzla

we srzedzinie wyszezegulnionemi, tudzież rocznych aręd z kaf

Denominacya folwarków у
icsiótc do nich należących.

1-mo do folwarku Wesołego
dworu wsie:

Pinczyce . . .
Kurpiesze . .
Zapole. . . .
Kliszewieze . .
Borowiki i Rybaki
Serafiny . . .

2-do do Bryczyc wieś Ho-
łowle
Karczma Bryczyce nazw.

3-io do folwarku Janowszczy
zny wsie: Narbutowicze .

Raklewicze . .
Hiryki . . .
Markowszczyzna
Moskale . , .
Mikłasze . . .

Zaścianek Mołducie
Całą włością Janowską

powieprzowszczyzny .
4-to folwark Sawicze, wieś

Sawicze
Karczma у młyn z wa-
luszem Orlina nad Moł-
czadzią

Summa in utraąuepatie facit
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Janowszczyzny z folwarkiem Sawiezami przynależących, z ich ludnością oboiey płci, maiąt-
klem у wszelką daniną inwen. w roku od nieh przychodzącą у czynszami dostatecznie
ezem у szynków we wsiaeh będących, distinetim wyprowadzony.
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,. Dico per express2im: dymów osiadłych
ciągłych boiarskich у ziemiańskich trzysta
ośmnaście, ludności oboiey płci osób ty-
siąc siedmset dwadzicśeie dziewięć, uprzę-
ży koni у wołów sztuk siedmset dwa-
dzieście dwa, pszczół pniów dwieście dwa-
dzieście ośm, gruntu oromego włók sto
sześćdziesiąt cztery у dwónastka., morgów
dwieście dziewięćdziesiąt trzy у puł, mor-
gów sianożętnych trzydzieście, karczem
pięć, młynów trzy, pańszczyzny tygodnio-
wey dni czterysta sześć у puł, gwałtów z
całą siemią w roku sto dwadzieście dzie-
więć, podwód o mil czterdzieście w roku
sto dwadzieście dziewięć у puł, żyta dzia-
kielnego beczek czterdzieście siedm у
ośmin pięć, owsa dziakielnego beczek
pięćdziesiąt у ośmina iedna, gęsi sztuk
sto iedna у iedynaście dwudziestych czwar-
tych, kapłunów sztuk sześćdziesiąt dwa у
dwunastek siedm, kur sztuk dwieście trzy
у dwónastek iedynaście, jaiec kop dwa-
dzieście, sztuk dwadzieście sześć у .puł.
chmielu solanek dziewięćdziesiąt pięć,
pieńki garści dwieście siedmdziesiąt cztery
у trzecina, grzybów kop sto dwanaście у
sztuk' pięć, siana wozy czterdzieście у
dwunastych siedm, drew wozy trzysta
ośmdziesiąt sześć, łoju z aręd kamieni
trzy, gotowego grosza z aręd złotych trzy
tysiące czterdzieście, z czynszów złotych
cztery tysiące ośmdziesiąt, groszy sześć у
ośmina grosza. In summa gotowego gro-
sza siedm tysięcy sto dwadzieście złotych,
groszy sześć у ośmina .grosza.

Do takowego inwentarza maiętności
Wesołego Dworu z folwarkiem Bryczyco
zwanym, ze wsiami do teyże maiętności у
folwarku należącemi idąuc Pinczyce, Kur-
piesze, Zapołe, Kliszowicze, Borowiki, Ry-
baki, Serafiny у Hołowle zwanemi, oraz
maiętności Janowszczyzny z folwarkiem
Sawicze zwanym, ze wsiami: Narbutowi-
cze, Raklewicze, Hiryki, Markowszczyzna,
Moskale alias SiodJarze, Mikłasze, Mołdu-

•cie y- Sawicze, z karczmami przy nich'bę-
. dącemi,, w ^powiecie Słonimskim у уоіе-
wódżtwie Nowogrodzkim leżące/ni у і tym

wszystkim, co kolwiek w nim się specy-
fikuie, przy prawie wieczysto przedażnym
J. W-u imści panu Stanisławowi Sołtano-
wi, chorążemu wielkiemu W-o X-a L-o
od nas wydanym, sporządzonego przy upro-
szonych Wiełm. ichm. panach pieczęta-
rzach rękoma własnemi podpisuierny się.
Datt roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt pią-
tego, miesiąca Maja dziesiątego dnia. Sta-
nisław X. "Radziwiłł GL." W. W. X. I .
Karolina X. Radziwiłłowa. Ustnie у ocze-
wisto proszony pieczętarz od J. 00 . xię-
stwa ichm. Stanisława у Karoliny z Po-
ciejow Radziwiłłów ex podkomorzych W.
W. X. Lit. małżonków do tego inwenta-
rza przy prawie wieczysto przedażnym na
maiętność Wesoły Dwór z folwarkiem
Bryczycami у Janowszczyznę z folwar-
kiem Sawiczanii, ze wszystkiemi wsiami
у attynencyami у całą rozległością do-
kładnie w tym inwentarzu wyrażone, w
woiewództwie Nowogrodzkim у powiecie
Słonimskim Jeżące, jaśnie wielmożnemu
imści panu Stanisławowi Sołtanowi, Cho-
rążemu Wielkiemu W. X. L. podług pra-
wa podpisuię się Józef Pac S. Wny. Ust-
nie у oczewisto proszony pieczętarz od
iaśnio oświeconych xiążąt ichmościow Ra-
dziwiłłów Ex podkomorzych W. W. X. Lit.
do tego inwentarza przy prawie wieczysto
przedażnym danego podług prawa podpi-
suię się Michał Szyszko szambellan J. Kr.
mści. Ustnie у oczewisto proszony pieczę-
tarz od. iaśnie oświeconych xiążąt ichm-
ściów Radziwiłłów ex podkomorzych W.
W. X. Lit. do tego inwentarza przy pra-
wie wieczysto przedażnym danego podług
prawa podpisuię się Józef Weyszenholi
kapit. Wk. Litt.

Roku 1785 msca Maja 10 dnia. Na
roczkach stanowszy JOO. xiążęta ichmość
Stanisław Ignacy у Karolina z Pociojów
Radziwiłłowie, ex podkomorzowic W. W.
X. Lit., ten inwentarz u sądu przyznali.
Mateusz Głuszynski sędzia grodzki Lidzki,
Józef Kazmrz Sty[>ałkowski pisarz gród.
pttu Lidzkiego. Concord. Wilkanicc
RZGP. L. '
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№ 81—1787 г. Апр ля 23.

Инвентарь фольварка Станиславово и дере-
вень: Лелюшовцы и Свириды, Лидскаго по-

в та, Іоакима Глушинскаго.

Изъ актовой книги Лидскаго гродскаго суда
за 1790 годъ, № 5409/5375, л. 1264-1268.

Aktykacya inwentarza w folwarku Sta-
nisławowo przez J. W. Alexandrowicza
marszałka Lidzkiego czynionego.

Koku tysiąc siedmset dziewiędziesią-
tego, miesiąca Marca piątego dnia.

Na roczkach marcowych, w mieście
J. K. mści Lidzie na zwykłym sądów
mieyscu porządkiem prawa pospolitego
odprawowanych, przedemno Józefem de
Campo Scipionem-sądowym powiatu Lidz-
kiego starostą, stanowszy u sądu patron
WJP. Joachim Głuszynski, rotmistrz Lidz-
ki, inwentarz folwarku Stanisławowa, w
powiecie Lidzkim sytuowanego, do akt
podał, którego wyrazy takowe:

Inwentarz przy prawie zastawnym fol-
warku Stanisławowa, w powiecie Lidzkim
sytuowanego, z wioskami Leluszowce у
Swirydy, podanemi wielmożnego dzier-
żawcy w roku tysiąc siedmset ośmdzie-
siąt siódmym, dnia apryla dwudziestego
trzeciego sporządzony.

Opisanie zabudowania folwarku Stani-
sławowa. Wieżdżaiąc na dziedziniec wrota
podwóyne na biegunach drewnianych, z
tarcic, drąg z dwoma antabami żelaznemi,
z zaszczepką, fórtka z tarcic przy-tych że
wrotach na zawiasach у zasówką żelazną;
idąc przez dziedziniec po prawey ,;stronie
pałacu oparkanienie cale sztakietki z drze-
wa rzniętego у podwaliny w szuła osa-
dzone. Wchodząc .do pałacu schodki ze
czterech dylów iuż nadgniłe do sieni, u
których drzwi podwóyne na zawiasach z

zamkiem wnętrznym, kluczem, klamko,
malowane, u dołu у gury przesówki że-
lazne, okien dwa z drobnego szkła у kil-
ka szyb stłuczonych, drzwi do pieca na
zawiasach żelaznych; po prawey stronie
pokóy pierwszy, u którego drzwi malo-
wane podwóyne stolarskiey roboty, na
zawiasach, z zamkiem, klamko, kluczem
wnętrznym; w tymże pokoiu obicia bom-
bowego у kałanuykowego bretów sześć,
stare, cyrowane, okien dwa z s trzema
szybami popsutemi, zawiasami у zaszczep-
kami żelaznemi, piec z zielonych kafel
reperacyi potrzebujący, posacka drewnia-
na stolarskiey roboty; z tego pokoiu kan-
celaryika maiąca drzwi poiedynkowe na
zawiasach, z zamkiem, klamko, kluczem
wnętrznym у dwoma zasówkami żelazne-
mi. okien dwa z s kilko szybami pobite-
mi, posadzka drewniana; idąc do drugiego
pokoiu drzwi podwóyne malowane, z zam-
kiem wnętrznym, kluczem, klamko у za-
sówkami dwoma żelaznemi, w tym poko-
iu na grubym płutnie malowanego biało
bretów pięć, nieco nadpsutych. okien na
zawiasach dwa z s trzema szybami, pobi-
temi, piec z białych kafel, reparacyi po-
trzebuiący, komin pobielany z cegły ro-
biony; z tego pokoiu gardyrobka, drzwi
poiedynkowe na zawiasach, z zamkiem
wnętrznym, klamko, kluczem, z oknem
iednym z trzema szybami pobitemi, zasz-
czepkami, posadzka drewniana stolarskiey
roboty; z tey gardyrobki apteczka, maiąca
drzwi poiedynkowe z zamkiem, klamko,
kluczem, na zawiasach żelaznych, okno
iedne z iedną szybą ztłuczoną na zawia-
sach у zaszczepkami; z apteczki powraca-
iąc przez gardyrobkę pokóy do sali, w
których drzwi podwóyne na zawiasach ma-
lowane, z zamkiem wnętrznym, klamko,
kluczem у zasówką iedną, okien dwie na
zawiasach z zaszczepkami, z pięciu szy-
bami potłuczonemi; drzwi do sadu pod-
wóyne, na potróynych zawiasach, malowa-
ne, z zamkiem wnętrznym, klamko, klu-
czem, u dołu у gury przesówki żelazne,
w pół szklarnie, z iedną szybą ubitą, obi-

64
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сіє па ciękim płótnie drukowane, iuż dob-
rze nadgniłe у popsute bretów cztery, piec
z kafel białych, zielony gzyms maiący, po-
trzebuiący reperacyi, komin szafiasty po-
bielany z cegieł robiony; idąc do sieni z
sali drzwi podwóyne malowane, stoJar-
skiey roboty, na zawiasach, z zamkiem,
klamko, kluczem у z dwoma przesówka-
mi, posadzka drewniana; w tey że sali w
lewą stronę drzwi podwóyne do pokoiu na
zawiasach, z zamkiem wnętrznym, klam-
ko, kluczem, bez przesuwek u gury у
dołu, okno iedne, na zawiasach żelaznych
z zaszczepkami, piec z zielonych kafel re-
peracyi potrzebuiący, komin pobielany, po-
sadzka z tarczyc stolarską robotą, — ten
pokóy bez żadnego obicia, u tego pokoiu
drzwi proste na zawiasach, bez zamka,
z zaszczepką do pokoiku małego, z oknem
iednym bez zawiasów, piec z pokoiu obok bę-
dącego, onego drugą stroną, służy komin du-
ży pobielany, z cegieł robiony; z tego poko-
iu, w którym у posadzka w połowie drew-
niana z tarczyc, połowa z cegły sadzona,
korytarz, do którego drzwi w pazach na za-
wiasach żelaznych z zamkiem wnętrznym,
klamko, kluczem, posadzka ceglanna.
z którego drzwi małe wychodzą w tył
pałacu na zawiasach żelaznych у zasówką;
w drugim końcu korytarza schody na
wierch pałacu bez drzwi, pod wschodami
drzwi do sieni w pazach, na zawiasach,
z zasówką, w postrzód korytarza drzwi do
pokoiku rogowego w pazach na zawiasach,
zamkiem wnętrznym, klamko, kluczem,
okno iedne na zawiasach, bez żadnego ten
pokoik obicia; wychodząc z korytarza w
sieni po prawey stronie gardyrobka bez
posadzki, maiąca drzwi w pazach poie-
dynkowe na zawiasach, z zamkiem wnętrz-
nym, klamko, kluczem, okno iedne na
zawiasach z zaszczepkami żeJaznemi; w
całym tym pałacu okienic iedynaście na
zawiasach żelaznych, ten pokoy pokryty
gontami iuż staremi, potrzebuie reperacyi,
w dachu okienek małych okrągłych dwa.
W Iewey stronie dziedzińca wchodząc do
folwarku drzwi w pazach na zawiasach, z

zaszczepką żelazną, w sieniach kuchnia z
cegły murowana, okno iedne na zawiasach,
po Iewey stronie izby drzwi na zawiasach
z zamkiem wnętrznym, klamko, kluczem,
okien cztery na zawiasach z czterma szy-
bami wybitemi, piec z kafel prostych re-
peracyi potrze buiący, komin szafiasty z cegły
murowany, posadzka z cegły sadzona; z
tey izby komora — drzwi na zawiasach,
klamko, kluczem wnętrznym, okien na
zawiasach dwie z czterma szybami potłu-
czonemi, posadzka z cegieł sadzona; u tey
komory spiżarnia, maiąca drzwi na zawia-
sach z zamkiem wnętrznym, klamko, klu-
czem, okno iedne bez zawiasów z szybą
iedną rozbitą; w sieniach po prawey stro-
nie drzwi do piekarni w pazach na zawia-
sach z zaszczepką у proboiem żelaznym,
piec z cegły murowany, okien trzy z pięt-
nasto szybami potłuczonemi, komora z pie-
karni, drzwi na zawiasach, bez okna, u
drzwi zaszczepką у pro boy żelazny, w sie-
niach drzwi do sklepu na zawiasach, skle-
pów dwa z cegły murowanych z dwoma
drzwiami na zawiasach. Ten budynek po-
kryty gontami; dach maiący dobry. Za
tym budynkiem w prawey stronie browar
stawiony z okrąglaków, drzwi s tarcic pod-
wóyne na biegunach, przy drongu antaby
dwie у z zaszczepką, proboiów dwa że-
lazne; ten browar słomo kryty, stary, na
bok pochiły, w tył świeronek ieden słomo
kryty, drzwi na zawiasach z zamkiem
wnętrznym у kluczem, z trzema zaszczep-
kami, przy nim ganek a wewnątrz, zasie-
ków trzy na pomoście. Przy tym że świ-
ronku gumno, drzwi podwóyne na biegu-
nach, antaby żelazne przy drągu dwie,
zamek wnętrzny у klucz skręcony, we
śrzodku gumna drzwi podwóyne na biegu-
nach bez żelaza у drugie tym że podobne
w drugim końcu gumna ku polu, te gum-
no słomo kryte, stare у cale reparacyi
potrzebujące; po prawey stronie gumna
odryna na złożenie siana; stara, słomo
kryta, reperacyi potrzebuiąca, drzwi po-
dwóyne z dwoma antabami у proboiami
żelaznemi, zaszczepką żelazna iedna, przy
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tey odrynie chlewy dla bydła, z dwoma
wrotami od gumniska. a trzecie od pola,
w końcu tego chlewa staieńka frontem
do dziedzińca, słomo kryta, podłoga z dy-
lów cale gniłych, nowego pomostu potrze-
buiąca, drzwi na biegunach podwóyne
z antabo iedną przy drągu żelazną, drugą
na zamknięcie z proboiem żelaznym. W

tyle folwarku, idąc do cegielni kanał z
kępiną podługowatą, we strzodku ryby,
omal maiący. W tym że dworze ogrodów
warzywnych płotami nadpsutemi ogrodzo-
nych trzy, takoż ogród założony czyli
planta bez drzew owocowych, płotem
opadłym ogrodzony.

(Продолженіе на оборот ) .
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Opisanie maiątku у powinność poddaństwa Stanislawshiego.

Imiona nazwiska:

Wieś Leluszowce.

Bautruk Hryszko
Krysiuk Hryszko
Józef Harasimowicz.
Łauruk Hryszko.
Antoni Kaczanowski.
Michał Ехсіоп.
Bautruk Hryszko
Łauruk Hryszko
Jan Piacewicz .

Summa.

Wieś Świrydy.

Michał Steimaszek .
Tomasz Steimaszek .
Antoni Saczko .
Jerzy Magier .
Hryszko Sciepan
Michał Magier.
Jasiuk DyrJica.
Piotr Saczko .
Antoni Arabczyk

Summa Swiryd .
Compedium .
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Miód po połowie od poddaństwa Stanisławowskiego na dwór
ma się podzielić.

U 1 1 e. Miód.
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Prócz podatku pieniężnego z włości
nałeży od J. P. Kozicza, aręduiącego pust-
kę we wsi LeJuszowcach, złotych ośm-
dziesiąt; ditto od arędarza karczemnego
złotych czterysta, które ma wypłacić ra-
tami w kontrakcie wyrażonemi у akomo-
dacya okryślona w kontrakcie ma W.
dzierżawcy oddawać. Całego tedy docho-
du pieniężnego uczyni folwark Stanisła-
wowo złotych pięćset у pięć.

Powinność włościan. Każdy gospodarz
z chaty w całym roku powinien odbywać
pańszczyzny z czym dwór każe męskiey
dni trzy, a kobiciey dni trzy, zaczowszy
od świętego Jakóba, aż do świętego Mi-
chała każdy włościanin całą siemią swoią
(excepto naiętey czeladzi) zostawiwszy ied-
ną tyło osobę maiącą iuż rozeznanie dla
upilnowania ognia у innych przypadków,
równo ze schodem słońca do dworu przy
udysponowaney robocie stanąć będzie po-
winien у takowa powinność raz na tydzień
po wyszłey sześciodniowey pańszczyznie
odbywana bydź będzie powinna; osoba lat
dwanaście maiąca, temuż obowiązkowi iest
podległa. Miód у wszelkie dziakło excepto
sieci niewodowe^ która dla ieziór ехсу-
puie się, do mnie wiecznika, według daw-
nieyszego zwyczaiu ma exekwować Wiel-
możny dzierżawca na włościanach; stawać
we dworze Stanisławowskim powinni bę-
dą poddani pieszą o wschodzie słońca, a
robić do zachodu z przężami, zaś godzina
przed zachodem porzucać robotę, a go-
dziną po wschodzie słońca pózniey od
pieszy stawać przy robocie będą powinni.
Struże у strużkę koleyno odbywać maią
do dworu, w którym to czasie od wszel-
kich powinności chata, z którey stróż lub
strożuwka będzie, iest wolna. Używanie
podwód do Wilna cztery razy na rok w
każdym czasie każdy gospodarz na zakaz
dworu Stanisławowskiego będą odbywać
będzie obowiązanym, ile w drodze zaba-
wią, odsiadywać maią. Podatek czyli in-
trata skarbu Rzeczypospolitey, to iest po-
dymne raty Marcowey у Septembrowey

do dziedzica od poddanych ma Ъус odda-
wane do Szeybakpola, tyło podymne prócz
czynszów. Dominik Saczko cieśla z Swi-
ryd wsi jako w prawie, tak w inwentarzu
tym ехсуриіе się do mnie wiecznika.

Zostawione zboże in fundo w ziarnie у
wysiewy żyta: w roku tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt szóstym posiano na rok tysiąc
siedmset ośmdziesiąt siódmy beczek mia-
ry kommissyiney dwadzieście trzy, czwier-
ci trzy у ośminę iedną; zostawiono rema-
nentem, ięczmienia beczek trzy, owsa
miary kommissyiney beczek cztery, gryki
miary komissyiney beczkę iedną, grochu
miary komissyiney puł beczki. Gęsi we
dworze zostawioną sztuk cztery, to iest
gęsi trzy, gęsiór ieden. Które zasiew żyt-
ni у jarzynny nasienie wielmożny dzier-
żawca przy ехетрсуі zostawić nie mniey
у ptastwo będzie obowiązanym.

U tego inwentarza podpis takowy:
Franciszek Alexandrowicz marszałek po-
wiatu Lidzkiego mp: Ad hec na zatyłku
inskrypcie takowe: tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt siódmego, dnia Apryla dwudzie-
stego czwartego zaświadczam, iż zostawio-
nego у tym inwentarzem wyszczegulnio-
nego zboża z beczek trzech ięczmienia
miary komissyiney wzięto beczkę iedną у
czwierć iedną do Szeybakpola у miano
z odsypów chłopów Stanisławowskich od-
dać podług inwentarza. _ Attestor Ignacy
Daszkiewicz miecznikowicz powiatu P. Ty-
siąc siedmset ośmdziesiąt siódmego, dnia
dwódziestego czwartego Apryla zaświad-
czam tym moim skryptem, iż za rekwi-
zycyą wielmożnego iegomość pana pod-
stolego in vim podanego inwentarzem na
nasienie zboża do folwarku Stanisławowa
odebrałem ięczmienia od J. W. marszałka
dostarczonego beczkę iedną у czwierci
trzy, na dowód czego ręko mą własną
podpisuię się Ignacy Daszkiewicz towa-
rzysz mp. Który to inwentarz za poda-
niem przez patrona WJP. Joachima Głu-
szynskiego rottm. pttu Lidzkiego do akt,
iest do xiąg grodzkich spraw wieczystych
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powiatu Lidzkiego zapisany. Je. Stypał-
kowski P. G. P. L. Zgodnie z oryginałem
W. Jankowski KYRG. pttu Lidz.

82—1788 Г. 7.

Инвентарь фольварка Каменка, Рогачев-
скаго у зда.

Изъ актовой книги Р чнцкаго (Рогачевскаго)
у зднаго суда за П89 годъ,№ 1739, л. 26—31.

Aktykacya inwentarza od J. W. Pu-
zyny starosty W. J. Panom Ignacemu у
Scholastice Słuczanowskim małżonkom,
sekretarzom horodo\V3rm wydanego.

Roku tysiąc sifdmset ośmdziesiąt dzie-
wiątego, miesiąca Marca czternastego dnia.

Na sądach Jey lmperatorsldey mości
ziemskich powiatowy cli Rohaczewskich,
przed nami powiatowym sędzią Walentym
Słuczanowskim kolleskim sekretarzem, Sta-
nisławem Parczewskim tytularnym konsy-
liarzem, Dyonizym Sulimo Horbatowskim
w onych sądach zasiadaiącemi, compa-
rendo" personaliter W. J. Pan Ignacy
Słuczanowski, sekretarz Horodowy, in-
wentarz na folwark Kamionkę sobie słu-
żący przy udzielney proźbie ad acta po-
dał w tych wyrazach pisany.

Poddaństwo do folwarku Kamionki
przysłuchiwać się maiące. Poniżey nadpis
na pierwszey linij у dalszych his verbis:
Osady, pryhon tygodniowy męzki, kobieci,
czynsz ruble, kopieyki podrószczyzna ru-
ble, kopieyki.

Wieś Kamionka. Pierwsza osada Wa-
sil Pawłów, męzkiego pryhonu dzień
ieden, kobieci ieden, czynszu rubli dwa,

/kopiejek piędziesiąt, podrószczyzny rubel
ieden. Druga--АІехіеу Sienmkow. ieden,
ieden, ieden piędziesiąt ieden. Trzecia—
Siemuczycha wdowa, dwa, dwa, pięć,
pięćdziesiąt pięć, dwa. Czwarta— Arciom
Pawłów, dwa, dwa, sześć, piędziesiąt czte-

ry, dwa. Piąta—Chalimon Adziejow, ieden,
ieden, ieden, ośmdziesiąt ieden, czterdzie-
ścia. Szósta—Chwiedor Audziejow, ieden,
ieden. dwa, dziewięć ieden. Siódma—Ar-
ciom Audziejow, ieden, ieden, dwa, dzie-
więć, ieden. Ósma — Махіт Achremovy,
dwa, ieden, cztery, dwa. Dziewiąta— Mi-
ron Achremow, dwa, dwa, pięć, piędzie-
siąt cztery, dwa. Dziesiąta—Cimoch Au-
dziejow, dwa, dwa, sześć, czterdzieścia
pięć, dwa. Jedynasta — Ułas Karniejow,
ieden, ieden, trzy, ośm, ieden. Dwóna-
sta—Chwiedos Romanów, ieden, ieden,
trzy, ośm, ieden, piędziesiąt. Trzynasta—
Махіт Jermakow, ieden, ieden, ieden,
trzydzieście dwa, ieden. Czternasta—Scie-
puk Lewonow, dwa, dwa, dwa, piędziesiąt
sześć, dwa. Piętnasta — Mikołay Morcz,
ieden, ieden, ieden, dziewiędziesiąt ieden,
ieden. Szesnasta— Chwiedow Sciepanow,
ieden, ieden, dwa, piędziesiąt sześć, siedm-
dziesiąt pięć. Siedmnasta—Pilip Hanczar,
ieden, ieden, pięć, ieden. Ośmnasta—Ma-
cwiey Siemionovv, ieden, ieden, ieden,
ośmdziesiąt ieden. Dziewiętnasta—Cichon
Andrejow, ieden, ieden, dwa, ieden. Dwó-
dziesta—Kościuk Dzietkow, ieden, ieden,
dwa, piędziesiąt. Dwódziesta pierwsza—
Bobyle. Sauka Lewonow, piędziesiąt. Dwó-
dziesta wtóra- Naum Traffimow, piędzie-
siąt. Dwódziesta trzecia—Iwan Nowikow,
piędziesiąt. Dwódziesta czwarta—Alexjey
Sciepanow piędziesiąt,

Po wyrażonych wypisem chłopach
lattus tak osad, jako też powinności у
podatków w owym składzie wyrażaią się.
Osad dwadzieścia cztery, pryhonu męs-
kiego dni dwadzieścia sześć, kobiecich
dwadzieścia pięć, czynszu rubli sześćdzie-
siąt pięć, kopiejek trzydzieścia siedm, po-
drószczyzny dwadzieścia sześć, kopiejek
piętnaście. Smutna: piędziesiąt ieden, rubli
dziewiędziesiąt ieden, kopiejek piędzie-
siąt dwie.

Dalsze poddaństwo do folwarku Ka-
mionki przysłuchiwać maiące.

Wieś Ółesmia Mowa. Osady, pryhon
tygodniowy męzki, zęski, czynsz: ruble,
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коріеукі, podroszczyzna: ruble, коріеукі.
Pierwsza—Marcin Szunciejow, ieden, ie-
den, ieden, dziewiędziesiąt ieden, piędzie-
siąt. Druga—Apanas Marczanok, ieden,
ieden, ieden, sześćdziesiąt ieden, piędzie-
siąt. Trzecia—Parch wien Iwanów, dwa,
puł, trzy ieden, piędziesiąt. Czwarta Au-
chim Parchwienow, ieden, puł, ieden,
piędziesiąt, piędziesiąt. Piąta — Animach
Chwiedorow, dwa, ieden, dwa, ośmdzie-
siąt ieden. Szósta—Konon Fiedorow, ie
den. ieden, ieden, ośmdziesiąt ieden, ie-
den. Siódma—Auchim Auramow, ieden,
ieden, trzy, dwadzieścia pięć, piędziesiąt.
Ósma—Cit Kondratow starszy, dwa, ie-
den, dwa, dwa. Dziewiąta—Cit Kondratow
młodszy, ieden, puł, dwa, ieden. Dziesiąta—
Jaków Fiedorow, ieden, ieden, dwa, pięt-
naście, ieden, piędziesiąt. Jedynasta—Wa-
sil Fiedorow, ieden, ieden, dwa, piętnaście,
ieden, piędziesiąt. Dwónasta — Niczyper
Auramow, ieden, ieden, ieden, piędziesiąt
ieden. Trzynasta—Wasil Auramow -wy-
łączony. Czternasta-Jarmoła Apanasow,
dwa, dwa, cztery sześćdziesiąt dziewięć,
dwa. Piętnasta-Doroszka Boreysza—wy-
łączony. Szestnasta—Chwiedor Arciomow
dwa, dwa> trzy, trzydzieścia pięć, ieden.
Siedmnasta—Mina Haurylin, dwa, ieden,
dwa, dziewiędżiesiąt sieden, piędziesiąt.
Óśmnasta—Sierhiey Siłkin, woył, cztery,
dwadzieścia .dwa, puł, .ieden, piędziesiąt.
Dziewiętnasta—Hryszko Czuhinski, dwa,
ieden, dwa, dziewiędżiesiąt dwa. Dwó-
dziesta—ICondrat Jakowin, ieden, ieden,
pięć, czterdzieścia pięć, .ieden, piędziesiąt.
Dwódziesta pierwsza—Tarach Rabkowicz,
ieden, puł, ieden, piędziesiąt, siedmdzie-
siąt pięć. Dwódziesta wtóra—Kirey Atro-
chow, ieden, puł, ieden, piędziesiąt, pię-
iJziesiąt. Dwódziesta trzecia — Macwiey
Chudaley ieden, ieden, cztery, ośmdziesiąt
iedon. Dwódziesta czwarta—Michał Ku-
prejow, dwa, dwa, trzy, dziesięć, dwa.
Dwódziesta piąta — Wasil uachonow, ie-
den, puł, ieden, piędziesiąt ośm, ieden.
Dwódziesta szósta—W/asil Jakowin, .ieden,
puł, dwa, ośm, ieden. Dwódziesta siód-

ma—Hryszko Czyszcik, wyłączony. Dwó-
dziesta ósma- Łnkian Michałów wyłączo-
ny. Dwódziesta dziewiąta—Sciepan Kud-
rycki, dwa, ieden, pięć, siedmdziesiąt
sześć, ieden. Trzydziesta — Łukian Woło-
wik wyłączony. Trzydziesta pierwsza —
Iwan Chwiedosow, ieden, piędziesiąt. Trzy-
dziesta wtóra — Chwiedos Kałyba dwa,
dwa, pięć, sześćdziesiąt dwa. Trzydziesta
trzecia—Chwiedor Chwiłonow wyłączony.
Trzydziesta czwarta—Jewmien Maximow,
ieden, ieden, sześć, siedmdziesiąt pięć,
dwa. Trzydziesta piąta—Tomasz Maximow
wyłączony. Trzydziesta szósta — Łukian
Apanasow Bezruki wyłączony. Trzydziesta
siódma Sauka Barysow wyłączany.

Osad trzydzieścia siedm puł, ośmdzie-
siąt dwa, trzydzieścia cztery, trzydzieścia
pięć, dwadzieście pięć. Summa: sześćdzie-
siąt cztery puł, sto siedmnaście, piędzie-
siąt dziewięć.

Prowenł z wsiów Oleszni у Kamionki.
Ze wsi Kamionki pryhonu męzkiego w ty-
dzień dni dwadzieścia sześć, ditto biało-
głowskiego dwadzieścia pięć, arędy za
kontraktem piędziesiąt cztery, czynszu pła-
ci się rubli sześćdziesiąt pięć, kopiejek
trzydzieście siedm, podrószczyzny dwadzie-
ścia sześć, kopiejek piętnaście. Ze ivsi
Oleszni pryhonu męzkiego w tydzień trzy-
dzieście siedm, ditto białogłówskiego dwa-
dzieścia siedm puł, czynszu płaci się rubli
ośmdziesiąt dwa, kopiejek trzydzieścia
cztery, podrószczyzny rubli trzydzieście
pięć, kopiejek dwadzieścia pięć.

Wyciąynienie roczney inłraty folwarku
Kamionki. Cała krescencya folwarku Ka-
mionki, to iest wysiew. Wysiew ozimy у
jary, siano, ogrody, ogułem taxuie się rub-
lów dwieście piędziesiąt, arędy karczem-
ney ze wsi Kamionki płaci się na rok
cały piędziesiąt cztery, czynszu ze wsi
Kamionki sześćdziesiąt pięć, trzydzieścia
siedm, podrószczyzny z tey że wsi dwa-
dzieścia sześć, .piętnaście, czynszu ze wsi
Oleszni Nowey ośmdziesiąt dwa, trzydzie-
ścia cztery, podrószczyzny takoż z і у że
wsi trzydzieścia pięć, dwadzieścia pięć.



Summa przychodu rocznego za krescencye
folwarkową у czystego grosza z wsiów Ka-
mionki у Oieszni czyni rublów pięćset
trzynaście, kopieiek iedynaście, dicit pięć-
set trzynaście, iedynaście. Na dokomple-
towanie sumy do intraty roczney ad pro-
portionem wyboru kapitału у procentu
skarb corocznie, z kasy Bołocianskiey wy-
płaci rublów sześćset sześćdziesiąt siedm,
kopiejek ośmdziesiąt dziewięć, a tak wy-
niesie summa iednoroczney intraty rublów
tysiąc sto ośmdziesiąt у ieden, dicit nu-
mero tysiąc sto ośmdziesiąt ieden.

Powinność у ustawa dla poddaństwa-fol-
warku • Kamionki.

Primo. Wieś Kamionka, jako у Olesz-
nia Nowa pryhonu męzkiego у białogłów-
skiego z czym dwór każe tyło w tygod-
niu każdym zasłużyć powinne, ile w jfinij
przed każdym zapisano. Secundo. Z tych
wsiów prócz pryhonu gwałtów sześć usta-
nawia się z wolnością w jakiey bądź po-
rze у proporcyi W. tenutorowi użyciem.
Te zaś gwałty tak służone będą: leżeli z
końmi—po wiele u gospodarza soch, wo-

.zów у koni roboczych, ieśli pieszą—wiele
całey siemi zdolney do roboty, zostaw.uiąc
iedną osobę rozsądną dla pilności domu
у strzeżenia ognia. Tertio. Prócz pomie-
nionych gwałtów у pryhonu młóćba do
gumna, posłaniec nie daley iak za mil
dziesięć raz w rok, gdy potrzeba będzie
z każdey chaty po iednemu, furmanka do
młynu, stróż ieden у stróżówka w kolei
ustanawia się, równie у mycie chust.
Cmirto. Do wybycia krescencyi z tych
wsiów furmanek dwadzieścia o mil kilka-
naście te wsie zasłużą raz w roku z do-
kładem, że w tym tygodniu pryhon od-
stąpiony będzie męzki, których furmanek
chociażby у użyć nie przyszło, żadney bo-
nifikacyi W. tenutor pretendować niema.
Ctmito. Wolno tenutorowi w iednyin ty-
godniu z drugiego użyć bądź męzkiego,
bądź kobieciego, a zaś gwałty dwa w ied-
nym tygodniu wybywanę nie będą dla nie

uciążliwościpoddaństwa.Śexto. ;Woyci W
tych że wsiach na dopełnienie dworowi
posługi z wyboru wielmożnego tenutora
będą. Septimo. Wzięcie ,do folwarku pa-
stucha lub pastuszka wolne tenutorowi,
ргае іа solutione jak у dwór Bołocienski.
Octavo. Ponieważ wielmożni tenutorowie
wedle prawa arędownego roczney intrąty
mieć powinni rublów tysiąc sto ośmdzie-
siąt ieden, a folwarku Kamionki wedle
inwentarza intraty z krescencyi czynszów
у podrószczyzny, oraz arędy karczemney
z iedney Kamionki z poddanych chłopów
Oieszni Nowey z Kamionki więcey ,nie
wynosi iak rublów pięćset trzynaście, ko-
piejek iedynaście, więc na dokompleto-
wanie powyższey summy ex fundo Bołot-
ni corocznie, tymże wielmożnym tenuto-
róm rublów sześćset sześćdziesiąt siedm,
kopiejek ośmdziesiąt dziewięć wraz po
Wasilliu Ruskim, srebrną rublową monetą
skarb opłacać, ргае іа ąuiętatione usąue
ad expirium powinien będzie. Nono. Re-
manenta. na poddaństwie quo casu okazać
się mogące у nie wypłatę. arędy przez
arędarza za kontraktem dziedzica będą-
cego nie wchodząc do posessyi opłacić
jaśnie wielmożny dziedzic obowiązuie się.
JDecimo. Ośm miar żyta у tyleż owsa wieś
Kamionka zsypywać powinna będzie, a
resztę trzy. .miarki żyta у owsa z maga-
zynu Bołocienskiego miarą prawdziwą
hosudarską corocznie oddawać się два.
Undecimo. Zsypka wszelaka ze .wsi Oiesz-
ni Nowey całkiem do dworu Bołocien-
skiego wyłącza się. Duodecimo. . Щуеіе
wedle zwyczajów dawnych poddaństwa1 z
wsiów wielmożnych tenutorów poddanych
naymocniey dla siebie dziedzica .zastrzega.
Terdecimo. , Pięka, konopie, miód danny,
popioły do Ordaszni, sypanie grobel у
wszystkie powinności wedle inwentarzów
у usta,w. dawnych, .które się nie pod,aią
wielmożnym tenutorom, pro re mnie dzie-
dzica хсіриіа się, z dokładem, że to ;w
służbie wielmożnemu tenutorowi decesem
nie będzie. С аіиог decitno. Mełcie:bez
kowsza у ezerhi we młynie Bołocianskim
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dJa tychże wielmożnych tenutorów ube-
spiecza się bez pretensyi, in casu niespo-
sobności у nie możności mliwa na tymże
młynie.'" Quin decimo. Każda kobieta ro-
bocza z lnu dwornego oprócz wszystkiey
służby na swoich dniach talkę iedną w
rok wyprzędzie. Sex decimo. Wolne wiel-
możnemu tenutorowi roztrzebienie przy
gruntach dwornych zarośli, oprócz drzewa
zdatnego do budowli у ostrzeżonych ostę-
pów do zachodowania. Septem decimo. Wy-
łączony chaty ze wsi Oleszni Nowey: Wa-
sil Auramow, Doroszka Boreysza, lirysz-
ko Czyscik, Łukian Michałów, Łukian
Wołowik, Chwiedor Chwiłonow, Tomasz
i\Iaximow, Łukian Apanasow, Sauko Bo-
rysow, a ze wsi Kamionki Махіт cStel-
lnach ze wszystkim do wiedzy dziedzyca
należą. Odmo decimo. W roku extenuaeyi
zastaw żytni przy widzu ode mnie dzie-
dzica ma być czyniony, oraz nasienie ja-
re, to iest dwadzieścia czećwierci owsa у
dziesięć miarek gryki w tey że wielości
ziarnem czystym odsypane у zostawione
circa fundum bydź powinne. Nono decimo
Na wyrumowanie się w roku kączącey się
tenuty furmanki o mil kilkanaście z tych
wsiów wolne dla wielmożnych tenutorów.
Vigesimo. O rozeyście się poddaństwa z
żadnego pretextu ja dziedzic do wielmoż-
nych tenutorów pretensyi wraszczać nie
mam, a zaś wielmożni tenutorowie nad
przepis prawa у inwentarza do niczego
więcey ku zyskowi swemu poddanych po-
ciągać у obowiązywać nie maią. Vigesimo
primo. O konflagratę ognia, a z tąd o po-
czynione in fundo szkody у dezolacye do
żadney odpowiedzi wielmożni tenutorowie
pociąganemi nie bęią. Yigesimo secundo.
Bobyle wedle zwyczaiów dawnych oprócz
woźnego Kamionskiego latem po dni dwa-
naście, a nie więcey pieszą zasłużą, bądź
męszczyzni, bądź kobiety. Pro reiiquo co
tylko ode mnie dziedzica prócz podaney
tenutoróm powinności na włość nałożoną
będzie, to wszystko poddaństwo wsiów Ka-
mionki у Oleszni -Ńowe.y spełniać у od-
bywać powinne będzie.

Które to takowe punkta w tym in-
wentarzu opisane, że w nienaruszoney
mocy у walorze maią zostawać, dla do-
skonalszego dowodu ręką własną przy
uproszonych wielmożnych pieczętarzach
stwierdzam у podpisuię. Dattum roku ty-
siąc siedmset ośmdziesiąt ósmego, mie-
siąca Januaryi siódmego dnia. U tego
inwentarza podpisy rąk tak aktora same-
go, jako też pieczętarzów z wyciśnieniem
herbu na czerwonym laku his verbis.
Krzysztof z Kozielska Puzyna, starosta
Wisztiniecki, orderu Świętego Stanisława
kawaler. Ustnie oczewisto proszony pie-
czętarz do tego inwentarza na folwark
Kamionkę przy prawie arędownym od .}.
W. Krzysztofa z Kozielska Puzyny staro-
sty Wisztynieckiego, orderu Świętego Sta-
nisława kawalera, wielmożnym Słuczanow-
skim Horodowym у powiatowym sekre-
tarzom Biełickim wydanego, prawnie pod-
pisuię się Aloyzy Woynicz Sianożęcki w
sądzie niższym zasiadający ptiu Byćhow-
skiego. Proszony oczewiście od jaśnie
wielmożnego Krzysztofa z Kozielska Pu-
zyny, starosty Wisztynieckiego, kawalera
Ś. Stanisława do tego inwentarza przy
prawie arędownym WW.J.PP. Ignacemu
у Scholastyce z Kiełczewskich Słuczanow-
skim małżonkom sekretarzom horodowym
у sądów powiatowych Bielickich wydane-
go'prawnie podpisuię się Bonifacy Borey-
sza rotmistrz powiatu Grodzieńskiego mp.
Proszony pieczętarz prawnie podpisuię się
Dyonizy Łowieniecki. Który to takowy in-
wentarz za podaniem przy udzielney proź-
bie ad acta у za nastała rezolucyą iest do
xiąg ziemskich pttu Mohaczewskiego przy-
ięfy у wpisany.
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Akt inwętarza folwarku Murawea na-
zwanego z wiosko Wołkowcami, podanego
w moc у dzierżenie od W. J. Pana Bo-
nifacego Hawryłowicza W. J. Panom Hor-
backim.

Roku tysiąc siedemset osiemdziesiąt
ósmego, miesiąca Oktombra piątego dnia.

Na sądacb Jey lmperatorskiey mości
powiatowych Mścisławskich, przed nami
Kazimierzem Stachowskim sędzią prezy-
duiącym, Michałem Moskiewiczem у Jó-
zefem Romanowskim zasiadaiącemi kole-
gami powiatowemi Mścisławskiemi, com-
parędo personaliter W.J. Pan Ignacy Hor-
backi sędzic grodzki Mścisławski takowy
inwętarz ad acta podał w te słowa pi-
sany.

Imceiars folwarku Murawce nazwanego
w woiewodztwie Mścisławskim pierwiey,
teraz w powiecie położonego, z wiosko
Wołkowcami, z opisaniem zmian dwor-
nych, sianożęci, zarosi do krescencyi na-
leżącey, jako w pustoszy zaległych, zabu-
dowania dwornego, gumiennego, browar-
nego, młynu у z karczmy do tego folwar-
ku przy słuch aiącemi, oraz z poddanemi,
ich siemją у dobytkiem w tym inwętarzu
specifice wyrażonemi, przy podaniu ode
mnie Bonifacego Hawryłowicza mostowni-
czego Słonimskiego w possessyą у dzier-
żawie, aż do doyścia lat teraz małoletniego
WJPana Jana Hawryłowicza kapitanowi-
cza Mścisławskiego у do umiarkowania
się wedle prawa o część przynależno WI.
Panu Ignacemu у Eleonorze z Hawryło-
wiczów Horbackim, sędzicom woiewódz-
twa Mścisławskiego sporządzony у wyda-
ny w roku tysiąc siedemset osiemdziesiąt
ósmym, miesiąca Januaryi dwunastego
dnia.

Zabudowania folwarku Murawcńw opi-
sanie. Budynek frontem na puhioc, okrąg-
łego drzewa, dorem pod goźdź kryty,' zde-
zolowany; bez żadnego okna, tyło w tym
całym budynku ieden piec z kafel pole-
wanych pobitych z kominem na dach
wyprowadzonym; w pokoiu pierwszego
wszedszy z sieni po lewey ręce w tymże
pokoju drzwi iedne stolarskiey roboty po-
bielane, na zawiasach ordynaryinyeh,
w tymże pckoiu podłoga z tarczyc, stoło-
wanie w całym budynku z tarczyc, a z
sieni w prawym boku naprzeciwku stoło-
wanie iuż zapadło у połamane, węgły u
tego budynku iuż dziurawe, w tym bu-
dynku wszystkich na obuch stronach pięć
pokojów. Z tego budynku idąc w prawo
lamus, pod którym lodownia z drzewa pi-
łowanego starego, drzwi iedne na biegu-
nach. W rzędzie tego lamusu imbar z ied-
nemi drzwiami, klamko bez proboiu, la-
mus у imbar kryte pod goźdź dorem.
Wściąż do browaru, daley idąc staynia
dwuśćienna, przy którey powietka. w tyle
tey stayni staynia druga, takoż dwuścien-
na, między któremi powietka у staienka
mała, te staynie maią wrota całych tyło
dwoie na biegunach, kryte słomo, repe-
racyi potrzebuiące; od tych staien idąc w
lewo kreto izdebka urzędnicza, piec kaf-
lany zielony z kominem na wierzch wy-
prowadzonym, drzwi do niey na biegu-
nach proste, bez okien у podłogi, naprze-
ciw tey izdebki piekarnia stara z piecem
krzyżowym, w którey ławek starych dwie,
między to izdebko a piekarnią sieni z
okrągłego drzewa ciękiego zarzucone; od
tey izdebki у piekarni do budynku idąc
po prawey ręce imbar pod goźdź kryty,
drzwi na zawiasach z klamko, proboiem
у wiszącym zamkiem; w tym imbarze za-
sieków po iedney у drugiey stronie sześć,
wymoszczenie ordynaryine zgniło; za urzęd-
niczą stancyą obora nowa z okrągłego no-
wego drzewa ciękiego, do którey wrota
iedne na biegunach; u tey obory zabudo-
wania z starego drzewa owczarka bez
drzwi, ta obora stawiona w kwadrat bez
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naymiiieyszey przegrody, a kryta słomo.
Owy dwór ani ogrodzenia, ani wrót niema.
Ode dworu idąc wdół browar z piłowa-
nego drzewa, w tym browarze łaźnia sta-
ra, stoi w niey zapadła, drzwi w łaźni na
biegunach., kryta łaźnia у browar dorem,
lecz większa część doru pozdzierano, a tak
browar nowego krycia, a łaźnia zupełney
reperacyi potrzebuią. Niedaleko od tego
browaru pułstawek po zdezelowaniu przez
W. Hołynskich podsędkowiczów zaięty,
gdzie młyn z dylów zbudowany, kryty do-
rem, na' dwa koła—na iednym' mielą, na
drugim z okazyi iego zepsucia się nie
mielą, korohodu tego młynu zgniły, repe-
racyi potrzebuie. Z dworu do Wołkowcow
idąc gumna dwa, oba na soch sześć, osie-
ci w nich dobre — iedna z piecem ordy-
naryinnym у wytyniona, pod drugą zaś
osiecio arii pieca, ani wytynienia niema.
U tych gumien zarzut z różnego drzewa
inieyscoma większą częścią wybrany; te
obar gumna słomo kryte mocno zdezolo-
wana,' reperacyi potrzebuiące. Między tego
gumna zabudowania, a dworu — odryna
z pletnia robiona/ słomo kryta, zawaliła
się. Za młynem chata młynarska, w niey
piec krzyżowy z sierikoma, niedaleko od
tęy chaty idąc do cerkwi Łupiszynskiey
karczemka: sama karczma, w niey piec
krzyżowy, okna dwa, przy karczmie sieni
у dwie staieńki. Chata młynarska у karcz-
ma słomo' kryte.

. jSwzęi tego dworu. Okien w imbarze
całych w коїо oprawnych szkła arkuszo-
wego, sztuk dwie, takicłi że okien tyło że
pobitych N ćztyry; drzwi z zawiesami N
dwie, lipówek ;bez /dna у stare N/ dwie,
krób bez dna N iederi, piesznia N ieden,
czopniczek'rozsypany Niederi.

W rokii' przeszłym tysiąc i siedemset
osiemdziesiąt siódmego na rok tysiąc sie-
demset osiemdziesiąt ósmy wysiano żyta
w zmienię za Waziorjem pod Wołkowee
ezećwierci siedem. :

Karczma; że bez szynku do tych czas
była, - a* młyri' tyfó' na' dworno ў to nie

zawsze mliwo dostarczał, bez intraty po-
daie się.

Wieś Wo/hoicce. Poddani w niey osa-
dzone.. Chata pierwsza, pszczół niema, byd-
ła koni roboczych dwoie, krowa iedna,
podciołek ieden, świnia iedna, owiec trzy
—Andrzey Iwanów, żona iego Hapka, syn
ich Milan lat dwuch, córka Łukirya lat
dwunastu, druga córka Proska lat sześciu,
synowiec iego Аіехіеу lat piętnastu, brat-
Andreja Janko z żono Hapko u W.I.Pana
Januarego Hawryłowicza sądów; arcybi-
skupa Połockiego assesora у starszego
Bezwodzickiego na usługach zostaie. Janki
córki: Małanka lat sześciu u W. J. Pana
Kazimierza Hawryłowicza oboznego Mści-
sławskiego, Axiutka lat cztyry przy matce :

w Bezwodziczach, brat naymłodszy Jakub
z żono Piokło, z synem Michałem u W.
Swadkowskiego szambelana w Rodni, płót-
na łokci cztyry, czynszu rublow sześć,
daniny: kurey dwoie, jajec piętnaście.
Chata druga pszczół siedmioro, bydła ko-
ni roboczych cztyry, krowy cztyry, świn-
niey sześć, owiec dziewięć —Zmitrok Pio-
trusiów, żona Hanna, syny: Prakop lat
dwunastu, Wasil lat siedmiu, Arciom1 lat
sześciu, brat Zmitroka Siomka, żona iego
Hapka, syny: Marką lat piętnastu, Janka
dwunastu, córek: Morka lat ośmiu, Mat-
runa lat sześciu, Chima lat trzech,-płótna
łokci' cztyry, czynszu rublów trzy, daniny:
kur dwie, jaiec piętnaście. U tych pod-
danych, że grunt iest niemierzony, więc
у proporcyi pańszczyzny dotąd nie było '̂
lecz wedle potrzeby dworu tak na pań'-
szczyzne, rzędówki'у podrószczyzne pę-
dzono, a zatym tym sposobem'y; teraz po-
daią się. ' ' . ';1 ""(

Na Wołkpwskim polu jakie- były ża-
rośle chrośniaki, te zdezolowane zupełnie.

W' takowym ińwętarzu tak: podpis-sa-
mego aktora, jako też у W1PP. pieczę ta-
rzów temi słowy. Do tego inwętarza Bo-
nifacy Hawryłowicz podpisałem się. Ust-
nie у oczewisto proszony pieczętarz od
W. J. Pana Bonifacego Hawryłowicza mo-
stowniczego powiatu Słonimskiego do tego1
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inwętarza maiętności Murawców z wsio
Wołkowcami przy possesyi tegoż folwarka
ze wszystkiemi przynależnościami danego
przy dokiimęcie satysfakcyą intercyzyi wy-
danego WJPanu Ignacemu Horbackiemu
krayczemu у sendzicowi Mścisławskiemu
wydanego podług prawa podpisuię się An-
toni Kostrowieki rotmistrz powiatu Lidz-
kiego. Proszony za świadka od W. Boni-
facego Hawryłowicza mostowniczego Sło-
nimskiego wedle prawa podpisuię się
Nereusz Horbacki krayczy Mśeislawski.
Ja uproszony pieczętarz na rzecz we strze-
dzinie wyrażono wedle prawa podpisuię
się Jerzy Mężynski rotm. Mścisławski.

Roku tysiąc siedemset osiemdziesiąt
ósmego, miesiąca Februaryi dwudziestego
trzeciego dnia. Ja- dworzański zasiedatiel
Jan Bielacki. ziechawszy ad lundum dóbr
Murawców у wioski Wołkowców w mocy
ukazu Mścisławskiey Dworzańskiey opieki
do sądu Niższego ziemskiego Mścisław-
skiego nadesłanego, podanie W W1. Pa-
nom J gnącemu у Eleonorze z Hawryło-
wiczów Horbackim krayczym Mścisław-
skim uczyniłem, posłuszeństwo poddań-
stwu wszelkie pełnienie czynić zaleciłem,
a że WJ. Pan Bonifacy Hawryłowicz de
super wspomnionych dóbr zporządził у
własną ręką swoią podpisał ony inwętarz,
jako w czasie mnie okazywaną у wedle
onego nie ynaczey okazało się, zaświad-
czaiąc podpisuię Jan Bielacki. Który ta-
kowy inwętarz za podaniem onego przez
wyż wyrażone osobę ad acta iest do xiąg
powiatowych Mścisławskich przyięty у wpi-
sany. '. '

Ш 84-1788 r.

Инвентарь им нія Домброва и Кошаны,
Мстиславскаго пов та.

Изъ актовой книги Мстиолавснаго у зднаго су-
да за 1788 годъ, (f! 1546, л. 80—82.

Akt inwentarza na maiętność Domb-
rowy у Koszan, od W. Kazimierza Isako-

wiczajW. Bandrowey przy prawie arę-
downym trzyletnim dany,

Koku tysiąc siedmset osimdziesiąt óś-.
mego, miesiąca Maia wturego dnia.

Na urzędzie Jey Imperatorskiey mo-
ści powiatowych Mścisław., przed nami
Kazimierzem Stachowskim sędzią prezy-
duiącym, Michałem Moskiewiczem zasia-
daiącym zasiedatelem powiatowym Mści-
sławskim, comparendo personaliter J. P.
Józef Mazurkiewicz patron, inwentarz ma-
iętności Dombrowy у Koszan ad instan-
tiam JW. J. Pni Bandrowey ad acta po-
dał w te słowa pisany.

Inwentarz maiętności Dombrowy у Ко-
szan, dóbr wieczystych J. PP. Isakowi-
czow braci rodzonych, w okruhu Czere-
kowskim sytuowanych maiących, przy po-
daniu w trzyletnie arędowne tenutę teyże
maiętności Jaśnie W. Jeymści pani gene-
rałowey de Bandre w roku tysiąc siedm-
set osimdziesiąt ósmym, miesiąca Apryla-

| dwudziestego trzeciego dnia sporządzony.
Opisanie dworu. Jadąc z Koszan po

lewey stronie browar z łaźnią dorem kry-
ta, . wieżdżaiąc do dworu wrota z fórtko
dorem kryte pod goźdź żelazny, fórtka na
zawiasach żelaznych; od wrót idąc po le-
wey stronie imbar duży z mostem, drzwi
troie na zawiasach, to iest w dwuch czu-
łanach у imbarze z klamkami у proboia-
mi żelaznemi wkoło dorem kryty, powieć
między imbarem z oborą, słomo kryta, w
kturey puń sześciennych dwie, powieć
punich dwie; idąc z obory izba z sienio-
ma, słomo kryta, przy niey lamusek sło-
mo kryty, drzwi dwoie na zawiasach z
klamkami у proboiami; budynek — izba
biała z dwuma pokojami, obiciem papie-
rowym wybite, drzwi wszystkie na za-
wiasach, z klamkami у proboiami, piec
zielona kaftana z iuszko żelazną, okien
cztyry szkła białego, okiennice na zawia-
sach żelaznych, przez sieni piekarnia ze
drzwiami na zawiasach także у w sieniach
z klamką у zasuwką, budynek dorem kry-
ty. Idąc od budynku po lewey stronie od
wrót z punią owczarka puń sześciennych
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gumno puń sześciennych dwie, pii-
niek małych trzy, świronek z zasiekami,,
z proboiami у zawiesami dorem kryty, a
to wszystko słomo kryte, lodownia у wa-
rzywnia, dwór у sad tynem około ogro-
dzony.

W zasiewie żyta na rok tysiąc siedm-
set osimdziesiąt ósmy miarek dziesięć, w
szpichrzach żyta z puchiem miarek czty-
ry numero cztyry, jęczmienia miarka ied-
na у kwartówka iedna, pszenicy kwartó-
wek dwie у puł, gryki miarek trzy у
kwartówek trzy, konopi kwartówka iedna
у puł. Summa różnego zboża miarek dzie-
sięć, pszczół kłód sześć numero sześć.

Specyfikacya bydła', krów trzy, numero
sztuk trzy, buhay ieden, numero ieden,
podciołek ieden, numero ieden, cieląt
dwoie, sztuk numero dwoie, świń starych
pięć, numero pięć, knur ieden, numero
ieden, podświnków cztyry, numero cztyry,
koz dwie, numero dwie, owiec starych
iedynaście. numero iedynaście. Gęsi czty-
ry, gęsior ieden, efficit numero pięć, kur
dwanaście, kogutów dwa, numero czter-
naście, indyków cztyry, numero cztyry.

Naczynie różne gospodarskie', stołów
dużych białych dwa, numero sztuk dwie,
malowany duży ieden, numero ieden, stoł-
ków małych do siedzenia sztuk osiem,
tapczan ieden, numero ieden, łożków czty-
ry, numero cztyry, dzieża chlebna duża
iedna, numero iedna, dzieżek małych
dwie, numero dwie, wiader trzy, numero
trzy, doynic dwie. numero dwie, necułek
dużych troie, numero troie, stempa iedna,
numero iedna, necułki małe iedne, nu-
mero iedne, kadź warzywnych dwie, nu-
mero dwie, wanna iedna, numero iedna,
beczek piwnych trzy, numero trzy, kuf
gorzałczanych dwie, numero dwie, kwar-
tówka okuta drewniana iedna, numero
iedna, iahunow na dziegieć cztyry, nume-
ro cztyry, krobów łubianyeh pięć, numero
pięć, baryłek stoiących dwie, numero
dwie, nosatka gorzałczana iedna, numero
iedna, siewni łubianyeh numero dwie, ro-
jownia iedna, numero iedna, sitko do

• -
pszczół iedne, numero iedne, ceber ieden,
numero ieden, szafa dębowa duża z szuf-
ladami iedna, koryto lipowe iedne, nume-
ro iedne, wideł żelaznych do garków dwo-
ie, numero dwoie, czepioła, koczerha że-
lazne numero dwie, skobla, świder sztuk
dwie, numero dwie, dłóto, babka, siekier
dwie sztuk, numero cztyry, soch z lemie-
szami у napołkami numero dwie, sań pro-
stych troie, numero troie, mialec trzy, nu-
mero trzy, bron cztyr>, numero cztyry,
chomątów prostych numero trzy, duch
prostych cztyry, pumero cztyry, łoma ze
wszelkim narzędziem sztuka numero ied-
na, toczyło iedne, sztuka numero iedna,
kolas dwoie sztuk, numero dwie, nilów
próżnych dwadzieście ośm, numero sztuk
dwadzieście osiem, worów na zboże sztuk
numero dwa.

Ехсерсуа aktorów: Kunica od zamąż
pujścia dziewek w cudzą włość do mnie
aktora należy. Przypłodek z obory, ptastwa
у z pszczół roie do iaśnie wielm. ienera-
łowey należeć ma, tyło aby W.JPni iene-
rałowa zostawiła wiele teraz podaie się
wedle inwętarza у prawa. Arędarz Ко-
szanski teyże J.W.J.Pni ienerałowey arę-
dy płacić ma na rok rubli dwadzieście.
Siana na gumnie przy wrotach punia ied-
na ma być zostawiona przy ехрігасуі lat.

Osiadłość poddanych ive wsi Kossanach:
Chata pierwsza Hawryło Maximow lat
osimdziesiąt cztyry, żona iego Natałka lat
osimdziesiąt trzy, synowie ich: pierwszy
Andrzey lat trzydzieście ieden, pryhonu
męszczyzn dwa, kobieta iedna, żona iego
Audotcia lat dwadzieście trzy, drugi syn
Wasil £lat dwadzieście cztyry, żona iego
Ahapja lat dwadzieście cztyry, syn Wasil
rok ieden, trzeci syn Łukasz lat piętna-
ście. Druga chata Fiedor Kondratow lat
osimdziesiąt, córka iego wdowa Ahapka
lat czterdzieście siedm, syn iey Jakim
lat dziewiętnaście, pryhonu męskiego mę-
szczyzna ieden, kobieta dzień ieden, cór-
ka Audotka lat dziewięć. Trzecia chata
Achrern Nikicin lat czterdzieście sześć,
żona iego Wasia lat czterdzieście sześć,
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dzieci ich: syn A niska Jat osiin, córki;
Uscinja lat szesnaście, pryhonu dwa mę-
szczyzny, iedna białogłowa, Alena trzyna-
ście, Warka cztyry lata, brat iego Pra-
chor cztyrdzieście ieden rok, żona iego
Uscinja Jat dwadzieście dziewięć, córka
ich Marja Jat cztyry. Czwarta chata Niki-
per Wigura Jat sześćdziesiąt trzy, żona
iego Tacianna Jat piędziesiąt sześć, syn
ich Ula. lat dwadzieście dziewięć, żona
iego Audotia łat osimnaście, pryhonu mę-
szczyzn dwuch, kobieta iedna. Piąta chata
Iwan Kądratow lat sześćdziesiąt, niewiest-
ka wdowa Marija Siemienowna lat sześć-
dziesiąt sześć, synowie iey: Wasil lat trzy-
dzieście pięć, Nikita Jat dwadzieścia sześć,
pryhonu męskiego męszczyzn dwuch, ko-
bieta iedna. Summa: dusz męskich pięt-
naście, kobiecich czternaście.

Powinność poddanych, Pryhonu na
tydzień maią służyć ze czterech chat mę«
szczyzna dni dwa, a kobieta dzień ieden
w każdym tygodniu, a piąty z chaty me-
szczyzna w tygodniu dzień ieden у ko-
bieta dzień ieden. Zhonów trzy—na żyto
dwa у na jarzynę ieden wiele się w każdey
chacie do roboty sposobney nayduie, zo-
staiąc iednak w chacie po iednemu dla
ognia, у małych do roboty niesposobnych
zostawować. Drwa na opał wozić do dworu
gdzie przez jaśnie wielmożną tenutorkę
będzie kupioną na pryhonnych dniach,
Kopy z pola wozić na pryhonnych dniach,
siano kosić na pryhonnycJ) dniach. Po-
duszne у inne monarsze podatki sami
chłopi opłacać powinni. Czynszów ani
żadney naymnieyszey daniny nie maią
chłopi dawać, oprócz tylko pryhonów od-
bywania у zhonów. Reperacyą dworu
każdą ma J. W. tenutorfca swoim lasem
у robocizną z pryhonu obligowana dopeł-
nić, bez zaliczenia na aktorach. Do ogro-
dzenia ogrodów у dworu z swoich zarośJi
dozwala się. Karczmy reperacya у ogro-
dów Koszanskieh ogrodzenie, na drwa z
tych że zarośli do opalenia tych że bu-
dynków niedozwała się, owszem postrze-
gać, gdyby у ze strony nie dezelowaną.

