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П р е д и с л о в і е .
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Выходящій нын въ св тъ ХХХТЛІ томъ актовъ, изда-
ваемыхъ Виленскою Археографическою Комиссіею, содержитъ
въ себ 50 инвеытарей, изъ которыхъ 42 представляють опи-
си частно-влад льческихъ им ній (№№ 2—15, 17—25, 21,
29—40. 42—44, 46, 47 и 49) и 8—королевскихъ, или ста-
роствъ'О .№ і, 16, 26, 28, 41, 45, 48 и 50).

Вс эти иввентари взяты исключительно изъ актовыхъ
кыигъ Виленскаго Центральнаго Архива, а именно изъ книгъ:
Литовской Скарбовой Комиссіи №№ 16, 28 и 45, Виленскаго
земскаго суда №№ 10, 11, 24, 32 и 34, Трокскаго земскаго
суда № 8, Лидскаго земскаго суда № 17, Ковенскаго земскаго
суда №/Ns 3 и 40, Вилкомирскаго гродскаго суда - № б, 30 и
38, Россіенскаго гродскаго суда №№ 4 и 31, Упитскаго зем-
скаго суда №№ 12 и 13, Шавельскаго земскаго суда №№ 18,
]9 и 36, Враславскаго земскаго суда №41, Гродненскаго зем-
скаго суда №№ 26, 46 и 48, Брестскаго земскиго суда ^й 35,
Більскаго земскаго суда № 37, Волковыскаго земсваго суда
М№ 22 и 23, Минскаго земскаго суда № 25, Минскаго грод-
скаго суда № 27, Новогрудскаго земскаго суда №М» 42 и 49,
Борисовскаго земскаго суда № 43, Вобруйскаго земскаго суда
№ 47, Игуменскаго земскаго суда № 23, Стволовицкаго зем-
скаго суда № 21, Р чицкаго земскаго суда №№ 1, 14, 15,39
и 44, Мстиславскаго у зднаго суда № 7 и Еолоцкаго земска-
го суда № 20.

Изъ этого перечня актовыхъ книгъ видно, что изданные
теперь инвентари взяты изъ судебныхъ учрешденій вс хъ ше-
сти губерній С веро-Западнаго края, a сл дователъно и самыя
ші нія, къ которымъ они относится, расположены въ этихъ
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же шести губерніяхъ, хотя далеко не равном рно. Такъ, въ
Ковенской губерній находится 17 им ній (ШІ 2. З, 4, б, 12,
13, 16, 18, 19, 28, 29, ЗО, 31, 36, 38. 41 и 50), въ Виден-
ской—11 (М№ 8, 9, 10, 11, 17, 24, 25, 26, 32, 34 и 45), въ
Минской—12 (№№ 1, 5, 14, 15, 21, 23, 27, 42. 43, 44, 47 и
49), въ Гродненской—6 (№№ 22, 33, 35, 37, 46 и 48), въ
Витебской—2 (№№ 20 и 39) и въ Могилевской—1 (№ 7); кро-
м чого, 1 им ніе находится въ Пруссіи (№ 40).

Изъ 50 инвентарей, вошедшихъ въ настоящій томъ, только
первые пять относятся къ рлзнымъ десятил тіямъ ХУІІІ в ка,
а именно:•№ 1—1720 года, № 2—1745 года., № 3—1747 г.,
№ 4—1775 г. и № 5—1784 г.; остальные же 45 инвентарей
охватываютъ періодъ времени отъ 1790 до 1798 года. Такимъ
образомъ изданный теперь ХХХУШ томъ актовъ составляетъ
продолженіе ХХХУ тома, въ которомъ напечатаны йнвентари
отъ 1751 до 1789 года.

Въ предисловіи къ ХХХУ тому актовъ былъ установленъ
мною приблизительно сл дующій разм ръ крестьянскихъ зе-
мельныхъ участковъ и крестьянскихъ повинностей для пер-
выхъ четырехъ десятил тій второй половины ХУІІІ в ка:
каждый крестьянскій дымъ, или дворъ, им лъ въ своемъ
пользованіи пахотной и с нокосной земли около ]|2 уволоки,
барщины отбывалъ по 4 двя въ нед лю, гвалтовъ—по 36 дней
въ годъ и денежныхъ платежей вносилъ ежегодно ио 5 зло-
тыхъ съ полуволоки тяглой и по 40 злотыхъ—съ полуво.юки
платной. Кром того, въ этомъ же предисловіи приведены н -
которыя данныя относительно подорощины, дани натурою,
положенія бояръ, земянъ и дворовыхъ людей.

Вс эти данныя остались почти безъ изм ненія и въ по-
следнее десятил тіе того яке ХУШ в ка, какъ это ясно изъ
нын напечатанныхъ инвентарей, поэтому н тъ необходимости
входить въ детальное разсмотр ніе настоящаго тома.

Можно зам тить только, что на рубеж XIX в ка̂  когда
въ западной Европ уже не было кр постного права, а въ
Великороссіи началъ действовать указъ императора Павла I о
трехдневной барщин , въ литовско-б лорусскихъ областяхъ
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экономическое положеніе крестьянъ не только не улучши-
лось, a скор е ухудшилось. Такъ, разм ръ крестьянскихъ
над ловъ въ общемъ остался прежній (около ! |2 уволоки), но
-пріемные* участки, которыми крестьяне пользовались за осо-
бую плату, встр чаются въ инвентаряхъ настоящего тома до-
вольно р дко. Бывали случаи и отнятія у крестьянъ обработан-
ныхъ полей. Наирим ръ, въ инвентар им нія Горки (Игум. у.)
находится такое зам чаніеі крестьянамъ разр шается, за от-
нятыя у нихъ ноля, разрабатывать новь, но только не вблизи
фольварка (№ 23).

Барщина была попрежнему не только самой распростра-
ненной, но и самой тяжелой повинностью, такъ такъ кресть-
яне повсюду должны были работать отъ восхода и до захода
солнца. Количество барщинныхъ дней доходило уже до б въ
нед лю, а иногда и бол е; наирші ръ, въ им ніи Стейбакахъ
(Упит. п.) каждый домохозяинъ долженъ былъ работать л томъ
вътеченіе одной нед ли 6 дней съ помощникомъ, т.е. 12 дней,
въ теченіе другой—2 дня съ помощникомъ т. е. 4 дня, а зимой—
6 дней безъ помощника (№ 13).

Гвалты болыніе, т. е. дополнительные рабочіе дни всей
семьей, очень часто встречаются еженедельные (№№ 22, 42 и
др.), а въ н которыхъ им ніяхъ ихъ требовалось столько,
сколько нужно было двору (№ 46).

Подводная повинность попрежнему была обязательной; раз-
м ръ ея также очень часто завис лъ отъ усмотр нія двора
(№ 13).

Попрежнему крестьяне обязаны были сверхъ барщины
вымолотить весь госаодскій хл бъ, при чемъ въ н которыхъ
им ніяхъ каждый домохозяинъ долженъ былъ приходить во
дворъ на молотьбу по 3 ночи въ нод лю (JMJ.N;J б и 29).

Вс другія повинности: сторожа, ночная стража, работа
на мельницахъ, вывозка дровъ и т. п. иоарежнему отбыва-
лись крестьянами сверхъ барщины, а женщины, кром испол-
ненія во двор обычныхъ женскихъ работъ, стали привле-
каться иногда и къ чисто мужскимъ работамъ, какъ вывозка
навоза и бороньба (№ 23).
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Дань натурою состояла, какъ н прежде, изъ вс хъ пред-
метовъ крестьянскаго хозяйства и не только не уменьшилась,
но н которые виды ея достигли прямо невозможныхъ разм -
ровъ. Баприм ръ, въ им ніи Олексичахъ (Р чиц. у.) каждый
крестьянинъ съ 1 уволоки земли должеиъ былъ давать пом щику,
кром меда, льняного с мени, льна, хмеля и грибовъ, еще по
Ібкуръ (№ 44), авиленскія католическая монахини—визитки въ
своемъ им ніи Вилейк , пожалованномъ имъ императоромъ
Бавломъ I, требовали ежегодно отъ каждаго изъ пяти своихъ
л сниковъ по 2 глухаря и по 20 паръ рябчиковъ; кром того,
вс эти л сники обязаны были доставлять двору по 2 „боль-
шихъ зв ря", но если бы они когда нибудь утаили такого
зв ря, то взам нъ посл дняго отдавали двору своего вола и
подвергались публичному наказанію (№ 43),

Вм ст съ натуральною данью несомн нно возрасли и раз-
ные денежные платежи, какъ наприм ръ, чиншъ, подымное,
подорощина, за „дробь" (за мелкую птицу) и друг. Въ н кото-
рыхъ им ніяхъ денежные платежи зам нялись льномъ по
оц нк двора (№№ 28 и 38).

Бе мало страдали крестьяне отъ нарушенія пом щиками
инвентарныхъ условій, особенно въ королевскихъ им ніяхъ,
гд инвентари составлялись официальными лицами. Такъ, въ
держав Упинахъ крестьяне догали „до посл дней почти ни-
щеты" всл дсгвіе того, что влад лецъ этой державы Алек-
сандръ Бузына, камергеръ польскаго двора, „принуждадъ ихъ
работать свыше инвентарныхъ повинностей и чуть ли не еже-
нед льно, не обращая вниманія на величайшее бездорожье,
выгонялъ за пред лы им нія въ свой фольварокъ за девать
миль-* (№ 16).

Баконецъ, попрежнему крестьяне лишены были права рас-
поряжаться не только своею личностью, но и своимъ движи-
мымъ имуществомъ. Такъ, пом щики воспрещали своимъ кр -
постнымъ уходить куда нибудь на заработки (№ 20), прода-
вать рабочій скотъ и хозяйственныя произведенія посторон-
нимъ (№№19 и 39)̂  покупать на сторон водку (№ 19) и т.
п. Вм ст съ т мъ пом щики обязывали своихъ крестьяпъ
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брать у нихъ по 1 бочк соли на 2 дыма по 40 злотыхъ за
бочку (№ 22). За несоблюденіе этихъ постановленій виновные
подвергались различнымъ наказаніямъ. Наприм ръ, въ им ніи
Германишкахъ крестьяне платили по 4 злотыхъ штрафа и под-
вергались 30 ударамъ за покупку водки въ чужихъ шинкахъ
(№ 9).

Вс эти ограниченія, а также безчисленныя повинности и
платежи нер дко доводили крестьянъ до полной нищеты. Вотъ
какъ. наприм ръ, описалъ въ 1798 году положеніе крестьянъ
обширнаго Рокантигаскаго староства коллежскій и скарбовой
Литовской избы асессоръ Александръ Гржегоржевскій: „кресть-
яне этого староства совершенно б дны, и едва-ли найдется
десятокъ такихъ хозяевъ, которые им ли бы домашній скотъ,
исправную упряжь и все необходимое для обработки земли.
Дома ихъ до такой степени запущены, что не видно ни огра-
ды около жилищъ, ни крыши на избахъ и другихъ построй-
кахъ и выказывается одна только нищета; глядя на это, труд-
но пов рить, что тамъ могутъ жить люди" (№ 45).

Къ числу особенностей настоящаго тома относятся еще
инвентари подъ №№ 3, 24 и 49, въ которыхъ въ описи дви-
жимаго имущества пом щены и книги, не встр чавшіяся въ
изданныхъ уже инвентаряхъ. Эти книги могутъ дать н кото-
рое понятіе объ уметвенныхъ интересахъ литовско-польскаго
общества конца ХУШ в ка.

*Лр. «Шурцавигъ.
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№ 1—1720 г. 27
Инвентарь Меркуловичскаго староства въ

Р чицкомъ пов т .

Akt inwentarza sttwa Mierkulowickie-

Roku tysiąc siedmset osmdziesiątego,
miesiąca marca trzydziestego dnia, ruskiego
kalendarza.

Na urzędzie Jey Imperatorskiey mości
ziemskim pttu Rohaczewskiego comparens
personaliter imść pan Mikołaj Paskiewicz,
senacki kancellarysta, kopią inwentarza
z ograniczeniem sttwa Mierkułowiokiego
ad acta podał, który tak się w sobie za-
wiera:

Opisanie dworu Mierkułowickiego, a
przez tychże ichmosciów regestrowanego.

Wieżdżaiąc do dworu po prawey ręce
staynia nowa na pomoście ze wszystkim
porządkiem, dranicami Kryta, wrota dwoiste;
daley postępuiąc wołownia у staion dwie,
restaiiracyi potrsebuiące, potym pod
iednym dachem chlewy, daley postąpiwszy
kucHnia z piekareńką, potym syrnica, po-
tym imbar wielki dla zsypania zboża, dra-
nicami kryty, przy którym spichlerz o
dwu piątrach ze wszystkim porządkiem;
ku wrotom postępuiąc piekarnia nowa z
sieniami, same zaś wrota nakształt bramy

pod iednym dachem; na srzodku pddwprzą
budynek pański ze wszystkiemi wygodami,
z komorami, spiżarniami у alkierżenj,
okna szklano.w drzewo prawne/ okiennice
у drzwi wszystkie na zawiasach żelaz-
nych, klamry, zaszczepki, zaśowki wszę-
dzie, piecy kaflane. W tyle dworu gumno,
odryn dwie starych, reperacyi potrzebu-
jących, także у przepłoty. •

Obora, konie, bydło rogate у niero-
gate, ]>tastwo domowe у wszelakie naczy-^
nie dworne tu się nie specyfikuią; bo tp
wszystko Jchm. z swego starania у kupli.

Zmian trzy do dworu należących, a
naywięcey w znroslach po ruinie w grun-
tach Miarkułowskich i Prykliczanskich
także na różnych mieyscach. Łąki do te-
goż dworu zdawna należące.

Inwentarz maiętnosci Miar kufo wicz,
Pryklicy, Bud dwuch у wielu ostrowów
na wielu mieyscach, także dworów w
miesce Cseczerskim wieczysto ziemskich,
w powiecie Rzeczyckim leżących, wiecz-
nością przedanych у podanych ichm p.
Marcianowi z Michalowa Michalowskiemu,
czes/.nikowi Owruckiemu, samey J. Plni
Katarzynie z Estków Michałowskifij, czesz-
nikowey Owruckiey małżonkom od nas
Krzysztofa Stanisława na Baksztach Za-
wiszy, Mińskiego, Czeczerskiego etc staro-
sty у ode mnie Tcressy Rozy na Łohoy-
sku Tyszkiewiczowny, krayczanki W. X.
Littgo Zawiszyney Minskiey, Ozeczer-
skiey etc. starosciney, małżonków, we

i
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wszyzikim zgodny podług prawa od nas
danego na wieczne, a nigdy nie odzowne
czasy w roku tysiąc sedmset dwudzie-
stym, miesiąca kwietnia dnia dwudziestego
siódmego.

Wieś Pryklica. Dym pierwszy, Kurii o
Utka na boiarstwie, wloką icdna. Dym
drugi, Amelian Czorny włoka iedna. Dym
trzeci Michał Marcinionek włoka iedna
Dym czwarty, Wasil Łysy włoka iedna.
Dym piąty, Maciej Sieryk wloką iedna.
W tej wsi dymów pięć, pod niemi włok
pięć, a inny wszystek grunt w zaroślach
у w pustkach.

Wioska Borowa Buda, Dym pierwszy,
Zacharya Michajlow na włóce. Dym
drugi, Samuel Sobolewski włoka iedna.
Dym tr/eci, Michiey Stefanowicz włoka
Jedna- . Dym czwarty, Fiedor Cis/--
cżonek włoka iedna. Dym piąty, Radzko
Robak włoka iedna. Dym szósty, Sawka
włoka iedna. Dym siódmy, Marcin włoka
iedna. W tej wsi dymów siedym, włok
siedym, a drugie w pustkach.

Wioska nazwana Buda Lesowa, gdzie
przed tym ludzi było nie mało, a teraz
ieden Danita Skalam z trzema synami
żonatemi, wszystkim gruntem dysponuie
do d.ilszego postanowienia.

Zasiew tey maiętnoszi. Ż)ta zasiano
miarek Czeczerskich szesćdiesiąt dwie,
jarki zasianej miarek dziesięć, jęczmie-
nia zasianego miarek dwadziescie, psze-
nicy zasianej, miarek cztyry, grochu ma-
łego у wielkiego miarek pięć, bobu zasia-
nego miarek dwie, jagły zasianey miarka
iedna, owsa zasianego miarek szezedzie-
siąt dwie, konopi zasianych miarek czty-
ry, siemia lnianego miarek dwie.

Wieś Miarkułowicze. Dym pierwszy.
Hryszka Kułaha włoka iedna. Dym drugi
Haraśko Pilipow włoka iedna. Dym trzeci
Siemion Kułaha włoka iedna. Dym piąty,
Sciepan Kułaha włoka iedna. Dym szósty,
Kułahin syn włoka iedna. Dym siódmy,
młynarze oba, wloką iedna. W tey wsi
dymów siedym, pod niemi włok siedem,
a grunt wszystek tey wsi w pustoszy

włok czterdziesćie iedna; pod to wsią
młyn o dwuch piątrach na rzeczce
Gzeczorze, karczma na gościńcu ze
wszystkiemi wygodami, restauracij po-
trzebuiąca. Powinność tych ludzi poddań-
stwa do upodobania у postanowienia sa-
mych Ichmsciow iako aktorów у wiecz-
ników, a do tych cz-is płacili z włoki
pó złotych dwadziescie, boiarzy po zło-
tych czterdziesćie. Pryjionu w każdy ty-
dzień iak zimo tak też latem męszcyzna
dzień у białogłowa dzień. Do prystani
każdy z dymu powinien raz w role furę
odprawić у drogi prywatne z czym у do
kąd każą

W mieście J-o Krolewskiey Mości
Czeczersku dworek wieczysty, na
gruncie zeinskim libertowany, należący
do Miarkulowicz, ze wszystkiemi wygodami,
restauracyi potrzebuiący, wolny od wszel-
kiej zamku Czec/.erskiego. iako też у od
dachu żołnierskiego у innych wszelkich
podatków у ciężarów у ludzi) w onym
mieszkaiące. Ostrów ieden nad rzeką
Maliną, brzeg należący do Miarkułowicz,
'/ drugiej strony graniczy rzeka Czeczora
w dawnych duktach у granicach z drze-
wem bartnun j pszczołami, także z polem
у łąkami, nabyty wiecznością, z wstępem
do młynku na rzetce Malinie- Ostrów dru-
gi nad Sożem, naswany Rzeczka, graniczy
ze wsią Rzeczka, z Uchowem у Jurkowi-
czami w starodawnych granicach, dukcie,
obychodzie, do którego ostrowu rudnia у
młyn, iezioro Malcz nazwane z krynicami
у łąkami należące, także pole przez tych
że rudników rozrobione у budynki dla
mieszkania onym, oraz drzewo bartne у
nie bartne, a inne z pszczołami, wiecznoś-
cią nabyte, a dworu Miarkutowickiego
wiecznemi czasy у nigdy nie odzownemi
należące. Ostrów trzeci, nazwany Hołodno
tamże niedaleko z drzewem bartnym у
pszczołami w granicach dawnych, wiecz-
noscio nabytych z łąkami у krynicami z
dawną należytoscią. Wstąp do ieziora,
nazwanego Kuł nad rzeko Sożem, pod
wsiami s/.lacheckiemi ziemiańskiemu gdzie
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tonie należą do dworu Miarkułowickiego,
a że wieś By show, należąca do starostwa
Gzeczerskiego, pola, pasieki w gruncie
Miarkułowickim porozrabiali, więc snopow-
szczyznę należącą z tego gruntu powinni
pieniądze nie indzei, tylko do dworu
Miarkułowickiego oddawać, pod winą у
karą у utratą tego gruntu.

Ograniczenie tey maiętnosci Miarku-
łowicze. Jhnatowicze у dwie Sieliszcz rud-
nych, pustkow, służb, piat po odsużeniu
urożonoho pana Pilipa Sosnowskaho, cho-
ronżaho Smolenskaho, a pryłoczony do
starostwa Czeczerskaho wielmożnemu" Ka-
zimieru na Łohoysku Tyszkiewiczu Msti-
sławskomu, Czeczerskomu naszomu starostie
do dalszoy woli hospodarskoy, w takowom
ohraniczcniu: z ręki Czeczory u Studeniec
łohom у borom, rubieżami borowymi u
Pohrebiszcze staroie. borom w Stryhański
łoh, w reczku Prytełesnicu u Nosowoie bu-
dyszcze z siełom Mułniewiczami u Ma-
kowku łohom u les w Łelilomkoy z se-
łom bojarami woronowskimi, od tul u szy-
rokoy łoh u Eżawiec w les Bobrowski,
a minajuczy wperek steźki у uperek
bołota w łoh w les Szyrokoy, z lesu z
rozsochami z Szyrokoho lesa borom ru-
beżami w Mokry les w rohi, zahraźonyie
kopcami rubieżami, wzlesem czerez lesok
Topi/na borom rubieżami u kurhanie z
słobodoju Szolomejeju u loh u werszyn
z siełom u Ozeczoru boiar Bohdanowskich,
wpierek Czeczory w staroie hum niszczę
Bphdanoicskie, polem rubieżami zalehłami
u Jazwinki u Berestowiec у Biełoe Bo-
foto u reczku Horenki u w zalehły bo-
rem mimo Moszkow loh, Rżawku reczku
z słobodoju Ryskowom u Dubowy łozo к
borom rubieżami u stok reczkoju u Niem-
ców most z sełom Prykliczanami łohom
po uspolu łohom rubieżami w. szpil u
reczku Sieleczniu sełom Osinowko/u у Su-
toki Czeczory z sełom Baszy co fu z suto к
u wierch Czeczoroju u łoh Studeniec z
Studenca u Beresiowkc w łoh takoż z
Studeńca odkuł hranica poczałaś.

Do którego imwentarza duktu ograni-

czenie we wszystkim z prawem wieczystym
od nas danym zgodnym dla większego wa-
loru, mocy у dania wiary przy podpisach
rąk naszych własnych, tudzież JPP pieczęta-
rzow ustnie у oczewisto od n łs przy daniu
rąk uproszonych o podpisy rąk ichni.
Działo się w Baksstach alias Smiłowi-
czach roku pańskiego tysiąc skdmsetnego
dwudziestego, mesrtca kwełnia dnia dwudsie-
stctjo siódmego podług kalendarza ruskiego
przypadaiącego. Na podliimom podpisano
Krysztof Żawisza mąż starosta. Teressa
Zawiszyna starościna Mińska. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od W J. P.
starosty Mińskiego у pani ieymsci staro-
sciney do inwentarza oanego JP. Micha-
łowskiemu podpisuięsię D M. Statźkiewicz
mpr. Roku tysiąc siedemset dwudziestego
szóstego, miesiąca Maja piętnastego dnia
Comparens personaliter w Tryb—Ile głłm
W; X. Łiitt. patron J P Jakub Zabieło ten
imwentarz ad acta podał Kazimierz Oginski
wda Trocki mar. Trłu gtł-o W. X. Littgo
Michał Antoni Ławieki pisarz ziemski
Wilen. Który to takowy imwentarz za po-
daniem ad acta przez wyż wyrażoną oso-
bę .iest do xiąg ziem. pottwych Rohaczew.
przyięty у wpisany.

Изъ акт. кн. Р чицкаго (рогачовскаго) у зднаго суда
за 1783 годъ. № 1741, л. І2О-І23.

№ 2—1748 г. 8 марта.

Инвентарь двухъ им ній Шолково и Шов-
ково въ Вилкомирскомъ пов т .

Akt inwentarza dwóch maiątków
Szołkowa у Szowkowa.

Roku tysiąc siedmset diewiędziesiąt
szóstego rcsca septembra dwodziestego
szóstego dnia.

Na roczkach semptembrowych grodz-
kich powiatu Wiłkomirskiego w roku tym



wyż na dacie pisanym pszypadłych у
wedle prawa w mieście Wiłkomierzu .są-
dzących się, przed nami Iozefem Walon-
tynowiczem prezydentem, Iozefem Koza-
kowskim sędzią, Wincentym Thomaszewi-
czem pisarzem, urzędnikami grodzkiemi
powiatu Wiłkomirskiego, stawaiąc obecnie
W. J. P. Xawer Proszynski szam. D.
Pollgo, inwentarz dwóch maiętnosci Szoł-
kowa ySzowkowa, z kontrowersyi od J. pp.
Kontowtow złożony, ad acta xiąg grodzkich
powiatu Wiłkomirskiego sądownie podał,
jakoż my sąd ony przyiowszy w xięgi
wpisać załecilismy, którego wyraz takowy.

Inwentarz obodwoch maiętnosci, alias
folwarków tak Szołkowa jako у Szowko-
wa dóbr w powiecie Wilkomirskim lezą-
cych, przy prawie wieczysto przedażnym
w Magdeburgij Wileńskiej przyznanym
od W. I. P. Michała Iudickiego, sędziego
ziemskiego powiatu Rzeczyckiego imie-
niem samego iegoinosci у imieniem W.
J. P. Racheli z Galinskich Judickiey, sę-
dziney ziemskiey • .Rzeczyckiey małżąki
imsci W. W. J. panom Hilaremu у Не-
Jennie z Tomkowidow, podstolance Troc-
kiey Ciszkiewiczom sędziom powiatu Wił-
komirskiego małżąkom w Wilnie danym
przezemnie Hrehorego Kazimierza Sad-
kowskiego, chorążego Parnawskiego, komi-
sarza у plenipotencyusza dla zinwento-
wania у podania ad possessionem łiaere-
ditariam tych dóbr W. W. J. Panom sę-
dziom WiłkomirsKJm małżąkom sine ulla
exceptione z ramienia W. J. P. sędziego,
ziemskiego Rzeczyckiego zesłanego у
osobliwym pJenipotencyinym zapisem in
forma juris sprawionym ad praefatum ac-
tum authoryzowanego in suplementum
inwentarza na też iolwarki insimul z
prawem wieczystym w Wilnie extra fun-
dum tych dóbr od samego W. J. Pana
Judickiego, sędziego Rzeczyckiego danego.'
tylko ex documenti.s et rellationibus spi-
sanego in fundo tak folwarku Szołkowa
jako też folwarku Szowkowa distinctim
spisany, fidelissime sporządzony у ad'
manus W. W. J. Panów Ciszkiewi-

czow mafżąkow w roku teraźniejszym ty-
siąc sicdmset czterdziestym piątym msca
Marca dnia ósmego oddany.