Na ostatek poddanym wszystkim maięt-
ności Koszan boiaźń Bożą, statek, wier-
ność, życzliwości dworowi Dąmbrowię-
skiemu naysurowiey zaleciwszy у przyka-
zawszy, w trzyletnią arędowną maiętność
Dombrowę у Koszany w dzierżawę JWW.
generałowey de Bandre podaie у na
większy tego wszystkiego dowód rękoma
naszemi własnemi przy uproszonych JPP.
pieczętarzów podpisuiemy. Roku tysiąc
siedmset osimdziesiąt ósmego, Apryla dwu-
dziestego trzeciego dnia. Lf tego inwę-
tarza podpis samego aktora у WWJPP.
pieczętarzów f,tymi słowy: Kazimierz Isa-
kowicz. Do tego wyrażonego prawa za
pieczętarza podpisuię się Capitein Gieorge
von Mejerskoffi. Do tego wyrażonego pra-
wa za pieczętarza podpisuię się Mikolay
Osmołowski. Który to takowy inwentarz
za podaniem onego przez wyż wyrażoną
osobę ad acta, iest do xiąg powiatowych
Mścisławskich przyięty у wpisany,

Ш 8 5 - 1 7 8 8 г. Алр ля 28.

Инвентарь им нія Шилели, Велёнскаго по-
в та, Жмудскаго княжества.

Изъ актовой книги Шавольскаго гродскаго су-
да за 1795 годъ, JA 14829, я. 131—133.

Aktykacya inwentarza dóbr Szyiel re-
wersalnego od imści pana Rudzkiego re-
genta ziemskiego WJP. Gosztowtowey wy-

| danego.
Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt

i piątego, miesiąca Marca dwudziestego ós-
mego dnia.

Na sądach Jey Imperatorskiey mości
grodzkich Xttwa Żmudź, repartycyi Sza-
welskiey, przed nami Jerzym Dowiattem
prezyduiącym, Józefem Kaczanowskim, To-
maszem Tyszkiewiczem sędziami, Rafałem
Doweyką pisarzem — urzędnikami grodz-
kiemi Xttwa Zmudz. repartycyi Szawel-

i skiey, stawaiąc osobiście u sądu patron
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WJP. Józef Juriewiez, strażn. Wendenski,
takowy inwentarz ad akta podał następ-
nie pisany.

Inwentarz dóbr8zy(k)le zwanych.w Xttwie
Żmudź./ w ; pottcie Wielon. leżących, z
wioską у karczmą pod tymże dworem bę-
dącą, przy prawie aredownym w roku to-
raznieyszym tysiąc siedmset ośmdziesiąt
ósmym, miesiąca Kwietnia dwudziestego
trzeciego dnia od W. J. P. Anny z Go-
niprowskich Tomaszowey Gosztowtowey,
starościney Pozniatyckiey J. P. Szymono-
wi Iiudzkiemu, regentowi ziemskiemu
Xttwa Żmudź.: na też dobra Szyłele z
wioską у karczmą wydanym, w tymże ro-
ku miesiącu у dniu sporządzony.

Zabudowanie dworne. Z ulicy wieżdża-
iąc budynek mieszkalny po lewey ręce
nowy, po litewsku w węgłach długich bu-
dowany, dach słomiany nowy pod łapatą
kryty, wchodząc do budynku w prawey
stronie izba biała z bokową, drzwi do iz-
by у bokowey nowe ordynaryne na za-
wiasach z zaszczepkami, piec zielona, okna
w izbie dwa, a w bokowey iedne szklane
na zawiaskach; żelaznych na dwuch tylko
stronicach. Tło glino wybite, stołowanie
nowe; wychodząc z izby z prawey strony
kuchnia, do którey drzwi na zawiasach.
Naprzeciw izby piekarnia z komorą, drzwi
do piekarni у komory na zawiasach, okna
do piekarni у komory z zasuwkami des-
kowemi, do których dwa są szklane, w
komorze na deskach dobrze wprawionych;
żaren czworo gospodarskich dużych do-
brych у łańcuch żelazny na osoby dwie
do ściany wprawiony, piec piekarniana z
kapturem dobra, ławy dwie—iedna przy
ścienie, druga przy piecu; na górze na
mięsiwo salka z desek przepierzona, drzwicz-
ki na biegunach z zaszczepką żelazną, na
piekarni zrąb do suszenia słodu. Idąc z
budynku na przeciw z prawey strony ku
dolinie zabudowanie chlewowe pod iednyni
dachem nowe, dach słomiany słany, koń-
ców z iednego wołownia, z drugiego ow-
czarnia, we strzotku obora; z lewey stro-
ny idąc na browar sad, nowym ostrokołem

szczepanym oparkaniorty. Daley warzy w-
nia, w końcu trzyścianek przybudowany,
dach z dranic na warzy wni, a na komorze
słomiany, w końcu podasie z:płotu wy-
grodzone; za warzywnią takoż w lewey
stronie obora duża, w końcu staynia no-
wa, dach słomiany słany, drzwi w chle-
wach pierwszych warzywni na zawiasach,
a do wielkiey obory na biegunach, w
staynie koryta dwa, żłób ieden, drabin
do składania siana dwoie, ?w wojowni ko-
ryta dwa, drabin do składania siana dwo-
ie. Browar nowy z drzewa skłuto wanego,
dach słomiany słany, do browaru drzwi
podwuyne na zawiasach z zamkiem wnętrz-
nym, izba у komora, drzwi dwoie na za-
wiasach żelaznych z zaszczepkami żelazne-
mi, bez pieców, bez okien, bez podmuro-
wania na dębowych słupach, na górze
słodownia nowa, stołowanie u izby у ko-
mory nowe z desek piłowanych. Zabudo-
wanie gumienne: Idąc z budynku miesz-
kalnego przez sad, nayprzód za sadem po
prawey ręce staynia у odryna pod.iednyni
dachem nowa, duża, dach słomian y, słany
stary, w stayni koryta dwa, iedne mniey-
sze, drugie większe; idąc od stayni w le-
wey stronie gumno wielkie nowe, co tyl-
ko wystawione, łatami obite, bez stoło-
wania, bez pokrycia, bez drzwi, bez pod-

! murowania у pieca, z materyału wielkiego
; sklutowanego; w końcu tego gumna dru-
j gie gumno; drugie dawnieysze wielkie

nowe z materyału nowego sklutowanego,
drzwi do gumna podwuyne na biegunach

| z klamrami żelaza sztabowego, z zamkiem
I wnętrznym, do osieci zaś drzwi na za-

wiasach, w osieci piec duży z cegieł do
ziemi wpuszczony z kapturem z przebu-
dowaniem do stawienia zboża, z gradami
gęstemi, w toku kominek do składania
ognia z gliny у cegły, z toku drwotni
drzwiczki srzednie na zawiasach żelaznych
z zasuwką żelazną. Wychodząc z osieci z
lewey strony przepłót nowy, słupy z pod-
porami należytemi przasłów dziewięć, w
końcu przepłotu drugi przepłótek nie du-
ży od dwuch przasłów, stary, .za onym
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świren nie duży nowy bez przyświrnia,
dach słomiany słany, drzwi na zawiasach
żelaznych z zamkiem wnętrznym dużym,
z zaszczepką żelazną, zasieków w świrnie
pięć. z boku dwa, z końca trzy, z posac-
ką szpuntowaną, stołowanie z desek piło-
wanych, na gurę z łewey strony schody.

Bydło co się zostawuie in fundo dóbr
Szyłel przy tymże prawie arędownym.
Primo. Krowa biała z czerwonemi łatami,
lat maiąca pięć. Secundo. Krowa ryża
z rabizną strokatą, Jat maiąca pięć. Tercio.
Krowa ryża bez odmiany, lat maiąca pięć.
Quarto. Krowa takoż ryża bez odmiany,
lat maiąca cztery. Quinto. Krowa podob-
nież ryża bez odmiany, lat maiąca pięć.
Sexto. Krowa ryża koło oczu znakami
czarnomi, lat maiąca pięć. Owce. Owiec
starych pięć, liczba pięć, jagniąt tegorocz-
nych sztuk sześć, in numero sześć. Świń
dwoie, iedna czteroletnia, druga dwulet-
nia in numero dwie, prosiąt tegorocznych
zimowych sztuk cztery, psów dwoie gos-
podarskich, kuc trzeci—in numero trzy.
Gęsi starych cztery, gęsior piąty—in nu-
mero pięć, kurów troie—kury dwie, kur
ieden—in numero trzy.

Zboże do wysiewu zostawuiące się.
Jęczmienia purów dziesięć, in numero
dziesięć. Owsa purów pięć, in numero
pięć, orkiszu purów dwa, in numero dwa,
gryki purów cztery, numero cztery, mąki
berłowey purów ośm, in numero ośm,
grochu skorogrochu purów dwa, in nu-
mero dwa.

Miedź browarna у kuchenna. Primo.
Kocioł wielki brażny używany stary łata-
ny, ważący funtów wagi łleyszowey. Se-
cundo. Trąby trzy teyże samey wagi fun-
tów czternaście, czwierci trzy, in numero
czternaście, ćwierci trzy. Tertio. Przy-
trąbki trzy ważące funtów cztery. Quarto.
Kocioł kuchenny używany, ważący funtów
trzynaście. Quinto. Kociołek mnieyszy ku-
cheny ważący funtów pięć. Miedź co się
upali od funta według targu ma być prze-
zemnie Szymona Kudzkiego przy i;xpira-
cyi roku trzeciego zapłacona.

Nacsi/nie browarne drewniane. Primo.
Kubeł brażny używany, in numero ieden.
Secundo. Kubeł takoż brażny do zlewa-
nie brahy ieden. Tertio. Trąbnik używany
ieden. Quarto. Nasatków alias łaunow pięć.
Quinto. Kubłów warzywnych używanych
trzy. Sexto. Do pieczywa chleba dzieża
sztuka iedna.

Naczynie roboty słolarskiey. Primo.
Szawka kontowa nowa na zawiasach, drzwi
z zamkiem wnętrznym, na trzech nogach
toczonych. Secundo. Stół kwadratowy ma-
lowany na nogach czterech toczonych.
Tertio. Stół czeladny- biały, takoż na no-
gach czterech z szufladą у zamkiem wnę-
trznym. Quarto. Stołków sześć. Quinto.
Łószko iedne. Sexto. Ławeczki dwie koło
pieca. Septimo. Okienicy dwie. Octavo.
Drzwiczki do sadu na zawiasach у zasz-
czepką żelazną z zamkiem wnętrznym. Ko-
lasa z kołami, koryta do bydła poienia
iedne, do karmienia świń dwa, korytek
do soku spuszczania dziesięć, wrót pię-
cioro, płoty tak koło dworu; gumna, ogro-
dów, pastewników, jako też uzworów
dobre należyte, drew za studnią w końcu
budynku sążni trzydzieście siedm у puł,
koło osieci drew sążni trzydzieście cztery,
drewek do kominka sążni trzynaście, stud-
ni na dziedzińcu dwie — iedna w końcu
budynku, druga w końcu obór, z żóra-
wiami у zrąbami nowemi.

Mięsiwo. Słoniny funtów dwadzieścia
trzy, sadła funtów dwadzieścia ośm, fleysz
wagi.

Wieś Szylele у karczma. Primo. Karcz-
ma z izbą, komorą, z piecem kaflanym
szarym bez poliwy, z przeciwną piekarnią,
z stodołą, dach słomiany maiący sie kon-
tynuować pokrycie przez wielmożną Jm.
pani Gosztowtowę starościnę Kozniatycką.
Naprzeciwko karczmy świronek, dach no-
wy słomiany, niedaleko kuźnia, ku doli-
nie browar stary, karczma teraz pustka-
mi. Secundo. Jan Sokołowski na tydzień
dni z koniem trzy w tydzień. Tertio. Jó-
zef Sokołowski dni z koniem trzy w ty-
dzień. Quar(o. Gabris Snitko dni dwa z
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koniem dwa w tydzień. Quinto. Antoni
Szyłkalus dni z koniem trzy w tydzień.
Sexto. Bartłomiey Flamoski dni z koniem
w tydzień. Septimo. Mateusz Drosas dni
trzy z koniem trzy w tydzień. Octavo.
Pustka iedna z żytem w polu zasianym.

Dalsza powinność tych ludzi. Primo.
Podrószczyzna do Lipawy od wszystkich.
Secundo. Gwałty trzy — ieden do gnoju
wywożenia, drugi do zdeymowania siana,
trzeci do zbierania żyta po dwa dni. Do
tego jako się zaczyna młódźba od świę-
tego Bartłomieja, aż do skończenia oney
każdy z chaty po iednemu w okury z wie-
czora na młódźbę maią przychodzić. Do
pięcia ogrodów, do zbierania tychże ogro-
dów у do mycia chust według potrzeby
dworney у dawnego zwyczaiu maią być
odbywane. Podatek do skarbu Rzeczypo-
spolitey każdy gospodarz po złotych pol-
skich pięć у szelągów pięć opłacać po-
winni, przy tym w iesienney porze po gę-
si iedney, kurów parze, a na wiosnę po
dziesięć jaiec do dworu maią dawać; W
ostatku co się przepomniało w g u r z e —
w końcu warzywni ptaszek brzozowych
stusek. Pisań w Szylełach roku tysiąc
siedmset ośmdziesiąt ósmego, miesiąca
Kwietnia dwudziestego czwartego dnia.
Do tego rewersalnego inwentarza podpi-
sałem się Szymon Kudzki regent ziemski
Xttwa Źmudz. Podpis pieczętarza u tego
inwentarza iest taki. Ustnie у oczewisto
proszony pieczętarz od WJP. Szymona
Rudzkiego regenta ziemskiego Xttwa
Żmudź, do tego rewersalnego inwentarza,
jako pieczętarz podług prawa podpisałem
się Maciey Goniprowski mp. Ad hoc ad-
notaty na brzegach są takie. Czopowe іе-
żeli by żyd nie wszedł do karczmy, która
do teyże arędy folwarku należy, mam ja
sam do skarbu zapłacić. Rudzki R.Z.X.£.
Który inwentarz iest do xiąg grodzkie!)
Xttwa Zm. repartycyi Szawelskiey wpi-
sany. W.W.J. Burba.

К 86-1788 г. Іюня 10.

Инвентарь фольварка Заньковщина, Мсти-
славскаго пов та.

Изъ актовой книги Мстиславскаго у зднаго
суда за 1788 годъ, Ш 1546, л. 129—132.

• Akt inwentarza folwarku Zankowszczyz-
ny, podanego \/ moc od WJPana Bonifa-
cego Hawryłowicza mostowniczego słonim-
skiego WJPPm Horbackim.

Roku tysiąc siedemset osiemdziesiąt
ósmego, miesiąca Októmbra piątego dnia.

Na sądach Jey Imperatorskiey mości
powiatowych Mścisławskich, przed nami
Kazimierzem Stachowskim sędzią prezy-
duiącym, Michałem Moskiewiczem у Jó-
zefem Romanowskim zasiadaiącemi kole-
gami powiatowemi Mścisławskiemi, com-
parędo personaliter WJPan Ignacy Hor-
liacki, sędzic grodzki Mścisławski, takowy
inwętarz ad acta podał w te słowa pi-
sany.

"Fohcarlcu Zankowszczysny zabudowania
opisanie. Budynek z okrągłego drzewa;
dorem pod goźtlź kryty, dach mieyscoma
reperacyi potrzebuiący, frątem do drogi
z Daniłowska idącey do Mścisławia, do
którego wchodząc sieni, w tych sieniach
drzwi na zawiasach z klamko у proboiem,
z sieni wlewo idąc pokóy, do niego drzwi
slolarskiey roboty bez zamka у klamki,
okien arkuszowego szkła cztery, obicie
papierowe podarto, piec z poliwanych
kafel mocno stary, kafle mieyscorna po-
tłuczono, przy tym piecu kominek, z
którego pieca komin nad dach wyniesio-
ny; z tego pokoiu wprawo pokóy, w któ-
rym drzwi podwóyne stolarskiey roboty z
wnętrznym zamkiem у kluczem, dwa
okna z arkuszowego szkła, obicie papie-
rowe mieyscoma podarte; w tym pokoju
alkowa, z tey alkowy wprawo zapieczek,
wlewo zaś przegrodzenie z tarczyc; z tego
przegrodzenia bokowy pokóy, do którego
drzwi na zawiasach stolarskiey roboty z
kołkiem tyło żelaznym, w bokowey okno
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z arkuszowego szkła pobite, ieden piec z
polewanych kafel, kominek przy tym piecu
z blacho zapadły; z tego pokoiu do sieni
drzwi ordynaryinney roboty z kruczkiem
na zawiesach. Z sieni w tył do ogrodu
idąc drzwi na zawiasach z klamko, z
dziedzińca idąc przez sieni wprawo sala
bez pieca, okien z arkuszowego szkła
pięć, we srzodku do sklepka drzwiczki
na zawiasach, obicia niema у w bokowey
у w sali. W tym całym budynku stoło-
wanie z tarczyc, podłoga z tarczyc, sienie
zaś у bo* podłogi у bez stołowania. W
pionu szym okienice pokoiu cztery, w dru-
him pokoiu dwie okienice podwóyne, w
bokówce iedna, w sali pięć okiennic po-
ledynkowych na zawiasach. Z tego bu-
dynku idąc lodownia z okrągłego drzewa,
w niey drzwi ordynaryinne" na zawiasach,
we śrzodku różnym drzewem wytyniona!
n rzędzie teyże lodowni sienica stara z
rożnego drzewa, wrota do niey na biegu-
nach z dranic, a między tym zabudowa-
niem powietka, słomo to wszystko kryte.
0(1 tego zabudowania minowszy wrota z
dziedzińca do gumna idąc, frątem do bu-
dynku im bar postawiony z piłowanych
bierwion, przepierzony na dwa schowania
takim że piłowanym drzewem, w nim
dwoie drzwi na zawiasach z proboiami.
klamkami у z wiszącemi zamkami, wymo-
szczony tarczycami, w iednym zasieki
dwa bez stołowania pod łatę dorem kryty.
W rzędzie tego imbara powieć z frątu
lasko, a od gumna zaparkaniona z drzewa
У różnego у drobnego bez wrót, imbar
przy tey powieci stary z okrągłego drze-
wa, drzwi ordynaryinne na biegunach z
proboiem bez zamka. Od tego ' imbaru
idąc piekarnia z oknami małemi, ordy-
"arymny piec, ławek dwie, do tey pie-
кагщ sieni są przystawione zapadłe, po-
wiec, imbar stary, piekarnia słomo kryte,
ua tey piekarni minowszy wrota z dwo-
ru nartół do Jrciszczowa jadąc piekarnia
dla młodzieży z sieniami ' staremi, przy
tey piekarni obora około bierwionkami
ciętkiemi у staremi od podwórza zarzu-

cona, w niey owczarka z okrągłego drze-
wa, w niey drzwi na biegunach ordy-
naryinnych, świnarnik z łaski przygro-
dzony, resztę z obory mieyscoma to lasko
to żerdzioma pozarzucaną, sama obora
słomo kryta, mocno zdezolowana tak we
śrzodku, jako у nakrycie; przy tey oborze
powietka, a przy powietce staynia z okrą-
głego różnego a starego drzewa, w niey
jaśle mocno popsute, wrota ordynaryine
na biegunach, kryta słomo, krycia no-
wego у przetrzęsienia potrzebuie. Ogrodze-
nie tego zabudowania dwornego od bu-
dynku do lodowni koly w łotoki dwa ied-
na z fundamętu drugi z wierzchu stawio-
ne, a od lodowni do imbaru w puł z
bierwion piłowanego takoż koły ogrodzony,
resztę płotem ogrodzoną, koły у płot czę-
ścią większą powyłamane, zupełnie nowego
przygrodzenia potrzebne. Jadąc z dworu
z Żankowszczyzny nazwanego od Pocoł-
towa po lewey ręce dwie osieci na prze-
ciw iedney drugiey postawione, bliżey do
drogi wspomnioney, na cztyry sochi z
obuch stron z uwozem, osieć słomo kryta,
zarzucona bierwionkami, drugie gumno—
iedna osieć у sześć soch wkopanych, nie
kryta у bez kruków, przy gumnie odryna
dwuścienna z okrągłego drzewa iedna,
wrota do niey z doru na biegunach, dru-
ga pletnianka bez drzwi, kryta słomo, re-
peracja potrzebuiące. Łaźnia w dole bez
przymylnika, drzwi na biegunach ordy-
naryinne, słomo kryta.

Regestr ruchomości w Zankowszczyznie
znayduiącey się. Roku tysiąc siedemset
osiemdziesiąt ósmego, Apryia pierwszego
dnia sporządzony. Stołowe naczynie. Cyna.
Półmisków sześć, blata iedna, sałityerek
cztyry, talerzy osiem, łyżek sześć, iichta-
rzów dwa, kropielnie iedna. Miedź. Rądel
duży nie pobielany ieden, rądełków dwa
z czapko, trąbnicami, alembik ieden, czy-
ni sztuk N cztyry. Mosiądz. Mosiężny
rondelek zepsuty ieden. Żelaza. Wideł
dwoie, siekir trzy, sierzpów trzy, blacha
do pieca iedna. W pokoiach znayduiące
się rzeczy: obraz w pokoiu pierwszym
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Nąyświętszey Panny ieden, ściennych Jich-
tarzów bleszanych dwa, stół dembowy
dobry у zepsuty—efficit dwa, stół łipowy
ieden, stolików dembowych dwa, ieden
w Dorochowszczyznie z tych ordynaryin-
nych krzesł lipowych dwa, zydlów dwa,
łóżek drewnianych poiedynkowych dwa.
szafa kredensowa iedna, szafka w drugim
pokoiu iedna, skrzynia iedna, sapecik ie-
den, magazynek stary ieden, pułkrytek
stary z koły kutemi Ń ieden, budka cy-
rato obita zimowa iedna, kolasy proste
iedne, sani proste iedne. Obora. Krów
doynych pięć, byczek trzyletni ieden, by-
czek dwuletni ieden, podciołków trzylet-
nich dwa—у tego cztyry, owiec starych
czternaście, baran ieden, świń maciorek
pięć, młodych sześć, koz wszystkich sześć,
kozioł ieden, gęsi osiem, gęsiorow dwa,
kaczek pięć, kaczorów dwa, indyczek pięć.
indyk ieden, kur dwadzieście cztyry, ko-
gutów dwa, kapłunów cztyry, koń stary
gniady ieden. Wana iedna, beczek wa-
rzywnych pięć, beczek piwnych dziewięć,
kwartówka deszczanka iedna, jaszczów
sześć, kuf dwie, kufa rozsypana iedna,
kwaśnik.

W roku przeszłym tysiąc siedemset
osiemdziesiąt siódmym w Zankowszczyznie
wysiano: żyta Mścisławskiey miary mia-
rek dziewięć, dwa garca, gryki w roku
tysiąc siedemset osiemdziesiąt ósmym wy-
siano miarek sześć, ieden garniec, owsa
wysiano miarek dziesięć, ięczmienia mia-
rek dwie, pszenicy miarka iedna, szesna-
ście garców, konopi cztyry garcy, grochu
polowego jeden garniec, jarki ieden gar-
niec, lnu ieden garniec (w zasieku prócz).

Opisanie sytnacyi włościan wsiów Da-
nilowska, Słobodeli do folwarku Zanlcow-
szczyzny należny, z wyrazem wielości go-
spodarzów, siemj w chatach tak męskiey,
jako też białogłowskiey płci tudzież grun-
tów у maiątku onych.

Wieś Dani/owsk. Liczba yospodarzów.
Pierwszy gospodarz — semja w chatach:
męszczyzn doyrzałych trzy, małoletnich ie-
den, białogłowskich doyrzałych trzy; do-

bytek poddanych—koni troie, krowy dwie,
owiec sześć, koza iedna, świnniey dwoie,
gruntu włócznego siedziba iedna — Wasi I
Mieszoczek, pańszczyzny w tydzień męsz-
czyzna dni trzy, białogłowa dni dwa; da-
nina—płótna łokci cztyry, kur dwie. Dru-
gi gospodarz — siemia w chatach: męsz-
czyzn cztyry doyrzałych; białogłowa iedna
doyrzała у małoletnia iedna; dobytek pod-
danych — koni trzy, krowa iedna, owiec
cztyry, świniey dwie, gruntu włócznego
siedziby dwie czwierci — Milan Szłapak,
pańszczyzny w tydzień męszczyzna dni
trzy, białogłowa dni dwa; danina — płótna
łokci trzy, kur trzy. Gospodarz trzeci —
siemj a w chatach: męszczyzn doyrzałych
dwa, białych głów doyrzałych trzy, mało-
letnia iedna; dobytek poddanych — koni
trzy, krowa iedna, owiec cztyry, koza ied-
na, świnniey dwie, grunt włoczny dwie
czwierci siedziby — Barys Ulucha, pań-
szczyzny w tydzień męszczyzna dni trzy_,
kobieta dni dwa; daniny — płótna łokci
dwa, kur dwoie. Gospodarz czwarty—sie-
mia onego: męszczyzn doyrzałych cztyry,
małoletnich trzy, kobiet doyrzałych trzy,
dobytek onego—koni siedem, krowy trzy,
owiec osiem, świnniey pięć, gruntu włócz-
nego siedziba iedna—Wąska Piatuszonek,
pańszczyzny w tydzień męszczyzna dni
cztyry, kobieta dni trzy, daniny — płótna
łokci cztyry, kur cztyry. Gospodarz pią-
ty — siemj a onego: męszczyzn doyrzałych'
trzy, małoletni ieden, kobiet doyrzałych
dwie, małoletnich dwie; dobytek onego—
koni czworo, krowa iedna, pięć owiec,
świnniey dwie, gruntu włoka iedna—Isak
Karol, pańszczyzny w tydzień męszczyzna
dni trzy, kobieta dni trzy; daniny—płótna
łokci trzy, kur trzy.

Wieś Słobodki. Pierwszy gospodarz, u
niego siemia: męszczyzn doyrzałych dwa,
małoletnich trzy, kobiet doyrzałych trzy,
małoletnie iedna; dobytek onych — koni
czworo, zrzcbców dwa, krowy trzy, owiec
pięć, świnniey cztyry, gruntu włócznego
dwie czwiertki - Iwan Knoraz, pańszczy-
zny w tydzień męszczyzna trzy dni, ко-
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bieta dwa dni; daniny—płótna łokci trzy,
kur trzy. Gospodarz drugi—siemja onego:
męszczyzn doyrzałych cztyry, małoletnich
dwa, kobiet doyrzałych dwie; dobytek
onych — koni dwoie, owiec trzy, świniey
dwie, gruntu włócznego dwie czwiertki —
Ihnat Arcichorynek, pańszczyzny w tydzień
męszczyzna dni trzy, kobieta dni dwa; dani-
ny—płótna łokci dwa, kur dwie. Gospodarz
trzeci, siemja onego: męszczyzn doyrzałych
cztyry. kobiet doyrzałych dwie; dobytek
onych—koni troie. krów dwie, owiec sześć.
świnioy trzy, gruntu włócznego dwie czwier-
ci—Pawluk Aucichorynek, pańszczyzny w
tydzień dni trzy męszczyzna, a kobieta
dni dwa; daniny—płótna—łokci dwa, kur
dwie. Gospodarz czwarty, siemja onego;
męszczyzn doyrzałych dwa, kobiet doy-
rzałych dwie-, dobytek onych—koni dwoie,
zrzebiec ieden, krowa iedna, owiec czty-
ry, Świna iedna, gruntu włócznego dwie
czwiertki—Panas Ancichorynek piwow.;
pańszczyzny w tydzień męszczyzna dni trzy,
kobieta dni dwa; daniny — płótna łokci
dwa, kur dwoie. Gospodarz piąty, u niego
siemja: męszczyzna doyrzały ieden, kobiet
doyrzałych dwie — Klim Ancichorynek,
kucharz. Ponieważ pryhonu na zdięcie
krestencyi nie staie, zatym dozwala się
zhony у pędzenie onych więcey.

U tego inwentarza podpis tak samego
aktora, jako też у WWJPP. pieczętarzów
temi słowy: Bonifacy Hawryłowicz. Ustnie
у oczewisto proszony pieczętarz od WJ.
Pana Bonifacego Hawryłowicza do tego
inwentarza W. J. Panu Ignacemu Hor-
backiemu sędzicowi grodzkiemu Mścisław-
skiemu wydanego podług prawa podpisuię
się Józef Koszur Strażn. Oszmianski.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz
od W.J. Pana Bonifacego Hawryłowicza
W.J. Panu Ignacemu Horbackiemu zpo-
rządzonego wedle prawa podpisuię się
Daniel Jan Meyzer porucznik. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz do tego in"-
wętarza WJ. Panu Ignacemu Horbackiemu
według prawą podpisuię się Franciszek
Leszniewski.

U tego inwętarza na zatyłku nadpis
takowy: Inwentarz folwarku Zankowszczyz-
na nazwanego, w woiewodztwie pierwiey
teraz w powiecie Mścisławskim położo-
nego, z wioskami Daniłowskiem у Słobod-
kami, z opisaniem zabudowania dwornego,
gumiennego у w tymże dworze wysianego
żyta, oraz w zasiekach у w jamach znay-
duiącego różnego rodzaju zboża, tudzież
poddanych, stanu, maiątku, czyli dobytku
oraz ich powinności przy podaniu od W.
J. Pana Bonifacego Hawryłowicza mostown.
Słonimskiego W.JPP. Ignacemu у Ele-
onorze z Hawryłowiczow Horbackim sę-
dzicom Mścisławskim w arędowną trzylet-
nią tenutę sporządzony roku tysiąc sie-
demset osimdziesiąt ósmego, msca Junij
dziesiątego dnia sporządzony. Który to
takowy inwętarz za podaniem onego przez
wyż wyrażone osobę ad acta iest do xiąg
powiatowych Mścislawskich przyięty у
wpisany.

№ 87—1788 r. Інша 80.

Инвентарь Скирстымонскаго староства,
Жмудскаго княжества, Яна Абрама Ше-

ресса.
Изъ актовой КНИГИ Шавельскаго гродскаго су-

да за 1790 годъ, Лі Н827, л. 6 5 8 - 6 6 5 .

Aktykacya inwentarza urzędowego po-
dawczego na starostwo Skirstymoriskie
szlachetnemu Scheressowi wydanego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesią-
tego, miesiąca Apryla dwunastego, dnia.

Na roczkach grodzkich xięstwa Żmuydz-
kiego repartycyi Szawelskiey, przed nami
Jerzym Tadeuszem Goyżewskim podstaro-
stą sądowym. Janem Burbą sędzią, Je-
rzym Dowiattem sędzią у protunk pisa-
rzem — urzędnikami gródzkiemi xięstwa
Zmuydzkiego, stawaiąc osobiście u sądu
patron W. J. Pan Stanisław Girzod komen.
xięstwa inwentai-z z kontrowersyi ad acta
podał następnie pisany.
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Inwentarz urzędowy podawczy czynszów
у wszelkiej włościanskiey danin.y staro-
stwa Skirstymonskiego, w xięstwie Źmuydz-
kim położonego, ad extenuationem w cią-
gu dwóch lat summy dekretem kommis-
syinym ultimarnym w roku tysiąc siedm-
set ośmdziesiąt siódmym, Oktobra ośmna-
stego in contumatiam na W. J. Panu Jó-
zefie Medekszy staroście Skirstymonskim
dla szlachetnego Jana Abrahama Scheressa
wskazań}', w roku teraznieyszym tysiąc
siedmset ośmdziesiąt ósmym, dwudziestego
siódmego Junij in fundo starostwa Skir-
stymonskiego sporządzony.

Miasteczko SkirstymonsMe. Strona le-
wa, zaczowszy od dworu. Gospodarz pierw-
szy Jan WayczayJis, płacy pieniężney czyn-
szu złotych dziewiętnaście, za drogi złotych
sześćnaście, łąki złotych trzy, lipę złoty
ieden, podymnego złotych dziesięć, daniny
kurów sztuk dwie, jaiek sztuk dwadzie-
ścia, lnu garści dwadzieście. Gospodarz
drugi Maciey Puszynski, płacy pieniężney
czynszu złotych dwadzieście cztery, za dro-
gi złotych sześćnaście, łąki złotych cztery,
lipę złoty ieden, podymnego złotych dzie-
sięć, daniny kurów sztuk dwie, jaiek sztuk
dwadzieście, lnu garści dwadzieście. Go-
spodarz trzeci Michał .Kodys, płacy pie-
niężney czynszu złotych dwadzieście czte-
ry, za drogi złotych sześćnaście, łąki zło-
tych ośm, lipę zlot ieden, podymnego zło-
tych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk dwadzieście, Jnu garści dwa-
dzieście. Gospodarz czwarty Józef Jurk-
szewiez, płacy pieniężney czynszu złotych
dziewiętnaście, za drogi złotych sześćna-
ście, łąki złotych pięć, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny kurów
sztuk dwie, jaiek sztuk dwadzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz piąty Fran-
ciszek Barsztaytis, płacy pieniężney czyn-
szu złotych dwadzieście cztery, za drogi
złotych sześćnaście, łąki złotych dziesięć,
lipę złoty ieden, podymnego złotych dzie-
sięć, daniny kurów sztuk dwie, jaiek sztuk
dwadzieście, lnu garści dwadzieście. Go-
spodarz szósty Matyasz Giedraytis, woyt,

płacy pieniężney czynszu złotych trzydzie-
ścic, za drogi złotych sześćnaście, łąki
złotych trzy, lipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk dwadzieście. lnu garści dwa-
dzieście. Siódmy gospodarz Jerzy Papar-
tynas, płacy pieniężney czynszu złotych
dziewiętnaście, za drogi złotych sześćna-
ście, łąki złotych trzy/ lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny ku-
rów sztuk dwie. jaiek sztuk dwadzieście,
lnu garści dwadzieście. Ósmy Maciey To-
tyłas, płacy pieniężney czynszu złotych
dziewiętnaście, za drogi sześćnaście, łąki
trzy, lipę złoty ieden, podymnego -złotych
dziesięć, daniny kurów sztuk dwie, jaiek
sztuk dwadzieście, lnu garści dwadzieście.
Gospodarz dziewiąty Franciszek Szkudzin-
ski, płacy pieniężney złotych dwadzieście
cztery, za drogi złotych sześćnaście, łąki
złotych dziesięć, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny kurów sztuk
dwie, jaiek sztuk dwadzieście, lnu garści
dwadzieście. Gospodarz dziesiąty Tadeusz
Barcewicz, płacy pieniężney złotych dzie-
więtnaście, za drogi złotych sześćnaście,
łąki złotych pięć. lipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny kurów sztuk
dwie, jaiek sztuk dwadzieście, lnu garści
dwadzieście. Gospodarz iedynasty Jerzy
Żylis, płacy pieniężney czynszu złotych
czternaście, za drogi złolycłi sześćnaście,
łąki złotych cztery, lipę złot ieden, po-
dymnego złotych dziesięć, daniny kurów
sztuk dwie, jaiek sztuk dwadzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz dwunasty
Tomasz Ławcewicz alias Jerzy Kryściu-
kaytis, płacy pieniężney czynszu złotych
czternaście, za drogi złotych sześćnaście,
łąki złotych cztery, lipę złoty ieden, po-
dymnego złotych dziesięć, daniny kurów
sztuk dwie, jaiek sztuK dwadzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz trzynasty
Maciey Gałbogis, pasierzb zmarłego An-
drzeja Czosnowicza, płacy pieniężney
czynszu złotych dziewiętnaście, za dro-
gi złotych sześćnaście, łąki złotych
dziewięć, lipę złoty ieden, podyrnnego zło-
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tych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk dwadzieście, lnu garści dwa-
(Jzieście. Gospodarz czternasty Antoni Gał- ;
bogis, .płacy pieniężney czynszu złotych
iedynaście, za drogi złotych sześćnaście,
łąki złotych sześć, lipę złoty ieden, po-
dymnego złotych dziesięć, daniny kurów
sztuk dwie, jaiek sztuk dwadzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz piętnasty
Mateusz Gałbogis, płacy pieniężney czyn-
szu złotych dziewiętnaście, za drogi zło-
tych sześćnaście, łąki złotych trzy, lipę
złoty ieden, podymnego złotych dziesięć;
daniny kurów sztuk dwie, jaiek sztuk
dwadzieście, lnu garści dwadzieście. Go- j
spodarz sześćnasty Kazimierz Krysciukay- j
tis, na mieyscu oyca Michała, płacy pie-
niężney czynszu złotych dziewiętnaście, za
drogi złotych sześćnaście, łąki złotych
cztery, lipę złoty ieden, podymnego zło-
tych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk dwadzieście, lnu garści dwa-
dzieście. Gospodarz siedmnasty Woyoiech
Sieezkowski, na mieyscu Bartłomieja Kry-
sciukay ty, płacy pieniężney czynszu złotych
sześćnaście, za drogi złotych sześćnaście,
łąki złotych cztery, lipę złoty ieden, po-
dymnego złotych dziesięć, daniny kurów
sztuk dwie, jaiek sztuk dwadzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz ośmnasty
Matyasz Wiłkas, na mieyscu oyca Waw-
rzyńca, płacy pieniężney czynszu złotych
czternaście, za drogi złotych sześćnaście,
łąki złotych cztery, lipę złoty ieden, po-
dymnego złotych "dziesięć, daniny kurów
sztuk dwie, jaiek sztuk dwadzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz dziewięt-
nasty Andrzey Krysciukaytys, płacy pie-
niężney czynszu złotych siedm, za drogi
złotych ośm, łąki złotych pięć, lipę złoty
ieden, podymnego złotych pięć, daniny
kurów sztukę iedną, jaiek sztuk dziesięć,
lnu garści dziesięć. Gospodarz dwudziesty
Maciey DanieJewicz, płacy pieuiężney czyn-
szu złotych dziewiętnaście, za drogi zło-
tych sześćnaście, łąki złotych trzy, lipę
złoty ieden, podymnego złotych dziesięć,
daniny kurów sztuk dwie, jaiek sztuk

dwadzieście, lnu garści dwadzieście. Go-
spodarz dwudziesty pierwszy Jan Budkie-
wicz, wóyt, płacy pieniężney czynszu zło-
tych dziewiętnaście, za drogi złotych sześć-
naście, lipę złoty ieden, podymnego zło-
tych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk dwadzieście, lnu garści dwa-
dzieście. Gospodarz dwudziesty drugi An-
toni Winltsznia na mieyscu Antoniego
Giecewicza, płacy pieniężney czynszu zło-
tych dziewiętnaście, za drogi złotych sześć-
naście, łąki złoty ieden, Jipę złoty ieden.
podymnego złotych dziesięć, daniny ku-
rów sztuk dwie, jaiek" sztuk dwadzieście,
lnu garści dwadzieście. Gospodarz dwu-
dziesty trzeci Marcin Budrewicz, płacy
pieniężney czynszu złotych dziewiętnaście,
za drogi złotych sześćnaście, łąki złotych
ośm, lipę złoty ieden, podymnego złotych
dziesięć, daniny kurów sztuk dwie. jaiek
sztuk dwadzieście, lnu garści dwadzieście.
Gospodarz dwudziesty czwarty Matyasz Ła-
sunas.i płacy pieniężney czynszu złotych dzie-
więtnaście, za drogi złotych sześćnaście,
łąki złotych pięć, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny jaiek sztuk
dwadzieście, kurów sztuk dwie, lnu garści
dwadzieście. Gospodarz dwudziesty piąty
Jan Papartynas, płacy pieniężney czynszu
złotych dziewiętnaście, za drogi złotych
sześćnaście, łąki złotych trzy, lipę złoty
ieden. podymnego złotych dziesięć, daniny
jaiek sztuk dwadzieście, kurów sztuk
dwie, lnu garści dwadzieście, Gospodarz
dwudziesty szósty Maciey Bernatowicz na
mieyscu Józefa oyca, płacy pieniężney
czynszu złotych dwadzieście cztery, za
drogi złotych sześćnaście, łąki złotycli
dwanaście, lipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny jaiek sztuk dwa-
dzieście, kurów sztuk dwie, lnu garści
dwadzieście. Gospodarz dwudziesty siódmy
Józef Wayczaytis płacy pieniężney czyn-
szu złotych dwadzieście dziewięć, za drogi

i złotych sześćnaście, łąki złotych dziesięć,
| lipę złoty ieden, podymnego złotych dzie-
i sieć, daniny jaiek sztuk dwadzieście, ku-
j rów sztuk dwie, lnu garści dwadzieście.
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Gospodarz dwudziesty ósmy Zelik żyd na
mieyscu Jerzego Krysciukaytysa, płaci
nie pełniąc żadney powinności płacy pie-
niężney czynszu złotych czternaście, za
drogi złotych sześćnaście, łąki złotych czte-
ry, lipę złoty ieden, podymnego złotych
dziesięć, daniny jaiek sztuk dwadzieście,
kurów sztuk dwie, Jnu garści dwadzieście.
Gospodarz dwudziesty dziewiąty Stani-
sław Bałsaytis, płacy pieniężnej zło-
tych czternaście, 'za drogi złotych sześć-
naście, łąki złotych cztery, lipę złoty
ieden, podymnego złotych dziesięć, dani-
ny jaiek sztuk dwadzieście, kurów sztuk
dwie, lnu garści dwadzieście. Gospodarz
trzydziesty Antoni Jurkszewicz, płacy pie-
niężney czynszu złotych dziewiętnaście, za
drogi złotych sześćnaście, łąki złotych
cztery, lipę złoty ieden, podymnego zło-
tych dziesięć, daniny jaiek sztuk dwadzie-
ście, kurów sztuk dwie, lnu garści dwa-
dzieście. Gospodarz trzydziesty pierwszy
Jan Dobryłaytis, płacy pieniężney czynszu
złotych dziewiętnaście, za drogi złotych
sześćnaście, łąki pięć, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny jaiek
sztuk dwadzieście, kurów sztuk dwie, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz trzydziesty
drugi Jan Breczt na mieyscu Gwiłdy alias
Stefana Piotrowskiego, ogulnie płaci prócz
łąk płacy pieniężney czynszu złotych sto
czterdzieście cztery, podymnego złotych
dziesięć. Gospodarz trzydziesty trzeci An-
toni Burniewski na mieyscu Józefa. Go-
spodarz trzydziesty czwarty Michał Kap-
turowski, płacy pieniężney czynszu zło-
tych dziewiętnaście, za drogi złotych sześć-
naście, łąki złotych cztery, lipę złoty ie-
den, podymnego złotych dziesięć, daniny
jaiek sztuk dwadzieście, kurów sztuk dwie,
lnu garści dwadzieście. Gospodarz trzy-
dziesty piąty Józef Czesnowicz, płacy pie-
niężney czynszu złotych sześćnaście, za
drogi złotych sześćnaście, łąki złotych
sześć, lipę złoty ieden, podymnego złotych
dziesięć, daniny jaiek sztuk dwadzieście,
kurów sztuk dwie, lnu garści dwadzieście.
Gospodarz trzydziesty szósty Michał Pio-

trowski, płacy pieniężnej czynszu złotjch
dziewiętnaście, za drogi złotych sześćna-
ście, łąki złotych trzy, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny jaiek
sztuk dwadzieście, kurów sztuk dwie, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz trzydziesty
siódmy Symon Barsztaytys, płacj pienięż-
ney czynszu złotych dziewiętnaście, za dro-
gi złotych sześćnaście, łąki złotych trzy,
lipę złoty ieden, podymnego złotych dzie-
sięć, daniny jaiek sztuk dwadzieście, ku-
rów sztuk dwie, lnu garści dwadzieście.
Gospodarz trzydziesty ósmy Antoni Nor-
kaytys mieszkaiący w końcu pola mia-
steczka na Giermołąkach, żadney powin-
ności do wyiścia słobody niemaiący, płaci
płacy pieniężney złotych sto, podymnego
złotych dziesięć. Gospodarz trzydziesty
dziewiąty Stefan Gierniuk na mieyscu
Lindyka przy granicy J. W. Giełguda bę-
dący, żadney powinności do wyścia sło-
body niemaiący, płaci płacy pieniężney
czynszu złotych dziesięć, daniny jaiek
sztuk dziesięć, kurów sztuk dwie.

Summa: gospodarzów trzydziestu dzie-
więciu, płacy pieniężney czynszu złotych
dziewięćset pięćdziesiąt, za drogi złotych
pięćset pięćdziesiąt dwa, łąki złotych sto
piędziesiąt cztery, lipę złotych trzydzieście
pięć, podymnego złotych trzysta sześć-
dziesiąt pięć, daniny jaiek sztuk siedmset,
kurów sztuk siedmdziesiąt ieden, lnu gar-
ści sześćset dziewięćdziesiąt.

Fiata gospodarsów placowych, domy у
ogrody w miasteczku Skirstymoniu ma-
iących. Johan Garbarz za dwa domy у
ogrody po rymarzu płaci złotych trzydzie-
ście. Wilhelm Broksz bednarz na miey-
scu stolarza Borkowskiego za ogród у dom
złotych dwanaście. Krystyan Laczmaryn
stolarz za dom у ogród złotych dwadzie-
ście cztery. Jan Dyzenbrecht za dom у
ogród złotych dwadzieście cztery. Doap
Nataytis na mieyscu Blanka za dom у
ogród Jakuba Racysla iego mieysce po-
siadaiąey złotych sześćuaście. Francuz dok-
tor za dom у ogród Marcina Budrewicza
złotych iedynaście. Krzysztof Fiszer na
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rnieyscu Budrewieza Antoniego krawca
złotych dziesięć. Niemkinia Szermachowa
za dom у ogród Andrzeja Krysciukaytysa
złotych sześć. Frydrych Węcki kowal za
dom у ogród złotych dwanaście. Syn Jana
Dyzenbrechta szewca złotych dwanaście.
Godfrid Bedorf tkacz złotych sześć. Da-
wid Kienkiel z Żwir złotych sześć. Antoni
Sokołowski złotych sześć. Summa Summa-
rum flor. sto sześćdziesiąt trzy.

Wieś Anhalis-ki. . Gospodarz pierwszy
Jan Litwinowicz woyt, płacy pieniężney
czynszu złotych trzydzieście ieden, za dro-
gę złotych sześćnaście, łąki złotych pięć,
lipę złoty ieden, podymnego złotych dzie-
sięć, daniny gęsi sztukę iedną, jaiek sztuk
trzydzieście, lnu garści dwadzieście. Go-
spodarz drugi Maciey Giedraytys, płacy
pieniężney czynszu złotych trzydzieście
ieden, za drogę złotych sześćnaście, łąki
złotych pięć, Jipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny gęsi sztuka iedna,
jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści dwa-
dzieście. Gospodarz trzeci Jan Czuryłło,
płacy pieniężney czynszu złotych dwadzie-
ście ieden, za drogę złotych sześćnaście.
łąki złotych pięć. Jipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny gęsi sztuka
iedna, jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści
dwadzieście. Gospodarz czwarty Jan Gu-
stas, płacy pieniężney czynszu złotych trzy-
dzieście ieden, za drogę złotych sześćna-
ście, łąki złotych pięć, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć; daniny gęsi
sztuka iedna, jaiek sztuk trzydzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz piąty Jakub
Brazaytys, płacy pieniężney czynszu zło-
tych trzydzieście sześć, za drogę złotych
sześćnaście, łąki złotych pięć, lipę złoty
ieden, podymnego złotych dziesięć, daniny
gęsi sztuka iedna, jaiek sztuk trzydzieście,
lnu garści dwadzieście. Gospodarz szósty
Jakub Źukowski, płacy pieniężney czynszu
złotych dwadzieście ieden, za drogę zło-
tych sześćnaście, łąki złotych pięć, lipę
zloty ieden, podymnego złotych dziesięć,
daniny gęsi sztuka iedna, jaiek sztuk irzy-
dzieście, lnu garści dwadzieście. Gospodarz

siódmy Jan Szwed у Andrzey Swed na
mieyscu Andrzeja Żukowskiego, po poło-
wie, płacy pieniężney czynszu złotych
trzydzieście ieden, za drogę złotych sześć-
naście, łąki złotych pięć, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny gęsi
sztuka iedna, jaiek sztuk trzydzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz ósmy Sy-
mon Wayczaytys, płacy pieniężney czynszu
złotych trzydzieście ieden, za drogę zło-
tych sześćnaście, łąki złotych pięć, lipę
złoty ieden, podymnego złotych dziesięć,
daniny gęsi sztuka iedna, jaiek sztuk
trzydzieście, lnu garści dwadzieście. Go-
spodarz dziewiąty Michał Piotrowski, pła-
cy pieniężney czynszu złotych trzydzieście
ieden, za drogę złotych sześćnaście, łąkę
złotych pięć, lipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny gęsi sztuka ied-
na, jaiek sztuk trzydzieście. lnu garści
dwadzieście. Gospodarz dziesiąty Jakub
Łużecki, płacy pieniężney czynszu złotych
trzydzieście ieden. za drogę złotych sześć-
naście, łąki złotych pięć, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny gęsi
sztuka iedna, jaiek sztuk trzydzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz . iedynasty
Jan Margamaytys, płacy pieniężney czyn-
szu złotych czternaście, za drogę złotycli
ośm, łąki złotych pięć, lipę złoty ieden,.
podymnego złotych pięć, daniny, gęsi sztuki
połowa, jaiek sztuk piętnaście, lnu garści
dziesięć.' Gospodarz dwunasty Jerzy Ro-
manowski, płacy pieniężney czynszu zło-
tych sześćnaście, za drogę złotych sześć-
naście, łąki złotych pięć, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, danina gęsi
sztuka iedna. jaiek sztuk trzydzieście, lnu
garści dwadzieście. Gospodarz trzynasty
Mateusz Owsianowicz, płacy pieniężney
czynszu złotych dwanaście, za drogę zło-
tych ośm, łąki złotych pięć, lipę złoty
ieden, podymnego złotych pięć, daniny

szu złotych trzydzieście ieden, za drogę
złotych sześćnaście, łąki złotych pięć, lipę
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złoty iedcn, podymnego złotych dziesięć,
daniny gęsi sztuka iedna, .jaiek sztuk trzy-
dzieście, lnu garści dwadzieście. Gospo-
darz piętnasty Andrzey, zięć nieboszczyka
Wawrzyńca Wayczayty, płacy pieniężney
czynszu złotych piętnaście, groszy dwadzie-
ście dwa- у pul, za drogę złotych ośm,
łąki złotych trzy, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych pięć, daniny kurów sztuk
dwie, jaiek sztuk piętnaście, lnu garści
dziesięć';' Gospodarz sześćnasty Jan An-
gielski, . drugi zięć tegoż Wayczayty, po
którym grunt obydwa przez połowę maią
у równie płacą; płacy pieniężney czynszu
złotych piętnaście, groszy dwadzieście dwa
у puł, za drogę złotych ośm. łąki złotycłi
trzy, lipę złoty ieden, podymnego złotych
pięć, daniny kurów sztuk dwie, jaiek sztuk
piętnaście, Inm garści dziesięć. Gospodarz
siedmnasty Jan- Pozerelski na mieyscu
Kaspra Łużeckiego, płacy pieniężney czyn-
szu złotych trzydzieście ieden, za drogę
złotych sześćnaście, łąki złotych pięć, łipę
złoty ieden? podymnego złotych dziesięć,
daniny gęsi sztuka iedna, kurów sztuk
dwie, jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści
dwadzieście. Gospodarz ośmnasty Jakub
Atkaczaytys na mieyscu Józefa Mackiewi-
czą, płacy pieniężney czynszu złotych trzy-
dzieście ieden, za drogę złotych sześćna-
ście, łąki złotych pięć, Jipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny gęsi
sztuka iedna, kurów sztuk dwie, jaiek
sztuk trzydzieście, lnu garści dwadzieście.
Gospodarz dziewiętnasty Maciey Kisieł,
płacy pieniężney czynszu złotych trzydzie-
ście iedeiij. za drogi złotych sześćnaście,
łąki złotych pięć, Jipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny gęsi sztuka
iedna,. kurów sztuk (lwic, jaiek sztuk trzy-
dzieście, Jnu garści dwadzieście. Gospo-
darz dwudziesty iMateuszPolecimski zKa-
sperem Łużeckim, wypada na obydwuch
płacy- pieniężney czynszu złotych dwadzie-
ście sześć, za drogę złotych sześćnaście,
łąki złotych pięć, Jipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny gęsi szluka
iedna, kurów sztuk dwie, jaiek sztuk trzy-

dzieście, lnu garści dwadzieście. Gospo-
darz : dwudziesty pierwszy Jerzy Polubicki;
piacy pieniężney czynszu złotych trzyna-
ście, za drogę złotych ośm, łąki złotych»
trzy, lipę złoty ieden, podymnego zfotych
pięć, daniny gęsi sztuki połowa, kurów

| sztuką iedna, jaick sztuk piętnaście, Jnu
! garści dwadzieście. Gospodarz dwudziesty

drugi Jan Giecewicz, płacy pieniężney
czynszu złotych iedynaście, za drogi zło-.

j tych ośm, łąki złotych pięć, Jipę złoty ie-
! den. podymnego złotych pięć, daniny gęsi
{sztuki połowa, kurów sztuka iedna, jaiek
! sztuk piętnaście, lnu garści dziesięć. Go-
| spodarz dwudziesty trzeci Abrys Duryłay-
] tys, płacy pieniężney czynszu złotych czter-

naście, za drogę złotych ośm, łąki złotych
trzy, lipę złoty, podymnego złotych pięć;
daniny gęsi sztuki połowa, kurów sztuka
iedna, jaiek sztuk piętnaście, łnu garści
dziesięć. Gospodarz dwudziesty czwarty
Antoni Będzisz z wsi Kutur'' Jurborskiey^
za pustynią, którą zasiał jarzyną, w roku
teraznieyszym płacić ma,, płacy pieniężney
czynszu złotych dwanaście.

Ogrodnicy w Aukaliszkach: Józef Anu-
szaytys, płacy pieniężney czynszu zlotycJi
pięć,. Antoni Łuzecki. płacy pieniężney
czynszu złotych pięć, Bartłomiey Nacewicz,
płacy pieniężney czynszu złotych pięć,
Tadeusz Krzyżanowski płacy pieniężney
czynszu złotych pięć.

Summa: gospodarzów dwudziestu czte-
rech, płacy pieniężney czynszu złotych'
pięćset ośmdziesiąt. ośm, za drogi złotych
trzysta dwanaście, łąki złotych- sto- siedm,
lipę złotych dwadzieście trzy, podymnego
zfotych sto dziewięćdziesiąt pięć,' daniny
gęsi sztuk tośmnaście у puł, kurów- sztuk;
piętnaście, jaiek sztuk pięćset i ośmdziesiąt
pięć, lnu garści trzysta dziewiędziesiąt. .

Wieś Rotule. Gospodarz pierwszy Ja-
kub Skirszpitys, płacy pieniężney czynszu
złotych dwadzieście sześć, za drogę .• zło-
tych sześćnaście, łąki złotych- pięć, lipę
złoty ieden, podymnego złotych dziesięć,
daniny gęsi sztuka iedna,. kurów sztuk,
dwie, jaiek sztuk trzydzieśeio, lnu garści
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dwadzieśeie. Gospodarz drugi Abraham
Ambrożaytys, «płacy pieniężney czynszu
złotych trzydzicście ieden, za drogę złotych
sześćnaśeie, •-• -laki złotych pięć, Jipę złoty
ieden, podymnego złotych dziesięć, daniny
gęsi sztuka iedna, kurów sztuk dwie, ja-
iek sztuk trzydzicście, lnu garści dwa-
dzieście. Gospodarz trzeci Jakub Zayba
na mieyscu Jerzego Sobolewskiego, płacy
pieniężney czynszu złotych irzydzieście ie-
•deu, za :drogę .złotych sześćnaście, łąki
złotych І pięć, lipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny gęsi sztuka iedna,
kurów sztuk (lwie, jaiek sztuk trzydzieście,
lnu garści dwadzieście. Gospodarz czwarty
Jakub Skomerak z bratem swoim, płacy
pieniężney czynszu złotych trzydzieście
ieden, za * drogę złotych sześćnaście, łąki
złotych pięć, lipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny gęsi. sztuka iedna,
kurów-sztuk dwie,'!}йіек;sztuk trzydzieśeie,
lnu garści- dwadzieście. 'Gospodarz , piąty
Jaii Łużecki z szwagrem swoim, płacy
pieniężney-czynszu złotych - trzydzieście ie-

• den, za- drogę złotych < sześćnaście, łąki
rzłotych pięć, lipę złoty-'ieden, podymnego
złotych.^dziesięć, daniny gęsi sztuka iedna,
kurów sztuk dwie, jaiek sztuk trzydzieście,
lnu garści І dwadzieście. -Gospodarz szósty
Michał Skirszpilis, na mieyscu Jana Do-
meyki, płaeyw pieniężney czynszu złotych
dwadzieście ieden, .za drogę złotych ośm,
łąki złotych dwa, :lipę; złoty ieden, podym-
nego złotych pięć, daniny gęsi sztuki pu-
łowa, kurów sztuka1 iedna, jaiek sztuk
piętnaście,.lnu.garści dziesięć. Gospodarz
siódmy Каьрег Domeyko, płacy pienięż-
ney czynszu złotych dwadzieście ieden,
za drogę złotych ośm, łąki złotych dwa,
lipę złoty ieden,. podymnego złotych pięć,
daniny gęsi.sztuki pniowa, kurów:sztuka
iedna, jaiek sztuk piętnaście, lnu garści
dziesięć. Gospodarz ósmy Stefan Bastys,
płacy pieniężney czynszu złotych trzyna-
ście, vza drogę złotych ośm, łąki złotych
dwa, lipę złoty ieden, podymnego złotych
pięć, daniny • gęsi yztuki pułowa, kurów
sztuka iedua, //jaiek sztuk piętnaście, lnu

garści dziesięć. Gospodarz dziewiąty ' Bar-
tłoiniey Kamieński, płacy pieniężney czyn-
szu złotych trzynaście, • za drogę złotych
ośm, łąki złotych dwa, lipę złoty ieden,'
podymnego złotych pięć, daniny gęsi sztu-
ki pułowa, kurów sztuka iedna, jaiek
sztuk piętnaście, lnu garści dziesięć. Go-
spodarz dziesiąty Maciey Gałbogis, płacy
pieniężney czynszu złotych trzynaście, za
drogę złotych ośm, łąki złotych dwa, lipę
złoty ieden, podymnego złotych pięć, da-
niny gęsi sztuki pułowa, kurów sztuka
iedna, -jaiek sztuk piętnaście, hm garści
dziesięć. Gospodarz iedynasty Maciey JCup-
stas, płacy pieniężney czynszu złotych
trzynaście, za drogę złotych ośm, łąki
złotych dwa, lipę złoty ieden, podymnego
złotych pięć, daniny gęsi sztuki pułowa,
kurów sztuka iedna, jaiek sztuk piętnaście,
lnu garści dziesięć. Gospodarz dwunasty
Piotr Abrakaytys, na mieyscu Michała
Skirszpila, płacy pieniężney , czynszu zło-
tych czternaście, za drogę złotych ośm,
łąki złotych dwa, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych pięć, daniny gęsi sztuki pu-
łowa, kurów sztuka iedna., jaiek sztuk
piętnaście, lira garści dziesięć. Gospodarz
trzynasty Franciszek Piotrowski, płacy
pieniężney czynszu złotych czternaście,
za drogę złotych ośm, łąki złotych dwa,
lipę złoty ieden, podymnego złotych pięć,
daniny gęsi sztuki pułowa, kurów sztuka
iedna, jaiek sztuk piętnaście, , lnu garści
dziesięć. Gospodarz czternasty Jakub Dra-
gun, płacy pieniężney złotych trzynaście,
za drogę złotych ośm, łąki złotych dwa,
lipę złoty ieden, podymnego złotych pięć,
daniny gęsi sztuki putowa, kurów sztuka
iedna, jaiek sztuk piętnaście, lnu garści
dziesięć. Gospodarz piętnasty Wawrzyniec
Kudys, płacy pieniężney złotych trzyna-
ście, za drogę złotych ośm, łąki złotych
dwa, lipę złoty ieden, podymnego złotych
pięć, daniny gęsi sztuki pułowa, kurów
sztuka iedna, jaiek sztuk piętnaście, lnu
garści dziesięć. Gospodarz sześćnasty Ka-
sper Riidys,-płacy pieniężney czynszu zło-
tych piętnaście, za drogę złotych ośm, łą-
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ki złotych dwa, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych pięć, daniny gęsi sztuki pn-
łowa, kurów sztuka iedna. jaiek sztuk
piętnaście, łnu garści dziesięć. Gospodarz
siedmnasty—pustosz po Macieju Sargie-
wiczu z wsi Kutur, Maciey Kuczyn, za-
siał jarzyną, płacić ma płacy pieniężney
czynszu złotych dwanaście. Gospodarz
ośmnasty Jan Łaurynowicz po tymże Sar-
giowiczu, za budynek razem z łączką у
ogrodem płacy pieniężney czynszu złotych
dwanaście.

Summa: gospodarzów ośmnastti, płacy
pieniężney czynszu złotych trzysta trzy-
dzieście siedm. za drogi złotych sto sześć-
dziesiąt ośm,, łąki czterdzieście siedm,
Jipę złotych sześćnaście, podymnego zło-
tych sto pięć, daniny gęsi dziesięć у puł,
kurów sztuk dwadzieście ieden, jaiek
sztuk trzysta piętnaście, hm garści dwie-
ście dziesięć.

Gospodarze puszczom nad rzeką Miłwą
у drufją rzeczką Antaardą mieszkaiący.
Gospodarz pierwszy Andrzey Gustas, pła-
cy pieniężney czynszu złotych sto dwa-
dzieście, łipę złoty ieden, podymnego zło-
tych dziesięć, daniny gęsi sztuka iedna,
kurów sztuk dwie, jaiek sztuk trzydzie-
ście, lnu garści dwadzieście. Drugi To-
masz Będzisz, płacy pieniężney czynszu
złotych ośmdziesiąt cztery, podymnego
złotych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk trzydzieście, łnu garści dwa-
dzieście. Trzeci Jan Puyszys, wart, płacy
pieniężney czynszu złotych dwadzieście ie-
den, za drogę złotych sześćnaście, łąki
złotych pięć, łipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści dwa-
dzieście. Czwarty Jakub Greycys, płacy
pieniężney czynszu złotych piętnaście, za
drogę złotych sześćnaście, łąki złotych
pięć, łipę złoty ieden, podymnego złotych
dziesięć, daniny kurów sztuk dwie, jaiek
sztuk trzydzieście, lnu garści dwadzieście.
Piąty Felicyan Puyszys, płacy pieniężney
złotych dziesięć, za drogę złotych sześć-
naście, łąki. złotych pięć, lipę złoty.ioden,

podymnego złotych dziesięć, daniny ku-
rów sztuk dwie, jaiek sztuk trzydzieście,
lnu garści dwadzieście. Szósty Tomasz
Wabatas, płacy pieniężney czynszu złotych
piętnaście, za drogę złotych sześćnaście,
łąki złotych pięć, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny kurów sztuk
dwie, jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści
dwadzieście. Siódmy Andrzey Pietraytys,
płacy pieniężney czynszu złotych dwana-
ście, za drogę złotych sześćnaście, łąki
złotych pięć, lipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści dwa-
dzieście. Ósmy Jerzy Żuraytys alias Wo-
łągis, płacy pieniężney czynszu złotych
sześćnaście, za drogę złotych sześćnaście,
łąki złotych pięć, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny kurów sztuk
dwie, jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści
dwadzieście. Dziewiąty Michał Skrycki,
na mieyscn Kazimierza Symonowicza, Sy-

; mon у Piotr Symonowiczowie bracia, iako
i na iednym gruncie zostaią z wyż wspom-

nionym Michałem Skryckini, tak razem
płacą, płacy pieniężney czynszu złotych
czterdzieście, za drogę złotych sześćnaście,
łąki złotych pięć, łipę złoty ieden, podym-
nego złotych dziesięć, daniny kurów sztuk
dwie, jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści
dwadzieście. Dziesiąty Józef Giedraytys
alias Pukis, płacy pieniężney czynszu zło-
tych ośm, groszy dwadzieście dwa у puł,
za drogę złotych ośm, łąki złotych dwa,
lipę złoty ieden, podymnego. złotych pięć,
daniny kurów sztuka iedna, jaiek sztuk
piętnaście, lnu garści dziesięć. Jedynasty
Jan Lugayło, płacy pieniężney czynszu
złotych ośm, groszy dwadzieście dwa у
puł, za drogę złotych ośm, łąki złotych
dwa, lipę złoty ieden, podymnego złotych
pięć, daniny kurów sztuka iedna, jaiok
sztuk piętnaście, lnu garści dziesięć. Dwu-
nasty Maciey Skrycki syn Alexandra, iako
na sło bodzie, płacy pieniężney czynszu
złotych pięć, za drogę złotych ośm, łąki
zloty ieden, lipę złoty ieden, podymnego
złotych pięć, daniny kurów sztuka iedna,
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jaiek sztuk piętnaście, lnu garści dziesięć.
Trzynasty Michał Norkaytys, iako nowy
słobodnik, płacy pieniężney czynszu zło-
tych pięć, łąki złotych trzy, lipę złoty
ieden, podymnego złotych pięć, daniny
kurów sztuka iedna, jaiek sztuk piętna-
ście, lnu garści dziesięć. Czternasty Jan
Nowiak, iako słobodnik, płacy pieniężney
czynszu złotych pięć, za drogę złotych pięć,
łąki złotych trzy, lipę złoty ieden, podym-
nego złotych pięć, daniny gęsi sztuka ied-
na, jaiek sztuk piętnaście, lnu garści dzie-
sięć.

Summa: gospodarzów czternastu, płacy
pieniężnoy czynszu złotych trzysta sześć-
dziesiąt cztery, za drogę złotych sto czter-
dzieście ieden, łąki złotych cztcrdzieście
sześć, lipę złot\ch trzynaście, podymnego
złotych sto piętnaście, daniny gęsi sztuk
dwie, kurów sztuk dwadzieście dwie, ja-
iek sztuk trzysta czterdzieście pięć, lnu
garści dwieście trzydzieście.

Wieś Powidanie. Gospodarz pierwszy
Michał Tomaszaytys, płacy pieniężney czyn-
szu złotych dwadzieście sześć, za drogę
złotych sześćnaście. łąki złotych pięć, lipę
zloty ieden, podymnego złotych dziesięć,
'" •" kurów sztuk '—"- '•-• ' '

;cie, lnu garśi
ву Pietraytys

był umiem, teraz osiadł na samym czyn-
szu, którego płaca na rok ogulnie, pań-
szczyzny żadney, tylko raz odbyć podwodę
do Królewca lub do Wilna, płaci płacy
pieniężney czynszu złotych sto dwadzie-
ście, podymnego złotych dziesięć, daniny
jaiek sztuk trzydzieście lnu garści dwa-
dzieście. Trzeci Szymon Gudaytys, zięć
Jerzego Zwyna, płacy pieniężney czynszu
złotych trzynaście, za drogę złotych sześć-
naście, łąki złotych pięć, lipę złoty ieden,
podymnego złotych dziesięć, daniny ku-
rów sztuk dwie, jaiek sztuk trzydzieście,
l l l u garści dwadzieście. Czwarty Jakub
Michałowicz alias KorweJ, płacy pienięż-
ney czynszu złotych dziewięć, za drogę
złotych ośm, łąki złotych pięć, lipę złoty
ieden, podymnego złotych dziesięć, daniny

kurów sztuka iedna, jaiek sztuk piętnaście*
lnu garści dziesięć. Piąty Jan Zuzyn, pła-
cy pieniężney czynszu złotych dwadzie-
ście, za drogę złotych sześćnaście, łąki
pięć, lipę złoty ieden, podymnego złotych
dziesięć, daniny kurów sztuk dwie, jaiek
sztuk trzydzieście, lnu garści dwadzieście.
Szósty Kazimierz Norwiłło alias Pakau-
szys, płacy pieniężney czynszu złotych
dziesięć, za drogę złotych sześćnaście, łąki
złotych pięć, lipę złoty ieden, podymnego
złotych dziesięć, daniny kurów sztuk dwie,
jaiek sztuk trzydzieście, lnu garści dwa-
dzieście. Siódmy Zygmunt pułowę gruntu
Zuzi na maiący, a był Antoni Łużecki,
płacy pieniężney czynszu złotych czterna-
śeiej za drogę złotych ośm, łąki złotych
dwa у puł, lipę złoty ieden, podymnego
złotych pięć, daniny kurów sztuka iedna,
jaiek sztuk piętnaście, lnu garści dziesięć.
'Ósmy Mateusz Tomaszaytys pułowę gruntu
Symona Zuzina rnaiący, płacy pieniężney
czynszu złotych czternaście, za drogę zło-
tych ośm, łąki złotych dwa у puł, lipę
złoty ieden, podymnego złotych pięć, da-
niny kurów sztuka iedna, jaiek sztuk
piętnaście, lnu garści dziesięć.

Summa: gospodarzów ośmiu, płacy pie-
niężney czynszu złotych dwieście dwa-
dzieście sześć, za drogi złotych ośmdzie-
siąt ośm, łąki złotych trzydzieście, lipę
złotych siedm, podymnego złotych siedm-
dziesiąt, daniny kurów sztuk iedynaścio,
jaiek sztuk sto dziewięćdziesiąt pięć, lnu
garści sto trzydzieście.

Wieś Pozery. Szymon Płaszczynski,
płacy pieniężney czynszu złotych sto dwa-
dzieście, podymnego złotych dziesięć, da-
niny kurów sztuk dwie, jaiek sztuk trzy-
dzieście, lnu garści dwadzieście. Tadeusz
Wayczaytys na mieyscu Ambrożąyca, pła-
cy pieniężney czynszu złotych sto dwa-
dzieście, podymnego złotych dziesięć, da-
niny kurów sztuk dwie, jaiek sztuk trzy-
dzieście, lnu garści dwadzieście. Andrzey
Dowboraytys, płacy pieniężney czynszu
złotych sto dwadzieście, podymnego zło-
tych dziesięć,, daniny kurów sztuk dwie,
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iaiek sztuk trzydzieście. lnu garści dwa-
dzieście.

Summa: płacy pirniężney czynszu zło-
tych trzysta sześćdziesiąt, podymnego zło-
tych trzydzieście, daniny kurów sztuk
sześć, jaiek sztuk dziewięćdziesiąt, lnu
garści sześćdziesiąt.

'Summarynsz callcowitcy rocznej/ ze staro-
stwa Skirstymonskieyo aktualnie przycho-

dzącej/ intraty.

Miasteczko: czynszu flor. dziewięćset
pięćdziesiąt. , podrószczyzny pięćset pięć-
dziesiąt dwa, za łąki sto pięćdziesiąt czte-
ry, 'Za lipę trzydzieście pięć, podymnego
trzysla sześćdziesiąt pięć, siedemset jay,
dziesiątka groszy sześćnaście—flor. piętna-
ście, siedmdziesiąt iedna kura. groszy
dziesięć—flor. dwadzieście frzy, groszy

dwadzieście, trzydzieście cztery у puł funt
lnu, a gr. dziesięć, flor. iedynaście, groszy
piętnaście, placownicy /lor. sto sześćdzie-
siąt trzy—efficit złotych dwa tysiące dwie-
ście sześćdziesiąt pięć, groszy pięć.

•Wieś Aukaliszki: czynszu flor. pięćset
ośmdziesiąt ośm, podrószczyzny flor. "trzy-
sta dwanaście, za łąki flor. sto siedm, za
lipę flor. dwadzieście trzy, podymnego
flor. isto dziewięćdziesiąt pięć; ośmnaście
у puł gęsie—flor ośmnaście, groszy, pięt-
naście, kury flor. pięć--pięćset ośmdzie-
siąt pięć jay — flor. iedynaście,.. groszy
ośmnaście, dziewiętnaście у puł funt lnu—
flor. sześć, groszy piętnaście — efficit ty-
siąc dwieście sześćdziesiąt sześć, groszy
ośmnaście. Rotule: czynszu flor.- trzysta
trzydzieście siedm, podrószczyzny flor. sto
sześćdziesiąt ośm, za łąki flor. ezterdzie-
ście siedm, za\lipę flor, sześćnaście, po-
dymnego flor. sto pięć, dziesięć у puł gę-
si—flor, dziesięć, groszy piętnaście, dwa-
dzieście iedna kura — flor. siedm, trzysla
piętnaście jay — flor. sześć, groszy Jzie-
więć, dziesięć funt lnu—flor. trzy,; groszy
piętnaście, efficit siedinset, groszy dzie-
więć. Puszczani: czynszu flor. trzysta sześć-
dziesiąt cztery, podrószczyzny flor. sto

ezterdzieście ieden, za łąkb;flor. czterdzie-
ście sześć, lipa flor. trzynaście, podym-
nego florenis sto piętnaście, trzysta czter-
dzieście pięć za jaja — flor. sześć, groszy
dwadzieście trzy." dwie gęsi — flor. dwa,
dwadzieście dwie kury — flor. «iedni, gro-
szy dziesięć, siedmnaśeie у puł funlów
l n u — flor. pięć, groszy dwadzieście dwa
у puł, efficit złotych siedinset, groszy dwa-
dzieście pięć у puł. Poicidanie: czynszu
flor. dwieście dwadzieście sześć, podrósz-
czyzny flor. ośmdziesiąt ośm. łąki flor.
trzydzieście, lipę flor. siedm, podymnego
flor. siedmdziesiąt, iedynaście kur —flor.
trzy, groszy dwadzieście, sto dziewięćdzie-
siąt pięć jay—flor. trzy, groszy dziewięć,
sześć у puł funta lnu—flor. dwa, groszy
dziesięć, efficit złotych czterysta trzydzie-
śde, groszy dziewięć. JJożery: czynszu
flor. trzysta sześćdziesiąt, podymnego flor.
trzydzieście, sześć kur — flor. (.lwa, dzie-
więćdziesiąt jay—flor. ieden, groszy sześć,
trzy funty Jnu— florenis• ieden, efficit zło-
tych trzysta dziewięćdziesiąt cztery, gro-
szy sześć. Arędy ze wszystkich karczem
czerwonych złotych sto pięć — efficit zło-
tych tysiąc ośmset dziewiędziesiąt.

Summa oyulney intraty złotych pol-
skich siedm tysięcy ' sześćset pięćdziesiąt,
groszy piętnaście, z którey na opłatę po-
datku skarbu Rzeczypospolitej' potrąca się
złotych polskich trzy tysiące dwieście,
dziewięćdziesiąt pięć, groszy dwanaście,
na łażę, z racyi, iż się podymne monetą
pruską inportuie, kładzie się złotych
dziewięćdziesiąt dziewięć, groszy nie wy-
czytano dla zalania.

Summa ogulna na opłatę podatku wy-
trącaiąca się czyni złotych trzy tysiące
trzysta ośmdziesiąt pięć, groszy dziewięć,
aktualney więc intraty na rok wyexte-
nuować się powinney flor. cztery tysiące
dwieście pięćdziesiąt pięć, groszy sześć.

Włościanie czynsz у wszelką dań wed-
ług taxy o Ś. Marcinie każdorocznie, a po-
dymne dwoma ratami, to iest Septembro-
wą у Mareową, niemniey arędarz ;Skirsty-
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monski w górze wyrażoną arędę, tak jak
у podymne teraznieyszemu possessorowi
importować są winni.

Ten inwentarz w dacie tradycyi za-
częty, a na dniu trzydziestym Junij tysiąc
siedmset ośtndziesiąt ósmego roku skoń-
czony podpisuię. U tego inwentarza pod-
pis .1. Wielmożnego urzędnika przy wy-
eiśniętey na -czerwonym laku pieczęci у
akceptaeya aktora temi słowy: Adam Ko-

zakowski prezydent ziemski' powiatu Ko-
wieńskiego. Takowy inwentarz, przy tra-
dycyi urzędowey sporządzony,: akceptuie у
podpisuię się—Józef Medeksza starosta
Skirstymonski. Który to takowy inwen-
tarz, za podaniem przez wyż wyrażoną
osobę ad acta, iest do xiąg grodzkich' xię-
stwa /finuydzkiego wpisany.

№88—1789 г. ІюляЗО.

Инвентарь деревни Чотырки, Ошмянскаго
пов та.

Изъ книги Литовской Скарбовой Коииссіи за
1789 г., № 3355, л. 3 — 4 .

Inwentarz dzierżawy Czotyrki zwaney,
w powiecie Oszmiańskim. położoney, w
dożywotnim aktorstwie za przywilejem

Nayiaśn. Króla Jmści J. W. Thadeusza
kościałkowskiogo, teraźn. posła Wilkomir.
hędącey, a dopiero ad extenuationem za
dług tegoż J. W. Kościałkowskiego W. J.
Panu Stanisławowi Gzowskiemu mostow-
niczemu Starodubow. sąd Taxatorski i Ex-
dywizorski podaney przez nas kommissa-
rzów czyli lustratorów z seymu 178У ro-
ku wyznaczonych niżey piszących się roku
tegoż «Julij 30 in fundo tey dzierżawy spo-
rządzony.

Opisanie dymów, siedziby, dobytku i wszelkiey opłaty wsi Gzotyrek.

Wieś Слоіуґкі, dworu nieinaiąca.

Hartłomiey Lisowski żonaty, córki:
Anna 3, Wiktorya 1, brat Roman 27,
siostra Petrunela 10, matka 52 .

Tadeusz Dubicki, żonaty, synowcowie:
Michał 30,. Jerzy 12, brat Piotr31

Mikołav Tomaszewski żonaty, synow-
fiowie: Stefan;. 14, Maroin 12, Sy-
inon •), Wincenty 4, cór. Aniela .

Mateusz Oloszkiewicz żon., syn. Mi-
kołay 21, Paweł 12, Katarzyna
córka
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Stefan Waszkiewicz żonaty, syn Mi-
chał 3

Marcin Waszkiewicz żon., s. Jan 15,
Stefan 1, с Katarzyna 13. Elżbie-
ta 9, brat Antoni ż., с Marianna 12,
Antonina 1

Summa efficit . . . .

W tey wsi Czotyrkach pod każdym
gospodarzom gruntu po pół włoki wedle
opowiedzenia mieszkańców, a z widzenia
przez nas lustratorów obszerności tey wsi
obrębu i indegacyi o wielości zasiewów ich
więcey naydować się powinno; oprócz
awulsów za świadectwem tych że podda-
nych Czotyrskich w gruntach i łąkach
przez somsiad poczynionych, jako to przez
wieś Urłenięta do plebanii Wiszniewskiey
należącą nie mało w gruntach i sianożę-
ciach, a przez J. pana Jannuszewieża od
folwarku iego Pietrowicz do włoki pół-
tory, udzielnie w zabraniu do sześciu włok
gruntu uroczyskiem Jowniewicze między
Gieystunami, Pietrowiczami i wsią Kop-
ciewiczami położonego. Która to wieś
(Jzotyrki obrębem swym graniczy z iedney
strony do wsi Urleniąt plebanii Wiszniew-
skiey, z drugiey strony z folwarkiem Ta-
tarskim Bieniunami J. Pana Sobolewskiego
i gruntami Gieystunskiemi, z trzeciey stro-
ny z folwarkiem Pietrowicze zwanym J.
pana Januszewicza, z czwartoy z włościa-
nami starostwa Krewskiego do dworu
Wiszniewskiego należącemi.
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Powinność tych śc chłopów Czotyrskich:
Obowiązani są co rocznie każdy oddać
czynszu złłch czterdzieście, podymnego
złłch sześć, za drogi trzy do Wilna złłch
ośmnaście, za kośbę przez dni sześć złłch
sześć, za żniwo przez dni sześć złłch trzy,
za wożenie gnom przez dni dwa złłch
dwa, za kur dwoie groszy piętnaście.

Jeśliby zaś tey powinności odbyć nie-
chcieli, gotowym groszem possesorowi tey
dzierżawy opłacać maią. Prócz wyż wyra-
żoney opłaty, dani i powinności, do żad-
nych więcey przez possesora pod żadnym
pretextem pociągani być nie powinni.

Takowy inwentarz po zaprzysiężeniu
intraty przez WJ. Pana Stanisława Gzow-
skiego mostowniczego Starodub., oddaiąc
do Kommisyi Sk. W. X. Litt. podpisu-
iemy. Kazimierz Antoni JBorcyko Chodź-
ko łowczy у lustrator starostw pltu Osz-
miań. Mikołay Jankowski sędzia assesor.
W. X. Litt. komissarz z seymu у lustra-
tor starostw pttu Oszmiań. Jzf Kalasanty
Poklewski Koziełł kommisarz z seymu
у lustr. sttw pttu Oszm.

(Три печати).

Jfo 8 9 — 1 7 8 9 Г. ІВГуета 31. ! z a przywilejem na osoby WWJ. \h
Józefa у Franciszki Obuchowiczów,
WninWnrl7H'.b ]\ГҐП\'П<П'ҐМІ7І.-ІРІІ І ІІ9П ІІ

Инвентарь деревни Бочечники,
пов та.

Ошмянснаго

Изъ ііііиги Литовской Скарбовой Коииссіи
J789 г. № 3355 л. 1 - 2 .
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Inwentarz dzierżawy Boczeczniki zwa-
ney, w powiecie Oszmiańskim położoney,

anow
pod-

woiewodzich Nowogrodzkich, wydanym, w
possessyi WJ. Pana Michała Obuchowicza,
podwoiewodzica Nowogródzkiego będącey,
przez nas lustratorów z seymu Warszaw-
skiego konstytucją 1789 roku wyznaczo-
nych niżey piszących się roku tegoż dnia 31
miesiąca Augusta sporządzony.



Opisanie zabudowania dworu Boczecz-
nickiego. Budynek nowy, gontami kryty,
z dwoma kominami nad dach wyprowa-
dzonemi, pokojów w nim cztery, okien z
szkła białego w całym tym mieszkaniu
sześć, podłogi z tarcic, pieców kaflanych
dwa. Budynek drugi gospodarski, drani-
cami kryty, ze wszystkiemi rekwizytami
w należytym opatrzeniu: Sernica dranicami
kryta, drzwi do niey na biegunach dwoie.
Browar z słodownią słomą kryty, z wro-
tami na biegunach, chlewów przy nim
dwa, skarbczyk gontami kryty, drzwi do
niego na zawiasach dwoie, gumno jałowe
słomą kryte, torpów w nim dwanaście,
wrót z tarcic czworo, obora nowa słomą
kryta, chlewów w niey sześć, staynie

przy niey dwie, wozownia słomą kryta,
wrót do niey na biegunach dwoie, gum-
no drugie jałowe, w którym torpów dwa-
naście, wrót czworo, świronek z drzewa
okrągłego, słomą kryty, drzwi do niego
tarciczne na biegunach, odryna słomą
kryta, do niey wrót tarcicznych na bie-
gunach dwoie, świrnów słomą krytych
dwa, drzwi do nich na biegunach z klam-
ką у proboiami dwoie.

Wysiew na zmianach dwornych. Żyta
beczek kommissyinyoh 10, we dwa ziar-
na licząc a f. 16—eff. złłch 320. Jarzyna
drugie tyle taxuie się—eff. złłch. 320.
Siana wozów 60, a f. 1—eff. złłch 60.
Za miód połowiczny złłch 46. Za ogrody
fruktowy у warzywny złłch 50.
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Wieś Bocsecsniki.

Wasil Ławice żonaty, syn Józef 1. 12,
Gabryel 1, córka Anastazya 6, Anna 3.

Illuk Mużyczyk ż., s. Mikołaj 12, Win-
centy 6, с Agata 15, Helenna 4, Mar-
ceJla 2, z gruntem pasiecznym

Józef Pawłowski ż., pułdomnik Wawrzy-
niec Kulikowski ż., s. Maciey, z grun-
tem pasiecznym ,

Mateusz Czarne"! ż., s. Wincenty 4, с An-
na 1, synowiec Paweł 3, z gruntem
pasiecznym

Maciey Miedziało ż., s. Wincenty 7,
с Anna 14, Agata 1, brat Paweł ż.,
с Marcella 3, z gruntem pasiecznym .

Jan Kalatycz ż., pułdomnik Michał Hryn-
kiewicz ż., poddany dziedziczny posses-
sora, z gruntem pasiecznym.

Ignacy Uzumak ż., zięć Leon Dudoro-
wicz ż
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10

11

12

13

14

15
16

Leon Czarnel żM с Maryanna 18, Kata-
rzyna 15, Petronela 4, Franciszka 3,
pasierzb Paweł Kułikowski .

Andrzey ManeJ ż,, s. Bogusław ż., An-
drzey 13, Gabryel 9, Jakub 7, c. Mag-
dalena 2, wnuki Kazimierz 13, Jerzy 10,
Józef 1, wnuczka Ludowika 5

Bartłomiej* Muzyczyk ż., с Ewa 1., siostry
Agata 15, Koza 10, z gruntem pasiecznym

Amielan Malczewski ż.. poddany dzie-
dziczny possessor

Stanisław Łuczkin ż., s. Tomasz 13, Wa-
sil 5, o. Wiktorya 6, Franciszka 3,
Maryanna 1, z gruntem pasiecznym

Maciey Gudian ż., s. Jan 3, b. Kazimierz
18, Józef 15, siostra
gruntem pasiecznym.

Elżbieta 19, z

18

19

20

21

22

23

b. Michał z., s.
Jan 11, Woy-
• • • •
s. Symon 9, с

Mikołay Muzyczyk ż., s. Tomasz 21, An-
drzey 15, с Katarzyna 14, Izabella,
Lucya 4, Agata 2, z gruntem pasiecznym

Maciey Spici ż., c. Katarzyna 1,
Michał Wołącewicz ż., s. Mateusz ż.,

wnuczka Maryanna 3, z gruntem pa-
siecznym

Maciey Zieleniewski ż.,
Marcin 3, pasierzby
ciech 9—Gudyanowie

Symon Krasnowicki ż.,
Franciszka 11, Katarzyna 6, Maryan-
na 3, b. Gabryel ż., s. Wasil 1, b. 2-gi
Paweł 25, z gruntem pasiecznym.

Jerzy Kadziun ż., s. Piotr 12, Jan 3, с
Krystyna 14, Katarzyna 1, woytem, pań-
szczyzny nie służy, z gruntem pasiecznym

Makar Gudyan ż., s. Jan 2, b. Antoni ż.,
с Katarzyna 2, b. 2-gi Stanisław 20,
z gruntem pasiecznym . . . .

Jerzy Łuczkin ż. b. Jakub w proczkaeh,
synowcowie: Wincenty 5, Marcin 3

Wasil Muzyczyk wdowiec, s. Jan ź.,
wnuczki: Antonina 7, Rozalia 2, с Re-

gina 15
UJuk Łuczkin ż., s. Bartłomiey 3, syno-

wiec Tomasz 11, b. Maciey 20 .
Karczma z młynem, z któroy arydy złłch 400
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Powinność włościan dzierżawy Boczecz-
nik. Poddani tey dzierżawy ponieważ wszy-
scy są ciągli prócz Jerzego Radziuna
woyta, który na powinności ziemiańskiey
zostaie, płacąc co rocznie czynszu złłch 50
prócz podymnego у dani, obowiązani są
z pułwłocza gruntu czynszu złłch 5, po-
dymnego złłch 7, gr. 2 з płacić, lnu fun-
tów 20, albo złłch 5, chmielu ośminę I,
albo złoty ieden, kur 2 albo gr. 12, jaiec
dziesięć albo gr. 3, zostawuiąc do woli
samych włościan, dań lub za nią pienią-
dze ceną wyrażoną skarbowi płacić. Pań-
szczyzny w każdy tydzień męszczyzna dni
dwa у kobieta dni dwa z czym dwór ka-
że, gwałtów na lato z całą siemią, zosta-
wuią(c) iedną robocze osobę w chacie dla
ognia; — ośm zasłużyć. Miód połowiczny
dawać maią. Do reperacyi grobel, mostów,
dróg wszyscy stawać obowiązani będą. Na
ponocne przez rok cały po iedney koley-
no osobie chodzić, ,oraz straż tygodniową
od Ś. Marcina do Ś. Jerzego koleyno od-
bywać maią.

Summaryusz intraty dzierżawy Bo-
czecznik. Wysiew: żyta beczek kommissyi-
nych 10, we dwa ziarna a f. 16 — efl".
złłch 320. Jarzyna drugie tyle złłch 320.
Czynszu złłch 201. Dani złłch 149, gr. 15.
Arędy złłch 400. Siana wozów 60 —
złłch 60. Ogrody złłch 50. Miód połowicz-
ny złłch 46. Podymnego podług dawniey-
szey lustracyi z dymów 19 płaci się
złłch 133, teraz zaś, gdy z przybyłych
dymów podatek podymnego odbiera się
przez possessorów, superata do intraty
wciąga się złłch 28, gr. 9 з. Summa: ca-
łey "intraty złłch 1574, gr. 24 з.

Takowy inwentarz po zaprzysiężeniu
intraty przez W. J- Pana Michała Obu-
ehowicza, podwoiew. Nowogr. oddaiąc do
Kommissyi skarbu Rzeczypospolitej W. X.
Litt. podpisuiemy. Kazimierz Antoni Bo-
royko Chodźko "łowczy у lustrator z sey-
mu starostw .pttu Oszmianskiego. Mikołay
Jankowski sędzia assesor W. X. Litt. ko-

missarz z seymu у lustrator starostw pttu
Oszm. Jzf Kalasanty Poklewski Koziełł
lustrator sttw pttu Oszunan.

(Три печати).

Ш 90—1789 г- Сентября 9.

Инвентарь селенія Іоганикъ или Иваники
королевскіе, Пинскаго пов та.

Изъ актовой книги Пинскаго земскаго суда за
1792 — 1795 Г.Г., № 13238, л. 984 — 989

(стр. 773 -784).

Akt inwentarza wsi Iwanik W. Jmści
panu Michałowi Seyffardowi sędziemu Z.
Р. Р. podaney.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
trzeciego, msca Nowembra dwudziestego
pierwszego dnia veteris stili.

Przed aktami ziemskiemi pttu Pin-go
stawaiąc osobiście J. Pan Ignacy Kulpo-
wicz, regęt Mozyr., inwentarz podawczy
dworzanski wsi Jwanik na rzecz w im we
strzedzinie wyrażoną, W. Jmści panu Mi-
chałowi Seyffardowi, horodmezemu pttu
Pinskgo służący, do akt podał, którego
następne wyrazy.

Inwentarz wsi Johanik seu Iwanik kró-
lewskiey, z opisaniem gruntów przez dwór
Berdunski dziedziczny W. Jmści pana
Michała Seyffarda horodniczego pttu Pin.
zarabiaiących się, oraz gruntu horodni-
czowstwa Pińskiego, przez nas lustratorów
prawem seymu konffederacyi obóyga na-
rodów^ roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt
dziewiątego agituiącego się determinowa-
nych, a z porządku kommissyi pollowey
wyznaczonych, z opisaniem dostatecznym
granie, obodnicy, dyfferencyi, pańszczyzny
У powinności poddanych, oraz wielości
gruntów у sianożęci, roku tegoż msca Sep-



— 540

tembra dziewiątego dnia cirka fundum
sporządzony.

W tey dzierżawie Iwaniskiey folwarku
własnego ani krescencyi nima, ale pań-
szczyzna oney z dawnych już czasów za
dyspozycyą dworu Berduns&ego na zara-
bianie gruntów Iwanickich lubo nie do-
starczająca dopełnia, z którym dworem
JBerdunskim grunta Iwanickie in conti-
guitate leżą w nienaruszonych swoich
miedzach у znakach.

Wieś licaniki. Cum specificatione osiad-
łości, wołów,- koni ich własnych у ze dwo-
ru Berdunskiego dla ich ubóstwa roz-
danych.

Semen Łapka ma wołów własnych
parę iedną. Hawryło Bobyr wołów skar-
bowych parę iedną. Pawluk Chmarycz wo-
łów parę skarbowych у klacz takoż skar-
bowe. Daniło Kociuch ma wołów włas-
nych parę у koni dwoie. Stepan Kociuch
ma woła własnego iednego, a drugiego
skarbowego у konia swego iednego. Mi-
kołay Komuch ma wołów własnych parę
iedną у konia iednego. Ogulna ludność
tey wsi pod у różnicą płci w protokuł
nasz iest wciągniona.

Potcinność tey wsi Jolianik. Pańszczy-
zny w każdym tygodniu męskiey dni dwa
у białogłowskiey dni dwa pełnić maią.
Służbę у wartę nocną koleyno odbywać,
gwałtów wedle dawnego zwyczaju cztery,
zostawiwszy tylko iedną osobę w chacie
dla pilnowania ognia służyć, podwody z
przyłączoną pańszczyzną o mil dwadzieście
pięć bez wielkiego uciążenia do kylku raz
na rok chodzić maią, kominowego po
złłch pięć z chaty na rok cały opłacaią.
Oprócz tych powinności supra wyrażonych
do żadnych innych danin, czynszów, dzia-
kieł etc. ta wieś Iwaniki pociągana być
niema, ponieważ у przed tym nie była.
Arędy karczemney, ani szynku w tey wsi
Iwanikach niema. Gruntu ciągłego pod tą

wsią znayduie się teraz włók dwie z przy-
czyny przyrobków у po zamianie gruntów
ich do naymnieyszych dla uniknienia sza-
chownic z gruntami teraz przez dwór za-
branemi znayduie się włók dwie.

Specyfikacya gruntów dwornych у owych
położenia. Pole za Posiniczami w uroczy-
szczu Obydowie leży bokiem iednym od
gruntów Posinickich, a drugim od gruntu
horodnictwa Pińskiego, opiera się końcem
iednym o morgi Posinickie, a drugim koń-
cem o grunta Staweckie wsiów ekono*
micznych wkoło z trzech boków miedzą,
a z końca iednego od gruntów Stawec-
kich dróżką z Piaseczney idącą ogranicza
się. Pole uroczyszczem Sieliszcze — sznu-
rów cztery, każdy sznur wszerz na prę-
tów sześć у łokci litewskich trzy — te
sznury in simili leżą między gruntami Po-
siuickieroi у Horodnickiemi, końcem ied-
nym opieraią się o grunta prezbitera Sta-
weckiego, a drugim o granicę Zapolską.
Pole za mogiłkami sznurów dwa w iedno
złączone, ex quo drugie dwa w zamian
chłopom Iwanickim oddane za dwa sznu-
ry, które oni mieli w uroczyszczu Obydo-
wie, wszerz o prętów dwanaście, leży bo-
kiem iednym od gruntów poddanych Iwa-
nickich, a drugim od sznurów gruntu Ho-
rodnictwa Pińskiego, końcem iednym
opiera się o grunta Zapolskie, a drugim
o drogę nową wytkniętą ze dworu Ber-
dunskiego prosto na wygon idącą, kończy
się u drogi do wsi Iwanik klinem. Pole
na zaściankach uroczyszczem w Osini-
kach — sznurów dwa, ponieważ trzeci za
kawałki prosto sznurów poddanych Iwa-
nickich między dróżkami odcięte na dwór
w sowit rekompęsuiąc oddany poddanym
Iwanickim. Te sznury są nie równe, kli-
nami wychodzące, leżą iednym bokiem ob
miedzę gruntów poddanych Iwanickich,
a drugim od gruntów Berdunskie dzie-
dziczne wielmożnego J. Pana Michała Seyf-
farda, horodniczego powiatu Pińskiego у
kończy się u gruntów Zapolskich. PolePod-
brudzie nazwane,--te pole leży z iedney
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strony między gruntami poddanych Iwa-
nickich у sianożęciami o rzeczkę Moroczną
opieraiącemi się, a z drugiey strony od
sianożęci Dworzyszcze nazwaney у od
gruntu na uroczyszczu Dworzyszcze nowo
przyrobionego przy grobli tamże naprość
wybitey, końcem iednym opiera się o
wioskę Iwanicką po nad rzeczką Moroczną
leżącą, a drugim o popas у sianożęć Iwa-
nicką u brodu alias u doliny Howyniszcze
nazwaney, pr^ez którą grobelką wybita у
rowy wykopane. Pole Łóżek nazwane -
iednym bokiem leży od ściany Berdun-
skiey, drugim od sianożęci у rzeczki Mo-
roczney, trzecim od sianożęci у gruntu
nowo wyrobionego poddanych Iwanickich,
a czwartym od drogi nowo ze dworu Ber-
dunskiego na popas Iwanicki vytkniętey.
Pola alias ogród uroczyszczem na Dwo-
rzyszczu—leży końcem iednym od dróżki
do wsi Iwanik prosto wytkniętey у od
pola Łużek nazwanego, a drugim od wy-
gonu у popasu IwanickiegO; bokiem zaś
iednym od gruntu Podbrudzia у grobli
przy nim będącey, a drugim od drogi na
wygon puszczoney у od gruntów podda-
nych Posinickich. Te oba pola w koło
rowami okopane kosztem possesora niniey-
szego. Wyż wyrażone grunta po większey
części są piaskowe, częścią też zapadłe.
Wszystkich gruntów oromych pod dwo-
rem lwanickim po wyrobieniu у osuszeniu
mieysc nieużytecznych znaydzie się z wy-
miaru włoki trzy.

Opisanie gruntu horodnidwa Pinsg.
Pola sznurów dwa. prętów wszerz dwa-
naście przy drodze Pins. leży iednym bo-
kiem idąc od Zapola od gruntów podda-
nych Iwanickich, drugim bokiem od grun-
tu dwornego Iwanickiego Królewskiego,
końcem iednym .opiera się o grunta Za-
polskie, a drugim o dróżkę do wsi Iwa-
nik mimo mogiłki iwanickie idącą. Pole
w Sieliszczach sznurów dwa, prętów w
szerz takoż dwanaście, leży iednym bo-
kiem od gruntów Posinickich у popasu
spólnego, a drugim od gruntu dwornego

Iwanickiego, końcem iednym opiera się o
grunta Zapolskie, a drugim o grunta prez-
bitera Staweckiego. Pole w uroczyszczu
Obydowie za Posiniczarai leży bokiem ied-
nym od gruntów mużów Posinickich, a
drugim od gruntu dwornego królewskiego
Iwanickiego, końcem iednym graniczy z
gruntami w nadatkach nazwanemi Posi-
nickiemi, a drugim z gruntami Stawec-
kiemi, w koło ten grunt ma swoie mie-
dzy znaki pewne. Wielość gruntu tego
całego włók dwie, oromego iednak niemasz
ani być może dla zapadłych mieysc, nad
morgów czterdzieście naywięcey piaszczys-
tego.

Prenotandum. Lubo my Imść pan
Michał Seyffard horodniczy Piński ргі і-
giliatus wsi [wanik possesor pokładaiąc
lustracyi exerpt roku tysiąc siedmset
sześćdziesiąt wtórego у późniey listy po-
dawcze dworzańskie w dowód, iż żadnych
na gruncie lwanickim na dwór przyna-
leżnym nie obioł zasiewów у na to nie
maiąc funduszu, ponieważ od dawnego
czasu nie było dworu, własnym swoim
ziarnem usiewa, a dla niedostarcząiącey

j pańszczyzny ze wsi Iwanik naiemnikiem у
chowaniem parobków utrzymuie wyrobek
onego gruntu, podobnież grunt horodni-
czowski posyduiąc pusty piasczysty bez
żadnego chłopa pretendował, aby pań-
szczyzna wsi Iwanik była zwyczaiem wspo-
mnioney pierwszey lustracyi taxowana,
grunt zaś horodniczowski iako pusty na
zwykłey. którą dowodził kwitami, pozostał
taxie opłacenia na rok cały złłch czter-
dziestu lub bonifikacyi za naiemnika, atoli
my lustratorowie referuiąc się do prawa
tytulo «Wieczysta Offiara» na seymie
teraz agituiącym się zapadłego, które w
wyciągnieniu intraty z dóbr wszelkich
nie potrącaiąc żadnych expens ftmdi do
zwyczaiu przedaży dóbr stosować у regu-
lować się kazali, a Komissya podatkowa
pińska według tegoż zwyczaiu na mocy
prawa wysiew na intratę udeterminowała
sposobem ziemskim, kunieeznie przystąpić
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do taxy obligowani, zachowawszy iego
mości wolne mówienie w krzywdzie swey
in foro fori o zwrot ziarna czyli nadgrodę
za nie podać, wysiew zaleciliśmy, który z
regestrów przed nami trzyletnich pokła-
danych ukazuie się, iż na rok ieden, wy-
siewa się na gruncie Iwanickim żyta be-
czek sześć, czwierci dwio, ośmina iedna у
garcy sześć, pszenicy ośmina iedna у
garcy iednaście, na gruncie horodniezow-
skim żyta beczek czyli trzecinników dwa,
czwierci dwie у garcy sześć, a zatym
według położoney у uchwaloney przez
Kommissyą podatkową na zboże ceny, ta-
kowy wysiew na intratę ciągnąć, iż W-y
Imść pan possesor za wysiew żyta, licząc
beczek a fl. ośmnaście, na gruntach Iwa-
nickich w połowie takoż na jarzynę у sia-
no złłch polskich na rok cały sto dziewię-
dziesiąt, gr. ośmnaście, szeląg ieden у
puł, za wysiew zaś gruncie horodniczow-
skim itidem na rok c?.ły złłch polch sześć-
dziesiąt ośm, gr. ośmnaście, szelągów dwa,
in uniwersum za wysiew z obu tych grun-
tów złłch polch dwieście pięćdziesiąt ośm,
groszy dwadzieścia siedm у puł szeląga
opłacać do skarbu ma, udeterminowaliśmy.

Opisanie sianożęci dwornych. Sianożęć
uroczyszczem w Chydrach pod Kuroczy-
nem błotna, ta sianożęć leży za rzeką Ja-
siołdą o mil dwie z Iwanik między siano-
żęeiami Posinickiemi у Koszczyckiemi.
Sianożęć błotna uroczyszczem Formanie
także za rzeką Jasiołdą, ta Jeży z iedney
strony między sianożęciami Posinickiemi,
a z drugiey między rzeką Jasiołdą, oprócz
sianożęci przez poddanych Iwanickich pod
różnym nazwiskiem dzierżanych. Notan-
dum, iż ekonomia Pińska proceduiąc z J.
XX. iezuitarai pińskiemi, a nie zapozy-
waiąc dzierżawcy Iwanickiego cum sum-
mo preiudycyą tey dzierżawy zabrała duk-
tem swym sianożęci w Chydrach pod
Korczynem ad minimum na /kosarzów
czterdziestu. Sianożęć Sieliszcze grodowe
pod Posiniczami sytuowana, leży bokiem
jednym przy gruntach Posiniekiuh у sia-

nożęci, a drugim przy popasie przeciw
gruntu horodniczowskiego, końcem ied-
nym od granicy Staweckiey, a drugim od
gruntów poddanych Iwanickich dwornych,
ciągnie się dołiną Howyniszcze, aż do pola
Zabrudzia у grobli przy niey między ro-
wami. Sianożęć gradowa uroczyszkiem
Dworzyszcze, leży częścią między grunta-
mi dwornemi, częścią między gruntami
poddanych Iwanickich у obok polaŁużek
nazwanego, końcem iednym opiera się o
sianożęć Berdunską prostą z ścianką Łu-
żek przecinającą, drugim o grunta siano-
żęci poddanych Iwanickich. Sianożęci Ho-
rodniczowskie w Czubach alias u Pry-
stani u Swiły у na Żarnowce.

Granica. Ta dzierżawa Iwanicka leży
w szachownicach z gruntami ekonomicz-
nemi w miedzach у znakach wyż wyrażo-
nych, przeto obodnica oney opisaną być
niemoże; to tylko się wyraża, iż od dóbr
Krapiwna graniczy samym nurtem rzecz-
ki Moroczney, od folwarku zaś Eerdun
dziedzicznego W. Jmść p. Michała Seyf-
farda horodniczego Pińskiego odgranicza
się ścianą . . . . od Zapolskiey gra-
nicy pomimo gay Berdunski do pola Łuż-
ka przypieraiącą. Popasy у wygony oprócz
własnych koło poi wolne ma wieś lwa-
niki pod v/sią,Stawkim, Posiniczami у za
Posiniczami. Że zaś ta dzierżawa Iwaniki
per seorsivum privilegium iest odłączona
od ekonomij Pińskiey, własnych' swoich
lasów na opał, grodźbę у budowlę niema,
przeto na mocy przywileiu у zwyczaiu,
według którego taż wieś Iwaniki wolne
wręby na wszelkie swoie potrzeby do ro-
ku tysiąc siedmset sześćdziesiąt dwa miała
у ponieważ simul ta nie z ludźmi ekono-
micznemi za rzeką Jasiołdą ma sianożęci,
wolny też wstęp do puszczy Łahyszynskiey
za rzeką Jasiołdą sytuowaney wspólnie
mieć powinna.

Dyfferencye tey tpsi. Primo o niedo-
zwalanie lasu przez ekonomią Pińską tak
na opał, iako у budowle przez co ciż pod-
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dani do ostatniego przyiść mogą ubóstwa.
Secundo o zabranie tymże poddanym sia-
nożęci pod Koroczynem przez tąż ekono-
mią Pińską na kosarzów czterdziestu.

Summarmss: poddanych osiadłych sze-
ściu, ogulney ludności w tey wsi pici róż-
ney osób czterdzieści ośm, wołów par
sześć ich własnych у skarbowych koni
pięcioro. Kominowego ta wieś na rok ca-
ły płaci złłch trzydzieście. Dwór za grunta
lwanickie płaci złłch sto dziewiędziesiąt,
groszy ośmnaście, szeląg ieden у pul Za
grunta horodniczowskie złłch pollch sześć-
dziesiąt ośm, groszy ośmnaście, szelągów
dwa. Gruntu pod chłopami у dwornego
oromego włók pięć. In fidem czego wszyst-
kiego do takowego inwentarza circa fun-
dum sporządzonego podpisuiemy się. Pi-
sań ut supra. U tego inwentarza conno-
tata у podpisy lustratorów takowe. Roku
tysiąc siedmset ośmdziesiąt dziewiątego,
Septembra dwudziestego dziewiątego. Ta-
kowy inwentarz przy podaniu intraty przez
W. Jmści p. Michała Seyffarda horodni-
czego Р. у przez tegoż zaprzysiężony z
włók horodniczowskich у lwanik my lu-
stratorowie konnotuiemy. Onufry Kostro-
wicki szam; Jego Królewskiey mości ko-
misarz у lustrator star. powiatu Pińskiego.
Ignacy Hołowko komisarz у lustrator po-
wiatu Pińskiego mp. Który to inwentarz
za podaniem onego przez wyż wyrażoną
osobę do akt, iest do ksiąg ziemskich pttu
Pin-go przyięty у wpisany.

Ш 91—1789 г. Сентября 19.

Инвентарь Дудскаго староства, Ошмннскаго
пов та.

Изъ книги Литовской Скарбовой Комиссіи за
1789 г. № 3356 л. 3 ,5-19.

Inwentarz starostwa Dudzkiego, w
powiecie Oszmiańskim leżącego, za przy-

wileiami na osoby JWWJ.PP. Heronima
у Barbary z Sulistrowskich Zienkowiczow,
Jener. Major. W. W. Xię. Litt. wyda-
nemi, w possesyi tych że będącego, przez
nas Kominisarzów konstytucya seymu War-
szawskiego roku 1789 wyznaczonych у
lustratorów starostw pttu Oszmiań. у re-
pertycyi Oszmiań. in fundo tego starostwa
w tymże roku miesiąca Septembra 19 dnia
sporządzony.

Opisanie zabudowania dworu Ługo-
mowies. Wieżdżaiąc z dziedzińca folwar-
kowego wrota o czterech słupach poie-
dynkowe, na biegunie, z dwoma fórtkami
po bokach—iedna na zawiasach i krukach
żelaznych z кіапжа, druga na głucho za-
bita. Na dziedzińcu sztakietami oparkanio-
nym budynek rezydencyalny z drzewa cio-
sanego zbudowany, gontami kryty, w któ-
rym po prawey stronie pokoiów trzy,
gabinetów dwa, we śrzodku sala z dwoma
pokoikami, w łewey zaś stronie pokoiów
pięć, garderobka iedna, sień dwoie. Okien
w całym budynku ze szkła białego dwa-
dzieścia sześć, drzwi podwóynych dwoie,
poiedynkowych na zawiasach i krukach
żelaznych ośmnaście. Pieców z kaffel po-
lewanych cztery, kominków wszystkich
sześć, kominów na dach wyprowadzonych
5. Pod częścią tegu budynku sklep mu-
rowany, do którego drzwi dwoie poie-
dynkowych na zawiasach i krukach że-
laznych; za tym że budynkiem piwnica,
dranicami kryta z dwóyga drzwiami na
zawiasach i krukach żelaznych. W lewie
z budynku rezydencyalnego officyna ku-
chenna stara, z drzewa ciosanego zbudo-
wana, gontami kryta, w niey kuchnia na
czterech słupach z cegieł murowana z
kominem nad dach wyprowadzonym, stan-
cyi mieszkalnych 6, okien w niey dwa-
naście, drzwi poiedynkowych na zawia-
sach i krukach żelaznych dziesięć, z stan-
cyi kuchenney komin nad dach wypro-
wadzony. Ex opozyto budynku rezyden-
cjiilriego kaplica z drzewa ciosanego w
ośmiogran zbudowana, gontami pokryta,
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zwierzchu iey wieżyczka z krzyżem że-
laznym, do śrzodka wchodząc drzwi fu-
tro wane na zawiasach, i krukach żelaznych
z zamkiem wnętrznym, wewnątrz z ołta-
rzem iednym, okien ze szkła białego trzy.
Za kaplicą ogród fruktowy w iigurze
kwadratu podłużnego, od dziedzińca szta-
kietami, między któremi wrota o dwóch
słupach poiedynkowe, a od pola parka-
nem ogrodzony. Wprawie budynku rezy-
dencyalnego staynia z drzewa ciosanego,
dranicami kryta, w którey we srzedzinie
przeoryn dwadzieścia, w końcu tey stayni
od sadu pod tymże dachem masztarnia,
dwie stancye maiąca, w których okien
szklanych trzy i tyleż drzwi poiedynko-
wych na zawiasach i krukach, piec ka-
flanny ieden z kominem nad dach wy-
prowadzonym, z drugiego końca stayni
wozownia, wrót poiedynkowych tak do
stayni iako też i do wozowni troie z tar-
cic robionych na biegunach.

Zabudowanie, folwarkowe. Folwark stary,
dranicami kryty, w nim po lewey stro-
nie stancye dwie z dwoma komorami, z
piecem kaflel polewanych, z kominkiem
i kominem nad dach wyprowadzonym, a
po prawey stronie sieni piekarnia z ko-
morą i dwoma piecami gospodarskiemi,
okien w całym budynku dziewięć, a ied-
ne małe, drzwi poiedynkowych na zawia-
sach i krukach żelaznych z klamkami 9.
W końcu folwarku browar z drzewa okrą-
głego, dranicami kryty, do którego drzwi
iedne z tarcic robione na biegunach z
zaszczepką i dwoma proboiami. W dru-
gim końcu folwarku warzywnia stara,
dranicami kryta. Daley od tey warzywni
praczkarnia, dranicami kryta, która dwie
stancye w sobie ma, piec kaflanny jeden,
a w sieniach horen na kocioł ieden.
Okien szkJannych pięć. Przy tey pracz-
kami pod iednym że dachem staynia z
drzewa okrągłego, w którey przeoryn dwa-
dzieścia, z końca maiąca izbę iedną z
przepierzeniem, z trzema oknami, drzwi
na zawiasach i krukach żelaznych dwoić.

W końcu tey stayni chlew stary na pta-
stwo, przed którym syrnik dwopiątrowi,
dranicami kryty, na koło z krużgankiem,
dwoie drzwi maiący na biegunach. Ex
opozyto tego syrniku więdlarnia o czte-
rech słupach, dranicami kryta, z gankiem
z trzech stron. Za więdlarnia spichrz na
podmurowaniu z drzewa ciosanego nowo
zbudowany, gontami pokryty, w którym
drzwi poiedynkowych na zawiasach i
krukach żelaznych z zamkami wnętrz-
nemi troie, a iedne z klamką. Okien
szklanych pięć, dymników u dachu dwa.
Naprzeciw spichrzu skarbiec o dwóch
piątrach z gankiem, gontami kryty, w
którym na dole drzwi podwóyne na za-
wiasach i krukach żelaznych, na górze
drzwi poiedynkowych na zawiasach i kru-
kach żelaznych z zaszczepkami dwoie,
okien szklanych trzy. Wtyle tego skarbcu
świronków zbożowych z drzewa okrągłego,
słomą krytych trzy, do których drzwi na
zawiasach i krukach żelaznych z zaszczep-
kami. Wtyle tych świronków obora z drze-
wa okrągłego w kwadrat budowana, sło-
mą kryta z ośmiu chlewami i staieńko,
wrót na biegunach iedynaście.

Zabudowanie gumienne. Z dziedzińca
folwarkowego wchodząc na gumnisko wro-
ta w parkanie poiedynkowe na biegunie,
gdzie gumno jałowe z drzewa okrągłego,
słomą kryte, z tokiem we srzedzinie tor-
pów 12 maiące i świronków dwa z prze-
pierzeniem do sypania zboża, do których
drzwi poiedynkowych na zawiasach i kru-
kach żelaznych dwoie. Gumno nowe za-
częto budować na 12-ście torpów z dwo-
ma osieciami. W końcu gumna starego
odryna na siano, do którey wrót dwoie
na biegunach. Za gumniskiem lodownia
„ ,1„„ - i — г . • •

_ c guiuillOlUOUI iUUUWUlil

z drzewa okrągłego, dranicami kryta,
drzwi do niey iedne poiedynkowe na za-
wiasach i krukach żelaznych. Obok tey
lodowni w Jewie młyn koński z drzewa
okrągłego w dziesiącogran zbudowany,
dranicami kryty, drzwi iedne na zawia-
sach i krukach żelaznych z klamką, we
srzedzinie reperacyi potrzebuiący.
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Opisanie zabudowania folwarku Mnn-
cewics. Folwark z drzewa okrągłego, sło-
mą kryty, w którym izba z oknami szkła
białego. Piekarnia, w którey piec prosty
do pieczywa chleba, naprzeciwko komo-

rek dwie, drzwi na biegunach troie. Gum-
no, słomą kryte, w którym torpów 4,
drzwi na biegunach czworo. Obora, w któ-
roy chlewów trzy z wrotami na biegu-
nach.
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D a l s z e o p i s a n i e s t a r o

W i e ś Ł и у o m o w i с z e c i ą g i a.

1 Michał Hayduk wdowiec, s. Maciey 30 ż
2 Stefan Kuczynski ż., s. Łukasz 16, Adam 4, с Elżbieta 12, Cycyla 6, Helena 1 .
3 Adam Hayduk ż., s. Jan 21, Ławryn 13, Józef 8, cór. Helena 18, Maryanna 4, Agata I
4 Jan Hayduk ż., s. Ignacy 30 wdo., Łukasz 7, c. Anna 17, Teressa 10 .
5 Adam Kuczynski ż... s. Maciey 9, Jan Ь, с Katarzyna 14, Krystyna 4, Petronela 1
G Bałtromiey Butrym ż., s. Andrzey 40 ż., Mikołay ż., w. Tomasz 9, w-ka Rozalia 6, Ewa 4,

w-ki Krzysztof 6, Symon 3, Mar
7 Jan Kulpeksza ż.,.s. Bałtromiey ż., zięć Krzysztof Kuczuk ż., w. Wiktorya, Mikołay, Ka-

zimierz, Krystyna 7, Gunegunda
8 Stefan Korowayczyk ż., s. Bałtromiey ż., Michał 16, Bonifacy 9, Maryanna 15, Krysty-

na 7, Petronela 2
9 Stefan Karpowicz ż., s. Stefan 17, Symon 15. cór. Agata 13

10 Józef Karszun ż., s. Bałtromiey 10, Wincenty 4, Stanisław, с Agata 16, Zofia 9, Barbara 6
11 Jerzy Kuczuk ż., s. Łukasz 2, Bogusław 1, c. Apolonia 10
12 Adam Kuczuk ż., s. Maciey 13, с Agnieszka 16, Katarzyna 11, brataniec Symon ż., с

Agnieszka 3, ziemianin
13 Jakub Kuczuk ż., с Apolonia 7, Agata 4..
14 Maciey Kulpeksza i., s. Stefan \vd., Jan 16, Ignacy 10, с Krystyna 8, Ewa 4, s. Augu-

styn 1 .
15 Michał Hayduk ż., s. Jerzy ż., Andrzey 27, w-ki Jakub .5, Józef 2, Franciszek 1 .
16 Krzysztof Ryzeyno wd., s. Marcin 14, Maciey 19, cór. Klara 17, że leśniczym, przeto

pańszczyzny nie służy . . . .' . . . . . .
17 Michał Libski L, s. Maciey ż., c. Justyna 19, Maryanna7 . •
18 Maciey Jurszykian ż., с Zofia 1, b. Mateusz 19. matka Regina 70
19 Andrzey Kaladziuk ż., s, Ignacy 1, b. Wawrzyniec 17, Symon 13, matka Regina 50
20 Franciszek Kuczuk ż., s. Stefan 1, b. Jan 30, s. Wincenty 4
21 Jerzy Korowayczyk ż., c. Rozalia 2, Franciszka 1, b. Wawrzyniec 14, s. Józef 1 .
22 Jerzy Dobko L, с Rozalia 6, Apolonia 2, ciotka Katarzyna 60
23 Marcin Kuczuk wd., s, Andrzey i., с Anna 17, w-ki: Cecylia 7, Antonina 2, leśniczy

czynszu połowę, boiar
24 Józef Kuezuk ż., s. Franciszek 8, с Rozalia 12, Konstancya 3, Barbara 2, boiar .
25 Krzysztof Dobko ż., s. Leon 12, Maciey 4, Ignacy 2, b. Bałtromiey, s. Józef 2, c. Frań-

ciszka 3
26 Krzysztof Bukieyna, s. Maciey 8, Joachim 4, Kasper 2, Regina 12, Anastazya 7 .
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27 Wawrzyniec Bukieyna wd., s. Andrzey ż., Jerzy ż., w. Michał 7, Mateusz 5, Eliasz 2,
Łukasz 2 . . .

28 J a k u b Libski ż
Piotr Korowayczyk ż., s. Michał 5, Ambroży 2, с Wiktorya 13, Zofia 9, Maryanna 8 .
Arędarz Ługomowicki za kontraktem trzyma grunt, za który wespół z arędo płaci złł. 500,

łoju funtów 36 złł. 18 — eff. złł. 518 . . . . "
Latus efficit

3

o

6

9
10
11
12

13

14
15

Graniczy z iedney strony z puszczą starostwa Duckiego, a z 3-ciey у 4-ley od folwarku,
Matyaszowszczyna zwaney, W. J. P. Wierzbiewicza.

W i e ś L с i n i с w i с s e, c i ą g I a .

Andrzey Buiak ż., c. Magdalena 11, leśniczy
Jerzy Buiak ż., s. Symon i., Igiiacy ż., Antoni 18, Woyciech 13, bratowa Magdalena 40,

dzieci iey: Mikołay 18, Tomasz 17, с Elżbieta 10, w-ki: Józef 5, Krzysztof 1
Michał Wisciasz ż., s. Jan 12, Marcin 11, Symon 8, Piotr 6, Jerzy 2, с Krystyna 17,

Apolonia 8
Adam Buiak ż., s. Marcin ż., Jakub 16. Ignacy 12, W'ka Katarzyna 2 .
Antoni Sauscian wd.; synowa Katarzyna wd,. Jan s., Kazimierz 16, w. Wincenty, Antoni,

w~ka Ludowika 5
Symon Sauscian ż., s. Maciey 12, Jakub 4, с Maryanna 16, Ewa 6, Agata 2, b. Sta-

nisław ż. . . . . .
Stefan Buiak ż., s. Jerzy 13, cor. Justyna 13, w-ki: Symon 6, Rozalia 12, Zofia 1.
Jerzy Raby Buiak ż., s. Woyciech ż., Tomasz 21, Leon 19, Wincenty 11, cor. Maryan-

na 18, w-ka Krystyna 2 . . . . .
Gabryel Buiak ż., s. Franciszek 6, с Józefa 9, Ludowika 5, Tekla 2, b. Symon ż.
Maciey Buiak ż., s. Mateusz 20, Paweł 13, Jan 10,'Wasil 4, c. Maryanna 16
Michał Łocwin ż., Józef 3, Wawrzyniec 2, с Magdalena 5, ziemianin . . . .
Maciey Buiak ż., s. Tomasz 1, c. Krystyna 15, Anna 11, Katarzyna 9, Magdalena 6,

Apolonia 3
Michał Ulaszewicz ż., s. Bałtromiey ż,, Benedykt 19, Józef 4, с Agata 13, Maryanna 6,

Agnieszka Brygida 2 w., Stefan 1, Maryanna 3, Ludowika 3
Jerzy Łocwin ż v s. Antoni 15, Jan 10, Maciey 8, с Agata 6, ziemianin.
Tomasz Łocwin z., s. Maciey 16, Ludwik 18, Andrzey 2, с Anna 4, ziemianin
Karczma Muncewicze zwana, z którey arędy płaci żyd żłł. 1000, łoju kamień ieden z\\. 20,

efficit złł. 1020, iłom funtów 10, łoju złł. 5, officit 1025.
Lidua efficit

W i с ś O i с с i o r n i к i, bo i a r o w i c.

Michał Jurgielewicz ż., s. Mikołay 19, Maciey 13, с Ewa 8, Magdalena 3. . . .
J a n Jakubowicz ż., s. Benedykt І7 , Leon 14, с Anna 9, b. Piotr z., s. Józef 20. с Ma-

ryanna 16 . . . . .



— 549

2
2
2

2

4

то
 то

4

1
3

4
2
2
2

2

4
2
2

2

2

_.

1

1

1
]

1

1
1

1
1

1

—

2
2
1

1

3

—

—

6

1

1
3

13

9

—

_.
—

3

1

—

7»
74

17*

•А

74

74
'/4

74

74
74

74
Vi 2

•7*

7«' і
*7«
•7«

•А
7278

72

!А ві

1

XU 7s
1

7a 7«

74
72

74 7s 7i2
»/4 78 7 l *

7 2 :

7e

7.2

74 7s

7«

—

7«

374

472
З74

І а

74
17«

P/2

172
1/4

2

3
8

—

РА

—

—

—

1

—

—

—

—

! 
1

 
i 

!

—

1772

—

—

7
10
7

269

27

12

6
12

9

6
7

8
8
8

35

9

15
30
30

219

5J

67

2'/2

15

78/з

7'/2

15

77*
15

5

772
15

10
10
10

5

—.

17Vs

772

15

7
7
7

205

7

7

7
7

7

7
7

7

7
7

7

7
7
7

106

7

77. -

2'/з
27з
278

27:

2731

8
8
8

209

7 273

273

2 з

27=

27:
278
27:
273

273

27»
27:
273

27.

27a

8
8

8

8
8

8
8
8

8

8

10

89

14

12

12
12

20

14

14

45

o

7
5

2

2
2
2

3

5
13
14

70

25

5

20

I272

15
I272

15

772
15

15
15
2772

—

10

10
1772

127

27

—

17

—

—

—

—

—
—

1

—

1
1

12

1

2

15
18
15

23

25

21
25

— I 19

15
18

18
18
19
5

20

28
13
14

11



10
11
12

к-
14
15
16
17
18
19
20

— 550 —

Piotr Lencewicz ż., s. Józef 15, c. Magdalena 13. Anna Wi к tory a 9 . . .
Jerzy Lencewicz ż., c. Katarzyna 15, JSastazya 13, Helena 6, Stanisław zięć, Jurgie-

lewicz 30 z
Kazimierz Szereyko ż., s. Maciey 2, с Katarzyna 1, szwagier Jakub Swiedziuk, s. Ja

kub 10, c. Chwiedora 5, Ban
Andrzey Miadzioła ż., s. Stefan 4, w-ki: Maciey 13, Symon 10,, Elżbieta 6
Maciey UJaszewicz ż., s. Antoni l i , Bazyli 9, Katarzyna lb, Regina 7, Elżbieta 3.
Michał Wanczan ż., s. Jakub 20 ż., zięć Аі хіеу Kuczmayna 32
Piotrz Ulaszewicz ż., s. Kasper 22 ż • •
Michał Lencewicz i., s. Stefan 7, Mikołay 5, Leon 1, c. Maryanna Agnieszka 2
Wasil Jurgielewicz ż., zięć Maciey ż., s. Jakub 5, Tedor 2, Mikołay 1, с Anna 7.
Maciey Jurgielewicz ż., s. Marcin 16, Piotr Tomasz 6, c. Zoli.1 2
Oazyli Uiaszewicz ż., s. Kasper 3, 1, b. Jan 15, Maciey 9, Stefan 4, siost. Tekla 17,

UJanna 11, matka Marya 70.
Ignacy Jurgielewicz ż., s. Paweł 2, с Anna 4
Kasper Jurgielewicz ż., s. Samuel, Marta 1, b. Andrzey 14
Stanisław Jurgielewicz, с Maryanna 3, Elżbieta
Tadeusz Kiełen ż., b. Kazimierz 15, s. Anastazya 11, matka Krystyna 60
Krzysztof Tulcewicz ż., s. Józef 12, Andrzey 7. с Agata 6, Wiktorya 4, Eufruzyna 1 .
Kazimierz Jurgielewicz ż., с Tekla 6, Maryanna 2
Jerzy Koralczuk ż., s. Józef 3, с Maryanna 10, Magdalena, zięć Maciey Korowayczuk. .

Laiiis efficit . . . . . .

Graniczy z iedney strony ze wsią Jaskiewiczami XX. Radziwiłłów, z drugiey z Bołdzi-
kami, wsią alteleryczną, z trzeciey z puszczą Bakszczańską biskupską, z czwartey z

kruplami, folwarkiem do Bakszt należącym.

W i e ś P i e s i e iv i с z e, ciąg. I a.

Bałtromiey Butrym ż,, s. Tomasz 16, Woyciech 1, с Barwara 15, с złł.
Kazimierz Roszeyna 19, b. Jakub 12
Michał Roszeyna ż., s. Kazimierz 2, с Agnieszka 4, b. Piotr 12
Kazimierz Buiak ż., s. Piotr ż., b. Andrzey 30, w-ki: Józef 9, Jerzy 7, Krystyna 1.
Maciey Gryc ż., s. Jerzy ż., Symon 11, Elżbieta 2. . . ' ,

6 Kazimierz Wanczan ż., s. Maciey ż., Jan 15, b. Stefan ż., s. Kazimierz 6, Adam 2, с
Ewa 12, Teressa 8

Wasil Roszeyna ż., c- Maryanna 1, siostra Ewa 18, matka Anna 60 . . . .
Mikołay Wanczan ż., s. Wasil 2, с Agata 3, b. Stefan 16, Jerzy 12

L a ł u s effiicit . . . . . . .

Graniczy ze wszech stron z puszczą Ducką.

W i e ś К o -z i e w i с z e, c i ą g I a.

Paweł Sayscian wdowiec, s. Józef i., Bazyli ż., w-ki: Symon 9, Mateusz 7, Jan 1, Ewa 2,
Jasiuk 2, Andrzey 1
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кг.