Opisanie folwarku Szołkowa. Najprzód
budynki dworne. Jadąc do dworu od wsi

/ Bernatyszck opodal wsi, przy drodze do
Wilkomierza wystawa na drewnianych pa-
lach, pod słomia-hą strzechą, na wierzchu
którey krzyż żelazny wielki i formą koś-
cielnych krzyżów będący, ad intus tey wy-
stawy figura ukrzyżowanego z drzewa sni-
ccrską robotą; zbliżaiąc się pod dwór, po
lewej stronie kuźnia pusta, opadła, bez
strzechy у drzwi, a po prawei łaźnia tak-
że pusta у opadła, bez strzechy у bez
drzwi; tandem wrota wiezne wielkie stare,
wrotnice z desek sosnowych szczepanyeh;
podle tych wrót po lewey ręce od wrót
idąc staynia stara, słomą kryta, z wrotami
z desek sosnowych szczepanyeh, obok z
staynią wozownia słomą kryta z wrotami
dwoistemi 7. desek sosnowych szczepanyeh,
w tyle wozowni za ogrodzeniem dwornym
browar stary, słomą kryty, z wrotami z
desek sosnowych szczepanyeh dobremi,
zaszczepką płaską przy proboiach maiące-
mi; z łaźnią, w którey stołowanie z osiny
szc.zepaney w deski, piec kamienny, drzwi
sosnowe, szczepane na biegunach; w tym
browarze horn z gliny lepiony, do które-
go przez ścianę do studni ryn drewnia-
nych przystawionych dwie; od browaru
na dziedziniec dworny powróciwszy, budy-
nek mieszkalny gospodarski, słomą kryty,
stary, w którym izba biała z drzwiami
tarcicznemi na dwóch zawiesach у dwóch
krukach żelaznych, z oknami szklannemi
potłiiczoiiemi, w drzewo oprawnemi dwoma,
z połapem tarcicznym; z izby sieni z gru -
bą z gliny lepioną, dla bespieczenstwa od
ognia, z dwoygiem drzwi, a przy iednych
tylko drzwice z desek czesanych sosno-
wych na biegunach; z sieni, piekarnia z
piecem piekarnianym, z drzwiami na bie-
gunach z desek sosnowych czesanych, z
trzema oknami у trzema do nich okieni-
cami, z stołowaniem tarcicznym> z dwoma
ławami, z kąta w kąt długiem! z drzewa
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sosnowego czesanego; z piekarni komora
piekarniana z drzwiami na dwóch zawia-
sach у dwóch krukach żelaznych, sosno-
wemi czesanemi, z okienkiem bez okieni-
cy. stołowaniem z desek sosnowych szcze-
panych, tamże stempa drewniana; o ścianę
z piekarnią komórka z drzwiczkami
sosnowemi z desek czesanych (przy
których proboy) na biegunach z zdwo-
ma okienkami, z stołowaniem tylko przez
połowę będącym, z desek osinowych
szczepanych. ubora stara we dwie połowy
zabudowana, w iedney chlewkow małych,
podstrzechą za iedno będących, trzy, z
troygiem drzwiczek z desek sosnowych
szczepanych, w drugiey chlewów wielkich,
pod strzechą słomianą za iedno będących,
z troygiem takich że drzwi, item trzy.
Odryn starych pod iednym dachem słomia-
nym trzy z troygiem wrót z desek sosno-
wych czesanych, przy których zaszczepka
z dwoma proboiami, gumno reperowane
pod strzechą słomianą z wrotami z de-
sek sosnowych czesanych, przy których
proboy; gumno drugie z osiecią stołowa-
ną deskami sosnowemi szczepanemi z
drzwiami na dwóch zawiasach у dwóch
krukach żelaznych, wrota z desek sosno-
wych szczepanych. Odryny reperowane
pod strzechą słomianą za iedną ścianami
z sobą wiązane trzy, z wrotami z desek,
sosnowych szczepanych. Swirny pod ied-
ną strzechą słomianą będące dwa, bez sto-
łowania z zasiekami z drzwiami tarciczne-
mi; przy drzwiach swirna bliższego odsyr-
nicy zewnątrz zaszczepka z dwoma probo-
iami we dwa ogniwa kręcona wewnątrz
z proboiami у zamkiem wnątrznym, przy
którym klucz; przy drzwiach swirna dal-
szego od syrnicy zaszczepka wielka krę-
cona z dwoma proboiami zewnątrz, uyr-
nica na czterech palach dylami okładana
pod strzechą słomianą; nieopodal syrnicy
rum mieszkalny pod słomianym dachiem,
reperacyi potrzebnym, przed którym ga-
nek, z ganku sieni, do których drzwi tar-
ciczne na dwóch zawiasach у dwóch kru-
kach zawiesnyeh z zaszczepką płaską у

dwoma proboiami, z klamką, klamrem
у rękoiescią przy klamce; w tychże sie-
niach okna dwa szklarnie, w drzewo op-
rawne; potłuczone, komin z cegieł muro-
wany tynkowany, nad dach wywiedziony,
przy iedney scienie pod tym kominem
kuchnia, przy drugiey gruba, oboie także
% cegieł murowane; z sieni wprawą izba
stołowa, w ktorey drzwi tarciczne troie
iedne do sieni, na dwóch zawiasach у
dwóch krukach zawiesnych z klamką,
klamrem у dwoma proboiami, drugie do
alkierza na dwóch zawiasach у dwóch kru-
kach zawiesnych, z zaszczepką kręconą
у dwoma proboiami, trzecie do komory
na dwóch zawiasach у dwóch krukach
zawiesnych z zaszczepką у dwoma probo-
iami; piec z kaflow zielonych, iedną stro-
ną izbę, drugą komorę zagrzewaiący, repe-
racyi potrzebny, kominek dla rozniece-
nia ognia pod kapeluszem z cegieł mu-
rowany, tynkowany, do kuchennego w
sieniach komina włączony, dobry; okna
szklarnie, w drzewo oprawne, całe, dwa,
przy których zaszczepeczek kręconych
dwie, proboikow sześć, okienic tarcicznych
dwie, iedna na dwóch zawiasach у dwóch
krukach zawiesnych, druga na biegu-
nach; ławy z drzewa sosnowego dwie, iedna
z kąta w kąt długa, druga trzecią częścią
od pierszey krótsza; stół tarciczny na czte-
rech nogach stolarskiey roboty z stolicą
prostey roboty, zedel г drzewa sosnowego
prostey roboty; a w pomienionych oknach,
po dwie kwatery przy każdey, po dwa na-
rożniki, po dwie zawieski у po dwa krucz-
ki; za niem alkierz, w kturym drzwi tar-
ciczne do spiżarni na dwóch zawiasach
у dwóch krukach zawiesnych г zaszczep-
ką kręconą у dwoma proboiami; okna
szklarnie w ołów" oprawne dwa, przy któ-
rych. zoszczepeczek trzy, proboikow sześć,
prętów wedle szyb dziewięć, narożników
sześć, zawiesek sześć, kruczków zawies-
nych sześć, okienic z desek sosnowych
szczepanych na biegunach dwie. Spiżarnia,
w ktorey okno szklarnie, w drzewo opra-
wne z kwaterą zasuwaną, cale, okienica z
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desek sosnowych szczepanych, polic tar-
cicznych z kąta w kąt długich dwie; ko-
mora, w ktorey okno w ramach ze szkłem
w drzewo oprawnym, z kwaterą zasuwistą
bez dwóch szyb, okienica z desek sosno-
wych szczepanych na biegunach, kominek
do rozniecenia ognia pod kapeluszem z
cegieł murowany tynkowany, w komin-
wielki kuchenny w sieniach wprowadzo-
ny. Komórka potrzebna, w ktorey drzwi
tarciczne iedne z komory, na dwóch zawia-
sach у dwóch krukach zawiesnych z za-
szcżepką kręconą у dwoma proboiami,
drugie na podwórze, zepsute, z desek sos-
nowych szczepanych na biegunach, stoło-
wania niemasz; o ścianą z komorą bokowa,
alias warzywnia, w ktorey drzwi tarciczne
na dwóch zawiasach у dwóch krukach
zawiesnych z zaszczepkami, iedną płaską,
drugą kręconą r proboiami czterma; okno
w ramach ze szkłem w drzewo oprawnym,
potłuczonym, z zaszczepkami dwoma, pro-
boikami trzema, zawieskami czterma, kru-
czkami zawiesnemi czterma. narożnikami
czterma, okienica z desek sosnowych szcze-
panych, piec warzywny, z czeluścią w
ziemi będącą, z cegieł murowany. Prze-
ciwna rezydencja w tym rumie—nayprzód
izba stołowa, w której drzwi tarciczne
iedne do sieni, drugie do alkierza, oboiena
dwóch zawiasach esowych у dwóch kru-
kach zawiesnych, przy oboygu po za-
szczepce płaskiey у po dwa proboie, okna
w ramach ze szkłem, w drzewo oprawnym
trzy, z zaszczepkami małemi trzema, z
ośmiu proboikami, iedynastu zawieskami,
dwonastu kruczkami zawiesnemi, czterma
narożnikami zokienicami obiema na dwóch
zawiasach у dwóch krukach zawiesnych;
piec z kaflow w iedney stronie zielo-
nych, a w drugiey szarych, reperacyi,
pryncipaliter filtrowania, potrzebny; ko-
minek dla rozniecenia ognia pod
kapeluszem z cegieł murowany, . tyn-
kowany} nad stołowanie tylko wywiedziony;
szafka, 'alias piekołka, przy kominku w
murze, lawy z drzewa sosnowego dwie,
alkierz, w którym drzwi ćarciczne do spi-

żarni z zaszcżepką płaską у dwoma pro-
boiami, okna z ramami szkła w drzewo
oprawionego у kwaterą iedną, zasuwaną
dwa, z czterma zawieskami, czterma kru-
czkami zawiesnemi, narożnikami trzema,
proboikami dwoma; okienice tarciczne
dwie, iedna na dwóch zawiesach у dwóch
krukach zawiesnych, druga na biegunach;
spiżarnia, w której drzwi do alkierza
przerzeczonego na dwóch zawiasach eso-
wych у dwóch krukach zawiesnych; okno
ze szkłem w ramach, w drewno opraw-
nym, przy nich zawiesek cztery, krucz-
ków zawiesnych cztyry, narożników czty-
ry, zaszczepck małękich dwie, proboikow
trzy; okienica tarciczna na dwóch zawia-
sach у dwóch krukach zawiesnych; drzwi
do komórki potrzebney na dwóch zawia-
sach у dwóch krukach zawiesnych, oboy-
ga prostey roboty z dwoma proboiami.
Komórka potrzebna, z ktorey do podwó-
rza drzwi tarciczne na biegunach z pro-
boiami, a stołowania w niey niemasz;
na ostatek salka nad. gankiem zabudowa-
na, do ktorey wschody z sieni, reperacyi
potrzebne; przed salką przysionek, w któ-
rym drzwi tarciczne dobre, na dwóch za-
wiasach у dwóch krukach zawiesowych
oboyga prostey roboty, z zaszcżepką płas-
ką у dwoma proboiami; w samey salce
drzwi tarciczne nowe na dwóch zawia-
sach esowych у dwóch krukach zawieso-
wych z zaszcżepką płaską у dwoma pro-
boiami z rękoiescią do otwierania drzwi;
w oknach trzech ramow troie, po więk-
szey części bez szkła, a częścią daleko
mnieyszą ze szkłem у to potłuczonym,
przy których ogulnie zawiesek dziesięć,
kruczków zawiesnych dziesięć, narożni-
ków cztery, zaszczepeczka iedna, proboi-
kow dwa; okienice tarciczne otworzyste
dwie, a z podwórza przy dwóch tylko
ścianach tey salki wystawa z drzewa
sosnowego oprawnego; podle tey salki у
ganku drabina wielka od ziemi przez
dach aż do komina przystawiona dla ra-
tunku (broń Boże) od ognia. W tym ru-
mie stropy, alias stołowania po izbach,
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komorach, alkierzach, spiżarniach w gan-
ku у salce tarciczne dobre, tylko w bo-
kowey, alias warzywni, połap, reperacyi
potrzebny, a zawiesy, zaszczepki, kruki, kru-
czki, rękoięscido otwierania drzwi, klamki,
klamry, zaszczepki, zaszczepeczki, proboie,
proboiki, narożniki, pręty przy szybach,
zamek wnętrzny przy swirnie у klucz do
niego jako która rzecz w tym rumie, a
która przy inszych budynkach nayduie
się wszystko żelazne; ogrodzenie folwarku
tego z budynkami dwornemi у gumien -
ne-mi (do którego zabudowania gumienne
у przepłoty dwa, jeden w przaseł sześć,
drugi w przaseł siedm należą) częścią z
płotem laskowym, częścią z chrostu, po-
prawy potrzebne.

Zasiew żytni у zboże jare w gołym
ziarnie przy tym folwarku. Żyta posiano
Wiłkomirskiey miary szostaczkow trzy-
dzieście, grochu w zasieku szczupley mia-
ry szostaczek ieden, jęczmienia w zasie-
ku szczupłey miary szostaczkow dwa,
owsa w zasieku szczupłey miary szostacz-
kow pięć, przy którym zasiewie jak W.
J. P. Thomasz Woydag koniuszy Lidzki,
zastawny Szołkowa possessor odsiewał
żadnego widza z poddanych Szołkowskich
nie było, ale in lidem reilacyi iegomoś-
ciney zapisało się. Konie, bydło, ptastwo
у naczynie żadne nie podaie się, lubo w
zapisie intercyzyinym między W. J. Pa-
nami Judickim, sędzią ziemskim Rzeczye-
kim у Ciszkiewiczem, sędzią grodzkim
Wiłkomirskim o wieczność tych dóbr za-
wartym assekurowano, iż ten folwark z
bydłem rogatym у nie rogatym, z naczy-
niem gospodarskim etc. w possessyą wie-
czystą W. J. Panu sędziemu grodzkiemu
Wiłkomirskiemu postąpiony być miał (bo
w inwentarzu J. P. Woydagowi służącym
taka specyfikacya nie pokazała się).

Poletki obsiewu dwornego. Primo,
pierwszy poletek, nazwany Fadegis od wsi
królewskiej starostwa Wiłkomirskiego ka-
drań będący żytem zasiany. Seeundo, dru-
gi poletek "pod krzyżem у borem Szow-
«>wskim od goscmca Wiłkomirskiego

/do Widziszek na ugór. Tertio, trzeci pole-
tek pod gaiem brzozowym od rzeki Pro-
musst/ jadąc ze dworu Szołkowskiego do
wsi Promuszą alias Pirkfyniow w tym ro-
ku jarzy nny.

Łąki у sianożęci dworne. Primo, siano-
żęć Wygon nazwana, między dwornym

, gumnem у wsią Bernatyszkami murożna,
jak rośnie, na wozów dziesięć. Secundo
sianożęć nad rzeką Promuszą z tey stro-
ny rzeki co od Szołkowa, nie daleko goś-

v cinca Wiłkomirskiego do Towian za bro-
warem karczemnym żyda arendarza Pro-
muskiego błotna у częścią murożna, jak
rośnie plus, minus na wozów dziesięć.
Tertio, sianożęć jadąc ze dworu Szołkow-

c, skiego do wsi lJirktyniow po lewej stro-
nie drogi nad samą rzeką Promuszą bę-
dąca, jak rośnie, plus minus na wozów
osm. Quarto, Dubia łąka za browarem
dwornym z obu stron drogi ze dworu
Szołkowskiego do karczmy Promuszą w
gaiu brzozowym, jak rośnie, plus minus na .
wozów piętnaście. Quinto, Stawiszcze naz-
wana pod samym browarem dwornym
częścią murożna, częścią błotna; jak roś-
nie, plus minus na wozów dwadzieście.
Sexto, Podroyscie, alias ReysłagaJas
przy sianożęci Alarkieliszkach do drugiego
folwarku to iest Szowkowa należący plus
minus na wozów dwadzieście. Septimo, sia-
nożęć nazwana Padegiasia pod pierwszym
poletkiem dwornym Padegis plus minus
na wozów piętnaście. Octavo, laka Auk-
sztolc w puszczy Auksztolskiey od Szołko-
wa mil trzy, od ieziora Łanskeigo puł
mili, murożna, na wozów plus minus dwa-
dzieście pięć. Nono, łąka Pusłogiris w
Szolnach przy drodze z Szołn do łąki Au-
KszTolskiey jadąc, po prawey stronie w
lesie plus minus na wozów trzydziescie.
Decimo, nazwana Ryngis z Szołn do wsi

\J Weja starostwa Wiłkomirskiego jadąc, po
lewey stronie drogi, błotna plus minus na
wozów dwadzieście. lnsze łąki у sianożęci
do tego folwarku pozarastały.

Poddaństwo do tego folwarku należą-
ce. Wieś Bernaitjszki pod dworem. Bom i/
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pierwszy po Kazimierzu Kierbelu syn
Piotr Kierbel wieczysty, żonaty, z synem
swoim Kazimerzem dwoletnim z bracią
dwoma rodzonymi Jakubem lat dwadzies-
cie у Wawrzyńcem lat siedmnascie, młod-
zianami, z siostrą Katarzyną lat dwadzies-
cie, Maryanną lat pięć, a trzeci brat iego
rodzony żonaty osobliwie we wsi Princu-
nack j.lo drugiego folwarku, to ieśt do
"SźowKowa należący domem, którego wide
w. opisaniu folwarku Szowkowa; koni
dwoie, woły cztyry. Dom drugi, Kazimierz
Jatowt Woyłok wieczysty, żonaty z synami
dwoma Jerzym lat trzydziescie, Macieiom
lat piętnaście młodzianami, córkami trze-
ma Jadwigą, lat piętnaście, Maryanną lat
dwanaście у Banitą alias Barbarą; koni
dwoie, woły cztery. Dom trzeci,
Macieiowa Urbanowiczowa alias Wnigrowa,
wdowa z synami trzema, wieczystemi, Jó-
zefem cieślą, lat dwadziescie pięć, Waw-
rzyńcem lat około dwodziestu у Jerzym
lat piętnastu, młodzianami, z córkami trze-
ma. Maryanhą lat piętnastu, Anną lat
trzynastu, у Krystyną lat ośmiu, koni
dwoie, woły cztyry. Dom czwarty, po
Krzysztofie Jankunie Jerzy Jankunas wie-
czysty, żonaty z synem Adamem pierw-
szoletnim, z siostrą iedna Josią alias Jo-
anną, lat dziesięć, kon ieden, woły dwa.
Dom piąty_, Krzysztofowa Skadeylowa wdo-
wa, przy niej syn Thornasz, lat koło dwó-
dziestu młodzieniec, a drugi Symon (o
którym niżey) poddani wif3czysty Szołko-
wscy, w chacie nieboszczyka Krzysztofa
męża mieszka, koni dwoie, woły trzy.
Dom szósty, po Symonie Macionisie alias
Pirktynisie żonatym, wieczystym pod-
danym Szołkowskim, a possessyi J. P.
Woydaga z córką Elżbietą precz wyszłyrn,
na pustowczyznie osiadł Symon Skadeylis,
syn Krzysztofowey wieczysty, żonaty z sy-
nem swoim Wawrzyńcem ośmioletnim; ten
okupuiąc J. P. Woydagowi od pańszczyz-
ny postąpił na rok czynszu złotych czter-
dziescie у był wolen od straży у warty
ponocney, excepto podwod, teraz zaś do
woli J. Panów sędziów Wiłkomirskieh mał-

żąkow, jako wieczystych possessorow. zo-
staie czy czynsz ma płacić, czy pańszczyz-
nę pełnić. Względem zas pomienionego
zbiega Mocionisa, ponieważ proceder w
grodzie Wiłkomirskim JP. Woydaga z
J. Panami Zołtorową у Szmychlinskiemi
zakroczył у sąd jurament na punktach w
dekrecie oczewistym wyrażonych ichmsci
panów Zołtorową у Szmychlinskim na-
kazał, od którego dekretu ichmość teme-
rarium recessum uczyniwszy do juramen-
tu nie stanęli, ale kondemnować się do-
puścili, przeto W. W. W. J. Panom sę-
dziom Wiłkomirskim małżąkom jako wie-
czystym aktorom do pozyskania tego pod-
danego u.ichmości у gdzie kolwiek się
pokaże salvum jus reservatur; koni dwoie
woły -cztyry. Dom siódmy po Michale
Jankunie syn Jakub Jankunas z synem
swoim także Jakubem pierwszoletnim, z
bratem rodzonym Stanisławem lat' koło
dwadziestu mającym młodzianem i siost-
rami dwiema, Katarzyną lat piętnastu,
która służy u J. O. Woydaga do roku i
z Anitą lat dziesięciu, lubo tedy Michał
Jankunas, ojciec Jakoba per expres-
sum we dwóch inwentarzach iednym od
J. P. Panów Tokarzewskieh' J. Р. Р.
Woydagom małżąkom, drugim od zeszłey
S. Pani Rozalij z Kozułow, primo Judic-
kiey, secundo Golirskiey, tertio Frąckiewi-
czovvey, (juarto Woydagowey mężowi Jey-
msci J. Pana Woydagowi danym za wie-
czystego iest podany z wyrażeniem że ten
Michał Jankunas, z synami dwoma Ja-
kubem у Stanisławem, z córkami trzema
Cecylą, Katarzyną у Zuzanną żonaty, po
Piętrze Jankunie nastąpił у Jubo processa
у inwentarze starodawne dowodzą że ten
Piotr był poddany wieczysty Szołkowski

і у we wsi Żuciech do Szołkowa należący
nad Świętą rzeką mieszkał, gdzie będąc
leśniczym z tamtąd przez poddanego ka-
pitulnego włości Woyzgieliskiej Jurgia
Kowalana w Notonach mieszkającego wy-
prowadzony został, a potym z synem

V swoim Michałem z włości Szeszolskiej
przez ichni. pp. Tokarzewskich jako wie-
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czysty zyskany. Ale że W. J. P. Franci-
szek Białozor podsędek Upitski o teraź-
niejszego Jakuba Jankuna, mieniąc go
być jakoby Adamem Wornelera, proceder
w grodzie" Wiłkomirskim uroscił, przeto
waruie się, iż W. J. P. jurysdator w
tey sprawie z J. P. podsędkiem, unikaiąe
expens prawnych ewinkować nie ma, ale
po ewikcyją W. W. W. Panów sędziów
Wiłkomirskich małżąkow do J. Panów
Tokarzewskich у dóbr ichmosciow Kildy-
szek, w powiecie Upitskim łeżącychT~w
prawie wieczystym ofl"Ichmosciow J. Pa-
nom Woydagow danym pod ewikeyą in-
wadiowanych etc. у wszelkich leżących
ruchomych ubique locorum będących w
osobie swoiej odsyła. Woły dwa,' Л о т
ósmy, po Kazimierzu Wingrysie syn Igna-
cy LJrbanowicz Wingris, wieczysty/ żonaty
z synami dwoma, Jerzym lat pięciu у Jó-
zefem pierwszego roku, z siostrą Maryanna.
lat dziesięć, koni dwoie, woły dwa. Po
Symonie Szlenisie, poddanym wieczystym
Szołkowskim z żoną у córką Elżbietą ' za
possessyi JP. Woydaga zbiegłym, (o co
proceder prawny z W. J. P, Jakubem
Karpiem, starostą Płungianskim, przez J.

i P. Woydaga w grodzie Wiłkomirskim in-
tentowany pendet, który W. W. J Р. Р.
sędziom Wiłkomirskim malżąkom, jako
wiecznikom kontynuować pozwala się).
Punkta na ktorey Piotr Kierbell wyżej
pomieniony, żyto na trzeciak dworny za-
siał. Dom dziewiąty, po Elżbiecie Aukszto-
łayci Michałowey Skodeylowey . synowie
Jakub Skadeylis żonaty, bezdzietny, Krzy-
sztof lat dwodziestu dwóch, Stanisław Jat
dwodziestu у Tomasz lat piętnastu. Ska-
drylowie młodzianowie z siostrą rodzoną
'jofią Skadelowną, koni dwoie, woły czty-

1 i*y- Po Mątiaszu Kaczgalisie, ze wsi Łow-
kuncow inwentarzem zastawnym' J. P.
Woydagowi służącym od folwarku Szow-
kowa do tego folwarku Szołkowa ехсуро-
wanym pozostałe potomstwo niżey w opi-
janiu folwarku Szowkowa pod wsią Łow-
Kinicami specifikuie się; do teyże wsi uro-
(>zyszcze Piłwieliszki у siedlisko karczemne

w inwentarzu J. P. Wankowicza specyfi-
kowane pod rokiem tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt siódmym.

Wieś Promusze alias Pirktynie z mły-
nem, reperacyi potrzebnym, z stawem na
rzece Prorouszy у z wolnym na niej ja-
zów zabijaniem. Dom dziesiąty, Michał
Mieszkutis, wieczysty, żonaty, z synami
dwoma Andrżeiem lat dwadziesciej Ma-
cieiem lat piętnaście mołoycami, z córka-
mi Anną lat dwadziescie, Ioanną dziesięć,
a trzecia Maryanna w inwentarzu J. P.
Woydaga zapisana w małżeństwie za Ig-
nacym Wengrisem we wsi Bernatyszkach
zostaie, koń ieden, woły dwa. Dom iedy-
nasty, po Leonie Karpowiczu młynarzu
Jakub iNiemonowicz młynarz, zachoży
nieżonaty z siostrą. Dom dwonasty, po
Wa^ku Kazimierz Karpowicz, garbarz, z
synem Iozefem, córkami Maryanna у Ka-
tarzyną z siestrzancem Jerzym Waskowi-
czem Zaręczynom oyczyznikiem tey chaty
dziesięcioletnim. Syn Leona Karpowicza
zachożego zasiedziałego, szwagier zeszłego
Wąska Zaręczyna przychożego zasiedziałego,
płaci czynszu tallarow bitych trzy, lub też
za czynsz skury dworne wyprawuie, koń
ieden, woły dwa. Łukasz Karpowicz mły-
narz, brat Kazimierza, wyszedł do Towian,
którego jako zasiedziałego niejako wie-
czystego zyskać wolno.

Wieś SsoUny z puszczami Szołnienską
у Auksztolską własnemi. Dom trzynasty,
po Krzysztofie oycu Piotr Girwalis bend-
narz, wieczysty, żonaty^ z córkami Mary-
anna у Anną, koni dwa, woły dwa. Dom
cztyrnasty, Jan Miszkinis Uszkuris zachoży
zasiedziały bendnarz z synami Bałtromie-
iem у Kasprem у z szwagrem swoim Ja-
nem Szleynisem lat dwadziescie, młodzia-
nem wieczystym, tey chaty oyczyznikiem,
do którego domu należą dwa konie, dwa
woły. Zbiegły Jerzy Kulisz z żoną i dziećmi
poddany wieczysty Szołkowski z antena-
tów swoich Kazimierza у Bałtromieia My-
śliwca, z synami Krysiukiem i Stasiukiem
Kulisami, we wsi Szołnach od roku tysiąc
sześćset siednulziesiat siódmego vigore
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starodawnych inwentarzow dedukcyi miesz-
kaiących teraz pod J. P. Józefem Sko-
rulskim ohorążycerii Kowieńskim w dob-

i/ rach imsci Woytkuszkach. o milę od Wił-
komierza za Świętą Rzeką w woiewodztwie
Wileńskim sytuowanych nayduiesię, o któ-
rego proceder prawny. Ponieważ J. P.
Woydag koniuszy Lidzki (jako sam re-
fert) J. P. Michałowi Rochowi Galinskie-
mu miecznikowiczowi orszanskiemu ad
manus oddał, więc W. J. P. Judicki sę-
dzia zemski Rzeczyckijako suecedaneus po
J. P. Galinskim actor ten proceder ad

У fundum folwarku Szołkowa dopiero W. W.
J. Panom sędziom Wiłkomirskim małżą-
kom służący, tymże ichm. wrócić solen-
nissime assekuruie się. Pustka. Po Jakunio
Pustowina (na ktorey pan Jędrzey Meler
za possessyi J. P. Woydaga proprio
sumptu dom zabudowawszy arędownym
kontraktem, płacąc na rok talarów bitych
trzy, przy pewney akkomodacyi mieszkał)
z gruntem orornym przez Jurgia Grynisa
poddanego W. J. P. Zabieły, chorążego
Kowieńskiego у Michała Rynkuna podda-
nego W. J. Pani Białozorowej, podscdko-
wej Wiłkomirskiey, żytem na trzeci
snop zasianym у z sianożęciami na wozów
kilkanaście. Rozrobek seorsive, do teyże
wsi nowina gruntu; przez Jana Miszkini-
sa poddanego Szołkowskiego wyrobiona,
a przez J. P. Sinkiewicza z woli J. P.
Woydaga na owczas dzierżącego na trze-
ciak zasiana. Inszych zas poddanych, anti-
ąuitus do tego folwarku należących, у po-
tomstwa onych, dawno у niedawno ro-
zeszlych w inwentarzach wyrażonych у
nie wyrażonych wieczystych, jako mewie-
czystych, zachożych, jako zasiedziałych,
gdzie kolwiek się okażą W. W. J. Pano-
wie sędziowie Wiłkomirscy małżąkowi
qua wiecznicy bez żadney ni od kogo
przeszkody zyskiwać у potym domami
osadzać wolni у mocni będą.

Attynencye у pertynencye do tego fol-
warku. Zaścianek alias pustt; grunta nazwa-

t/ ne Zuie w szachownicach między gruntami
kapitulnemi, nad Świętą Iteehi, leżące łąka-

mi etiam za Świętą Iłzeką przechodzącemi
z W. J . P. Ignacym Dąmbrowskim cho-
rążym у marszałkowiczem Wiłkomirskim
graniczącemi, z lasami, chrostami, zaroś-
lami у łanami, od " których wstęp do
Swiętey Rzeki z sieliszczem, gdzie quon-
dam wieś 2шд nad Świętą Rzeką była,
w ktorey Piotr Jankunas, leśniczy z żoną,
synami trzema Andrzeiem, Michałem i
Symonem у z córką Katarzyną; tudziesz
Mareinowa Mencowa wdowa z synami
Ławrynem, Stanisławom i Jakubem Men-
•cunami poddani wieczyści Szołlcowscy,
nad Świętą Rzeką .domami niegdyś (po-
dług obloquencyi starodawnych inwen-
tarzow) mieszkali у z uroczyszozem Ławri-
niszki, gdzie Krzysztofowa Skadelowa ze wsi

i/Bernatyszek, żyto na trzeciak dworny zasia-
ła; osobliwie morgi zarosłe przy gościńcu г
Wiłkomierza do ^iiUiszek, po prawej
stronie między lasami miasla J. K. mości

v/Wiłkomierza у wsi Kudrak starostwa Wil-
komierskiego Pustogii'y alias Pustołowki
nazwanymi będąc msuper wstępny do
iezior Szyrskich у ieziora Wowiskiego,
ieziorko w polu dwornym nazwanym Zwl-
tyszki vulgo Jurgis-ki, Kadra у sadzawki
trzy w siedzibie dworney nayduiące się

. item wstępy do rzek Muszy, Promuszy
у do Swiętey Rzeki ab ае о do maięt-
nosci Szołkowa przynależą. Dymów na tym
lolwarku z abiuraty J. P. Jerzego Tray-
dana cztei-y, za które podatek, wedle daw-
nego zwyczaiu, poddaństwo tuteysze miar-
kuiąc się między sobą do dworu wnoszą,
a dwór poborem dwiema ratami, Marcową
у Septembrową, z każdego, dymu po zło-
tych trzy у groszy dwadziescie pięć wy-
płaca i kwit otrzymuie.

Powinność poddaństwa Szołkowskiego
ponieważ z powinnością poddanych Szow-.
kowskich niemal we wszystkim zgodna
iest, przeto na tym mieyscu nie wyraża
się, ale do następującego opisania folwar-

•VlPI.
"KU Szowkowa uniwersaliter odkłada się.

Insupcr do teyże maiętnosci Szołkowa
jaz kamienny na rzece Muszy pod Wi-
diskim młynem, także puste grunta po
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wsiach z rozeyscia zbiegłych chłopów
nayduiące się nie specyfikowane.