Marcin Curus ż., s. Wawrzyniec ż., с Zofia 11, Rozalia 6, w-ki: Jan 4, Eufruzyna 1
Ohwiedora 1 .

3 Symon Andruszkiewicz ż., s. Jan 2, Józef 18, pasierz Jerzy 9, Franciszka 14.
Woyciech Wisciasz ż., s. Symon 8, с Apolonia 14, Zolia 9, brat Michał ż., c. Magda

lena 2, sio. Elżbieta 18
5 Jerzy Siemieniasz ż., b. Jakub 14, Symon 19, sióstr. Zofia 18, matka Maryanna 60.
6 Michał Siemieniasz ż., s. Symon 21, c. Regina 19, Maryanna 17, Anna 14, Zofia 7.

L a ł u s efficii . . . . .

Graniczy tą wieś ze trzech stron z włościanami starostwa Duckiego, z czwartey ze wsią
Ozapancami lwinską.

Wieś В с r e ż у п a, bo i a r o w i e.

1 Hryszko Walko ż„ s. Maciey, c. Anna 3, szwagier Jakub 20
2 Mateusz Bałanda ż., s. Adam 7, с Anna 4, b. Maciey 21, Józef 18, Stefan 9, Marcin 8

macocha Krystyna 46
3 Józef Baran ż., s. Maciey 7, c. Katarzyna 13, szwagier Stefan Kreczko ż. . .
4 Hryszko Szurnuleyna ż,, s. Michał 11, Antoni 7, с Agata 16, Krystyna 4. . .
5 Chwiedor Bondziłowicz ż., s. Symon 18, Mateusz 10, Ignacy 8, Bartłomiey 5, Leon 1

с Rozalia 2, Antoni 21
6 Józef Bałanda ż., s. Piotr 2, с Anna 4
7 Kazimierz Bałanda ż., Antoni 14, Tomasz 10, с Maryanna 13, Magdalena 7, Helena 3;

b. Jerzy 40, ż., s. Gacryel 13, Józef 1, с Elżbieta 10, Roza 4 .
8 Bartłomiey Bałanda ż., s. Michał 1, c. Agnieszki 12, Magdalena 7. . . .
9 Antoni Kreczko ż., с Agata 10, Daniella 6, Ludowika, szwagier Maciey Szurmulayna

s. Mateusz 2
10 Stefan Żakowski ż., s. Mateusz 17, Józef 7, с Apolonia 16. Klara 4, zięć Bazyli Pra-

niasz ż., с Maryanna
11 Piotr Bałanda ż., s. Mateusz 13, Jerzy 19, Józef 12, Jan 4, Maciey 5. c. Agata 19,

W i który a 15, w. Adam 1, Anna 6, Tekla 4
12 Kazimierz Bałanda ż., с Krystyna 19, Ewa 9
13 Tadeusz Dadzian ż., s. Mikołay 16, Symon 10, Ignacy 7, Jerzy 1, Adam 1, Jakub 8,

synów: Filip 1, с Krystyna 12, siostra Katarzyna 12, oyciec Tomasz 80 wdowiec, że
leśniczym iest, czynszu połowę płaci

14 Chwiedor Kuczmeyna ż., s. Jakub 9, Jan 2, c. Ludowika 20. . .
15 Stanisław Kuczmeyna ż., b. Jan 21, Józef 20, siostra Helena 14, matka Maryanna 70. •
16 Hryszko Sak ż., zięć Maciey Szeperowicz ż., s. Stefan t, Hateusz 20, s. Stefana Sta-

nisław 2
17 Jan Krupicz ż., s. Symon 15, Aloizy 12, Maciey 7, Tadeusz 7, Mikolay 3, Ignacy h

c, Franciszka 5
18 Ten że, po bracie swoim iako opiekun dzieci tegoż brata, zarabia grunt .

Arędarz za kontraktem trzyma grunt przy arędzie z młynem płaci złł. 700, łoiu kaniioit
ieden, fl. 10, złł. 25, cffllcit złł. 725

f t s efficit
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11
12
13
14
15
1С
17

18

Graniczy z iedney strony z Delatyczami у Lubczem XX. Radziwiłłów, z drugiey z Miko-
łaiowem JW. hetmana Ogińskiego, z trzeciey у czwartej z puszczą Ducką.

Wie и С z e r ii i e г г с z e, с i ą g I i.

Teodor Koman ż., s. Bazyli 21, Maciey 13, с Franciszka 18, Elżbieta 17, Regina 9,
Rozalia .

Michał Rusiecki ż., s. Michał 2, Antoni 1. h. Jakub у Bałtromiey służą
ISteian Butrym ż., b. Tomasz 21. Bazyli 16, Maciey 13, s. Stefan" Józef 2, matka Re-

gina 50 *
Symon Harman ż., с Maryanna 12, Elżbieta 2, Franciszka 1, s. Mikołay 21, Wincenty 19.

Bałtromiey .
Jerzy Walko ż., s. Antoni 9, Wincenty 1, Paweł 2, с Anna 3, b. Piotr 30, Symon 1 syn
Symon Ruzeyna ż., s. Jerzy 21, c. Krystyna 18, Anna 16, Rozalia 12, Magdalena 12 .
Tomasz Ruzeyna z., s. Michał 6, Tomasz 2, с Ewa 1 . . . . . .
Kazimierz Butrym ż., s. Łukasz 2, Adam 1, b. Maciey 19, matka Zolia 80 . . .

-Macicy Sak ż., s. Stefan 2, Józef 1, с Maryanna 8, I). Józef ż., Antoni 13, Bazyli 12.
s. Bałtromiey, ziem.

Michał Połujan ż., s. Symon 26, Joachim 14, Leon 10, w. Agnieszka 1, ziemianin .
Michał Lencewicz ż., c. Apolonia 21, Cycylia 9, Ewa 4, Anna 1
Jan Butrym ż,, c. Agnieszka 7, Barbara 5, Maryanna 2, ziemianin
Michał Butrym żon., s. Symon 8, Franciszek 4, Maciey 1, c. Rozalia 15, Agnieszka 1 .
Michał Budnik ż., s. Ignacy 5, Kazimierz 2, Augustyn' 1, b. Maciey 11 .
Tomasz Butrym ż., s. Stefan 3, с Zofia 14, b. Jakub ż
Siemion Butrym ż., s. Antoni 14, Piotr ż., Symon 7, с Franciszka 16, Maryanna 13
Stefan Butrym ż., s. Jan 26, Kazimierz 21, Marcin 13, Jakub 1. с Ewa 7, w-ki: An-

drzey 4, Agata, ziem.
Józef Rusiecki ż., b. Symon 27, Stanisław 21, s. Mateusz 9, c. Anna 6, Rozalia 2.
Arędarz Czerniewicki za kontraktem trzyma grunt, płaci a red у z szynkami dwoma Galu-

nowiczami у Bayrazszami ztł. 900 łoju funtów 50 złł. 25—
efficit złł. 925. '

is efficit

2
3
4
5
6

W i с ś <x a I u n o w i с z e, с i ą <j I a.

Krzysztof Libski ż., s. Wasil 2, Paweł 1. с Anna 5, b. Wawrzyniec 14, Jerzy 21.
Maciey Korowayczyk wd., s. Jerzy 30 ż., .Macicy 25, с Małgorzata 17, w. Wincenty 2 •
Jan Korowayczyk,'s. Piotr 1, с Klara łÓ, zigt; Tomasz Dadzian ż. w., Zolia 3, Krystyna 1-
Jan Butrym ż., s. Piotr 20 ż v с Teressa 9, w. Maciey 1
Symon Buiak ż., с Justyna 10, Maryanna 4, b. Bazyli
Symon Zybulewicz ż., s. Antoni 10, с Rozalia 9, tenże gospodarzem w folwarku, grunt

iego trzyinaią Bazyli Pieckan у Józef Lipski. . . , . . . . •
Michał Sak ż., s. Antoni ż., Jan 16, Sfanisław 15, Wincenty 11, Joachim 7, с Barba-

ra 10, Katarzyna
Jerzy Czareyna wd., s. Michał ż., w. Woyciech, Jakub 10, Wincenty, b. Symon ż., n.

Elżbieta 3 . . . . . , . . . . . . « • •
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BazyJi Pieckan ż., s. Kazimierz 15, Ignacy., cór. Regina' 10, Anna 9 . . . .
Maciej owa Pieckanowa wd,, s. Macicy 19, Jakub 14, Wawrzyniec 9, zięć Józef ż., w.

Antoni ,
Marcin Dadzian wd., s. Maciey i., Michał 17 ż., w. Andrzey 13, Ignacy 10, Jerzy 6,

Franciszek 4, Stanisław 2
Mikołay Lipski 32, b. Anastazja wd., dzieci iey Piotr 3, Tomasz 2, Anna 15, Rozalia 10.
Jerzy Lipski z., b. Kazimierz 20, Wincenty 18, matka Maryanna 80
Michał Lipski wd., c. Anna 18, Jadwiga 16, Dorota 11, zięć Teopor ż .
Jan UJaszewicz ż., s. Wincenty, Jakub 13, Paweł 9, c. Barbara 4, Tekla 1.
Andrzey Ulaszewicz ż., s. Jan 1
Daniło Belwicz ż., s. Ignacy 24 ż., Antoni 17, с Anna 13, Klara 10. Franciszka 10,

teść Jan 100 Lipski wdowiec
Latłus efficit '

Ograniczenie wsi Czernicwicz у Gałunowicz. Graniczu ze trzech stron z własnościami
Duckiemi, z czwarta, z puszczą Iwniską JW. Ogińskiego hetmana.

W i e ś Ba у r a s z o, b o i u r o w i e.

Symonowa Kulpekszyna wdowa, s. Antoni 11, с Elżbieta 18, Magdalena 16 .
Jerzy Kulpeksza ż., s. Michał 4, Jakub 2, b. Maciey 25, oyczym Piotr 60 ż., c. Roza-

lia 16, sióstr. Maryanna 20
Gabryel Bartoszewicz ż., b. Symon 21, Jerzy 1, sióstr. Kunegunda 17, c. Rozalia 2

'Symon Jankowski ż., Jakub 4, с Józefla . • .
Kazimierz Bartoszewicz ż., siestran Symon 21, sióstr. Zofia 7, с Zofia 2 .
Adam Butrym wdowiec, с Maryanna 7, Regina 60 ciotka
Symon Czureyna ż., s. Antoni 25 ż., Jan 23 drugi syn, syn. Helena'wdowa, w. Win-

centy 3, Piotr 5, c. Jadwiga 8 . . .
Marcin Kreczko ż., s. Jakub 10, Krzysztof 12
Michał Jankowski ż., s. Adam 13, Antoni 9
Jerzy Bartoszewicz ż., s. Kazimierz 21, zięć Bałtromiey Buiak, c. Rozalia 16, Katarzyna,

zięć Michał Makowski ż„ c. Maryanna
Michał Kataneksza ż., c. Rozalia 15, Anna 9, Elżbieta 4, Helena, b. Krzysztof ż., s.

Krzysztof 1, Józef, syn. Bałtromiey 18, Symon 13
Benedykt Krzycinski ż., s. Wincenty 1, Ignacy 1, с Maryanna 5. Regina 3. sióstr. Ana-

stazya 17 ,
Adam Kałanaksza i., s. Wincenty 17, Ignacy 5, Maciey 4, с Katarzyna 19, Elżbieta 15,

Krystyna 12
14 Maciey Kulpeksza ż., s. Krzysztof ż., w. Ignacy 5, Wincenty 4, w-ka Józefa 1
15 Jerzy Kulpeksza ż., s. Paweł 1, s. Ignacy 15," Franciszek 7, matka Krystyna 90 .
16 Józef Czureyna ż., s. Tomasz 14, Stefan 6, с Anna 15, Katarzyna 8, Tekla 2
17 Michał Praniuk ż.; s. Piotr 9, pasierzb Jan 19, pasierzbica Elżbieta . . . .
18 Piotr Sak ż., s. Michał 4, с Marcella 11, Rozalia 8 . . . . . . .
19 Franciszek Buiak ż., Ignacy 16, Jerzy 14, Wincenty 12, Antoni 9, Andrzey 7, Tomasz 6,

с Elżbieta 2
20 Michał Katanaksza ż., s. Augustyn, Adam 9, Antoni 5 . , .

. Latius
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Graniczy z trzech stron z własnościami sttwa Dtiekiego, a z 4-tey ze wsią Borowem
Iwienską.

Wieś Lei и к i, с і а у I i.

Jan Siwko ż., s. Jan 30 ż., Symon 20, Jerzy 17, Stefan 7, Katarzyna 14, Magdalena 8,
w. Tadeusz, Elżbieta

Jakub Makowski \vd., s. Symon 6, Jan 21, wki Maciey 7, Michał 2, Katarzyna 3, zie-
mianin

3 Katarzyna Kanpalowa wdowa, s. Maciey 19, wychowaniec Bał.romiey 2 .
Stanisław Kampal ż., s. Stefan 5, Łukasz 1, с Klara 6, Mtaryanna 2, b. Mateusz 25,

matka Regina 60
Krzysztof Kiiczynski ż., s. Józef 17, Łukasz 1, с Maryanna 13, Wawrzyniec 10, b. Józef 30
Krzysztof Samusiew Kiiczynski ż.. с Krystyna 6, Anna 3, Tekla 2, matka Anna
Stanisław Makowski ż., s. Symon 16, Andrzey 14, Antoni 5, Jakub 2, с Anna 7, Roza-

lia 6, b. Maciey ż., c. Krystyna 4, Maryanna
8 Wawrzyniec Kiiczynski ż., s. Bałtromiey 5, c. Tekla 2
9 Mikołay Makowski ż., s. Wincenty 7, Mateusz 2, с Barbara 4, Klara 1, b. Symon 20 .

10 Jerzy Kuczmeyna ż., s. Michał i., с Krystyna 16, Rozalia 15, Helena 14, Apolonia 7 .
11 Maciey Praniasz ż., s. Marcin 20, Andrzey 17, Tomasz 15, Franciszek, Stanisław, c.

Agata 10
12 Mikołay Kompal i., s. Paweł 2, с Barbara 12, Teressa 9, Wiktorya 3, b. Adam ż., s.

Eliasz 2, Ignacy 1
13 Jerzy Stanko ż., b. Stefan 20, Jan ż., dzieci Stefana: Łukasz 3, с Magdalena 2
14 Wawrzyniec Olechnowicz 25, b. Stanisław 21, matka Anna 50
15 Franciszek Ułaszewicz, b. Piotr 16, Wincenty 6, siostry: Regina 20, Ewa 8 .
16 Jan Baybak ż., szwagier Maciey Ryzeyna ż., s. Cypryal 5, с Helena 4, dzieci Jana: s.

Stanisław, Аіехіеу, sióstr. Katarzyna 11.
17 Bałtromiey Praniasz ż., s. Marcin 9, b. Kazimierz ż., c. Ewa 4, Teressa 5, Urszula 3,

matka Anna
Pod wypustem gruntu taż wieś ma dla wygody swoiey 'Д Yis, za który płacić powinna.

Lałłus efficit

Graniczy ta wieś wkoło z własnościami starostwa Duckiego.

W I e ś J и г к o w i с z c, z i t m i a n I c.

1 Janko Kiślak ż., s. Michał ż., Maciey 11, cór. Magdalena, Anna 6, w. Praxeda 1, mat-
ka Krysia

i} Jerzy Budnik ż., s. Jan ż., с Rozalia 16, zięć Jan Bobkowski 26 ż., w. Wincenty 4, o.
Konstancya, Kryś. 70

3 Bałtromiey Tumaszko ż., s. Harasim 1. c. Anna 4, Franciszka 2
4 Stanisław Tumaszko ż., b. Kazimierz 12, Tomasz 13, siostry: Helena 19, Rozalia 15,

matka Anna 70, s. Auto _
Krzysztof Kiiczynski ż., s. Mateusz 10, Wincenty V, Marko I, с Agata 3 . . .
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9
10
11
12
13

Tomasz Kuczynśki ż., s. Jakub 7, c. Franciszka 10
Maciey Roseyna ż., s. Józef 10, Jerzy 13, Ignacy 9, Woyciech 4, Jakub 2, szwagier Mi-

ko] ay Kiślak, s. Marcin 1
Mateusz Kuczynśki L, s. Maciey 21 ż., Kazimierz 10, Jan 10, Antoni 19, Felian 13, Ja-

kub 9, Filip 2, cór. Rozalia 15, Magdalena 10, Marcyanna 4. w. Nowery 2
Jan Kulpeksza ż., s. Jan ż., w. Józef G, Jakub 4, с Salomea, s. drugi, Jerzy 21 ż.
Mikołay Rużeyna ż., c. Teressa 11
Mikołay Kiślak ż., s. Felicyan 1, c. Rozalia 6, Jerzy 24 ż
Maciey Kiślak ż., s. Józef 8, Kazimierz 5, Jan 3, с Apolonia 1
Parchani Siwka ż., s. Maciey 28 ż., Jerzy 20, w. Rozalia 14, w. Piotr o, w-ka Magda-

lena 2
Lattus efficii .

Graniczy z dwóch stron z własnościami sttwa Duckiego, z 3-ciey z J. P. Wierzbowiczem
Matoiewszczyzną, z 4-tcy z miasteczkiem Mikołaiowem do lwia należącym.

Powinność mieszczan. Mieszczanie Duc-
cy z półwłocza złł. dwa, gr. piętnaście,
z placu i zaścianku po . groszy dziesięć,
z ogrodu groszy sześć, z morga polowego
po groszy 25, a z sianożętnego zlł. ied-
nym, groszy dwadzieścia, podymnego z
każdey chaty po złł. 7, groszy 2, szeląg
ieden, groszowego od złotego po groszu
jednym, pańszczyzny od Ś. Jakuba do Ś.
Michała kobita po dwa dni na tydzień
służyć. Dróg do "Wilna z wozem na rok
dwie odbyć, talek cztery z lnu skarbo-
wego zprząść lub groszy 12-ście zapłacić,
do młynu raz na rok ze zbożem skarbo-
wym ziezdzić. Miód połowiczny dawać,
nad półwłocze więcey gruntu trzymaiący
w proporcyą wielości onego płacić. Do
reperacyi dróg, mostów, grobel, upustów,
wspólnie z całą włością stawać są obo-
wiązani.

Powinność ziemian do sttwa Duckiego
należących. Ziemianie czyli boiarowie li-
stowni czynszu z półwłocza gruntu czy to
osiadłego, czyli też przyjemnego,po złł. 30,
podymnego złł. 7, groszy dwa, szeląg ie-
den, groszowego od złotego po groszu ied-
nym co rocznie płacić, Talek cztery z lnu
skarbowego wyprząść lub groszy dwana-

ście zapłacić. Trzymaiący gruntu więcey
nad półwłocze proporcyą wielości onego
opłacać. Miód połowiczny dawać, z listem
konno koleią iezdzić i czasu gwałtów zbo-
żowych ludzi dozierać, do poprawy dróg,
mostów, grobel у upustów z całą włością
należeć są obowiązani.

Powinność boiarów. Boiarowie z pół-
włocza gruntu czy to osiadłego czyli przy-
iemnego czynszu złł. 30, od morga polo-
wego groszy 25, od sianożętnego złł. ie-
den, gr. 20, podymnego złł. 7, gr. 2, sze-
ląg ieden płacić. Miód połowiczny dawać,
groszowego od każdego złotego po groszu
iednym, nici do sieci motek ieden, albo
groszy dwa, talek cztery ze lnu skarbo-
wego zprząść, albo groszy 12, dróg czte-
ry z wozem do Wilna lub w takiey od-
ległości zaiechać, gwałtów pojedynkowych,
to iest po iedney osobie z chaty czy to
do zbierania zbóż z pola czyli też do ple-
widła cztery odbyć, do młynu po iednym
razu na rok ze zbożem skarbowym do
zmięcia ziezdzić, żyto i jarzynę skarbową
koleią siać. Do reperacyi dróg, grobel,
mostów у upustów równie z całą włością
stawać są obowiązani.
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Powinność włościan ciągłych sttwa Duc-
kiego. Ciągli г półwłocza gruntu czy to
osiadłego czyli też prżyiemnego czynszu
złł. 5, za morgi polowe od morga po gro-
szy 25, od morga sianożętnego po złł. ied-
nym у groszy dwadzieścia płacić maią,
z każdey zaś osady podymnego na rok po
złł. 7, groszy dwa i szeląg ieden, groszo-
wego od każdego złotego po groszu ied-
nym. Owsa ośminę iedną albo groszy 30,
żyta ośminę iedną albo złł. 2. groszy 7i/2,
chmielu ośminę albo złł. 1, gęsi pół albo
groszy_ 7 i i/s, kurę iedną albo groszy 6,
jay dziesięć albo groszy trzy, lnu fun-
tów 5 albo złł. 1, groszy 22i/2. nici na
sieć motek 1 albo groszy 2. talek 4 ze
lnu skarbowego albo groszy 12, siana let-
niego woza pół albo złł. 1. Miód poło-
wiczny dawać, pańszczyzny w każdy ty-
uzien po dni trzy, to iest męszczyzna dni
uwa, a kobieta dzień ieden, straż tygo-
dniową koleyno i ponocne wedle dawnego
zwyczaiu, gwałtów na lato do zbierania
zooz z pola trzy z całą siemiią, zostawu-
ląc iedną osobę roboczą dla ognia, a do
plowidła ieden odbyć. Dróg do Wilna lub
w takiey odległości gdzie indzioy z wo-
zem trzy odiechać są obowiązani; w cza-

sie odbywania dróg pozostała siemia w
chatach ani na straż, ani na pryhon pę-
dzona być niema, za każdo zaś drogę
Wileńską dwór pańszczyzny dni cztery
ustąpić winien iest Do młynu koleią rów-
nie z bojarami iezdzić maią raz na rok,
do reperacyi mostów, dróg i grobel, mły-
nów у upustów wspólnie z całą włością
należeć będą; trzymaiący gruntu więcey
nad półwłocze wyrażoney w proporcyą
wielości onego płacić są obowiązani.

Starostwo Duckie wysiewa żyta be-
czek komissyinych 41, czwier. 2, garcy 3
we dwa ziarna licząc bek 83, gar. 6,
a f. 16 — eff. złł. 1328, gr. 20. Jarzyna
drugie tyle taxuie się — efi. złł. 1328,
gr. 20. Siana wozów 300, a f. 1 — eff.
złł. 300. Za trzeciak brany z różnego zbo-
ża złł. 95. Za ogrody iruktowe у warzyw-
ne złł. 50. Za drwa leżaki złł. 100. Za
miód połowiczny złł. 314.

Czasu czynioney w tym sttwie lustra-
cji WWJPP. Wierzbowiczowie stoln. Pani.
czynili oświadczenie czyli interwencyą, iż
iakoby possesorowie Dudzcy wiele grun-
tów od folwarku Matyasowskiego dzie-
dzicznego zabrali.

1
8

10
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Puszcza sttwa Dudzkiego na mil kilka
obszerna,, nie może mieć w sobie drze-

wa na brusy to warne
nad kop kilkanaście.

zgodnego więcey

1 
D

ym
y.

 
1

11
29
15
20
8
6

18
18
17
20
17
13

T a b e l l a s z e z e g u

Miasteczko Dudy
Wieś Ługomowiczc .
Wieś Lezniewicze
Wieś Ciecierniki
Wieś Piesiewicze
W i e ś K o z i e w i c z e
W i e ś B e r e z y n a . . . .
Wieś C z e r n i e w i c z e
W i e ś G a ł u n o w i c z e
W i e ś B a y r a s z e . . . .
W i e ś L e l u k i . . . .
W i e ś J u r k o w i c z e . . .

Lattus efficit .

I n a

.

4
715
518

1025
—
—
—
725
925
—
—,
—
—

3908

ІП t r a

Czynsz.

Złł.

68
269
219
931
55
63

573
347
130
928
252
487

4327

Gr.

3l/2
72/з

l7l/2
15

—
10
22j/2
15
25

7i/2

27i/2

15
16iA

t P i e n

Podynme.

Złł.

77
205
106
141
56
42

172
127
120
140
120
92

1403

Gr.

25і/з
72/3

5
162/3

187з
14
12
12

92/3

162/3

92/3

1/3

272/3

Za dań

ZU.

4
209
89

9
64
48

8
113
136

9
128

5
825

Gr

12
10
20
10
—

12
18
—
8

12
6

18

И
Za morgi.

Złł.

12
45
70
24

6
32

147
43
35
22
33

2
477

Gr.

15
5

12l/2
17l/2

7l/2
15
27,/2
10
20
15
22i/2
27,/2
15

Groszo-
we

Złł.

2
17
12
31

4
4

24
16
9

31
13
16

184

Gr

18
2

11
23
-—.
22

1
16
26
20
18
10
17

Summaryusz generulncy i utraty stt/ra
Dudzkiego.

Wysiew żyta beczek
kommissyinych 41,
ośm. 4, garcy 3, we
dwa ziarna licząc bek
83, gar. 6, a f. 16—eff. złł. 1328 gr. 20

Jarzyna drugie tyle » 1328 » 20
Siana wozów 300

a f. I/ » 300 » —
Za trzeciak brany z

różnego zboża . . . » 95 » —
Za orgrody frukto-

we у warzywno. . . » 50 >> —
Za dwa leżaki . . » 100 » —
Miód połowiczny . » 314 » —
Arędy » 3908 » —
Czynsz » 4327 » lGi/e
Dań » 825 > 18
Morgowego . . . » 477 » 1 5

Groszowego od czyn-
szu у dani . . . . złł.

Podymnego z dy-
mów 152 wnosili do
skarbu złł. 1064, te-
raz zaś z przybyłych
dymów gdy zwykle po-
datek podymnego wy-
biera się do in traty
wciąga się . . . . »

Lattus całey intraty »
Połowy na skarb

Rzplttey »

184 gr. 17

328
13567

22/3

185/«

6783 » 2

Takowy inwentarz po zaprzysiężeniu
przez J.P. Franciszka Madeyskiego kom-
missarza dóbr JWW. starostów oddaiąc
do koinmissyi skarbu Kzptlcy W. Xię.
Litt. podpistiiemy. Kazimierz Antoni Bo-
reyko Chodźko łowczy komisarz z seyinu
у lustrator starostw pttu Oszrnianskiego.
Mikołay Jankówski sędzia assosor W. X.
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Litt. komissarz z seymu у lustrator sta-
rostw pttu Oszmian. repartycyi Oszmian-
skiey. Jzff. Kalasanty Poklewski Koziełł
lustr. sttw P. Oszm. Repar. Oszm.

(Три печати).

Roku 1790, 9 bra 19 Koraissya in-
tratę starostwa Dudzkiego zmnieyszyla do
złlch 13239 gr. 16, a tym samym . у
kwartę. Vide rezolucya in protoculo.

92—1789 г. Сентября 20.

Инвентарь Якунскаго староства, Ошмян-
скаго пов та.

Изъ книги Литовской Скарбовой Комиссіи за
1789 г. № 3355, л. 22—30.

Inwentarz starostwa Jakunskiego, w po-
wiecie Oszmianskim położonego, za przy-
wileiem w possesyi WW.J.PP. Andrzeja
у Heleny z Edułtowskich Zienkowiczow,
kasztelanów Smoleńskich będącego, przez
nas lustratorów konstytucją seymu War-
szawskiego 1789 roku wyznaczonych ni-
żey piszących się roku tegoż miesiąca
Septembra 20 dnia in fundo sporządzony.

Opisanie zabudowania dworu Jakun-
skiego. Budynek mieszkalny z drzewa bru-
sowanego, dranicami kryty, z suiiiami у
podłogą z tarcic, w nim pokoiów siedm
у sień duża, okien ze szklą ordynaryine-
go 12, drzwi na zawiasach sztuk 8, pie-
ców z kafel zielonych 3. Z lewcy strony
tego budynku folwark z drzewa okrągłego,
dranicami kryty, w nim z prawey strony

izba ekonomska z spiżarnią у komorą,
okien dużych 5. szóste małe w spiżarni,
z lewey zaś strony piekarnia z komorą у
śpiżarenko, okien б ze szkła prostego, w
izbie ekonoma piec z kafel szarych, drzwi
w tym zabudowaniu folwarcznym na za-
wiasach у krukach żelaznych 7, przy nim
warzywnia, daley ku sadzawce browar
z drzewa okrągłego, dranicami kryty z
słodownią, przy tym browarze chJewek
dranicami kryty у wołownia słomą po-
kryta, skarbiec o dwu piątrach z drzewa
brusowanego, gontami- kryty, z oknami
w górze bez szkła, drzwi w dole у na
górze z klamkami żelaznemi, pod nim
sklep z cegieł murowany, drzwi na za-
wiasach у krukach z zaszczepką у kru-
kiem żelaznym. Za tym skarbcem staynia
słomą kryta, przy niey staieiika także
słomą kryta, daley 3-cia staynia z drze-
wa okrągłego, dranicami kryta z wrotyma
na biegunach, wewnątrz przeoryn ośm,
w boku śpichlerzyków 2 słomą krytych,
drzwi do nich na zawiasach. Obora duża
we trzy anguły budowana, słomą kryta,
przy niey syrnik o dwu piątrach, drani-
cami kryty, drzwi u dołu у w górze na
zawiasach z klamkami żelaznemi. Gumien
dwa słomą krytych o torpach 26, wrót
do nich na biegunach po dwoie; przy
nich spichrz słomą kryty, u którego drzwi
na zawiasach żelaznych. Odryna słonia
kryta z drzwiami na biegunach, odryna
druga również na biegunach drzwi, sło-
mą kryta.
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Opisanie dymów, gruntów ]

Wieś Jaliim, ziemianie.

Jan Bendzinski żonaty, syn
Ignacy 5, с Anna Mag-
dalena 4, brat Józef 17;
matka Helena 64 . . .

Jan Klincewicz ż., s. Fran-
ciszek, с Petronela 1,
Maryanna 4, wolny od
wszelkiey służby . . .

Józef Szewioła ż., s. Michał
18, Mateusz 16, Maciey 3.
Piotr 5, с Anniella 7 .

Wincenty Pietrulewicz ż., b.
Kazimierz, matka Anna 65

Jerzy Turowicz ż., młynarz .
Karczma z młynem, z któ-

rey у za całą włość Ja-
kuńską arędy złł. 1200,
łoiu kam. 1 złł. 20 — eff.
złł. 1220.

Lattus efficit . . . .

Wieś Sorolii, ziemianie.

Wasil Wierebiey i., s. To-
masz 4, teść Bałtromiey ż.

Grunt trzyma żyd do arędy
1 Я u П П CJ 1.' 1

Maciey Soroka ż., s. Izydor
16, Jan 10, с Petrunela

Wawrzyniec Soroka ż., s. Je-
rzy 16; с Anna 21, Ma-
ryanna 14, Klara 7 . .

Maciey Kondrat ż., s. Krzy-
sztof 11, Tomasz 12, c.
Helena, Karolina 8, Mal-
irorzata 4

Piotr Kondrat ż., с Teres-
sa 1, matka Maryanna 70
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8

10

З

6

Jan Dragim ż., s. Jerzy ż.,
w. Józef 7

Piotr Soroka 32 ż., c. Do-
micclla 2, b. Jan ż., с
Maryanna

Jan Soroka ż., s. Kazimierz
15, Józef 12, c. Katarzy-
na 18 ".

Jakub Soroka ż., s. Waw-
rzyniec 5, matka Maryan-
na 80 . . . . . . .

Maciey Kazaniewicz ż., c.
Wiktorya, szwa. Michał
Komaszuk ż., b. Tomasz,
ziemianin

Aręde trzyma żyd Łazdmi-
ski od Jakimskiego żyda,
razem płaci i za grunt wy-
żey wyrażony.

L a t t u s efficit . . . .

Wieś Walki, ziemianie.

Jan Zieniewiczż., s. Piotr 12,
c. Anna 9, b. Maciey ż.,
s. Józef 5, с Franciszka 7,
Ignacy 25, s. Antoni 16.

Maciey Zieniewiczż., s. Jan 7,
Felix 5, с Maryanna, Kla-
ra 1, matka Elżbieta 70.

Gabryel Zieniewicz ż., s.
Jan 11, Wawrzyniec 4, с
Katarzyna 9, Marcella 7,!
Antonina 1

JBartłomiey Walko ż., s. Ma-
teusz 13, Michał 5, с
Maryanna 17, Franciszka 2. \

Bartłomieiowa Wałkowa wd.,
с Macyanna 7, Elżbieta 2.

Symon Walko ż., s. Tomasz
11, с KornHia 15, Anna 6,
Anastazya 3

Jan Walko ż., s. Paweł 17,
Woyciech 9, с Anna 12,
Katarzyna 7, b. Antoni 25.

Lotus efficit
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Graniczy z iedney, у trzecic.y
strony z Boczeeznikami у Garaczem J.P.

Targonskiego, a z czwartey z Niedzwied-
kami Trabskiemi.
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Wieś Korkinicia, ziemianie.

Stanisław Czarniawski 15,
b. Antoni 3, c. Anna 18,
Katarzyna 9, Magdalena 6,
oyczym Maciey Miałkow-
ski ż o n a t y . . . . . . .

Maciey Czarniawski ż., s.
Jan 6, Wincenty 1, с Jó-
zefa 9, b. Mateusz i., с
Maryanna 3, Ewa 1. . .

Kazimierz Pietrulewicz ż.,
s. Antoni 2. с Bogumiłła o.

Stefan Szewioła ż., s. Kazi-
mierz 2

2

Jakub Szewioła ż., s. Mate-
usz 27, w. Michał 2, s.
drugi Józef 16, с Mary-
anna 19, Agata 7, Mag-
dalena 4 . . . . . .

Jerzy Konopielko i., s Ma-
teusz 20, Maciey 17,1 '̂ran-
ciszek с Anna 9 . . .

L a t u s efficit . . . .

Graniczy z iedney strony z Subotni-
kami X. X. Radziwiłłów, z drugiey z
I. P. Dmochowskiego Cieniiikowszczyzną,

Wieś Piliponie, ziemianie.

6

/3 —
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z 3 ciey z X. Plebanem Trabskim, z
czwartey z Jakiuiskiemi włościanami.

1

3

Ludwik Szewioła ż., zięć
Аіехіеу Basałyk ż., s. An-
toni 3, с Anniella 1, b.
Michał 10

Michał Szewioła wd., zięć
Jan Grochowski, с Mag-
dalena 2

Józef Mulica ż., s. Marcin 3,
pas. Andrzey 8, Stani-
sław 6, Szewiołowic . •

Latus effiicit . . . .

Zaścianek Ziulziowszczyzna,
ziemianie.

Józef Konarski ż., c. Justy-
na 4, Katarzyna 2, że
nowo osiadły czynszu po-
łowo płaci

2
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Mateusz Konarski ż., s. An-
toni 6. o. Elżbieta 4. że
nowoosiadły czynszu po-
łowo płaci

Latus c f f k i i . . . .

Wieś Piliponie у zaścianek Zudziow-
szczysna graniczą z icdney strony z I.
P. Dmoehowskim, z drugiey z Subotni-

Wieś Szewioty, ziemianie.

26 20
53І10 14

2i/3

42/s
224
518 8

kami, z trzeciey z Jakuniem, z ezwartey
z Bokszyszkami.

1

6

Antoni Szewioła ż., s. Ja-
kub 25, ż., s. Piotr o,
Józel' ż., Jan 19, Mate-
usz 9, с Urszula 15,
Agata 12

Tenże za grunt pasieczny .
Michał Szewioła ż., s. Ma-

teusz 15, Franciszek 13,
Jerzy 1, c. Agata 6, mat-
ka Anna 60

Tenże za grunt pasieczny .
Jan Pietkiewicz ż., s. Fran-

ciszek 4. Antoni 1 . . .
Tenże za grunt pasieczny .
Jan Szewioła ż., с Dorota 2,

b. Macicy ż., с Maryan-
na 2, matka Maryanna 70.

Tenże za grunt pasieczny .
Stanisław Szewioła ż., s.

Macicy 11, Piotr 6, c.
Katarzyna 4, b. Ignacy 12,
matka Maryanna 60 . .

Tenże za grunt pasieczny .
Marcin Dobko ż., с Hele-

na 11, Aniella 5, Bogu-
miła, zięć Andrzey Le-
bieyko ż., szwagier Fran-
ciszek Szewioła, matka
Maryanna

Tenże za grunt pasieczny .
Franciszek Szewioła ż. . .
Tenże za grunt pasieczny .

L a ł m cfficit . . . .
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Graniczy z dwóch stron z fwiom, z szok, z czwartey z IPP. Gurskiemi od
trzeciey z I. P. Paszkicwiczom od Kryli- Jalullowicz.
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Zaścianek Malachy.

Ziemianin Joachim Pielkie-
wicz ż., s. Maciey 11,
Józef 9, Piotr 3 с Teressa
6, siostra Rozalia 16.
Lattus efficit

Graniczy ze trzech stron między grun-
i J k k i i t I

2 1 4 3A 60 7 2V» 2 24 4

tami Jakuńskiemi, z czwartey

Wieś Zablocie, ziemianie.

I.

1

3

Ziem. Kazimierz Kisły ż., s.
Piotr 15, c. Rozalia 9,
Antonina 7, Anna 5, wy
Mateusz Sawicki. . . .

Ziem. Jerzy Kisły ż., s.
Stefan 19, ż., w. Jan 2,
s. Kazimierz 16, Andrzey
8, Ignacy, с Agata 17,
Rozalia 13

Ziem. Jan Kisły ż., s. An-
toni 20, siot. Katarzyna 20.

Ciągły Bazyl Kulesza ż., b.
Mikołay 20, siost. Mary-
anna 21. Anna 18, Ro-
zalia 16, matka Kry-
styna 61

L a t t u s efficit . . . .

Wieś Pasieka.

Ziem. Stanisław Orda ż., s.
Maciey ż., w. Jerzy 1.,
s. drugi Antoni 22, c. Ka-
tarzyna 20, Ewa 18.

Ciągły Wawrzyniec Kulesza
i., s. Mateusz 17, Józef
10, Piotr 5, c. Teodora 5.
Anna 1

Ziem. Michał Budkiewicz ż.,
s. Andrzey 4, pasier.
Franciszek ż., Antoni 25,
Stefan 20

Ciągły Maciey Konopielko ż.,
syn Jakub 20, с Agata 19,
Maryanna 17, Lucya 10,

P. Paszkiewiczem Kryliszkami.
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Marcella 7, Agnieszka 6,
Anna 1, pasierzby Stani-
sław 10, Jan 8, Dłoż-
niewscy 2 1 — 7з

Ciągły Franciszek Konopiel-
ko ż.} s. Augustyn ż.,
Adam 21, Stefan 14, Jó-
zef 8, Karol 4 . . . . 2 121

Ciągły Michał Konopielko
25, Mikołay 20, с Anna
19, matka Helena 64 . . 2 1

Ciągły Symon Szewiołło b,
Stanisław 13, siost. Wik-
torya 20, matka Zofia 60. 2

8 Ciągły Michał Mingie ż., s.
Maciey Ю, pasierb An-
toni Lach 20, pasierzbica
Magdalena 15 . . . . 2 1

9 Ziem. Jan Szewioła ż., b.
Tomasz 18, Józef 15, Ma-
teusz 2, matka Jadwiga 64.

Lattus efficit . . .

Granice wsiów Zabłocia у Pasieki z
iedney strony ze wsią X. plebana Trab-
skiego, z drugiey у trzeciey z Iwiem у

Wieś іеіисіе.
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Sobotnikami, z czwartey z I. P. Dmo-
chowskim.

1

2

Ziem. Jakub Staniszewski
ż., s. Tomasz 9, Wincenty
3, Jerzy 1

Ziem. Jakub Ciszewicz ż.,
s. Kazimierz 2 . . . .

Ziem. Symon Orda ż., Fran-
ciszek 5. Andrzey 1, с
Katarzyna Vi, Helena 6.

Tenże za grunt pasieczny .
Ciągły Michał Mingier ż„ s.

Piotr 1, c. Maryanna 17,
Krystyna U . . . . . . _ _

Szlachcic na arędzie płaci . — :

Tenże za drugą pustosz . .
Ciągły Antoni Mingin ż., s.

Michał 6, zięć Bałtromiey
Korowayczyk je Anna 1,
b. Jan ż., s. Franciszek
с Justyna 3
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Tenże z& grunt pasieczny .
Tenże za pustosz . . .
Za pustosz po Michale Min-

ginie . .
L a t u s efficił . . . .

Graniczy z dwóch stron z I. P. Paszkiewiczem, a z drugich dwóch z Bokszyskami.

Wieś Wasikwicze, ciągła.

Joachim Pietrolewicz ż., s.
Kazimierz 12, c. Rozalia 7.

Ziem. Adam PietruJewicz ż.,
c, Katarzyna 1, Franci-
szka 2, sio. Anna 19 . .

Mateusz PietruJewicz i., s.
Maciey 18, Józef 12, Mi-
chał 8, Kazimierz 2, Ro-
zalia G

Jakub PietruJewicz ż., s.
Józef 10, Wawrzyniec 2, c.
Leonora 8, Helena 5 . .

Symon Konarski ż., szwa.
Jan Jasiewicz ż., c. Aga-
ta 2, matka Anna 60.

Jacek Konarski ż., s. Wa-
wrzyniec 2, s. Agata 15,
Elżbieta 12, matka Mag-
dalena 64

Józef Walenta ż., s. Rozalia
12, matka Krystyna 50 •

Jan Konarski ż., s. Domi-
nik 20, Michał! 15, Fran-
ciszek 7, с Marcelia 2 .

Kazimierz Konarski ż., s.
Jakub 19, Jerzy 10, Igna-
cy 4. Piotr 1

Kazimierz Kulesza ż., c.
Agnieszka 6, Józef 15,
Marcin 12, siostra Ro-
zalia 20 . . . . . .

Jan Kulez ż., s; Mateusz 1,
Andrzey ż., b. Józef 19,
Franciszek 10, Kazimierz
8, Wincenty 4, matka
Rozalia 51
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12 Januk Kulesz ż., s. Józef 5.
с Bogumiła 3 . . . .

Lattus efficit . . . .
9

Graniczy z iedney strony z Iwiem, z
dwóch stron z Subotnikami, z 4-tey

Powinność ziemian. Ziemianie sttwa Ja-
kuńskiego z półwłocza gruntu bądź osiadłe-
go bądź przyiemnego czynszu złł. 40, po-
dymnego złł. ,7 groszy 21/», groszowego
od każdego złotego po groszu iednym
wedle dawnego zwyczaiu płacić. Lnu fun-
tów 10 albo złł. 2 groszy 15, kurę iedną
albo groszy 6, jay dziesięć albo groszy
trzy. Miód połowniczy dawać, za wolność
zprzedaży towarów gdzie chcąc złł. 3. Na
lato z wozem lub kosą dni cztery. Tłok
trzy na swym chlebie do żniwa po dwie
osoby z chaty odbyć. Dróg dwie do Wilna
z wozem lub w takiey odległości gdzie
indziey odiecłiać. Trzymaiący więcey grun-
tu nad półwłocze w proporcyą wielości
onego czynsz płacić. Do reperacyi mo-
stów, grobel, upustów, dróg i w przy-
padku ognia lub w podiipadłości chcącego
się budować włościanina do wywiezienia
drzewa na chaty całą włością są obo-
wiązani.

Powinność boiar. Boiarowie sttwa Ja-
kuńskiego z półwłocza bądź osiadłego
bądź przyiemnego gruntu czynszu po złł.
10, z każdey zaś osady podymnego po
złł. 7 groszy 2Уз, podroszczyzny złł. 20,
lnu funtów 10 albo złł. 2 gr. 15, kurę 1
albo groszy 6, jay 10 albo groszy 3, za
wolność zprzedaży towarów gdzie cłicąc
złł. 3 płacić, pańszczyzny co tydzień po
dni dwa a od zaczęcia żniwa aż do skoń-
czenia у po dniu trzecim z sierzpem co
rocznie służyć, straż tygodniową męską
zimą z pańszczyzny у wartę nocną koleią
między ciągłemi, przychodząc wieczorem,
a odchodząc nazaiutrz rano, gwałtów na
lato z całą siemią zostawuiąc iedną robo-
czą osobę dla ognia trzy odbyć są obo-
wiązani. Trzymaiący gruntu więcey nad
półwłocze w proporcyą wielości czynsz

620
12620

72'/3

8428
9 24

3318 48

z Zabłociem wsią Jakuniską.

płacić są winni. Do reperacyi mostów,
grobel, upustów, dróg у w przypadku
ognia lub w podupadłości dla chcącego
się budować włościanina do wywiezienia
drzewa na chaty cała włość bez"excepcyi
obowiązana zostaie. '

Potomność ciągłych. Ciągli sttwa Ja-
kuńskiego z półwłocza gruntu bądź osiad-
łego bądź przyiemnego czynszu złł. 5,
podymnego złł. 7 groszy 27», groszowego
od każdego złotego po groszu wedle daw-
nego zwyczaiu. Pańszczyzny z każdey
osady męszczyzna dni dwa у kobieta dni
dwa, od zaczęcia zaś aż do skączenia żnf-
Ŷa kobieta po dniu trzecim. Gwałtów.z

całą siemią, zostawuiąc iedną osobę robo-
czą dla ognia, trzy co rocznie odsługiwać.
Lnu funtów 10.albo złł. 2 groszy 15,
kurę iedną, albo groszy 6, jay 10 albo
groszy. 3, miód połowniczy dawać, za
wolność zprzedarzy towarów gdzie chcąc
złł. 3, wartę nocną koleią, przychodząc
wieczorem, a odchodząc na zaiutrz rano
wspólnie z boiarami, udzielnie straż mę-
ską tygodniową zimą z pańszczyzny odby-
wać maią. Trzymaiący gruntu więcey nad
półwłocze w proporcyą wielości czynsz
opłacać. Do reperacyi mostów, grobel,
upustów, dróg z całą włością wspólnie na-
leżeć maią, podobnież w przypadku ognia
lub niedostatku buduiącego się do wy-
wiezienia drzewa na chaty dla włościan
cała włość obowiązana zostaie. Dań z osa-
dy wyżey wyrażoną dworowi dawać,
lub też za nią podług ceny pieniądze do-
dawać, zostawuiąc to woli włościanów.

Wysiew na zmianach dwornych. Żyta
beczek kommissyinych 19,. osm. 5, we
dwa ziarna, licząc a f. 16—efficit złł. 628.
Jarzyna drugie tyle taxuie się złł. 628.
Siana wozów 20Ó, a f. 1—złł. 200. Za
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ogrody złł. 30, za sfaw ieden złł. 20, becz-
kowego złł. 162 gr. 5, za miód połowicz-
ny złł. 146. Puszcza sttwa Jakuńskiego
znacznie przez possessorów wyrobiona
może mieć ieszćze' drzewa brusowego kop
z dziesiątek.

Czasu czynioney Justracyi w tym sta-
rostwie I. P. Stanisław Paszkiewicz chór.
Petyhor. przez zastawę folwark Kryliszki

Hryckowszczyzna aktorstwa W.I.P. Michała
Streczona stoln. Żytom, possyduiący podał
interwencyą, iż sttwo Jakuńskie las do
Kryliszek należący wyciówszy, do swoiego
aktorstwa przywłaszcza, oraz że w uro-
czyszczu Małyszyszki nazwanym morgów
23 obszerności maiącym poddani Jakuńscy
ze wsi Wałków podobnież las wycieli.

| 
D

ym

5
8

10
6
3
2
7
1
4
9
7

12
73

R e k a p i t u l a c y a d y m ó w у

Wieś Jakim
Wieś WaJki
Wieś Soroki . . . .
Wieś Korkinięta .
Wieś Piliponie
Zaścianek Żudziowszczyzna
Wieś Szewioły. . .
Zaścianek Małachy .
Wieś Zabłocie . . . • .
Wieś Pasieka . . . .
Wieś Giełucie
Wieś Wasilewicze

L a ł ł u s efficił . . . .

i n t

ej'

A
rę

d
1220

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

1220

f at У
Czynsz.

Złł.

228
547
400
266
160
53

426
60

166
200
255
126

2891

Gr

—

20
—
10
—
—
20

—
20
10

Pi З П І

Podymne.

za.

35
49
70
42
21
14
49

7
28
63
49
84

516

Gr.

117*
167»
237a
14
7
42/3

167з
27а
97з

21
16 з
28
20

e ż n e
Za dań i
dziakło.

Złł.

8
19
28
16
8
5

19
2

11
25
14
33

193

Gr

12
18
- „„

24
12
18
18
24
6
6

—
18
6

y.
Za wol-

ność zpre
daźy.

Złł.

12
36
30
28
12
8

31
4

16
36
15
48

277

Gr

—
—
15
15
—
—
_
—
—

Summaryusz generalny inłraty stłica
Jakuńskiego.

Wysiew żyta beczek
kommissyinych 10,
ośm. 5, we dwa ziarna,
licząc a f. 16—eff. .

Jarzyna drugie tyle
taxuie się

diana wozów 200
a f. 1. . . . . .

Za ogrody. . . .
Za staw . . . .
Beczkowego . . .

złł. 628 gr. —

> 628 » —

200 » —
30 » —
20 » —

» 162 » 5

Za miód połowiczny.
Arędy
Czynszu . . . .
Za dań
Za wolność zprzeda-

ży towarów . . . .
Podymnego z dy-

mów 52 wnosili do
skarbu złł. 364, teraz
zaś z przybyłych dy-
mów gdy zwykło po-
datek podymnego wy-
biera się, superata do
intraty wciąga się z
szelągowym . . . ,

146 > —
1220 > —
2891 » 10

193 » 6

277 » —

148
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Groszowego od czyn-
szu у dani . .. . .

Summa całey intraty
Połowy na skarb

Rplltey

112 >
6656 »

4
132A

3828 » 65/б

Takowy inwentarz po zaprzysiężeniu
intraty przez Ignacego Siedlickiego pod-
starosciego Jakuńskiego oddaiąc do kom-
missyi Rzplltey skarbu W. Xię. LUt. pod-
pisuiemy. Kazimierz Antoni Boreyko
Chodźko łowczy, z seymu Komisarz у
lustrator starostw pttu Oszmiańskiego.
Mikołay Jankowski sędzia assesor. W. X.
Litt. Komisarz z seymu у lustrator sta-
rostw pttu Oszmian. Jzf. Kalasanty Pok-
lewski Koziełł Kommissarz z seymu у
lustrator stt. ptt. Oszm.

(Три печати).
Roku 1791 Xbra 23 Komissya intratę

roczną tego starostwa zmnieyszyła do

złłch . 6507 gr. 25. Vide rezolucyą in
protocullo.

9 8 - 1 7 8 9 Сентября 22.

Инвентарь деревни Куцки, Ошмянскаго
пов та.

Изъ книги Литовской Скрабовой Коииссіи за
1789 г. № 3355 л. 3 1 - 3 2 .

Inwentarz dzierżawy Kucki, w po-
wiecie Oszmian. położoney, za przywi-
leiem WJP. Andrzeja Kosciałkowskiego,
podkom. Wilkom, będącey, przez nas lu-
stratorów czyli Kommissarzów repartycyi
Oszmian. Konstytucyą seymu 1789 roku
wyznaczonych, niżey piszących się, roku
tegoż dnia 22 Septembra in fundo tey
dzierżawy sporządzony.

Opisanie dymów, gruntu, arędy, czynszów dzierżawy Kuckowskiey.

D
y

m
 

у.

1

2

3

4

5

6

Wieś Kucki, bez dworu.

Adam Ławysz żonaty, syn Jan 14, Jó-
zef 6, Antoni, с Teodora 7, Wikto-
rya 1, bracia: Alexander 22, Jakub. •

Maciey Ławysz ż., s. Józef 7, cór. He-
lena 3, b. Adam 25, matka Apolonia 66.

Jan Ławysz ż., с Krystyna 2, oyciec
Jan 96 ; s. Barbara . . . .

Michał Ławyż ż., cór. Maryanna 3, matka
Maryanna 66

Józef Ławyż ż„ s. Jan 22, Michał 18,
Józef 17, Bazyl 16, Gabryel 15, с
Anna

Antoni Ławysz 24, b. Tomasz 20, szwa-
gier Michał Huszcza ż., syn Mateusz 9,

Dobytek

•

O

2

9

2

2

2

K
o

n
i

e
.

3

1

2

P
sz

cz
oł

y.

11

6

1

Wło
ki.

O
s

i
a

d
ł

e
.

72

72

7«

72

P
rz

yi
em

n
e.

72

72

72

7«

72

Czynsz.
Z

ł
o

t
e

.

113

113

113

113

113

G
r

o
s

z
e

.

—

Podym-
ne.

Z
ł

o
t

e
.

7

7

7

7

7

G
r

o
s

z
e

.

2l/a

*J /U

27з

27з

Za dań.

Z
ł

o
t

e
-

1

1

1

1

1

G
r

o
s

z
e

.

772

7y8

772

772
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9

10

11

12

13

14

Jan 7, Andrzey 1, sióstr: Zofia 7,
Barbara . .

Jan Kuc i., s. Franciszek 1, pasierzb
Symon Ławyż, b. Jerzy 23 .

Adam Rydzewski ż., zięć Józef Ławysz,
с Rozalia 10, Agnieszka 6, Helena .

Piotr Ławyż ż., s. Tadeusz 3, с Elżbieta 9,
Agata 6 . . . . .

Eliasz Rydzewski ż v s. Józef 18, matka
Zofia 84 . . . . . .

Leon Kuc wd.. s. Jan ż., w. Piotr, s.
drugi Józef 17, Kazimierz 10, c. An-
na 20, Ewa 18, synów: ' Marcin 20,
Katarzyna 7. . . . . .

Andrzey Kuc ż., s. Ignacy 8, synowiec
Michał 23, Stefan 20, Paweł 18, Mar-
cella 8, Katarzyna 18, str. Maryanna 70

Jan Kuc ż., s. AJexander ż., w. Jan 6,
Franciszek 4, w. Katarzyna 8, Maryan-
na 2, s. Antoni ż. Lonon 21

Michał Ławyż ż., s. Symon 4, Piotr 3 .
Arędy płaci żyd złł. 150 .

L a t u s efficit . . . .

2

2

2

2

2

2

2

4
2

—

2

2

1

—

1

1

1

i—
1

1
—

i

—

4

1

—

—

1

10

7

7
4

—

7«

72

72

72

72

V*

72

7«
72

—

7 2

72

72

72

72

72

72
72

—

113

113

113

113

113

113

113

113
113

1582

—

—

—

—

—

—

—

—

7

7

7

7

7

.7

7

7
7

99

2 0

2i/a

2i/3

2i/3

2i/3

2i/3

2і/з

2i/a
2і/з

22/з

1

1

1

1

1

1

1

1
1

17

77»

772

772

772
772

15

Powinność włościan Kuckowskich. Pła-
cić maią z gruntu wyżey w rubryce wy-
rażonego czynszu złł. sto trzynaście, po-
dymnego z każdey osady złł. 7, groszy 2,
szeląg ieden, lnu funtów pięć albo złł.
ieden, groszy siedm у pół. Miód poło-
wiczny dawać są obowiązani.

Granica tey dzierżawy z iedney strony
z Bokszyszkami, z drugiey z Sttein Trab-
skim у JPP. Michalewiczami, z trzeciey

.z temiż J P P . MichaJewiczami, z czwartey
z JP. Kierbedziem у Dowgierdziszkami
Gieranonskiemi.

Ta wieś pańszczyznę in ante wysługi-
wała, teraz zaś na czynsz przez possessora
osadzona, woli zatyrn J P . starosty zosta-
wuiemy na płacie ią utrzymać, albo do
zarobienia krestencyi w tey dzierżawie
obrócić.

Czasu czynioney w tey dzierżawie lu-
strącyi WWJPP. Kierbiedziowie, J. X.
Infułat Gieranonski у J. P. Gąsowski
podkom. Węden. podali interwencyą o

zabór gruntów, łąk у łasów przez posses-
sora dzierżawy Kuckowskiey.

Summaryusz intraty dzierżawy Kuc-
kowskiey. Czynszu zlł. 1582, arędy 150,
dani 17 gr. 15, miód połowiczny 52, z
przybyłego dymu iednego zostaie na in-
tratę 7 gr. 27». Summa całey intraty
1808 gr. 177з. Połowy na skarb Rzplttey

złł. 904 gr. 82A.
Takowy inwentar po zaprzysiężeniu

intraty przez J P . ISamuela Ryka rottm.
Wilkom, oddaiąc do Kommissyi skar.
Rzplttey W. Xię. Litt. podpisuiemy,
Kazimierz Antoni Chodźko łowczy, ko-
misarz z seyinu у lustrator ropar.
Oszmianskiey starostw pltu Oszm. Miko-
łay Jankowski sędzia assesor. W. X. Lit.
Komissarz z seymu у lustrator starostw
pttu Oszm. repartycyi Oszmian. Jzff Kala-
santy PokJewski Koziełł lustr. sttw pttu
Oszmian. repar. Oszin.

(Три печати).



І.

УКАЗАТЕЛЬ ЛІЛЧНЫХЪ ІШЕНЪ.

А.

Абракайтысъ Петръ, под. 531.
Абраиицкій Савка, Алекс іі, под. 303.
Абрамковнчъ Матв й. под. 133.
Абраиовичъ Мееръ, м щ. 76.

— Вольфъ, дорогичин. еврей 375.
Абрамчукъ Василь, Пруся, под. 393.
Абрутисъ Михалъ, под. 178.
Авгуль Янъ, под. 117, Іосифъ 121. Авгель 123, Андрей.

Матв й 124, Іосцфъ 126.
Августиновичъ Якубъ, под. 56.
Авгуетъ III, король польскій, 2, 4, 38, 65, 74, 131.
Авгутисъ Антонъ, под, 47.
Авдакимовъ Прокопъ, Ыаксимъ, под. 298.
Авд евъ Арціомъ, Хведоръ, под. 511.
Аверченокъ Семенъ, Зося, Прокопъ, под. 329, Павлюкъ 331.
Аврамовъ Авхішъ, под. Ничвперъ, Васпль. 512, 514.
Авсеёнокъ, москаль, Ал кс й, Андрей, под. 219.
Автучонокъ Василь, под. 66.
Авхиминокъ Василь, 190.
Авчинникъ Янко, Авдюха, под. 328.
Агапчинъ Хведосъ, под. 147.
Лдамаиисъ Явубъ, под. 104.
Адаиовичъ Іосифъ, под. 431.
Азеввъ Атрахамъ, 170.
Аклисъ Юрій, под. 46.
Алгустаоъ Юрій, под. 77.

Александрович* Доминикъ, великій коиюшій В. Кн.
Л-го, 80.

— Францишокъ, маршалокъ Лид. пов.. 505, 510.
— Фабіянъ, ортан. ловчій, 288.

— бояринъ, 151.
Алекс евъ Егоръ, канцелярнстъ, 425, Левонъ, 436.

— Халимонъ, под. 511,
Алкевичъ Стефанъ, Янъ, под. 77.
Алковскій Анхонъ, 47.
Альхииенонъ Матв й. под. 153.
Амасенокъ Павлюкъ, под. 62, Михалко 63.
Аиброжайтысъ Абрагаыъ, под. 531.
Амелько Вашко, под. 3.
Амельяновъ Микита, ПОД; 205.
Аипуръ Адамь, полонг. м щ., 40.

— Янъ, полонг. м щ., 40.
Ангельскій Янъ, под. 530.
Андалюкевичъ Петръ, Станиславъ, Паволъ, Іосифъ, под. 487
Андреевъ Цихонъ, под. 511.
Андрейкусъ Андрей, под. 462.
Анна, королева польская, 50.
Андреяйтисъ Іосифъ, под. 315.
Андрушкевичъ Іоспфъ, под. 50, Симонъ, Іоспфъ, Фран-

цишка 552.

Анкудъ Симонъ, Агата, Зофія, под. 431.
Антонович* Максимъ, под. 148.
Антосикъ Омолянъ, Гапа, Евдокя, под. 381.
Антроховъ Кирей, под. 512,
Анужисъ Вавринецъ, под., 178.
Анципинокъ Хведоръ, Поля, Акспня, под. 331.
Апанасовъ Ярмола, под. 512, Лукіанъ 514.
Апенка Демко, Марко, под. 286.
Арабчикъ Актовій, 508.
Арестовъ Андрей, под. 2.
Арииовичъ Антонъ, вольный бояринъ, 267.
Арисъ Янъ, Михаилъ, под. 48, Іосифъ 43.
Аркліонисъ Адамъ, под. 35.
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Ароновичъ Мееръ, дорогич. еврей, 375.
Артисюкъ Хведоръ, под. 253, Иванъ, 254.
Анушайтысъ Іосифъ, под. 530.
Арулисъ Мартинъ, Михалъ, Янъ, под. 440.
Арцихоринекъ Игнатъ, Давлюкъ, Панасъ, Клпмъ Анци-

хоринекъ 525.
Арціомовъ Василь, под. 82, Хведоръ 512.
Астаповъ Пракопъ, под. 272, Кондрашъ 273, Венедикта

293, Прокопъ, Маланья 296.
Асташонокъ Леовъ, Осипъ. под. 305.
Аткачайтысъ Якубъ, под. 530.
Атроховъ Лукьянъ, 250.
Аудакииовъ Семенъ, 27.
Аутуховъ Микита, 26.
Аухииовъ Микита, под. 26.
Аучиникъ Исай, под. 190.
Ауштра Якубъ, под. 77.
Ахиика Захаръ, под. 250.
Ахреиовъ Хведоръ, под. 203, Миронъ 511.
Ахромейчикъ Яско, под. 21, Микула 22.

Б.

Бабанинсній Максимъ, под. 2.
Бабецкій Антонъ, закрочимскій чашникъ, каптур, судья

ковен. пов., 141, 144.
Бабило Іосифъ, Грегоръ, Михалъ, под. 481, Янукъ,

Николай, Габріель 482.
Бабинъ Кондрата, под. 211.
Бабичъ Григоръ, Настазя, Оксима, Грипа, под. 396.
Бавжисъ Войтехъ, Петръ, под. 47.
Багинскій или Багпвисъ Янъ, под. 134.
Бадичъ Лавринъ, Хведора, Настя, Луця, под. 429.
Байбакъ Янъ, Ципріанъ, Гелена, под. 558.
Байко Андрей, уласъ, под. 239, Хведора, Ярошъ 240.
Байхукъ Никфоръ, под. 165.
Бака Михаилъ Янъ, под. 119.
Бакаларъ Аронъ, дорогич. еврей, 375.
Бано Казимиръ, Михаялъ, Магдалена, под. 338.
Баковичъ или Бакула Іоснфъ, под. 133.
Баколисъ Янъ. под. 137.
Баланда Мат ушъ, Адамъ, Іосифъ, Антоній, Казимірь,

Бартломей 552.
Балахонъ Семенъ, под. 67.
Балашонокъ Евштратъ, под. 211,
Балвачъ Михалъ, под. 177, Фраицишекъ 314, Матв й 316.
Балсайтисъ Станиславъ, иод. 528.
Балсисъ Юрій, под. 178.
Балтунисъ Іосифъ, под. 49, Францішекъ 50.
Балтутисъ ома, иод. 178.
Бадтушна Адамъ, под. 164.
Балухъ Арціомъ, Игната, под. 148.
Бальцевичъ Казимиръ, под. 44.
Бальцюсъ Якобъ, Мартонъ, Юкушъ, Яиъ, под. 41.
Балюнасъ Андрей, под. 77.
Бандзенеиъ Стопанъ, Якушъ, под. 2.
Бандре (де-Бавдре), генералова 017, 619.

Баневичъ Эляшъ; Янъ, под. 157.
Банелисъ Якубъ, м щ. 100.
Бантачъ Янко, Леонъ, Палуся под. 472, Павлукъ, Семенъ,

Михалъ 473, Данило 474.
Барановскій Якобъ, под. 441.
Баранъ Іосифъ, Катерина, под. 552.
Барисовъ Савка, под. 512.
Бариа Иванъ, под. 288.
Бартасіусъ Давидъ, под. 43.
Барткелисъ Петръ, под. 4Ь.
Бартошевичъ Якубъ, под. 77, Габріоль. Кунечунда, Си-

ыонъ 556.
Барцевичъ Тадсушъ под. 525.
Барштайтисъ Францпшокъ, под. 526, Симонъ 523,
Бассай Леонъ, Семенъ, Магдалена, под. 473.
Багсарабъ Леонъ, Яско, Еліяшъ, Хведоръ, Саиушъ, под.

473.
Бастысъ Стсфанъ, под. 531.
Баужисъ Михалъ, под. 48, Франдишекъ, 41, Матв й,

Стефанъ, Янъ 43.
Бахусъ Гаврило, под. 252.
Бацекинъ Хомка. под. 324.
Башковскій Андрей, Стефанъ, Ульяна, Игнатій, Кася, Ми-

колай, Малгоржата 498.
Бабковскій Янъ, Констанція, под. 558.
Бегушисъ Юрій, под. 50.
Бедорфъ Готфридъ, м щ. 529.
Бедунно Яковъ, под. 127.
Безруній Лукіанъ Апанасовъ, под. 512.
Бекисъ Питеръ, Юръ, под. 150. Бек шъ Данило, Оксиня

380.
Бельвичъ Данило, їїгнатій, Клара, под. 556.
Бендинскій Янъ, ПгнатіЗ, Анна, Іосифъ, Гелена, под. 564.
Б ндишъ Антоній, под. 530, Томашъ, 532.
Бенковскій Сев ринъ, струкчашій, и р. с. гр. Ошмип.

пов та, 134.
Бенцехъ Іосифъ, иод. 78.
Бекюкъ Мендель, м щ. 76.

Бенюсисъ Миколай под. 45. Ваврпноцъ 47, Бенюшисъ
Миханлъ 315.

Бержвнскій Кароль под. 320.
Берковичъ Хемя, дорогич. еврей. 374.
Берлекъ Янко, под. 153.
Б рнатайтисъ Андрей, под. 76, Казиміръ 77.
Бернатовичъ Матвей, под. 527.
Бертасюсъ Стефанъ, под. 43, Янъ 46.
Бетъ Криштофъ, под 41.
Бехъ Василь, Грншко, под. 209.
Биклунъ Симовъ, под. 129.
Бикунь Гараска, под. 169.
Билввскій Антонъ, под. 179.
Бирета Мартнвг, иод. 139.
Бицановсхій, бояринъ 151.
Бицюдсвичъ Іосифт. под., войтъ 72.
Блажевичъ Стефанъ, под. 45.
БловскІЙ, жидъ изъ села Иловки, 109.
Блоцній Калимнръ, дубойскій Укоиомъ, 222, 245.
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— Феликсъ, 405.
Блукасъ Янъ, под. 104.
Блюжищ Аджа, под. 35.

Бляхаръ Рубинъ, дорогич. еврей 375.
Бобиръ Гаврпло, под. 540.
Бобровичъ Михаилъ, под. 133.

Бобруковичъ Томашъ, Михалъ, Янъ, Семенъ, Василь Бал-
тромей, под. 481.

Бобрукъ Матв Й, Казиміръ, под. 280.
Бобыль Савко, под. 211, Максимъ, Ганка 329
Богдановъ Леонъ, по*., 3.
Богомолець ВикентіЙ, королев, хоружій, 201, 202, бублсв

старостичъ 203.
— КсаверШ, витеб. грод. ппсарь, 7, 8.

• Іосифъ. Бублев. староста, 201, 202, 203 Витеб
з м. судья 410, 434

— Петръ, президента зомскнхъ с довъ Витеб. про-
впнцій, 2і)8, 306 "

Богуцкій Матв Й, под. 434.
Богушевнчъ Лаврпнъ,' под. 70
Богушъ Петръ, Бенед.іктъ, Хводора, под. 4G5.
Бодяновъ Грииіко, Мартпнъ, под. 173
Божокъ Пванъ, под. 148.
Б->лтушникъ Стсфанъ, под. 441
Бомбаровскій Якубъ, под 70.

Бондаровь Иванъ, под. 147, Бондарчукъ Габрусъ, Степанъ
Мі, Мартпнъ, Олелянъ 236.

БОНДИЛОВИЧЪ Хведора, Симонъ. Матеушъ, Розалія под 552
Бонкисъ Давидъ, Петръ, под. 44.
Боралевскій ЛаврентіЙ, сов тнпкъ 415

Борейко Ходька, Опшян. грод. судья, 424, Каз.ипръ Ан-
іоніп, ЛОВЧІЙ Ошмян. пов, 538. 039, 573 574

Борейша АЛ0ПЗ.Й, ден. стар., 1 8 н , ротмистръ Гр! ц О В 514
— Дорошка, лод. 512, D14.

БОРИНСКІЙ Якубъ, Параса, под. 4 3 '
БоРисовъ Савка, иод. 511,
Б н ъ Юзефъ, Регина ц о д . 3 8 - Q

Щ Левко, Орина 385, Стофанъ, О.ссиня 387.
ІЙЯНЪІ под- т

по-

т с т ° - ^ 52з.
* драгЬі Анна эт8'янъ-

г р о д с к і Й нам стнипъОшмянскаго

Боровый вац,: „ ] 5 3 ф

Бороденокъ д 0

 д

Бородецкій я Н ъ 356
Борозна Атрохъ, 1 1 0 д 6 7

Босаловъ Семену ^ •
Бот^р Анчкинъ, 0 , n w ' 1 Г

Боу- Несторъ, ' ^ Г ^р, ^ П Г ^
бох Нрохоръ, иод. 200 Д і

Бочко Хводоръ, Гапа, П о д 3 < ) 2

Братайтнсъ Якубъ, под. 529 "
Браншсъ Андрей, под. -^ к а ; „ ш і р ь < Якубъ, 339.
Бранковскій Игнанііі, Як уо 7 і ) Б а р т л о м е й . йод. 408.

Браслозскій Діпхаилъ, войтъ, под. 138.
Брасовецъ Микита, Юстыня Гапа, под. 379.
Братко Яковъ, под. 167..

Брашовецъ Курило, Катарина, под. 379, Карпъ, Марина 381.
Брезинскій Іосифъ Янъ, конюшій" ІІнфлянг. княжества 152.
Брехтъ Янъ, под. 528.
Бридакъ Андрей, Іонъ, под. 150.
Бридыкисъ Ыихалъ, под. 48.

Брисъ Трохпмъ, Гапа, под. оі2.

Брозовскій Янъ, боярпнъ, 139, :юд. огородникъ 177.
Брокшъ Вильгельмъ, под. 528.
БроневскіЯ Томасъ, в. остр., 442.
Бростовская Анна язъ Ллятеровъ, 424, 425, 433.
Бростовскій, быстриц. староста 115, 131.

— Робертъ чашникъ Вел. "Еняж. Литов., 424, 425,433
Брушасъ Матв й, под. 44, Станиславъ 47, Петръ 179.
Брушевичъ іоснфъ, иод. 44.
Бручкусъ Михалъ, полонг. м щ., 39.
Бубенъ Іоахпмъ Симонъ, под. 482.
Бублевичъ Іосифъ, Крііштофъ, под. 120.
Бугай Осішъ, Арцемъ, под. 412.
Бугинисъ Іосифъ, под. 183.
Буданъ Стефанъ, м щ. 100.
Будзко Викентій, ко.иорнипъ 61, 84.
Будкевичъ Янъ, воіітъ, иод. 527, Михалъ, Андрей, Фран-

цишекъ земяне 568.
Будникъ Андрей, под. 66, Мпхалъ, ІІгнатін, Августинъ,

554, Юрій, Розалія 558.
Будревичъ Ыартинъ, под. 527, Антоній 52У.
Будрій, л щ. иод. 545.
Бузавенокъ Лавринъ, под. 208.
Буздыкъ-Ирокош,, под. 153.
Бузя Янъ, Анна, под. 317.
Буйко Хведоръ, под. 481.
Буковскій Кар. Станнславъ 24fc.
Букейна Криштофъ, Ьахилъ, Анастазія 546, Вавринецъ,

Андреі' 548.
Букель Матв и, под. 122.
Булавка Василь, под. 161. Пгнап. 1G2.
Булахъ Мартннъ, ПОД 483.
Булдянокъ Кирило, под. 211.
Буленчккъ пли Моиевичъ, иод. 91.
Булька Матв іі, под. 421.
Бумбулисъ Станиславъ, под. 49.
Буравскій Янъ, м щ. 76.
Буракъ Андрей, под. 78. Матв й, 171, Гасиекь, Томашъ,

440, Іоснфъ 441.
Бурачонокъ Якута под., 167.
Бурба Янъ 522, шавельскій грод. судья 525.
Бурдукъ Мартішъ, Іосифь, Эліяшъ, Самусъ, под. 476.
Бурдюкъ Кирило, Денисъ, Степанъ, под. 238.
Буринскій Криштофъ, лукомскій плебанъ, 267.

— Станиславъ Антоній, изъ Буріша. Смолен, каш-
телянъ, 28 31, exiezuita 266, 267—8.

Бурневскій Антоній, под. 528.
Бурносъ Грнпіко, под. 2Г)0.
Буско Лванъ, по;., 227. Ловко, Яковъ 232.

13
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Бута Матв й, под. 177.

Буткусъ Якубъ, под. 42, Миханлъ 46, Францпшекъ 178,
179, Юрій 313, Степанъ 318.

Бутлеръ Венедикта, панъ 183, 184, 185.
Бутнарусъ Антонъ, под. 31].
Бутрииъ Янъ, под. 42, Балтроыей 546, Вонтехъ, Томашъ

550, Стефанъ, Матв й, Регина 554, Адамъ, Ма-
ріанна 556.

Бутыкъ Францишекъ, под. 48.
Буцко Стефанъ. Полоня, под. 388.
Буцюта Андрей, под, 128.
БучинснШ Іосифъ, под. 123, стражнпкъ трок, воеводства 166.

— аддей, оршан. крайчій, 166, 167.
Бучкусъ Войтехъ, м щ. 42.
Бучмисъ Казпміръ, под, 47.
Буяковъ Атрахииъ, под. 148.
Буякъ Андрей, Магдалена. Адаыъ, Стефанъ, Габріель, под.

548, Казпміръ, Кристина 550, С менъ, Юстина 554,
Францишекъ, Андрей, 556.

Буяръ Андрей, Гелена, Катруша, под. 488.
Быкъ Гаврило, Ганя, Онухъ, Сішонъ, Сцепанъ, Церехъ,

Янъ, под. 2—3,
Былюкъ Василь, под. 252. Дельянъ, Суирунъ 253.
Бычукъ Хвплонъ, под. 252.
Б ликовичъ Стефанъ, браслав. грод. пнеарь, 28.

— Францишка изъ Храповнцкнхъ, 28. •
Б лый Степанъ, под. 22, 23,
Б льскій Лукашъ, Михалъ, Лавринъ. под. 482.
Б льченокъ Васько, под. 2.
Б лянъ Станиславу Якубъ под. 78.
Б ляциій Александръ будовничій Мстислав, воеводства

198, 199, 249.

— Антонъ, 178, 199, 249. .
— Янъ, дворянскій зас датель, 517.

Бялковскій П., под. 441.

в.
Вабатасъ Томашъ, под. 532.
Ваврецкій ома, 247.
Вавчокъ Дзянисъ, под. 84.
Важинская Скарбекъ Маріанна изъ Шукштовъ, 177,181,182
Важинсній Бенедиктъ Францишекъ, скарбный в. кн. Л-го

95, Скарбекъ, полк»ввикъ 177, 181, 182.
— Войтехъ дырвян. тпвунъ, тыршклян. староста, коро-

лев, дворянинъ 181.
— Феликсъ, т льшев. судов, подстароста. 177, J81, 182.

Вайгасъ Врнецъ, под. 313, Вайкасъ Юрій 315.
Вайноръ Мяхал*, Петръ полонг. м щ., 39, Станиславъ

43, Якубъ, 44, Янъ 45.
Вайчайтисъ Іоспф., под. 527.
Вайцюлисъ Яковъ, под. 137.
Вайчайлисъ Янъ, под. 526. Снмонъ, 529, Андрей, Вав-

рин цъ 530.
Вайчайтысъ Тадеушъ, под. 533.
Вакуличъ Хведоръ, Василь, Пванъ, под. 378.
Валаиюсь Янъ, под. 43.

Валейша Юрій, 18.
Валицкій Стефанъ, под. 16.
Валтасъ Антонъ, под. 177, Іосифъ 178.
Валутисъ Казпміръ, под. 48. Самуель 46.
Валь Іосифъ, хоружій Гроднен. пов., 68, 74.

— Маріанна изъ Венцковичовъ, 68, 74.
Вально Гришко, Матв й, Анна, под. 552, Юрій, Павелъ,

Антоній 554, Бартломей, Францишка 565.
Валютовичъ Михалъ, 48.
Ванагасъ Криштовъ, под. 35.
Ванчанъ Казиміръ, Василь, Миколай, Агата, под. 550.-
Ванчковскій Петръ, под., 45.
Ванчукъ Леонъ, Матеушъ, Маріанна, под. 499.
Василевскій Антонъ, иод. 134, бояринъ 151, Янъ 149

шляхтнчъ 207,
Василевъ Парфенъ, под. 273.
Василенокъ Григорій, Базнлій, Арина, под. 412, Лукянъ,

Агата, Марка 413, Сенько Осиповъ 248, Микита
473, Степанида 296.

Васюкевичъ Давпдъ, Проконъ, Василь, Янко, под. 476.
Спмонъ, Василь 4S8, Янукъ 488, Фабіанъ, Петръ,
Лгнатій, Станиславъ, 494, Себестыянъ, іосифъ,
Лаврпнъ, Викторій Михалъ, Мартинъ 498.

Васюта Лукьянъ, под. 167.
Васьковичъ Василь, Марина, иод. 393.
Вашкевичъ Мартинъ, под. 422, Стофанъ, Мартинъ, Ель-

жбена, Антонина 536.

Велись Андрей, м щ. 100.
Венцкій Фридрихъ, м щ., 529.
Венцковичъ Казиміръ, трок. зем. писарь, 68.

— Хереса трок, подсудкова, 68, 74.

— Францишекъ, трок. зем. подсудокъ, 68.

Венцлавовичъ Станиславъ, 50.

Верабей Цихонъ, под. 22, Юрко, Кася, Эліяшъ, 423. Ан-
дрей, Параса, 431, Вер бей Василь, Балтрояей
Томашъ 564.

Вербанъ Якубъ, под. 17.
Вербовичъ, панъ 548.
В рейскіе, паны 477.
Веремейчинъ Данило, Юстина, под- 384.
Верза Внлииъ, Матысъ. под. 150.
Верни Андрей, под. 440.
Верчукъ Григоръ, Татяна, под. 379,
Вечерскій Юрій, под. 43, Янъ 44.
Вейшенгофъ Іосифъ, капит. литов. войскъ, 504.
Вибрисоъ Іосифъ, полонг. м щ., 39, под. 48.
Вигелисъ Янъ, под. 41.
Вигура Никиперъ, Таціанна, Аудота, под. 519.
Вилкасъ Іосифъ, бояринъ 458, Матыашъ 527.
Вилковскій или Вилкусъ, под. 137.
Вилиопвдисъ Петръ, под. 134.
Вилкъ Янъ, под. 76, Антонъ 178.
Вильканецъ, регенті., 504.
Вилькелисъ Юрій, под. 44, Якубъ 72.
Вилькишисъ Матв й, под. 113.
Вильнялнсъ Матв іі, бояринъ 139.
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Вильчинскій хМатв й, вит б. зем. регентъ, 201, Матв й,
Антонъ, Тадеушъ 203. земскій секретарь Вптеб.
нровинціп, 215, 285, 289, 291, 293, 295, 298, 323, 326.

Вилюцкій Пстръ, под. 43.
Виляиовичъ Миколаіі, Семенъ, 201.
Виналисъ Станнславъ, под. 179.
Винденъ Янъ, под. 41.
Виндулъ Андрей, иод. 41.
Винкшня Антонііі, под. 527.
Винцукевичъ Іоахимъ, Мпколай, Грогоръ, Францисъ,

иод. 465.
Виркшевичъ Крнштофъ, под. 47.
Виршилъ Казішнръ, иод. 47, Янъ 48.
ВИСНОНІЪ Янъ, под. 46, Андрей 49.

Висминъ Іоснфъ, под. 177.
Висневсная Роза пзъ Кобылинскихъ, рагодоская старо-

стина, 261.

Висневскій Александръ, зол. «на зеыянпкомн» 29.
— Игнатій, пан. зем. судья 264, 265.

Висцяшъ Михаилъ, Мартлнъ, Кристина, под. 548, Войтехъ,
Симонъ, Аішолошя 552.

Вист. Оетръ, под. 76.
Витковскій Тадеушъ, под. 462.
Виткусъ Іосифъ, бояринъ, 457.
Витовтъ Михаилъ Кароль, подстолій u грод. судья ушіт.

пов та, 32.
Витунскій Янъ, 434.
Вицюлисъ Станпславъ, под. 46.
Вишневскій Людвикъ, возныіі трок, в-ва, 13J.

— Матв іі. под. 118, Андрей, бояринъ 176.
Вишняревскій БартломеГт, изъ с. «Москалевъ», под. 493,

Лаврині, Іосифъ 494.
Владиславъ IV, король польскій, 55, 181.
Владычка Нрокопъ, 1511.
Воверисъ Францишекъ, под. 17S
Вогуль Андрей, Мартинъ, под. 150.
Возгальвисъ Матіашъ, под. 45,

Войницній адей, коаорникъ /Кмудскаго княжества, 424.
Войткунелисъ Казиміръ, бояринъ, 457.

— Станиславъ бояринъ, 457, 458.

— Янъ, бояринъ, 457.

Войтуль, Станиславъ, Анна, под. 482.

Войценокъ Панцелей, иод. 168.
Войцеховичъ Прохоръ, зем. 31, Іосифъ 128, 129.
Войцеховекій Валтромой, Михаилъ, под., 48, Янъ 422.
Волковисній, панъ, оршан. грод. писарь, 208.
Волкъ Антоній, геноралъ (воз.) витсб. воеводства, 4.
Воловикъ Лукьяяъ, под. 512, 514.
Воловичъ Юрій, пурвянскій староста, 8, 9.
Вологинъ Захаръ, под. 3.
Володько Игаатій, стражникъ, Ошнян. пов., 88.

— Якубъ, под 71.
— Станиславъ, вилкомир. город, нам стыікъ, 339.

Володзьковъ Тнмофоіі, Леонъ, под. 293.
Волонцсвичъ Мпхалъ, Матв й, Маріанва, под. 538.
Волосинчунъ Янъ, Леонъ, Анна, под. 395, Василь, Мат-

руна 396.

Волосовъ Василь, Леонъ, Романъ, Гапа, Гриппа, под. 393.
Волосюкъ Хведорь, Аврамъ, под. 240.
Волохъ Церехъ, под. 3.
Волчецкій Людвикъ, Нгнатій, Тересса 498.
Волчковъ Алекс й, Ясько, под. 280.
Волинець Матв й, под. 30.
Волынчунъ Мпхалъ, едора,^4О1.
Вольманъ 36.
Вольфъ Янъ изъ Людвпкауса, иафлянт. скарб., 1.
Ворі-оць Игнатъ, Гапа, под. 394, 395.
Ворона Нпкипоръ, под. 86, Мтвпта Романъ 323.
Вороничъ Францишекъ, под. 92, Стефапъ 93.
Воронко Степаиъ, Якубъ 466, Ясько, Насгуія, Василь 472,

Матв й, Іосифъ 494.
Вороновичъ Андрей, под. 314, Стенанъ, Марина 391,

едоръ, Настазія 401, Пеіръ, Лукашъ 487, Сеиенъ
Катруша 488.

Воронъ Хведоръ, Данилъ, Пилппъ 233.
Ворса Матв й, Крнштофъ, под, 126, БартломеЗ 127.
Вощило Мпколай, Янко, Чнрко 479. •
Врелевъ Нереушъ, инфлянт. войскій, 170.
Всытоіиелисъ Якубъ, бояринъ, 458.
Выгановскій Павелъ, Миронъ, Грегоръ, Леонь, бояринъ

(bojar) 493, Юрій, Андрей, Кастуля 494.
Вырійковскій Оаддей, инфлянт. подчашііі 326.
Вышенскій аддеіі, ловчій, Брест воєводства 292.
Вышинскій аддей, асессоръ витеб. ннзіп. земскихъ су-

довъ. 436.
В чукъ Павлюкъ. Барбара, под. 377.
Вязковскій Атрахилъ, под. 2.

Г.

Гааренъ Крпштофъ, 164.
Габалисъ Янъ, под. 177, Габолпсъ Іосифъ 178, Ан*

тонъ 179.
Гаврикъ, под. 88.
Гаврилинъ Мина, под. 512.
Гаврилкевичъ Іосифъ, Юрій, лид. зем., грод. регентъ, 89

истислав. судья президентъ 189.
Гавриловичъ Бонифацій, СлонимскіГі зіостовнпчій 515 516,

517, 522, 525.

— Іосифъ, земскін секретарь мстпслав. провпя-
ціи, 249.

— Казішіръ, мстиславскій обозный 516.
— Янъ, Мстнславскій капитанъ 515, Янусрій 516.

Гавроискій Якубъ, под. 316, Янъ, Агнешка 319.
Гавцюсъ Мартинъ, под. 42.
Гадюкевичт. Андрей, под. 207.
Гайгаласъ Тадеушъ, боярннъ 457, 458.
Гайдовичъ Криштофъ, под., 47.
Гайдукайтисъ Демьянъ, Іосифъ, Янъ, под. 78, Гайдукъ

Андрей 183.
Гайдукъ Адамъ, Михаилъ, Янъ, под. 546.
ГаЯлнсъ Мнханлъ, под. 41.
Гайсюквнасъ Юрій, нод. 164.
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Гайтайтисъ Янъ, под. 177.
Гайшанъ Хведоръ под. 146.

Галабурда Пванъ семка земян., 302, Якубъ 304.
Галавачъ Стефанъ, под. 135.

Галбогисъ Ыатв й, под. 526, Антоши, Матеушъ 527, 531
Галуза Прокопъ, Макаръ, под. 273, Василь 288.
Галышонокъ Авсей, под. 22.

Гальдыкъ Антоній, 41, Юрій 43, Войтехъ 45, Янъ 47.
Гамолинъ Андрей, под. 203, Цшпко 204.

Гануличъ Миколай, Анна, под. 35G, Карпъ, настазія 378.
Ганчаръ Савка, Аіхпня, Таціана, под. 426, Семенъ,

Барбара 427, Ганчаронокъ Ыиколаіі Тарасовъ,
Кулпна 437, Фплиппъ 511.

Гапановичъ Мііхалъ, Версией, Ярлола. иод. 235, Василь,
Грицъ 236.

Гапеіовъ Амулянъ, Василь, Павлюкъ, под. 209.
Гапиговъ Арцемъ, Осинъ. под. 218.
Гарасимовичъ Іосифъ, под. 503.
Гарасимовъ Мелянъ, под. 302.
Гарасимчукъ Лванъ, Малзшка, под. 400.
Гарбовъ Іогенъ, зі іц. 528.
Гарбятый Пятрокъ, под. 323.
Гарбацикъ Хведоръ, под. 147.
Гарбачъ Іоспфъ, карчмарь, под. 137.
Гард й Иванъ, под. 198.
Гаріонисъ Петръ, полонг. м щ. 39.
Гарканъ Симонъ, Викентій, Францишка, под. 554.
Гатовсній Криштофъ, под. 137.
Гатсвчикъ Сергій, под. 86.

Гаудрингъ Янъ, Крнштофъ, визптаторъ костеловъ Ппльтен.
н .в., 461.

Гауцевичъ Юрііі, под. 42.

Гацискій Впкентій, пнфл. колнссаръ 28.
Гацицкій Филппъ, под. 286. Павлюкъ 435.
Гвилда или Петровскій Стефанъ, под. 528.
Гдалевичъ Іосъ, дорогич. еврей, 375.

Гедрайтисъ Ыатыашъ, войтъ, под. 526, 529,—или Пукисъ
Іосифъ 532,

Гедріыъ Давігдъ, под. 42.

Гедройцъ Юрага, I. Оаддей, крайчій ошлян. пов,, 84, вп-
лонскаго воеводства гродскій регенті, 43S.

Гернюкъ Игнатъ, Марина, под, -377.
Гейгаласъ Томашъ, бояринъ 458.
Гейно Юрій, окзіян. староста, 32.
Гелгудъ Антонъ, стар. 283.
Гелмановичъ Іосифъ, под. 49.
Гельшинисъ Казішіръ, 177, Юрін 178-
Гемеръ Янъ, иод. 77,
Генисъ Сішонъ, под. 422.

Генюкъ Михалъ, Бартломеніі, Томашъ, иод. 487, Янукъ,
Юрко, Стасюкъ, 488.

Герсль Францншекъ, зе.м. сна земянскомъл 29.
Гержодовичъ Янъ, норимборскііі староста 74, Янь Ону-

фрій і;зъ Гержодовъ, моримборскій староста 1Ь8.
Герикъ Антонъ Томашъ, под. 179,
Гернюкъ Стефанъ, иод. 528.

Герусъ Алекс й, Аммануилъ, Толашъ, Ульяна, под. 473,
Якубъ, Ясько, 475, Іосифъ, Параска, Агата 481.

Герца Пархвинъ, под. 252, Давидъ, Тозіашъ ?53.
Гершовичъ Пико, дорогич. еврей, 375.
Гецевичъ Антоній под. 527, Янъ 530.
Гжовскій ома, коморнпкъ мин. воеводства 298, гонеральн.

коыисаръ 306.
Гибко Спдоръ, Илюкъ, Тося, под. 428.
Гига Фрапцишекъ, полонг. ы щ., 40 Гшалъ 136.
Гида Юрій, под. 45.
Гижицкій Онуфрій Станиславу Зол. судья Рогачезской

провин цій, 214-
Гижукъ Станиславъ, под. 280.
Гилевичъ Шлюпа, полоііг. еврей 40.
Гинейкисъ Андрей, ы щ. ICO.
Гинтовскій Янъ, под. 179.
Гиржодъ Станпславъ, коменданта Жлуд. княжества, 525.
Гирикъ Яаъ под. 183, Янукъ, Михалт>, Якубъ, Кондратъ,

488, Іосифъ, Петръ 493-
Гиртасъ Антоній. Францишекъ, под. 48, Янъ, 491, Юрій

177, Іосифъ 178.
Гиршовичъ Лейба, полонгов. еврей 40.
Гичка Никита, под. 261.
Глагодичъ Андрей, под, 233.
Гласно Марціана, изъ Жуковъ 61, 63.

— Янъ стародубскій городничій. 61, 63,
Глебицкій Юзефовичъ, Винцонтій, оршан. грод. судья, 200.

— Янъ, оршан. судовий и проч. староста, 200.
Глинка Клеыенсъ Мстислав, зел. судья 63, 198, Глинко 220
Глинскій Гришко, под. 324.

— Іоснфъ Антоній, пар. подчашій, 24.
Глинный Давидъ, под. 167.
Глисъ Мартішъ иод. 77.
Гловацкій иод. 17. Ваврннецъ 124.
Гложайтмсъ Михалъ, иолонг. л щ., 40.
Глойця Янъ, под. 121.
Глускисъ Симонъ, иод. J25.
Глушинская — Дунннова, Кристина нзъ Бортаіпивичеб,

волковыская подстолина 7.
Глушинскій Іоахимт., лид. ротмистръ, 505, 510.

— Матв й, лид-скій грод. судья, 504..
Глушнееичъ Семенъ Левоновь, Сафонъ, Агапя иод. 436.
Гноинскій Лукашъ, Войцехъ, Іосифъ, Настуля, под. 499.
Гнутый Абрамъ, под. 170.
Годлевсній Миханлъ, под. 49.

— ола, грод. судья Смолен, воеводства, 421.
— уіштскій стражникъ, 313, 317.

Гойбутсвичъ Микуль Андр йко, под. 83.
Гойжевскій Юрій Тад ушъ, шавольскій судовыіі іюдста-

роста, 525.
Головачъ Іосифъ, Семенъ, иод. 281.
Головачъ Богатыръ Мартинъ, Нгнатій, под. "80, Нетрукъ,

Тадоушъ 400.
Головка Ева изъ Я елиговскихъ, 165, 166.

— Потръ, крайчій ішн. нов., 164, 165, 166.
оловня Михаилъ, лид. лавникъ, 89.
оловчиі;г Алоксандръ*Янъ, нолковникъ 200.
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Голодъ Ромекъ, Денисъ, Тимохъ, под. 240.
Голубовичъ Данило, Анна, Ларко. иод. 329.
ГОЛЧИНСКІЙ Пванъ, под., млынарь 302.
Голынскій Іоспфъ, Іосифъ — Антоній, судовий иодстаро-

ста, ротшістръ мстисл. в-тва, поручикъ гусарскаго
знака 63, 65.

— Казиліръ. зем. судья Мстислав, воев., 189, 194, 198.
— Михаилъ. полковникъ мстиславскаго воеводства, 65.

Гонипровскій Матв й, 522.
Гонсевокій, 315.

Горакнъ Михаилъ, ішлен. грод. ВОЙСКІЙ и шісарь, 8.
Горбатовскій ДІОНИСІЙ Сулкшо, 511.
Горбацкая Елеонора изъ Гавриловичей, 515, о 17, 525.
Горбацій Игнатііі, истнславскій грод. судья, 515, Мстислав,

крайчін 517, 522, 525.

— Нереушъ Мстислав, крайчій, 517.
Горбачевски Іосифъ, 65, с верскій стольникъ, королев

колвсаръ 141.
— Мартинъ, под. f>9, Юрко 70.

Горбикъ Михалко, под. 86.
Горбачукъ Денисг, под. 261, Грнцъ 262.
Горбачъ Стефанъ, под. 157.

Горбовскій Заранскій, Венедикта, внтеб. зем. подсудокъ,
1, \ 7, 28, 61, 84.

— (Заранокъ) Оодоръ, ротмистръ Встеб. воеводства 175.
Гореглядъ Оома, панъ 266.

Горецкій Леонъ, под. 253.
Горскій Филиппъ, вил н. скарбникъ и грод. писарь 416,42О
Готовецъ, Гутовецъ Зо ся, Барбара, под. 386.
Гоштовтъ Анна изъ Гонішровсквхъ, познятиц. старостина

520. 521.

Грабисъ Лнъ, под. 42.
Грабовскій Михаилъ, коморникъ Мин. воеводства 115.
Градынскій Іоснфъ, под., 164.
Гражевичъ Янъ, 420.
Гражуль Николай, под. 422.
Грамасъ Матв й, под. 178.

— Францишекъ под-, 178.
Грамза Фплипъ, под. 22.
Гращинокъ Пванъ, под. 190.
Гребко Пванъ, под. 186.
Гребницкая Констанція изъ Б лозоровъ, 421, 424.

— Францвшка изъ Шишковъ. 159, 163.
Гребницкій Николай, полоц. стражникъ, 159, 163.

— Янъ генералъ адютантъ, Непомуценъ 421, 424.
Грейцисъ Якубъ, под. 532.
Гречиха Цимохъ, под. 86.
Грибовсніе, бояре 151.
Грибъ Мартииъ, под. 158, Томашъ, Мчхалъ, Винцусъ,

Францнскъ 488, Михалъ, Петръ, Вася, 490, Янъ
Пранцесся 493.

ГригаНтисъ Андрей, под., 36. Юрій 77.
Григалюмасъ или Подюнасъ, под. 266.
Григуль Марцин-.,, Тума, под. 150.
Гридяй Мартинъ, под. 200.
Грижелисъ Юрій, под. 48, Янъ 43.
Григчасъ Станислава под. 43.

Гринпедисъ Давидъ, Михаилъ, под. 48.
Гриневичъ Матв й, Петръ. Спмонъ, под. 121.
Гринкевичъ Николай, под. 127, Мпхалъ 537.
Гринцевичъ Янъ, Леонг, Стефанъ, под. 481.
Грисойцъ Михаилъ, под. 124.
Грицелисъ Юрій, под. 43.
Грицюнъ Гріігорііі, под. 91, Антэнъ, Хведора 376.
Грицюсъ Янъ, под. 46, Грицюкъ Иванъ, 253.
Грице Матв й, Ельжбета, под. 550.
Грмшко Баутрукъ, Кріісюкъ, Лаврукъ, под. 508.
Гришковъ Пванъ, под. 86, Гришковецъ, Хвсдоръ 165,

Стефанъ 248, Кондратъ 293, Устпнъ 329.
Гришукъ Рафалъ, Лукашъ, Павлюкъ, под. 488.
Гришчонокъ Микита, под. 202.
Гр^ежъ Индрокъ, под. 150.
Гродскій Юрій, под 78.
Гроховскій Янъ, Магдалена, под. С-66.
Гружуль Крпштофъ, под. 127.
Грукъ Гришко, под. 88, Игната, Дарья, Гріша 396.
Груцикъ Несторъ, Тетья, под. 357.
Губица, Марцинъ, под. 3.
Губко Алекс й, под. 25.
Гудайтысъ Шпмонъ, под. 533.
Гутиоъ Матв й, под. 462.
Гудовичъ Якубъ, под. 17.
Гудянъ Макаръ, Матв й, Янъ, Іоснфъ, Ельжбета 538.
Гузевнчъ или Гузасъ, Матв й, под. 134.
Гульницкій, ткачъ, Михалъ, Стефанъ, под. 476, Василь

Дані ль, Вицентый 481, Павелъ. Симонъ 483.
Гунбялисъ Адамъ, под. 76.
Густасъ Янъ, под. 529, Андрей 532.
Гутаковскій Людвикъ, надворный подкоиорій, 307.
Гутовецъ Трохпиъ, Янъ, Кулина, под. 382.
Гуторовецъ Антонъ, ошмян. грод. судья, 424.
Гуща Михалъ, Матеушъ, 573.

д-
Давгнора Янъ, под. 48.
Давидовичъ Лейба, полонгов. еврей, 40.
Давидюкъ Моисей, под. 227.
Давншасъ Юрій, под. 45, Давкша Самуль 150.
Дагисъ Матв й, бояринъ, 457, 458.
Дадзянт» Тадеушъ, Николай, Адамъ, Кристина, под. 552,

Томашъ, Зофія 554, Мартинъ, Андрей, 555.
Дайбилевимъ Матв й, бояринъ, 136.
Дакелисъ Михалъ, под. 18.
Дан левичъ Матв 8, под. 527.
Даниласъ Марціанъ, под. 311.
Данильчикъ Шимонъ, Михалко, под. 281.
Дарафеевъ Пванъ, Авдоця Левонова, Амельянъ Алёна,

под. 437.
Дарашевичъ Михалъ, под. 16.

— Юрій, под. 16.
Дарио дт, Хводоръ, Лаврукъ. Настуся, под. 488.
Даукшасъ Янъ, полонг. ы щ. 40.
Дашневнчъ, мойгаагольскій администратору 20
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— ІІгнатій, мечнпковпчъ Пин. пов., 510.
Двораниновчъ Вннцентый, Леонъ, Хведоръ, под. 465,

Петръ, Кивуля, 466.
Довенисъ францшпекъ, болринъ 459.
Девентневичъ Криштофъ, Яхимъ, под. 83.
Девмуненокъ Сеыонъ, под. 187.
Дегоцкій Алектандръ, Тарасі, Гелена, под. 450, Казішіръ,

Регина 452.
Дедерко Адамъ, оршан. стражникъ, 7.
Дедикъ Сакко, под. 186.
Деиндекирхъ, графы, 438.
Де-Кампо Сцппіонъ, судовий староста Лид. пов та, 503.
Дембскій Якубъ, под. 313.
Демешкевичъ Михна, под., швоцъ 209.
Демидовъ Максимъ, под. 88.
Денисюкъ Прокопъ, Малаша( под. 381.
Деравянка Андрей, под. 207, Юрко 208.
Деранъ Кондратъ, Ивапъ, Мартынъ 236.
Де-Раесъ аддсй, грод. судья, 421.
Дердь Степанъ, под. 204.
Дерожинскій Казпміръ, Викентій, Оршан. грод. регента,

203, 206, 208.
Детлофъ, графъ Флеыпнгъ, Юрій, литов, подскарбіи зел.

писарь, шадов. и шорешов. староста, 2, 4, 38.
Дехтяровъ Иванъ, под. 87.
Деюсъ ІОрііі, Андреи под. 41.
Дзвиль Михаіілъ, бояринъ 136, Янъ 137.
Дзениоъ Макснмъ, под. 161.
Дзеенокъ Макснмъ, под. 167.
Дивминъ ЯНБО, 153.

Длуская Петронолла, 85—6, 87.

Длускій Антонъ, оршан. ротмпстръ, 85—6, 87.
Дяитрокъ едоръ, под., 81.
Дмоховскій Казнміръ, Янъ, регента ошмян. грод. суда, 443.

436, 493.
Доба, дорогпч. евреііка, 374.
Добко Юрій, Розалія, Апполонія, под. 540, Маришъ'

Анеля, 567.
Добрилайтисъ Янъ, иод. 528.
Довборайтисъ Андрей, под. 533,
Довгирдъ Андрей, лпдскіп скарбовый, і 94, 193.
Довейко Рафалъ, писарь шавельскаго грод. суда ,519.
Довкшиискій Казиміръ, под. 35.
Довягь Юрій, предс дательствующій вь шавольсп. грод.'

суда 519, 525.
Дсмейко Касиеръ, под. 531.
Донатайтисъ, м щ. 528.
Дорошевичъ Янко, Андроіі, Лоонъ, под. 240, Дсмьянъ,

Яазаръ 417.
Дорошко Пванъ, Деыко, под. 287, Дорошковъ, Демка 435.
Дочкюсъ Балтромей, под. 42, Юрій 44.
Драбовичъ Самусъ, под. 91,—или Шнлко 93, Василь,

— Люба 382, Іоснфъ, Хведора 383.
Драгунъ Якубъ, под. 531, Янъ, Юрій, Іосифъ 565.
Драпановичъ Бартломой и Якубъ, иод. 164,
Дрогисъ ІОръ, под. 151.
Дрейиюсъ Михллъ, под. 44.

Дрема Іосифъ, Казниіръ, Кришгофъ, иод. 125.
Дроздовичъ Стефанъ, шляхтнчъ 31.
Дроздовскій Андрей, иод. 178.

— Лавринъ, под. 19.
Дроздовъ Астапъ, 26.
Дроздъ Матвей, Уліина, Ннконъ, под. 359.
Дросасъ ІІатеушъ, под. 522.
Другакъ Пванъ, под. 250.
Друкарь Юдка, дорогич. евреи, Й74, Пцко 375.
Дрынга Михаилъ, Іосифъ, под. 164.
Дубинка Авдакнмъ, Андрей, под. 217.
Дубицкій Тадеушъ, Мпхалъ, Юрій, Петръ, под. 535.
Дубровскій Мплянъ, под. 86.
Дударъ Яско, Грегоръ, под. 473.
Дуделевичъ Балтромей Михаилъ, генералъ (воз.) внлен

воеводства, 21.
Дудичъ Пванъ, под. 262,
Дудоровичъ Леонъ, под. 537.
Дудыкъ Мартинъ, под. 178.
ДуловскШ Казиміръ, Яоъ, л щ. под. 545.
Дурилайтысъ Абрисъ, под. 530.
Дучинокій Леонъ, под. 57.
Дызенбрехтъ Янъ, ы щ. 528, Янъ 829.
Дыкисъ Михаилъ, под. 45.
Дыма Якубъ, под. 178.
Дыманъ Козьма, витеб радца, 268, 276.
Дымановъ Козьма, радца внтеб. магистрата, 326, 334.
Дымовичъ Василь, Янъ, Маріанна, под. 467.
Дымперъ, бояринъ 1Ы.
Дырлица Ясюкъ, под. 503.
Дыштерлофъ Юрій Фрцдрнхъ, маіоръ, 163, 164.
Д тковъ Косцюкъ, под, 511.
Дягилевичъ Янъ, 415.
Дядовъ Гришісо, под. 248.
Дячукъ Лукьянъ, Пгнать, под. 261.

Е.

ЕЗДЄЕСКІЙ Я Н Ъ , ПОД. 78.

Ейчинъ Янъ, под. 314.
Еленскій Іоснфъ Яковъ, россіен. грод. судья, 257.
Енселевичъ Янъ, под. 16.
Енчиинскій Юрій, хоружій, 164.

— одоръ, 164.
Епешко Иванъ, Петрукъ, Пархонъ, под. 240.
Ермаковъ Максимъ, под. 511.
Ермоловичъ Михалъ, Василь, Силонъ, Кася, Тересса,

нод. 500.
Есманъ Оаддой, упит. иод. 115.

ж.
Жаба Францигаскъ, полон, внтеб. зон. судья, 411, 434.

— Оаддей, 220.
Жавроиекъ Мац й, иод. 87.

| Жадынецъ Игната, Пванъ, Евхішъ, под. 234.
! Жайба Якубъ, 531.
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Жаклейко Остапъ, Анна, 357.
Жаковскій Стефанъ, Клара, Матеушъ, под. 552.
Жакъ Адаыъ, под. 134.
Жалейка Мартинъ, под. 193.
Жвагннисъ Казимиръ, Мнхаплъ, под. 44.
Жверисъ Янъ, Адаыъ 314.
Жвинъ Юрій, 533.
Жвирздинъ Андрей, под. 178.
Жебровскій Іоснфъ, бояринъ 138.
Жегерисъ Матв й, Юрій, сод. 135.
Жеймисъ Ыатв й, под. 122.
Жекоіа Трохим ъ, под. 227.
Желиговскій Янъ, 166.

Желикъ, жидъ Соистомонскаго м стечка, 523.
Желимовскій Андрей, под. 48.

Желисъ Сергпсъ, «łotysz» под. 34, Лиілисъ Іосифъ 48.
Жельвиоъ Матіашъ, Юрій, под. 47.
Жерства доръ, под. 3.
Жибині-кій Петръ, под. 47.
Живковъ Иванъ, под. 82.

Жижемская Франциска пзъ Пузыревскнхъ, 198.
Жижемскій Андрей, панъ 198.
Жижинъ Ермакъ, под. 3, Ліилисъ, Янъ, 44.
Жилаковскій Яігубъ, под. 178.
Жилинскій Францишекъ, под. 42.
Жиликъ Янъ, Удутья, Ыиколай, под. 355, Михалъ, Аппо-

лонія 360.

Жилисъ Пстръ, под. 41, Мнханлъ 43, Францпшекъ 49,
Юрііі 526.

Жило Япко, Цпхонъ, под. 57.
Жирикъ Лагута, под. 82.
Жирницкій Якобъ, под. 117.
Жирокъ Кондрата, под. 147.
Жихало Леонъ, под. 253.
Жобакъ Шішонъ, под. 47.
Жогальскій Алекс й, под. 229, Пархомъ 238, Грипъ,

Кирило 240.
Жогло Степанъ, под 22.
Жолудь Прокопъ, под. 168.
Жудра Потръ Іосифъ, грод. рсгентъ внтеб. в-ва 7.
Жузинъ Яиъ, под. 533.
Жуковсцъ Романъ, под. 208.
Жуковскій Аполішарій Янъ 163, Томашъ, под., 102, Ан-

дрей 105, Якубъ, Андрей 529, Данила 302, Якубъ
283.

Жуковъ, Квзиміръ, Бартломсй л сничій полоц. воепод-
ства 61, 63, 158, Уршула G3, Андрей 319, Григоръ
499, Япювъ, Доаіанъ 466.

Жулаковскій Андрей, под. 178.
Жуперко Иванъ, Матрона, под. 429.
Журайтысъ или Волоніисъ, под. 532.
Журжа Адамъ, Казнмнръ, под. 105, Ліурждъ Нванъ 165.
Журовскій Матв й, иод. 179.

— Янь Антонъ, товарищ-, перед, стражи Б. Кн.
Л-го, 198.

Журомскій Снмонъ, под. 119. Іоснфъ і 23.

з.
Заблоцкая Анна пзъ Савпцкпхъ 80. 81, 83.
Заблоцкій Іосифъ ошмян., подчашііі, 80, 81, Іосифъ Са-

впчъ 83.
Заб люсъ Петръ, п )Д. 49.
Завистовскій изъ Зависть Казиміръ Станислав*, королев.

дворяпинъ, 263.
Завиша, панъ 490.
Загавялинъ Семка, под. 5.
Загало Мартннъ, Петръ, Матв й, їересса, под. 470,

Янко, Михалъ, Кася, Нолуся 475, Адаыъ Іосифъ 482.
Загло Мачухъ, под. 3.
Заецъ, под. 87. ^
Зазюлько Сцспанъ, под. 329.
Зайховскій Матысъ, под. 150.
Эайцовъ Сидоръ, под. 62.
Зайчукъ Кондрата, Евдокя, Урунка, под. 394, 395, Якииъ,

Параска 4иЗ.
Захревскій Михалъ, зеы. 30.

— Яиъ, зем. 31.
Заленскій Гервазій, мозырскііі будовннчій, 323, 326.
Залмерайтисъ Іогифъ, иод. 48.
Зальнерайтисъ Іоснфъ, под. 45.
Зал скій Антонъ, россіен. грод. судья, 257.

— Михаилъ, губровскій староста, 257, 260.
— Станпславъ, регентъ, 250.

Занбрицкій Юрііі, 290.
Занальпкій Астафъ, под. 165.
Заранекъ Долішика пзъ Брасховъ графовъ Депндекішхъ

438, 442.
— Казимиръ, пятнгорскій хоружій, 438, 442.

- Каролина изъ Герциковъ, 323, 325.
— Ксавсрій, подсудокъ, Витеб. воеводства, 287.
— Оедоръ, ротмпстръ влтеб. воеводства, 167, Заран-

колпсъ или Мшіишнисъ, Матв іі, Габріель под
267, 323, 325.

Зарановскій, см. Лускинъ.
Зярнаскій, см. Горбовскій.
Заремба Григорій, хоружііі Бобтовскаго тракта, Ковеа.

пов та, 266.

Зар цній Бартломей, под. 78.

Захарьевъ Павелъ, Дарья Филппова, Морка, под. 437.
Захлевніщкій Авсей, под. 3.
Захлей Сомспъ, Гаипа, под. 359.'

Заяцт» Миронъ, Назара, под. 373.
Збангелишкисъ под. 18.
Зброжекъ Бернардъ, Іосифъ, 290, 297.
Звирздинъ Томашъ, под. 179.

Здановичъ Якубъ, под. 7G, Андрей, Тереса, Евфрозпна
431.

Зегздрл Пстръ, витоб. зом. судья, 411, 431.
Зекота Кондратъ, Михалъ, иод. 231.
Зеленевичъ. Адаыъ, Андрей, Мартинъ, Саломея, м щ

под. 545.
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ЗеленевсиШ Матв й, Мпхалъ, Мартинъ, под. 538.
Зеленникъ Иванъ, под. 161.
Зельковичъ Гершъ, дорогпч. еврей, 375.
Зельмановичъ Янкель, м щ. 76.
Зеневичъ Якубъ, Домпнпкъ, под. 72, Янъ, Петръ, Ельж-

бета, 565.
Зеньковнчъ Андрей, Смолен, каштолянъ, 563.

— Варвара изъ Сулистровскпхъ, 543.
— Елена пзъ Рдултовскпхъ, Смолен, каштолянова,

563.
— Іеронимъ, генералъ-маіоръ воііспъ В. Кн. .1-го, 543
— Францишекъ, под. 17.

Зеньковъ Василь, под 148.
Зибертовскіе млынари, под. 479, 480, Зіібсртъ Янъ 483.
Зибулевичъ Симовъ, Антонъ. Розалія, под. 554.
Зиминскій Бенедикгь, под. 207.
Зингель Казиміръ, под. 119.
Зифергъ Германъ, н мецъ, полонг. л щ. 40.
Змитровичъ Сбрг й, Иванъ, под. 218.
Змитрокъ Иванъ, Данило, Якпмъ, под. захожій 61, 64.
Зміевскій Фелиціанъ, вилен. грод. судья, 8.
Зобакъ Юрій, под. 46.
Забернюоъ Казвміръ, Янъ, иод. 41.
Золдербокъ Питеръ, под. 150.
Зубидко Снмонъ, под. 127.
Зулсха Васнлъ, Сіоико, под. 231.
Зущинокъ Артемъ, под. 288.
Зябровый Матв й, под. 191.
Зявга Юрій, под. 179.

И.
Иванинокъ Матв й, под. 330.
Иваницній Анюнъ, под. 25.
Иванковъ Давидъ, Хведоръ, под. 172.
Иваковскій, возный 152.
Ивановъ Антонъ, Войтъ, Лена, под. 395, Авдакнмъ Агата

Павлова 436, Пархвенъ, 512, Андрей, Милянъ,
Гапка, Лукирія, Проска, 516.

Иванчонекъ Давидъ, Цишка, под. 249.
Ивашкевичъ Андрей, Михаилъ, Петръ, под. 76.
Ивашура Мишко, под., 2.
Игнацикъ Бенедисъ, Яско, сбояръ» (бояриаъ), 420.
Изаковичъ Беръ, полонг. еврей, 40.
Израеловйчъ Лейба, еврей 113, Мовша, карчмарь 219.
Илинецъ Иванъ, Косцюкъ, Лукашъ, Пилипъ, под. 3.
Иленекъ Грпшко, иод. 196.
Иллюха Барисъ, под. 524.
Илючпкъ Дорпсъ, Татьяна, под. 365, Василь, Стефанъ.

Олеся, 378, Іохимъ, Токимя 387, Гаврило, Бар»
бара 396.

Ильяшукъ Андрей, под. 417.
Инисъ Стефанъ, под. 314, Іосифъ 316.
Исаковъ Антонъ, под. 436.
Ишсра Михалъ, под. 423.

Іовнезичъ Янукъ, Магдалена, под. 467.
Іода Мвколай Павлюкъ, Маритнъ, под. 466, Якубъ, Ге-

лена 467, Итнать, Леонъ, Агнешка 468.

Іодко Якубъ, под. 422.
Іожукайтисъ Францишекъ, под. 136.

і Іокстъ Одомъ, Марцинъ, 150.
Іонецкій Стефанъ, прусакъ, под. 183.
Іоранецъ Томашъ, под. 423
Іосевичъ Абраиъ. Шмуйло, дорогич. еврей, 374, Якубъ

под. 423.
Іоскодисъ Адамъ, полонг. м щ., 39.
Іосовичъ Абра.мъ, Елля дорогич. еврей, 375.

К.

Кабайло Амелянъ, под. 23.
Кавлухъ Янъ, иод. 168.
Каврононъ Авдакпмъ, Талай, под. 153, Юстинъ 161.
Кадышъ Іоспфъ, Юрій, бояринъ, под. 139.
Каерайіисъ Казпміръ, под. 77.
Казаневичъ Матв й, Викторія, под. 565.
Казанинъ Семенъ, под. 162.
Казелъ Нванъ, Навелъ, под. 148.
Казимерайтисъ Янъ, под. 45.

Казтусъ Петръ, под. 36, Казусъ, Іозефъ, Настазія 379.
Казянисъ Бартлоией, под. 78.
Кайрайтисъ ЮрШ, под. 77.
Какуціонекъ Янъ, под. 30.
Каланакша Адаыъ, Ыатв й, Катерина, под. 556.
Каледюкъ Андрей, Вавринецъ, Игнатій, 546.
Калесникъ Микпшка, войтъ, под. 191.
Калина Микита, под. 173.
Калинка Арціоиъ, под. 66,
Калыба Хведосъ, под. 512.
Калятычъ Яиъ, под. 537.
Каменскій Казиміръ, 94, Бартломей, под. 531.
Камень Дшітрокъ, под., 23.
Каиинсній Макей, под. 3.
Каиленъ Матв й, под. 125.
Кампаль Станиславъ, Лукашъ, Клара, под. 558.
Нанапелька Карнпло, иод. 61.
Нанашонокъ Карпекъ, под. 5.
Нанцеръ Янъ, Барбара, Оксимя, под. 484, Семенъ, По-

лоня 385.

Каплунъ Левонъ, Балтрукъ, под. 230.
Капоцъ Томашъ, Ева, под. 452.
Каптуровсиій Михалъ, иод. 528.
Капуста Іоснфъ, 157.
Карабанъ Олесъ, Анна, Левонъ, под. 354. Марко, Ев-

дотья 355.

Каралевъ Пванъ, иод. 2.
Каралекъ Матв й, под. 210.
Кардисъ Матв й под. 119. 121, Юрій, Мвхаилъ 122, То-

машъ 123.

Кармаза Криштофъ, Сиионъ, Якубъ, иод. 122.
Нармило Сцепанъ, ІОрасъ, Катруша, под. 465.
Кармильчинъ Янукъ, Андрей, Петръ, под. 4G9.
Кариушъ Бартломей, под. 127.
Карніевъ Уласъ, под. 511.
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Пароль Исакъ, под. 524. •
Карповичъ Зофіа, Евдокя, Олекся, под. 380, Стофанъ 546.
Карпукъ Венедикта. Семенъ. под. 280.
Каршунъ Іосифъ, Внкентііі, под. 546. .
Касалапъ Степааъ, под. 198.
Касцюкъ Серг й, под. 34.
Катанвкша Мпхалъ, Ельбета, Крпштофъ 556.
Качановскій ІГгнатій, внтеб. зем. писарь, 1, стражникъ

витеб. воевод., скарб, дворянинъ, 2, 4, 5, 7, 28.
61, 84, Бартломей 178, Антоній 508.

— Іосифъ, шавельск. грод. судья 519.
Качанъ Андрей, Степанъ, Томашъ, под. 472.
Качоровскій Іосифъ, под. 177.
Кашель Кандрашъ, под. 3.

Кашко Цавлюкъ, Малько, Анна, под. 466, Уласъ, Алек-
с й, Маніель, Гануся, Доминикъ, Андрей, 478.
Михалъ, Трохимъ, Леонъ, Іоахамъ 479.

Кащицъ Михаилъ, 210.
Нвейлисъ Михалъ, под. 440.
Квейновичъ Юрій, под. 49.
Квиклисъ Юрій, Анна, 267.

Квятковскій Венедикта, возныіі Пип. пов., 340, 405.
Кейрукъ Криштофъ, под. 422.

Нейстенисъ Симонъ, под. 103, Кейштенисъ Станиславъ 111
Келбовскій, панъ 112.
Келенъ Тад ушъ, Анастазія, под. 550.
Келудисъ Казнміръ, Андрей, под. 318.
Кемеклисъ Вавринецъ, бояринъ 45&.

— Якубъ, бояринъ, 457, 458.
Кемелисъ Вавринецъ, 457.
Кенкель Давидъ, 529.
Кенкунтъ Давидъ, под. 35.
Кенсианъ ЮріЗ, под. 178.
Ненутисъ Станиславъ, под. 103.
Кербедисъ Казиміръ, 313.

Керсновскій Іосифъ, 488, Роза, Гелена 491.
Кесминъ Францншекъ, иод, 178.
Кестусъ Войт хъ, под. 45.
Кець Павелъ, Янъ, Виктося, под. 499.
Кибарусъ Казиміръ, под. 313.
Кивеликъ Якныъ, Анна, 364.

Кнвуля, Захаръ, Василь, под. 465, Іосифъ, Богумила 483.
Кидыкасъ, Давидъ, 46.
Киіола Казиміръ, под, 423.
Кико Хведоръ, Стефанъ, Янъ, под. 481, Мнхалъ, Андрей,

Стефанъ 482, Томашъ, Винцесъ 483.
Кимбаровъ Сазонъ, под. 169.
Кинглнеръ Рупертъ, под. 76.
Киндеръ Мартинъ, бояринъ с. Повшитаііцо, 78.
Кирейчукъ Хведоровъ Ясько, Лукошъ, под. 2-1.
Киреіовъ Корнило, под. 169.
Кирія Д нисъ, Марина, под. 329.
Киркша ІІетръ, под. 42.
Ниршулисъ Стефанъ, бояринъ 136.
Киселевскій Іосифъ, под. 78.
Киселев* Иванъ, Аитонъ, иод. 218.
Кисель Матвій, под. 530.

Ниселюнъ Балтазаръ, боярпнъ, 136.
Кисловскій или Рудіісъ, под. 163.
Кислякъ Миколай, Валтромой, и щ. под. 545, Янко,

Пракседа, Крыся 558, Фелпціанъ, Матв й Аппо-
лонія 560.

Кислый Казиміръ, Петръ, Розалія, Анна, земяно, 568.
Китка Гарасішъ, Агапа, Бассаробъ, Тересса, под. 473.
Кичолъ Филпаъ, Іовхпиія, Наулъ 354, Янь, Парашка 360
Кишелисъ Шпыонъ, полонг. м ш,., 40.
Кишкисъ Давидъ, под. 48, Юрій 45.
Клабисъ Михаилъ, под. 41.
Клавсейкисъ Янъ, под. 178.

Кланевичъ Давидъ, под. 48, Стефанъ 42, Іосифъ 49.
Клебанасъ, Миколай, бояринъ 457,

— Якубъ, бояринъ, 456.

— Ынхаилъ, бояринъ 458.

— Томашъ, бояринъ, 459.
Клевишкій Казиміръ, под. 139.
Кленникъ Яковъ, под. 206.
Клепацкій Михалъ, под. 3.

Клепачъ Мнхалъ, 227, Хведоръ, Есивъ, Кирило, под. 2'7,
Клецка Михалко, под. 198.
Климановъ Хведосъ, под. 171.
Клииовдъ Денисъ, Семенъ, Атрошко, под. 273, Демидъ,

Янка, 295.

Нлииукъ Матв й, под. 280, Алекс й, Миколай 281.
Климятинъ Дорожко, под. 273, Мартинъ, Настюха 296.
Клинцевичъ Янъ, Францашекъ, Петронелла, под. 564.
Кличъ Балтромей, под. 111, 112.
Кіюкъ Криштофъ, Симонъ, под. 422.
Кляваникъ Данило, под. 2.
Клявзъ Якимъ, Павлюкъ, под. 217.
Нмита Яковъ, шляхтичъ, 207.
Киитичъ ІІванъ, Якута, под. 237.
Кнежа Юрій, под. 43.
Кнорозъ Пванъ, под. 524.
Кнюстисъ Іосифъ, м щ. 42.

Княшнинъ Францишекъ, витеб. грод. регента, 203.
Кобикъ Ничипоръ, под. 81.
Кобринецъ Янъ, Анна, под. 377, Янъ, Катарина 48G.
Кова Янъ, бояринъ 151.
Ковалевокій, захожій, под. 441.
Ковальскій Томашъ, под. 47.
Коварза Давидъ, под. 45.
Ковжунъ Миколай, Андрей, под. 365.
Ковзель Томашъ, Дарка, под. 395.
Ковке ль Як5бъ, Грегоръ, под. 475.
Ковнацкій Миханлъ, под. 133.

— бержанскій ротивстръ, 318.

Ковскій Антонъ, головчицкііі староста, 88.

Когейда Алекс й, под. 252.
Кодоръ Андрей, под. 150.
Кодысъ Мнхалъ, под. 526.
Коелисъ Шимонъ, Анна, под. 319.
Кожанъ Вавринъ, Марина, под. 358.
Кожубовичъ Максимъ, Лаврннъ, под. 240.

74
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Кожубъ Василь, Иванъ, 209.
Козакевичъ Баутрукъ, под. 470.
Козаровъ Тересса, Францисъ, под. 468.
Казаръ Петръ, Степанъ, под. 474.
Козачонокъ Якушъ, под. 173.

Козелло-Поклевскій АивросШ, хоружій ошннн. пов., ди-
снонскій староста 443, 456.

— Іосифъ, полковнпкъ лнтов. войскъ, 443.
— Іосифъ Калясантый, сейипгговыіі козшсаръ, лю-

страторъ Ошмян. пов., 536, 539, 5G3, 572, 574.
— Лнъ, ошмян. подстолнчь 339.

— аддей, Миндянскій староста, 443, 456,
Козелъ Астапко, под. 30, Ссменъ, Гапка 361.
Козельскій Людвпкъ, под. ткачъ 208.
Козичъ, арсндаторъ, 510.

Козловскій Миханлъ, 46, Иванъ, Мпг.олаіі, под. 303.
Козловъ Павлюкъ, под. 207.
Козьятка Савка, Параска 359.
Козюлинъ Антонъ, под. 202.

Кокля Илья, под. 3, Матв н, 167.

Кокоціонекъ Алекс й, под. ЗО.

Колаковскій Казішіръ, под. 4G2.

Коленда Мнхалъ, под. 177.
Коленникъ, Мпссй, Грпгоръ,355, Маті)сй,Якимъ, Юхимія, 360
Колесинскій Константлнъ, ляд. грод. писарь, 89.
Колмачъ Янко, под. 22.

Колодюкъ Степэнъ, Олеся, под. 385.
Колонтай Юрко, под, 490.

Колосовскій Иванъ, 204,
Колотка Алельянъ, Іоахішъ, Мартннг, под. 472.

Колыацкій Матв й, под. 133.
Колтанъ Вавриноцъ, под. 120, Крнштофъ 122.
Колупайло Фр., *283.

Кольвецъ Ровіанъ, под. 167.
Коионъ БазплШ, Теодоръ, Ельжбета, под. 551
Комаровскій, боярпнъ 151.
Коиаръ Иванъ, под. 168.

— Игнатін, Внлкомнр. зеи. судья, 266, 456.
Комета Якубъ, под. 78.
Конарскій Іосифъ, Іустпна, Катарина, под. 506, Матв п,

Ельжбета 567, Яцекъ, Снлонъ, Ельжбета 570.
Конашонокъ Хведоръ, под. 30.
Кондратовичъ Казішпръ, ЛІІД. лавникъ, 89, Кондратовъ,

под. 192.
Кондратовъ цитъ, под. 512, Оодоръ, Агапка, Якимъ, Ау-

дотка, под. 518, Ивань, Василь, Никита Г» 19, Мат-
в й, Криштофъ, Гелена 561.

Кондрашовъ Гаврило, под. 170, Кондрасюкъ Ианасх, Дсмь-
янъ 394, 395.

Коиовалъ Силко, под. 187.
Коноваловъ Уласъ, под. 250.
Конозеръ Стсфанъ, под. 165.
Конопелько Францншокъ, под. 5(і9, Матв Н. Юрій, Анна

566, Якубъ, Агата, Люція 563, Авгостынъ, Адалъ,
Стефанъ, Михалъ 569.

Конопко Петръ Михалъ—ви.ікоиир. коягорникъ, 94.
Контримъ Томашъ, под. 43, Ыихаилъ, 47, 285.
Кончевскій Якубъ, под. 311.
Кончусь Михаилъ, под. 48.
Конюкъ Миколай, под. 540.
Копанскій Іосифъ, ротмистръ ви.ікомпр. пов., 2G8.
Копечковскій, арендаторъ, под. 77.
Коробенокъ Кузьма, под. 2.
Корабанскій Томашъ, под. 47.
Корбачикъ Борисъ, Степанъ, под. 261.
Корбутъ Потрокъ, под. 82.
Корвинъ-Милевскій Михалъ, лид. чашникъ 61.
Кордашъ Доминикъ, Казисъ, Янукъ, под. 492.
Корево Іоснфъ, Стаско, Тересса, под. 4'М.
Корейва Кароль, ловчій Ошмян. пов., 165, 166.