Opisanie folwarku Szowkowa nad rze-
czką Duztinią у sadzawką. Nayprzod za-
budowanie dworne: Wrota wiezne wielkie
z desek sosnowych czesanych pod dasz-
kiem dranicznym od sadzawki z rzeczki
Duxtini pochodzącey stoiące, z wrót tych
w dworne podwórze wieżdżaiąe, po pra-
wey stronie naybliżey budynek mieszkal-
ny pod strzechą słomianą, reperacyi po-
trzebną, do którego sieni izdebnych drzwi
tareiczne na biegunach z podwórza, z
sieni izba biała, do ktorey drzwi tarcicz- .
ne na zawiasach у dwóch krukach za-
wiesnych, z klamką у klamrem у ręko-
iescią przy klamce, z zaszczepką у dwo-
ma proboiami, okna we dwie kwatery,
szkła w drzewo oprawnego trzy, przy
każdey kwaterze dwie zawieski у dwa
kruczki zawiesne, dwa narożniki, zaszczep-
ka у dwa proboiki; piec w tey izbie zie-
lony kaflowy, reperacyi potrzebny, przy
piecu kominek z gliny lepiony nad stoło-
wanie, a nie nad dach wywiedziony; z
izby alkierz, do którego drzwi tarciczne
na dwóch zawiesach у dwóch krukach
zawiesnych, okna w tym alkierzu o dwóch
kwaterach szkła w drzewo oprawnego
iedne, przy obudwoch kwaterach po dwie
zawieski у po dwa kruczki zawiesne, po
zaszczepce kręconey у po dwa do obq-
dwoch proboiki. O ścianę z alkierzem
spiżarnia za possessyi zastawney W. W.
J- Р. Р. Ciszkiewiczow małżąkow przy-
budowana, z ktorey do komory drzwi
tarciczne na biegunach; komora w ktorey
okno iedne, we cztery kwatery szkła w
drzewo oprawnego, drzwi z niey do izby
tarciczne na.dwóch zawiesach у dwóch
krukach zawiesnych, z zaszczepką płaską
У dwoma proboiami; z komorę o ścianę
bokowa alias spiżarenka sienna, z ktorey .
drzwiczki do sieni izdebnych draniczne
na biegunach, a sama bez stołowania; w
pomienionych zaś izbie, alkierzu у komo-
rze stołowanie tarciczne ieszcze dobre, a
w spiżarni z opołkow tarcicznych stoło-

wanie. Sieni piekarniane, w których drzwi
troie, iedne na podwórze ku piwnicy, dru-
gie na podwórze od sadzawki, oboie na
biegunach tarciczne, a trzecie do piekarni
także tarciczne na iedney zawiesce у kru-
ku za\viesnvm iednym у na biegunie;
piekarnia, w ktorey okna bez szkła czty-
ry у cztvry do nich okieniczki piekar-
nianey fosy, piec z gliny lepiony piekar-
nianey fosy, ławy od kąta do kąta długie
przy obudwoch ścianach z drzewa sosno-
wego dwie; komora piekarniana za pos-
sessyi zastawney W. J. Panów sędziów
Wiłkomirskich małżąkow funditus prze-
stawiona, podrębami nowemi ze spodu у
kilko wiekami drzewa z wierzchu z za-
wleczeniem nowych balek wyreperowana,
w ktorev stołowanie z dylów sosnowych,
a w piekarni z desek takichże czesanych,
strzecha zaś słomiana za possessyi tychże
ichmosciow nowiter dana; żaren w po-
mienioney komorze z poprycami żelazne-
mi z warstatami narządzonych dwoie,
drzwi iedne tarciczne na biegunach. Ex
opposito piekarni piwnica za possessyi
W. W. J. Р. Р. sędziów Wiłkomirskich
de nova radice erygowana z kręglakow
sosnowych pod strzechą słomianą szere-
gami dragie z brzegów okładaną, do kto-
rey drzwi tarciczne na biegunach z za-
szczepką kręconą у dwoma proboiami,
stołowanie w niey z desek czesanych
sosnowych. Za piwnicą swiren stary,
reperacyi potrzebny, pod strzechą
słomianą, do którego drzwi tarciczne na
dwóch zawiasach у dwóch krukach
zawiesnych z zaszczepką у dwoma pro-
boiami. Zatym swirnem, swiren nowy,
przez J. Panów Ciszkiewiczow małżąkow
zabudowany, pod strzechą słomianą, do
którego drzwi tarciczne na .dwóch zawia-
sach у dwóch zawiesnych krukach z
zaszczepką у dwoma proboiami; zatym
obora z trzema chłewkami pod iedną
strzechą, wrotka draniczne maiącemi, z
których iedną owczarnią de novo za te-
nuty zastawney W. J. Panów sędziów
Wiłkomirskich małżąkow pzrybudowaną у



- 12 -

z czwartym chlewem na bydło większe,
osobliwie będącym, także stante hipothe-
caria tychże ichmosciow possessione no-
yissime zabudowanym, słomą pokrytym, z
piątym zaś chlewem, totaliter reperacyi
potrzebnym wielkim, przy których obo-
dwoch nowym у starym wrota draniczne.
Za oborą staynia pod strzechą słomianą,
totaliter reperacyi potrzebna; za stajnią
wrota z desek sosnowych czesanych wiez-
no od Wiłkomierza pod daszkiem dranicz-
nym; od tych wrót ku budynkowi mie-
szkalnemu kuchenka pod dachem dra-
nicznym za • dzierżawy zastawney W. J.
Panów sędziów Wiłkomirskich małżąkow
wybudowana, do ktorey drzwi z desek
sosnowych czesanych; za kuchnią browar
z łaźnią za possessyi W. J. P. sędziów
reperowany, słomą kryty, do którego
wrota z desek sosnowych czesanych,
drzwi do łaźni у stołowanie łazienne z
desek takichże; w tym browarze bom z
gliny lepiony, od którego ryny do studni
podłe przy browarze będące przystawio-
ne, a klamki, klamry, zawiesy, kruczki
zawiesne, narożniki, zaszczepki, antaba
kręcona przy drzwiach ałkierza żelazne.
Zabudowanie gumienne między swirnem
у chlewem co na bydło większe nowemr,
wiesnice do gumniska, przy wiesnicach
odryna pierwsza, do ktorey wrota z desek
sosnowych czesanych z zaszczepką płaską
у dwoma proboiami. pod strzechą słomia-
ną. Odryna druga do ktorey wrota nowe
z "desek sosnowych czesanych za posses-
syi W. J. P. sędziego przyrobione. Odry-
na trzecia za possessyi W. W. J. Р. P.
Ciszkiewiczow małżąkow reperowana, do
ktorey wrota draniczne z zaszczepką у
dwoma proboiami do zaszczepki płaskiey,
obiedwie te odryny pod iedną strzechą
złączone. Gumno z osiecią deskami so-
snowemi szczepanemi stołowaną, do któ-
rego wrota z desek takichże z zaszczep-
ką płaską у dwoma proboiami, w osieci
piec przy ziemi z głiny lepiony, przepło-
tow przaseł siedm. Ogrodzenie tego fol-
warku po większey części z płotów chros-

ciennych у parkanów daleko nie porów-
nanie mnieyszą częścią będących mixtem
constituitur. Naczynie z inwentarza N za-
stawnego W. W. »1. Panom sędziom Wił-

, komirskim małżąkom na ten folwark da-
• nego wypisane. Śpustnik ieden, kubełek

do piwa robienia, trąbnik ieden, dzieża
na chleb, wiader dwa, doynic dwie. Byd-
ło rogate у nierogate z tegoż inwentarza
wypisane: krów trzy, ciele iedne, owiec
z jagniętami siedmnascie, koz z kozłem
у koźlętami czworo, swin cztery, pod-
swinkow większych czworo, podswinkow
mnieyszych pięcioro, kobyłki dwie. Drób
ptastwa folwarkowego podług tamtegoż
inwentarza: kurów dziesięcioro, kaczek z
kaczorem pięcioro, gęsi z gęsiorem troie.
Zasiew żytni у zboże jare w gołym ziar-
nie podług tegoż zastawnego inwentarza:
żyta posiano beczek osm, żyta jarego w
gołym ziarnie usianego purow dwa, gro
chu w gołym ziarnie purow trzy, iępzmie-
nia w gołym ziarnie purow dziewięć,
pszenicy jarey w gołym ziarnie purow
trzy, owsa w gołym ziarnie purow pięt-
naście, gryki w gołym ziarnie purow
trzy, siemienia lnianego pur ieden, sie-
mienia konopnego garey cztyry, bobu
pułpura. Seorsive żyta na chleb purow
sześć, żyta niewianego purow dwa garcy
dwa. Mobilia w inwentarzu zastawnym
sub actu roku tysiąc siedmsetnego trzy-
dziestego szóstego msca Apryla dwodzies-
tego trzeciego dnia W. W. J. Panom
Ciszkiewiczom podczaszym Smoleńskim
sędziom grodzkim Wiłkomirskim małżą-
kom Jiie specifikowane teraz nayduiące
się in fundo. Czopów numero sztuk trzy,
stągwi z których iedna rozsypana Л»
stuk iedynascie, dzieżek numero sztuk
sześć, ceberek numero sztuka iedna, be-
czek piwnych numero sztuk.dziesięć, ba-
ryłka N "sztuka iedna, stawnica na kształt
solanki N sztuka iedna, stawniczka ma-
leńka N sztuka iedna, laska N sztuka
iedna, nosatka N sztuka iedna, niecek N
sztuk dwie, stolow N sztuk cztyry, stoł-
ków N sztuk siedm, łóżek numero sztuk
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trzy. Miary do zboża mierzenia pur N
sztuka iedna, pułpurek N sztuka iedna,
trzecimi pura słomiana N sztuka iedna,
ósmi na beczki wilenki numero sztuka
iedna, dziowiętka pura N sztuka iedna,
kowsz у szufel czynią N sztuk dwie.

Poletki obszaru dwornego alias zmiany.
Pierwszy za sadzawką pod budynkiem
mieszkalnym dwornym od wsi Łowkun-
cow aż do mogił wsi Bimun z 'żytem za-
sianym na ten rok będący, którego po-
letku na beczek plus minus osmnascie.
Drugi pod folwarkiem Л mści xiędza Lud-
wika Osieka Żuka. dziekana у plebana
Wiłkomirskiego, także Szowkow nazwanym
z stawiszczem alias starodawną groblą od
mogił Bimunskich zaczyna się, a po goś-
ciniec z Wiłkomierza do Towian kończy
się, do którego poletka szmat pola w
szachownicy na dwadziescie purow żyta
.plus minus; siana między gruntami
pomienionego J. X. plebana у Ste-
fana Woyciuna, poddanego ze wsi
Bimun do Wiłkomierza z Szowkowa jadąc,
po lewey stronie przy samym gościńcu, na
przeciw samego folwarku plebańskiego
będący przynależy. Ten poletek w tym
roku przypada pod ugór. Trzeci zaczyna-
się od ściany rezow sielskich wsi Bimun
do tego folwarku Szowkowa należący id-
zie mimo sad у gumnisko dworne do
Kaplieszcza, gdzie ąuondam kaplica stała
przy drodze z Bimun do wsi Łowjmncow,
к temu folwarkowi przynależącey po pra-
wey stronie, do którego szmat pola zaczy-
naiącegósię od drogi z folwarku xiężego
plebańskiego do wsi Biniun idącey, go-
ściniec Wiłkomirski krzyżuiącey, po pra-
wey stronie tey drogi będącego za od-
rynaini, chlewami у staynią dwornemi
kąeząeego się przynależy. Ten poletek na
beczek siewby żytniey plus minus osm-
nascie nazwiskiem Kałwacie. a szmat po-
la immediate opisany na beczek siewby
żytniey plus minus sześć podług rellacyi
J. P. Franciszka Noniewicza administra-
tora folwarku Szowkowa, a w terazniey-
szym roku na jarzynę przypada.

Łąki i sianożęci dworne. Primo, Duxtina
nazwana, zaczynasię od Kaplieszcza, gdzie
kaplica niegdyś była, a idąc z obustron
rzeczki Duxtini, do Swiętey Rzeki wpa-
daiącey mimo siedlisko dworne folwarku
Szowkowa z Stawiszczem alias groblą nad
l)uxtiną z Wiłkomierza do Szowkowa ja- o
dąc po prawey stronie nayduiącym się
będąca, konczysię przy gościńcu Wiłko-
mirskim do Widziszek p 0 lewey stronie, t,-
kiedy rośnie, plus minus na wozów sto.
Secundo, Skapłapiewis nazwana, pod bro-
warem dwornym, zaczyna się od rzeczki

/Duxtini, a do pola sielskiego wsi Rze-
cancow do dworu Kuran W. J. P. Biało-
zlyfowey podsędkowey Wiłkomirskiey na-
leżącey wpiera, plus minus na wozów dwa-
dziescie. Tertio, Markieliszki nazwana,
wielka murożna, pod borem Szowkow-
skim przy sianożęci Szołkowskiey Róysta-
gałas, sienokosna na wozów dziesięć plus
minus, a na wozów kilka dziesiąt zarosła
у nayłepsza na sianorosł. Quarto, Groużu-
pis nazwana, z obustron ruczaju tegoż
nazwiska w konczarach rezow sielskich
wsi В і mim do samego gościńcu Wiłko-
mirskiego ku Towianoin idącego wpiera-
iaca, murożna na wozów pięć. Quinto, Pa-
lewis nazwana, w głębokim rowie przy
samey drodze z Szowkowa do Wiłkomie- L
rza po prawey stronie, między sielskiemi
sznurami у dwornym poletkiem leżąca
murożna na wozów plus minus trzy. Sex-
to, Szylis nazwana w lesie ku wsi cudzo-
panskiey Bouble. 7-mo, łączka jadąc od
folwarku plebańskiego do wsi Bnnun po L
prawey stronie przy samey drodze rosną-
ca, murożna na woz siana ieden. Octavo,
za folwarkiem plebańskim z taintey strony,
a od Wiłkomierza w lesie Tworkach przy
sianożęci Michała Koczgalisa poddanego
tuteyszego ze wsi Łowkuncow nazwana
Odmiana, bp rok ieden pleban Wiłkomir-
ski, a- drugi rok dwór Szowkowski. Insze
grunta sianozętne у orome w zaroślach.
Nono, sianozęć uroczyskiem Tworki bo-
kiem iednym do ściany mieyskiey Wiłko-
mirskiey, drugim do Duxtini po droszkę
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gos-brzegiem nad Duxtiną idącą у do
cinca z Wiłkomierza do Widziszek wpa-
daiącą koncern iednym do tegoż gościńca,
drugim do gruntów Szowkowa xiędza
plebana Wiłkomirskiego.

Poddaństwo do tegoż fołwarku należą-
ce. Wieś Bimumj pode dworem. Dom
pusty ieden, po Andrzeiu Kuchlancu Jan
Morawski kątem mieszka, ożeniwszy się
z poddanką tuteyszą Kazimierza Kieturki
ze wsi łjowkuncow; córką, do którego do-
mu trzy "fćzynpusTe uroczyszczem Woły-
niszki po panu Wołyńskim niegdyś od
pani Adamowey z Grodzkich Konstancyi
Szowskiey dzierżącym nazwane, z wypu-
stem alias cielętnikiem w ogrodzie, za
który Jan Morawski corocznie na dwór
daie kurów łącznych immero troie, a

. Stefan Woyciunas, niżey wyrażony, grunta
niektóre tey pustowczyzny na trzcciak
dworny żytem zasiał; sianożęci zas na
woz siana plus minus będącą excepto
tamtey, co pod siedzibą Morawskiego nay-
duiące się, kto kosić będzie, odda na
dwór kurów łącznych numero troie Dom
osiadły pierwszy Stefan Woyciunas wie-
czysty żonaty, z synem Andrzeiem lat
piętnastu у pasierzbem Iozefem Kieturką
lat dwódziestu poddanym wieczystym
Szołkowskim młodzieńcami, mieszka na
oyczyznie pasierzba swego syna zeszłego
Jakuba Kieturki, uroczyszczem nazwaney
Werniszki od Kazimierza у Andrzeja
Wernelow. poddanych wieczystych Szoł-
kowskich, za tenuty pana Bazilego Dwo-
rzeckiego ojczyma ichm. panów Stani-
sława, Michała, Jerzego i Wiktora Ada-
mowiczow Szowskich przed powietrzem
głodem zmarłych, tam domem osiadłych,
własność zas tego Stefana Wojeiuniszki
niżey między pustemi gruntami tey wsi
expriinitur, koni własnych dwoić, wo-
łów własnych cztery. Dom osiadły drugi
Andrzey Kunkało wieczysty żonaty z syna-
mi dwoma Macieiem lat piętnastu у Je-
rzym oddzielonym, o którym niżey, z cór-
ką Reginą, koń własny ieden, woły włas-
ne dwa. Dom osiadły trzeci Thomasz

Kierbel wieczysty żonaty z synami dwo-
ma Adamem lat dziewięć, Macieiem lat
siedm z córkami pięcia Maryanną, Jasią ,
Ewą, Katarzyną у Zofią, ma własnych
konia у woły. Brat rodzony Piotra Кіе -
bella co przy folwarku - Szołkowie we wsi

'Bernatyszkach mieszka, koń własny ieden,
woły własne dwa. Dom osiadły czwarty
po Michale Kuchtancu Szelminskim wie-
czystym, ciunie dwornym z żoną za pos-
sessyl W. W. J. P. Oiszkiewiczow mał-
żąkow zastawney bezpotomnie zeszłym.
Andrzeiowa Kuclitaniowa Szehninska wdo-
wa z Wawrzyńcem lat piętnastu, Iozefem
lat sześciu, z córkami trzema Anną, Ka-
tarzyną у Maryanną, na ten grunt ieszcze
za życia nieboszczyka Andrzeia Kuchtan-
ca małżąka swego wieczystego poddanego
Szołkowskiego za possessyi zastawney
W. W. J. Panów sędziów Wiłkomirskich
malżąkow wespół z mężem swoim (gdy
z tey" chaty Jan Nowik potaiemnie wy-
szedł) z gruntu у siedziby, na których
teraz Jan Morawski kątnik mieszka, ustą-
piwszy przeniosła się, ma woła dwornego
przez W. J. P. sędziego Wiłkomirskiego
dla niey kupionego, waloris talarów bi-
tych immero trzy, woł dworny iedyny
у krowę dworną, od tegoż imsci sobie
daną. Dom piąty, Krzysztof Kuchtaniec
Szelminski wieczysty żonaty, z synami
pięciu Stanisławem lat osmnascie, Janem
lat piętnaście, służącym do roku u Ste-
fana Naszlenisa, poddanego W. J. Biało-
zorowey, podsędkowey Wiłkomirskiey we

"wśi Rzeczancach, z Iozefem lat trzynaście,
Kazimierzem lat dziesięć у Jakubem lat
czterech, z córkami czterma Katarzyną,
Anną, Elżbietą у Juditą, woł przez J. P.
Galinskiego dany ze dworu ieden, a dru-
gi własny iego woł, własny ieden, dwor-
ny ieden. Dom szósty Bartłomiey Kuch-
taniec Szelminski wieczysty, żonaty, _ ka-
leka na prawą rękę, z synem Kazimie-
rzem lat koło osmnastu, córkami, dwoma
Katarzyną у Elżbietą, koń własny ieden,
woły własne dwa. Dom siódmy, Jakub
Kunkało wieczysty, żonaty, z synem Janem
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lat dwodziestu siedmiu młodzianem у
' z córką Katarzyną kaleką na nogi, koń
własny ieden, woły własne dwa. Dom
ósmy, po Bałtromiejowey Kunkałowey
pasierzbowie Krzysztof żonaty z Pienia-
lick od W. J. P. Tomasza Dowmonta
Siesickiego wprzód chorążego ad deinde
marszałka Wiłkomirskiego przez W. J.
P. sędziego Wiłkomirskiego zyskany, /.
synem Baltromieiem roczniakiein у
Jerzy piwowar łat koło trzydziestu mło-
dzieniec Kunkałowie wieczyści, z wołów
dwornych sprzężaiem przez W. J. P. sę-
dziów Wiłkomirskiego danym, koń włas-
ny ieden, woły dworne dwa po Janie
iNiowiku w roku tysiąc siedmset czter-
dziestym pierwszym zbiegłym (który z
klaczą ze dworu daną, wartą talarów bi-
tych dziewięć w nocy kryiomie wyszedł
у co obioł, osiadaiąc w chacie zeszłego
Michała Kuehtanca: owiec ośmioro, krów
dwie, żyta kop dziesięć, ięczmienia pur,
grochu pulpura, owsa pur, gryki pułpura
kosę iedną, narogi icdne, a precz do.
dóbr J. и. Хіесіа imsci Leona Radzi-
wiłła Krayczyca W. Xttwa Littgo w za-
stawie u W. J. P. Gąseckiego będą-
cych, ^iesiki nazwanych, w powiecie
WiłkomirsFim leżących, wychodząc nie
oddał, więc o tę wszystką zapo-
mogę W. W. J. Panów Ćiszkiewi-
czow małżąkow qua wiecznikom salwum
jus reąuirendi zachowuie się;) domem
siedzi wyż pomieniona wdowa Andrzeiowa
Kuchtancowa. Dom dziewiąty, po Kazimie-
rzu Kuchciku, poddanym wieczystym
Szowkowskim, za tenyty J. P. Bazilego
Dworzeckiego z żoną у dwie dziećmi przed
powietrzem głodem . wymarłym, Jerzy
Kunkało syn wyż pomicnioiiego Andrzeja
wieczysty żonaty, z synem Macieiem rocz-
niakiem za tcnuty W. W. J. P. sędziów
Wiłkoinirskich małżąkow oddzielony у na
tey pustce de nova radice sumptem dwor-
U3'in zabudowany, oraz wołem dwornym
tychże ichm zapomożoi^ koń własny
ieden, woł własny ieden, woł dworny
ieden. Puste grunta chłopskie we trzech

poletkach pod taż wsią będące, na trze-
ci snop dworowi należące, specificantur. •
Primo, trzy rezy puste uroczyszcza Kucz-
miszek po Macieiu. Kuczmie, poddanym
wieczystym Szowkowskim, przed powiet-
rzem za tenuty J. P. Dworzeckiego z
głodu zmarłym, w których na pewnych
mieyscach Tomasz Kierbel pacha, a sia-
nożęci kto kosić będzie dać powinien na
dwór kurów łącznych numero troie. Se-
cundo,trzy rezy puste uroczyszcza Walu-
niszek po Adamie Walunisie, poddanym
wieczystym Szowkowskim za possessyi
J. P. Dworzeckiego z głodu przed po-
wietrzem zmarłym, które na pewnych
mieyscach Jakub Kunkało у Bartłomiey
Kuchtaniec wyrabiaią, a sianożęci kto
kosić będzie dać powinien na dwór ku-

rów troie. Tertio, trzy rezy puste uro-
czyszcza Woyciuniszek oyczyzny Stefana
Woyciuna, w których na pewnych mieys-
cacli on sam żyto posiał, a sianożęci
przy nich kto kosić będzie odda na dwo r
kurów łącznych К troie. Quarto, trzy re-
zy puste uroczyszcza iVlieszk.utiszek
po Adamie poddanym wieczystym
Szowkowskim za dzierżawy pana
Dworzeckiego z głodu przed powietrzem
zmarłym, przez Stefana Woyciuna
у Jerzego Kunkałę na pewnych mieyscach
żytem zasiana, a sianażęci przy nich kto
kosić będzie da na dwór kurów łącznych
N—troie. Quinto, trzy rezy puste uroczy-
szczem Kiu-zmiszki po Dawidzie Kuczmie,
poddanym wieczystym Szowkowskim za
tenuty J. P. Dworzeckiego przed powiet-
rzem od głodu z żoną у dziećmi wymar-
łym na pewnych przez Bortłomieia Kueh-
tanca zasiane, a sianożęci przy nich kto
kosić będzie dać powinien dworowi ku-
rów łącznych N—troie, у insze grunta у
łąki. " . \ •

Wieś Iśoickunce nad ieziorem Kuran-
slrim. Dom pierwszy, po Matiaszu Kaczga-
Iisie synowie nieboszczyka, Michał żonaty
z synami trzema Jerzym lat dziewięciu,
Janem lat sześciu, Jozelem blisko roku
będącym у Wawrzyniec lat dwodziestu
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koni własne dwa, woły własny cztery.
'Dom drugi, Kazimierz Kieturko wieczysty
żonaty, z synami dwoma, Symonem lat
dwadziescie cztery żonatym, maiącym syna
Macieja blisko roku będącego у Tadeu-
szem lat czterech, z córkami ^ dwiema
Zophią у Anną, koni własnych dwoie,
woły własne cztery. Dom trzeci, po Mi-
chale Kieturce, krawcu zbiegłym, syn And-(

rzey Kieturko Chorowieka wieczysty, żo-
naty, z synami dwoma Janem łat sześciu,
Józefem roczniakiem z siostrą Katarzyną,
z wołem iednym, dwornym przez W. J.
P. sędziego grodzkiego Wiłkomirskiego
danym, koń własny ieden, woł własny
ieden, woł dworny ieden. Puste grunta _
tak orome jako też sianożętne przy tey'
wsi w szachownicach między gruntami
Jo Хіесіа imsci Leona Radziwiłła Kray-
czyca W. X. Littgo do karczmy Promu-
szy W. J. Xiędza Ludwika Osieka Żuka
kanonika Juflanskiego, dziekana у plebana
Wiłkomirskiego do wsi imsci Bouble na-
zwane у J. Pana Leona Grądzkiego także
do wsi .Bouble do poddanego imsci Mi-
kołaja Źerola у W. P. Białozorowey pod-
sędkowey Wiłkomirskiey do dworu Ku-
ran у wsi ieymosci Ezecancow nazwaney
ilależącemi leżące, do folwarku Szowkowa
ab ае о należące, po rozeszłych у wymar-
łych poddanych wakuiące, mianowicie po
Jerzym Kuczmie poddanym wieczystym
Szowkowskim niw urodzaynych uroczy-
szczem Kuczmiszek z sianoźęciami przy
nich rosnącemi numer dziewiętnaście,
item niw użytecznych uroczyszczem Bo-
nioniszek w liczbie piętnaście z sianóż^
ciamPprzy nich będącemi, na których
kto ma jakie zasiewy snopowe, dworowi
dać powinien będzie, a kto łąki kosić—
kurów łącznych troie; insze grunta у
łąki nie specifikowane do tegoż folwarku
ab antiąuo referuntur. Poddanych zaś do
tego folwarku należących cum posteritate
onych anterius et recenter rozeszłych w
inwentarzach wyrażonych у niewyrażonych,
wieczystych jako nie wieczystych, zachożych
lako zasiedziałych W. W. J. Panowie

Ciszkiewiczowie małżąkowie qua wieczy-
ści aktorowie ubiąue locorum poscignow-
szy rekuperować у zyskawszy podług
woli у upodobania swego na wszelką po-
sługę onych dysponować bez żadney ni
od kogo prepedycyi wolni у mocni są.

Powinność poddaństwa w obudwp.ch
4 folwarkach. Primo, od świętego Jerzego

podług nowego kalendarza, do wszystkich
Świętych podług tegoż kalendarza z każ-'

" dego domu po trzy dni każdy z unterni-
kiem ieden z wołami, a unternik z ko-
niem, albo obadwa z czym dwór rozkaże,
lub też z każdey chaty ieden tydzień dwo-
rowi, a drugi sobie, zaczynając o wscho-
dzie słońca, a kończąc o zachodzie. Secundo,
pańszczyznę odbywać powinni trzech od
wszystkich zaś Świętych do Świętego Je-
rzego sama iedna osoba bez unternika także
po trzy dni, lub tydzień ieden dworowi, a
drugi sobie z koniem. Tertio, robotę pełnić
powinni trzech oprócz tego robotniki
lnu dwornego z każdey chaty po talek
piętnaście. Quarto, osobliwie paczesi у
wełnę wiele czasu stanie nim nastąpi
święty Jeyrzy, czy to we dworze czy u
gospodarzow w domach sprząść powinno.
Quinto, młodzba od świętego Bartlomieia
podług nowego kalendarza przed dniem
o kurach zaczynać się, a trwać aż do wy-
młotu wszystkiey zgoła. Sexto, krescencyi
dworney na gwałty na swych dniach do
gnoienia, siania, orania, bronowania, kosze-
nia siana, grabienia у do żniwa, kop zbo-
ża у siana wożenia, w przepłot kładzenia,
słodów robienia etcetera podług umiar-
kowania dwornego zasłużyć onym. Septi-
mo, należy straż tygodniowa у warta po-
nocna koleyna. Octawo, podwody do Wilna,
Kowna у Rygi podług woli у upóTIo-
Ь~аїїій swego dwór wyprawować każe.
Nono, posłańców z listami iako chcąc у do
kąd chcąc ordynować • dworowi wolno.
Decimo, czynszu tylko poddani Szołkow-
scy po złotych sześć z dymu na skarb
dworny wnoszą. Insze powinności od
absolutney woli wieczystych possessorow
sine grayamine iednak pracowitego ich
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stanu dependiiią. Attynencye у pertynencye
do tegoż folwarku. Primo, bor własny tey
maietnosci Szowkowa, jadąc z Wiłkomie-
rza do Widziszek polewey stronie gościńca
będący nieopodal folwarku Szołkowa.
Secundo, pod tym borem morgi zarosłe
przy gościńcu z Wilkomierza do Widziszek
po prawey stronie między losami miasta
•J. K. mości Wilkomierza у wsi КшІ^
ran starostwa "Wilkanirskiego Pmtoyiry
alias Pustolowki vulgo nazwanemi le-
żące. Tertio, wstępy do puszczy Łanskiey
y_ Szolninskiey z wólnemi w nich wszel-
kim sposobem łowami zwierzynnemi у
ptaszemi у wszelakiego drzewa używa-
niem. Quarto, wstępy do iezior Karan-
skiego у Łanskiego z wolnym w nich
wszelkim sposobem ryb łowieniem. Quin-
to, wstęp do rzeki Promuszy z wolnym
na niej jazów zabijaniem. Sexto, insze
nie specifikowane ex ante, do tego fol-
warku należące, у teraz należeć maią.
Dym na tym folwarku podług kwitów
poborowych z abjuraty J. Pana Adama
Szołkowskiego- numero ieden zaprzysię-
żony, za który podatek poddaństwo ze,
wsi Bmjun у Łowkuncow, miarkuiąc się
między sobą na zebranych gromadach
przy zwierzchności dworney, dwiema ra-
tami, marcową у septembrową, quot an-
nis do dworu importuią, a dwór wy-
brawszy od poddaństwa podymne z dymu
złotych trzy у groszy dwadziescie pięć,
do grodu Wilkomirskiego solita ргахі
wypłaca у kwit z ехоіисуі otrzymuie.

Prekustodycye in ordine obudwoch
maietnosci. Primo acz te obiedwe maiet-
nosci, z wieków iedna od drugioy
osobliwe są, insza maiętność Szołkow, a
insza maiętność Szowkow у osobliwsze
każda z osobna ograniczenia maią, ale że
in contiguitate z sobą leżą у od iednego
iurysdatora W. J. P. Judickiego sędziego
ziemskiego Rzeczyckiego iednym aktorom
W. W. j , Panom Ciszkiewiczom sędziom
grodzkim Wiłkoinirskim małżąkom icd-
11 ym że zapisem wieczystym in simul
przedane są, więc etiam iednym inwen-

tarzem teraznieyszym idque w iednym'
autentycznym exemplarzu indivisibiliter

• circumscribitur z praktykowanego zwy-
czaiu iako dawniey J. Р. Р. Tokarzewscy
też same dobra J. Panom Woydagom
małżąkom na wieczność przedaiąc in si-
mili ieden autentyczny inwentarz na obie-
dwie simul maietnosci ichmosciom dali.
Secundo, wsie Szowkowskic Biiminy у
Łowkunce conłbrmi ordine tak z inwen-
tarzami iednym od J. Р. Р. Tokarzew-
skich J. Panom Woydagom małżąkom, a-

'drugim od J. P. Galinskiego J. Р. Р.
Ciszkiewiczom małżąkom danemi jako
też z siedzibami wieyskiemi, poczowszy
od końców wsiow co z przyiazdu dwor-
nego, aż do drugich końców tychże wsiow
conseąuenter opisane są, a wsie zaś Szoł-
kowskie, Bernatyszki у Szołny conformi
ordine tylko z inwentarzaTńX~iednym od
J. P. l\ Tokarzewskich J. Р. Р. Woy-
dagom małżąkom, drugim od samey J.
Pani Woydagowey samemu J. P. Woyda-
gowi danymi nieraz z siedzibami sielskie-
mi wyraziły się, excepto wioski Promu-
szy, która consone z pomienionemi inwen-
tarzami et coordinate z siedzibami zapi-
sana iest. Tertio, lubo pod wioskami tak
Szoikowskiemi jako też Szowkowskiemi
przy specyfikacyi domów osiadłych, a w
nich po zeszłych oycach synów iako żo-
natych za gospodarzow chatnych zapisa-
nych, matki onych pozostałe wdowy per
omissionem nie dołożyły się, iednak za
wieczyste tych dóbr poddanki reputari
maią. Quarto, lata synów у córek in con-
textu tego inwentarza z rellacyi stawaią-
cey gromady komputowane są, więc in
ąuantumby z metrykami parafialnemi
niezgodziły się, iakowe diformitas czasu
procederu prawnego in casu rozeyscia
pomienionych synów lub córek intento-
wanego te aktorstwu W. W. J. Panów
Ciszkiewiczow małżąkow do tych podda-
nych wieczystych nic derogare nie po-
winno, strietissime carentur. Quinto, woły
etcetera ze dworu dane, tylko u niektó-
rych chłopów Szowkowskich nayduią się

з
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vigore expressyi liniami określonego, pod-
dani zaś Szolkowscy wszyscy własne woły
etc. maią. Sexto, wolne łowienie ryb
wszelkim sposobem w ieziorach Szow-

J kowskich у Wowiskich, iż przy zapisaniu
wstępów maiętnósei Szołkowa do tych
iezior per omissionein in loco loci com-
petenter nie dołożyły się, przeto takowe
wolne łowienie in robore wieczysto prze-
dażnego zapisu pozwolone, na tey karcie
super additur, a insze punkta ad gcnus
praecustoditionum ściągające się pro in
sortis censentur. Które to obiedwie maię-
tnósci w wielkim xięstwie Litewskim,
w woiewodzstwie Wileńskim, w powiecie
Wiłkomirskim sytuowane prawu ziems-
kiemu podległe, tak folwark Szołkow z
podstawney tenuty W. J. P. Tomasza
Woydaga koniuszego Lidzkiego na dniu
czwartym miesiąca Marca w roku teraz-
nieyszym tysiąc siedmset czterdziestym
piątym recenter oswobodzony, jako też
folwark Szowkow in actuali possessione
W. AY. ,1. Panów Ciszkiewiczow, sędziów
groGzkieh Wiłkomirskich, podczaszych
Smoleńskich małżąkow zostaiący in vir-
tute zapisów wieczysto przed żnego w
Maydeburgij miasta Jego Kr. mości sto-
łecznego Wilna w roku teraznieyszym
na dniu dwodziestym siódmym msca
Februaryi przyznanego od W. J. Pana
Judickiego, sędziego ziemskiego powiatu
Rzeczyckiego Wielm. J. P. P. Giszkie-
wiczom małżąkom у plenipctencyinego
od tegoż imsci mnie Hrehoremu Sad-
kowskiemu, chorążemu Paniewskiemu, ja-
ko plenipotenciariuszowi у komissarzowi
danych, a za niemi intromissyi na te
dobra ieneralskiey w tymże roku na
dniu piątym, msca Marca czynioney z
budynkami, gruntami, łąkami, sianoźę-
ciami, lasami, puszczami, borami, gaiami,
zaroślami, rzekami, rzeczkami, stawem
na rzece Promuszy przy młynie у sa-
dzawkami, błotami, bagnami, wstępami
do puszcz, iezior у rzek, z jazami, z ło-
wami zwierzynnemi, ptaszemi у rybnemi
z uroczyszczami, sieliszczami, dworzyszcza-

mi, kapliszczami, stawiszczami, poddany-
mi, bydłem, ptastwem domowym, naczy-

^niem, zbożem cum salva indebite avul-
sorum via juris przez ichmosciow ad
fundum tych dóbr recuperatione у ze
wszystkim ut supra expressum et non ex-
pressum, tak iż mianowana rzecz nie
mianowaney, a niemianowana mianowa-
ney nic ubliżać nie powinna, imieniem у
w osobie wielmożnego Jegomości pana
Micliała Judickieko, sędziego ziemskiego
powiatu Rzeczyckiego, % wielmożnym ich -
mosciom panom Hilaremu у Helcnnie
z Tomkowidow, podstolance Trockiey
Ciszkiewiczom podczaszym Smoleńskim,
sędziom grodzkim Wiłkomirskim, małżą-
kom et successoribus ichmosciow w wie-
czystą, aktualną у .spokoyną possesyą po-
dawszy у postąpiwszy, len inwentarz po-
<lawczy uwiąszczy ręką moią \yłasną przy
pieczęci jako kommisarz • у plenipotencia-
riusz podpisuię. Działo się w Szowkowie,
roku tysiąc sedmset czterdziestego piąte-
go, miesiąca Marca dnia ósmego. U tego
inwentarza podpisy rąk tymi- wyrażaią się
słowy: Do tego inwentarza maiętnósci
Szołkow у Szowkow, przy prawie wie-
czysto przedażnym podpisuię się Michał
Judycki, sędzia ziemski, powiatu Rzeczyc-
kiego. Ustnie у oczewisto proszony
picczętarz od osoby wyż wyrażoney
do tego inwerlarza, przy prawic wie-
czystym danego, jako pieczętarz podpisuię
się, Tadeusz Podbereski manii propria
Iózef Jan Lesin, ienerał Jego Królewskiej
mości woiewodztwa Wileuskiego. Który
to takowy inwentarz za podaniem onego
przez wyż wyrażoną osobę do akt iest
do xiąg grodzkich powiatu Wiłkomirskie-
go przyięty у wpisany.

Пзъ акт. кн. Вилиомирскаго гродскаго суда за 1795 —
1796 г. Л1 13944. J. 816-862.
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Инвентарь Пуньской плебаніи.

Inwentarz plebanij Pimskiey.

Roku tysiąc; sedemset diewiędziesiąt
szóstego ir.sca Junij według starego stylu

.trzeciego,: a nowego czternastego dnia.
Przed aktami Jey Imperatorslriey

mości ziemskiemi powiatu Kowieńskiego^
pod niebytnośó w owym czasie sądów
ziemskich, slanowszy "osobiście J." P.
Franciszek Hulidowicz woźny pttu Ko-
wieńskiego, inwentarz na czterecg arku-
szach pisany, dwie stronicy pularkuszowe
we strzodku nie zapisane maiący, plebanij
Punskiey służący, do akt podat" tak pisa-
ny. Inwentarium tam supelectiliimi ccclc-
siae parochialis Puncnsis circa introdu-
etionem ad eanclam ecclesiam novi pa-
rochij ad-modum reverendi Domini Geor-
gij Johanis Huszcza, cpiiam et domus ple-
banalis cum yillis adiacentibus per me
Jbzephum Tylicki, |)arochium Balbierzy-
sensem circa traditionem huius beneficij,
in actualem et realem possessionem tre-
memorato reverendo Huszcza confectum
et conscriptum anno Domini milksimo
sepłemgehtesimo guartuogesimo sepłimo, dic
ligesima secunda mensis Becembris.
Anayprzod kościół. Z miasta przychodząc
dzwonica stara, gontami kryta," w niey
dzwonów trzy, wkoło parkan' opadły;
przez cmentarz do babincu wchodząc
drzwi na zawiasach żelaznych, w tymże
babincu drzwi wielkie do wychodzenia z
processyą, także na zawiasach żelaznych,
poboczne drzwi trzecie mnicysze w ziemie
wlazłe, takoż na zawiasach, drzwi wszyst-
kie maią zasuwki z drongow ze strzodka
dla zamykania; do kościoła zaś samego
wchodząc drzwi podwoyne, takoż stare,
na zawiasach у zasuwką ze strzodka koś-
.eioła; kościół zaś sam wszystek ciecze dla

dachu złego у łewa strona zakrystyą ad-
quc cum tota navi, mocno się na bok
skrzywił у wlazł w ziemie na dwa wianki,
koniecznie potrzebuiący podważenia, po-
bicia tarcicami у nowego dachu; na
strzodku kościoła kopułka z sygneturką;
w tymże kościele ołtarz wielki stary у
walący się S. Jakuba, cymborium u tego
ołtarza stare drewniane; idąc od ołtarza
wielkiego zakrystyika niewielka, po pra-
wey stronie szafa apparatowa, a po lewcy
stronie takoż zakrystyika stara reperacyi
z wierzchu potrzebuiąca; drugi ołtarz
Nayswiętszey Panny Maryi Niepokalanego
poczęcia, snicerskicy roboty, pozłacany,
dobry; u tego ołtarza iest bractwo Nie-
pokalanego poczęcia Nayswiętszey Panny
Maryi: trzeci ołtarzyk niewielki świętego
Antoniego, dobry, pozłacany; czwarty
takoż nie wielki P. Jezusa ukrzyżowanego;
piąty ołtarz podobny ołtarzowi Panny
Maryi, ale stary у reperacyi znacznie po-
trzebujący. Na chóru kościelnym pozytew
zepsuty, dużo reperacyi de novo potrze-
buiący. Srebro kościelne. Monstrancja
srebrna po części pozłocista iedna, ' kieli-
chów starych i nadpsutych • z patynami
dwa, krzyż srebrny z czterma Ewangeli-
stami ieden, trybularz srebrny z łańcusz-
kami srebrnemi ieden, łóżka na kadzidło
złamana z łyżeczko srybrno iedna, pusz-
ka, w cymborium srebrna cum yenerabiłi
iedna. *Vasculum malutki pro deferendo
yiatico srebrne iedne. Srebro brackie
przy ołtarzu Nayswiętszey Panny Maryi:
Korona maleńka nad głową N. P. Maryi
iedna, druga korona maleńka nad głową
Pana Jezusa iedna, miesiąc srybrny pod
nogami N. P. Maryi ieden, szata u Nay-
swiętszey Panny haftowana srebrem у
złotem, gwiazdek w koło N. P. srebrnych
ośm; na obrazie, podczas processyi noszą-
cym, sztuka srebrna na kształt sukienki
zrobiona, u tegoż obrazu у korona srebrna
iedna. Cyna'i miedź kościelna. U wielkiego
ołtarza lichtarzow cynowych sześć, u
ołtarza N. P. Maryi" lichtarzow cyno-
wych dwa, u tegoż ołtarza mosienżnych
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małych dwa, u wielkiego ołtarza cyno-
wych maleńkich dwa. Fontanna na wodę
krzczonę z nakrywką drewnianą iedna,
przy, teyżc fontanie łyszka cynowa iedna,
kociołeczek miedzianny maleńki do wody
swięconey ieden, waskula cynowe stare
na olea sacra dwie, krzyż cynowy bratski
ieden, ampułek cynowych starych bez ta-
cy par dwie, ampułek cynowych angiel-
skicy cyny z tacą para iedna, kubek cy-
nowy stary w zakrystyi do wody na ręce
ieden, dzwonek przy zakrystyi wiszący
mały ieden, dzwonek przy ołtarzu do
mszy takoż ieden, dzwoneczków małych
bratskich dwa. Apparaty kościelne. Kapa

- czerwona z kwiatami iedwabnemi у po
części złotemi dobra iedna, kapa stara
czerwona iedna, kapa czarna prostoy ma-
teryi iedna, ornatów czerwonych starych
cztery, ornatów białych starych у dużo
podziurawionych dwa, ornatów żałobnych
starych у podartych dwa, ornat papużowy
z kolumną niebieską ieden, całun aksa-
mitny stary у podarty ieden, całun drugi
sukienny takoż bardzo stary ieden. Chusty
kościelne: alb starych trzy, humerałow
starych dwa, towalni wyszywanych sta-
rych у podartych dwie, obrusów ołtarzo-
wych starych ośm. Inne suppel-
tellcktyłia kościelne. Portatylow dobrych
trzy, mszał dobry ieden, mszał drugi bar-
dzo stary у podarty ieden, antepedia
materyalne podarte i w dziurach trzy.
Antopedia na płótnie wybiianc stare cztyry,
sabinku ugłastego sztuk starych małych'czte
ry, well rożnego koloru starych sześć, burs
starych у podartych sześć, lalek starych
rożnego "koloru siedm, korporalow starych
piętnaście, puryfikaterzow trzynaście, pas-
ków dwa, graduał do chóru takoż stary
у dużo podarty ieden, antifonarz stary po-
darty dużo ieden, mszalik rekwialny "stary
dużo ieden, kotłów braciach para iedna,
żelazo do pieczenia opłatków stare у ze-
psute iedne, agenda' takoż stara у po-
darta dużo iedna, chorągiew brateka do-
bra iedna, innych chorągiew rożnego ko-
loru dziesięć. *

Budynek . plebański rezydencyalny,-
stary dużo у iuż upadaiący z izbą,
komorą i alkierzem, drzwi na zawiasach
takoż stare у dziurawe, okna we drzewo
oprawne potłuczone po więkzey części,
piec dziurawy у ustawicznego lepienia
gliną potrzebuiący, dach na nim opadły
у zdarty; przez podwórze drugi budynek,
to iest izba biała z komorą wystawiona
nową nastolowana у nakryta, ale bez
drzwi, okien у pieca; przez sieni piekar-
nia z komorą, drzwi na biegunach, ten
budynek nowy słomą wszystek kryty; da-
ley przez podwórze swironek mały stary,
reperacyi potrzebuiący z zasiekami; na
tymże podwórzu za sadzawką zapełzłą
błotem, staienka takoż stara, a przy niey
dwa chlewy stare у z dachami wcale
złemi; około" tych budynków płoty opadłe
a parkanu niema nawet od samey ulicy
miasteczkowey: daley wyszedłszy za ple-
bania przez ogród gumno nad Niemnem
stare dachu potrzebuiące, za gumnem od-
rynka stara. Naczynie plebańskie rożne,
itubcłkow na jarzynę starych cztery, ku-
bełków z nakrywkami dwa, beczek piw-
nych starych cztery, dzieżułki do chleba
pieczenia "dwie, żłukto do chust mycia
iedne, wiader dwie, siekiera stara i zepsu-
ta iedna. Bydło plebańskie: krowa stara
iedna, krówka trzeciolietnia iedna, swin
maciorek dwie, porszukow roczniakow
ośm. Ptastwo у inne ' żywioły: jndykow
sześć, gęsi piec, kaczek siedm, kurów
czternaście. Specyfikacya zboża w snopie
w polu.—Z/yta zasianego według powieści
J. X. Łukaszewicza beczek cztery у pół,
żyta w snopie w gumnie według powieści

. tegoż J. X. Łukaszewicza dyrsowatego
kop dwadziescie pięć, kopa ta więcey nie
daie, iak próbowano, iak tylko czwierć
beczki, ięczmienia takoż mizernego osmin
Butrymanskich dziesięć, gryki w ziarnie
osminek Butrymanskich ośm, pszenicy w
ziarnie osminek dwie i pół, grochu w za-
sieku osminek' trzy. Księgi plebańskie.
Kontrowersya X. Poszakowskiego z Lutra-
mi у Kalwinami iedna, Tarcza wiary
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Chrystusowey X. Drogojewskicgo ^Domi-
nikana iedna, Wiara prawosławna X. Ku-
Ićszy iedna, Droga do pobożności X. Sale-
ZYiisza po polsku przetłumaczona iedna,
VWidicus christianus seu meditationes,
Gommontarius in apocalipsim. Consulta-
łioncs patrum Dominicanorimi, Memoria-
le sciendorum, Meditationes R. P.
Prawda chrzescianska Rabina Samuela.
Kazanie X. Skargi podarte у nie całe,
Kazanie X. Muchowskiego niedzielne,
Postylle J. X. Marcina Białobrzcsldego,
biskupa Kamienieckiego; stare xiążeczki
niewielkie łacińskie beż tytułu trzy. Syno-
niina stara Wileńska icdiia, Theologia tri-
partita P. Ardeckiego S. J. '

Juryzdyka plebanij Punskiey.
Karczma niedaleko cmentarza przez

ulicę, za którą żyd płacił arędy do
roku złotych polskich sto dwadżies-
cie. Ludzie w domach mieszkaią-
cy: Ławrin Pawłowicz, Piotr Kotkie-
wicz, Kazimierz Nieozun, Jan Skindzier,
Michał Oukszczunas, Piotr Czypkus, Iozef
Prantkowski, Marcin Tłuszewski, Piotr
Doylidowicz.

Powinność tey juryzdyki. — Każ-
den juryzdyczanin "płaci czynszu z pla-
cu iednćgo" złoty ieden у kurów dwoie, a
z połwłocza. który grońt zarabia, złotych
cztery у gr. poł ósma, przytym powinni
juryzdyczanie ogródv plebańskie zasiać,
opiec у zprzątnąc. tłok trzy do roku na
dwornym chlebie, a trzy na swoim maią
wypełnić, do iakiey roboty każą, pod-
wód do Wilna każdy trzy powinien odbyć,
a z listami koleyno dokąd każą maią
chodzić.

Wieś Rowbance. Wawrzyniec Czes-
nisz złotych sześć у gr. dziesięć,
lozcf Czyż ztotych trzy у gr. dwadziescic
cztyry, Jakub Bałtausis złotych sześć gro-
szy" dziesięć, Stefan Gmbowski złtch sześć
Kr. osm, Michał Kaplik złtch sześć gr.
dziesięć, Jan Kossakowski złtch trzy gro-
szy dwadziescie. Ta wieś pańszczyzny
pełni w każdy tydzień po dwa dni z do-

mu każdego, podwod trzy na rok do
Wilna każdy odprawić powinien, trzy tło-
ki na dwornym chlebie, a trzy na swoim
maią odprawić do jakiej roboty każą.
Wieś Silyiance. Krzysztof lłgawizis złtch
piętnaście, Jakub Misiunas złtch dziesięć,
Kazimierz Iłgawizysz, Szymon Janałuk-
sztis złtch dziesięć, Michał Koyrcwicz
pięć, Jan Szarka piec złtch, Baltromiey
Janulcwicz złtch piec, Kazimierz Łuka-
szonas złtch pięć, Baltromiey Melian
złtch pięć, Jakub Melian złtch piec, Mi-
kołay Bielicki złtcli pięe, Gabryeł Stan-
kiewicz złtch pięć. Powinność tey wsi.

•W tey Л 8І trzech gospodarzow tyło idą
pańszczyzny po dwa dni, a inni wszyscy
tyło po dniu iednym w tydzień idą, z ra-
cyi że tyło. po czwierć włoki gruntu maią,
tłok trzy takoż na dwornym chlebie, a
trzy na swoim odbyć muszą, podwod trzy
do "Wilna do roku odprawić powinni. TJ
tego inwentarza podpis znayduiesię taki:
Iozephus Tylicki paro. Balv. Uti ad liunc
actum comisar. deputatus.

Inwentarz folwarku Podworzyszki naz-
wanego, do plebanij Punskiey przynależą-
cego w p-cie Kowieńskim sytuowanego
przy podaniu tak plebanij samey, iako
też у tego folwarku J, X. Jerzemu Jano-
wi tłuszczy nowemu plebanowi w aktualną
у realną possessyą, przezemnie niżey wy-
rażonego komisarza у podawcy sporządzo-
ny у spisany w roku tysiąc siedmset czter-
dziestym siódmym msca Decembra ilwo-
dziestego wtorego dnia. Opisanie folwarku
Podworzyskiego, a nayprzod z przyiazdu
od wioski Podworzyszek, wrota stare ze
wszystkim opuszczone z fundamentu re-
peracyi potrzebuiące, bez żadnego żelaza.
Budynek po prawey ręce, słomą kryty,
sam wszystek reperacyi у dachu nowego
potrzebny, wchodząc do sieni drzwi na
biegunach; ze strzodka zakrętka drewnia-
na: po lewey ręce wcłiodząc do wiel-
kiey izby drzwi na -zawiasach żelaznych,
piec zielony, stary, reperacyi z fundamentu
potrzebny, takoż у kominek, okien trzy
szklannych w drzewo oprawnych po ied-
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ney kwaterze, szmat szyb wybitych, lu-
czyną zaprawionych, w teyże izbie stoi
sosnowy stary, ław dwie, policzek w kon-
cie cztery za stołem, okienic z descułek
ciosanych ze strzodka zasuwanych do
dwóch okien: przy tey izbie komora,
drzwi na biegunach, popsowana, w komo-
rze okno iedne w drzewo oprawne z kwa-
terą iedną; z tey komory drzwiczki wtył,
w tymże budynku przeciwko siennych
drzwi, bokowa izdebka mieszkalna opada-
iąca, drzwi do niey na zawiasach, ze
strzodka kruczek z proboiem у klamką
żelazną, z sieni zaszczepka z proboiem
żelaznym, piec ze wszystkiego stary, no-
wego potrzebny, okna dwa w drzewo o-
prawne przez większą część potłuczone,
stołków prostych cztyry; komórka między
tą izdepką у piekarnią opadaiące ze wszy-
stkiem, dziury dwie zamiast okien wycięte,
tamże żarna na powprycy żelazney iedne.
W tymże budynku pod iednym dachem
przez sieni naprzeciw piekarnia, w ktorey
drzwi na biegunach, z piecem piekarnia-
nym z gliny bitym, w niey stół prosty,
wąski, stary i eden, law czesanych pro-
stych dwie. Naprzeciw tego budynku
przez podwórze warzywnia stara ze wsty-
stkiego opadaiąca z przysiąkicm, dach
słomiany stary, drzwi na biegunach stare,
piec piekarniany stary; przy tey piekarni
chlewek nowo przyrzucony, bez dachu у
drzwiczek; idąc do gumna "po lewym bo-
ku owczarnik z przysiąkicm, drzwiczki z
descułek połamane, (łachu nowego po-
trzebne, do gumniska wrota we dwóch
sztukach na biegunach z desek robione:
na gumnisku po lewym boku odryna do
siana składania dobra, wrota z desek na
biegunach; daley trocha gumno stare,
podporami zewsząd podpierano, z funda-
mentu potrzebna reperacyi: na gumnisku
przepłotow osni opadłych; z gumna
po lewym boku chlew stary ze wszystkiego
opadający; przy tymże chliewie drugi ta-
koż ze wszystkiego opadający, daley swj-
narniczek mizerny, stary, swiren dachu
nowego potrzebny, drzwi do onego stare

na biegunach z zaszczepka у proboiami,
pomost z desek, zasieków po świr nie: da-
ley staienka, słomą kryta, drzwi z desek,
bez iasli у pomostu; od stayni w lewą
wrota idąc do browaru o dwuch słupach
bez da'hu stare; podszedłszy daiey uli-
czką browar nad sadzawką starą z opad-
łym dachem słomianym, wrota, z desek,
d"o tego browaru na biegunach,' w tymże
browarze czopów nie wielkich starych
dwa; ogrodów małych przy tym folwarku
dwa, płoty tak około ogrodów, iako tez у
około podwórza ze wsrystkim osiadłe у
opadłe. Naczynie gospodarskie tegoż fol-
warku. Pułbeczek do mierzenia zboża sta-
ry у dawny ieden, osminka stara у daw-
na "iedna, wiader trzy, koryto osinowe do
spuszczania piwa iedne, dzieża stara do
pieczenia chleba iedna, beczek piwnych
starych dwie, klotowka do masła bicia
iedna, talerzy drewnianych piec, łyżek
drewnianych pięć, kosa stara do siana
koszenia iedna, sieczka stara do iarzyny
siekania iedna. Speeyfikacya obory: kro-
wa z cielęciem białostrokata iedna, krowa
ryża iedna, krowa gniada iedna, owiec
hiż starych siedm, jagniąt tegorocznych
pięć, gęsi cztyry, gęsior ieden, indyczek
dwie, indyk Ieden, kaczek, pięć, kaczor
ieden, kokoszek dziesięć, kurów trzy, Świn
maciorek starych dwie, podswinkow rocz-
niakow trzy, wieprzukow tegorocznych
dwa. Specyiikacya. zboża w snopie na po-
lu у w swlrnie." Żyta zasianego w polu
osininek AYllenskich czterdziescie trzy, a
redukuiąc na beczkę у raehuiąc po osni
osminck" beczkę Wileńska facit beczek
pięć, osminek trzy, żyta w gumnie nie-
młoconego według powieści J. P. Wro-
blcwskiego kop dwadzieścia, piec, pszenicy
posiano osminkę Wileńską iednę, owsa
odmierzono osminek "Wileńskich pięt na SOJO,
jęczmienia namłocono osminek takoż Wi-
leńskich pięć, grochu namłocono osminek
cztyry, gryki na młócono osminek Wileń-
skich osni, bobu namłocono poi osminki.
Opisanie wiosek. Wieś Podworzyszki—Ma-
cicy Punszanski włoki przyiemney pół,



włoki • osiadłey puł złtcli piec, owsa- pul
beczki, gęsi mil, кшт cztvrv, iaiec piec,
Macicy Wabolis włoki przyiemney puł,
włoki osiadłey puł, złtcli piec, owsa puł-
beczki, gęsi puł, kury cztyry, jaiec piec.
Kazimierz Dauszis włoki przyiemncy puł,
włoki osiadłey pul, złth pice, pułbeczki
()Avsa, gęsi puł, kury cztyry, jaiec piec-.
Macicy Pluksza włóki przyiemney puł,'
włoki osiadłey puł, złtch pięć, gęsi puł,
owsa beczki pół. kura iedna, jaiec pięt*.
Bartłomiey Mikłaszewicz nowik, włoki
osiadłey puł, złtch ieden i groszy osm.
Wieś Ńargeliszki Krzysztof Koszkan wło-
ki przyienmey pół, włoki osiadłey pół.
zltch piec, groszy osm, owsa pułbeczki
iedne, gęsi pół, "kura iedną, jaiec piec.
Jerzy Grygas słobodnik za kartą, włoki
osiadłey pół, złtcli cztery. Macicy Koszkan
włoki przyiemney czwierć, osiadłey puł,
złtch trzy,' groszy osm, owsa pólbeezki,
gęsi pół, kura iedna, jaiec piec. Dzieinian
Żukowski włoki przyiemney pół, włoki
osiadłey pół, złtch piec, groszy osm, owsa
pułbeczki, gęsi pół, kura iedna, jaiec piec,
-Jan Junas ni konia, ni woła nie maiący,
włoki przyiemney pół. włoki osiadłey pór,
złtch piec", groszy osm. Antoni Czarnow-
ski włoki przyiemney czwierć, włoki osiad-
łey pół, złtch" trzy, groszy osm, połbeczki
owsa, gęsi pół, kura iedna. jaiec piec.
Wieś Puyszany, pan Michał Jurszynski
szlachcic na powinności boiarskiey, włoki
przyiemney pół, włoki osiadłey pół, zltch
trzydziescie. Kazimierz Grygas włoki przy-
ienmey pół, włoki osiadłey pół, złtch sześć,
groszy osm, pułbeczki owsa, gęsi nół, ku-
ni iedną, jaiec pice. Jan Brzozowski włoki
przyiemney pół, włoki osiadłey pół, zltch
sześć, groszy "osm, pułbeczki owsa, доні
pół, kurą iednę, jaiec piec. Jakub Turucis
włoki przyiemncy pół, włoki osiadłey pół.
zltch sześć, groszy osm, pułboczki owsa,
£ęsi pół, kurę iedną, jaiec piec. Stanisław
Bałtausis włoki przyiemney pół, włoki
osiadłey pół. złteh szesc, groszy osm, gęsi
Pół, kura iedną, jaiec piec. Wawrzyniec
l^iszanski włoki przyiemney poł, włoki

osiadłey pół, złtch szesc, groszy osm, puł-
beczki owsa, gęsi pół, kurę iedną, jaiec
pięć. Jan Wabolis włoki przyiemncy pół,
włoki osiadłey pół, złtch sześć, groszy
osm, pułbcezki owsa, gęsi pół, kura iedną
jaiec pice. Jerzy Bałtausis włoki osiadłey
pół, zlf. ieden, groszy osm, pułbeczki ow-
sa, gęsi pół, kura iedna. Wawrzyniec
Szeszonaytis włoki prziemnoy pół, włoki
osiadłey pół, zltch sześć, groszy osm, owsa
pułbeczki. gęsi pół, kurę iedną, jaiec piec.
Powinność tych wiosek. Pańszczyzny wy-
>elnić powinni co tydzień z czym dwór
caże od IS. Jerzego do wszystkich Świę-
tych, po trzy dni z każdcy chaty, a od
wszystkich Świętych do S. Jerzego iedne-
go tygodnia po dwa-dni, drugiego tygo-
dnia po trzy dni, takoż z czym dwór
każe. Tłok trzy ciż poddani na chlebie
swoim z czym dwór każe, odprawić po-
winni, a trzy na chlebie dwornym. Dróg
do Wilna lub tak daleko iako у do Wil-
na, na rok cały trzy odprawie powinni,
straż tygodniową koleyno każdy pełnić we
dworze powinien.

U tego inwentarza podpis w łacińskim
ięzyku znayduie się taki: lozephus Tylicki
parochus Bałwierzysensis uti comisarius
ad hunc deputatus. Napicrwszey stroni-
cy tego inwentarza konotata sądu ziems-
kiego pttu Wiłkomii1. znayduie się taka.
Roku tysiąc siedemset osmdzieśiąt dziewiąte-
go msca Nowembra dwodziestego czwar-
tego dnia na rokach ziemskich pttu Wił-
komir. takowy inwentarz iudicialiter ko-
notatur lozef Kuszclcwski prezydent, Na
ostatnicy stronicy tego inwentarza intitu-
lacya w tych słowach: Tysiąc siedmseł-
czterdziestego siódmego, deeembra dwo-
dziestego drugiego dnia. Inwentarz pro-
bostwa Punienskiego. Który inwentarz po
podaniu onego do akt iest w księgi Jcy
Impieratorskiey mości ziemskie pttu Ko-
wieńskiego zapisany.

Изъ акт. кн. Кововскаго зеискаго суда за 1795—
1797 г. г. № 13S09 л. 1(Ю4 -1008.
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Artykacya inwentarza dóbr Użume-
dziow.
• Roku tysiąc siedmset dziewiedziesiąt

szóstego, miesiąca Januaryi piętnastego
dnia.

Przed aktami grodzkiemi powiatu
Rosienskiego Xttwa umudzkiego, stawa-
iąc osobiście W. J. Pan Antoni Burnec-
ki rotmistrz, inwentarz poniżey inserowa-
ny do akt xi ag grodzkich, powiatu Ro-
sienskiego xttwa Zmudzkiego podał, któ-
ry przyiąwszy verbiim de rerbo wpisuiąc
.tak się л sobie ma.

Inwentarz ludności maiątku Użyme-
dziow do prawa zastawnego dożywotnego,
roku tysiąc, siedmset siedmdziesiąt piątego,
apryla dwodziestego dnia W. Ewie z Zda-
nowiczow Ignacowey Butkiewiczowej wy-
danego, sporządzony.

Dworni: Jerzy Butwid parobek, Ber-
nard Wasilewski ])astuch.

Wieś Użumiedzie, ludzie poddani, wie-
czyści Michał Armonas, żona iego Fran-
ciszka, synowie iego Wincenty i Stanisław,
córka Katarzyna, płaci złotych czternaś-
cie, pańszczyzny trzy dni w tydzień, kurz
у gęs daie, młodzbę odbywa. \Vawrzyniec
Łewart, żona iego Ewa, córka Magdalena,
brat Wawrzyńca Antoni, Katarzyna Io-
zefowa Zubowa, wdowa Franciszka Ale-
xieiowa, dziewka Maryanna Brzozowska
dziwka. Jan Pawłowski parobek, płaci
złotych szesnaście, pańszczyzny trzy dni
w tydzień, kurz у gęś daie, młodzbą od-
bywa. Marcin OJrzegorzewski, żona iego
Ewa, Marcin Kliiunas parobek, płaci zło-
sych dziesięć, pańszczyzny trzy dni w ty-
dzień, kurz у gęs daie, młodzbę odbywa.
Chałupnicy: Jakub Bartoszius, żona iego
Katarzyna", syn Jakuba Antoni, po dwa

dni w tydzień odbywa. Andrzey Honis
żona iego Maryanna, syn Andrzeia Mar-
cin po dwa dni w tydzień odbywa. W
zbiegach Andrzey Kirylus, albo Kliknius,
żona iego Petronela, syn Andrzeia Jerzy.
Szymon Wołungis albo Woytkus, Klemens
Retelski parobek, Michał Borowski,- Szy-
mon Ilownacki albo Kmeczun.

Takowy inwentarz własną, ' ręką pod-
pisuie. U takowego inwentarza podpis
aktora у pieczętarzow seąuenter wyrażo-
ny: Ignacy Butkiewicz, oczewisto proszo-
ny pieczetarz do tego inwentarza podpi-
śuie się. Tadeusz Szymkiewicz, ustnie у
oczewisto proszny pieczętarz; do tego in-
wentarza podpisałem się Macicy Konopin-
ski. Takowy inwentarz iest do xiąg grodz-
kich powiatu Rosienskiego X. o. przyięty
у zapisany.