• Франдишекъ, 84.

— Жыудскій хоружій, 312, 3J3.
Кореневскій іМартинъ, под. 423, Петръ, Валтроиеіі Маг-

да 467.

Корицка Тересса, под. 72.
Корицкій Якубъ, 102.
Коркужевичъ Іосифъ Алонзін, кловскій староста 210.
Корнючукъ ІІгнать, Оксиыя, В ра, иод. 380.
Корробанкъ Апполонія пзъ Эліяшевичеи 2ЭЗ ''О') 206

208, 210. ' ' " ' '
— Григорій, 206, 208, 210.

— Іосифъ, войтя города Могилева, 203 205 206
208, 210.

Коровайчикъ Стефанъ, Бонифацій, Петронолла 546, Аи-
брожей, Петръ 548, Коровайчукъ Матв й' 550,
Матв й 554, Балтром й, Анна, Янъ 569.

Король Янъ, Остапъ, Грипа, под. 400.
Норальчукъ Юрій, Іосифъ, Маріанна, иод. 550.
Короткій Лавринх, 288, Самуилъ, под. 81.
Корсакъ Катерина изъ Московичей, 63, 65.

— Марко, под. 2, П трокъ 153, 161, Андрей, Холка
162.

— Наумъ, Нванъ, 232.

— Флоріанъ, мозыр. грод. судья, 288.
Коршикъ Силонъ, Томашъ, под. 481.
Коршунъ Кирнпло, Микита, Толаіі, под. ЬЗ.
Корыцкій Якубъ, линникъ 105.
Корицковъ Яско под. 82.

Косаковскій Адамъ, зем. президента ковен. нов., 535.
Косалапъ Сцепанъ, под. 199.
Коссачъ Томашка, под. 161. Данила, Лукашъ 162.
Коссовъ Антонъ, 290, 294, 297.
Костровицкій Антоній, ротмистръ Лид. пов., 517.

— Онуфрій, королев, шаибеляиъ, комисаръ Инн.
пов., 543.

Костровскій Григоръ, Зофіи, под. 401.
Костюшко Антонъ, 63, 65.

Костялковсній Антонъ, внлкомнр. зом. судьи, 45(і, внлісо-
мир. подкоморій 593.

— Оаддой, вилкомир, сеймов, посолъ, 535.
Кооцючонокъ Данило, иод. 5.
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— Лупашъ Миволан Валюжпкпчъ, стольн. стар., грод.
регенті Мстислав, в.-ва, 05.

Косцючукъ Андрей, Явтукъ, под 252.
Косы Григоръ, Прусл, Прокоиъ, 364.
Котейва Андрей, Маріанна, под. 319.
Котелъ (Коцолло) адден, МарковскіЛ п ошмян. судов.

староста, 424.
Коткевичъ Янъ, под, 125.
Котъ Константій, зеы, 31.
Коханъ Грегоръ, под. 253.
Кохновскій Антонъ, под. 92.
Коцюнъ Данило, Стсфанъ под. 540.
Кешуръ Іоспфъ, ошмян. стражнииъ 525.
КОІДИЦЪ Іосифъ, загоранскіи староста 21, 24, 55, 60.
Коюла Петръ, под. 422.
Коянъ Якубъ, Параска, 361.

Нравецъ Желько, дорогпчіш. еврои, 374, Лейба Анколь
Лейба, Аронъ дорогич, еврей 375, Габріель, Гапя'
под. 378.

Кравчунасъ Бартломей, под. 7G, Кравчунъ Олскс й,

Аурамъ, 235.

Кравчукъ Яковъ, под. 252, Мартішъ 254, Михайло, Дарьи
381,

Краевскій, шляхтичъ, 287.
Крайчій Цігаохъ, Лаврукъ, под. 491.
Крака Осипъ, под. 2.
Крапша Андреи, под. 150.
Нрасикъ Испдоръ, витебскій купець, радца, 10,11, Сидоръ,

Романовъ сынъ 415,
Красиличъ Ал ксій Крися, Алекся, под. 426, Андреіі,

Марка, Авдося 427, Янъ, Юстішъ, Рнпііна 428,
Краснобай, под. 77, Семкажі98, 250.
Красновицкій Спмонъ, Габріель, Василь, Францишка под.,

538.
Красовскій ПІнмонъ, Агата, Ельжбета 419.
Кревпитайтисъ Іосифъ, под. 77.
Крейвисъ Юрій, под. 119.
Кремень Гриінко, под. 3.
Кречко Петръ, под. 18, 19, Антоній, Агата, Даніель, Лю-

довика, 552, Мартинъ 556.
Кречковская Марціанна de domo Летецкал Михалова.

291, 292.
— Текла изъ Летецкпхъ, 289, 290.

Нр чковскій Онуфрій, дрогицкій скарбникъ, 289, 290, 292,
?97, 334, 436.

Кривенл Павлюкъ, Василь, под. Прокопъ, Змптрукъ 465,
Григоръ, Алекс й, Щспанъ 466, Якубъ, Лсонъ 470.

Кривоблоцкій Іосифъ, Кондратъ, Марцолла, под. 449.
Кривопиша Викторъ, коморникъ Мстислав, воевод., 221.
Крижановскій Тадоушъ, под. 530.
Крипаеъ Нетръ, под. 49, Зигмулдъ 50.
Крисевичъ Кондратъ, Иванъ, иод. 232.
Крисцюиайтиоъ Юрій, под. 526, Казішіръ, Бартломей. Ан-

дрей, 527, Юрій 528, Андрой 829.
Г.рисцюнъ Матылшъ, под. 183.
Крицинскій Бенедикта, Пгнатій, Регина, иод. 550.
Круглый Стсфанъ, под, 167.

Нруковскій Станнславъ, ротмистръ мозыр. пов., 145, 149"
Крупинсній Андрей, Михалъ, Мартинъ, под. 478.
Крупичъ Янъ, Спыонъ, Алоизііі, иод. 552.
Нрусикъ Янъ, под. 76.
Крывоносъ Атрахимъ, под. 3.
Кублицкій Васько, под. млынаръ 102.
Куделюкъ Романъ, Анна, 355.
Кудовичъ Якубъ, под. 46.
Кудраницкій Петръ, м щ. 152.
Кудринъ Алекс й, под. 170.
Кудрицкій Андрей, Юхимя, под- 356, Стспанъ 512,
Кудуль Михаилъ под. 179.
Кужеликъ Павлюкъ, Зофія, под. 301.
Кузенокь Давидъ, под. 88, Кужеликъ, Хвэдоръ, Маріан-

на 354. ч

Кузьменокъ Савко, под. 29].
Кузьиичъ Стефанъ Леонъ, Агата, Алося, под. 428.
Кухштисъ Юрій, под. 45.
Кулага Корней, Осипъ под. 171.
Кулакевичъ Юрко, под. 23.
Кулзковскій Францишекъ, под. 364.
Кулеша Казпиіръ, Михапіъ, стольніїкъ Б льскои земли,

89, Кулешъ, Кондратъ под. 238, Янукъ, Данило,
Маріанна 473, Базплій, Кристина 508, Казішіръ
Францишокъ, 570, Янукъ 571,

КуликовскіЙ Вавринецъ под, 537, Паволъ 538,
Кулинкевичъ Алекс й, Апанасъ, под. 209.
Кульвецъ Антонъ изъ Гпнвила, земскій регентъ п нам -

стнипъ Віілкомпр. пов. 333, 339.
Нульпекша Янъ, Балтромей, Матв й, под. 546, Юрііі,

Магдалена, Михалъ 556, Іосифъ, Якубъ, Саломея
560,

Кульповичъ Игнатій, мозыр. регонтъ, 539.
Кульшевскій Юрііі, под. 77.
Кунай Макснмъ, под. 165.
Кунигелисъ Матв й, под. 102, Симонъ 104.
Купись Янъ, под. 47.
Купреевъ Михалъ, под. 512,
Куприсъ Іосифъ, полонг. м щ., 39, Давидъ 40, 41.
Нулсіасъ Матв и, под. 531.
Курганъ Васько, под. 2, Андрей 3, Юрій, Криштофъ,

Теодора 448.
Курда Степанъ, под. 22.
Курдева Казішірова, под. 123.
Курдонайтисъ Матіашъ, под. 45.
Куренецкій на Курокц , Іосифъ, маршалокъ Пин, пов.,

221, 247.
Куренецъ Андрой, Лукіанъ, под. 209.
Куріанъ Янъ, Мпколан, Олеся, под. 451, Михалъ 453,

Александръ, Пракседа 454.
Курилинъ Хведоръ, под. 167, Ахремъ, 207.
Куриловичъ Ананасъ, Карей, Маріанна, Людвнся, под. 127
Куройць Матв й, под. 121.
Куртосній Бухолъ, боярпнъ Ш .
Курунецъ Псакъ, Арціомъ, Окула, под. 209.
Курусъ Янъ, Настазія, под. 377.
Кухальскій Доминнкъ, м іц. 76.
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Кучько, Кучко Криштофъ, под. 121, Іоспфъ, Казиміръ,
Юрій 125, Куць Францишекъ, Янъ, Ева, Алск-
сандръ, Катерина 674.

Кучаравый Апанасъ, под. 210.
Кучинскій Якубъ, Габрісль, иод. 19, 84. Антопъ, Юрій*

258, • Стефанъ, Адаыъ 546, Криштофъ, Лукашъ
Вавриноцъ 558, Томашъ, Францишка 5G0.

Нучинъ Матв й, под. 532.
Кучковсній Юрій, возныіі, 80.
Кучиейна Хвсдоръ, Якубъ, Людовика, Станиславу Елена*

под. 552, Юрій, Крпстіша 558.
Нучукъ Адамъ, Агнешка, Юрій, Янубъ, под. 546.

— Андреи Сестронцовичъ, 220, 221
— Фавстинъ скарб, стар. 220, 221.

Кушелевскій Іосифъ, Вплкоішр. зем. судья, 266.
Кушлейко Ева, Антонъ, под. 314.
Нушнерукъ Василь под. 254, Кушиерчукъ Хводоръ, Та-

тьяна 356. Кушнсрикъ, Микита, Малаша 361,
Хапмъ, дорошч. еврей 375.

Кушнеръ Іовз ль, дороглч. еврей 375.
Кушевъ Васько, под. 165.
Кявлейкисъ Юрій, полонг. м щ., 39, Іоснфъ, под. 50.
Нявпакъ Давпдъ, под. 46.
Кявпасъ Антоній, м іц., 40, Петръ, под. 41, Іосифъ 46.
Кяршисъ Янъ, под. 36, Курсист. Михалъ 41.

л.
Лабанъ Курила, под. 168.
Лабаревичъ Базпль, Стсфанъ, Іосифъ, Францисъ, Павлюкъ,

под 481.
Лабачовъ Сішонъ, Магдалена, под. 499.
Лавице Василь, Іосафъ, Габріель, Анастазія, под. 537.
Давишь Адамъ, Антоній, Іоснфь, Викторія, 573, Тадсунп,

Ельжбета 574.
Лавкисъ Янъ, под. 47.
Лагриновичъ Михалъ, под. 1 3, Янъ 532,
Лавруковичъ Семснъ, Кондратъ, под. 236.
Лавцевичъ Томашъ, под. 526.
Лагуціонокъ Юрко, под. 189.
Ладгравзисъ Касперъ, 314.
Лаевскій Станиславъ, м щ. 42.
Лазаровъ Петро, под. 147, Сяяонъ 148.
Лаздовсній Ваврннецъ, Янъ, под. 45.
Лаздюкъ Казпміръ, под. І27, Ваврннецъ 128.
Лазейво Янт, под. 46.
Лазовскій Янъ, под. 103.
Лазута Фнлипъ, Михалъ, Василь, под. 460.
Лала Юрко, под. 488, Лавринъ, Янукъ 4(Ю, Томашъ,

Францпшекъ 491.
Ланкевичъ, или Ланкисъ Касперъ, 134.
Лапа Семка, Андрей, под. 219.
Лаликъ Гришко, под. 169,
Лапицкій Цсханъ, под 170.
Лапеха Змитрокъ, Яковъ, под. 204.
Лапка Янъ, Авдося, Михаилъ, Данило, под. 431, Лоонъ

441, С«монъ 540.

Лапсисъ Андрей, под. 178.
Ларковъ Кией, под. 26.
Ласахневичъ Михаилъ, под 78.
Ласунасъ Матыашъ, под. 527.
Латвикъ Лаврпнъ, под. 19.
Лашинокъ Пилппъ, под. 64.
Лебедевъ Пванъ, Василь, под. 330.
Лебецкій Григорій, Михалъ, Брійза, Діоніель, Габрі ль,

Кася, Матвей, Марися, Тереса, под. 499, Гелена,
Агнешка, Францишокъ, Рожа, Марися, Антонъ,
Іосифъ, Юрій 500.

Лебусъ Антоній, под. 48, 46, Валентинъ 49.
Лвинъ Мойзешъ пологн. еврей, 40.
Левоновичъ Флоріанъ, р чич. зем. регентъ 158, 163, 210,

214.
Левоиовъ Сцопукъ, под. Савка, 511.
Лейбовичъ Зелшсъ, полонгов. еврей, 40.
Лейзеровичъ Гнршъ, іі щ. 76.
Лейкасъ Тоиашъ, под. 105.
Ленкевичъ Михалъ, м щ. 100.
Ленкимъ Юрій, Янъ, под, 43.
Ленцевичъ Петръ, Юрій, Г лена, под. 550, Михалъ, Ци-

цплія, Ева 554.
Лепись Казпміръ, под. 423.
Лвсюкъ Василь, Пванъ, под. 227.
Летецкая Маріанна, 291, 292.

— Тересса, 291, 292'
Летецкій Казиміръ, Чернигов, стольникъ, 268, 275, 276,

2~9, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297.
— Станиславъ, Чернигов. Стольниковичъ, 268, 289,

290, 291, 292, 293, 294, 295, 297.
Лешиевскій Францншекъ, 525.
Либскій Михаилъ, Матв іі, Юстііна, под. 516, Якубъ, 548,

Криштофъ, 554.
Лиздичко Степанъ, Евхиня, под, 429.
Линнинъ Матв й, Барбара, под. 394.
Липинскій, витеб. зом. писарь, 415
Липскій, Іоспфъ под, 554, Миколаи, Анастазія, Юрій, Яд-

вига 556.
— Павелъ, под. 128, Базиль, Якубъ, 482, Винцентііі

Катарина, Юзефка, 498.
— Якубъ, видиниш. органнетъ 100, І01.

Липчикъ Іосинъ, под. 262.
Лисица Лукашт, под. 61, Логвішъ 62.
Лисицанъ Цншка, под. 198, Лиснчикъ, Мартннъ.Евдотья 364.
Лисовскій Янъ. Марта, иод. 449, Бартломей, Роыанъ

Викторіа, ІІотруноля 535.

Листоладъ Якнмъ, 191.
Лисъ Гришко, под. 87.
Литвиновичъ Юрій, нолопг. м щ.. 40, Мнхаилъ 46, Янъ

войтъ, под. 529.

Литвиновъ Дорешко, под. 81, Гаврило 167.
Литвинъ Мартинъ, Янъ, Іосифъ, Анна, Кляра, под., 49І).
Литизбонъ Игнатій, 7.
Ліоликъ Базиль, Катрина, Лупія, 469.
Лобачунъ Мартинъ, Матв й, Каем, 472.
Лобачъ Ясько, под. 205, Якубг, Леонг, Марута 452.
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Ловенцкій Діонпсій, 514.
Лозаковъ Яковъ, Ярмола, под. 147.
Лозовскій Станпславъ, под. 77, Лаврпнъ, Михалъ, Казп-

міръ, Впнцесъ 483.
Локотка Мартинъ, под. 30.
Локуціевскій Антоній, Зі .
Ломоцъ Антонъ, Янукъ, Настасья, под. 475, Лукашъ, До-

вшникъ, Агата 476, Грцгоръ, Мпколай 478.
Лопата ІІванъ, под. 168.
Лопатчунъ Омелянъ, Охимя, 357. Степанъ 358, Гаврило,

Юхіши 3S2.

Лопацинскій ІІЗЪ Лопацина ІІгнатій Станиславъ, барслав.
грод. судья, 31.

Лопушненокъ Микита, под. 5.
Лосинскій Лнтіевскій, дорогич. єврей, 374.
Лосинчукъ Селенъ, под. 388, Тимошъ, едора, Гапа 400.
Лоосотовичъ Іоспфъ, вптеб. коморникъ, 28.
Лотышъ Петръ, под. 183.
Лоцвинъ Михалъ, Іосифъ, Магдалена 548.
Лоцейтъ Мпхалъ, под. 45.
Лошукъ Іоспфъ, под. 56.
Лубанъ Казуль, под. 151.
Лубовка Мартпнъ, Асппа, под. 208.
Лужецкій Ячубъ, под. 529, Касперъ, Антоній 530, Янь 531,

Антоній 533.
Лукайтисъ Ыартинъ, полонг. ы щ. 40.

— Ыатв й, полонг. м щ., 39, Юрій, под. 43.
Лукашеня Андрей, Самко, Макспыъ, под. 238.
Луквянчикъ Павлюкъ, под. 253, Луквянюкъ Андрей 254.
Луковичъ Антонъ, 44, Янъ 45.
Лукша Михалъ, под. 121, Петръ 125.
Лукьяновъ Хведоръ, Якпмъ, под. 288, Пванъ 436.
ЛумокШ Балтромей, под. 178.
Лунасъ Юрій, под. 104.
Лускинъ Заранковскій Антоній. внтеб. зеы. судья, 1, 5, 7

28, 61, 84.
Лупенка Прокопъ, под. 182.
Лупечко Данило, Степанъ, Леовъ, под. 2Ю.
Лучикъ Тимошъ, Гапя, под. 377, Семонъ, Вася 398.
Лучкмнъ Станпславъ, Василь, Внкторія, Томашъ, Юрій,

под. 538.
Лушайтисъ Андрей, под. 76.
Лыко Петръ, под. 77.
Лындикъ, под. 528.
Лыткатынецъ Василь, под. 3.

Лысый Анапасъ, под. 26.
Л сюкъ ІІвинъ, Андрей, Прокопъ, под. 230,
Любичъ Іовхішъ, 231.
Любоідинокій Игнатій, зсм. судья предс дат ль Вптеб. про-

винціп, 285, 289, 291, 2УЗ, 295, 326.
Люгайло Янъ, под. 532.
Люданъ Индрикъ, Юнъ, под, 149. Стефанъ 150.
Людикоииоъ Зофія, Юрій, под. 164.
Людкусъ Потръ, под. 44.
Люкиденасъ или Крищунсъ, под. 163.
Люлецкій Казиміръ, под. 44.

Лявданскій Іоспфъ, 190.
Лянцхоронскій ІІгнатій, 177;
Л сневскій Даніплъ, Адамъ, сгсарбнпкъ брестской земли,

скарб, короіев. дворянннъ, 65.
Лясинокъ Гавріилъ, под. 64.
Ляскарисъ едоръ, графъ, генералъ - маіоръ лптовскихъ

войскъ, 424.
Лясотовичъ Іоспфъ, витебскіЦ коморникъ, 5.
Ляхницкій Антонъ, комисаръ, 247..
Ляховскій Петръ, 220.
Ляховъ Арцюкъ, Осипъ, под. 273, 291.
Ляхъ Матв й, Михалъ, Барбара, под. 468, Лаврукъ, Іо-

спфъ 470.
Лячмарниъ Крнстіанъ, м щ., столяръ 528.

м.
Мага Михалко, под. 1Ь5.
РЛагеръ Юрій, под. 508.
Мадейскій Франццшекъ, старостин, компсаръ, 562.
ІКашевскій Матв й, под. 137.
Мажейво Янъ, под. 42.
Мажелевскій Юрій, под. 77.
Мажунъ Францишекъ, под. 179.
Мажутиоъ Станиславъ, под. 179.
Мазаревичъ Іосифъ, м щ. 101.
Мазоль Антонін, Іосифъ, Мартинъ, Станпславъ, под. 42.
Мазуревичъ Іоспфъ, м щ. 99.
Мазуркевичъ Іосифъ, патронъ (пов ренный), Ы7.
Мазурко Крысюсъ, под. 92.
Мазуна Янъ, под. 47.
Мазуревичъ Іоснфъ, м щ. 100, Мазуръ, Матв й, 171.
Майгись Якубъ, иод, 311.
Майрановъ Якубъ, под. 315.
Майсевичъ Алекс й, под. 71.
Макаревичъ Павелъ, уроженный, 65.

— Шпмонъ, под. 77, Якубъ 78.
Макеевъ Гриші:о, иод. 208.
Маковичъ, нанъ 37, Габріель, м щ. 99,

Маковскій Томашъ, м щ., под. 545, Михалъ, Маріанна 556,
Якубъ, Катарина, Станнславъ ;Андрей, Миколай558

Максимовичъ Павелъ, Марта, Арціомъ, Авдося, под. 428,
Янъ, Андрей, Аляксей 429, Данило, Елена 430,
Наталя, Кондрашъ 436.

Макоимовъ Иванъ, надсмотрщикъ 415, едоръ, Марія,
ІІалагія, под. 437, Евиенъ, Томашъ, 512, 514,
Гаврило, Наталка, Аудотця 518.

Малаховъ Никифоръ, под. 26, Малаховичъ Мартинъ, 128
Малашинакъ Матвей, под. 26.
Малдунъ Адамъ, под. 118. Малдисъ Криштофъ, 125.
Малецъ Ромаиъ, Палюша, Змитрокъ, Наста, 425.
Малиновскій Доминикъ, 153.

— Михаилъ р ч. з м. судья, брацлавскій стольнакъ
65, 83, 154.

— Стофонъ, Василь, под. 81, Янъ 91.
Мало д Янко, Степанъ, Настуся, Василь, под. 473.
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Малыха Василь, Тымохъ, Мартпнъ 240.
Малышно Василь, Марута, вод. 453, Кондрата, Аитося

454.
Иальвидисъ Махаплъ, под. 48.
РЛальвинасъ Вивринецъ, боярішъ 457. 458.
Калько Николай, Хведоръ, Петръ, Алекс й, под. 472,

Уласъ, Васпль, Барбара 473, Янко, Янукъ, Хво-
доръ 474.

Мальчеескій Амелянъ, под. 538,
Мандовля Ярмола, под. 166.
Манель Андрей, Богуславъ, Магдалена, Габріель, под. 538-
Манкчъ Сезі нъ, под. 29.
Манкевичъ Ыатв й, зел. 29.
Мантрошъ Лазаръ, под. 3.
Марачеескій Летръ, Авдося, Домпцелла, под. 427.
Марачь Аптонъ, Настазія, под. 387, Якубъ, Хведора 388,

ІІванъ, Ухнмя 392.
Маргамайтысъ Янъ, под. 529.
Мардасонокъ Корней, под, 206, Максимъ 207.
Мгрковскій Онуфрій, 334.
Марковъ Архішъ, под. 435.
Мармоцка Олекс й, под. 169.
Мгртинайтисъ Францпшекъ, полонг. войта, 40.
Мартиновъ Кондрашъ, под. 435, Афонасій, Поля Яку-

шова 436.
Мартинокъ Янъ, под. І З І , Мартынюкъ Степанъ 253.
Мархозъ Яило, под. 147.
Марчанокъ Апанасъ. под. 512.
Марчукъ Олесъ, Ульяна, под. 391, 392. Марчонокъ Кон-

драшъ 412.
Масальскій Курила, Данила, Настазія, под. 379.
Масисъ Ыатв й, Саыусъ, Махаплъ, под. 56, Янъ 57.
Маоленинъ Сіомко, под. 87.
Масло Андрей, под. 171.
Масловсній Антонъ, под. 49.
Мастика Мосей, под. 171.
Матеюнасъ Казиміръ, боярннъ 457, 459.

— (Матаюнасг) Юрій, бояринъ 458.
Матукасъ Янъ, бояринъ 456.
Матуліонист. Петрасъ, под. 36.
Матусееичъ Станиславъ, Адамъ, Антоній, Михаіъ, Ан-

дрей, Юрій, Анастазія, под. 498.
ГЛатисанъ Іонъ, Юрій, Матысозъ Потръ, Грипа 364.
ГЛацв евъ Осипъ, под. 148.
Мацевичъ Вазпль, под. 78.
Мацкевичъ, Іоснфъ, под. 43, 45, 530.
Мацюкенасъ Иванъ, Адамъ, Кристина, 339.
Мацюшовъ Андрей, под. 7.
Машцунъ Исакъ, Микита, Якобъ, под. 153, Машчонъ Янко

161, Холка, 162.
Медв дикъ Иванъ, Семенъ, под. 261, Левко 262,
Мэдекша Іоспфъ, скирстомонскій сгаростичъ, 526, старо-

ста 535.
Медеиъ Елеонора изъ Дпршовъ, 307.

— Криштофъ, надворн. подкоморій 307.
— Петръ, надворн. подкоморній, 307.

Медзачелисъ Янъ, łotysz, под. 36.

Медыкъ Іоспфъ, под. 178.
Медзяло Матв й, Впнцентый, 537.
Меерскофъ Георгій, капптанъ, 519.
Мееръ Янъ, поручпкъ, 525.
Мейтисъ Марганъ, под., 177, Томашъ 178, Антонъ 462.
Мейрискисъ Янъ, под. 440.
Мейстеръ Іоганъ, под. 77.
Мелыиецъ Матв й, под. 134.
Мельникъ Алекс й, Михалъ, под. 232, Антонъ, Гридъ 235.
Менделіовичъ Вольфъ, дорогич. еврей, 375.
ГЛеншинскій Юрій, истиславскій ротмистръ, 517.
Менскій Іоспфъ, вилкомпр. скарбнпет, !І2.
ГЛерецкій Бартлолоіі, Теодоръ, Янко, Григорій, бояринъ,

57, Якубъ, Ісронплъ 58.
РЛериновъ Ивапъ, Лаврпнъ, под. 198.
Метелянисъ Станиславъ, иод. 135, Михалъ, Янъ 13S.
ГЛецюкъ ІІванъ, Евдокя, под. 382.

ГЛачко Казиміръ, Мартпно, Торесса, под. 447.
Иешкель Краштофъ, под. 121, Янъ 125.
ГЛешкисъ Мпхаплъ, под. 43.
Мештортъ Ансъ, 46.
Мощуръ одоръ, под. 3.

Микиціонекъ Дземко, иод. 81, Мпкнцизъ, Гапонъ 286, Де-
нисъ 303, Мшнщпнъ Баско 330.

йикіонисъ Мартиг, под. 36.
Миклашъ Петрь, Стефанъ, Балтролей, Бавтрукъ, под. 495.

Ииколанисъ Ыартинъ, под. 78.

Микуцкій Мнхаплъ, гродскій регентъ Жмуд. княжества, 285.
— Янъ, полонг. ы щ. 40.

Микштасъ Янъ, полонг. м щ., 39, Міікшта Іосифъ 49.

Иилановичъ Іоспфъ, ареидаторъ, под. 128.
Милашевичъ Бернардъ, под. 45.
Милевская Крпстіша, Агата, Юстпна под. 419.
Милевскій Андрей, под. 77.
Милейша Михаплъ, под 125.

ГЛилькевичъ Вар оломей, гроднен. подчашій, 326, 332, 334.
— Довпіцолла пзъ Лосовскнхъ 326, 331.

Мильтакявя Гелена, под. 49.
Г 1ина«оаскій Стефанъ, под- 209.
Минге, Мпхалъ, Антоній, Магдалена, 568, Мпнгоръ Потръ,

Маріанна, Крнстына 569.
Иинейко Антоній, под. 43.
Миних фонъ, Серг й графъ, полковнякъ рус. войскъ, вн-

теб. коменданта 285, 287, 434, 436, 437.
Гііинкевичъ Онуфрій, королев, секретарь 83, Потръ 125.
Мирбахъ Кароль баронъ, кандовскій судовый старостпчъ 38

— Эбергардъ Криштофъ, баронъ, королев, подкомо-
рій, 38.

Миргинайтисъ Юрій, под. 77.
Мироновъ Василь, под. 148.
Миреній см. Саятополкъ Мирскій.

Миссанъ Грикъ, Матысъ. под. J50. Мисюнъ, Самонъ 422.
Мисевичъ Андрей, лид, бурмистръ 89.
Мнсинъ Микита, иод. 62.
ГЛисіовецъ Іоснфъ, Даря, под. 403.
Мисливець Хводоръ, Матруна, под. 383.
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Мисниченко Зосинъ, Пракоиъ, под. 66.
Мисовецъ Ыатв й, Наталія, Гапа 366.
Миоуй Хв доръ, под. 323, Мпсюсъ Крпштофъ, 422.
Мисюра Семенъ, Петрукъ, под. 234.
Миткевичъ Адамъ, мозыр. ловчій, 288.
Г.".итюкъ Дотапъ, Евдокя, под. 400.
Михайленокъ Нишшоръ, зон. 29,
Михайловъ Ульянъ, Потръ, под. ?93.
Михаловичъ или Корволь, под. 533.
Михаловскій Пстръ, под. 127.
Михаловъ Лукіапъ, под. 512, 514.
Михельчукъ Вольфъ, дорогач. евреи, 374.
Михневичъ Ясюкъ, под. 91.
Мицевичъ Доминикъ, вплкомпр. зем. судья, 456.

— овіа, городничій внлкоміір. пов., 2G8.
Ницкевичъ Дозефъ, полонг. м щ., 39, 152.

— Петръ Ф., ротаіпстръ Оршаи. пов., 206, Рпнвздъ
210.

— Ринвпдъ, Францишекъ, чашшшовпчъ гроднон.
пов та, 210.

ІйкшковскіЯ Крпштофъ, под. 440.
Млынчунъ Гараспмъ, Ульяна, 365.
Мниховичъ Слионъ, под, 128.
Мовчановъ Василь, под. 172.
Могучій Маріннъ, Антоши, грод нам стапкъ віітеб, в-ва, 7

— Оеофилъ, коыорпикъ и лонтвойхь Ватоб. про-
ВІШЦІІІ, 215, 220, 27G.

Модзелевскій гонералъ (воз.) 16.
Можейно Янъ, коыасаръ эконоыіп Вилея. воеводства, J15,

131.
— Ыатв іі, иод. 117, Іосифъ 118.

Мойжешовичъ Якубъ, полонгов. еврьіі, 40.
Моизешъ Хаплъ, полонг. еврей, 40,
Мокрицная Анна цзъ ЛСплковъ, 5—7.
Мокрицкій Алоксаидръ, панъ, 5—7, 85.
Молисъ Матв іі, Якубъ, под. 178.
Молодецкій Іосифъ, под. 77-
Молотковичъ Стсфанъ, Аытонъ, 154.
Моиотко Грицъ, Антонъ, под. 232.
Монтрумъ Михаилъ, под. 44.

Морачевскій Антонъ, Палюша, Ромаиъ, Альзута, под. 429
ІШорголикъ Юрасъ, Хведора 359, Морголь Леонъ, Кате-

рина 379.

Мордасовъ Піотрокъ, под. 207, Яковъ, 208.
Мордуховичъ Ицког, дорогич. еврей, 375.
Мориконій Мартинъ, скарбовый писарь В. Кн. Л-го, 456.

— Францишекъ; Вплкомир. зон. писарь, 266.
Морозъ Лоонъ, под. 201, Миха.ть, Вася, Викторія, Симонъ,

Теодоръ 482.

Морчъ Мпколай, под. 511.
Мосарокій Янъ, под. 128.
Москаль Янъ, лозный, под. 87, €ІІваиъ» под. 189, Маскаль

Малахъ 191, Оодоръ 442.
Москевичъ Антонъ, Мстислав, крайчій, 63.

— Михаилъ, Мстислав, пов ювый судья, 515, 517, 522
Мотыка Иванъ, под., 173.
Мохначъ Иванъ, Миронъ, под. 261.

Ноцнусъ Мартпнъ, под. 47,
Мошинскій, панъ, 497.
Мошковичъ Рахиель, дорогич. врзй 374.
Муніичикъ Иллюкъ, Винцентып, Гелена, Ыарцелла 537,

Бартломей, Агата, Роза 538.
Мулица Іоспфъ, Мартинъ, Андрей, под. 566.
Муравскій Мартинъ, под. 118.
Мураха Мартипъ, под. 3.
ГЛурашковскій Данило, 190.
Муращоноиъ Андрей, Лавонъ, под. 329.
Мурзичъ Янъ, зем. 30.
РЛусвицъ Анна пзъ Будрнковъ, 257, 260.

— Францпшоггъ, 257, 260.
Мусницкій Коистантинъ 203.
Мутуль Спмопъ, под. 177. ^
Муха Клилъ, под. 207.
Ші дяло Матв іі, Павелъ, Марцелла, иод. 537.
М хъ Яиъ, Потрунелла, Констандііі, под. 44'-, Антонъі

Елжбета, 449, Петръ, Томашъ, Марута 450.
М шновокій Мартинъ, под. 78.

— Томашъ, боярипъ, 458.
Мядіола Андрей, Стефапъ, Елжбета 550.
ІУіяхозскій Августпнъ, Пгншй, под. 498.

н.
Нагисъ Вавринецъ, под. 179.
НагурскіД Япъ, под. 431, Луця, Стефань, Крпся 432.
Назаровъ Хома, Марко, под. 273, 291.
Наковскій Якубь иод. /8.
Налихачъ Асинъ, Кутрей, Яриола, под. 1SG.
Наметка Павелъ, иод. 138.
Нарбутовичъ, иод. 18.
Нарбутъ Антонъ, ЗІІД. маршалковпчъ, 89, 94.

— Ева нзъ Селявовъ, 89, 94.
— Пгнатін, поручнкъ гвардій, пелескій староста,

89, 94.
— Клара нзъ Геншторовъ, 89, 94.

Нарнусъ Андрей, Петръ, под. 49.
Нарконтъ Борнардъ, 48.

Нарольчикъ Ярмолъ, Хведоръ, иод. 353.
Наумовъ Иванко, под. 273. Цимошісо, Крпся, 330.
Науменокъ Иванко, под. 289.
Наумчикъ Томашъ, под. 176, Науичукъ Олекс З, Якимъ

235.
Нацевичъ Бартлоией, 530.
Нсбиіокъ Андрей, Теофиля, иод. 452.
Нев ровскій Янъ, 48.
Недв довъ Пванъ, Ссрг й, под. 210, Левонъ 211, Нез-

в докъ Ходоръ, Цншка 412.
Недъ Андрей, под. 317.
Нейма Спмонъ, под. 18.
Немнрскій, боярпнъ 151.
Непкойчицкій Нгнатій, вилкомир. регента, 456.
Неправскій Григоръ, Михаилъ, зем. 494.
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Нехоровичъ Стефанъ, м щ. 100.
Никипоровъ Данпло, под. 204, Лотапъ 2S8.
Никицинъ Ахремъ, Аниска, Алена, Варка 51S.
Нисіяновичъ Ицка, 197.
Нихрей Іовхиаіъ, под. J65.
Ноаацкая Іоганна пзъ Богомольцевъ, 5—7, загоранская

старостина 200, 201.
Новацкій Варооломей, оршан. грод. судья, 5—7, Л онъ,

Петръ, Анна, под. 481.
— Іосафатъ, судья 5—7.

Новиковъ ІІванъ, под. 511.
Новикъ Почка, под. 169, Новикъ Воевода Балтромеи 313,

Францпшекъ Ведегпсъ 318, Лавилайтисъ, Явде-
ыисъ, Янъ 320, Длюта, Васюха 383.

Новицкій Петръ, Леонъ, Змитрукъ, Юста, под. 463.
— оиа 78, Василь, Янъ 482.

Новои йскій Іосифъ, иредс датель вилколир. зем. суда, 266.
Новоша Іосифъ, Мпхалъ, Юрій, Ыаріанна, под. 448.
Новякъ Янъ, под. 533.
Ноздри на Пдотницкій Юрій, Григорій. Станиславъ, 266f

зол. н грод. рег нтъ Пин. пов та, 340.
Норвило Стефанъ, под. 179,—пли Иакаушнсъ 533.
Норкайтисъ Антоній под. 528, Мяхалъ 533.
Норницкій Доминикъ, Антоній, 31.
Нохиковичъ, еврэй, 97.
Ноцевичъ Мартинъ, под. 254.

Н мцевичъ Урсинъ, Францишскъ, Брест, зем. судья 415,417
Н мчонокъ Ауласъ, под. 205.

о.
Облый Борисъ, под. 3.
Опуховичъ Іосифъ, Новгород, подвоеводпчъ, 53G.

— Михаилъ, Новгород, подвоеводичъ, 536, 539.
— Франдишка, 536.

Сверно Стефанъ, под. 252.
Овсянка Борисъ, под. 170.
Овчинкикъ Мііхалко, под. 328.
Овсяновичъ Матеушъ, под. 529.

Огановскій Венедиктъ, обозный вилен. в-ва, 8, 21.
Огинскій Игнатін нзъ Козельска, великій ыаршалокъ В.

К. Л-го, 141.
Огродинскій Самуелъ, Василь, под. 234.
Одаховскій Станиславъ, кон. мин. воевод., 15-1, 155, 158.
Одлшкинъ Веремей, Аполонія, под. 361.
Одыкецъ Антонъ, панъ 185.
Оксеновичъ Деиа, под 200.
Окушко Юрій, под. 178.
Олейникъ Иванъ, Леонъ, под. 221.
Одехно Слмонт., под. 122, 123, Ол хновичъ Вавринецъ,

Анна 558.
Олеша Леопольдъ, ротмистръ пин. пов., 166.
Олешк вичъ Матеушъ, Павелъ, Катарина, под. 535.
Ольховицній Алоизііі, скарбовый дворянинъ 257.

— Іосафъ Антонъ, 198.

Одьшаникъ Онуфрій, под. 5.

Ольшевокій Матв й, 102, Іоспфъ 104, Янъ, 105, Якубъ
112, 113, Янъ 128. '

Омепьянъ Стефанъ, Марина, 376,
Онискевичъ Иванъ, под. 201.
Онихимовскій Игнатій, крушвециій ловчій, скарб, дворя-

нинъ пин. пов., 266.
Орановскій Сташіславъ, бреет, скарбпикъ, £5.
Орда Станиславъ, Матв й, Юрій, Катерина, земян, 568,

Сиыонъ, Андрей, Елена 569.
Орловскій Симонъ, Мартпнъ, бояринъ 58.
Орешко Янъ, стольникъ пни. пов., 261, 266.
Осмоловскій Григорій, Іоспфъ, 22G.

— Николай зем. 519
— Павлюкъ, под. 88.

Остапчукъ Данило, под. 252, Мусой, Евдокя 401.
Островская Варвара изъ Яблоновскихъ, 340, бпдговская

чашнпкова, полковнпца большой коронной булавы
405, 410.

Островскій Антонъ Іосифъ, бпдгов. чашникъ, полковникъ
340, 405.

Ос дачъ Пятрокъ, под. 3.
Отрышка Анцъ, под. 150.
Охютчикъ Грицъ,"под. 263.

п.
Павликъ Янъ, под. 43.
Павловичъ Юрій, под. 43.
Павловскій Францишекъ, под. 42, Казиміръ 441, Іосифъ,

Матв й 537, Іоспфъ, под. 537.
Павловъ Стефанъ, под. 289, Василь, Арціомъ 511.
Павлюканисъ Михалъ, боярішъ 135.
Павлюковъ Степанъ, под. 208.
Павлючонокъ Давидъ, под. 330, Арцомъ, Маланья, Ули-

та 412.
Паделисъ Адамъ, Матв й, Яковъ, под. 124.
Паделячунокъ Кузма, под. 189.
Падроздъ Казиміръ, под. 44.
Пазъ Павлюкъ, под. 204.
Пакирскій Матв й, Якубъ под. 134*
Пакулисъ Яиъ, полонг. м щ., 40.
! акшанъ Іонъ, Петръ, под. 150.
Палашевичъ Каспаръ, под. 118.
Палупонокъ Стеско, Аганя, под. 329.
Панасюкъ Гаврило, под. 252, Грицъ Даипло 253, Иванъ

254, Олекс Й, Гапа 365.
Панковичъ Иванъ, Василі, Павлюкъ, под. 233, Іовхимъ,

Данило 2ć9.
Панцюхъ Миронъ, под. 167.
Панисовъ Мелянъ, под. 288,
Папартьінаоъ Юрій, под, 526, Янъ 527.
Палко Курило, 153, Стенань 162.
Пархвеновъ Аухииъ, Под. 512.
Пархвенчикъ Мартииъ, Потрукъ, под. 281.
Лархомчукъ Онуфрій, под. 252.
Парчевскій Стаииславъ, титуляр. сов тникъ, 511.
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Пастухъ Авдакішъ, под. 64 Антоні. 87.
Патаповъ МиколаВ, Наста, под. 329.
Паукштисъ Іоспфъ, под. 45.
Пауліонисъ Мартішь, иод. 3G.
Пахолковъ Максимъ, под. 324.
Пацевичъ Семенъ, Іозефатъ, Анна, Василь, Томцнма под

380.
Пацъ Бальбина пзъ ііолович й, жмуд. коштеляпова. 9.

— Пгнатій, хв йданскій староста, 9.
— Іоспфъ, 504.
— Янъ, жуловскій староста, 9.

Пацюкинасъ Іосифъ, боярпнъ, 138.
Пацюсъ Янъ, под. 42.
Пашкевичъ Петръ, под. 488, 490, Юрій, Кастуля, боя-

ринъ (boiarj 493, Спмонъ, Янъ, Василь, Анна, Ка-
ся, Іосифъ, бояр. 494, 495.

_ Станиславъ, пятнгорскіГі хоружін, 572.
Пашко Иванъ, под. 170.
Пашковскій Яковъ, боярпнъ 135, бреет, зем. писарь 177.

Пашукевичъ Бавтрукъ, Янпо, Параска, под. 405.
Пашукъ Степанъ, Мнхалъ, Марися, Агнешка, 493.
Пекарскій Юрій, под. 422.

Пекусь Мпханлъ, под. 48 Казиміръ 44, Янъ 40, 47, 48.
Пекштисъ Станиславъ, под. 314.
Пелькевичъ Іоахпмъ, земянииъ 568.
Пенелиоъ Михаилъ, под. 45.
Пенцюсъ Микель, ы щ. Святого города, 40.
Перзкевичъ Викентій, Янъ, Петръ, м щ. под. 545.
Пееркомъ Криштофъ, под. 4і, Янъ, 45.
Петакъ П тро, под. 186,

Петкевичъ Андрей, под., 17, Янъ, Францишекъ Ь67.
П трайтисъ Михалъ, под. 283, Андрей 532, или Царукъ,

Матв й, 533.
петрашиевичъ Янка, под. 227, Грнцъ, Кирило, Василь 238-
Петрашунъ Габріель, под. 16, Михалъ 17.
Петрашъ Юрко, Мар целя, под. 469, Томашъ, Лукашъ 470.
Петрикъ Яковъ, под. 123.
Петрюкъ Іосифъ, Хомка 302.
Петровнчъ Петръ, Анна, Наста, 430.
Петровсній Антонъ, Розлія и Барбара, зем. 493.

— Флоріанъ, Мартинъ, Текла под. 494.
— Стефанъ, Михалъ 528, Францишекъ 531.
— Дема, под. 208, Михалъ 529.
— Янъ, под., трупинскій млынарь, 283.

Петрукъ Хведорг, Гарасимъ, под. 281.
Петрулевичъ ВикентійдКазпміръ, Авеля, под. 564,*Антоній,

Богумилла 566, Іоахимъ, Кпзииіръ, Розалія 570.

Петруяисъ Давидъ, под; 46,
Петрусовъ Змитрокъ, Ганна, Пракопъ, Арціомъ, Морка,

Матруна, Хиыа, под. 516.
Потручикъ Ралько, под. 263.
Пехаиъ Базилій, под. 554, Ноцкапъ, Казиміръ, Рогина 535.
Пецюхъ Францисъ, Степанъ, Игнагь 487, Павлюкъ, Ми-

халъ, 493.
П цюлъ Андрей, под. 122.
Печенка Хведоръ, под. 227,
Пвчурникъ Іосифъ, под. 91, Печуръ Василь, 282.

Пигань Якубъ, под. 150.
Пидеиъ Станиславу под. 43.
Пиктуйжисъ Юрій, под. 48.

Пилозопіонекъ Парфенъ, пригон, под. 303, Курила, звзг. 304.
Пилецкій, 493.
Пилипайтисъ Петръ, под. 45. -
Пилипонокъ Апанасъ, Сцепанъ, под. 153.

і Пилковскій Антонъ, боярннъ, 457.
— Михаплъ, боярпнъ, 458.

Пилсудсиій Нгнаній, КІІВОЛЬСКІІІ староста, 183, 184, трибу-
нальний судья В. кн. Л-го, гондпн. тивуиъ, кивігль-
скій староста 461.

Пилутисъ Андрей, бояринъ 138.
Пилякальна Сейманъ, Люданъ, 150, под. 150.
Пииаяовъ Гаврило, Фодогь, подл 293.
Пинчукъ Ицко, дорогич. еврей, 375.
Пирдыкъ Петръ, под. 48.
Пискуновичъ Пвзнъ, под. 201.
Пискунъ Мартинъ, под. 22, Ппскуновъ Андрей 218.
Питушко Михалъ, под. 147.
Пицковъ Якубъ, под. 87.
Пича Оедоръ, Атрахимъ, пригон, под. 303.
Пищинокъ Тимошка, Кулина, Арина, под. 293.
Піолковскій Стефанъ, Доротл, Альжбота, под. 430.

Плавскій Мартинъ, Снмонъ, Мпколан, Андрей, 481.
Платукъ Іосифъ, под. 177.
Плащинскій Шиионъ, под. 533.
Плейкисъ Францишекъ, под. 44.
Плесунъ Якубъ, под, 93.
Плешкисъ Стефанъ, полонг. м щ., 39, Янъ под. 41.
Пликисъ Янъ, под. 34.
Плинисъ Казиміръ, под., 178.
Пличовайтысъ Геярихъ, под. 77.
Плокштисъ Адамъ, 44.
Плутановичъ Цимохъ 200,
Плятеръ Іосифъ, пнфлянт. динабург. староста 152.

— Конст. Людвнкъ, воевода мстнславскій, пятпгорскій
полковннкъ, 152.

Плятъ Матв й, под. 134.
Плящонакъ Игната, Левонъ, Авдзюня, под. 413.
Павилайтиоъ Іоснфъ, под. 313, Янъ Новикъ 320.
Повиліонисъ Андрей, под. 36.
Повитайтисъ Андрей, под. 316.

Погоская Анна изъ Храповицкихъ, 215, 220.
Погоскій Александру 85, Якубъ, Матвей, под. 267.

— Антонъ будовничій Вптеб. провницш, 215,, Ан.
Альферовпчъ 220.

— Семенъ, вице-секретарь зем капцоляріи Вптоб.
провинціи, 287, 32С.

Подборовскій Пнлипъ, Васько, под. 272.
Подервинскій Бартломей, Барбара, под. 316.
Поднаронокъ Кузьма, под. 168.
Подчашій Степанъ, Томашъ, Андрой, под. 470
Пожер льскій Янъ, под. 530.
Поклевскій См. Казелло-Поклевскій.
Покубята Яковъ Францискъ, лид. грод. нам стникъ, 89.
Позлсвичъ Якобъ, под. 119.

75
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Полецимскій Матеушъ, под. 530.
Политыка Прокопъ, под. 202.
Полошко Панасъ, Гапа, Евдокя, под. 387.
Полубицкій Матв й, 529, Юрій 530.
Полуянъ Михалъ, Іоахимъ, Леонъ, Агнешка, под. 554.
Полякъ Андреи, Яковъ, Іосифъ, Янукъ, под. 490, Ка-

зусъ, Магдалена, Бася 491.
Поиарнацкій Іосифъ, смолен, ловчій, ротмистръ Вилкомир.

пов., 266, 267, 268.
— Людвпкъ Пацевичъ, грод. судья Вплкомир. пов.,

338, 339.
Попко Д тръ, под. 22.
Поплавсній Казішіръ, под. 138.
Потапенокъ Миколай, П тръ, 2О0, Илюша 201.
Потаповъ Овдакнмъ, под, 169.
Поцей стражникъ В. К. Л., 220, Михаплг, графъ жпж-

моріи рогачевскій староста 298.
Поцюсъ, Казиміръ, Михаилъ, Юрій, под. 49.
Почтаренокъ Сіомка, под. 84.

- Появись Михаилъ, под. 137.
Пранюкъ Михалъ, Томашъ, Якубъ, под. 488, Михалъ,

Петръ 556.
Праняшъ Матв й, Андрей, Агата под. 558.
Прасовскій Войтехъ, под. 78.
Праханёнокъ Микита, S02, Иванъ, Якута 303.
Преалговскій Іосвфъ, под. 177.
Превальская Маріанна изъ Мокрицкихъ, 7—8, 84.
Превальскій Францишекъ, 7—8, 84.
Прездецкій Антонъ, референдаръ В. Кн. Л-го, ыннскій

войтъ, 85.
Прецишевская Антонина нзъ Сулистровскихъ, 443, 456.
Прецишевскій Игнатій, войскііі Жмуд. княжества, 443, 456
ПрецлавскіИ Игнатій, слоним. зем. судья, 420.
Прибышъ Семенъ, Кондрата, Дарья, под. 396.
Привалъ Асипъ, под. 64, Петрокъ 88, Кондрата 196.
Прикота Гаврило, 25.
Прииака Петрокъ, под. 202.
Присецкій Юрій Адамъ, р чиц. подчашііі, мин. ланд-

войтъ 85.
Пристаисній Михаилъ, под. 76.
Приступа Степанъ, под. 262.
Прищепъ Гришко, под. 23, Михаилъ 57, Якимъ 330.

— или Миклошевичъ Семенъ, зем., служить за зе-
млю, 29.

ПріалговскіЙ Исидоръ, изъ Бугень, 462.
Прокоповичъ Петруха, Варка, под. 329.
Проколовъ Матв й, Янъ, под. 127.
Іірокопчукъ Иванъ, под. 262.
Пролейко Томашъ, под. 138.
Проневичъ Янъ, Катарина, под. 384, Омольянъ, Марина 385
Пронкевичъ Томашъ, Палуся, Агата, под. 475.
Протасевичъ Янъ, под. 69.
Прошинскій Іосифъ, изъ Црошанкв — Баранокъ, мин.

подстароста, 155.
Пруневичъ Михалъ, Юстііна, под. 358.
Прусакъ коваль, м щ. 76,
Прушановскій Іосифъ, 337.

— Мпхапдъ, р чпц. подчашій, 214.
— ома, р чиц. грод. судья, 145, 149, 153.

Пугачъ Микита Фрузина, под. 401.
Пуданъ Тарасъ, под. 34, 35.
Пудерисъ Янъ, под. 178.
Пудзмисъ Юрій, под. 47.
Пудловскій Янъ, под. 137.
Пузына Антонина изъ Брозовскихъ, 74.

— Криштофъ, виштынсцкій староста, 74, 80, изъ
Козельска 511, 514.

— Маріанна изъ Юдицкихъ, 74, 80.
— изъ Козельска Михаилъ, лавдискій и ст йгвиль-

скій староста, судов, подстароста упнт. пов та,
32, 34, 37.

Пузыревскій Іосифъ, 198.
Пуйшисъ Михаилъ, под. 169, Фелиціанъ, Янъ, стражъ 532.
Пукисъ или Гедрайтысъ Іосифъ, под. 532.
Пукшта Матв й, под. 124.
Пулянъ Юрко, под. 92.
Пулькисъ Янъ, под. 46.

Пундевичъ Андрей, Матв й под., 177.
Пунко Янко, Катарина, под. 396.
Пуцковъ, ксендзъ 87.
Пучкорюсъ Доминикъ, м щ. 42.
Пушинскій Матв й, под. 526.

П вцевичъ Іосифъ, скарбный мозыр. староства, 83, 84.
П шно Мартинъ,.Малашка, 360, Якубъ, Анна 365.
Пякелинасъ Пилипъ, под. 198.
Пясевичъ Янъ, под. 508.
Пястунъ Апанасъ, под. 2.
Пятушонекъ Васка, под. Ó24.
Пячковскій Григорій Антонъ, Смолен, ловчій, 199.
Пяша Гришка, под. 3.

Р.

Рабецкій Антонъ Онуфрій, закрочимскій чашнпкъ, кап-
туровый судья ковен. пов., 144.

Рабковичъ Тарахъ, под. 512.
Рабцевичъ Янъ, под. 71.
Рабышъ Лукьянъ, под. 191, Рабихъ Лавонъ, 211, Рабый

Каленикъ, Евдокя 388.
Равдовичъ Казиміръ, 50.
Рагироцкій Райковскій, Антонъ, тутлицкій староста, 210.
Радвелисъ Матв й, Семенъ, бояринъ 138.
Радзко Гришко, Янко, под. 218.
Радивилъ І ронимъ, великій подкоиорій В. - кн. Л-го,

456, 460.
— Каролина изъ Поц евъ, 463, 504.
— Кароль, виленскій воевода, 456, 460.

— Михаилъ, князь, вилен. воовода, великій готманъ
В. кн. Л-го, 8, Мих. Іоронимъ, мечникъ В. К. Л.,
маршалокъ генеральной конфдорацін и сеймовый
Литовской нровинціи 221.

— Станиславъ, великій подкоморій В. Кн. Л-го, 463
Г)04.

Радинъ Янъ, под. 41.
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Радюкъ Андрей, Курило, Мпхалко, под. 209.
Радюнъ Юрііі, Петръ, Катарина, под. 538, 539.
Разуванчикъ Ярмола, под. 82.
Рай Тііхоаъ, Анна, иод. 388.
Райснсъ Янъ, под. 48.
Райскій Петръ, королев, секретарі. 181.
Раковскій Янъ, Катерина, под. 318, Антонъ 319.
Ракъ Халимонъ, под. 26.
Раловъ Яішшеръ, под. 84.

Рамультъ Василій Валдвннъ, грод. судьи Давидгородоц.
княжества, 166.

Раиша Снмонъ изъ Рамеля Шагаоръ, 276.
Рандаренокъ Марка, Захаръ и др. под. 304.
Ранкайтисъ, Ронкайтисъ, Казнміръ, Іоснфъ, Ыпхаплъ

под. 42. '
Рапчюсъ Юрій, под. 314, Андрей 318.
Ратонскій Лукьянъ, под., 323.
Ратыкисъ Шнионъ, под. 311.
Рациелъ Яігубъ, и щ. 528.
Рацкевнчъ Романъ, под. 207.
Рачинскій Якубъ, под. 423.
Ревойцъ Юрій, Янъ, под. 124.
Рейникъ Антонъ, под. 45.
Рсйтисъ Антоаъ, под. 179.
Рейхель Антонъ, пинскій подл сничій 131.
Рекецъ Балтроией, под. 123, Матв іі, Сташіславт. 124,

Іосифъ, Крзішіръ, Крнштофъ, Мнколаіі 125.
Рекснисъ Андрей, м щ. 152.
Рем йко Янъ, под. 115.
Репшасъ Францишекъ, под. 43.
Рестакъ Грицъ, под. 252.
Реутъ Внкентій. б. витеб. зом. судьи 415.

— поручлкъ пятпгорскій польск. войскъ, 410, Домп-
никъ 414.

Ридевскій Адамъ, Еліашъ, под. 574.
Рииутисъ Янъ, под. 177.

Риваръ Пнтеръ, под. 150.
Рыдыкъ Адамъ, под. 48.
Ризойно Криштофъ, Клара, под. 546.
Римша Антонина изъ Ленкевичсй, Чер. стольннкова

185, 188.
Ринвидъ Мпцкевичъ Петръ, ротмистръ оргаан. пов., 206.

— Францишекъ, гроднен. чашнпкъ, 20G.

Рингайлисъ Криштофъ, под. 77.
Ринейсній Людвикъ Лесунъ, р чиц. зом. нам стникъ, 163.
Рчнневичъ Михаилъ, под. 77.
Рипинсній Каро ль Новикъ, под. 318.
Рихлицкій Матв й, Альзута, Кася 430.
Ровинецъ Василь, Полоня, под. 384.
Ровновскій Гилярій, вилкомир. старост., 42].
Роговецъ Павлюкъ, под. 169.
Рогоза Павлюкъ, Якимъ, иод. 3.
Рогуля, под. 87.
Рогъ Алекс й, пригон, нод., 303.
Родевичъ Лукашъ, под. 128.

— едоръ, шшскііі зом. рогонтъ и ротмистръ, 221.
Родзко Мнхалъ, Наста, иод. 449, Лукашъ, Аудота 450.

Родкевичъ Савка, под. 201,
Рожановичъ Іосифъ, 84.

— Людовика пзъ Погоскпхъ, 84.
Ришансиій Еля, дорогич. евреи, 374.
Розеина Матв й, Іоснфъ, Юрій, под. 5С0.
Розувановъ Апанасъ, под. 82.
Розуменъ Пстріонъ, под. 169.
Розумець Іовхішъ, Иванъ, Дашгло, под. 237.
Рокицкій Александру Хводорг, Анна, под. 451.
Романовскій Андрей, генералъ (воз.) витсб. в-ва, 4.
Романеновъ Андрей, Василь и др., зом. 302.
Романишнисъ, под. 18.

Романовскій Іосифъ, ротмистръ ошман. пов., 142 мстн-
слав. грод. судья 515, 522.

— Юрій, под. 529.

Романзвъ Василь, Пванъ, Мнколай, Ходоръ, под. 01,
Нванъ 148, Хведоръ 198, Василь 324, Романюкъ
Мпколаіі, Евдокя 394, 395, Хведосъ 511,

Ромашкевичъ Адамъ, под. 76, Ромашко Стапиславъ 314.
Ромеръ Варвара, Елнсавота, изъ Борклаіовъ, 163, 164.

— до Толли Михаилъ, Фабіанъ, капитанъ 163, 164.

— Оаддеіі, лптов. скарбов. дворянинъ, Смольскій
ротмистръ 322.

Ронкайтисъ Михаилъ, под. 44.
Рослый Яванъ, под. 190.

Ростоцкій Болбасъ Юрій, грод. судья Слонпм. пов., 268,421
Рохъ Василь, Николай, Аігдреіі, Лукагаъ, под. 448.
Рошейна Казішіръ, Мпхалъ, Василь, Маріанна, Ева

под. 550.

Рошко Матв й, под. 155.
Ру5аненокъ Василь, под. 200.
Рудгевичъ Мацей, под. 17.
Рудзинсній Матв Й, под. 122.
Рудзисъ Мнхаилъ, бояринъ 136.
Рудкевичъ ІІедрикъ, под. 164.
Рудога Киреп, под. 147.
Рудоискій Михаилъ, Юрій, Анна, зем. 494, 521.
Рудскій Шішонъ, зем. регенгь Жмуд. княжества, 520,522
Рудый Савка, под. 165, Семонъ, Оринка, Оксеня, 384

Якубъ, Евдокя, Гапя 386.
Рудыиасъ Балтромей, под. 105.
Рудоісъ Антоній, под 41, Мнхаилъ, Янъ 43, Вавринецъ

Каспоръ 531.
Рузгайло Томашъ, под. 42.
Рузейна, Симонъ, Юрій, Магдалена, Томашъ, иод. 551.
Рукисъ Мартинъ, Яаъ, под. 43, 47, 48.
Руклисъ Михалъ, бояринъ, 456, 458.
Рукшовъ, под, 441.
Румко Каетанъ, под. 238.
Руссель Станиславъ, уішт. грод. писарь, 32.
Русоцкій Бернардъ, коморникъ Полон, нровннцін, 285,287

— Вакулъ, Тат:,яна, иод. 377, Мнхалъ. Балтромей,
Якубъ 554.

Русисъ Янъ, яод. 48.
Руссіанъ Кароль Антонъ, 164.
Рускуль АЫЧІІІІЪ, под. 150
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Рутисъ П тръ, под. 42,
Рутковскій, бояринь 151.
Рутуяь Одоыъ, Питеръ, под. 150.
Руцкій Янъ, под. 129,
Ручинскій Матв й, под. 122.
Рыбачекъ Корней, Яковъ, под. 232.
Рыбинскій Антонъ, королев, скарб, дворянина., 74, 80.
Рыкачъ Омелько, Сем нъ, Хв доръ, под. 237.
Рыко Самуплъ, ротмистръ Вилкоиир, пов., 574.
Рыло Климашевскій Людвикъ, браслав. чашникъ, комис-

саръ 21.
Рылюкъ Гришко, Васюха, 365.
Рынко Габріель, под. 423.
Рысинскаи Іоанна изъ Пакошовъ, ротмистрова Витеб.

воевод., Риндин. старостина, 1—і.
РЫСИНСКІЙ ІІетръ, ротмистръ Витсб. воеводства, 1.
Р дька Мартинъ, Гклярій, Магдалена, ы щ. под. 545.
Р чицкій Самусъ, Александръ, Елена, под. 431, Стани-

славъ, Францишка 431.
РЬшетникъ Михалъ, Макреня, под. 383.

с.
Сабанскій Іосифъ, смолен, скарбний, 55, 60, 61.
Савздравъ Янъ, под. 41, Адамъ, и щ. иод. 42.
Савицкій Янъ, под. 34, Петръ 35, 568.
Савичъ Матв й, под. 123,
Саврасъ Спмонъ, Томашъ, Эліягаъ, под. 482.
Савчонекъ Васько, под. 87, Лявонъ 324.
Савчукъ Леонъ, Степанъ, 355, Андрей, Хвеся 361, Ми-

хайло, Василь, Анна 403.
Савянокъ Ивавъ, под. 66.
Садевичъ Андрей, под. 111.
Садись Станиславъ, Іосифъ, под. 419.
Садовскій Василь, под. ЗО.
Сазоновъ Изакъ, под. 25.
Сайсцянъ Швелъ, Базвлій, Іозефъ, под. 550.
Сакенасъ Казиміръ, под. 104.
Сакъ Гришко, Стефанъ, под. 552, Матв й, Іосифъ, Ма-

ріанна 554, Марцеліга, Михалъ,556.
Салавей Василь, под. 206, Антснъ, коваль 207.
Саломей Хведоръ, под. 88.
Салупа, под. 88.
Сальникъ Михалъ, под. 34.
Самовичъ, панъ 106

Саиоховецъ Миколаії, Василь, Веремой, под. 238.
Самоціосанокъ Альхимъ, под. Ł02.
Саиуелайтисъ Янъ, под. 78.
Самуликъ Миколай, Настазія, под. 365.
Самуліонисъ Іосифъ, под. 35.
Оанишонъ Янъ, под. 127.
Сапаровичг, панъ 420.
Сапожникъ Матв іі, под. 64.
Сапунасъ Янъ, видиниш. м щ. 100.
Сап га Михаилъ, графъ, подканцлеръ, В. Кн. Л-го, 25.
Сарапоня Курило, под. 323.

Саргевичъ Матв й, под. 532.
Сауцянъ Антонъ, Людовика, под. 548.
Сахоновъ Гришко, под. 26, Василь 512.
Сачко АнтонійДПетръ, под. 508, Доминикъ 510.
Сачукъ Василь, Михалг, Хводоръ, иод. 252, Сацюкъ,

Артемъ 254.
Саянасъ Янъ. м щ. 100, скуниг ль» 101, Казм. 102, Ма-

тай 105.
Свадковскій Антонъ, головчицкій староста. 85 — 8, ча-

шникъ Мстислав, воеводства 189, шамбелянъ
въ Радн 516.

Сважасъ Матв й, Маріанна 317.
Свальбанасъ Петръ, под. 163, Свалбонасъ Антонъ 164.
Свегера Артіомъ, Данило, под. 237.
Свентор цкій, ротмистръ, 155, Михаилъ, полоц. подко-

морій 421.
Свенцицкій Кароль, судья 63, милюцкій староста 198, 220
Свитай ІІтнатій Целестпнъ, конюшій, 155.

— Іосифъ, Станиславъ, под. 139.
Свитогоръ Гарасимъ, под. гарбарь 200.
Свнщукъ Лаврукъ, под. 465.

Святополкъ Мпрскій ома, генералъ-адкютантъ Литов.
войсяъ, 424, 425, 433.

Северишъ С менъ, под. 2.
С гійчикъ Онуфрій, Настазія, под. 358.
Сейфардъ Михаилъ, городничій Пин. пов та, 539, Сеііт-

фардъ 540, 541, 542, 543.
Селезень Іосифъ, Кася, Палюша, Гришко, под. 426,

Матвей, Ульяна, Параса 429.
Селичка Ева изъ Фелькерзамбовъ, инфлянт. грод. судьи-

на, 149.
— Іозафатъ Антонъ, грод. регентъ Инфлянт. кня-

жества, 149.

Селява Андрей, 94.
— Антонъ, Жвильскій староста 153—4, 159, 162, 163.
— Викторія изъ Вышішскихъ, 153-4, 159, 163.

Семеновъ Мацв й, под. 511.
Семеняшъ Мпхалъ, Юрій, Рогина, Зофія, под. 552.
Семуковъ Алекс й, под, 511
Сеньковскій Юрій, т. р., 443.
Сеписъ Янъ, под. 422.
Сербей Станиславъ, бреет, ротмистръ 25.
Серг евъ Калей, под. 147.
Серг й Марко, Францишка, под. 466, Павлюкъ, Б н диктъ,

Анна ?72, Михалъ, Степанъ, Филипъ 473,
Середа Павлюкъ, Лукіанъ, под. 235, Игнатъ, Сашко, Ан-

дрей 236.

Сивицкая Евфросинія изъ Гружевскихъ, 131, 141, 144.
Сивицкій Игнатій, ракантншскій старостичъ, 131, 145.

— Матвей, под. 168, Симонъ, Юстинъ, Ева 447.
— Янъ Дермонтъ, ракантпш. староста, 131, 141, 144»

Сивка Янъ, Стефанъ, Тадеушъ, Катерина, под. 558, Пар-

ханій, Юрій, Розалія 560.

Сидоровнчъ Михалъ, Пстръ, Томашъ, 482, Павлюкъ, Ло-
онъ, Тадеушъ 483.

Силичъ Денисъ, Тотіяна, под. 384, Григоръ, Хводора 386.
Силкинъ Савка, под. 86, Силкиаа Марина 324, Сорг н.542.



- 597 —

Сильвестровичъ Анна изъ Увойновъ, 283, 284.
— едоръ, 283, мечный Виницкой земли, 284.

Сииановъ Данило, под. 172.

Симонисъ Станиславу бояринъ, 457.
— Францишекъ, бояринъ 457, 458.
— (Шимонисъ) Юрій бояринъ 45?.

Симоновичъ Гершко Шмуйло, дорогич. еврей, 375,
— Казпміръ, Симонъ, Петръ, под. 532.

Сиионюкъ, под. 249, Хведоръ 254.
Скмутичт» Юрій, 45,
Синачъ Антонъ, Катерина, 401.
Синіеревичъ Стефанъ, под. 133.

Синица Гаврило, под. 170, Иванъ Цимохъ, 209.
Синяковскій Семка, под. 250.

Сиповичъ Янъ изъ села Рудой, под. 429, Тося, Казусъ,
Таціана 432.

Скаврадисъ Мартинъ, под. 76.
Скапасъ Якубъ, бояринъ 103, Андрей 111.
Скарбекъ Коплевскій, Іосифъ, стародубов. ловчій, 338, 339.
Скенсгиль Антонъ, под. 47.
Скерсисъ Михаилъ, под. 41.
Скетрисъ Ваврннецъ, под. 311.
Скиндерскій Янъ, под. 163.
Скиндеръ Исакъ, Ивашко, Хведоръ, под, 435, Шкпндеръ.

Авдотя Грегорьева, Савка, Аксиня 436.
Скинчъ Алекс й, Уласъ, под. 235.
Скипъ Антонъ, под. 319.
Скиричъ Прокопъ, Хведоръ, под. 237.
Скирмонтъ Матв й, под. 283.
Скирскій Янъ, Настуся, Гелена, под. 482.
Скируць Юрій, под. 118.
Скиршпилысъ Якубъ, под. 530, Михаль 531.
Скистомилецъ Габріель, иод. 18.
Ском рокъ Якубъ, под. 531.
Скондеръ Иванъ, Исакъ, под. 286, Ивашко 287.
Скорина Михаилъ, Юрій, зем. судья р чиц. пов. 80, 81, 83
Скоринскій Андрей, под. 77.
Скриникъ Нванъ, под. 87.
Скрипковскій Станиславъ, 46.

— Янъ, 49.
Скороходь Тимохъ, под. 165.
Скроба Лукьянъ, под. 227.
Скродонисъ Матв й, под. 233.
Сирина Якубъ, под. 36.
Скрыцкій Михалъ, под. 532.
Скубейко Мат ушъ, под. 179.
Скудинскій Францншекъ, под. 526.
Скурка Томашт., под. 120, Янъ 121.
Славочинскій Іосифъ, гродскій судовий староства Жомопт-

скаго княжества, 261.
Слободчикъ Лукьянъ, под. 186.
Сломе Андрей, под. 178.
Служенецъ Якимъ, под. 87.
Случановская Схоластика, 511, 514.
Случановекій Валентивъ, коллсс. секретарь, 511.

— Игнатій, городовой секретарь, 511, Ы4.
Сл жановсній Александръ, оршан. грод. судья, 200.

Сл пчонокъ Пилипъ, под. 169.
Сл пый Мовша, дорогич. еврей, 375.
Смалко Иванъ, под. 171.
Сиальскисъ Іоз фъ, Янъ, под. 258.
Сиакъ Одомъ. Юръ, под. 150.
Снерко Семенъ, Настазія, под. 358г
Сгіиловичъ Симонъ, под. 129.
Смольскій Якубъ, под. 77, Войт хъ 78, Смульскій Янъ,

Малаша 385.
Снитко Томашъ, Андрей, Маріанна, под. 472, Алекс і

(зеиянннъ), Янко, Миколай 473, Габрисъ 521.
Снитченокъ Семенъ, под. 67.
Собаки Іосифъ, под. 259.
СоболевскіЙ Юрій, под. 531.

— панъ, его татарскій фольваркъ Бенюны, 536.
Соболь Ходоръ, под. 63.
Соботковскій Антонъ, венденскій стольнакъ, 68.
Соколинскій Казиміръ, 405.
Соколовскій Іосифъ, Яаъ, под. 521, Антоній, м щ. 539.

— Матв й, под. 423, Янъ, Іосііфъ, Петръ, Іоахимъ,
Андрей 500.

Соколъ Василь, Гапа, Гелена, под. 354,о Кондратъ, Ма-
лаша 360s Янъ, Юхимя 377. Стефанъ, .Гряпа 380,
Хведоръ, Олеся 383.

Соловей Юрій, Петръ, Барбара, под. 316,
Сологубова Бригида изъ Радивпловъ, генералова В. Кн.

Л-го, 154—7.
Солодкій Кирей, под. 86.
Солтанъ Іосифъ Казиміръ, ротмистръ Р чиц. пов., 185, .188

— Станисчавъ, великій хоружій В. Кн. Л-го, 463, 504
— Фелиціанна изъ Римшей, 185, 188.

Салюмчикъ Павлюкъ, Оруня, 364.
Сорока Іоснфъ, под. 133, Мак й, Василь 218, Матв й

Исидоръ, Юрій, Кіара 564, Казпміръ, Яжозъ 565 . *
Сорокваша Семенъ, под. 26.
Сорочко Бартлом й, под. 283.
Сосноескій Янъ, бояринъ, 136.
Сохонъ Данило, Анна, под. 391, Хведоръ, Магда 393.
Спикисъ Іоанъ, под. 151.
Спиридоновъ Атрахимъ, под. 2.
Спиридовъ Алекс й, под. 3.
Спици Матв й, Катарина, под. 533.
Сравслевичъ Станиславъ, полонг. м щ. 39.
Срогейко Аниній, по'д. 44.
Сролёвичъ Лейзаръ, дорогич. еврей, 374.
Ставалеръ Змитрокъ, зем. 29.

Станиславъ Авгусгь, король польскій, 166, 175, 181, 275,
415.

Станисъ Даніель, полонг. м щ., 39.
Станишевскій Якубъ, Томашъ, Винцентый, Юрій, 569.
Станкевичъ Симонъ, под. 69, Базилій 71, Матв й 72.
Станко Александръ, Мартпнъ, под. 128, Юрій, Стефанъ

Магдалена 558.

Станнусъ Іосифъ, под. 43, Янъ 44,
Станцисъ Якубъ, под. 462.

Станюкъ Яско, Филиппъ, Ульяна, Данило, под. 473.

Стапсисъ Янъ, бояргінъ, 457, 458.
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Старовойтовъ Алокс й, под. 191.
Старовойцинокъ Грншко, под. 288.
Старчонекъ Цпшко, под. 86.
Стаскусъ Антонъ, Казішіръ, под. 283.
Стасюлисъ Станпславъ, под. 45.
Стасюнасъ Іоспфъ, под; 76, Стасіонасъ Томашъ 135.
Статкевичъ Габріель, Сішонъ, Стефанъ, под. 476.
Статковскій Габріель, под. 61.
Статкусъ Петръ, под. 179.
Стаубунъ Иванъ, Леонъ, под. 200.
Стаховскій Казиміръ, Мстислав, пов товый судья 515,

предс дательсхвующій 517, 522. .
— Францъ, Ксаверлнъ, Мстислав, зем. писарь 63, 220.
— Юрій, засідатель Мстислав, пов., 189.

Сташковскій Михаилъ, подчашій Жомопт. княжества 83,84.
Стельмахъ Петръ, Василь, под. 478, Максішъ 514.
Стельмашекъ Мнхалъ, Томашъ, под. 508.

Степановъ Юрко, Прахоръ, под. 295.
Стерпкнская Малгората изъ Патковскнхъ, Радоская ста-

ростина, 415.

Стерпинскій Павелъ, 413.
Стефановичъ Симонъ, под. 123.
Стефановъ Илья, под. 289.
Стракшисъ Александръ 314.
Стрейиинель Андрей, Мартинъ, под. 138.
Стремескій Михаилъ, 292.
Стречонъ Михаплъ, стольникъ, 572.
Стрижаный Детрукъ, под. 87.
Стрижовскій Петръ, Іосифъ, 221.
Струкъ Уласъ, Стефанъ, Матруна, под. 394, Строкъ Мак-

снмъ 395.

Струць Павлюкъ, Удита, 357.
Стрижъ Гаврило, под. 81.
Стукусъ Людвикч-, под. 42, 49.
Стыбалковскій, звм. 63. J
Стыпалковскій Іосифъ, Казиміръ, лид. грод. писарь, 505, 511
Судиловскій аддей, стражннкъ стар. 63.
Сукутисъ Мпхаплъ, Янъ, под. 49.
Сулдамъ Стефанъ, генералъ (воз.) Р чиц. пов., 145.
Сумарокъ Александръ, секретарь 415.
Супинсній Мартинъ, ошмян. грод. писарь, 424.
Суровая Янова, под. 111, Суровъ Янъ 112.
Суровецъ Андрей, яесетъ повинности, 29.

— Андрусъ, зен. 29.
— Іосифъ, зем., 29.

— Петръ, зем. 29.

Сурикоеъ ІІванъ, под. 413.

Суткевичъ Казиміръ, под. 462.
Суходолецъ Андрей, чашникъ Смолен, воевод., юдран-

староста, скарбовый дворянннъ, 177, 181, 182, 183>
184,185.

Сухорскій, шляхтнчъ 435,
Сучка Матв й, под. 173.
Сушинскій Исидоръ, под. 177.
Сушковъ Гарасимъ, под. 200.
Сущикъ Василь, Григоръ, Марина, Параска 381.

Сцепановъ Юрко, Прахоръ, под 274, Семонъ 330, Хве.
доръ, Алекс й 511.

Схерессъ Янъ Абрагамъ, шляхетныц 526.
Сычикъ Мартпнъ, иод. 280-
С длицкій Пгнатій, якунскій подстароста 573-
С чковскій Войтехъ, под. 527.
Сюрикъ Григоръ, Малаша, под. 357.
С ножецкій Алоизій Войннчъ, 514.

т.
Табалз Алекс іі, 66.
Таланъ Василь, под. 441.
Талевичъ изъ Талятовъ, околовскій староста, браславскій

скарбникъ 61.
Тальчинокъ Тарасъ, под, 170.
Танская Эмеренціана изъ Де-Раесовъ, 43Р, 442.
Танскій аддей, земскій 'писаревпчъ и ротмистръ Трок.

воеводства, 438, 442.
Тарабасъ Петръ, под. 462.
Тарасенокъ Андрей, под 203.
Тарвидъ Юрій, под. 46.
Тауба Эцель Гаданова, пани 181.
Таусцикъ Пванъ, под. 200.
Ташликъ Ыатв й, под. 118.
Тевелист» Стефанъ, Анна, под. 318.
Тер б жъ Андрей, Базиль, Теодоръ, под. 475.
Теренасъ Матв й, м щ. 99, Юрій 100, 101.

— Янъ, под. 103.
Терлецкій Прокопъ, Дарья, под. 403.
Тешко Сидоръ и др., пригонный под. 303.
Тимофеевъ Володька, Яковъ, под. 293.
Товсцикъ Юрасъ, под, 462.
Товтовичъ Петръ, под. 45.
Товянскій Петръ, городничій Внлен. воеводства, 421.

— Янъ, внлен. мечныіі, 418, 424.
Томашайтысъ Матв й, Михалъ, под. 533.
Томашевичъ Антонъ, панъ 208.

Томашевскій Антонъ, под. 183, Николай, Стефанъ, Ане-
ля 535.

Томкевичъ Крнштофъ, под. 127, Юрій, Крпщтофъ 129.
Томковидъ Доминикъ, зем. 30.

— Іоахимъ, зем. 30.
Тотыласъ Матв й, под. 526.
Трафимовъ ІІаумъ, под. 311.
Трепачка Моисей, иод. 227, Хводоръ 238.
Трепшисъ Янъ, 122, Крцштофъ 123.
Тр тякъ Михалъ, под. 2.
Трибухъ Степанъ, Гордей, Василь, под. 239, Іовхнмъ,

Пгнатъ, Пнлипъ 240.

Тришукъ Гаврило, Янко, под. 417.
Трійлихъ Ройманъ, под. 77.
Трохиичукъ Данило, под. 176.
Трухновокій Василій Оаддой, шін. зем. регента, 164.
Тудоровичъ Янъ Іосифъ, гонералъ, (воз.) упнт. пов., 37..
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Тукало Іосифъ, Данило, Текла 488.
Тулько Селпвонъ, под. 3.
Тульнинасъ Шпыонъ, под. 258.
Тульцевичъ Криштофъ, Андрей, Ефрузина, под. 550.
Тумашио Балтром й, Гарасилъ, Францпшка 558.
Тумелисъ Юрій, под. 82, Тумулюнасъ Николай 163.
Туминъ Матв й, Якубъ, Балтролей, под. 483.
Тунукъ Юрасъ, Лукашъ, Якубъ, Анна, под. 494, Якубъ,

Людвикъ 494.
Турокасъ Янъ, под, 102.
Туринъ Антонъ, Уласъ, под. 261, 262.
Туровичъ Юрій, под. 564.
Тусконисъ Янъ, бояринъ, 457, 458.
Тызенгаузенъ Адамъ, 164.

— (Тызенгаузъ) Рудольфъ, комисаръ, 247.
Тынкавзъ, панъ 480.

Тышк вичъ Толашъ, шавельскій гродскій судья, 519.
Тышко Ыатыашъ, полонг. м щ., 40.

У.

Увойнъ Иванъ, святпцкій староста, 2S3, 284.J
Уговскій Казиліръ, под. 318.
Удовичикъ Янко, Тішохъ, под. 234.
Удра Юръ, под. 151.
Ушлисъ Францпшокъ, под. 423.
Ужпалисъ Станпславъ, под. 49.
Ужутасъ Антонъ, под. 49.
Узлись Юрій, 422.
Укенъ Петръ, Юръ, под. 150.
Унраинскій Ыиханлъ, под. 134.
Укселиоъ Антонъ, под. 45.
Улашевичъ Миханлъ, Бенедикта, Агата, под. 548, Матв й,

Петръ, Василій 550, Янъ, Якубъ, Текла 556, Фран-
цишекъ, Регина 558.

УЛИНСКІЙ Ваврпнецъ, под. 163.

УИИНСКІЙ Станпславъ, хоружій, 340, 405.
Урбанонисъ Янъ, бояривъ, 457.
Урбанайтисъ Янъ, бояринъ, 458.
Урбанисъ Матеушъ, боярпнъ, 459.

Урбанъ Іосифъ, под. 259.
Урсинъ Н мцевичъ Францпшекъ, зем. судья Брест, воевод-

ства, королев, дворянпнъ, 415, 417.
Усселисъ Андрей, л щ. 101, Іосифъ 102.
Ушаковъ Максішъ, Наумі., под. 147.

Ф.

Фелькерзамбъ Белнчка, Антонъ, королев, хоруаеій, 149, 152
— Ева, 149, 152.

Фвтингофъ, 312, геноралъ-лейтенантъ войскъ В. К. Л-го,

320.
Филиповичъ Несторъ, под. 3.

— Янъ Бонифацій, коморнлкъ Иинск. воеводства, 405
Филиповъ Василь, под. 148, Вагько 289, Серг й 435,

]Іванъ, Наталя J37.

Фирсовъ Лавринъ, под. 436. •
Фишеръ Крпштофъ, м щ. 528.
Фіодоровъ Грншко, под. 272.
Флемингъ, великій подскарбій и зезіскій писарь, В. Кн

Л-го, 65, Юрій Детлофъ, графъ, 74.
Флямоскій Бартломей. под. 522.
Фоглеръ, Андрей, смолен, скарбннкъ, 203.

— Маріанаа Беата пзъ Вробловскихъ, 203, 205, 206.
— Мііхаплъ, 203, М. Юрій Зейральтъ 205, 20G.
— Станпславъ Іоахимъ, 206.

Французъ, докторъ въ м. Скирстыион , 528.
Фроль Тилошъ, Деыьянъ, Анна, под. 385.
Фрнокцкевичъ Лаврентій, под. 422.
Фурсинъ Василь, под. 169.

х.
Хавхонъ Осиаъ, под. 147.
Хайко Дмитръ, Хведоръ, под. 231.
Хаймовичъ Лейба дорогич. еврей, 375.
Халецкій, Антонъ, Хорон. марш, б лчанскій диспозиторъ

148, 149.

— Іосифъ, королев, консиліаръ, 149, I. Казпміръ 158.
Халимонинокъ Александръ, Агаші, Василь, под. 331.
Халопа Семена, под. 86.
Хамяковъ Макаръ, 25.
Харашокъ Яковъ, 210.
Харитоновичъ Петръ, под. 70. ..
Харкевичъ Даніель, 80. •
Харута Стефанъ, под. 176,
Харушевичъ Янъ, под. 127.
Хаухута Николай, под. 176.
Хватъ Яковъ, Данило, Грегоръ, под. 478.
Хваценокъ Мелянъ, под. 198.
Хведоровъ Анпмахъ, Пванъ, под. 512.
Хведоронекъ Яковъ, под. 249, Хведоровъ Нпкоаъ 330.
Хвеокннъ Опанасъ, под. 170.
Хвилоновь Хведоръ, под. 512, 514.
Хвиліончукъ Олекс й, Ппмонъ, под. 235, Хведоръ 261.
Хицюкъ или Копецъ, Ясюкъ, под. 92.
Хлевинскій на Хлевн Ыартинъ Станиславъ, р чиц. грод.

судья н ппсарь 153.
Хлуеъ Лавринъ, Янко, Кондрата, под. 239.
Хлодинсній Яковъ, лом. стр., Мстислав, город, нам ст-

никъ, 249.

Хл бко Семенъ, зем. 29.
Хиара Іоакимъ, подчашій, 155.
Хмаричъ Павлюкъ, под. 540.

Хи льникъ Степанъ, Авдюня, Оснпъ, под. 331.
Хи льницкій Станиславъ, под. 128.
Ходакъ Ыакаръ, Юхимя, под. 394, 395.
Ходзко, см, Борейко Ходзко.
Ходкевичъ. стародубов. ловчій, 189.

— Тадоущъ, михалов. староста, 189.
— Янъ, стародубов, ловчій. 189.

Ходкинъ Лукіанъ, под. 172, Ясько 168.
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Ходосовскій Матв й, зем. 65-.
Ходзко (Chodźko) Казиміръ Аитонііі БореВко. ловчій

и люстраторъ староствъ Ошиян. пов та, Е.36, 539.
Холодъ Вереней, Якута, Марко, под. 239.
Хомичъ Петръ, Орена под. 379, Матв й, Гапа 380, Де-

нисъ, Параска 388.
Хонькевичъ Хведоръ, под. 205.
Хотимскій Ярошко, под. 289.
Хоткикъ Харитонъ, под. 171.
Хоякъ Станиславъ, бояринъ 135, Янъ 136.
Хримцевичъ Францискъ, л щ. 100.
Хромикъ Семенъ, под. 254.
Хрщановичъ Варфоломей, лкд. радца 89.5
Худал й Мацвей, под. 512.
Худовка Хведоръ, под. 193,

ц.
Царевичъ Кондрата, под. 417.
Царь Хведоръ, под. 82, Павлюкъ, Василь 417, Царукъ

или Петрайтысъ 533.
Цегла Антоній, под. 423.
Цедронскій Андрей, коморникъ вилкомир. пов., 145.
Цекавій Криштофъ, под. 16.
Целепко Петрокъ, под. 26.
Ценкетисъ Адамъ, под. 35.
Церошко П тръ, под. 136, Цотъ, Яско 147.
Цеслюкъ Хведоръ, Уріана, под. 384.
Цехановецкій Казиміръ, Аытонъ дудинскій староста 194,

198.
Цехановичъ Іеронииъ, смолен, зем. писарь, 267.

— Прокопъ, под. 63.
Цехановскій Илья, стар, мечный, 198.

— Стефанъ Бенедиктъ, грод. регенть, 199.
Цецерко Бака, Андрей, л сничій, под. 208.
Цибулька Мартпнъ, под. 286.
Цибульскій Казиміръ, Матв й, под. 441.
Цивуненокъ Кузьма, Анципъ и др., под. 302.
Цимохвеёвъ Макута, Самсонъ, под. ?18.
Цимиховъ Пванъ, под. 26.
Цимошввичъ Юрко, Юстыыа, под. 493.
Цирулисъ Янъ, под. 41, Мнхаплъ 45.
Цитовичъ Павлюкъ, Василь, под. 281.
Цитовъ Кондратъ, под. 208. j
Циханчикъ Іосифъ, Юрій, Олссъ, бояринъ, 58.
Цицинокъ Захаръ, под. 190, Цуцунасъ Юрій 315.
Цишевичъ Якубъ, Казнмиръ 569.
Цурусъ Вавринецъ, Мотонъ, Зофія, под. 552.
Цюхцикъ Максимъ, под. 167.

ч.
Чайковскій Войтехъ, рокторъ витеб. ісз. коллегіума, 248.
Чалей, Андрей, Павлюкъ, под. 57.

Чанчоионъ Плья, под. 5.
Чарейна Юрій, Войтехъ, Ельжбета, под. 554.

Чарнель Фабіанъ, Кася, Маріанна 468, Матвій, Винцен-
тый, Анна 537, Леонъ, Катарина 538.

Чарнецкій Касперъ, под. 488.
Чарногалъ Вер мей, Матруна, под, 393.
Чарнецкій Касперъ, Казусъ, Леонъ, Катруша, Барбара 491
Чарнявсиій Адамъ, под. 77, Станиславъ, Антоніи, Магда-

лена 566.
Чарнякъ Ярмола, под. 25.
Чарторыскій Михаилъ, князь, великій канцлеръ В. Кн

Л-го, 250, 251.
Чарульчукъ Петрукъ, Грнцъ, под. 262.
Часновичъ Андрей, под. 526.
Чачура Гришка, пригоаный под. 302.
Чеберака Алекс й, под. 66, Чеберакъ Томашъ 105, Янъ 111
Чвлюкъ Матв й, под. 158.
Челанисъ Юрій, бояринъ, 458.
Чепикъ Кондратъ, под. 146, Данила 147.
Чепокунисъ Казпміръ, боярпнъ 458.

— Михаилъ, бояринъ, 457.
— Юрій, бояринъ 457.
— Якубъ, бояринъ, 457, Чепоканисъ 458.

Червинисъ Іосифъ, под. 137.
Червонный Юрій, Томашъ, Стефанъ, под. 469, Казиміръ 470
Черейскій Михаилъ, Станислава., оршан. грод. регентъ 201
Череуха Романъ, Хведора, Ельжбета, Палюша, под. 429.
Черневицкій, арендаторъ, 554.
Черневичъ Балтрукъ, зем. 29.

— Павлюкъ, зем. 39.
Черневскій Станиславъ, 63.
Чернявскій Яковъ, под. 127.
Черховичъ Мартинъ, под. 76.
Чесновичъ Іосифъ, под. 528.
Чеховичъ Пгнатій, скарбникъ ошмян. пов., 224.
Чижикъ Петръ,Самусъ, Андрей, Филнпъ, Барбара, под. 466

— Матв й, Миколай, Казиміръ 468, Магдалена 470.
Чижъ В., Павелъ изъ Боронной, стольникъ и бреет, грод.

судья 250, 251, 256.
Чиплиоъ Михаилъ, Янъ, под. 137.
Чирукъ Василь, Маріанна, под. 355, Максимъ 360.
Чисцикъ Гришко, под. 512, 514.
Човскій Станиславъ, стародубов. мостовничій, 535.
Чорнинкій Осипъ, под. 202.
Чорный Иванъ, под. 67, Хведоръ 207.
Чубичъ Демянъ, Есппъ, под. 236, Уласъ, Иванъ, 239.
ЧугинскШ Гришко, под. 512.
Чудовскій аддей, мечный Слонии. пов., 283.
Чужинъ Сішонъ, под. 283.
Чукисъ Мартинъ, Янь, под. 138.
Чулудисъ Стефанъ, Антонъ, Барбара 319.
Чумакъ Игнатій, под. 537.
Чунка Матв й, под. 164.
Чурба Матв й, видиниш. м щ. 99, 100, 101, Станиславъ

104, 112.
Чурейна Симонъ, Антоній, Гелена, П тръ 556.
Чурилко Янъ, под. 529.
Чурило Прокопъ, под. 262.
Чухна Одомъ, иод. 150.
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ш.
Шабанъ Антонъ, Базилій, Магдалева, под. 447, Юрій,

Янъ, Кристина 450.
Шаблинскій Юрій, под. 178, Шавбрасикъ 179.
Шаверновская Маріанна нзъ Моучихъ, 248.
Шавериовоній Іустннъ, кісв. стражнпкъ 247, 248.

— Франциш къ, панъ 247, 248.
— Юрій, кіов. страж. 248.

Шавнлисъ Антонъ, иод. 49.
Шавлянишкисъ, под. 17.
Шадкусъ Андрей, под. 177, Томашъ 179.
Шадуйкиоъ Казішіръ, под. 441.
Шакисъ Симонъ, под. 178.
Шальвисъ Янъ, под. 42.
Шаляпинъ Прохоръ, Цитъ, Стефанъ, зем. 302.
Шанд ровичъ Лейба, дорогич. еврей 375.
Шангинг, боаринъ 151.

Шапаго Станиславъ, Янъ, м щ. 42, Іоспфъ 46.
Шапиръ Гарасимъ, пригонный иод. 302.
Шапка-Путнловскій Казимірт., 4.

— Янъ, лптовскій скарбовый дворянинъ, 4.
Шаповаловъ Серг й, под. 168.
Шапяловсній Костюкъ, под. 202.
Шариппа, Алекс й, под. 162. Шарипянко Грншко 207,

Давидг, Яковъ 208.
Шарко Кузьма, под. 171, Шаркові. Матв й, Серг й 172,

Михалъ, Курило, Магдалена 466.
Шармонтъ Александръ, полонг. м щ., 39.

— Давидъ, полонг. м щ., 40.
Шарила Андрей, под., 153.
Шароборка Дмптрокъ, под. 88.
Шафаровичъ Теодоръ, м іц. 100.
Шацило Людвпкъ, 334.
Шваверновскій Іустннъ, Юрій, кіев. стражникъ н зем.

регентъ Внтеб. воевод. 220.
Швадковокій, чудянскій староста 192.
Шварцова Микелева, полонгов. єврейка, 40.
Шватель Антоній, Доминнкъ, под. 43, 44.
Шведовъ Лаврентій, под, арендаторъ корчмы, 248.
Шв дъ Грнцъ, под. 257, Андрей, Янъ 529.
Швецъ Казнміръ, под. 72.
Швомписъ Антонъ, под 178.

— Янъ, под. 17Ь.

Шевелён окъ Костюкъ, под. 288, Шевела Якубъ, Матеушъ
Уршула, Францишокъ 567.

Шевель Иалюкъ, под. 208, Шевола Іосифъ, Михалъ,
Аннсля 564, Стефанъ, Михалъ, Матв й 566, Ше-
волко Снмонъ, Викторін, Іосифъ, 569.

Шевчикъ Лукашъ, под. 30, Шовчукъ Григоръ, Тетьяна 387
Шедзко Алекс й, зеи. 29.
Шейбакъ Казииіръ, под. G9, Матв й 72.
Шеляшъ Нванъ, под. 3.
Шемдеровичъ Мошко, дорогич. еврей, 374.
Шеметова, 490.

Ше иисъ Яьъ, под. 42, Казиміръ 44, Балтромей 118, 121
Томашъ 122, 123, Матв й, Криштофъ, Симонъ 124.

Шенда Степанъ, зем. 29.
Шепелевичъ Діонисій Лазеревичъ, 189.
Шеперовичъ Матв й, Стефанъ, под. 552.
Шепетко Грпгоръ, Венедикта, Марина, Пруся, под 394.
Шепецисъ Янъ, под. 129.
Шерейко Казиміръ, Матв й, под. 550.
Шержантъ Іоспфъ, под. 135, Ваврпнецъ 137.
Шерипянка Аместра, Андрей, Степанъ, под. 207.
Шериаковъ, 529.
Шешко Мартинъ, полонг. м щ., 39.

— пли Кучукъ Михалко, под, 92, Казукъ 93.
Шидловскій Янъ, Іосифъ, под. 2о, Леонъ, 204.
Шикасъ Янъ, Петръ, Іосифъ, под. 475, Давидъ 482.
Шикело Василь, Урння, 377.
Шилгалисъ Іосифъ, под. 48, Янъ 44, Станиславъ 46.
ШИЛИНГЪ Людвнкъ, капптанъ 461,
Шилналюсъ Антоніб, под. 522.
Шило Грпшко, под. 25.
Шилинсній Антонъ, полонг. м щ., 39.
Шильвицкій Янко, Фплипъ, Змитрукъ, под. 473.
Шииакинасъ Вавринецъ, под. 134.
Шиманайтиоъ Янъ, полонг. м щ„ 40, Давидъ 49.
Шимонасъ Стефанъ, под. 259.
Шимончукъ Мпкита, Явтухъ 253.
Шинкевичъ Ахремъ, под. 200, Леонъ 482.
Ширино Симонъ, под. 422.

Ширма Бавелъ, подчашій пнв. пов. 282.
j — Станиславъ, 282.
і Ширма Щербинскій Антоній, смолен, коморнпкъ, витеб.

королев, писарь, 4.
Ширунъ Войтехъ, под. 78.
Шицко Денисъ, Аіапка, под. 425, Хведоръ, Томашъ, До.

рота 246.
! Шишка Андрей, Матв й, под. 134, Самусъ, Іосифъ, Мар-
! тпнъ 499.

Шишко Михаилъ, королев, шамбелянъ, 504.
Шкирпанъ Петръ, под. 34,
Шкроба Антонъ, Тимохъ, Прокопъ, под. 234.
Шкультецная Тересса нзъ Новацкихъ, оршан. городничина

200, 201.

Шкультецкій Казиміръ 200, городничій оршан. пов. 201.
Шлаюсъ Казиміръ, под. 44.
Шлёмовичъ Абрамъ, жндъ, арендаторъ, 287.
Шленисъ Андрей, под. 77.
Шляхтойць Юрій, под. 122, Хляхтнчъ Хведоръ 170.
Шлнцкусъ Матіяшъ, под. 44.
Шматъ ІГванъ, под. 227, Игнатъ 237.
Шмаукшта Мпколай, Станиславъ, Доминикъ, под. 468-
Шмовка Крнштофъ, под. 118.

Шмойловичъ Мордухъ, дорогич. еврей, 374, Абрамъ 375.
Шмуклеръ Верка, еврей, 97.
Шнабовичъ Игнатіи, гелдан. староста, скарб, дворянинъ

38, 55.
Шова Андрей, под. 198.
Шовачикскій Степанъ, 197.

76,
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Шолкевичъ Іосифъ, под. 78.
Шолковскій ІІгнатій, под. 35.
Шостакъ Іосифъ 83.
Шоцъ Василь, Регина, Настя, под. 450, Мацей, Томашъ,

Олеся 451, ІІетръ, Антонеля, Бартломей 452, Па-
раска, МпколаЯ 453.

Шпакъ Михалъ, Хведора, под. 378.
Шпилевскій Антонъ, под. 148.
Шпрогисъ Юргиоъ, Ши.чонъ,.под. 41.
Шпура Янъ, полонг. м щ., 40.
Штаубрежисъ Войтехъ, под. 179.
Шугаеръ Кузьма, Захаръ, Михалка, под. 3.
Шудъ Симоиъ, под. 422.
Шуйлисъ Игнатій, под. 314, Іосифъ, Рафалъ, Барбара 318.
Шукель Петръ, под. 120, Кршпіофъ, Янъ 125.
Шукисъ Мпхаилъ, бояріінъ, 457, 458.

— Вар оломей, под. 311, Янъ 318.
Шукшта Матв й, Янъ, под. 41, Сішонъ, Грпшко, Маріан-

на, 448, Іосифъ, Кристина 450.
Шулька Семенъ, Хв доръ, под. 261.
Шульцъ Константину смолен, стражникъ, 434, u витеб-

скій комендантъ 436, 437.
— Франциска, смолен, стражнпкова изъ Б лышхъ,

въ 1-мъ бран Корейская, 434, 436, 437.
Шулякъ Матв В, Янко, Михалъ, иод. 472.
Шуиачонокъ Савка, Янко, под. 305.
Шумовичъ Леонъ и Схоіастыка, казимірскі старосты

277, 282.
Шункутисъ Антонъ, под. 178.
Шунцеевъ Мартинъ, под. 512.
Шуписъ Новикъ Антонъ, под. 311.
Шуркова боярка 135.

Шурнулейна Гришко, Ынхалъ, Антоній, Агата, под. 552.
Шурпа Мпколай, Якубъ, Леося, под. 451, Адамъ, Апо-

лонія, Авдотя, 454.
Шуханъ Малашка, под. 168.
Шуцкій Клишъ, под. 2.

щ.
Щакунъ Гршпко, Наумъ, под, 148і

Щербичъ Максимъ, Дарья, под. 401.
Щерки Микита, под, 249.
Щитъ Петръ, под. 76.
Щедрый Ясько, под. 196.

Щотка Хведоръ, Максимъ, Селивонъ, Роза, под. 478, Да-
нило, Янукъ, Семенъ 479, Янукъ, Тадеушъ 483.

Щука Казішіръ, Ева, под. 419.

э.
Эйсимонтъ Анзе.іь.мъ, 282.

— Юрііі, ксендзъ, инфлянт. каноиикъ 277, 282.
Эйсиновы, бояре 151.
Эксціонъ Михалъ, иод. 508.
Эліяшевичъ Лсіїб.і, еврсіі 98.

ю.
ІОдейкисъ Станис.іавъ, под., 177, Мартинъ 178.
Юделевичъ Давидъ, м щ., 76.
Юдзенокъ Андреи, под. 169.
Юдковичъ Мендель, дорогнч. оврсіі, 374.
Юзонокъ Дампдъ, под. 202.

Юноша Домбровскій Пгнантііі Фаддей, генеральный хо
ружій Вилкомир. пов., 94, 95.

— Янъ, Вилколир. стольннкъ, 95.
Юрага Семонъ Юрій, боярипъ, 136.
Юргелевичъ Казиміръ, иод. 281, Михаилъ, Ева 548, Ва-

силь, Матв й, Игнатій, Касперъ, Текла, 550.
Юргвнъ Іоганъ, под. 77.
Юргутисъ Вавринецъ, под. 46, Симонъ 183.
Юревичъ Іосифъ, вонден. стражникъ, 520.
Юркевичъ Томашъ, Казиміръ, Мпхалъ, ІОзефъ, Францисъ-

Даніель, под. 482, Янъ 483, Пгнатій, Грегоръ,
Бартломей 499, Василь, Грегоръ 500.

Юркелевичъ Домпникъ, 72.
Юрковъ Корнило, Лукашъ, под. 2 74, Янко 295.
Юркусъ Потръ, под. 259.
Юркшевичъ Антонііі, 528.
Юрчукъ Бонифацій, Кастуля, Янъ, Томашъ, Казиміръ

481, 488, Францией, Настуся, Тересса, Марко,
Антонъ, Катруша, Янукъ 490, Бартломои, Авгу-
стынъ, Мартынъ Якубъ, Юрукъ, Агата 491.

Юршевичъ Іосифъ, под. 526.
Юршикіанъ Матв й, Зофія, под. 546.
Юхимовичъ Яякель, дорогич. еврей, 377.
Юхневичъ Михалъ, л ид. радца 89.
Юховскій Петръ, 88.
Юцюсъ Михалъ, под. 178, Іосифъ 179.
Ючерисъ Казиміръ, под. 43.
Ючка, под. 88.
Ючинокъ Василь, под 288.

я.
Явга ПІиионъ, под. 178.
Явдзелись Янъ, под. 314.
Явтакисъ Мартинъ, под. 177.
Ягутисъ Юрій, под. 103.
Ядзисъ Якубъ, под. 423.
Явлосевичъ Бенодпктъ, Петронола, Станиславъ 493.

ЯЇДОВОКІЙ Янъ, под. 45.

Язонекъ Антонъ, зем. 29.
Янииовъ Кандрашъ, под. 3.
Якимчики, под. 91, 93.
Яковинъ Василь, Кондрата, под. 512.
Яковицкій Алскс й, под. 121, 193.
Янстасъ Оома, под. 338.
Якублевичъ Янъ, Дорота, Анна, Адамь, Тадоуіпь, іпд. І Н
Якубовичъ Янкель, полонг. оврой, 40, жур 76.

— Василь, под. 230, Янъ, Ионедиктъ, Леонь, Аниа.

548.
Якубовскій ома, под. 178.
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Якусикъ Симонъ, Ульяна, под. 360. Д нисъ, Анна 361.
Якутисъ Матыашъ, под. 312.
Янушонекъ Курило, под. 81, Якусикъ Мпхаилъ, Василь,

Уетннія, Гапка 353.
Якушъ, под. 84.
Якшевичт» Павлюкъ, Томашъ, Мііколай, под. 468.
Яионтъ Янъ, Казиміръ, Елена 369.
Янишевская Венедикта овруц. иодстолина, 21, 24.
Янишевскій Казішіръ, овруцкій подсюлій, 21, 24.
Янкевичъ Іосифъ, дорбянскій органистъ 41.

— Стефанъ, Андрей, иод. 482.
Янкеліовичъ Хацколь, жидъ, будицкій арендаторъ, 208.

— Мордухъ, дорогич. еврей, 375.
Янковскій Антонъ, под, 45, Стефанъ 482, Симонъ, Юзефа,

Адамъ, Михалъ 556.

— Миколай, ассесоръ В. Кн. Л-го сеймовый коми-
саръ, 536, 539, 562, судья 573, 574.

— грод, регеитъ Лид. пов,, 511.
Янкотъ Ваврннецъ, под. 283.
Яновичъ Іосифъ, под. 125.
Яновскій Стефанъ, Матв й, Андрей,.Самусъ, бояринъ 58.

Янучовъ Гараско, под., 250.
Янушевичъ Давидъ, под. 46.

— панъ, его фольварокъ Петровичи, 536.
Янушкевичъ Лукша, Андрей, под. 134.
Янушкевскій аддей, 8.
Янчевскій Кароль, 88, предс датель россіен. грод, суда

257.
Янчонокъ С ика, Андрей, Прасковья, под. 413.
Янъ Ш, король польскій, 181.
Ярижинакъ Василь, под. 84.
Яришонко Данило, Ходоръ, под. 62.
Ярманкевичъ Антонъ, под. 72.
Яриолннъ Самусъ, Деипдъ, под. 148.

Ярмоловичъ Базиль, Францишекъ, Миколай, под. 498.
Ярмоловъ Яковъ, под. 26.
Ярмолюкъ С менъ, под. 262, Тоиашъ 422.
Ярмошкинъ Аудокпмъ, Тииощко, под. 273, Василь, Хни-

ко 296.
Яроиенекъ Альхяыъ, Гаврила, пригон, пэд. 303, Кон-

драшъ 304.
Ярошевичъ Янъ, под. J8, Ярошевъ Гришко 196.
Яроцъ Янъ, Параска, под. 333.
Ярошъ Юрій, Андрей, Антося, под, 452.
Ярудъ Викторій, зелскій рогентъ Жмуд. княжества. 284,

полковникъ Россіен. пов., 460.
Ярушайтисъ Антоній, иод. 311, Адамъ 312, Борнать 313.
Ясковдисъ Антоній, под. 45. х

Ясно Янъ, бояринъ 459.
Ясковдъ Янъ, под. 48, Ясковднсъ Анюнъ, 45, Петръ, 46,

Іоснфъ 47.
Яскунасъ Шпмонъ, Агата 316.
Ястрембскій Янъ, панъ, 148, 149.
Ясулисъ Юрій, под. 183.
Ясутисъ ВарооломеЗ, под. ЗП.
Ясюкевичъ Миколай, под. 423, Андрей, Степанъ, Янукъ,

Лавру к і., Тадсушъ, Мат ушъ, 491.
Ясюкунецъ Мартинъ, Андрей, Крпштофъъ, Цейлюшъ, под,

421.
Яутзамиоъ Янъ, под. 183.
Яцкусъ Янъ, под. 164.

.
доровичъ Якубъ, под. 122, Янъ бояринъ 139.

едоровскій Іоахнмъ, под., 69.
едоровъ Лукашъ, Курило, под. 293, Гришко, Куливл

396, Кононъ, Василь, Яковъ 512.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ.

А.
Авижли, село 312, 314, 315, 317, 321.
Авмжлянская корчма, 310.
Ажубали, село 458.
Ажугирцы, село 267.
Акменисъ, заст нокъ 4Ь8.
Александрово, село им. Рамшина, 202.

Алекс ева служба, 2.
АЛЬКИШКИ, держава въ Жмуд. княж., въ пов і Малыхъ

Дырвпнъ, 183, 184, 185.
Андрейки, село 83.
Анкуды, село 431, 432.
Антаарда, р ч. 532.
Антовиль, село 77, 78.
Антоколь, им. въ вилен. в-в , 12. деревня 15, 16, 19.
Антонайци, село 17, 19.
Антонели, село 17, 19.
Апкалишки, село 529.
Арціомъ Дубъ. уроч. 480.
Асталопы, село им нія Кобыльникъ, въ Вптеб. провинціц,

323, 324, 325.
Астапковскіе грунты, 282.
Аукалишки, село 529, 530, 534.
Ауксуды, село 45.
Аукшк ли, село 283.
Аукшіоя, лугъ 114.
Ашкаиишкисъ, лугъ 110.

— ручей, Ш .

Б.
Бабиними, нм. 194,

Бабнино, полслужба, 2.

Бавмы, село 178, 17У.

Багно, боръ 251.

Багрнновъ, село нм. Оскрес ня 200.
Байраши, боярское село 554, 556, 562.
Бакшты, село 26, 259, 550.
Бакщаиская бискупская пуща 550.
Баландышки, обрубъ 50.
Балашевскій полетокъ, 212.
Балиновицкая волость, 167, 173.

— церковь, въ балиновпц. староств , «на приходскую
церковь дявнишняго наданія грунта — полторы
службы» 167.

Балиновицкій дворъ,-174.
Балиновицноо староство, 166, 175.
Балиновичи или Зар чьо, село 167, 175.
Бадтерны, село 267.
Бальчики, озеро 70.
Баранова см на, 64.

Басажабовка, р ч. 471.
Бачошовская пустка, 93.

Безводничн, село Мб.

Безд жъ, село 405.

Безковщизна или Скнпоровщнзна, нм.въ Мин.воевод.154—7.

Безневицкая отчина, 27.
Безхл бицкая цегельня, 230.
Безхл бичи, село 226, 227, сподъ ни. ъ ос длыхъ уволокъ

7»/s», 234, 243, 247.

Бенайцы, соло 48.
Бенюны, татарскій фольварокъ пана Соболевскаго 536.
Бердунсній дворъ, Михаила СеГіфарда, 539, 540, 541, сі-

ножать 542.

— гай, 542.
Бердуны, фольварокъ, 042.
Бсрезакъ, село 67,

Березина, боярское соло, 552, 562.
Березовка, озеро, 425.
Березовое болото, 68.
Бсркозовка, поло (obszar), 226, цегельня 230.
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Бецюшки, с ножать, 487.
Биндра, лугъ 114.
Биржи, )роч. 486.
Биркозы, село 233, 243, 247.
Битуръ, поле ;obszar), 226.
Біацюшки учасюкъ (25 морг.), 486.
Блиндинъ, засг нокъ села Макаровщизны 496, 497.
Бловка, село 209, 210.
Бловская гребля, 209.
Блукисъ, с ножать 101.
Блыжисъ, с ножать 20

Бобровники Великіе, село 115, 117, въ немъ 12Уи ув.
119, 130.

— Малые, село (10 ув. 117), 130.
Бобруйсній трактъ, 335.
Бобруйскъ, городъ 336.
Бобтовскій трактъ, 266.
Бобыле, 511.
Богдяковщизна, полетокъ 251.
Бодяки, село 173.
Войковская уволока, 474.
Бокшишки, село 567, 570, 574.
Болотинскій дворъ, 513.

— магазинъ, 513.
— млынъ, 513.

Болотня, u и. 513.
Больдики, село 550.
Больники, село 106.
Больницкій л съ, 106.
Болыиан улица въ г. Виштынц , 76.
Большій Врубъ, село 435.
Большое озеро, на груат города Виштынца, 76.

Большое село (Wielka wieś), 439, 444.
Болюсово, село ии. Рамшнна, 202.
Боляны, село 148.
Бонда, поле (obszar), 226.
Боревица, озеро 66.
Борисовщизна, селе 204.
Борки, островъ уроч. съ 9 бортями, 213.
Борковщизна, уроч. 136, 140.
Боровики, село 463, 474, 475, 476, 477, 502, 504.
Боровинка, р. 67.
Боровое, село 153, Ивенское 55S.
Борковщизна, с ножать (на 14 морг.) подъ с. Головлями,

465.
Борсуки, полслужба, 2.
Борткели, село 42, 51.
Боцимовщизна, пустка 93.
Бочечники, держава вь Ошмян. пов., 536, село 537, 539,

565.
Бочвчницкій дворъ, 537.
Боярышни, село Пурвсн. староства, въ пов г Малыхъ

Дырвянъ, 307.
Браславскій новіть, 28.
Брацлавское воеводство, 83.
Брашкилики. обрубъ 47.
Вреіги, село 112, 113, 114, 115.

Брестское воеводство, 175, 250, 251, 256, 292, 415, 417.
Брестсній пов тъ, 256.
Брестъ Литовскій, городъ надъ р. Бугомъ, 404.
Бриндишки или Свинцянка, им. 83.
Бровчинъ, им. въ витоб. пов. 247.
Бричицкая корчма, 464.
Бричицкій млынъ, 484.
Бричицы, фольварокъ, 464. 504.
Бродница,. деревня 222.
Брозги, село 106, 108. 114.
Брозово, село 144.
Брозовщизна, село 144.
Бронная Криница, озеро 66.
Бружи, село 178, 179.
Брушкишки, обрубъ 50.
Брычицы, фольварокъ им. Веселаго Двора, 462, 464, 502.
Бубновое Гаище, уроч. 480.
Бубны, уроч. 480.
Буге ни, им. 462.
Бугъ. р. 255.
Будавестъ, вороновско озеро 333.
Будиволы, село земянское (14 ув.), 130.

Будище, поселокъ 61, с ножатъ. уроч. на 200 возовъ, 212.
214.

Буйвидишки, обрубъ 49.
Бургякы, село 164.
Буринъ, им. 28.
Бугъ, р. 255, 404.
Бучи, село фейданскаго староства, 259.
Бучкишки, обрубъ, 50.
Быховецъ, озеро 66.
Быховскій пов тъ, 514.
Быховъ, городъ 28.
Бычиха, иолетокъ, 212.
Б лая, село 23, 24.
Б левица, вороновское, озерко, 333.
Б лицкій гостинецъ, 484.
Б ловцы, луга 31.
Б лостонъ, городъ, 307.
Б лоусово, соло 275, 292, 293.
Б лоусовская волость, 294.
Б лчъ, им. въ Р чиц. пов. 145. 146, 149.
Б ль, село 169.
Б льская земля, 89.
Б ШИНКОВИЧИ, городъ, 193.

в.
Вавуличи, село 405.
Вазіорье, им. подъ соломъ Волковцаии 516.
Вака, им. въ Трок, воев., 68, село 69, Вака мурованная 73,

— 74. р ка, 68, 70, 73.
Валины, соло 178, 179.
Вальни, село 565, 572.
Ванагишки, уроч. 136, 140, 144.
Варшава, городъ 74, 221, 484.
Василевичи, соло 570, 572.



- 6 U 7

Василевка, затонъ 226.
Василишки, обрубъ 49.
Васковска, служба 2.
Васьково, село Лососин, фольварка, 302, 305.
Вацкій дворъ, 73.
Ведричь, р. 168.
Ведровицкія поля, 485.
Векшня, пи 303. Векшняны, село 458.
Вела Мельница, с вожать, 103.
Веляши, село 319, 320, 321.
Вел нскій пов тъ, въ жом. княжеств , Ь20.

Великій л съ, с нож. уроч.на 100 возовъ, 212, островъ—
уроч. съ 73 ульяші 213.

Венгрово, давнишнее Свентор чь им. въ Вплкомир пов
95, 114.

Венгровская волость, 106, 107, 108, 114.
Венгровскій дворъ, его описаніе 95.
Венеція, озерко въ Св тлянахъ, 447, 451.
Венницкая корчма, J61.
Вента, р. 303, 309, 311, 312.
Вержавка, р ч. 69.
Веселый Дворъ, им. въ Слонин, пов. 462, 463, 469, 489

и фольваркъ 602, 504.
Вешеневщнзна, уроч. 282.
ВИВШИКИ, с ножать 20.

Видишки, м стечко въ Віілкомпр. пов, 95, 96, 99, 101,
102, 103, 107, 103.

Видугеры, село 464, поле 497.
Видугиры, уроч. гай, 464, 497.
Видуклевскій пов тъ, въ жмуд. княжеств , 283.
Вижаны, им. 143.
Вижунки, им 267.
Викаржишки, обрубъ 47'
Винторишки, фольв. 112.
Виленская экономія, 115, 129.
Виленскій гостпнецъ, большая обществен, дорога, трактъі

15, 19, 420, 415.
— ціарскій монастырь, 25, 28.

Виленокое воеводство, 8, 9, 21, 115, 131, 420, 421, 424,
437, 433.

Вилія, р. 445, 446.
Вилковижна, боярское урочищ -поселокъ, 139, 141.
Вилкоиирсній ііов ть, 266, 268, 338, 438, 456, 460.

— костелъ, н̂а него аннуата съ Пунь п всего Помуша,
339.

Вилкомиръ, городъ, 266, 456.
Вилкушки, пустка і 14.
Виловдзы, село 103.

Вилуйца им. 458.
Вильна, горэдъ 23, 31, 51, 59, 68, 70, 71, 73, 107, 126 129

424, 455, 510, 536, 560, 561, 571.
Вилюмишки, соло 44, 53.
Виляская корчма, 310.
Виляши, село 314.
Виницкая земля, 284.
Винче, село 405.
Винчишки, пустка 113, Винцншки 114.

Вирстеники, село 44.
Висеневщнзна, уроч. 282.
Висконтышки, обрубъ 49.
Вкони, село 167.

Витебская провинція, 215, 268, 276, 2ó\ 287, 239, 290,
292. 295, 298, 306, 323, 325, 326.

Витебскій королевскій зшокъ, 1.
— іез. коллсгіумъ, 248.
— пов тъ, 247, 293,
— «у здъ» (пов тъ), 436.

Витебское воеводств), 1—3, 5-7, 28, 32, 61, 166, 175
215, 247.

Витебскъ, городъ, 1, 5, 61, 85, 174, 202, 215, 219, 268
275, 285, 290, 333, 334, 411, 434, 436.

Витовъ, р ч. 68.
Вицеръ, вороновское озеро, 333.
Вицюны, село 18, 19.
Вишневка, озеро 425.

Вишневская плебанія, ея деревня Урленента, 536.
Вишневсній дворъ, 536.

Виштыиецъ, городъ, на магдебургскомь прав , 75, 79.
Виштыницкая пуща, 75.
Виштынецкій ді^ръ, 74, 75, 79.

— кагалъ (школа, t синагога), 79.
— млынъ, 76, 78.

Виштынецкое старэствэ, въ ковеи. пов., 74—80.
Вловка, село 206.
Вовковна Христа, уроч. 475.
веская крішаца, 67.
Возовникн, село 29.
Войдишки, заст вокъ 480.
Войнейки соло 49.
Войницкій л съ, 53.
Войнадзенента, соло 451.
Войіенишки заст нокъ, 267.
Войткуны, грунтъ 458.
Воланы, села 179.
ВОЛКИШІІИ, с ножать 101.

Волновское поле, 516.
Волковцы село, 515, 516, 517.
Воловая, деревня 106.
Волковыскій пов тъ, 131, 141.
Вол)гино, служба, 3.
Волока, поле (obszar), 226.
Волтунскіе грунты, 112.

Волчекъ въ здная корчма, заст нокт. 302.
Волчовская корчма, 305.
Волчья Яма, уроч. 474.
Волынскя закута, 68.
Волынцовъ село, 67.
Вользы. соло, 35,
Вороничи село въ лад. пов., 93.

Вороново, им. въ Витебской провинція, 326, 326, 332. 334.
Вороновская волость, 333.
Вороновскій дворъ, 333.

Ворончиная Сосна, урчоч. 474.
Воръ, уроч. затокъ, 226,
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Выгонное, пустошь 58,
Выдренко село 67.
Вымнянскій дворъ, 6.
Высокій Дворъ, им. въ вилен. экономіи, 115—120, 131.
Высоко-Дворская волость, 131.
Высоко-Дворскій ключъ, ПО, 129, 130.
Высокое им, въ Рогачевскоіі провішціи, 210, 213, 214.
В дьма гора, 485.

г.
Гавриловъ, околица 181.
Гайбойщизна, грунтъ (94 мор.) 487.
Гайдебуды, ручей 143.
Гайдуки, въ здная корчма 302.
Гайлово, заст нокъ, 23.
Галдыкишки, обрубъ 49.
Гале, болото 188.
Галуновичй, село 554, 556, 562.
Гальксми, село 7G.
Ганчаровщизна, уроч. 497.
Гарасимовщизна, пустка 9?.
Гарачи, село 565.
Гарково село 170.
Гатище, заст нокъ, 435, 437.
Гдансекъ, городъ 484.
Гейстуны, соло 536.
Гелвакскій Францисканскіи монастырь, 418, 419, 420.
Гэлуты, (Giełucie) село 569, 572.
Генюшовскіе грунты, 282.
Гатище, застЬнокъ 286.
Гервяты, село 18—20.
Гєрмановсній грунтъ (13 увол.), 487.
Гериановъ соло и фольваркъ въ смолен, в-в , 63—5.
Гермолонка уроч. подъ м сточ. Скифетомономъ 528.
Герницкія дволокіі, 501.
Геры село, 130, Германовскій заст нокъ 501.
Гетманская Волька, село 405.
Гизоли трискаго староства, 318.
ГИКОВСКІЙ заст нокъ, 125.
Гинвило, им. 338.
Гинедзи, село 178, 179.
Гинетынцы село 102, 107, 108.
Гинишскій л съ, 112.
Гинтвары, соло 104, 108.
Гинтинисъ, л съ 103.
Гирики соло, 463, 469, 471, 485, 492, 493, 494, 496, 497,

502, 504.
Гиры, село (НО ув), 125.
Гликная, уроч. 263.
Глинище, рогъ села Гириковъ, 485.
Глисиа, озеро, 220.
Глубокій Вііръ, здст нокъ, 480.
Глушица, островъ—уроч. 212.
Глыбец-ь, озеро, 333.
Глиїочка, село 153,162.

Гнеинскіе грунты, 501.
Гн вчицы, пи. 265.
Гобуда сею им. Рамшина, 202,
Говинище, долина, 541, 542.
Голенищево, фольварокъ въ браслав. пов., 28—32.
Голенищовскій дворъ, 30.
Головли сою 463, 464, 465, с, (32 ув.) 481, 483, 484, 489,

ого уволоки 492, 502, 504.
Голуба, р. 475.
Голубовщизна грунтъ 474, 477.
Гондришки, с ножать 258.
Горд ловъ, озеро 66.
Горивода, им. 185.
Горки, городъ, 248.
Городецъ, иолслужба, 2.
Городечна село 189, 191, 192, 193, 194.
Городище, груытъ, 67.
Городнечанская пуща, .193.
Городичовскан с ножати! 542.
Городня, им. въ Витеб. воевод., 215, 219, село Лососин-

скаго фольварка 302, 305.
— озеро, 220.

Городнянка. р. 301.
Городнянское озеро, 217,
Горы или Слобода, въ Л сищахъ, 65, 67.
Готово, соло 405.
Грабалы, засі нокъ 118, или село 130.
Градка, болото, с ноасать уроч. на 100 возовъ, 212-
Грешкали, уроч. 103.
Гривы, им. 288.
Гркганншкіі. заст нокъ, 456, 458, 459, 460.
Грикишки, с нчжать 101.
Грицковщизна, фольварокъ 572,

Гришкивый Рогъ. уроч. 212, островъ уроч. съ 30 ульями
;-'13, 214.

Гродзы, соло 117.
Гродна, і родъ 277, 283.
Гроднонскій гостинець, 70, 73.

— пов тъ, 277, 515.
Громадишкк, боярскоо урочище—иссолокъ, 139, 141.
Грудъ, обрубскіи фольварокъ, 177.
Гуделишки, село 427.
Гудфейлисъ, лугъ 111.
Гумничико, п'Лслужба, 2.
Гуииище, островъ—уроч. съ 11 ульимп и 7 бортями 213.
Гунклишки, боирскоо село, 138, 140, урочище 142.
Гуско, им. въ витеб. воевид., 2.
Гуты, село, 313, 315, 321.
Гутище, пуща, л съ, 226.

д.
Давидгородсцкоо княжество, 166.
Дазулесовня, поло въ Балиновиц. староств . 167.
Дальная Лида, пос локъ, 212.
Даииловскъ, село въ Мстислав, воевоц. 522, 524, 525
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Даниловщизнг, грунтъ, 254.
Данишевская граница, 447.
Дарбяны, м стечко 38, 41, село 51, 53.
Двораниновичи, соло 336, 337.
Дворецній гостинець, 477.
Дворшце, уроч. с ножать, 541, 542.
Дворцишки село 423.
Девейнисъ, гунтъ 458.
Дегеси, село 36, 37.

Дегульское войтовствэ, 267.
Делятичи село 554.

Деиехи, им. 188.
Держина Вета, лугъ 112.
Деховщизна, уроч. 416.
Дехтеринскій лохъ, 188.

Дирвяны Малые, пов тъ въ Жмулсі;. княжсств , 307.

Дичуны, с ло 266, въ немъ 41/* п '/а уволокъ 267.
Дк пръ, р. 212.
Добровки село, 405.

Добрынскій, дворъ, 248.
Добрыня, им. 247.
Довбяны, село, 42, 54.
Довгердишт-, им. 574.
Долгая, цолетокъ 251.
Долгій боръ, 67.

ДОВГІЙ л съ, с ножать, 487.

Долгое, урочище, 436.

— озеро, 425.
Домброва, им. 517, 519.
Домеховская Слобода, ил. въ Р чиц. пов., 185—8.
ДорбянсніИ дворъ, 28.

— костолъ, 50.
— млынъ, 04.

Дорогичннская школа (синагога), 376. 5

Дорогичннскій костолъ съ Францасканскимъ монастыромъ
деровяыиыи, на Панской ул. 374,

Дорогичішское графство, 340, 367, 388. 398, 404, его
ограніічоніе 405, 406.

Дорогичинъ, вотчинный городъ Дорогнчппского графства,
:І40, 371, 374, 376, 386, 404, 405, 406.

Дороховщизна, им. 524.
Дорошовщизна, грунтъ (14 мор.), 457.
Дрегнишки, обрубъ 49.
Дремуцовцы, соло 490.

Дривос къ, застЬнокъ (V* ув.), 130.
Дубакинъ, околица, 312, соло 320.
Дубина, иолетокъ, 251.
Дубишни, соло трііскаго староства, 320.
Дубовое, уроч. 175.
Дубоо, уроч. 263.
Дубойская корчма, на Пинскош. гостннц 230, 243.
Дубойская каплица, съ олтарями Св. Андрея и Св. Пгна-

тія, 230.
— волость, 241, 247.
— цорковь, оиисаніо оя, 230, «юдъ нею фундушемъ

наданого грунта дв вольныхъ уволоки» 232.
Дубойскій фолыпрокъ, 222.

— дворъ, 227, 241.
Дуболисъ, ручей 103.

Дубоя, им., 222, 226, село 227, «гербъ Дубоп» 229, 230,
село (12 ув.) 231, фольваркъ 241, 242, 243,

245, 247.
Дудищки, засг нокъ 422.
Дудская пуща, 554, нм стъ обширность на н сколько

миль 562.
Дудсное староство въ Ошмян. иов., 543, дуикое 545. Ь46,

5+7, 548, 552, 553, 560, 561, (Dndzuio) 562, 563.
Дуды, м сточио 545, 562.
Дукишки, с ножать, 20.
Дульбели или Контрелн, заст нокъ 317.
Дьпличовская нива, называемая Сміподовская, 480.

Е.

Евласная корчма, 230, 243.
Евласкій млынъ (мельиаца), 243.
Евлаши, уроч. 22^, Евлосы 227, 230, 243, 147.