Изъ актовой книги Россіенсьаго іродскаго суда
за 1795—1796 годы К« 14572 л 484.

Го 5—1784 г. 13 сентября.
Инвентарь деревень Иапаренки и Нежихова
Р чицкаго пов та, отд ленныхъ отъ старо-

ства Іолчанскаго.

Akt inwentarza wsiow od hrabstwa
Jołczanskiego odłączonych na rzecz W.
W. Zielonkow służący.

Roku tysiąc siedmset dziewiedziesiąt
szóstego msca msca Aprila wedle starego
stylu dwodziestego dziewiątego dnia.

Przed aktami Jey Imperatorskiey moś-
ci grodzkiemi powiatu Kowieńskiego, sta-
nowszy osobiście J, P. Franciszek Wisz-
niewski, inwentarz wsiow Kaparcnka y
Niezychow zwanych w powiecie Rzeczyc-
kim leżączch od hrabstwa, Jołczanskiego
J. W. W. Straszewiczow odlączonycb
przez w. urzędnika Jana Soltana, pisarza
grodzkiego Rzeczyckieo-o na rzecz W. W.
Zielonkow j-egentow grodzkich powiatu



- 2 5 -

Kowieńskiego sporządzony do akt podał'
l a k n a p i s a n y . . •••' • •

v Inwentarz wsiow Kaparcka. у Nieży-
cliow zwanych, w roku tysiąc siedemset
osmdziesiąt czwartym dnia trzynastego
Septembris sporządzony. Inwentarz ••wsiow
Kaparenka у Nieżyehow zwanych w po-
wiecie Kzeczyckini' leżących ód hrabswa
Jolezanskiegó J. ;W. \Y.\J. P. V, Michała
у Maryi • Straszęwiczow marszałków po-
wiatu Upitskiego odłączonych, tak z opi-
saniem karczmy Kaparenskiey у mlynu,
iako też wyż nadmienionych \vsi" dla AV.
W. J Р.-Р.. Jakuba у Heleny z Mickie-
wiczów Zielonkow,: regentów grodzkich
Kowieńskich, do.wybrania procentu od
summy. złotych polskich dziewiętnastu ty-
sięcy ośmiuset dziewiędziesiąt ieden, -groszy
dwudziestu siedmiu, dekretem kontumacyi-
nym grodzkim Kowieńskim w roku ty-
siąc siedemset osmdziesiąt czwartym msca
Maia piętnastego dnia sądzoney, przez W.
J. P. Jana Tadeusza Soltana, pisarza
grodzkiego powiatu Rzeczyckiego in fundo
majętności Jołczy na dniu trzynastym
msca Septembra tysiąc siedemset osmdziesiąt
czwartego roku sporządzony у w possesyą
podany.

Opisanie zabudowania karczmy. Z
przyjazdu od Jołczy o mile karczemka, do
ktorey drzwi do sieni na biegunach, do
izby z sieni drzwi na zawiasach, krukach
z zaszczepką у proboiami żclaznemi, okien
szkła okrągłego trzy bez kwatery iedney,
piec krzyżowy z cegieł z kominem pod
dach wyprowadzonym; z tey izby do ko-
mory drzwi na zawiasach,, krukach у za-
sówka żelazne, okno iedne szkła okrągłe-
go, w. sieniach przepierzenie, gdzie drzwi
na biegunach z klamką, у -proboiami że-
laznemi. Zabudowanie teyf karczmy całe
kryte dranicami, w tyle warzywnia drani-
cami kryta, ' do ktorey drzwi na biegu-
nach z klamką у .proboiami żelaznemi,
a przeciw budynku browar dranicami kry-
ty, do .którego wrota na biegunach, w
końcu, tego browaru ; wolownik у chlew
słomą kryło- przez.ogród do lnłynu idąc

staynia z wrotyma na biegunach, słomą
kryta; od tey stayni przez ulicę młyn na
rzece Bragince o iednym -kole ze wszyst-
kim porządkiem, dranicą kryty, drzwi w
nim na biegunach. .

Wieś Kaparęka o milę od Jołczy ma
gruntów- w ostrowie . Kaparęskim in №
dziewice, z których po skasowaney pansz-
czyznie у uwolnieniu od wszelkich danin,
posług у furmanek wyznaczony . w 'rubry-
kach czynsz tylko płacić będzie. . Sytuacya
włościan. Dym pierwszy, wołów cztery,
krów ośm, młodego bydła sztuk- trzy, sta-
rego sztuk siedm, ' owiec -młodych sztuk
pięć, starych świń sztuk cztery, młodych
świń sztuk trzy,' koń ieden, grunt ieden.
S.ewreryn Baranienko żonaty, bracia Filip
żonaty, syn Dziemian, brat .drugi Harasim
у Iwan у matka, czynszu złotych sześć-
dziesiąt : trzy groszy • dwadziescie sześć.
Dym drugi, wol ieden, owiec starych trzy,
młodych dwie, świń starych trzy, grunt
ieden. Kuzma Werebiey, syn у Jeltuch, Mi-
kita, Amellan у córka Katarzyna, czynszu
złotych piędziesiąt pięć, groszy dwadziescie
sześć, Dym trzeci, wołów cztery, krów
dwie, młodego bydła sztuk dwie, owiec
starych sześć, młodych cztery, świń sta-
rych cztery, koni dwa, gruntu pół. Iwan
Wietczenko żonaty, syn Kondrat żonaty,
syn.'Махіт, córka Anna, woyt, czynszu
złotych trzydziescie sześć, groszy piętnaście.
Dym czwarty,, wołów dwa, krów dwie,
młodego bydła sztuka iedna, owiec starych
cztery, młodych trzy, świń starych dwie,
młoda iedna, gruntu część czwarta., Par-
chom Chwiedosow, żonaty, syny Iwan, Cit,
eorka Paraska у Małachia, czynszu zło-
tych dwadziescie piec, groszy dwadziescie
siedem. Dym piąty, wotów dwa, krów dwie,
owiec starych dwie, młodych trzy, świń
starych trzy, młoda iedna, gruntu trzy.
Michał Tomaszenko żonaty, córka Kata-
rzyna у Adorka, czynszu złotych dwa-
dziescie dziewięć, groszy dwadziescie piec.
Dym szósty, wołów cztery, krów trzy.
młodego bydła sztuk dwie, owiec starych
sztuk sześć, młodych cztery,, svyinia stara
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iedna, świń młodych trzy, koń ieden,
gruntu trzy. Wasil Chwiedosienko, żonaty,
syny Kłim, • Ułas, córki Ullana у Marya,
czynszu złotych pięćdziesiąt, groszy dwa-
dziescie cztery. Dym siódmy, wołów sześć,
krów cztery, ' młodego bydła sztuk trzy,
owiec starych dziesięć, młodych pięć, świń
starych dwie, koń ieden, gruntu pięć.
Iwan Chwiedosow, żonaty, syny Махіт,
żonaty, syn Harasim, brat Klim, żonaty,
syn Iwan, córka Wasia, czynszu złotych
pięćdziesiąt siedem, groszy ośm. Dym ós-
my, wol ieden, owiec starych cztery, mło-
dych trzy, świń starych dwie, gruntu trzy.
Jurko Pakienko, żonaty, syn Łauryn, cór-
ka Pronia, szwagrowie Martin у łiryszko,
czynszu złotych trydziescie dwa, groszy
dwadziescie dwa. Dym dziewiąty, wołów
dwa, krów dwie, młodego bydła sztuk
dwie, owiec starych ośm, młodych trzy,
świń starych trzy, koń ieden, gruntu trzy,
Hawryło Nieciesa żonaty, syny Alexander,
żonaty, córki Helena у Matrona, Okuło
żonaty, czynszu złotych pięćdziesiąt dwa,
groszy dwanaście. t)ym dziesiąty, wołów
cztery, krów dwie, młodego bydła sztuk
dwie, owiec starych pięć, młodych trzy,
świń starych dwie, młodych trzy, koni dwa,
grunt ieden. Karp Fitienok żonaty, syn
Hryhor, córka Marya, bratPiwon, żonaty,
syny Hawryło у Daniło, czynszu złotych
pięćdziesiąt siedem, groszy czternaście.
Dym iedenaąty, wołów dwa, krów dwie,
bydła młodego sztuka iedna, owiec sta-
rych pięć, młodych dwie, świnia stara
iedna, gruntu pół. Petro Chwedosow, żona-
ty, syn Daniło, córka Matrona, czynszu
złotych trzydziescie dwa, groszy dwadzies-
cie cztery. Dym dwonasty, wołów trzy,
krów trzy, bydła młodego sztuk dwie,
owiec starych sztuk ośm, młodych sześć,
swin starych trzy, młodych trzy, gruntu
ieden. Siemion Kiryłow, żonaty, syn Sie-
mion, córka Nascia, brat Łochwin żonaty,
czynszu złotych sześćdziesiąt, groszy dwa-
daiescic. Dym trzynasty, wołów cztery,
Idrow cztery," starego bydła sztuk cztery,

i starych sztuk dziesięć, młodych ośm,

świń starych trzy, młodych sześć, koń
ieden, gruntu pół. Niczyper Dzietlanok,
żonaty, syn Onufry, córka Audziucha,
brat Ihnat, żonaty, syn Hryszko, Jurko
żonaty, syn Iwan, czynszu złotych piędzie-
siąt siedym, groszy, ośm. Dym czternasty,
wołów cztery, krowa iedna, bydła młode-
go sztuk dwie, owiec starych siedem, mło-
dych pięć, świń starych dwie,' młodych
trzy, koń ieden, gruntu pół. Siemion
Dzietlanok, żonaty, syn Pilip, żonaty, Ni-
czyper, Anikiey, córka Audziucha,* czyn-
szu złotych piędziesiąt pięć, groszy 'dwa-
dziescie. Dym piętnasty, wołów trzy, kro-
wa iedna, bydła młodego sztuka iedna,
owiec starych trzy, młodych dwie, gruntu
trzy. Zienko Chwiedosow, wdowiec, syny
Ciszko, Stanisław, córka Anna, czynszu
złotych trzydziescie pięć, groszy cztery.
Grunt ieden pustowy, gromada opłaca,
złotych dwadziescie ieden. Komput dymów
piętnaście, wołów czterdziescie sześć, krów
trzydziescie sześć, bydła młodego sztuk
dwadziescie pięć, owiec starych osmdzie-
siąt ośm, młodych piędziesiąt ośm, świń
starych trzydziescie pięć, młodych dwa-
dziescie trzy, koni dziesięć, gruntu dzie-
więć, summa czynszu złotych siedemset
dwadziescie ieden, groszy pięć.

Wieś futor Nieżychow o mil cztery
od Jołczy. Sytuacya włościan. Dym pierw-
szy, wołów cztery, krów dwie, młodego
bydła sztuk dwie, owiec starych dwanaś-
cie, młodych cztery, świń starych iedna,
młoda iedna, koń "ieden, gruntu ćwierć.
Hawryło Chweszczenko, wdowiec, syn Mi-
kołay "żonaty, synowie Chwedor, Daniło,
czynszu złotych sześćdziesiąt trzy, groszy
dwadziescie. Dym drugi, wołów trzy, krów
dwie, młodego bydła sztuk trzy, owiec
starych dziesięć, młodych pięć, świń sta-
rych dwie, koń ieden, gruntu ćwierć. Ław-
ryn Bielanok, żonaty, syny Borys у Махіт,
czynszu złotych sześćdziesiąt tzy, groszy
dwadziescie. Dym trzeci, wołów trzy, krów
dwie, młodego bydła sztuk dwie, owiec
starych dziesięć, młodych pięć, świń sta-
rych" dwie, koń ieden, gruntu czwierć.
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Charyton Bielanok wdowiec, syny Jwan,
żonaty, córka Choca, syn Jaków, Jeusiey
żonaty, syn Amielko, czynszu złotych
sześćdziesiąt trzy, groszy dwadziescie. Dym
czwarty, wołów trzy, krów dwie, bydła
młodego sztuka iedna, owiec starych pięć,
młodych trzy, świnia stara iedna, gruntu
ćwierć. Аісхіеу Krywulka żonaty, córka
Anna у Matrona, czynszu złotych sześć-
dziesiąt trzy, groszy dwadziescie. Dym
piąty, wołów trzy, krowa iedna, owiec
starych dziesięć, młodych pięć, świń sta-
rych dwie, gruntu ćwierć trzecia, Taras •
Krywulka, żonaty, syn Łukian, brat Hry-
szko, czynszu złotych sześćdziesiąt szesc,
groszy cztery. Dym szósty, wołów dwa,
krów trzy, "młodego bydła sztuk trzy,
owiec starych siedem, świń starych dwie,
koń ieden," gruntu trzy. Marcin Bielanok,
żonaty, syn Niczyper, brat Jaków, dziad-
zko Jow żonaty, "czynszu złotych siedem-
dziesiąt, groszy dwadziescie. l)ym siódmy,
wołów" dwa, krów dwie, bydła młodego
sztuk trzy, owiec starych szesc, młodych
dwie, świnia stara iedna, koń ieden, grun-
tu trzy. Maysiey Pilipienko, wdowiec, brat
Kirey," żonaty, "córka Matrona, czynszu
złotych szesdziesiąt sześć, groszy cztery.
Zasypkę, miód у ostrów Parasiatyniec gro-
mada płaci złotych czterdziescie dziewięć.
Komput dymów siedem, wołów dwadzies-
cie, krów czternaście, młodego bydła
sztuk piętnaście, owiec starych szesdzie-
siąt, młodych dwadzieścia cztery, świń
starych iedynascie, młoda iedna, koni
pięci gruntu dwa. Summa złotych pięćset
sześć, groszy osmnaseje.

Summaryusz generalney i n traty. Wieś
Kaparenka, sytuacya włościan: dymów pięt-
naście, wołów czterdziescie sześć, krów
trzydziescie sześć, młodego bydła sztuk
dwadziescie pice, owiec starych osmdzie-
siąt ośm, młodych piędziesiąt ośm, świń

y pięć. Wieś futor Niezyckow: • dymów
siedem, wołów dwadziescie, krów czter-

naście, młodego bydła sztuk piętnaście,
owiec starych szesdziesiąt, młodych dwad-
ziescie cztery, świń starych iedynaśice,
młoda iedna, koni pięć, gruntu dwa,
czynszu złotych pięćset sześć, groszy os-
mnascie.

Arędarz Kaparenski corocznie ma pła-
cić Wielmożnym Zielonkom złotych sto
sześćdziesiąt cztery, groszy dwadziescie
sześć. Summa summarum dymów dwad-
ziescie dwa, wołów szesdziesiąt sześć, krów
piędziesiąt, młodego bydła sztuk czterdzie-
scie, owiec starych sto czterdziescie cztery,
młodych osmdziesiąt dwie, świń starych
czterdziescie sześć, młodych dwadziescie
cztery, koni piętnaście, gruntu iedynascie,
w ogół bydła sztuk sto piędziesiąt szesc,
owiec dwieście dwadzieścia sześć, świń
siedemdziesiąt, czynszu złotych tysiąc trzy-
sta dziewiędziesiąt dwa, groszy " dziewięt-
naście. Zastrzegasię у waruiesię dla pod-
danych wyż wyrożonych wsiow, iż używa-
nie gruntów, sianożęci, drzew у ostrowów
pszczelnych zdawna donich ̂ należnych
tudziesż ryb łowienia na rzece Braginice
ani przez dwór Jołczanski, ani przez są-
siaduiących włościan przeszkadzane bydz
niema, owszem wolne rozrabianie pola,
sianożęci w mieyscach zdatnych dozwala-
się. Sianożęc zwana Warcz nad rzeką
Dnieprem zawsze przez poddanych wsi
Kaparęki koszona nieodmiennie у teraz
do nich że należeć będzie, ponieważ do
tąd było wolno płyty z drzewa suchego
rąbać у na handel do Kitowa sprowadzać,
więc у w czas przyszły dla poddanych
Kaparęskich у Nieżychowskich niema
bydz, bronne za opłaceniem do dworu
Jołczanskiego pniowszczyzny od kłód trzy-
sążniowych sztuk sta po rublu starym
iednym.

Takowy inwentarz przy tradycyi wsiow
wyrażonych v wyżey wzmienionych spo-
rządziwszy własną ręką podpisuię. U tego
inwentarza przy wycisnioney na czerwo-
nym laku herbowney pieczęci podpis wiel-
możnego urzędnika oraz po niżey przez
wielmożnych Komisarzy konotata temi
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się 'wyrażaią słowy: Jan : Thadeuśz Sołtan
pisarz grodzki' powiatu Rzeezyckiego L. S.
поки tysiąc siedemset osmdziesiąt dziewię-
tego Julij siódmego dnia takowy' inwen-
tarz podawczy do komisśyi dla wyciąg-
nienia intraty podany konnotuiemy Kazi-
mierz Chlewinski, marszałek powiatu Rze-
czyckiego prezyduiący, Jan Kiełczewski,
sędzia ziemski powiatu Rzeczyckiego, Ко-'
misarz Felićyan Rudnicki, podstoli woie-
wodztwa Mińskiego, sędzia grodzki powia-
tu Rzcezyckiego, Komisarz Аіехашіег
Wolk-Lewonowicz, strażnik powiatu Rze-
czyckiego. Komisarz Jan Tadeusz Żeli-
ełiowski rotmistrz powiatu Grodzieńskiego,
Komisarz powiatu Rzeczyckiego. Który
inwenlarz po podaniu do akt jest w
xicgi grodzkie Kowieńskie zapisany.

II.ті. акт. КНИГИ Ковснскаго Гроднинскаго суда
за І7УГ) • 1790 г.г. № 13726 л. 667—671.

, Ж В—1790 т. 80 января.;
Инвентарь им нія Окмянъ въ Вилкомир-

скомъ пов т .

Przyznanie inwentarza na maiętność
Okmiany W. W: Jchm. Panów Dominika
sz&m. i Michała rot. Tyszkow.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piąntego, msca Apryla dwodziestego dzie-
wiątego dnia. :

Przed aktami ziemskiemi powiatu Wił-
komirskiego, stanowszy obecnie W. W. J-
Panowic Dominik, sędzia ziemski Wiłko-
mirski, Michał, horodniczy Oniksztynski—•
Tyszkowie, inwentarz przy prawie [)rzeda-
żnym do działu sporządzony, j)rzedemną
Jgnacym Byczkowskim, aktowym ziem-
skim powiatu Wiłkomirskiego regentem,
według konstytucyi tysiąc- siedmset szesd-
ziesiąt czwartego roku oczewisto przyznali
i takowe przyznanie w protokult; zapiso-
wym przyznali, podpisami rąk własnych

1 utwierdzili, iakoż ja regent ony jirzyiow-
szy ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą
co do stówa w księgi ziemskie powiatu
Wiłkomirskiego wpisałem.

inwentarz maiętnosci O/cmiuni/, w
powiecie "Wiłkomirskim leżącey, 'do wie-
czystego dziatu między'W. W. .jchm. pa-
nami Dominikiem, podkom. nadwornym
J. K. mści i Michałem, rotmistrzem po-
wiatu Wiłkomirskiego, Tyszkami, bracio
rodzoną, roku tysiąc aiedimet dsiewkdzie-
siąiego, miesiąca Januanji dnia, trzydme-

• słego sporządzony.
Zabudowanie dworu Okmianskiego.

Budynek mieszkalny stary z trzema poko-
iami, z których dwa tynkowane, piekar-
nią i sienią, w ktorey przepierzenie z tar-
cic, oknami malemi pięció, drzwi czworo
z klamkami, proboiami i zawiasami żelaz-
nemi, słomą kryty, mało do dalszego mie-
szkania zdatny; od tego naprawo idąc bu-
dynek drugi, czyli folwark nowy, w tym
sień, w ktorey z przepierzeniem kuchnia,
a wprawie, z sieni idąc, pokoiki dwa, w
których okien pięć, 'drzwi troić na kru-
kach, zawiasach • żelaznych, piec, kominek;
naprzeciw przez sień piekarnia z komorą,
w ktorey okna dwa izbiane, a trzecie ma-
łe; drzwi do sieni, kuchni, piekarni i ko-
mory na zawiasach, zaszczepkach, słomą
kryty; naprzeciw tego wprost linij swirny
trzy pod iednym dachem z gankiem prsez
wszystkie eiągnącymsię, z tych ieiien z
zasiekami, a dwa na skład obrócone, drzwi
troie z zamkami wnętrznemi, zawiasami,
krukami, proboiami i zaszczepkarai że-
laznemi, słomo kryte; od tych idąc wlewo
staynie i obory w kwadrat budowane pod
iednym dachem, a nayprzod staynia z
przeoryniami pięcio i kotuchem na siano,
moszczona; jirzy niey brama, ktorąsię wcłiod-
zi do obór, za bramo wozownia takoż
moszczona; te wszystkie drzwi pod woyne
na zawiasach, krukach, proboiach i klam-
kach żelaznych; za bramą wszedłszy dzie-
nik, z którego chlewów sześć, staienka
moszczona i odryna na'skład karmu dla
bydła; drzwi do chlewów, staienki, odryny
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Awszystkie na biegunach. Cały ten kwad-
rat słoma kryty. To wyrażone zabudowa-
nie okrąża dziedziniec, który częścią sto-
iącym płotem, częścią- ordynaryinym iest
odrodzony; w tym wrót sztakietowvch do
wiazdu dwoie, a trzecie do gumna, przez
które wyszedłszy, gumno z osiecią, zastron-
kami, plewnikiem i staienką, słomo kryte;
do niego drzwi na biegunacli i wszystkie
dalsze z zaszczepkami i proboiami żelaz-
ncini. Z gumna idąc wlewo przepłotow
przasel pięć; przy tych odrynach dwie
wielkie z drzwiami na bieguna-ch, klam-
kami i proboiami żelaznemi, słomą kryte;
od odryn wrota na drugą gumnisko, tak
iak dziedziniec grodzono, na którym
clmiielnik zasadzony; z gumniska przez
wrota na drogę wyszedłszy, wdole nad
stawem młynek stary, zroynowany, do
użytku nic zdatny, do którego spust no-
wo wybudowany; od tego, po zastawie
idąc, ogród fruktiwy do starego był bu-
dynku przyległy; ten minowszy w dru-
gim końcu stawu browar z łaźnią, stud-
nią i dwoma chatkami dla wieprzów, mu-
rów na kotły, drzwiami podwoynemi do
browaru, a poiedynczemi do łaźni na za-
wiasach i krukach żelaznych z proboiami
i klamkami, słomo kryty, a środek tarci-
cami. Od browaru wtyl lvii staremu
mieszkalnemu budynkowi idąc, przy brze-
gu lruktowego ogrodu, skarb^zyk, pod
którym oddawna drzwi dwoie na zawia-
sach i krukach żelaznych z klamkami,
proboiami i zamkami wnętrznemi; od te-
go mimo browaru, przeszedłszy przez po-
le, karczma wiezdna na gościńcu od Oni-
kszt do Kupiszek idącym z izbą, komorą,
stodołą, "wroTaliii na biegunach dwoma,
oknami ezterma, drzwi troić na zawia-
sach i krukach żelaznych z proboiami i
klamkami; przy tey karczmie słomo kryty
swironek stary, drzwi do niego na zawia-
sach z proboiem i klamką; karczma i
swironek słomo kryty, reperacyi potrzebnie;
przy karczmie z łaźnią murem nakolo
i wrota do niego na biegunach z probo-
iem i klamką, do lazni drzwi nazawiasaeh,

słomo kryty; kuźnia przy tey że karcz-
mie, dranicami kryta, w którey warstat
dworny/budynek kowalski z sienią£ pie-
karnią" słomą" kryty; budynek rzemieślni-
czy, gdzie teraz. krawiec mieszka, z izbą
i sienią, słomą kryty; ogrodów gospodar-
skich przy kuźni i budynkach, przy niey
stoiących, trzy, we dworze zaś, prócz
fruktow, takoż trzy, in suma sześć.

Л І08 Dydzuhszku- Specyfikacyya włoś-
cian do Okmiany należąsych z ich żona-
mi, dziećmi oboyga płci у dobytkiem.
Franciszek Warakalis lat trzydziescie, żo-
na Maryanna lat dwadziescie osiem, córka
Ewa, lat cztery, przy nim matka Kata-
rzyna lat sześćdziesiąt. Jerzy Roskowicz
parobek lat szesnaście, wieczyści, ma ko-
ni dwoie, wola iednego, owiec cztery, ko-
zy dwie, świń trzy, płaci za drogę Ryską
złotych szesnaście, podymnego dziesięć.
Macicy Gudanis lat trzydziescie sześć, żo-
na Maryanna lat dwadzieścia sześć, brat
gospodarza Adam lat trzydziescie osiem,
tegoż żona Katarzyna lat trzydziescie,
Anna siostra gospodarska lat iedynascie,
córki Macieja dwie: Dorota lat pięć, Aga-
ta lat trzy, ma koni dwoie, krów cztery,
byczków dwa, owiec cztery, kozy dwie,
świń dwoie, płaci za drogę Ryską złotych
szesnaście, podymnego złotych dziesięć,
Mateusz Kuczka lat trzydziescie, żona Ka-
tarzyna lat dwadziescie cztery, bracia gos-
podarza Józef lat siedmnascie, Stanisław
lat dwadziescie, Onufry lat iedynasie, przy
nich oyciec lat siedmdziesiąt, koni dwoie,
wołów dwa, owiec trzy, kozy dwie, świń
dwoie, płaci za drogę Ryską" złotych szes-
naście, podymnego dziesięć. Mateusz Cze-
sanis łat trzydziescie piec, żona Teressa,
lat dwadziescie osiem, córki dwie: Elżbieta
lat sześć, Ewa lat cztyry, syn AYoycieeh,
rok ieden, koni dwoie," krów trzy, byk
ieden, owiec trzy, koz piec, świń dwoić,
płaci za drogę Ryską złotych szesnaście,
podymnego dziesięć. Kazimierz Feczko lat
osmdziesiąt, żona Helenna lat piędziesiąt;
syn у czterech Mateusz żonaty, lat trzy-
dzieseie pięć, żona iego Katarzyna, łat !
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dwadziescie pięć, Jerzy lat osmnascie, Jó-
zef szesnaście, Jan lat trzynaście, koni
troie, wołów cztery, krów cztery, owiec
ośm, kozy cztery, świń trzy, płaci za dro-
gę Ryską złotych szesnaście, podymnego
dziesięć. Wasil Sionko lat piędziesiąt, żona
Maryanna, lat czterdziescie, synowie —
Wawrzyniec lat szesnaście, Maciey lat
dwanaście, Stanisław lat ośm, Thadeusz
lat sześć, Mikołay rok ieden, koni dwoie,
woł ieden, krów dwie, cieląt dwoie, owiec
pięć, kozy dwie, swin trzy, płaci za grunt
złotych szesnaście, za drogę Ryską złotych
szesnaście, podymnego dziesięć. lózef Pe-
czko lat trzydziescie pięć, żona Ewa lat
dwadziescie ośm, córki Anna lat cztery,
Dorota lat dwie, brat Jerzy wdowiec lat
czterdziescie sześć, córka iego Krystyna
lat szesnaście, syn Symon lat czternaście;
parobek wieczysty Jerzy Raskowicz lat
czterdziescie, koni czworo, wołów cztery,
krów trzy, owiec siedm, kozy dwie, świń
trzy, płaci za grunt złotych sześć, za dro-
gę; Ryską złotych szesnaście,. podymnego
dziesięć. Kazimierz Peczko lat czterdziescie
cztery,,; żona Klara lat dwadziescie pięć,
curka Krystyna lat cztery, syn Jerzy rok
ieden, ma koni dwoie, wołów cztery," krów
dwie, owiec pięć, koz trzy, świń ' dwoie,
płaci za drogę Ryską złotych szesnaście,
podymnego dziesięć. Jan Czesanis, lat
czterdziescie pięć, żona Barbara lat dwa-
dziescie sześć, curka Urszula lat dwie; pa-
robek wieczysty Mateusz Gudanis lat pięt-
naście, pastucłi wieczysty Bałtromiey Ras-
kowicz lat dziesięć; kontnica wieczysta
Anna Raskowiczowa lat piędziesiąt szesc,
parobek wieczysty Antoni Warakalis lat
trzydziescie pięć, ma koni dwoie, wołów
trzy, krowy trzy, owiec pięć, kozy trzy,
swin trzy, płaci za grunt złotych czter-
naście, za drogę Ryską złotych szesnaście,
podymnego złotych dziesięć. Krzysztow
Gudanis lat dwadziescie osiem, żona Ma-
ryanna lat osiemnaście, nowo' osadzony,
ma konia iednego, krów dwie, owca ieci-
na, koza iedna, świń dwroie. Jan Nerecki
pod dworem mieszkaiący, lat trzydziescie

ieden, żona Ewa lat dwadziescie trzy, cór-
ka Ewa lat trzy, syn Marcin rok ieden;
brat Michał lat" trzydziescie pięć, ma koni
dwoie, wołów dwa, • krów trzy, ciełuszkę
iedną, płaci za drogę Ryską złotych szes-
naście, podymnego złotych dziesięć. Latuś
za grunt przyiemny złotych trzydziescie
sześć, za drogę Ryską złotych sto szesc-

. dziesiąt, podymnego złotych sto.
Zaścianek Okmianka: Krzysztow Nc-

recki w puszczy nad rzeczką Okminką
nowo osadzony, ma lat czterdziescie dwa,
żona Elżbieta lat trzydziescie, synowie
Bałtromiey lat trzynaście, Kazinierz lat
siedm, Jakub lat pięć, córka Anna lat
dziesięć, ma koni dwoie, wolika roczniaka
iednego, koz dwie, owiec dwoie, swin
dwoie, płaci podymnego złotych dziesięć.
Summa płaty za grunt przyiemny złotych
trzydziescie sześć, za drogę Ryską złotych
sto sześćdziesiąt, podymnego złotych sto
dziesięć. Nota. Ci wszyscy wyżey specy-
fikowani mieszkańcy, prócz dwóch Nerec-
kich, są wieczyści, JN'ereccy zaś od lat
dwódziestu pięciu zamieszkali.

Powinność dalsza włościan Okmian-
skich. Poddani Okmianscy maią powinność
służyć dworowi z uprzężą od S. Jerzego
do Wszystkich Świętych po dni cztery, a
od Wszystkich Świętych do S. Jerzego po
dni trzy, gwałtów cztery z całą siemią do
żyta i jarzyny zebrania, zostawiwszy ied-
nego przy ogniu, wyiść maią. Drogę Rys-
ką odbydź, lub za nią po złotych szesnaś-
cie zapłacić, oraz podymnego po złotych
dziesięć, iako w liniach wyrażono do dwo-
ru oddać, tudziesz młodzbę i koleyno po-
nocne odbyć, młodzba zaś po trzy nocy
na tydzień, a w przypadku iey przed
świętym Jerzym ukończenia restancyą no-
cy; od Wszystkich Świętych do S.Jerzego
do przędziwa kobiety przysyłać, nad to
ieżeli sztuk dziesięć jaiek z domu, po gę-
si iedney, kur dwoie, niemniey jagód po
garncu "iednym i grzybów suchych po ko-
pie iedney dworowi dostarczyć są obowią-
zani. Nota. Jan Nerecki wszystkie te po-
winności .pełnić winien, prócz tego za
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pańszczyznę z uprzężą nic więcey iak la-
tem po dni trzy, a zimo po dwa odbywać
ma; Krzysztof zaś Nerecki dwadziescie
dni na rok wychodzić powinien, z czym
dwór każe. Czeladź dworna oboyga pici
wieczysta: Andrzey Peczko lat trzydziescie,
Maryanna Peczko wna lat dwadziescie,
Krystyna Raskowiczowa lat czterdziescie,
Symon Gudanis lat czternaście, in summa
osób cztery. Poddani Okmianscy rozeszły
do cudzych włości: Jialtromiey Peczko
zdawna zbiegły, który iuż nie żyie, lecz
iego dzieci, a osobliwie syn, iest\v staro-
stwie Pienianskim, we wsi Kiii5vszag-ole;
KatarzynaTTuidaniowa w roku przeszłynT
tysiąc siedmsct osmdziesiąt dziewiątym
zbiegła, niewiadomo gdzie się znayduie;
item Kazimierz Haskowicz za wiedzą dwo-
ru u kowala Woycieclm Burowskiego,
pod starostwem Kupiskim mieszka iącego,
służy.

Intrata maiętnosci Okmiany na taxę
wieczystą wyciągniona. Wysiew żyta w
każdey zmianie po purow piędziesiąt siedm,
a po złotych dziesięć czyni pięćset siedm-
dziesiąt złotych; jarzyna drugie tyle taxu-
ie się, czyni złotych pięćset siedmdziesiąt:
pszenicy przez trzy zmiany wysiewu purow
dwa, a po złotych szesnaście czyni złotych
dziesięć groszy dwadziescie. siana wozów
sto iedynascie, a woz po złotych dwa,
czyni złotych dwieście dwadziescie dwa;
karczma płaci roczney arędy dwieście
dwadziescie cztery; poddani za grunta
przyiemne płacą po złotych trzydziescie
sześć; podwod Ryskich dziesięć po złotych
szesnaście, czynił złotych sto sześćdziesiąt;
za gęsi, kury i grzyby, co poddani dawać
powinni, czyni złotych dwadziescie ieden i
groszy dziesięć. Summa z gruntu i płaty
złotych tysiąc ośmset czterdziescie; od tey
summy odtrąca się podatek przysiężony
dziesiątego grosza do skarbu Rzeczy Pos-
politey złotych polskich sto czterdziescie
groszy siedmnascie, szelągów dwa; pozo-
staic złotych sto czterdziescie, groszy siedm-
nascie, szelągów dwa; więc maiętność Ok-
miana taxuie się na piąty procent złotych

trzydziescie trzy tysiące dziewięćset osm
dziesiąt osiem, groszy dziesięć. Таха Ok-
miany na dziedzictwo w rubryce wyrażo-
na czyni złotych polskich trzydziescie trzy
tysiące, dziewięćset osmdziesiąt osiem gro-
szy dziesięć, N złotych polskich trzydzies-
cie trzy tysiące dziewięćset osmdziesiąt
osiem, groszy dziesięć.

Takowy inwentarz wspólnie przez nas
braci zaakceptowany podpisuiemy. U tego
inwentarza podpisy rąk aktorów, iako tez
i W. W. J. Panów pieczętarzow temi wy-
rażaią-sie słowy. Ustnie i oczewisto pro-
szony za pieczętarza do tego inwentarza
na maiętność Okmiany w powiecie Wił-
komirskim leżącą, przy prawie wieczysto
dzielczym przedażnym, zrzecznym kwita-
cyinym między W. Im. Panem Dominikiem
Tyszką szamb, z iedney, a'W. J. Panem
Michałem Tyszką, rotmistrzem powiatu
Wiłkomirskiego, z drugiey strony, bracią
rodzonemi zawartym, sporządzonego podług
prawa podpisuię się Antoni Kuszelewski,
mostowniczy powiatu Wiłkomirskiego.
Ustnie у oczewisto proszony za pieczętarza
od W. W. Ichni, panów Dominika, Szamb.
Ikmsci Michała rotmistrza powiatu Wił-
komirskiego Tyszkow braci rodzonych
do tego inwentarza maiętnosci Okmiany
dzielczego przy prawie wieczysto przedaż-
nym zrzecznym i kwitacyinym sporządzo-
nego podług prawa podpisuię się Xawery
Daneykowicz skarb, powiatu Pińskiego.
Który to inwentarz za przyznaniem onego
przez wyż wyrażone osoby iest do ksiąg
ziemskich powiatu Wiłkomirskiego przy-
ięty i wpisany.

Изъ акт книги Внлконнрскаго земскаго суда за
1795 годъ № 14224 л. 173-176.



; JMi 7 : — 1 7 9 0 г. 29 марта.
Инвентарь им ній Пясечно и Попелевки,

Мстиславскаго пов та.

Przyznanie inwentarza 'na . maiętn sć
'Piasecznem Popielowkę za prawem arędo-
wnym. od "W. J. P. Tadeusza Moskiewicza-
starozakonnemu kupcowi Mscisławskiemu
•Abramowi Josielowiczowi • danego. '

• Koku tysiąc siedemset dziewiedziesiątego
liisca A pnia trzeciego dnia.
• Na urzędzie Jey Jinperatorskiey moś-

ci powiatowych Mscisławskieh przed nami
Kazimierzem Stachowskim, sędzią prezyd.,
Michałem Moskiewiczem у Jerzym Hoły-

. nskim, zasiadaiącemi kolegami powiatuwe-
mi, comparendo personaliter W. J. P.
'Tadeusz Moskiewicz, krayczy Mscisławski,
takowy inwentarz przy prawie arędownym
trzyletnim, w protokule ręką własnią pod-
pisawszy się, przyznał w te słowa pisany.

Inwentarz maietnosci Popie/owici w
•arędowną trzyletnią tenute odemnie, Ta-
deusza Moskiewicza, krayczego Mścisław-
skiego,; kupcowi Mścisławskiemu staroza-
konnemu Abramowi Josielowiczowi wy-
puszczoney,'przy prawie arędownym w roku
teraznieyszym tysiąc smlmset , dzicwiąhie-
siątym, msca Marca dwudziestego dziewią-
tego dnia sporządrony. '

Poddaństwo. Pierwszy, Cimoch Kar-
niejonck na pułwłoczu bez osminy miesz-
kający, ma służyć pryhonu w każdym .ty-
godniu dni cztyry z czym dwór każe, to
iest dwa dni męszczyzna, dwa; dni kobieta.
Drugi, Jwan Carnionek tyleż" maiący pod
sobą gruntu, takoż będzie obowiązanym
pełnić powinność. Trzeci, Jakim Swiryd-
zionek, chociaż na pułwłoczu mieszka,
iednak takoż samą równą z drugiemi
pełnić pańszczyznę powinen z toy uwagi,
iż brat iego £ukjan we dworze Popielow-
skim za woyta do posługi у pomocy go-
spodarstwa używanym bydz* ma przez te-

nutora bezpłatnie. Złionow w rok wedle
wyrazu prawa zastrzegasię dla tenutora
i'śm, to iest z chaty Cimocha ma wycho-
dzić trzy osoby, z czaty Jwana Czarnionka
cztyry, z chaty Jaki ma cztyry. Takowa
powinność tak pryhonow, jako leż i zho-
now zranią o wschodzie'słońca zaczynać-
się, a kończyć się o zachodzie. Mlodzl)a,
tkanie krosien rzędową odbywać się po-
winna, a na insze robocizny z pryhonu
ma się używać poddaństwo prócz dostar-
czenia na mlodzbę drew, kture prócz
pryhonu tenutorowi podaiesie; zimową zaś
porą, Jeżeliby tenutor niechciał i .niemiał
potrzeby pędzić do dworu na pryhon, do-
zwała się bez zaprzeczenia posyłać w dro-
go, choćby za mil dziesięć, te dni iednak,
kture w drodze będzie chłop bawił, maią
się przyiąć do zaliczenia w pryhon.

Bydło we dworze Piaseczanskim: krów
cztyry doynych, byk roczniak, ciołka rocz-
niak,"owie'e shirych siedmioro. Ptastwo tam-

• że: gęsi ośmioro, indyków czworo, kurów
dziesięcioro. Takowe bydło po wyszłey trzy-
letniey tenucie ma się mnie do rąnk wie- •
cznika zwrócić, a przyplodek z niego dla
użytku tenutora zastrzegasię.

Zboże: jęczmienia miarka, pszenicy
kwartówka, konopi pułkwartówki in fundo
zostaie się, to się przy ехрігасуі tenuty
zwrucić ma się. To wszystko co się wyraziło
w prawie i ninieyszym inwentarzu wszyst-
ka mam zyscić у dotrzymać, a mianowicie
poddaństwu żadney protekcyi nie dawać,
ich na drugie pańszczyzny obce pędzić,
ani też dozwalać komu nie będę mógł,
oraz z bydła, ieżelibym jaką szkodę z za-
razy powszechney odniósł, zyskiwać na
tenutorze niemam mocy у nie będę miał
U tego inwentarza podpisy rąk tak sa-
mego aktora, jako też W." W. J. PP pio-
czętarzow tymi słowy: Tadeusz Moskiewicz
krayczy powiatu Mscisławski ego. Ustnie
у oczewisto proszony od W. J. P- Tade-
usza Moskiewieza ćlo tego inwentarza,
wydanego kupcowi Mseisławskiemu Awra-
mowi' podług prawa- .podpisuicsic lozef
Korbut. Prawnie. [)iuszony, })ieczę(arz do



tego inwentarza, wydanego od W. J. P.
Tadeusza Moskiewicza kupcowi Mseislaw-
skiemu Awramowi Josiclowiezowi na rzecz
we strzedzinie dostatecznie wyrażoną pod-
ług prawa podpisuję się L. Rożanowiez.
Ktury takowy inwentarz za przyznaniem
onego przez wyż wyrażona osobę iest do
xiąg powiatowycli Mscislawskich przyiety
у wpisany.

И.ть акт. кн. Мстнславскаго уЬзднаго суда за 1790
годъ Л» 1547 л. 4 0 - 4 1 .

№ 8—1780 г. 28 апр ля.
Инвентарь им нія Монтыгалишки въ вое-

водств Трокскомъ.

Akt. inwentarza dóbr Mątygoliszck
przy prawie wieczysto zprzedażnym spo-
rządzonego.

Roku tysiąc siedmset dziewiendzie-
siąt wtorego msca Marca dwudziestego
dziewiątego dnia.

Przed aktami ziemianskiemi W-a у
pttu Trockiego, stawaiąc obecnie "W. imse
pan Andrzey Olechnowicz, regent grodzki
Trocki, inwentarz przy prawie wieczystym
od J. W. Michała Korzeniewskiego, kasz-
telanica ziemi Zakroczymskiey, sędziego
Tr. Gł. W. Xtta Lttgo/ rotm. kawaleryi
narodowey, kawalera orderu świętego Sta-
nisława dla J. W. W. Michała stty Roha-
czew. Alexandra, strażn. W. Xtta Lttgo,
Pociejow, na maiętność MontygaJiszki wy-
danym sporządzony do akt podał w te
słowa pisany.

Inwentarz do prawa wieczysto sprze-
dażnego na maiętność Montyguliszki w
wttwie Trockim leżącą od J. W. Michała
Korzeniewskiego Kasztelan. Zakroczym,
sędzigo Tr. Gł. W. Xtta Lttgo, rotm. ka-
waleryi narodowey, kawalera orderu świę-
tego Stanisława J. W. J. panom Micha-
łowi hrabi sttie Rohaezewskiemu, kawa-

lerowi orderów polskich ' Alexandrqwi,
strażn. W. Xtta Ltt-go, Pocieiom, in fun-
do w maiętnosci Montygaliszkach roku
tysiąc siedmset (hiewkdziesiątego msca
aprila dwudziestego trzeciego dnia sporą
dzony.

Opisanie ro;:no lundi folwarku Monty-
gałisidego.

Opisanie zabudowania. Z przyiazdu od
Sum[iisze,k brama z daszkiem gontami
kryta, w kturey wrota podwuyne у fortka
z tarczyc na biegunach; z. tey bramy idąc
w lewe.y stronie budynek folwarczny z
drzewa ciosanego nowo wybudowany,
dranicami kryty; wchodząc od dziedzińca
do sień drzwi na biegunach, zakrętko
drewniano, w tych sieniach kuchenka
za przepierzeniem dranicznym, z cegieł
murowana; z sień w lewey stronie drzwi
na zawiasach z klamko, antabo, krucz-
kiem у proboiami żelazneini do stancyi
ekonomiczney; w tey stancyi okien szklan-
nych, w drzewo osadzonych, trzy, piec
у kominek z cegieł murowany, drzwi do
komory alias alkierza na biegunach, w ktu-
rym okno iedne, oprawne podobniesz, ze
szkła białego szyb ćwierć arkuszowych, z
kturego alkierza drzwi do kuchenki, na
zawiasach, z klamko, proboiami żelaznemi;
w obu tych stancyach stołowanie z tar-
czyc heblowanych, podłoga z gliny wy-
bita: z sień w prawey stronie drzwi na
zawiasach z zakrętko drewnianną do
piekarni, w tey okien większych dwa.
mnieysze zaś iedne szkła drobnego, piec
zaś krzyżowy z cegieł murowany, stoło-
wanie z tarczyc, podłoga glino bita, drzwi
do komory na biegunach, zaszczepko у
proboiami żelaznemi, w komorze okienko
małe szkła drobnego iedne, w tey że
stronie sień drzwi drugie na zawiasach,
z klamko, zaszczepko у proboiami żelaz-
nemi; wyszedszy z spiżarni do sień w pra-
wey stronie drzwi na biegunach, zakrętko
drewnianno do wyiscia na dziedziniec ku
ogrodowi; nic opodal w końcu tego bu-

} dynku salka na dwa piątra, gontami kry-
| ta. do kturey wchodząc drzwi na zawia-
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sach, zaszczepko, proboiami żelaznemi; z
ganku schody, po kturych wszedszy na
gure ze trzech stron kruszganek z hałasami,
z kturey drzwi do strzodka, zamkiem na
zawiasach wnętrznym, zaszczepko, probo-
iami żelaznemi; po lewey za taż salko
obora w kwadrat zabudowana, słomo
kryta, wchodząc na dziennik wrota pod-
woyne z tarczyc na biegunach; z tego
dziennika około chlewów dużych pięć, do
kturych wrota z dranic, na biegunach,
chlewów mnieyszych trzy z drzwiami z
tarczyc na biegunach: z dziedzińca od
folwarku w tcyże oborze staynia ekonom-
ska, do kturey wrota podwuyne z tarczyc
na biegunach, zaszczepko у proboiami
żelaznemi, w tey stayni przeoryn z tarczyc
sześć, podłoga z dylów, żłoby у drabiny
porządne. Na tymże dziedzińcu nad sa-
dzawko swironek z bierwion budowany,
z gruntu reperacyi potrzebuie, przy ktu-
rym swirąku spichlerz, gontami kryty, do
kturego z ganku drzwi na zawiasach,
zaszczepko у proboiami żelaznemi do
spichrza, w kturym stołowanie, pomost
у zasieki z tarczyc: z ganku drugie także
do spichrza drugiego, w, tym stołowanie,
pomost у zasieki z tarczyc, schody z
dylów na gure pod dach; po końcach gan-
ku swironkow małych dwa, drzwi do
iednego na zawiasach, zaszczepko. probo-
iami żelaznemi, do drugiego zaś drzwi na
biegunach zakrętko drewnianną; nieopo-
dal w teyże linij szpichlerz drugi na dwa
piątra budowany, gontami kryty, podważe-
nia у pokrycia nowego potrzebuiijcy, na
sześciu słupach; wchodząc do spichrza
drzwi na zawiasach, zamkiem wnętrznym.
w nim stołowanie, pomost у zasieki z
tarczyc; z ganku schody na gure, gdzie
drzwi do spichrza na zawiasach, zaszczep-
ko у proboiami; w tyle tych spichrzów
gumno, słomo kryte, do kturego wrót
troie, z tych iedne zaszczepko у proboiami
żelaznemi, a dwoie z zaporami drewnia-
nemi, w kturym torpow szesnaście na
skład zboża; w iednym końcu tego gum-
na osieć do suszenia zboża z drzwiami

na biegunach, w teyże osieci piec z cegły
у kamieni, obog tego gumno drugie stare
od torp dwunastu na skład siana, słomy,
słomo krute, cło kturego wrota z tarczyc
na biegunach z proboiami у zaszczepko
żelaznemi, w tymże wrota poprzeczne z
tarcic, na biegunach, zasuwko drewniane-
mi, reperacyi potrzebujące, ex oposyto
budynku folwarcznego za sadzawko stay-
nie у wozownie z drzewa czesanego dob-
rego, dach reperacyi potrzebuiący; przy
tey stayni w iednym końcu masztarnia,
do kturey drzwi na zawiasach, w niey
okien dwa szkła drobnego, pu-c stary z
cięgieł murowany, drzwi do komory na
biegunach, zaszczepko i proboiami, w
niey okno iedne szkła drobnego, w końcu
masztami brama, w kturey wrota z dra-
nic na biegunach у ibrtka z tarczyc, na
zawiasach .żelaznych. W ogrodzie przy
pałacu, niegdyś będącym, mleczniak alias
sklep, drzewem ocebrowany, po spaleniu
też nakrycia, do kturego drzrwi na bie-
gunach zaszczepko, proboiami żelaznymi;
za tym ogrodem nad sadzawko browar
stary, dranicami kryty, do kturego wrota
podwoyne na biegunach; w iednym koń-
cu tego browaru słodownia, do niey
drzwi na biegunach, we strzodku piec z
kamieni, w drugim zaś końcu horno z
cegieł murowane у studnia drzewem ocern •
browana; nieopodal browaru wołownia
stara, do kturey wrota na biegunach
dwuch, słomo kryty, reperacyi potrzebuią-
cy; pod tymże dachem dwa chlewki dla
świń, drzwi do nich dwoie z tarczyc na
biegunach, studnia we strzodku dziedzi-
ńca przy lamusie pod dachiem, na czte-
rech słupach, gątami kryta z kołowrotem,
na sworniu żelaznym, nowo cembrowana.

Opisanie zabudowania extra fundum.
Młyn, ku Żuwicom idąc do dworu, na
rzece Wotostu zwaney, z drzewa" okron-
głego, dranicami kryty, do kturego drzwi
na biegunach z klamko у proboiami że-
laznemi, reperacyi potrzebuiący, w ktu-
rym to kamień spodni i wierzchni nume-
ro dwa; sześcienna z wrzecionem, paprzy-
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co, panewko у dwuma refami rof na
wale dwie żelaznerni. Dom młynarski, w
klurym mieszkający Józef Bałaszewicz, z
drzewa okrągłego zbudowany, do ktu-
rego wchodząc drzwi do sieni na biegu-
nach z dranic, po prawey stronie drzwi
na biegunach do izby, w ktyrey piec
piekarnianny, z gliny bity, a w niey
okienek małych szklą drobnego dwa, re-
peracyi potrzebujący. Gumno z drzewa
okrongłego o trzech ścianach, słomo kry-
te. Karczma we wsi Wimhiuhick z drze-
wa, okrągłego budowana, słomo kryta,
wruta do stodoły z tarczyc na biegunach,
z tych wlewo drzwi do izby szynkowne.y,
na zawiasach z kruczkiem у proboiami
żelaznemi, kturych okien szklannych czty-
ry, piec krzyżowy, z cegieł murowany,
drzwi do komory na biegunach z zaszczep-
ko, proboiami żelaznemi, w niey okno
iedne szkła drobnego; w drugim końcu
stodoły izba z komoro do mieszkania,
gumno z drzewa okrągłego, słomo kryte,
wrota do niego na biegunach, zaszczepko
у proboiem żelaznemi. Browar przy teyże
karczmie z drzewa okrągłego, dranicami
kryty, do kturego drzwi z dranic na bie-
gunach, a w nim po lewey stronie izba
dla winnika, mało reperacyi potrzebuią-
cey, przy tymże obok studnia.

Opisanie ogrodów. Prymo, ogród
miedzy budynkiem ekonomskim у bro-
warem. Secundo, ogród wtyle tegoż bu-
dynku mieszkalnego. Tertio, ogród za
oborami. Quarto, ogród miedzy oboro у
spichlerzem. Quinto, ogród miedzy gum-
nem у masztarnią. Seksto, ogród za sta-
rym niegdyś pałacem częścią drzewa Iruk-
towego, jako to jabłoni sztuk numero dwie
gruszka iedna, śliw więgierek sztuk kil-
kanaście у tyłesz wiszeń, po części porzy-
czek у agrestu etc.

Opisanie iezior. Prymo, Gabisa iezioro
o mil trzy między gruntami Warcholskie-
mi etera do Sumiliskiego sttwa należą-
cemi zdawna właściwe. Secundo, Krunia
iezioro o miłe od dworu, także miedzy
puszczą у gruntami Sumiliskiemi. Tertio,

Golnia iezioro o puhnile od dworu mie-
dzy gttmtem W. Eytinina ciwuna Wtwa
Trgo koncern iednym do sita Sutniliskie-
go, wioski Pntsiszki zwaney, przytykaią-
c.e się. Quarto, Jodzis, iezioro w puszczy
Montyg.diskiey o ćwierć mile od dworu.
Quinto, Dolinie.

Opisanie wysiewów w trzech zmianach
jako to w każdey. Prymo, żyta beczek
osmnasćie numero osnmascie beczek.
Secundo, pszenicy ozimki beczek dwie,
numero beczek dwie. Tertio, jenczmienia
beczek cztyry, numero beczek cztyry.
Quarto, owsa beczek osmnascię, numero
beczek ośmnascie. Quinto, gryki beczka
iedna i pul, numero beczka iedna у puł.
Secsto, grochu beczka iedna у puł, nu-
mero beczka iedna у puł. Septimo, bobu
osmin dwie garcy dziewięć numero osmin
dwie, garcy dziewięć. Octawo, siemienia
lnianego osmin dwie garcy dziewięć, nu-
mero osmin dwie garcy dziewięć. Nono,
dyto konopnego osmin dwie, numero
osmin dwie.

Opisanie sianożęnci dwornych. Prymo,
Zieknkiszki sianożęć, na kturcy ukoszą
się wozów sto dziesięć. Secundo, Buda
sianożec, siana WTOZOW dwanaście. Tertio,
Jasiubła sianożec, siana wozów osmnascię.
Latus siana wozów cficit sto czterdziescie,
dałsze opisanie sianożęnci transport la-
terys wozów siana sto czterdziescie. Quarto,
Wizgirdij sianożec siana wozów dziesięć.
Quinto, Jodziszh sianożec siana wozów
dziesięć. Secsto, Pierkuniszki sianożęnc
siana wozów piętnaście. Septimo, Zalin
sianożec siana wozów trzydziescie. Octavo,
Deynowka sianożec wozów piętnaście. No-
iv) między zmianami do wozów sta. Surn-
rna eficit siana trzysta dwadziescie.

Opisanie remanentów wszelkich in
1'tmdo pozostałych. Prymo. remanent w
gumnie: żyta ozimneg'0 w snopie kop
czterdziescie piec, numero czterdziescie
pięć, siana wozów trzydziescie, numero
trzydziescie, słomy poszorowey wozów
dziesięć, numero dziesięć, słomy kulowey
kop cztyry, numero cztyry. Secundo re-
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manent spichlerza: żyta beczka iedna,
ośmin cztyry, mimero beczka iedna, oś-
min cztyry. pszenicy oziniki beczek trzy
osmin dwie, numero beczek trzy, osmin
dwie, grochu, beczek dwie, numero dwie,
bobu osmina iedna, numero iedna, gryki
beczek trzy osmin dwie, numero trzy
osmin dwie, siemienia Iniannego osmin
cztery, numero cztery, siemienia konop-
nego osmin dwie, numero dwie. Summa
w ziarnie eficit beczek dziesięć osmin
trzy. Dalsze opisanie remanentów wszel-
kich. Tertio, remanent bugay ezarno-stro-
katy ieden, numero ieden, wołów cztyry z
rużno odmiano numero cztyry, krów doynych
pięć, numero pięć, krów pierwiastek dwie,
numero dwie, cieląt tegorocznych dwoie,
numero dwoie, eficit sztuk czternaście;
quarto, owiec, baran ieden, numero ieden,
owiec starych macior piętnaście, jagniąt
tegorocznych piętnaście, numero piętnaście,
eficyt sztuk trzydiescie iedna. Quinto, koz,
kozlow starych cztyry, numero cztyry,
koz starych macior dziesięć, numero dzie-
sięć, koźląt tegorocznich piętnaście, nu-
mero piętnaście, eficit sztuk dwadziescie
dziewięć. Secsto, świń macior starych trzy,
numero trzy, podswiniakow z rużnych
lat dziewiętnaście, numero dziewiętnaście,
prosiąt teg-orocznich sześć, numero sześć,
eficit .sztuk dwadziescie ośm. Summa ruż-
nego jako to bydła, owiec, koz, świń re-
manentowego sztuk sto dwie, numero
sztuk eficit sto dwie. Dalsze opisanie re-
manentów wszelkich. Septimo, naczynie
browarne—kocioł miedzianny z czapko у
dwoma trombami ieden, numero iedeu,
czopów do wódek у piwa dwa, numero
dwa, trąbnik ieden, numero ieden, spus-
пік do piwa ieden, numero ieden, nali-
waczow do wody trzy, numero trzy, becz-
ka do prostaczki iedna, numero iedna,
baryłek do wudek dwie, numero dwie,
cebrów browarnych dwa. Sprzent gospo-
dar. Octawo, folwarczny stoi ordynaryiny
ieden, numero ieden, stołków malowanych
od W. Eytmina pożyczonych cztyry, nu-
mero cztyry, zydel ieden, łóżek poiedyn-

kowych trzy, numero trzy, kubeł sypny
ieden, numero ieden, fasek do masła dwie
numero dwie, boyka do bicia masła iedna,
numero iedna, doynic mlecznych trzy,
numero trzy, kadzi do warzywa dwie, nu-
mero dwie, dzieszka chlebna iedna, nu-
mero iedna, necułek większych у mniey-
szych pięć, numero pięć, stempa do ro-
bienia krup iedna, numero iedna, żarna
na żelazie gospodarskie iedne, numero
iedne, żłukto.do chust iedne, numero
iedne. Nono, naczynie żelazne—zamków
wiszących przy spichlerzach у gumnach
sześć, numero sześć, pił do tarczyc pod-
łożnych trzy, numero trzy,

Opisanie poddaństwa z ich ludnością
у maiątkiem do folwarku Montygaliskiego
należącego. Wieś Windziule Liczba go-
spodarzow, maiątek gospodarski. Gospo-
darz pierwszy ma koni troie, wołów parę,
krów cztyry, pociołkow dwoie, owiec dzie-
więcioro, świń pięcioro, Marcin Biegan-
ski żonaty, syn Kazimierz żonaty, curka
Maryanna ma lat dwie, drugi Bartłomiey
ma Jat dwanaście, Maciey lat osm, curki
Anna ma lat dziesięć, Katarzyna lat czty-
ry. Ludność menska, dorosłych dwoy,
niedoroslycL dwuch; ludność białogłowska
dorosłych dwie, niedorosłych trzy. Gospo-
darz drugi ma koni troie, wolow dwa,
krów dwie, pociołkow dwoie, owiec sześ-
cioro, świń czworo, Jerzy Szaszkiewicz
żonaty, syn Ławryn żonaty, curka Ma-
ryanna ma lat dwie, brat Dominik ma
lat dwadziescie pięć, Jakub lat czternaście,
męszczyzny dorosłych cztyry, bialogłow
dorosłych dwie, niedorosła iedna. Gospo-
garz trzeci ma koni dwoie, wołów cztyry,
krów dwie, pociołkow dwuie, owiec oś-
mioro, świń siedmioro, Dawszysz Czypol
żonaty, wnuki: Iózef ma lat dwanaście,
Jan dziesięć, Maciey sześć, Antoni czty-
ry, Jakub trzy; menszczyzn dorosłych
dwuch, niedorosłych czterech, białogłowa
dorosła iedna. Gospodarz czwarty ma ko-
ni czworo, wołów dwa, krów dwie, po-
ciołkow dwa, owiec pięcioro, świń troie,
Stanisław Michalowski żonaty, synowie
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Wincenty ma lat dziewiętnaście, siostra
Anastazya ma lat cztyry; męszczyz do-
rosłych dwuch, kobieta dorosła iedna,
niedorusła iedna. Gospodarz piąty ma ko-
ni dwoie, wolow dwa, krów dwie, pociol-
kow dwoie, owiec ośmioro, swin troie,
Marcin Siedlewicz żonaty, curka Anna
ma lat tfwie, bracia Bartłomiey lat trzy-
dziescie, Paweł żonaty; menszczyz doros-
łych trzech, białogłow dorosłych dwie,
niedorosła iedna. Gospodarz szósty ma
koni dwoie, wołów dwa, krów trzy," po-
eiolkow czworo, owiec ośmioro, świń pię-
cioro, Symon Urbanowicz wel Tomoluk
żonaty, syn Stefan żonaty, curka Kata-
rzyna ma lat siedym, Symon lat ośm,
Andrzey ma lat siedym, curka Krystyna
ma lat dziesięć; męszczyzn dorosłych dwa,
niedorosłych dwa, białych głów doro-
słych dwie, niedorosłych dwie. Gospo-
darz siódmy, ma konia iednego, woła
iednego, krów dwie, owiec pięcioro, świń
czworo, Wawrzyniec Wasiukiewicz żonaty,
syn Tomasz, curka Katarzyna ma lat siedm,
szwagier Andrzey Mozol żonaty, siostra
Agata ma lat dwadziescie; męszczyzn do-
rosłych dwuch, niedorosły ieden; biały-
głow dorosłych trzy, niedorosła iedna.
Gospodarz ósmy ma koni dwoie, wolow
dwa, krów dwie, pociołkow dwa, owiec
siedmioro, świń sześcioro, Jan Mozol żo-
naty, brat Wincenty ma lat ośmnascie,
siostra Maryanna lat dwanaście, oyczym
Jerzy Szydłowski żonaty, curka Anna;
męszczyz* dorosłych trzech, białygłow do-
rosłych* trzy, niedorosła iedna. Gospodarz
dziewiąty, wołów dwuch, krów dwie, po-
ciołkow troie, owiec ośmioro, świń czworo,
Michał Matutonis żonaty, syn Mateusz ma
lat osmascie, Iózef lat osim, curka Ewa
łat dziewięć, oyciec stary; męszczyz doros-
łych trzech, niedorosły ieden, białogłowa
dorosła iedna, niedorosła iedna. Gospo-
darz dziesiąty ma woła iednego, krów
dwie, pociołkow pięcioro, owiec sześcioro,
świń czworo, Dziomian Makarewicz żona-
ty, syn Stanisław ma łat dwadziescie,
Marcin ośmnascie, Jerzy dziewięć; męsz-

czyz dorosłych trzech, niedorosły ieden,
białogłowa dorosła iedna. Gospodarz iećly-
nasty, ma konia iednego, woła iednego,
świnia iedna, Marcin Szaszkiewicz żonaty;
menszczyzna dorosły ieden, białogłowa
dorosła iedna.