Еленская корчма, 66, 87.

ж.
Жаблиндинъ, уроч. 492.
Жарновка, уроч. 542.
Жатысъ, лугъ 112.
Жаходно, заст нокъ, 304.
Жвинклишки, обрубъ 46.
Жвирблишки, грунтъ 102.
Жэл зкикъ. озеро, 220.
Жеркшты, село 312, 313, 314, 315, 321.
Жеркстяиекая корчма, 310.
Жерсцянка, заст нокъ 28,

— корчма, 31.
Жибиники, село 43.
Жигалокъ Малый, домкельское озеро 143.
Жидранскій дворъ, 114.
Жижино, служба, 3.
Жиздра, лугъ ПО.
Жмудское княжество, 177, 182, 183. 257, 261, 283, 424.

— епископство, 317.
Жиуйдки соло 106, ПО.

Жмудское (сЖоиоитскос») княжество, 307, 445.
Жалтышки, заст нокъ, 458.
Жудевщизна, заст нокъ, 566, 567, 572.
Жукойни, село (15 ув.), 128, 130.
Жуперни соло, 429, 432
Журжишки, пустка, 105.
Журы— Мажона, обрубъ 46.

з.
Заболотье, соло 568, 569, 571, 072.

Заборово соло, 168.

Заб лино, село 218.



Завилейское войтовство, 117, 12С, 129, 130.
Заводы пли Маховская деревня 142.
Загоришки, деревня 142.

Загорье, деревня, 86, 87, 88, Загоришки 141.
Задворье, полетокъ, 254, 280.

Заднеселскій десяток*, 2, 3.
Зал жники село, 218.
Зал сье село (15 ув.) отд ленное отъ п иы нія Кокотова.

въ Мстислав, воевод., 198, 199.
Зал шены село 93.
Заметим, с нож. уроч на 150 возовъ с на, 226.

Замостье, островъ, уроч. 212.
Занивье, сею им. Путилова, 62.

Заньковщизна фольварокъ въ Мстислав, пов. 527, 523,
525.

Заполье, село 153, 162, Заплпсье 405, 462, 465, 468, с
(5 ув.) 469, 471, 476, его уволоки 492, 497, 502.
504, его граница 540, 541, 542.

Запрудье, село 326, 329, 332, 333.
Запушная, груятъ 493.
Зарановка, р. 274, 275, 276.

Зар чье, дорогнчіін. село, 379, 381, Зар чка, предм стье
г. Дорогичила, 404, 406.

Засимовсное болото, 176.
Заставим, село 179.

Застарчини пли Климовщизна соло им. Путилова, 63.
Зас чье, село 467, 471.
Зв ринецъ, или Тростоватка, лугъ надъ р. Льсною, 416.
Здятелка, р ч. 463, 464, 480.
Здятельскія гостішецъ, 480, 485.
Здятельскій господар, замокъ 484.
Здятельское графство, 477.
Здятелъ, им. 464, 486, 487, 501.
Зеленная Буда, село 139, 141.
Зельвы, село 43.

Зміевщизна, поле 4Є6, 495, Зміевцы 501.
Заповицкое поло 282.
Зубринное Болото, моховое урочище 67.

и.
Иванишки или Іоганишки, королев, село, 539, ІІваниская

держава, 540, 541, держава 542, 543.
Иваницкая с ножать, 541.
Иваницкій попасъ (пастбище), 541.

— дворъ, 541.
Иваницкія могилки, (кладбище) 541.
Иванчиковщизна, пустка, 93,
Ивенецъ, им. 155, 157.
Ивниская пуща гетмана Огинскаго, 556.
Ивье. им. 560, 567, 569.
Игнатовичи, уроч. 282.
Избище, уроч. 177.
Илино служба, 3.
Ильга, р. 459.
Илыи, село 456, 459, 460.
Илючи, поддорогнчішско село, 404, 407.

Имгласы, с нож. уроч. 211, Имгласкъ, на 200 возовъ 212,
Пмглай или Зал сье, островъ-уроч. съ 20 ульями,
213.

Импильжскій л съ, 53.

Импильты Старые, село, 48.
. — Новые, село 47.

Индраны, им. 114.
Инфлянтское княжество, 149, 152.
Ирцищево, им. въ Мстислав, воевод. 523.

I.
Іоганики или Иваники, королев, соло, 539, 510.
Іовневичи, уроч, 536.
Іововое поле, 188.
Іодапурвисъ или Аленишки, заст нокъ 267.
Іодзэ, село (6 ув.) 35.
Іозетскій мохъ, 188.
Іонайцы село Жмуд. епископства, 317.

к.
Кадаришсное староство, 131.

Кадаришки или Саджавки, село 142.
Кадаришская волость, 144.
Кадары, держава въ Шавдов. пов., 256, 257, 258, 259, 260-
Кайришки село трыскаго староства, 315, 316.
Калиновый логъ, 67.
Калита, с ножать, 487.
Кальварія, им. 144.
Кальнишки, село 313.
Кальняны село 179, 180.
Каменецкая волость, 152,
Каненецкій замокъ, 416.
Каменецъ, им., 149, 152.
Каменистое уроч. 436.
Наменица, уроч. 497.
Каменка, урочище, 139, 141, 143.

— фольварокъ въ Рогачев. пов., 511,512, 513, деревня,
513, 514.

Каменное, полслужба, 3,
Капустели, селв 110, 112, 114, 115.
Нарасевиа, озоро 425.
Карассво, озеро 425.
Карачовка, р ч. 471, 497.
Нарспишки, с ножать, £0.
Карниловсній трактъ, 194.
Карповый Рогъ, уроч. 212, островъ—уроч. съ 16 ульями

и 12 бортями 213, 214.
Кары уроч. 143.
Каунелишки, іпетка 114.
Кашановская пустошь, 189.
Кейстснишни, пустка 113.
Кепатишки, засгЬнокъ, 458.
Кережи соло, 316.
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Карплашина, заст некъ (Vi ув.,) 123, 130-
Киланишки, заст нокъ 267.

Киркилы, село (2 ув.), 36, 37.
Кирна, лугъ 112.
Киши село 183.
Нлапинка, р. 66, 67, полетокъ 66

Клапинская церковь, деревянная на нее полуволоки земли 66.
Клапинъ, ленное село въ р чіщ. лов., 65—8.
Клежицкая служба, аренда 3.
Клепецъ, вороновско озеро, 333.

Клепши, село 106.
Клишевичи село 502.
Клинки, село 326, 331, 332.
Клиновый гостинець, 152.
Клины, полетокъ 251.

Клишевичи, село, (10 ув.) 463, 472, 474, 475, его грунты
477, 502, 504. .

Книсгушки, боярское село (6 ув.), 120.

Книтышки, село 108, ПО, 111, 112, 114, Книстушки 130.

Княжное озеро, 333.

Княжья с ножать, (30 морг.), 464.

Кобыльники, им., 301, Внтеб." провіінціи 323, 325.

Ковяльчуки, село 83.

Коварская дорога, 95.

Ковенскій пов тъ, 74, 144, 266, 418, 535.

Ковна, городъ 107.

Козевичи село 562.

Козельскъ, им. ЫІІХ. Лузины, 32, 514.

Козинскъ, село, 220, 221.

Козлово, село, 138, 140, 144.

Козій Рогъ, болото, 480.
Козь, им. 188.
Коклино полслужба, 3.
Кокотовскій млынъ и ставъ,, 250.
Кокотовъ, им. въ Мстислав, воевод., 198, дворъ 199, 249.
Коленидово, полслужба, 2.
Колодины, уроч. 175, борокъ 176.
Колод йскій л съ, уроч. 212, островъ—уроч. съ 10 дубами,

съ 20 ульями 213.

Колакотники, луга пановъ Вер йскпхъ, 477.

Коморишки, село 266, въ немъ вм ст съ заст нколъ Стей-

нишкамп десять уволокъ 267.
Конскій Боръ, іилстокъ, 212.
Константинове или Соры, фольв. въ ошмян. пов., 421.
Констанціановская пуща 423.

— корчма, 424.
Контрели, или Дульбеи заст нокъ 317, 321.
Конюшій Боръ, уроч. 213, островъ—уроч. съ 10 ульями и

10 бортями, 213.
Копачовъ, соло 220.
Копцовщиэна, пустка, 93.
Копцовичи, сою 536.
Копцянсній млынъ, 306.
Копцы, село 303.
Копцянская корчма, 305.
Коркинента, село 566, 572.

j Коробейковщизна, село 497.
I Коробель, затопъ 226.

Королевецъ, городъ 51, 4S4.
Корсунское болото, 67.
Корощинъ, уроч. 542, 543.
Косолека, р. 28
Котелня, городъ 255.
Кошановка, село 192, 193.
Кошановская пустошь, 194.
Кошаны, село 517, 518, 519.
Кошг.овская уволока, J80.
Кощовщизна, участокъ (25 морг.) 487.
Кощицкія с ножатц. 542.
Крапивно, пм. 542.
Красины, им. 8.

j Кревское староство, 536.
| Прибули, село 37.
1 Криволька, уроч. 214.

Кринскіе грунты, 282.
Кришкишки, с ножать 101.
Кроливница, уроч. 175.
Круглецъ, уроч. 68.
Круглое пола, полетокъ 93.

— озеро, 425.

Круговина—бейковская уволока, 477.
Крушиниикъ, уроч. 214.
Крылишки, село 567, 568, фольваркъ 572.

j Кудайцы, держава въ Шавдов. пов., 256, 257, 258, село
259, 260.

і Нудзы, село 179, 180.
Кудрицкое поле, 282.
Кудышки, обрубъ 46.
Кузьмине, полслужба, 2.
Кулали, село 171.
Кунашевскіе или Охоновскіе грунты, 477.
Кун лишки, пусткв 114*
Кунигелы, село 104, 107, 108.
Куиигишки, село 114.
Куничникъ, уроч. 211.
Купово новое, уроч. 143.
Курганова служба, 3.

Кургановщизна, заст нокъ (і ув,), 28.
Курганъ, пуща, і съ 226.
Курды, село 22.
Курклецы, село 458.

Курклишни или Стыбиры, ІІомушъ 338.
Курляндскій гостинець, 34,
Куриайцы, село 179, 180.
Курочиное болото, 542.

Курпеши, соло (9 ув.) 402, 463, , 464, 467, 469, 469, 471,
496, 497, 502, 504.

Кутуры, село 532.
Кухаревщизна, пустка 93.
Кухарова полянка, уроч. 213.
Нухарышская волость 142.
Кухиистровщизиа или Шкляровскій грунтъ (30 мор.), 487.
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Кучки, держава въ Ошмян. пэв., 574.
Кявпишки. обрубъ 47.

Л.
Лаажаны, село 423.
Лавково, ил. 258.
Ланки, с нож. урочище 64.
Лебедины, село 475.
Левишки, село 259.
Ледце, озеро 274.
Ледчансная волость, 275, 290, 296, 297.
Ледчанскій лугъ, 276.
Ледце, Ледче, им. въ внтеб. пов., 268, 272, 274, 276, 2Ь9,

292, 295.
Ледчаска, р. 274.
Лезневичи, село 548, 562.
Лейкушки, пустка 113, 1J4.
Лелойцы, околица 181.
Лелюки, село 558, 56і.
Лелюны, ил. п село въ Вялкомир. пов., 266, 267.
Лелюшовцы, деревня 505, 508, 510.
Ленкортышки, с ножать 258.
Лентворишки, фольварокъ, 70.
Летени, село 177, 179.
Лида, городъ 505.
Лидскій пов та, 505.
Ликшнуки, село 179.
Линтвары, с ло 108.
Липава (Либава), городъ, 462, 522.
Липежья с ножать, (20 морг.) 464.
Липки, уроч. криница, 212.
ЛИПНИКИ, село Дорогичіш. графства, 361, 362, 401, 406.

— урочище груигъ см на, 464.
Липницкая церковь, (въ с. Липникахъ Дорогичин. графства)

«сгор ла въ 1774 г.; на томь м ст , для богослу-
женія, громада поставила шопу» (нав зъ, сараіі)
t ея ксондзъ пресбиторъ въ с. Липнпкахъ поль-
зуется грунтомъ согласно давшішной пом ры на-
равн съ гослодарамп, (домохозяевами), 362.

Липовка деревня 85.
Лиловская корчма, 87.
Литвиновичи, село 68.
Литевщизна, уроч. 485,
Литовская провинція, 221, 222.
Лишковская граница, 280.
Лишковскія поля, 282.
Ловадь, р. въ Риндинскомъ староств , 2.
Ловкельцы, село 17, Ловколн 19, 20.
Лож къ, поло 541.
Лоздынияи, село 42.
Лозова, село ІЬЗ.
Лоповка, село 331, 332.
Лосиыцы, село 405.
Лососино, фольваркъ въ Витебск, нов., 298,300,302, 305,-6.
Лос синская корчма, 305.

— волость, 305, 306.

Лососинскій млынъ 306.
Лосооиа, с нож. участокъ (25 морг.) 487.
Лотвеле, село 47.
Лохова служба, 3.
Лошевица, грунтъ 416.
Лугоиовичи, дворъ 543, 546, село 562.
Лугъ, островъ-уроч. съ 56 ульями и 54 бортями 213.
Лужа, с яожатно уроч., 211, надъ Дн промъ, на 100 во-

зовъ, 212, 213.
Лужокъ, поло 542.
Лукашово, село 22, 23.
Лукеничи, село 250.
Луки, село 76.
Луково, им. 143, 144.
Лупишинская церковь, въ Мстиславскомъ воеводств , упо-

минается 516.
Лушково, служба 3,
Лысая Гора, боярское урочище—поселовъ, 139, 414.
Льсна, р. 415 416.
Лыски село въ Витеб. пов., 413, 414.
Л сище, грунтъ 65, 67.
Любавицкій гостинецъ, (траки.) 285, 286, 434.
Любень, село 554.
Любень, пуща, л съ, 226.
Люгойни село 71.
Людвикаусъ, им. 1.
Люхвирово полслужба, 3.
Ляповка, село 326.

м.
Мажинісли, село 283.
Малахи, заст нокъ 568, 572.
Малзйша р. 458.
Малонишки, обрубъ 46.
Малыжино, пустая воска 5, 6.
Малые Дырвяны, пи. пэв ть въ Жмуд. княжеств , 183.
Малый Врубъ, соло 435.
Манкуны, соло (2 ув.) 35, 37.

— озеро, 37.
Марачи, село Дороглчин. графства, 404, 407.
Марки, еело 494.
Маркишки, обрубъ 50.
Марковна, р ч. 496.
Марково, соло 326, 330, 332, его поля 485.
Марковская дорога, 496, 497.
Марковцы, село 492, 4У6, 497.
Марковщизна, соло 463, с. (4 ув.) 493—6, 502,

504.
Маркуна, с иожать 114.
Маргиианцы, королов. соло 106,
Мартиновка, доровня 86, 87.
Марченки, соло въ ватоб. нов., 412, 413.
Маслехино, служба, 3.
Мастики, соло 171.

Матнашовщизна, фольваркъ 048, Матоовщизка 560, M l .
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Маховская волость, 141, 142.

— деревня, называемая Заводы 142, ея ст на 496.
Мацковщизна, поле 497, мацковскія уволоки 499.
Мац евичи, горэдъ 7, 23.

Мацкшшки, луга близъ села П тухова, 73.
Машокъ, островъ-уроч., съ 30 ульяып 213.
Мащоный, соло 103, 162.
Медзюки, село ыейшагольского староства, 20.
Мейшагола (л снсй конецъ), пм. въ вплен. воевв б—21.
Мейшагольская корчма 20.
Мейшагольскій палацъ, 9.

— дворъ, 15.

— млынъ (мельница), 20.
Мейшагольское староство, 20.
Мельники, село 83.
ГЛельниковская уволока, 477.

Мекница, им. въ Полоц. воевод., 153—4, 158, 159, 163.
Миклаши, село 463, 495, 502, 504.

Миколаєве, містечко, принадлежащее къ Пвью 5Є0.
Микулинская дорога, идущая изъ Витебска, 411.
Милейша, р. 457.

Мильниковская Сосна, уроч. 474.
Минскій залокъ, 155.

Минское воеводство, 155, 189, 298, 405.
Минскъ, городъ 23, магдебурскііі 85, 88.
Мисниковщизна. село 249-
Мисовцы, село съ в трян. млыномъ, 352, с. Саспого фоль-

варка, 366, 404, 406.
Митва, р. 532.
Михалевъ, им. 334, Ынхалевпчи 574.
Михалкове пли Кузялино, село пм. Рамшпна, 202
Михновцы, село въ Лид. пов., 89, 91, 92.
Мишкино, иолслужба 3, корчма 4.
Мовчадь, Ыолчадь, р. 464, 474, 475, 477, 480, 502
Мовчанозый островъ, 188.
Мовчаны, село 172.
Могилевская эконолія, 208.
Могилеаъ, городъ 206, 210.
Мозырскій пов тъ, 145.

Молдуцы, село 463, 485, его уволоки 497, заст нокъ (13
ув.) 478, 499, 502, 504.

Молдя, р ч. 479.
Моняръ крннпца, 68.
Мордошовское болото, 175.

Морозовскіе грунты, 474.
Морочна, р ч. 541, 512,
Москали или Седлнры, село 463, 493, 494, 495-G, 502, 501-
Мстиславская ііровннція. 249, 288.
Мстиславскій пов тъ, 189.
Мстиславско воеводство, 63, 65, 85—8, 189, 194, 198,

220, 221, 249, 515.
Мстиславі,, городъ 63, 64, 88, 220, 522.
Мсіиславсній пов тъ, 525.
Мостищ , уроч. 474.
Мулянъ, затокъ 226.
Мунилишки, заст нокъ, 422.
Муицевичи, фольваркъ Ó45, корчма 548.

Муоули, село 178, 179.

Муравецъ, фольваркъ въ Мстислав; воеводств 515—7.

Мурашковка, село 189, 190, 192, 194.

Мурашковская пуща, 193.

Мурзины, село Радоской державы, 416.

Мутвичшъ, заст ногл. 60.
Муша, р. 96, 163.

н.
Надище, уроч. 213.

Надмушская корчма, 107.
Надмунскій впынъ, въ пм. Венгров , 96.
Напечище, уроч. 463.

Нарбутовичи, село 463, 48J, его" поля 485, с. (20 ув.) 487,
его аренда 489, его границы 499, 492, 493, его
уволоки 499, 502, 504.

Нарвойши, село 178, 179.
Наргялы, село 164.
Неговлянская корчма, 4.
Неговлянскій затокъ, 3.
Негольве, им. въ віітеб. воевод., 2.
Негуцы, село 18, 19.

Нодзвядково, село въ Вптеб. пов., 412, 414.
Нем нюны, лугъ 420.
Нетупа, р. 282.
Нива, село 217.
Ни доки, лл. 112.
Нидоцкій л съ, 103.
Кицовщизна, село 70, 71, 73.
Носаііцкій дворъ, 257.

Новайцы, держава въ Шавдов. пов., 256, 257, 258.
Новая Олешня, село 511.
Новгородокііі гостлнецъ, 475,
Новгородское воеводство, въ немъ Слоннм. пов тъ 463.
Новики, село Ровинскаго фольварка 289, 387, 388, 404,

407, 467.
Ковикишки, уволока, 17,
Новиковъ, село 275.
Новинецъ, ручей 67.
Новинище, бродъ пли долина, 541.
Новинки, уроч. 263.
Новины, село, его прим ры, 475, 479.
Ново Быховское графство, 25, 28.
Новогородокъ, городъ 74.
Новогороды, село (157з ув.) 30.
Новогродскій гостинець, 464, 492, 497.
Новгродсксе воеводство, 504.
Новоселки, село 496.
Новосяды, село 46.
Новый Дворъ, пм. 319.
Норцевичи, соло 467, его поля 477.

о.
Оборки, с нож. урочпщо, 64.
Обчай, озеро 66, 67.
Обыдово, уроч. 540, 541.
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Овсищи, грунтъ, 405.
Огоны, боярское село, 135, Огни 140, 143.
Ордизинъ, им. 265.
Ожарцы, село 22.
Ожелишки, два обруба 46.
Оіврище, «Русскій затокъ» 226.
Оі»ро с ножать на 150 возовъ с на, въ урочищ Ев-

лашасъ, 226.
Озвровинка, уроч. 474.
Озерцовскій мроръ, 414.
Озерцы, фольварокъ, въ Витеб. пов., 410, 411, его кор-

чма 414.
Окиянско староство, 312.
Ола, р. 336.
Олешкозо, село 171,
Олешня, деревня, 5J2. Олешня Новая 513, 514.
Ольшанка, р. 213.
Ольшанки, село 218.
Ольшина, уроч. 2S0.
Ольшуцино служба, 2.
Оникштынское староство, 267.
Опанище, уроч. 475.
Опоща, р. 37.
Опухи, заст нокъ, 430, 432, 433.
Опушолаты, заст иокъ (V* ув.), 12], 130.
Ордашня, деревня 513.
Орели, корчма 107.
Оряинная корчма, 463, Орлинская аренда 476.
Орлкно, пм. 493, корчма u млыаъ, надъ р. Молчадью 502.

Ор ховица, вороновское озеро, 333.
Ор ховъ, озеро, 212, 213.
Орша, городъ 200, 203.
ОршаноніЙ пов тъ, 7, 166, 200, 205, 206, 210.
Ор шникъ, уроч. копецъ, 477.
Оселица, ?роч., млынъ, 480.
Осиники уроч. 540.
Осиновикъ служба, 3.
Осиновна насмолен, гостинц корчма 248, згстЬнокъ 303.
Овсищи, село 352.
Оскресень им. въ Оршан. пов. 200, 201.
Осовая, уроч. 141, Загоршскоо Осово, село 144.
Осоіская волость, 193.
Осовское болото, 188.
Островенскій тракгь, въ Витеб. воовод., 217, 219.
Островецъ, село 153, Острэвонецъ 161.
Островки, фольварокъ Дорогичпнскаго графства, 310, 38S

391, 392, 394, 397, 404, 405, 409.
Островляны или Островно, село 29.
Островщязна, им. 144, въ Віі.іьконнр. пэв. 437, 438, 440,442.
Охобвнь, село 56, 60.
Охово, деревня, 222, 226.

Охоновская дорога, 474.
— корчма, 474.

Охоново, село, 474, грунтъ, 475, его грунты 477.
Ошмянскій іюв тъ, 163,421,424,423,443,456,53 5, 536

543.
Ошнаревичи, соло, 420.

п.
Павловщизна, грунтъ 287, 435.
Палегринда, заст нокъ (2i's ув.) 130.
Палюнишки, заст нокъ, 439, 442.
Панская пуща, 475.
Парейтисъ, лугъ, 114,
Пастовники, с ножать, 487.
Пас ка, село, 568, 569, 572.
Патепишки, с ножать 101.
Патылька, лугъ 112.
Пацеришки, село 283.
Пацковичи село 22.
Пачовщизна, с ножать, 175.
Пашкишки, зает нокъ 315, 317, 321.
Пашковъ, село 275.
Певаны, село 178.
Пейштени, село 37.
Перковицкзя улица, въ г. Дорогнчин 376.
Перкунасъ или ІІнкутнсъ, с ножать, 458.
Перткуры, обрубъ, 46, 243.
Песевичи, село 550, 562.
Пески, часть города въ Бр ст Литовскомъ, 404.
Петракишки, с ножать 102.
Петрашевицкія поля, 282.
Петровичи, село, 227, 230, «подъ нимъ оселостью 77< *'»

уволокъ» 238, 243, 247, 430, 342, 433, фольваровъ
536.

Петрокишки, с ножать 101.
Петрушки село, 422.
Пещанка. им* въ Оршан. пов., 216, 208, 209, 210.
Пивоваровідизна, пустка, 92, 93.
Пивяны, село 179.
Пикачи, село, въ Дорогичіш. графства 363, 366, 404, 406.
Пилипоны соло, 566, 567, 572.
Пильтинскій пов тъ, 461.

Пина, р. 226, 241, 265.
Пинская дорога, 541.

— улица, въ г. Дорогичіш , 373, 375, 377.
— экономія, 542, 543.

Пинскій гостинецъ (трактъ), 230.

— Іезуит. Коллогіумъ, 222.
— пов ть, 164, 165, 166, 221, 261, 266, 340, 405, 539.

543.
Пинское городничество, 539, 540, 541.
Пинчицы, соло 462, 461—5, 467, 469, его поля 477,502,601,
Пинчуковское поло, 188.
Пиржанскій подъ здъ 34.
Пирковицкая улица, въ г. Дорогичин , 374.
Пирковичи, соло 405.
Пителовчизна, полотокъ 251.
Плаксы, сило 22.
Плебакцы, поло 501.

Пленаки, соло 178, 179.
Плесы, им. 337.



- 6 1 5

Тілещв, затокъ 226.
Плоска, городъ 255.
Плот льское староство, 55.
Плоштока, р. 106.
Плоштокъ, урпч. 100.
Пнево, пм. въ истислав. воевод., 194, 196, 197, 198.
Побирже, с ножать 126.
Повиданы, соло 533, 534.
Ловирветы, сею 315.
Повиштайты, село 78, 79.
Ловиштайтская волость, 75.
Погиранскія поля, 480.
Погостища, им. 84.

Подбирши піч Рупопіш, им. въ упит. пов. 32.
Подбродь , поле, 280, 540, 541.
Подворники, село 283.
Лодгалишки, село 92.
Подгатье, им, 221.

Подгорье, Лозово, Борово, село въ полоц. воєвод, 161.
Подзе Докшагола, село 163.
Подскринное, озеро 425.
Подцемница, уроч. грунтъ сн ыа, 464.
Ложарница, уроч. ,ст на, 477.
Пожеры, соло 533, 534.
Локровини, село 423.
Покотка, р ч. 67.
Полегринда, село 126.
Подлазье, полетокъ 251.
Полкпгиры, село 45.
Полонга, городъ 39, 51, 53.
Полонговскап плебанія, 50.

Лолонговсное староство, 33—41.
Полоцкая провинція, 285, 287.
Полоцкій пов ть, 158.

Полоцкое воеводстао, 153, 154, 158, 162, 421.
Полоцкъ, городтГ U48.
Полуяны, село 58, 59, 60.
Полхуны, село (9 ув.), 127, 130.
Полячки, соло 326, 328, Палячкп 331.
Помуша, р. 101, 103.
Поиушъ, им. видішпш. піаровъ, 101, или Сакп, въ упит.

пов., 163, 164, Домушъ нли Стыбуръ 338, 339.
Лонев жъ, городъ 32.
Пониква, с ножать подъ с. Рыбаками (9 мор.), 465.
Пзниквы, фольварокъ въ Брест, воевод. 250, 251, село

252, 255-6.
Понинвснскій фольварокъ, 255.
Попечки, соло 77, 79.
Лопихово, село 218.
Поповна, фольваркъ им. Щеглицы въ оршан. пов., 203.
Лоповскій груитъ, 49о.
Поповщизнз, урочище съ млыиомъ 161, соло 162.
Поравбе или Помусисъ, с ножать въ Горвятахъ, 20.
Порогилецъ, гай-урочшдо Ровинского фольварка, 405.
Посиничи, соло Ь40, ого грунты 5Л, его с пожати 542.
Поставы, городъ 424, 443.
Постолгва, пуща 226.

Поцолтово, село 523.

Пошешубская Смольнпца, урочяще 139, 143.
Пошешупя, им. 143.
Пошили, село 312, 313.
Пошильская корчма, 310.
Пресд льскІе грунты, 176,
Прислонки, село 273, 295, Я96.
Пристано уроч. пм. Чулни, 542.
Проганье, уроч. 416.
Пропойское староство, 67.
Пристань, Безхл бицкій затокъ, 226.
Прожары, полслужба, 2.
Пронезицкое поле 232.
Прошанка Баранки, им. 155. ч.
Прудники, заст яокъ 302.
Пруды лугъ подъ Жпздрою, 110.
Пудзишви, с ножать 101.
Пумпуры пм, 179, 180.
Пуии, им 338, 339.
Пунскъ, пм. 143.
Пурвишки, сбрубъ 50.°
Пурви, село, староство вь Жіяіит. кяяж. вь поз гЬ М.і-

лыхъ Дырвянъ, 307, 311,-314, 316, 320-321.
Пурвянская корчма, 310.
Пурвякское староство, 315, 320, 321, 322.
Пустошли, село 458.
Путилове, им. въ вптеб. воевод. 6 1 .
Путчинъ, островъ-уроч. съ 16 ульями, 213.
Пуховщизна, фольварокъ пм. Пещаикп, 206, 210,
Пущани, село 534.

ПЬтуховъ, село въ вилен. воев., 63, бывшзе мЬстеч. 71, 73
П хуры, село 58, 59.
Пясечка, поле, затокь 22о, Пясечная, соло 540.
Пяоковщизна, иоле 486-

Р.

Рагодосскій дворъ. 263.
Рагодощсное староство, 261.

— озеро, 265.

Рагодощъ, село въ пин. иов., 261, держава 264, 265, 266.
Радншевка, соло 112, 115.
Радншево, им. 103, 10Э.
Радкшевскій дворъ, 108.

фольваркъ, НО, 114.
Родовижская Волыся, село 405.
Радоскііі дворъ, 417.

Радость, держава въ Брест, воевод., 415, 416, 417.
Радюню, с ножать 114.
Ракантишки, Рокатпшки, ни., доржава въ трок, иов., 131—

145.

Ракантишское староство, Трок, воевод., 139, 140.
Ракантишская волость, 132.

— держава, общее ограничоніо ея 141—4.
Ракацея, домбельскоо озеро 133, 140.

— село, 133, 142.
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РЕКЛСЕИЧИ, селл 463, 471, его Раклевскіе с ножатн, 485,
488, с. (8 ув.) 490, 49J, 492, 497, 602, 504.

Раклевскія поля 477.

Раиель, им. 276.

Рамшинскій дворъ, 202.
Рамшинъ, ии. въ Влтеб. воевсд., 201, 202.
Растанки, островъ-уроч. ст 150 ульями, 213.
Рацюны, село 76, 78.
Ретовское староство, 55.
Ржаца, р. 213.
Рига, горидъ 31, 34, 35, 36, 107, 108, 151, 154, 162, 164,

332, 333, 425, 433, 456, 457, 458, 459.
Рижсвій гостинець 35.
Римкушки, грунты 37.
Римгуйты, село 37.
Риндюны, село (30 ув.), 122, 126, 130.
Ринейка, р., 336.
Рини, фольварокъ, 334, 337.
Ринянская волость, 334, 336.
Ринянская каплица, совершенно опэдшая, 336.

Рипейки, село (11 ув.) 34, 37.
Рипейская корчма, 35.

— волость, 37.
Рипейскій гостинець, 34.
Робуска, р. 188.
РсвенскіВ дворъ, 376.
Ровины. фоліварскъ Дорогячпн. графства 340, 367, 376,

382, 387, 388, село 395, 396, 397, 403, 404, с. 404
405. 407, 408, 409.

Рогачевская провпнція, 21Р, 214.
Рогачевскій трактъ, 334.

— пов тъ, 511, 514.
Рсгачевъ, фольварокъ въ витеб. воеводств 5—7, 153.
Роги, село (44 ув.) Ново-Быховскаго графства, 25.
Роговая, затокь, 226.
Роговецъ, село 169.
Рогово, служба, !і.
Рогонишки с ло (3 ув.), 128, 130.
Родня, ІІІІ. 516.

Ротки, село 57, 59.
Розванъ, вороновское озеро, 333.
Романишки, село 315, 317, 321.
Ропсоды, село 77, 79.
Россіекская р парпція Жмудскаго княжества, 283.
Россіенскій пов., 461.
Россовское пол (obszar), 226.
Ростанки, зроч. 214.
Ротули, село 530, 534.
Рубайцы, село 259.
Рубелово, село 169.
Рудая, село 429, 431, 433.
Рудненскій млынъ (мельница), 188.
Рукланскій дворъ, 420.
Рукло, им. въ Ковен. пов., Гслванскаго францишканскаго

монастыря, 418.
Руивевцы, селко 501.
Рупейскй им. см. Подбиржи.

Русаковъ, село 441.

Рутки, им. въ Ошмян. пов., 424, 425, 433.
Рутковъ борокъ, 67.

Руцкая волость, 432.

Ручки, фольварокъ Дорогпчпн. графства, 340, 398, 400,
403, 405, 408, 409.

Рушовица, р. 152.
Рушонская слобода, 152.
Рушонская волость, 152.
Рушонъ, им. 149, 152.

Рыбаки, соло 449, 463, 465, 474, 475, 476, 477, 502, 504,
Рыболовы, вілынъ 463.
Рыболовскій млынь, 477.
Рыконты, доміыпкапскій фольварокъ, 70.
Рындинская волость, въ витеб. воеводств , 2—3.
Рныдинская держава, 4.

Рындинскій десятом, заключающих въ себ пять службъ, 3.
Рындинское староство, или Рындинская держава 1—3.
Рындинъ, староство ила держава, 2, 4.
Р пище, уроч. на Тройм , 475.
Р пши, им. въ Телыпев. нов., 460, 461, 462.
Р ЧИЦКІЙ пов тъ, 145, 153, 185, 210, 331, 337.

Р чицковщизна, заст нокъ 432, 433.

С.

Савдыни, село 317.
Савдынскій дворъ, 316.
Савиницкая пуща, 193.

Савицишки, заст нокъ, 123.

Савичи, Савшшчи, село 189, 192, 193, 194, фольварокъ,
им. Яновщнзна 463, 486, 487, 499, 500—504..

Савичуны, село (7 ув.) 124, 130.
Савсгалишки, обрубъ, 49.
Савчинки, село 173.
Сакенишки, с ыожать 101.
Саки ИЛИ Поыушъ,, им. въ удит, пов., 163, 164.
Салова, село 404, 407.
Самогитское княжество, 83.
Самсоновъ, им. въ Ошмян. пов., 55, 60.
Самулишки, пустка 113.
Сангродская волость, 142.

— деревня 142.
Сантока, урочищо 135, 140.
Свентор ча, виосл дствін Вонгрово, им. 93—114.
Сантоки, соло 133.

Свершки, им. въ Внтеб. провинціи, 323, Свирщки 325.
Свилы, уроч, 542.

Свинцянки или Брішдишки, им. въ Ошмян. пов., 83.
Свираны, соло (28 ув.), 130.
Свирдуны, соло, (12 ув.), І2Є, 130.
Свириды, деревня 505, 508, 510.
Свислочь, р. 282.
Св тличище, уроч. 23.
Святая, городъ въ иолонгов. старосгв . 40, 51, ЬЗ.
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Святая (Свента) р. 10J, ЮЗ, U 2.
— волость, 41)4.
— корчма, 464.

Св тлянская церковь (въ им. Св тляиахъ, 443, 447,
СвЬтлянскій дворъ, 447, 455.
Св тляны, им. въ Ошішн. пов., 443, 445—447, 454—456.
Свядоскій дворъ, 460.
Свядость, ни. 460.
Геливонснія пол», 485.
Селиновскіе луга, 477.
Селище, п летокъ, 65, урочище (4 шнура) 540, Селища

54J, с ножать 542.
— с ножать за деревнею Юхновичами, на 130 возовъ

с на, 226.
Селменка, р. 143.
Селюгы, им. 299, 300, 301, 306.
Сеиашки, озеро 425.
Семенишки, пустка 113.
Семеновна, ил. въ гроднен. нов., 277, 280.
Сеисновщкзна, полеюкъ, 280.

Семенчуковщизна, пустка 93.
Сенякн, село 219.

Серафины, село 463, 474, Сарафнны (10 ув.) 478, 479.
480, 502, 504.

Середнєє, с нож. уроч., 211, на 10 возовъ 262, Середній
Дубъ, 214, урочище 416.

Сержкупист», заст нокъ сею Торолдъ наді, р. Мплойшою
457, р ка 458. 459.

Сечигус-ь, болото 188.
Сиверъ, поле (obszar), 226.
Сивое болото въ пм. Св тлянахъ, ошиян. пов., 447.
Силопир ги, соло 133. 138, 140, 142.
Симоновщизна, село 405.
Симонъ островъ, уроч. 212.
Симоны, село 21, 22, Спмянн 172.
Синяки, село, 306.
Сіодляры, село (см. Москали.) его уволоки 497, 501.
Скибичи село, 405.
Скипоровщизна или Безковщизна им. ея мин. воевод.,

154—8.
Скирклецы, село 458.
Скиротыновокое староство, въ Жиуд. княже:тв , 525.

526, 534.
Скирстыиокь м стечко, 526, 528, 534.
Сковородяны село, 92,93.
Сноруты, м стечко, 420.
Слейкушки, груатъ 102.
Сливка, поле 480.
Слинене, болото 106.
Слобода, въ Л сащахъ, называемая Горы, 65, село 186—8.

— соло нм нія Лотца, 272.
Слободки, Лвдчанское соло.289, 293, 295, 296, 524, 525;
Словиковщизна, іш. 485.
Словщизна, грунтъ, 87.
Слониискій иов тъ, 268, 283, 420, въ новгородскомъ вое*

водств 463, 004, 516.
Сл пвце село 37,

Смнцкая пуща, 60.
Смолинскій гостинець, 248.

Смоленское воеводство, 177, J81, 164, 421.
Сиолино, служба, 3.

— деревня, 86.
Смолякъ, уроч. 214.
Снилишки, заст нокъ, 422.
Соболевка, пм. въ .истислав. воевод. 85—8.
Соболевъ, деревна 86, 87.
Сожъ, р. 66, 68, 81, 189.
Соколовъ, ии. въ ошмян. иов. 21—25.

— Татарскій, фольварокъ 492, 496.
— л съ, 48?) ч

Соколовскій дворъ, 24.
Соловей, село фольварка Островскъ, 391, 292.
Солы, им. въ віпкомир. пов, 4а6, 4Ьв, 459.

— озеро, 458, 459.
Сольекая волость, 400.
Сольскій дворъ, 460.
Сонтеклк, сею 318.
Сороки, село 501, 572.
Сороче, село (6 ув.), 129, 130.

Сорочье болото, въ ни. СвЬтлянахъ, 447.
Соры или Константинове, фольв. въ ошмнн. нов., 421.
Соская церковь, (въ сел Сох доропічин. графства), нзъ

сосаоваго дерева, очень старая, съ полуогорожен-
ным ь кладбцщемъ, съ иостройками для пресвитера
на фундушевомъ груніЬ, съ фулдушевымь грун-
томъ и лугами, 402.

— скарбовая корчма, тамъ же, 402.
Соскій дворъ, (въ сол Сох ), 402, 401.
Сосновщизна, грунтъ 474.
Соха, фольваркъ Дорогичин. графства, 310, 318 351

353. 363, 367, 393, 400, 402, 405,403, 409.
Спичино, заст нокъ 287, 435.
Слурганы, село 178, 179.
Сгавичи, экономііч. село, уцомина іся о трунтахъ <Ста-

вецкаго прозбитера» 540, 541, его граница 512,
Ставскоо село 542.

Станиславово, фольварокъ въ Лид. иов, 505, П06 503
510. '

Станиславовсній дворъ, 510,
Станово, полетокъ 251.
Старая Буда, деревня 133, 135. 140, 141.
Старая Воля, село въ Витеб. воевод., 175, 176.
Сіарина, село 170, 303.
Старинки на Пожару, уроч. 480.
Старо-Быховскій замокъ, 28,
Сгародубовскій пов ть, 268.

Староселье, село Ровинсісаго фольварка, 382, 386, 401, 407,
Старск я Слобода, селище, 214.
Стасковый бродъ, 485.
Стаубуны, село им. Оскросеая, 200.
Стейнишки, заст нокъ 267.
Стефаниішш, с ножать 101.
Студенка, р ч. 469.
Струкачево, им. въ р чиц. нов., 80—3.

78



— 618

Сртукачевскій дворъ, 80.
Струменка, р. 60, 68.

Струменъ, село 68.

Струнойць, пуща 423.

Струпишки, обрубъ, 49.

Стыбуръ или Помушъ, фольваркъ 338.
Суботиики, село 566, 567, Соботнііки 569, 571.
Сувеницкій дворъ, 442.
Суганъ, с пожать на 35 возовъ, u пуща 226.
Судчловичи, фольварокъ 86, 87.
Судки, село дорогпчші графства, 407.
Сукачь, затокъ 226.
Суровишки, пустка 105.
Суровцы, село 29.
Сурпуцы, сельцо 70.
Сутки, село фольварка Осгровекъ, ЗЭ2, 393, 394, 404.
Сярковка, село 189, 191, 192, 193, 194.
Сярковская пуща, 193.

Т.

Талеркк, соло 248.
Таляты, им. 61.
Тарашишки. уроч. 135, 140, 143.
Татаркеми, село 76, 79.
Татарское село, 490.
Тельшевскій иов тъ, 182, 461.
Тереб жъ, ур^ч. 475,
Терекишки, заст нокъ, 103.
Териинишки, пусвка ИЗ.

Тешки, село 301.
Тинцово, служба 3.
Ткатишни, село 140.

Томкевичи, заст нокъ 501.
Тонскій л сокъ, пуща, л сь 226.
Тороканы, село 405.
Торольдская корчма, 458, 460.
Торольдскій зілыаъ, 458.
Торольды, сел> (22 ув.) 450, 458, 459, 460.
Трабскос староство, 574.
Трачишки, урочшцо 135.
Трейны, с ножать 1?0.
Тридели, соло 105, 106, 108.
Триское староство, 55, 315, 317, 318, 319, 320.

Троки, городъ 69, 7J.
Трокскій луронаныіі мостъ на р к Нак 73.
Трокское вооводство 131, 144, 145, 106, 438.
Троиполе, озеро гродиен. іезунтовъ 142.
Тромпотайтисъ, озеро гроднеіі. ісзуитовь, 142.
Троскуцы, село 179, 180.

Трупины, им. въ жмуд. кяяжеств , ві. вндуклов. нов., 283.
Труханова см на, 63.

Туръ, затокъ-урочнщс, 226.
Тыкужи, село 178, 179, 321.
Тыришлевское староство, въ тслыиов. пои. 177, 179—182.
Тиркшли, им. 177, 179, 18Л
Тычино, село 437.

У.

Убержи, заст нокъ 490.
Убирже, п ло 486.

Угишки, село 315, 317, 318.
Уголецъ, им. въ Пип. нов., 164, 165, 166.
Ужп лие, соло 44.
Упитсній поп тъ, 32, 74.
Урленевты, дсровни Вишневской плебанін, 536.
Урубы Малые, село 286.

Урубы Большіо, соло 266.
Устинова Лука, уроч. 213.
Утянскій трактъ, 267.
Ухань или Едлшіъ, уроч.-гаіі, 464.
Ушачь, городъ 162.
Ушпелки, село 315, 316, 317, 321.
Ущакскій доелтокъ, 3.

Ф.

Фащовка, село 209, 210,

Фейданское староство, 259.

Филипово, по.іслужба 2.

Формане, болотная с ножать, за р. Лселдою, 542.

X.

Хвалеева полянка, 183.
Хваідвока, сел) 206, 208.

Хведосевщизна, пустка 93.

Хидры, уроч. 542.
Хидры, село 542.
Хлевно, им. 153.
Ходевлянскія уволоки, 501.

Ходилоии, им. въ Лидск. пов., 89—94.
Ходцы, пусгопіь 5, С.
Холуя, село 217.
Хомская улица въ г. ДорогнчинЬ, 374, 375, 378.

Хотимовщизна, соло 275, Хотнмщизна 291, 292, 293.
Хотимская волость, 294.
Хремшовскал пустка, 93.
Христище уроч. 475.

ц
Ценюиовщизна, соло 560.

Церковище, село 218.

Цесарка, соло 104, 108.
Цесарка р. 112.
Цецерники, боярское соло, 545, 502.
ЦибульоКись, соло 441.
Цивишки, им. (4 уп.), 37.
Циновица, вороноііскоо озеро 333.
Циганица, уроч. грунть см filia, 404.
Цялосная волость, 173.
Цклоско старосто, 100, Діілошо 174, 170.



— 619 —

Ч.

Чапанцы, село 552.
Чарна, соло 432.
Черековсній округь, 317.
Черешъ, озеро, островъ 102.
Черневичи, село 554, 556, 562.
Чернино, болото, 67.
Чернишовсная служба, 3.
Черне, р. 67.
Чеховщизна село (8 ув.) 30.
Чивелишки село 104, 108, 115.
Чисцикъ, озеро 220.
Чорная, село 425.
Черное озеро, 426.
Чорный ручей, 106.
Чотырки, им. въ Ошмян. ц-.ів., 535, 536.
Чоцсрскій трактъ, вч р чиц. пов., 65.
Чудянсное староство, 19 J.
Чулны пли у Пристани, у Свнлы, урочищи 5J2.
Чурбишки, сіножать 101.

ш.
Шавдели, село, 250.
Шавсйлы, околица, 259.

Шавельская ропартиція (отд лоніо) Жмуд. княжества,, 519,
522, 525.

Шавельскій пов тъ, 183.
Шавли, село 1Р, 19.
Шавлянская корчма, 15, 19.
Шавдовскій иов тъ вь Жмуд. кпнжсств , 257.
Шадовское староство, 55.
Шангинишки, пустошь, 152.
Шараевка, фольварокъ, 208, 210.
Шаркишки, луп. 114, Шаркитп МО, 144.
Шаркн, озеро 136, 137, домбсльсісоо—144.
Шарки, соло 171.
Шасли село, 140.
Шасово, соло 167.
Шатейкишки, обрубь 50.
Шатерникн, село (6і/а ув), 121.
Швентовско староство, 259.

— соло, 259.
ШевУш, земянсксе село Ы>7, 572.
Шев но, озеро 276.

— сою, 273, 291,292.
Шейбанполе, им., 510.
Шелелииа, р. 458.
Шелментка, р. 143.
Шеляговскій росторсбокъ, уроч. 213.
Швмборно-Нитавскій іез. коллогіумъ, 32. монастырь 3(>, 37.
Шареевка, фольварокъ, 20в.
Шерешевокая плоЗанін, 175, 176, 177.
Шврншнисъ, обрубі. 181.
Швродне, уроч., съ 36 улыіии и 10 бортями, 'ЛЗ.

Шершнево, служба, 3.
Шешуша, р. 135, ПІешупя 143 144.
Шидловый л съ, уроч. 480.
Шиенга, р. 258.

— с ножать, 258.
Шилели, им. въ Жом. княж., Воленск. иов. 519, 520,

pisań w «Szylelacli» Ь22.
Шилене, озоро, великое, принадлежащее къ селу Ршіоіі-

камъ, 37.
Шилово, служба, 2.
Шлавейты, село 48.
Шовгиновская ст иа, 480.
Шоломейская церковь, СТІ идебавію її «наданіемь грунта

фундушовымъ иравомъ» 82.
Шоломейсній или Не.і иовщизна, дворъ, 8^.
Шоломея или Нол повщизна, пм. въ р чпц. пов. 80—3.
Шпилевская волость, 336.
Штейнишки, село 266.
Шубеннца, полетокъ, 251.
Шубицкія болота 175, 176.
Шульни Исва, .іугъ 112.
Шульцова, село 436-
Шульцовская волость 287, 436.
Шульцовскій дворъ, 285, 287, 431, 433, 436.
Шульцовъ, фольварокъ въ внтеб. воевод., 285, 286, 287,

434, 435, 436.
Шуиякинскій дворъ, 199.

щ-
Щеглица, им. BL Оршан. иов., 203, 206.

— село (48 ув.) оршан. нов., 203, 203.
Щуковецъ, озеро 66.
Щуровый мохь, 188.
Щучинъ, соло им. Путилова, 61.

Эйзины, пм. 152.

9;

Ю.
Юрборское староство, 55.
Юргутишки, обрубъ 46.
Юрковичи, з мянсі;оо соло, 558, 562.
Юровлянскія поля, 282.
Юхновичи, с ло 226, 227, сиодъ коимъ оселостью 17 »».'*

уволокъ> 238, 243, 247.

я.
Явдокимовщизна, им. 180.
Явлоіде, село, «подъ коимъ ос длостью 12'А уволоиъ» 235.
Явтанн, село 179, Явтокн 180.
Явгилы, село 103.
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Ядовсы, село 103. 107, 108.
Яечковичи, село 236, 237, 543, 247.
Янунская пуща, 572,
Якунскій дворъ, 503.
Якунско староство въ ошмян. пов., 563, 564, 572.
Янукы, село 564, 567, 568, 571, 572.
Япюлевичи, село 507.
Ямка, затокъ 206.
Яивлянская корчма, 37.
Янелянце, село 36, 37.
Янишки, пустка 113.
Яновская волость, 489, 492, 502.

Яяовскій дворъ, 485, 486, 489.
Яновщизна, им. 463, фольварокъ 502, 50^, 504.
Янчоки, село въ Вптеб. пов., 412, 4!4.
Яришки, с ножать 458.
Ярмолксвская аренда, 6.
Яселишки, им. 101.
Ясенецъ, р чка 485.

— заст ноЕЪ 490.
Яскевичи, село 550.
Ясковды, соло 43.
Ясольда, р. 542.
Ячарсвщизна, ііустка села Мпхновцевъ 93.



ш.
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТОВ Ъ.

А.

Алембинъ, перегонный кубі., на триножвик , съ шапкою
и трубами, 228.

Altematim, посл довательно одинъ за другпмъ, 51.
Аренда, «мокрая и крупчапая» 376.
Аптечка домашняя, въ Ходилопскомъ двор 89, въ им

Высокомъ 212.

Б.

Бенедиктинки, трокскія 70.
Бернардини трокскіо, 70.
Воііа fama, добрая слава 52.
Борти, 52.
Бочка, виленскаи 28, 300, ЗОЇ, 300, бобруйская, 336.
Бояре 58, въ селахь Гожеяхъ, Пехурахъ, Полуянахъ 59,

въ селахъ І і тухов и Нацовщизн , съ ихъ по-
винностью 73, 423, 455—459.

-Броваръ, Броварня, пивовареввый или ввнокуренвый за-
водъ, 55, 82, добрый 213, 214.

Буда, л сной шалашъ, поташ ва 213.
Булла майская, 221.
Б логловская (жонская) повивность, 23, 162, 165, б .іо-

гловскій прнгонъ 219.
Бялоглошы (жонщииы) пхъ повинности служенія идутъ па-

ралольно съ «МСНЩИЗНОКР 85, 208.

в.
Варивня, кладовая для съ стныхъ прнпасовъ,
Вартовникъ, сторожъ, дворанкъ 158.
Вгайное, дань 460.

212.

Вепровщизна, дань съ свиней, 302, 480.
Возовня, экипажный сараи, 55, 212, 213.
Воловня, стоило, хл въ для воловъ, 346.
Волочебное, даиь яйцами, телятами 53, 79, 162.
Воскъ, ВНОСИМЫЙ какъ штрафъ въ пользу костела 132.
Вписное. дань 466. 468, 470, 474. вппеное или грошовое

.480, 483, 489, 491.
В нокъ, вязка, «грнбовъ съ каждой уволоки по в ику»

233, 236, 238, 239.
В чиикъ, вотчпнникъ, ^09, 250, 275.

Г.

Гасвщикъ платптъ илацоваго 22 тынфа 76.
Гвалты, необычная работа сверхъ панщионы 20, 23, 31,

34, 35, 36, 59, 67, 79, 61, гвалты или згоны 83,
95, 122, 126, 129, 132, 158, 162, 188, 201, 241, 254,
281, 283, 477, 484, 489, 492, 496, 513, 522.

Гнберна, дань 79, 129, 130, 174, 260, 322.
Господарь, хозяинъ дома, 210, 232.

Грошовое, денежная дань 121, 129, 477, тоже евкисвоо»
480, 483, 489, 491, 494, 495, 499.

Грошъ голый «русской куренціи», считан злотый по два
шостака, 67.

д.
Данина, плата, дань грошовая дякольная, очковая (со

ичо.п.) 120, 124, 126, 127, 123, 129, 260, 381, 386,
388, 392, 394, 397, 402, 403, 406, 407, -108, отъ
аренды кошавской и с на часть «генораловой»
(воз.) 518.

Дорога, какъ повинность рижская, 58, 59.
Древенщизна, дань «съ 19 дымовъ 47 злот. 15 грош.і 205'
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Дякло, дань хл бною ссьшкою, 35, 477,483,484, 489, 491,
495, 496, 500.

Дякольное, дань хл бною ссыпк;ю 232, 234, 236 238, 240
474.

Ж.

Жарновщизна, дань 472.
Жиды, арендатор* корчмы въ сол Рогахъ, 27, пхъ пре-

бывані въ Полонгов. староств 54.

Зв ринецъ, въ им. Мсіішагол 20.
Згоны ИЛИ гвалты, 88, 212, 519.
Земяне, живущіо на повнаноетяхъ, 30.
Злотые русекіе, 190, 191 193, 197, «160Э0 русскихъ золо

тыхъ ИЛИ 1550 рублей» 198, 202, 20G, 207, 209, 274,
324, 325.

И.

Инвентарь, Сап жннскій 467, 471, 475, 477, 480, 499.

I.

Іезуиты, красноставскіе, 222.

к.
Каптуръ, нав съ, крышка, piec z kapturem 3ł, 21G.
Капщчзна, дань съ нацмтковъ, 76.

Кары: за порубку въ л су, за сак:^.іьции соиираніо
грабовї, ягодъ, ор ховъ подвергается 45 ударами
плетью 132.

Клепки, л сной товарь, готовыхъ 100 к.пъ, 214.
Кобета, работный на пашцнзн женскіи полъ, 21, 23, 56,

59, 73, 84, 85, 153, 176, 250.
Колейно, по очереди, съ т л гой 219.
Колеяда, (коленда) дань 79, 162.
Коипутъ, сводъ, итогъ 4.
Корцы, варшавскіе 255.
Крещеніе русское нраздніікъ Крещснія Госіюдна, 19Э, Три

Короля Русскахъ 201.
Кробечка, коробочка, 213.
Куипя, окорокъ, 73.
Куница, дань 88, 174, 193, «куница отъ д вокъ выходн-

щихъ замужъ въ чужую голость* 202, кушічноо
209, 250, дань, сл дующая в чнику, 278, куничная
уволока, куничный чиашъ 290, 291, 294, куничная
уволока 297, 305, 306, 446, куница—нлата отъ вы-
ХОДІІЩ. замужь д вицъ въ чужую волость 518.

Нуиичнинъ, Архемъ, млынарь, 203, нолкуннчшікъ 297.
Иуничныя влоки, дв 218, 21'», 325, 330, 331, 332.
Кустодія, почать съ отгисыо на ной тушью, 209.

Л.

Лавники, дозорцы, наблюдатели—въ доревняхъ, 54.
Лазня, баня 55.
Lnowanie, собираніо дани льиоыъ, lnu dwad^iestą kamie-

ni włość dawać powinna, 53.
Лотышъ, под. прихожії! 34, 3G.
Люстраторъ, составитель инвентаря по им иію, 221, 222
Лягарня, фонарь 19.
Кресценція, доходъ 4, 23

м.
Майдебурія (магдобургія,—воитовско лашшчііі суді.), 1.
Медовщизна, дань медпіъ, 27, полуйный медъ 154, 162.

424, 484, 489, 492,496, 510, 539,500—562, 571, 572.
Менщизна, мужской работный полъ, половина, 21, 23, 56,

59, 73, 81, 81, 85, 153, 176, 211, 250, 254.
МЛИВО, плата за пользованіо мельницей, 276.
Морговое, дань 489.
Москали, логакаютъ четверо подданыхъ въ с. Зал жішкахъ

218—9, подъ ними 8 дымовъ на 6-ти уволокахъ 219
Мужи иосторонніе, пзъ круга крестьян;., 67.
Мытье хусгъ, стирка б лья, повинность 209.
М ра, мейшагольская 20, виленская 23, 24,59,60,73, 117

126 133, 473, 483, быховскяя 27, дорбянская 51,
мстиславская 64, 524. гроднен. 132. давидгородоц-
кая 1G5, шерешевская 176, костюковская 192, 193,
ыошлевская 20'1, старая торговая пинская 241.
шш. п яиовская 261, калоноцчан 417, ж м лянская
462, комнсійная 510

н.
Нев сты, женщииы, ихъ дворовая иовішность, 23.

О

Обаржанково , бараночное, дань 76.
Овчарникъ, хл въ для овоцъ, 55.
Осаднинъ, поселенецъ 425.
Осетия, оссть, сушильня дія сноповь 213.
Очковое, дань гъ ульовъ доржиаыхь нчолъ, 121—124, 126,

123, 129.

П.

Павприца, жолЬзо, на котором* вращается верхній жор-
новий камень 213.

Панщизиа, панщииа 20, 34, 36, 73, 79, 81, 93, 122, 126,
132, 146, 153, 151, 1Г)9, 16"), 165, 17G, 180, 181,
188, шінщизна пли пригонь 193, 209, 241, 251,
261, 263, 267, 281, 288, 294, 305, 328, 337, 353,
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359, 360, 361, 385, 387, 423, 442, 454, 462, 474,
477, 489, 491, 495, 500, 510,524,525, 540, 561, 571-

Печатарь, прпложпвшій свою печать, свид тель 210.
Печь, пстсрбурская б лая 268'
Пливо, полотно огородовъ, повинность, 209.
Пневщизна, плата отъ пня дерева, 423.
Повепровщизна, дань 466, 468, 469, 470, 471, 474, 477,

483, 489, 492, 496, 500, 502.
Повинность, подданства, обязанности н дани крсстьянъ,

4, 5 - 7 , 20, 27, 30, 31, 50, тяглая u боярская 59.
61, 64, 67, 73, 79, 81, 82, 88, 93, 120, 126, 129,
132, 162, 164, 165, J76, 180, 184, 188, 199,
повинности хлоиовъ, 201, 202, 205, 208, 209, 211,
219, 241, 248, 250, 254, 259, 263, 267, 275, 281,
284, ординація ея • Лодчанскаго подданства 290,
срдинація новіш, съ села Шевсна 291, срданація
повин. Б лоусовскоп и Хотииской волостей 294,
296, 311, 312, 313, 394, 404, 406, 407, 403, 414,
417, 436, 440, 442, 455, 466, 477, Нарбутовская
повинность 491, 495, ЬОО-Савицкихъ земянъ 501,
508, ЫО, 313, 519, 529, 53G, 539, 540, 560, 571.

— боярская, 20, 122, 132, 135, 136, 152, рижская до-
рога 456, 457, 459, 496, 560, 571.

— волостная, 561.
— земянскаи, 122, 560, 571.
— тяглая 571.

Подводы, крестьян, извозная повинность 34, 35, 36, 154,
162, 174, 180, 181, 209, рижская, валенская 423,
477, 480, 483, 489, 491, 495, 500, 510, 540.

Подрожчизна, подорожная повинность 30, 31, за рижскую
дорогу 56, 57, 53, 59, 84, 88, 188, 189, 193, 201,
«съ 19 дымовъ 190, злот.» 205, 209, 211, 283, 333,
440, 511, 512, 522, 534.

Подушное, дань съ душъ 275, 519.
Подымное, дань съ хатъ, 162,209, 423, 425, 440, 474, 434,

539, 560, 562, 572.
Пожарновщизиа, дань 466,4G8, 471, 476, 477, 480, 483, 600.
Покотельщизна, дань съ котловъ, 275.
Покровъ Русскій, праздникъ, 241, 337.
Попутное, дань 76.
Пол сное, дань съ хаты но 19 грошей 93.
Попелы, пепель, золі, горовыхъ нопловь въ шурахъ 200

бочекъ, 214.
Посылки, повинность, 209.
Поташная, складъ дли поташа, 214.
Пригонь или панщина, 23, 27, 31, 59,—жснскіЙ—мужскііі

61, 62. 67, 85, 162, 199, 201, 205, 211, 219, 276.
289, 290, 293, 294, 29G, 330,331,333, 512, 513, 519.

Прнмакъ, зить принимаемый въ домъ родителей жены, 22
Приплодонъ, прішлодъ отъ нгицъ, пчелъ и ироч. 518.
Провить, доходъ, ііриходъ, 124, 126, 127.
Прусы, народъ, государство, 70.
Пташникъ, итпчііша 69.
Пуня, сарай для склада с на и соломы, 5J.
Пуръ. л р а = ' s русской четверти, рнжскііі 34, дяісоль-

ный 35,—д.рбянской м ры 51, н моцкій 183, 320,
о22.

Пщолы, дворные острова на нахъ, 213, 214, восеаіьдесятъ
четыре улья въ пи, Дубоя 226, 232, 233, 234, 236,
237, 238, 240, 241, 252, 281.

Робоцизяа, работная повинности, 22, 23, 56, 57, 59.
Рубль, монета въ сто грошей, 192, «15000 русскихъ зло-

тыхъ ИЛИ 1550 рублей» 198, 208, 276, 292, 297, 302,
303, 304, 305, 330-332, 337.

ыбное, дань 79.

С.

аганъ, горшонъ, м дный, 228.
Salarium, подать 130.
Symple duarta, окладъ, дань на артилерію, 51, 130.
Стайня конюшня 55.

гароство Рындинское 1—3.
Строжовщизна, сторожевая служба 194, стража тыгоднова

209, 275, 290, 294, 414, 484, 510.
Студня, колодецъ, въ ней дубовый срубъ 212, 214.
Сырница, постройка для сушки н храненія сыровъ. 55.

т.
Талька, мотокъ льняной пряжи 59, 292.
Таляръ прусскій заключаетъ въ соб пять польскнхъ

тывфовъ, 76.
Токовня, токъ для молоченія, 2, токъ 55.
Торговое, дань 76, 79.
Третикикъ, держатель третьей части уволоки, 232, 233,

234, 236, 237, 238, 240.
Тройка, третья часть уволоки, włada trzy troyny 35.

У.

Ultra tres dies, сверхъ свыше трохъ дней, Ь2.
Унтерникъ, помощникъ 20, 34, 36.
Уроки, с ножатные (ср. съ прягономъ) заказная панщиз-

на, 294, 296.
Уставы, старые 52, устава Высокодворской волости 126,

129, устава u повинность Дубойской волости 241.

Ф.

Фамилія, родъ, «сыновей девяноста девать, дочэрей семь-
десять семь, брать въ шестнадцать», постро къ
хагь 71, стодолъ 70, свирновъ 40, хл вовъ 112,
имущество: 40 коней, закладныхъ 10 воловъ, хлоп-
скихъ 151, коровъ 128, яловника 133, свиней 191,
овоцъ 345, пас ки семь пней; данины: куръ 115,
курпнныхъ яицъ 440, грибовъ 38, льну 62 гарнца,
льняныхъ толокъ 62, чинша съ грошевымъ 540,
грошей 27 годовой аренды отъ корчмы 1300 зодо-
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тыкъ», 381 — Зб2; фамилія села Ипкачунъ и
Лнсовцевъ 366; фамиліа. сыновей 71, дочерей 58 и
братьевъ восемь, 381; 79 сыновей, 48 дочерей,
16 братьевъ. 386, 14 сыновей, 3 дочери, 1 брать,
388, десять сын., восемь доч., два брата 392, 393,
397, 402, 403, 406, 407, 403.

ч.
Чоповое, дань съ нитей, 454.

ш.
Шуръ, складочное м сто для схыианіи вымощонныхъ

пепловъ, 214.

а
Эдукаційная іірев тлаа комиссія, 222.

ю.
Юргельдъ, плата, 245, рочвый 322.
Юрій восенпііі и осенній, 208.

Я.

Яловичное, дань 480, 483, 489, 493, 494, 495, 5С0.
Яндолка, ендова, м дная, 228.

, . Ч J .» с ...
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