Wieś SsaJmłdam/. Gospodarz dwonasty,
ma woła iednego, krów trzy, pociołkow
dwoie, świń troie, Iózef Bortlriewicz żona-
ty, syn Michał ma łat dziesięć, Symon
sześć, Marcin cztyry, Kazimierz pułroku,
curka Maryanna ma lat siedm; menszczyzna
dorosły ieden, niedorosłych czterech, bia-
łogłowa dorosła iedna, niedorosła iedna.
Gospodarz trzynasty ma koni dwoić, wo-
łów dwa, krów trzy, pociołkow czworo,
owiec ośmioro, świń pięcioro, Jakowiczo-
\va wdowa, syn Maciey ma lat dwadzieś-
cia, Jan lat iedynascie, curka Ewa lat
czternaście, menszczyzna dorosły ieden,
białogłowa dorosła iedna, menszczyzna
niedorosły ieden, kobieta niedorosła iedna.
Gospodarz czternasty ma wola iednego,
krowę iedna, pociołka iednego, owiec troić,
świń dwoie, Jan Sieliuta żonaty, curka
Anna ma piętnaście, Agata lat iedynascie,
zięć, Andrzey Stankiewicz żonaty, .syn Mar-
cin roku iednego; menszczyzn dorosłych
dwuch, niedorosły ieden, białogłow doros-
łych dwie, niedorosłych dwie. Gospodarz
piętnasty ma koni dwoie, wolow dwa,
krową iedna, pociołkow dwoie, owiec troie,
świń troie, Iózef Bałaszewicz, alias Mły-
narz, żonaty, syn Maciey ma lat dwa-
dziescie, Kazimierz lat piętnaście, Wa-
wrzyniec osim, curka Ewa ma lat dzie-
więć, Maryanna cztyry; menszczyzn doros-
łych trzech, niedorosły ieden, białogłowa
dorosła iedna, niedorosłych dwie.

Wieś Żuwice. Gospodarz szesnasty ma
koni troie, wołów dwa, krów dwie, po-
ciołkow cztyry, owiec ośmioro, sAYiń troie,
Jan Dancewicz żonaty, syn Jerzy żonaty,
Kazimierz ma lat ośm, Andrzey rok ie-
den, curka Zofia ma lat trzy, pasierzb
uakiewicz, szewc, ma lat dwadziescie trzy;
dorosłych trzech, niedorosłych dwuch,
białygłow dorosłych dwie, niedorosła ied-
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na. Gospodarz siedmnasty ma koni dwoić,
wołów dwa, krowę iedną, pouiolkow czwo--
ro, owiec siedmioro, świń sześcioro, Jerzy
Kwialkowski żonaty, curka Maryanna ma
rok iedon, brat Macicy ma lat "dwadzies-
cic, jNIarcin lat dziesięć, Andrzey dziesięć,
matka stara; mcnszczyzn dorosłycli trzech,
białogłow dorosłych dwie, menszczyzna
niedorosly ieden, kobieta niedorosła iedna.
Gospodarz ośmnasty, koni troić, wołów
cztyry, krów trzy, poriołkow froic, owie•,
dziesięcioro, świń sześcioro, Synion Mi-
nowicz żonaty, curka Maryanna ma łat
dziewięć, Katarzyna sześć, Rozalia trzy,
brat Andrzey żonaty, Piotr ma lat dwa-
dzieścia, wnuki: Kazimierz ma rok ieden,
Anna lat dwie; menszczyzn dorosłych
czterech, nicdorosłycli ieden, białygbw
dorosłycli dwie, niedoroslych cztyry. Gruspo-
darz dziewiętnasty ma koni dwoić, wołów
dwa, pociołka iednego, owiec czworo,
swiii troie, Jan Suwiało żonaty, syn Mi-
chał ma lat ośmnascie, Antoni lat czer-
nascie, Jerzy osim, Jakub rok ieden, cur-
ka Maryanna łat trzynaście; menszczyzn
dorosłych trzech, niedorosłyeh dwucli,
białogłow dorosłych dwie. Gospodarz dwu-
dziesty ma koni troić, wolow dwa, krów
trzy, pociołkow dwoić, owiec dziesięcioro,
świń pięcioro, Marcin Kulczewski żonaty,
curka Justyna ma łat dwie, brat Iózef
lat dwadziescie, matka stara, menszczyzn
dorosłych dwuch, białygłow dorosłych
dwie. niedorosła iedna. Gospodarz dwu-

dziesty pierwszy ma koni troje, wołów
cztyry, krów trzy, pociołkow dwa, owiec
dziesięcioro, Jswiii sześcioro, Jerzy Koza-
kiewicz żonaty, syn Marcin, ma lat sie-
dym, Stanisław lat dwie, curka Maryanna
ma lat piec, oycicc stary; menszczyz do-
rosłych dwuch." niedorosłych dwucli, bia-
łogłowa dorosła iedna, niedorosła iedna.

Wieś Wizyirdj). Gospodarz dwudziesty
wtury ma koni troie, wołów trzy, krów
trzy, pociołkow troie, owiec dziewięcioro,
świń siedmioro, Mateusz Binkul żonaty,
syn Ignacy ma lat dwanaście, Andrzey
lat sześć, curka Katarzyna lat czternaście,

Anna ośm, Maryanna cztyry, Rozalia,
rok, menszczyzn dorosłycli dwuch, niedo-
rosly ieden, kobiet dorosłycli dwie, niedo-
roslych trzy. Gospodarz dwudziesty trzeci,
ma koni troie, wołów cztyry, krów cztyry,
pociołkow sześć, owiec pietnascioro, świń
sześcioro, Jerzy Michalowski, ż. pasierzb
Macicy ma lat ośm, pasierzbicy Konstan-
cya lat trzynaście, oyczym Махіт Wasz-
kiewicz żonaty, curka Maryana lat dwa-
dziescie; menszczyzn dorosłych dwuch,
niedorosly iedon, kobiet dorosłych cztyry.
Gospodarz dwudziesty czwarty, ma koni
troie, wolow dwa, krów dwie, pociołkow
troie, owiec siedmioro, świń czworo, Ka-
zimierz Michałowski żonaty, syn Andrzey
ma łat iedynascie, Anna ośm, Agata
siedin; połownik Marcin Cybulski żonaty,
syn. Adam lat ośmnascie, Wawrzyniec
ośm, curka Katarzyna ma lat czternaście;
menszczyz dorosłych trzech, nedoroslych
dwucli, białygłow dorosłych frzy, niedoro-
słycli dwie. "Gospodarz dwodziesty piąty
ma konia iednego, wołów dwa, krów
dwie, pociołka iednego, owce iedne, Sy-
mon Minowicz żonaty, syn Tomasz ma
lat trzy, curka Anna lat dwie,. brat Ma-
ciey żonaty, syn Jakub ma rok ieden,
curka Krystyna ma lat siedm; męszczyz
dorosłych dwuch, niedoroslych dwuch,
białygłow dorosłycli dwie, niedorosłych
dwie. Sunmia 1'acit gospodarzow dwudzie-
stu pięciu, koni piendziesiąt, wołów piend-
ziesiąt pięć, krów piedziesiat cztyry, po-
ciołkow sześćdziesiąt dwa, owiec sto sze-
sdziesiątpięc, świń.sto pięć, menszczys doros-
łych sześćdziesiąt, nieciorosłych tszydziescio
dwa, białogłow dorosłycli czterdziescic sześć,
niedorosłych trzydziescie dwie. Specyłikacya
wyszłych poddanych rużnemi laty. Windziul-
scy Jozci' Kuzmicz zżoną у curką lat ośmnas-
cie mai;ic;i, z Windziul, gospodarz nunicro
trzy, Krzysztow Sobolewski z żono у dzie-
ćmi, gospodarz z Windziul numero czty-
ry. Wawrzyniec Bieganski sam gospodarz
z" Windziul," numero ieden, Józef Siodle w i cz
żonaty w cudzey włości z Windziul nu-
mero dwa: Macicy Minowicz gospodarz z
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Szakałdan numero ieden; Szakałdanscy
Mateusz Przezdziecki gospodarz z Szakałdan
numero ieden; Stefan Przczdziecki, lat
dwadziescie, syn tegoż z Szakałdan nu-
mero ieden; Bartłomioy Brotkiewic;: lat
dwadziescie ośin, młodzian z Szakałdan
numero ieden; Jan Stasiłowiez, gospodarz
z Szakaklan, numero ieden; Mateusz Mo-
zol lat trzydziescie z Szakałdan, Jan Mo-
zol lat dwadziescie sześć z Szakałdan nu-
moro ieden; Jatt., zbiegłych ludzi eficit
numero siedmnascie.

Wiadomość powinności у daniny podda-
nych Montyguliskich. Prymo. Poniewasz .
wszyscy (niby) zaruwno grunta trzymaią
po pułwłoki, wszyscy iednak latem у zimo
ruwną podług1 dawnego zwyczaiu po dwa
dni w tydzień menszczyzna z uprzenżą
lub pieszą, a po dwa dni kobita pańszczy-
zna odrabiać powinni Secundo, struży
dzienne у nocne koleyno od pory do po-
ry menszczyzna we dworze na
swoiem chlebie odbywać maią. Tertin,
iesli się onym zdarzało z ciężarem lub
pod ciężar do Wilna lub w inne mieysca
ruwne odległość maiącą iechać, tedy pań-
szczyzna menslca odstempowała się po
dni trzy, numero trzy. Quarto, latem cza-
su żniwa gwałtów sześć wszyscy wiele
się znayduią osób do rjboty zdatnych
(oprucz iedna osoba dla ognia zostawiona)

, odbywać obowiązani. Dalsze opisanie po-
winności daniny. Quin(o. Daniny podług
jdawnego zwyczaiu gospodarz każdy po
I kopie grzybów у po garcu orzechów lub
pieniendzmi za grzyby po groszy piętna-
ście, a za orzechy po groszy dziesięć do
dworu oddawali. . Secsto. Kturzy maią
pszczoły, swoie, czyli na siaberstwie po-
łowiczne ci od swoich połowę, a od sie-
bernych część trzecią do dworu oddawać
obowiązani, onych za s bez wiedzy dworu
podbierać nie powinni. Septimo. Podynme
podług- taryfi ustanowione z każdey chaty
po złłch sześć, numero sześć i na dochód
kancelaryi po groszy dwa na obie raty
w septembrze do dworu oddawać lub sami
miedzy sobo złożywszy na każde ratę do

kancelaryi grodzkiey Trockiey odwozić co
rocznie maią, a kwity z opłacenia do
dworu oddawać. Octawo. Niemal się ża-
den poddany ważyć pod surową karą
bydła rogatego, osobliwie sprzężanego,
bez wiadomości dworu przedawać, ale
powinien się dworowi opowiedzieć у pot-
rzebą swoią przełożyć, dwór zaś w nio
weyrzawszy у spokoyność umiarkuie, że-
by potrzebę zastąpił у sprzęże ocalił. Re-
manenta od roku tysiąc siedmset sied-
mdziesiąt czwartego Junia iedynastego za
possesyi swietoy pamięci J. W. Korzenie-
wskiego, kasztelana Zakroczymskiego na
włość Mątygaliską rozdawane у przez
rużnych possesorow dawane tak zbożem,
końmi, wołami, gotowym groszem do kil-
ku tysięcy wynoszące bi wszystkie przez
jasnie \Y. Korzeniowskicgo, kasztelana
/jakromszyskiego, sędziego Tr. gl. W.
Xttwa Littgo, kawalera orderu świętego
Stanisława przy prawie wieczystym zprze-

• dażnyin aż do roku tysiąc siedmset dzie-
wiendziesiątego aprila dwudziestego trze-
ciego odstąpione у tymże włościanom da-
rowane zostały.

Opisanie kaplicy. Idąc od dworu na
wschód letni słońca, w polu na górze,
frontem na zachód słońca do dworu ka-
plica dawnieyszemi inwentarzami opisana
murowana, iuż teraz ze wszystkim niemal
zruynowana, dach opadł, sklep się zawalił,
ściany tylko trzy stoiące, z gruntu repe-
racyi potrzebuią, ktura to kaplica od nie-
pamiętnych czasów, ieszeze od Mątygayly
podkomor. W. Trockiego w dobrym opat-
rzeniu zostawała, puzniey za J. W. W.
Szaniawskicli у stty Augustowskiego, po
nim J. W. Hilarego Nornickiego, pisarza
skarbowego W. X. Littgo, dnley za J.
W. swiętey pamięci J. W. Onufrego Ko-
rzeniewskiego, Kasztelana /jakroczymskiego
у dałey zostałe opuszczoną w reperacyi,
iednak acz dawnie-y puki stała w porządku
zawsze co niedziela bywał xiądz Bernadyn
z Nowych Trok, zyskiwany dla sprawo-
wania mszy swiętey, a iesli tygodniowie
bawił, wikt na osobę iego ze skarbu da-
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wany był, ludzie zgromadzał co święto na
mszą i kiermasz bywał na święty Jan; po
ustałym odprawowaniu się w tey kaplicy
mszy swiętey, bywało zwyczaiem tak za
życia J, W. Szaniawskiego stty Augu-
stowskiego, po nim J. W. Nornickiego,
daley swiętey ])amięci J. W. kasztelana
Zakroczymskiego aż dotąd oddawana
anuate wielebnym oyeom xiężorn Bernar-
dynom Nowo-Trockim corocznie żyta
beczek dwie komissyinych у gotowemi
złotych czterdziescie, numero czterdziescie,
co ich regularnie dochodziło, kturzy to
ichni. xięża Bernardyni obligowaiiemi
zawsze są (acz nie w kaplicy jak teraz),
co tydzień w klasztorze mszą świętą za
dobrodzieiow tego funduszu czyli anuaty
odprawować. Sadzawki w samym fundum.
Prymo, sadzawka postrzod dziedzińca, ka-
rasiami zarybiona; secundo, w tyle fol-
warku karasiami zarybiona, tcrtio, pod
browarem karasiami zarybiona; le wszyst-
kie błotniste i agerem wkoło pozarostaly.

Specyfikacya folwarku Montygaliskiego
z rużnemi przygraniczaiącemi około, ktury
to folwark z rużnemi granicząc jako to
na wschód słońca od Woydułow, Wicy
у Zalina sianożęnci między puszczo, Su-
miiiskim starostwem na południe z grun-
tami do plebanyi Sumiliskiey należącemi
częścią у puszczą, do teyże piebanji, na
zachód z Naszkunami wiosko у folwarkiem
Barbarzyśzltami ~W. Eytmina ex ciwuna
wtta Trgo z Łoyciami do sttwa Sumilis-
kiego nałężąccmi, daley z wiosko Bey-
nowko zwano do Zuchoran należącą W.
Tanskiego strażn. Smolęa., na pułnoc z
.Tayielonami wsio, z Szafami, folwarkiem
do plebanij Kiełoiciskiey należącym z Rie-
iowiszkami, Postrawiem folwarkami у z
wioskami J. W. Pocieiow.

Wiadomość granic. Jadąc z Sumiliszek
przez Budzie/e wioskę Jm. X. lózefa Ki-
bitlewskiego, plebana Sumiliskiego ku
Montygaliszkom mostek na drodze stary,
przez ludzi Montygaliskieh wybudowany
przed pasieko dworno, z końca samego
mostku wlewo nad samym roystem przez

bor las osinowy у ruźny, borowinę
wskruść idąc aż do drogi od Naszkun
wioski W. Eimina do Mątygaliszek idącey
wciąż granica przechodzi odzielaiąca po
Jewey .stronie puszcze J. X, plebana Su-
miJiskiego, a po prawey do Mąiyyrihszek
należącą; po tym przeszedłszy przez drogę
od tychże Naszkun do Montygaliszek idą-
cą, podszedłszy niewiele w prawy bok
prostym trybem przez błoto roysko Jas
ciemny. Dalsze opisanie granic Montyga-
liskich: nie bardzo daleko od pola po le-
wey stronie będącego do Barbaryszek na-

. leżącego, prostą idąc aż do sianozentki
kawałka 'niewielkiego miedzy puszczą przy
samey drodze do Barbaryszek z Mątygali-
szek idącey będącey, przy tey samey siano-
zęcce po łewey stronie li u Barbaryszkom
pagurek mały iodły у sosny z zaciosami
te sianozętkę dwór używa Barbaryski; na-
przeciw tey sianożętki j)rzez też drogo z
Mątygaliszek do Barbaryszek idącą pro-
sto "nad ruczaiem у przez ruczay ruzne
błota las raysta jioszła ściana aż do drogi
Łoycowskiey z Mątygaliszek do Łoyciow
у Worcholcow etea idącey, przesedłszy
drogę Łoyciowską nie-co w lewy bok
ściana poszła wgłemb puszczy, a potym
w prawy bok nad Budo zwaną do Mąty-

.galiszek" należącą, ktura to Buda zwana у
sianożencie przy niey dworne po prawey
stronie razem z puszczo rużnego drzewa
do Mątygałiszek należąnce zostaiąsię,
a ztamtond prosto mimo Bcynuwki do
Zuchoran nalcżącey lasami roystami у
przez drogę do Deynowki idącey od wrio-
sek lAIontygaliskich, stamtond wprawo aż
pod pola wsi Jayelanskiey idąc na pole
tey wsi puszcza rużnego drzewa (oprócz
sosniny, tey mało), po prawey stronie
będąca Montygaliska przeszedłszy przez
drogę od Jagielan ku wioskom Montyga-
liskim idącą pod Wizgierdami wioską do
tych Montygaliszek należącą z gury wdoł
zchodząc ku ieziorom do Kieławiszek na-
leżącym nad łąkami do Szal folwarku Jx.
plebana Kietowiskiego należącemi, potym
wlewo przez błoto wgure idąc na pul
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wlewo ku Kjetowhszkom aż do drogi z Szał
do PostruwicTTdĄwy cała ta puszcza po
prawey stronie. Dalsza koiityiniacya opi-
sania granic; do Mątygaliszek, aż pod pole
samo Posłrmrshkli wiosek prosto idąc
przez drogo od Windziul wsi Montygałi-
skiey do Postrawia idącoy, aż do lak
Woyduły zwanych, przez błoto у rzeczułkę
od Montygaliszek idąco Wolosta zwano
do łasu sttwa Sumiliskiego, w prawy bok
poszła ściana blisko rzeczułki Wołosty aż
ku łąkom Montygaliskim Zalin zwane,
nic dochodząc tych łąk przez błoto w lewy
bok nad kawałkami poi oromych, do
Sumiliskiego należącycli, idąc prosto ku
Sumiliszkom w prawym boku pozustnią
grunta у ieziora dwa, do Sumiliszek na-
leżące, nie daleko od tey puszczy będące
у tak dałey idąc w prawy bok nad polem
wioski Budzicie zwaney do plebani j Sn-
miliskiey należącego, aż do drogi od Su-
miliszek у Budzie! do Mątygaliszek idą-
сеу у mostku, od kturego początek
wzioł się, w tym mieyscu ten oslemp
puszczy Montygaliskiey na prawym boku
będącey, jadąc do Budził ku Mątygalisz-
kom zawsze był w spokoynym dzierżeniu.
Wiadomość o początku, granicy, zaczyna-
iącey się od mostku w gurze wzmienio-
nego, w lewy bok ściany idącey, к tura
tak zawsze szła у była akceptowaną od
niepamiętnych czasów przez rużnych ple-
banów Sumiliskich, w kturym boku J.
X. Iózei' Kibilcwski, pleban Sumiliski,
ona у jakim sposobem przywłaszczył y
dyferoncyą uczynił to poniżey. Dalsze
opisanie—jak się miała rzecz; co się zaś
tyczę mniemaney dylerencyi z plebanią
Sumilisko przez J. X. lozela Kibilewskic-
go, oncy że plebana naypierwszego klotni
sprawce, tenże xiądz zapatruiąc się na ina-
iętność Montygalisko, ktura w lityspen-
dencyi zostawała zguro. lat dwadziescie,
nicmaiąca aż do U\<\ pewnego aktora, ib
rużni rużnych wypendzali, zaiezdżali, na
to zapatruiąo się pomieniony Im. xiądz
pleban Sumiliski, a widząc łatwość z cu-
dzego korzystać, przecie wzioł nad in-

nych przygraniczaiących spokoynie wyciąć
kawał roystu kryioinym sposobem w roku
tysiąc siedmset siedmdziesiąt dziewiątym
za possesyi swiętey • pamięci J. W. Ko-
rzeniewskiego, kasztelana Zakroczymskie-
go, nie bacznego będąc ekonoma Steyny
na uwczas pod samym polem dwornym
Mątygaliskim, takowy royst częscio niby
na sianożęć podebrał, a gdy w roku ty-
siąc siedmset osmdziesiątym taż maięt-
nośc przeżeranie piszącego była wzięta
prawem arendownym na lat trzy, przy
podaniu inwentarza ta sama sianożętka
była podaną, у na uwczas podaiący in-
wentarz ze strony swiętey pamięci ,1.- W.
kasztelana Zakroczymskiego, J. P. Iózef
Pogorzelski ieszcze sam będąc na uw-
czas przytomny, nie inaczey postanowi-
liśmy, jak tylko nie dopuszczać używal-
ności xiędzu, do kturego mieysca nigdy
żaden z plebanów Sumiliskich nie na-
leżał, one zkosić у siano zabrać. Dowie-
dziawszy się J. Xiądz pleban, nie raz
wspomniony, poważył się do grodu W.
Trgo o exspulsyą zapozwać, gdzie uzy-
skawszy dekret na inkwizycyą, kturą
strony wyprowadzaiąc potrafił" xią.dz mieć
takich świadków, że używalność dowiódł,
kturey nigdy niemiał. Dalsze opisanie—'
w teyże samey rzeczy у tym sposobem
wygrał reindukcyą podstempnie do tegoż
kawałka, blisko na pulmorgu wytrzebio-
ney sianożętki, ja zaś piszący ten inwen-
tarz od pen expulsyinych broniąc się po-
daniem na uwczas inwentarza uwolniony
zostałem, a 'J. P. Pogorzelski podawaiący
inwentarz szescio niedzielami wieży uka-
rany, swiętey pamięci zaś J. W. kasz-
telan Zakroczymski kilkuset złotemi pol-
skicmi zostali. Videtur dekret grodu Troc-
kiego w roku tysiąc siedmset osimdzie-
siąt pierwszym, a tak J. xiądz Kibilcw-
ski. pleban Sumiliski, wygrawszy re-
indukcyą do sianożętki, w proporcyi
blisko póhnorga będa.cey nad samym po-
lem dwornym Mątygaliskim niepoprze-

"sial zaymować pózniey wskroś у wtył obok
tey sianożętki całą w tym roku puszczę Mon-

c
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tygaliską, w kturey bezprawnie pasieki
potrzebił, drzewa towarne powyrąbał na
tarcice у dyle popsował, dęby na klepką
towarną powycinał, dukta ad velle sua z
niejakimsciś J. P. Karpowiczem tituło
komornikiem, sposobem kryiomym у bez-
prawnie potrzebiał у barcie porobił, a
inno zdawna do Montygaliszek należące
z pszczołami pościnał у pozabierał, o ca-
łey tey gwałtowney czynności у postem-
powania J. X. Kibilewskiego plebana
Sumiliskiego widzieć processa solenne o
niesłychane krzywdy od roku tysiąc
siedmset osmdziesiątego у bliżey w ziem.
у grodzie Troc. zanaszane, niemniey wi-
dzieć dadzą subełternerow s. p. j . W.
Kasztelana Zakroczynskiego od rokn ty-
siąc siedmset siedmdziesiąt czwartego у
bliżey, a te dadzą wiedzieć o wszystkim
jak xiądz pleban postempował. Secritur
excerpt ograniczenia plebanij Sumiłiskiey
z Montygali. Excerpt ograniczenia z de-
kretu kommisar. ferowanego w roku ty-
siąc sześćset czterdziestym Junij ośinna-
stego dnia aktykowanego w xięgach Tr.

dnia
między

J. X. plebanem Sumiłiskim, a tenutorem
dóbr Mątygaliszek idq. J. P. Wizgirtem y
imiJini wyięty gruntu w tey niżey opi-
sany sposób. Nayprzod od samey pięty w
górze od gościńca wyjechawszy zkąd* się
dukt zaczoł dąb na brzegu gury stoiący,
przy którym kopeć usypany, od" tego dę-
bu pierwszego, ktury stoi, sznur ieden do
narożnego kopca sznur у prętów siedm,
od tego kopca narożnego w lewy bok
prętów trzy poszła ściana w prawy bok
sznurów trzy, od tego kopca w .lewy bok
prętów trzy od tego kopca w polu usy-
panego, w końcu wsi nazwaney Budzila-
IUJ sznurów pięć, prostym trybem
poszła ściana, od tego kopca sznur
ieden do drugiego kopca, a od
tego kopca poszła ściana prostym
trybem do trzech dębów kędy usypano
u przedniego dębu kopiec od miasta Su-
miliskiego do plebanij Sumiłiskiey, daro-

Gł. W. Xttwa Littgo, tegoż roku
dwudziestego wturego Augusta

wanego na kościół Sumiliski od J. Pani
Raieckiey Zygmuntowiczowey sznurów
pięć, pręt ieden; od tych dębów у kopca
po łewey stronie ku iMontygaliszkom
sznurów dwa poprzek gościńca sioła
Budzilanow iadącego sznurów pięć kopiec,
przy kturym sosna stoi po Jewey ręce od
sioła Budzilanow, od niego sznurów piec
do drzewa osiny у dwuch dębów, kopiec,
od niego sznur ieden, w iednym dębie
naznaczono podług dawnych znaków, od
tych dębów sznur ieden przy drodze do
Barbaryszek idąc kopiec narożny. Dalszo
opisanie ехсегрйі ograniczenia; od tego na-
rożnego kopca sznurów pięć kopiec węgła-
sty usypany, od niego sznurów dwa, przę-
towdwa od tego kopca kopiec od niego sznu-
rów trzy, prętów dwa, około kamienia
kopiec usypany, od tego kamienia poszła
ściana przez błota wlewy bok, od tego
kopca westrzodku błota sznurów pięć, w
tym kopcu nasypano wengła kowalskiego,
od tego kopca poszła ściana swoim try-
bem aż do gruntu oromego jako
mianuio Golnia iSztrodziszki у do pnia dę-
bowego na roli stoiącego okopanego, od
niego sznurów cztery aż do gruntu у la-
su W. J. P. Alfonsa Łąckiego kasztelana
Zmuy. a teraz gruntu dzierżącego J- P,
Jana Etmina od im. Zmuy. do dwuch
dębów przy drodze do Wysokiego Dworu
idąc stoiących. z znakami dawnemi naz-
naczone są, к turę to wyżey pomienione
grunty według ograniczenia у zasypania
kopcami wyżey mianowanemi komisarze
na potomne czasy do kościoła Sumiliskie-
go przysądziwszy w moc possesya у dzier-
żawę J. X. Sumiliskiemu у sukcessorom
jego podaliśmy. Pisań w Sumiliszkach
roku tysiąc sześćset czterdziestego dnia
osmnastego Junij. Piotr Wołowicz podko-
mor. у horodn. Troc. kommisarz Jchrosci
ręką własną, Gasper АІехашіег Szwab sth
Szmeltynski komin. Jchnisci, Adam Raie-
cki chór. Par. komm. strony JP. Wizgir-
da у J. Pani matki iego ręką własną.
Ostapi Uloki ziemianin W Trgo komm.
strony .1IV Wizgierda у J. Pani matki-
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iego ręką własną. Ten excerpt ogranicze-
nia JX. plebana Sumieliskiego z Mątyga-
liszkami szczęściem teraz wynaleziony daic
widzieć dopuki J. X. graniczyć powinien,
ktury barbzo zboczył w prawo nie trzy-
maiąc się wlewo właściwego duktu, spod-
ziewać się że nie tylko to co temi czasy
kryiomo zabierał, ale у to co dawniey
trzymał nie należnie odąć będzie mu-
siał.

Specyfikacya sianożenci у pola tych
kture blisko cudzych у między cudzemi
granicami znayduią się. Denominacio opi-
sanych sianożenci. Wieca sianożęc zwana
między puszczą Mątygaliską. od granicy
sttwa Sumiliskiego, Zalin sianożec zwana
między puszczą Mątygaliską od" granicy
sttwa Sumillskiego, Buda у tamże siano-
żęc zwana miedzy puszczą Mątygaliską od
granicy Loyciow do sttwa Sumiłiskiego nale-
żących, Pierkuniszki sianożec zwana miedzy
puszczo sttwa Sumiliskiego, Deynowką sia-
nożęc zwana za wioską, Deynowką do WJ.P.
Tanskiego strażn. Smoleńskiego należącą
Mątygaliską po części olcho у brzozo ettra
około zarosła, tamże obog teyże sianożęci
gruntu oromego dobrego do Mątygali-
szek należącego' na wysiew żyta beczka
komm. iedną у puł po części drzewem
zapuszczonego, Komsza sianozęc zwaną
od granicy Szalskiey za Wizgicrdami
wioskę Alątygaliską. Specyfikacya za te-
misz Wizgierdami sianożąci Komża zwa-
ney od granicy Szalskiey plebanij Kie-
towiskiey będncćy ponfżey za possesyi
swictey pamięci jasnie wielmożnego Ka-
sztelana Zakroczymskiego dwór Mątyga-
liski zawsze używał. Więcey łąk za temisz
Wizgierdami у one kosił, pozniey w roku
tysiąc siedmset osindziesiątyin, gdy ten
folwark przezemnie piszącego był wziąty
j)rawem arendownym na lat kilka rok ieden
sj)okoynie koszono łąki, za temisz Wizgir-
dami J. X. Pleban kietowiski (znać za-
patrzywszy się) dalsza specyfikacja teyże
sianoż. Komszy J. X. Kibilewskiego
plebana Sumiliskiego o niąjakiś kawał
łąki tam będąeey zapozwał swiętey pa-

mięci .). W. Kasztelana, a arendownego
possesora z possesorom suspensa do ro-
zprawy poszła, a swiętey pamięci J. Wiel-
możnego Kasztelana jako nie będącego
i u w prowincyi Litt. bez plenipotenta kon-
demnowaną i tak przez zprowadzonego
urzędnika grodzkiego Trockiego W. Ska-
wińskiego pisarza na uwczas miał sobie
podaną, jegomość xiądz Kietowiski za
kontumacyinemi dekretami te sianożęć
wicie oney zabrał у dopuki ludzie Ma-
ty galiski wiedzą o tym у iegomość xiądz
pleban nie zaprzeczy tego, pozniy zaś ode-
brawszy w possesyą swoią tez łączkę
iterum itcrumąue zapozwał swiętey pa-
mięci jasnie wielmożnego Kasztelana o ex-
puns prawny у tak znowu podobniesz z
kondemnowawszy puzniey wlewek uczy-
nił za kilkodzicsiąt czerwonych złotych
wielmożnemu imsci panu Tadeuszowi \Va-
wrzeckiemu woyskiemu Bracławskicmu,
ktury wieś Szakałdany za tymże wlewkiem
chciał odel)rać, lecz pozniey z tymjegom.
w Trybunale zakończony interes o preten-
sye.

Takowy inwentarz in fundo w mniet-
nosci Mątygaliszkach w Wttwie Trockim
leżących do prawa wieczysto zprzedażnego
od J. W. Jmsci pana Michała Korzenie-
wskiego kasztelana ziemi Zakroczym,
rottm. Kawaleryi narodowcy W. W. X.
Littgo sęndziego Tr. Gł. W. X. Littgo
kawalera orderu swiętege Stanisława J.
W. J. panom Michałowi hrabi staroście
Rohaczewskiemu kawalerowi orderów
polskich, Alexandrowi, Strażnikowiczowi
wielkiemu Wielkiego xięstwa Litewskiego
Pocieiom danego, w roku tysiąc siedmset
dziewiędziesiątym Aprila dwudziestego
trzeciego dnia przezemnie sporządzony у
przy uproszonych W. J. Panach pioczę-
tarzach jako plenipotent własną podpi-
suią ręką. U tego inwentarza podpis
ony zpożądzaiącego iako też podpisy ich
mość panów pieczętarzow nastempnie
wyrażaią. się: Michał Kraszewski P. Z. S.
plenipotent oczewisto proszony, pieczen-
tarz od W. I. P. Michała Kraszewskiego
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podczaszego ziemi Szochaczewskmy umoco-
wanego plenipotenta odJ.W. Michała Ko-
żeniewskiogo, Kasztelana Zakroezymskiego,
kawalera orderu S-o Stanisława do spo-
rządzenia takowego inwentarza przy pra-
wie przedażnym na dobra Mątygaliszki
.w Wttwie Trockim sytuowane a J. W.
W. Michałowi sttie Eohaczewskiemu or-
derów Polskich kawalerowi. Ałexandrovvi
strażn. W. W. X. Littgo hrabiom Pocie-
iom wyprzedane danego podług prawa
podpisuie sio Kaietan /iCronski. Oczcwi-
sto proszony pieczetarz od'osoby wyżey
wyrażoney do takowego inwentarza pod-
ług prawa podpisuie się Michał Berna-
towicz D. S. W. Xtta Littgo. Ktury to
inwentarz za podaniem onego przez wyż
wyrażonego imsci do akt iest do xiąg
Ziemian. W. у pttu Trgo przyiety у
zapisany.
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бискупа Игнатія Массальскаго.

Inwentarz maiętnosci Hermaniszek, w
powiecie Oszmianskim leżąccy, dóbr Sto-
łowych J. О, хіесіа Jmsci Ignacego Mas-
salskiego, biskupa Wileńskiego, przy po-
daniu w trzyletnią arędowną possesyią
tychże dóbr \V. Jmsci panu Konstantemu
Wola nowi, Szambelanowi J. Kr. mści in
fundu Hermaniszek roku 17УО ajłriia 23
dnia s])orządzony.

Zabudowanie dworu Ilermaniskicjo.

1. JJrama z przyiazdu od miasteczka
Hermaniszek. wrota podwoync tarczyczue
z ibrtką w. parkanie będąca na biegu-
nach,, u którey drzwi zrujnowane.

2. Budynek mieszkalny brusowany
po lewey ręce od wjazdu, stary, potrze-
bnie podrobów nowych у reperacyi zna-
czney, kryty gątami dach wcale podziura-
wiony z dwoma nad dach wyprowadzo-
nymi murowanymi kominami z tynkowa-
niem popsutym. Przed sieniami tego bu-
dynku ganek z lacyatą z tarczyc podziu-
rawioną znacznie, takoż siary, na słupach
ośmiu z poręczami pogniłemi z stołowa-
niem у pomostem z dylów, dach gątowy,
taki iak na budynku; w ganku zydel z
dylów o iedney nodze. Z ganku wcho-
dząc do sieni drzwi ordynanjne z tarczyc
na zawiasach у krukach z klamką zapa-
daiącą, bez slosaka z kruczkiem у dwoma
proboiami do zaszczepiania, у zaszczepką
z proboiami na zamek wiszący. W sie-
niach przepierzenie tarczyczne, w którym
drzwi z tarczyc na biegunie z zakrętką
drewnianą у okienko małe z szyb drob-
nych bez iedney szyby, okienko takoż
bez szkła у ramow; w sieniach po lewey
ręce posadzka z gliny, stołowania niema;
w prawo do izby mieszkalne.y drzwi tar-
cyczne ordynarijne na zawiasach у kru-
kach z klamką ząpadaiącą, slosakiem,
kruczkiem у proboiami dwoma do za-
szczepiania, okien w ramach stolarskich
potruchlałych szkła czystego szyb pul-
czwiartkuwych z odmykaiącemi się kwa-
terami trzy, bez czterech szyb, na zawia-
skach, a z nich iedna złamuna, у krucz-
kach, kruczka iednego niema, takoż z
trzcina kruczkami v dziewiecio proboika-
mj do zaszczepiania. Piec z kaleł
zielonych, reperacyi potrzebny, ogrzewa-
iący izbę у komorę, kominek duży wy-
prowadzony nad stołowanie, z stołowaniem
у pomostem tarczycnymi, reperacyi potrze-
bują. Z toy izby do komory drzwi z tar-
cz yciedne na zawiasach у krukach krucz-
kiem у proboikamido zaszczepiania у z pro-
boikiem nieco większym Jednym, drugie do
alkierzyk;i drzwi z tarczyc urdynaryinc
na zawiasach у krukach z klamką ząpa-
daiącą, slosakieni, zaszczepką do zamka
wiszącego у kruczkiem do zaszczepiania
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oraz proboikami do nich czterma, okien
dwa szkła czystego, szyb pułczwiartko-
wych, a w nich dziewięć szyb sztukowa-
nych, w ramach potruchlałych roboty
stolarskiey, z kwaterami odmykaiącemi
się, a przy nich zawiasek siedm' у kru-
czków siedm, takoż kruczków do zaszcze-
piania dwa z szescią proboikami, stoło-
wanie z tarczyc całe, posadzka z cegły
ordynaryinoy w części bardzo mało po-
psuta. Drzwi z alkierzyka do apteczid
tarciczne ordynaryine na zawiasacli у
krukach, z klamką zapadaiącą, słosakiem,
zaszczepką у dwoma proboikami do za-
szczepiania, okno iedne szkła czystego w
ramach ordynaryinych potruchlałych, z
kwaterą odsuwaiącą się do połowy, szyb
różney wielkości z okienicą tarczyczna od-
suwaiącą się we wnątrz, stołowanie tar-
cz.yczne całe, posadzka z gliny. Z aptecz-
ki drzwi z tarczyc ordynaryine na zawia-
sach у krukach z klamką zapadaiącą,
słosakiem, zaszczepką у proboikami do
zamka wiszącego, oraz zasuwką żelazną
na proboiach do komory wyż wspomnio-
neyv gdzie okna dwa szkła czystego, szyb
różney wielkości bez trzech szyb w ra-
mach ordynaryinych starych, z kwatera-
mi odsuwaiącemi się do połowy, stołowa-
nie у pomost całe z tarczyc. Z komory
do spiżarni drzwi tarezyczne ordynaryine
na zawiasach у krukach z zaszczepką do
zamka wiszącego у kruczkiem do zaszcze-

. piania, przy których proboikow cztyry;
piec z kafel zielonych z pasami żóltemi,
okno szklą czystego w ramach ordyna-
ryinych. stołowanie z tarczyc całe, po-
sadzka z gliny. Z spiżarni drzwi z tar-
czyc ordynaryine na zawiasach у kru-
kach z kruczkiem у proboikami do za-
szczepiania, takoż z zaszczepką o iednym
proboiku na zamek wiszący у stołowa-
niem do sieni przepierzonych, gdzie ku-
chenka mała nadpsuta w kominie у drzwi
tarezyczne ordynaryine na zawiasach, у
krukach z zakrętką "drewniana, w tył bu-
dynku. Ex opposito izby mieszkalney-
przez sień do izby przeciwney drzwi tar-

czyczne ordynaryine na zawiasach у
krukach z klamką zapadaiącą, klamka,
o iednym proboiu na zamek wi-
szący, proboikiem do kruczka у zakrętką
drewnianą; okien 4 szkła czystego, szyb
różney miary w ramach roboty slolar-
skiey potruchlałych, a w nich pułkwa-
tery bez szkła у szyb wybitych pięć, z
kwaterami odsuwaiącemi się, przy któ-
rych zawiasek dziewięć у do nich krucz-
ków dziewięć, takoż kruczek ieden z dwo-
nasto proboikami do z iszczepiania; piec z
kale! szarych, koniecznego przestawienia
potrzebujący, kominek znaczney repera-
cyi potrzebny, stołowanie całe, a pomost
pogniły z tarczyc, ława tarczyczna roboty
stolarskiey długa iedna, takoż ława tar-
czyczna długa teyże roboty w izbie miesz-
kalncy iedna у tamże zydel teyże roboty
z lisztwą ieden. Z tey izby drzwi tar-
ezyczne ordynaryine na zawiasach у kru-
kach z zaszczepką у proboikami na za-
mek wiszący do komory, gdzie okno
iedne szklą czystego, szyb różney wiel-
kości z tzema szybami- wybitymi, w ra-
mach ordynaryinych struchlałych z odsu-
waiącą się do połowy kwaterą, okno dru-
gie gliną zalepione, stołowanie całe, po-
most zły popsuty tarczyczny. W tyle tego
budynku prywet stary pogniły, dach na
nim choć stary, ale cały, drzwi tarczycz-
ne ordynaryine^ na biegunie z zakrętką
drewnianą, wymoszczony dylami, siedze-
nie z tarczyc heblowanych z poręczeni
złamanym. Okienic tarczycznych starych
popsutych na biegunach sześć, a iedna
odsuwana z czterma zakrętkami, oprócz
okienicy opisaney w apteczce przytym
budynku.

3. Kuchnia przy ogrodzie od żyta w
poletku od rzeki Żyżmy wcale zruino-
wana у opadła bez dachu, okien, drzwi etc.

4. Piwnica przy bramie od' młynu
na nic niezgodna, zawaloua, zruyno-
wana.

5. Lodownia, ściany iey dobre z drze-
wa okrągłego, dach na niey z dranic
stary potrzebnie reperacyi, drzwi z tar-
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czyo ordynaryine na zawiasach у kru-
kach z zaszczepką у proboiami na zamek
wiszący; wszedszy do niey schody z dy-
łow na doł, drzwi nad niemi z desek
popsute cale na biegunie, we srzodku ścia-
na przegrodzona od dołu pod dach rów-
no z ścianą z dwoma uszakami bez drzwi,
stołowanie niemasz, pomost z obustron
przepierzenia z descek zruynowany cale,

6. Niedaleko od lodowni studnia na
dziedzińcu, maiąca zrąb zgniły у słup,
na którym oczep.

7. W końcu budynku mieszkalnego
budynek gospodarski, czyli piekarnia, z
drzewa okrągłego, stary, przez połowę-
drania, a przez połowę słomą kryty, dach
cale stary zgniły, dziurawy, drzwi z des-
cek na biegunie popsute z zakrętką
drewnianą do sieni, gdzie w połowie sie-
ni karmnik stary z bierwion zarzucony
w szuła dla świń, a w lewey ręce drzwi
z descek na biegunie z zaszczepką у pro-
boiami na zamek wiszący у zakrętką
drewnianą, piec gospodarski z cegły у
gliny, okna małe bez szkła cztyry z trze-
ma zasuwkami drewnianymi, stołowanie
z- descek, podłoga z gliny, ława szeroka
z trzech dylów, pod którą pogrzeb bez
scian wykopany na warzywo słodkie, na-
kryty deskami у ława tarczyczna iedna w
izbie; przez sieni do drugiey izby drzwi
z descek popsute na biegunie z zakrętką
drewnianą, stołowanie, z descek, podłoga
z gliny, okienko większe iedne ze szkłem
bez dwóch szybek у okieniczka stara na
biegunie, od dziedzińca okienka małe
trzy bez szkła z zasuwkami drewnianymi^
piec gospodarski z cegły у gliny, ława
iedna z dyla, ław tarczycznyeh dwie pod
oknami у przy piecu.

8. Budynek drugi z berwion • okrąg-
łych w końcu budynku czyli piekarni,
opisanego wyżey, dach z dranic stary,
opadły, drzwi do sieni na biegunie po-
psute, złe, drzwi stare do izby, piec z
kafel szarych zły, popsuty, okno iedne,
niemaiące szkła rzędu iednego, drugie
okno bez szkła, deskami zabite, stołowa-

nie pogniłe, podłoga z gliny; ściany cale
stare, przy nim w tyle chlewek mały
stary bez drzwi у uszakow, dach na nim
słomiany, dziurawy, zgniły.

9. Chlewki dwa z drzewa okrągłego
stare między budynkami opisanemi dla
ptastwa, przedzielone ścianą, dach na
nich draniczny stary, drzwi dwoie na bie •
gunach, iedne z descek, a drugie z dra-
nic stare; w iednym z tych chlewkow
stołowanie pogniłe у dziurawe.

10. Syrnik na czterech słupach w ca
le stary walący się, dach z dranic ze
trzech stron dobry ieszcze, a z iedney
strony dach gontowy wcale stary у dziu-
rawy, wschody stare, drzwi z tarczyc na
biegunie z zaszczepką у proboiami do
zamka wiszącego, stołowanie z dranic
stare, pomost z berwionek wąskich ocze-
sanych, polic tarczycznych trzy.

11. Swironek mały stary " z drzewa
okrągłego z gankiem z dylów, dach dra-
niczny stary pogniły, drzwi tarczyczne
popsute na biegunie z zaszczepką у pro-
boikami na zamek wiszący, a za tym swi-
ronkiem chlew z drzewa okrągłego ' we
trzy ściany do swironka przybudowany,
dach draniczny, pogniły, dziurawy у wrot-
ka draniczne na biegunie.

12. Piwnica z drzewa okrągłego dobra
z szyią w roku 1786 wybudowana, dach
z dranic dobry, drzwi z descek stare po-
psute na biegunie, do szyi wschody z dy-
lów, drzwi do piwnicy, stolowaney dyla-
mi, tarczyczne na biegunie z zaszczepką
у dwoma proboiami na zamek wiszący,

13. Ztąd powracając za swironek opi-
sany w prawo wołownia dobra w roku
1786 z drzewa okrągłego wybudowana,
nakryta w większey części dranicami, a
w górze słomą, dach słomą kryty, repe-
racyi potrzebuie, wrót dwoie dranicznych
na biegunach, iedne z nich popsute, a
iedne z zasuwką drewnianą, przegrodze-
nie we srzodku z berwion okrągłych do
połowy у jasle iedne niskie na plewy z
takich że berwion.

14 Browar z drzewa okrągłego stary,
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dach z dranic stary, dziurawy, wrota z tar-
czyc stare popsute na biegunie z zaszczepką
у proboiami na zamek wiszący; homo
na trzy kotły z cegły, kamieni у gliny
popsute. W srzodku browaru łazienka
z drzewa okrągłego, stołowana deskami,
pomostu niema,' do ktorey drzwi z tarczyc
na biegunie. Hrowar potrzebny koniecz-
nego przesypania.

15. Studnia przy browarze maiąca
zrąb z drzewa okrągłego stary, a siup
z oczepcm nowy.

16. Ex opposito browaru, słoclownia
wroku 1782 wybudowana dobra z drzewa
okrągłego, dach draniczny dobry, drzwi
do sieni tarczycznc na biegunie * z zasz-
czepką у proboikami na zamek wiszący
у zasuwką drewnianą wewnątrz, drzwi
do samey osieci na biegunie tarczyczne,
a w niey okien małych bez szklą ż za-
suwkami drewnianymi trzy, лес z gliny
у kamieni, tok z gliny w iec ne berwionó
z dwóch stron zarzucony do roszczenia
słodu, w sieniach wschody na gore, gdzie
susznia z drzewa okrągłego.

17. Szpichrz z drzewa okrągłego sta-
ry, ałe ieszcze dobry ex opposito budynku
mieszkalnego przez dziedziniec z gankiem
o siedmiu orudach, kryty dranicami,
dach dobry, dany w roku 1786, w gan-
ku stołowanie z tarczyc, pomost z dylów
popsutych у po części pognilych; przed
gankiem wschody pogniłe, drzwi do szpi-
chrza tarczyczne ordynaryine na zawia-
sach у krukach z zamkiem wnętrznym
ordynaryinyni, kluczem, klamką у sio-
sakiem z zaszczepkę у proboiami na za-
mek wiszący, stołowanie tarczycznego czę-
ści trzy, podłoga z berwion oczesanych,
zasieków siedm z dylów piłowanych у
wschody na górę.

18. Szpichlerzyk zaraz przy szpichrzu
o dwóch piątrach na krztałt lamusu z
drzewa okrągłego stary, ściany iego z
większey części pot ruch lale, galeryia ied-
na z ironlu, a druga z boku prawego o
ośmiu orudach starych у pognilyol), sto-
łowanie w nich łarmczne, pomost czę-

ścią z tarczyc, a częścią z berwion oczesa-
nych, popsuty у dziurawy, w galeryi po-
boczney niema poręcza, utrzymuiącego
orudy, drzwi tarczyczne na zawiasach у
krukach z zaszczepką у proboikami na
zamek wiszący do szpichlcrza dolnego,
gdzie stołowanie z berwionek, podłoga
takoż, zasieków pięć, wschody popsute
na górę, drzwi z tarczyc na biegunie г
zaszcepką у proboiami na zamek wiszący
у zasuwką drewnianą, pomost z gliny,
stołowania niema, zasieków trzy, ieden z ber-
wion oczesanych, a dwa z opołkow, nakryty
dranicami w roku 1786, dach jeszcze dobry.

19. Obora z drzewa okrągłego w roku
1782 do połowy przesypana у pokryta, a
do połowy ruynuiąca się, nowego prze-
stawienia potrzebnie. Z frontu od dzied-
zińca ma trzy staynie, iedna mała prze-
grodzona od "obory z dachem słomianym
starym, drzwi tarczyczne na biegunie z
zaszczepką у proboikami na zamek wiszą-
cy у zakrętką drewnianą, wybrukowana
do połowy, a do połowy wymoszczona ber-
wionami czesanemi; jasli z takich że ber-
wion iedno w ścianę zarzucane, z korytem
na obrok у z drabiną • długą na siano;
zasiek na siano zruynowany. Staynie dwie
większe z drzewa okrągłego wcale ruynu-
iące się, a na nich dach zapadły dziura-
wy, nic warty, ściana wtyle do połowy
obalona, wrót dwoie dranicznych popsu-
tych cale na biegunach. Przeszedszy przez
staynię w tyle dziennik у chlewów du-
żych pięć, we trzy linije zabudowanych,
wrót do nich dwoie podwoynych na bie-
gunach, przy iednych zaszczepką z probo-
iami na zamek wiszący, dobrych ieszcze z
tarczyc, wrotpoiedynczyh tarczycznychtroie
na biegunach popsutych, dziurawych: w
chlewie pierwszym po lewey ręce zagroda
z żerdzi na cielęta, przy ktorey wrotka dra-
niczne nowe. Chlewkow małych dwa, do
iednego drzwi tarczyczne na biegunie, a
drugi" bez drzwi, bez uszaka, maiący ścia-
nę w posrzodku zruynowanę, od dziennika
wrota poiedyncze tarczyczne popsute na
biegunie do gumniska.
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20. Wozownia z drzewa okrągłego sta-
ra, kryta dranicami w ieden rząd, a re-
szta słomą, wrota podwoyne, Jeszcze dobre,
na biegunach z zaszczepką у proboiami
na zamek wiszący, jasli dwoić z berwion
okrągłych, iedne z nich maią przeoryn
cztyry w słupki prostey roboty, bez ścian,
koryto iedno, żłób ieden na obrok, dra-
bina na siano iedna, w przeorynach po-
most z dylów, a w drugich koryto na
obrok. W tey że wozownie sieczkarnia z
drzewa okrągłego we trzy ściany przybu-
dowana bez drzwi, stołowana у wymosz-
czona berwionkami oczesanemi.

21. Brama druga z grobli od młynu
w szułach pognitych, dach na niey dra-
niczny, dziurawy, pogniły, wrota tarczy-
czne podwoine, icszcze dobre, na biegu-
nach у fortka w parkanie, u ktorey drzwi
zruynowane cale.

Zabudowanie уитіеппс.

22. Brama od dziedzińca w szułach
stara, dach draniczny stary popsuty, wro-
ta z tarczyc stare z zasuwką drewnianą,
drzwi u fortki tarczyczne zepsute, stare na
biegunach.

2'S. Naprzeciw tey bramy gumno cale
dobre z berwion okrągłych, dach w ieden
rząd draniczny a reszta słomiany, wrót
czworo tarczycznych podwoinych na bie-
gunach, maiąc przy jednych tyiko wro-
tach zaszczepke z proboiami na zamek
wiszący, a przy trzech wrotach drągi we
wnątrz do zasuwania, torpow dwanaście z
berwion okrągłych między słupami w
kwadrat oczesanemi, w iednym torpie za-
groda w szuła z berwion okrągłych na
mickinę, tok z gliny, znacznie popsuty.

24. Odryna z drzewa okrągłego stara,
ktorey ściany częściami powylazały z szu-
ła, węgły pogniłe, dach słomiany stary,
dziurawy, wrota podwoyne. tarczyczne iesz-
cze dobre na biegunach z iednym pro-
boiem żelaznym.

25. Przepłotow ieszcze dobrych czyli
prząseł sztuk ośmnascic у podpór dobrych

trzydziescie trzy. Na tymże gumnisku dwie
wiesnicc od pola.

26. Całe zabudowanie dworne у -gu-
mienne parkanem z berwion okrągłych
zgniłym, w którym znayduie się prząseł
całych у połowicznych w szułach pogni-
łych sztuk sto pięćdziesiąt pięć у wrót
dwoie starych poiedynczych, iedne z tar-
czyą, drugie z dranic do ogrodów, reszta
zagrodzona iest płotem żerdziowym sta-
rym; takim że płotem zagrodzone/ pole od
browaru do drogi pod miasteczkiem ze dwo-
ru idącey z iedney strony od rzeki Zyż-
rny; takim plotom z końca ogrodu będą-
cego od żyta w poletku od Żyżmy na
staij dwadziescie.

27. Odryna z drzewa okrągłego, prze-
stawiona у pokryta w roku 1786 dobra
у dach słomiany dobry na sianożęci pod
Wołodzkancami.

28. Brog na sianożęci pod Porubisz-
kami, pokryty słomą w roku 17S6.

Opisanie młyna у walusza.

29. Wyszedszy ze dworu у przeszed-
szy przez dwa mosty, pierwszy z nich
dobry, w lewev ręce młyn o dwóch ko-
łach na rzece Żyżmie z drzewa okrągłe-
go oczesanego, dobry z dachem drauicz-

. nym dobrym, drzwi tarczyczne na biegunie
z zaszczepką у proboiami na zamek wi-
szący, koła dwa duże na wałacli nowych
z szescią rechwaini żelaznymi, z tych re-
chew są dwie rechwy żydowskie, szes-
ciernio dwie z czterma rechwami, panewek
dwie, paupryc dwie, capów cztyry, skrzynie
tarczyczne dwie, wschodki drewniane na
górę, gdzie koszów dwa, kamieni s, odnich
(lwa osadzonych w kadłubach, kamieni wie-
rzełmych dwa, kamień mnieyszy ieden, kad-
łuby wspomnione z descek.obiteobręczami
drewnianymi, skrynia tarczyczna stara bez
dnana pytel, skrzynia tarczyczna duża wyso-
ka na zsypywanie miarek zbożowych. Przy
tym młynie spust, roboczy stary, zepsuty,
dogi ii ły z mostem, ktury koniecznie budo-
wać potrzeba na. przyszły rok.
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30. Walusz przy tymże młynie z drzewa
okrągłego czesanego stary, ale ieszcze do-
bry, dach z dranic stary у dziurawy barzo,
drzwi do walusza z descek na biegunie,
koło iedne na wale rozszczepionym, na
którym rechcw dwie у capów dwa, stępa
duża iedna, a do niey stęporow drewnia-
nych cztyry.

31. Budynek skarbowy stary przy wa-
luszu z drzewa okrągłego, .dach z dranic
stary у trochę dziurawy, dzrwi do sieni z
descek na biegunie z zakrętką drewnianą,
drzwi na biegunie do izby stolowaney
deskami, w ktorey okien małych bez szkła
trzy у piec z gliny, w końcu tego budyn-
ku chlewek z berwion okrągłych bez drzwi,
dach na nim słomiany stary popsuty у
całe dziurawy.

32. Spust jałowy dobry w lewey ręce
młyna.

33. Oprócz dwóch mostów opisanych
wyżey, mostek mały ieden у most duży
dobry za młynem, a za mostem grobla
dobra, wierzbami dużemi z obustron osad-
zona aż do pola.

34. Grobla sypana długa za miastecz-
kiem Hermaniszkami, na ktorey most
dobry z dyłow.

Opisanie zabudowania karczemnego.

35- Karczma z drzewa okrągłego ocze-
sanego w miasteczku Hermaniszkach sta-
ra, .kryta drania, dach stary у trochą
dziurawy, reparacyi potrzebny; po obu iey
końcach ganki na słupach do wjazdu,
wrót tarczycznych dwoie na biegunach z
zakrętkami drewnianemi, iedne z nich u
dołu popsute, poiedynczych; drzwi do iz-
by pierwszey tarczyczne na zawiasacli у
krukach z klamką zapadającą у slosakiem,
okien szkła czystego cztyry, szvb rożnych
w ramach ordynaryinych, z tych dwa
okna z odsuwaiącemi się do polowy kwa-
terami у z trzema szybami wybitymi,
stoi z tarczyc, podłoga z gliny, piec z ka-
fel zielonych, piec gospodarski stary z ce-
gly у gliny, reparacyi potrzebny z komi-
nom nad stołowaniem wyprowadzonym,

ław dwie długich z dylów, drzwi tarczy-
czno na zawiasie icdney z dwoma kruka-
mi у proboiem do komory, gdzie okno ;

bez szkła z okienicą we wnątrz, stołowa-
nie nowe z descek, podłoga z gliny. Do
izby przeciwney drzwi tarczyczne na bie-
gunie z kruczkiem у proboikami do za-
szczepiania; okna dwa duże z rożnymi
szybami у kwaterami do połowy odsuwa-
iącemi się, a w nich kwatera odsuwaiąca
się ma tylko rząd ieden szkła szyb drob-
nych, a reszta łuczywkami założona у
szyb rożney wielkości wybitych iedynascie,
okno do połowy zamurowane z dwoma
szybami wybitymi у okienko małe ze
szkłem szybek drobnych; piec z kafel
szarych barzo stary у przestawienia po-
trzebuie, piec gospodarski, znaczney repa-
racyi petrzebny z kominem nad stołowa-
nie wyprowadzonym; te kominy у pieca
są nie bespicczne, ław długich dwie z dy-
lów, stołowanie z tarczyc, podłoga z gli-
ny, drzwi tarczyczne na zawiasach (za-
wiasa iedna złamana) у krukach z za-
szczepką у proboikami na zamek wiszący
do komory, okno w niej iedne szkła czy-
stego, szyb rożny cl i z okienicą wewnątrz
zasuwaiącą się, stołowanie z descek nowe,
podłoga z gliny, przy tey połowie miesz-
kania okienicą przy oknie w izbie zasu-
wająca się iedna, w sieniach żłobów czty-
ry, iasle iedne z berwion okrągłych, dra-
bin długich na siano dwie, kuchenka z
drzewa okrągłego zruynowana. Wtyle tey
karczmy piwnica zruynowana, z dachem
dranicznym, cale.

36. Świronek z drzewa okrągłego
oczesanego stary, reperacyi potrzebny,
drzwi tarczyczne na zawiasach у krukach
z zaszczepką у proboiami na zamek wi-
szący, zasieków z berwion czesanych
cztyry, podłoga z berwionek oczesanyeh,
stołowania .niema, dach drania у słomą
kryty, dziurawy, niewarty.

37. Browar z drzewa okrągłego stary,
wrota draniczne na biegunie popsute,
horno na dwa kotły z kamieni у gliny
popsute, dach draniczny stary, dziurawy,
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koniecznego przestawienia potrzebuie z
przyczyny że razy kilka zaczynał się palić.

38. Studnia przed browarem, zrąb w
niey nowy, przy ktorey siup z oczepem
na pul przełamanym.

39. Słodownia z berwion okrągłych
stara, bardzo znaczney reperacyi potrze-
buie, razem z dachem dranicznym starym
у nader dziurawym, drzwi z descek do
sieni są w browarze, drzwi do słodowni
z descek na biegunie, gdzie okien małych
bez szkła trzy, piec z Kamieni zruynowa-
ny, w sieniach susznia ze wszystkim zruy-
nowana.

40. Chlew z berwion okrągłych stary
ale dobry, dach słomiany cały, wrota z
dranic na biegunie.

Ogrody warzywne.

Ogród pierwszy za starą kuch-
nią po prawey stronie wozow-
n i . . . mórg 1 prętów 10

Ogród drugi za budynkiem
mieszkalnym prętów 8

Zmiany gruntów dwornych.

morgi
Zmiana pierwsza, Bor zwana,

za gumnem, bokiem iednym od
drogi ze dworu idącey do oko-
licy Pożyżmy, a drugim od wy-
gonu leżąca, koncern do sznurów
miasteczkowych wpiera, która
zawiera w sobie morgów . . . 48

Do teyże zmiany kawał gruntu
za młynem pod Ogrodnikami
po prawey ręce drogi do We-
renowa idącey, koncern ku
granicy Werenowskiey, morgów. 14

Zmiana druga Siedlisko Og-
rodników zwana, za młynem po
lewey stronie drogi ze dworu do
Werenowa idącey, ma w sobie . 72Уг

Zmiana trzecia, Hliniszcze
zwana po obydwóch stronach dro-
gi ze uworu do miasteczka idą-
cey do poletkow miastesezko-
wych ciągnąca się, ma w sobie 34r'/r.

Do tcy zmiany należy kawał
gruntu Siedlisko Ogrodników
zwany, za młynem niedaleko
od dworu, po obydwóch stro-
nach drogi do Werenowa idą-
cey, ma w sobie 14

Do tcyże zmiany kawał gruntu
za wsią ma w sobie 151/.2

Summa л е trzech zmianach
morgów . . . . 198 pr. 25

Sianożcci dworne

wozy
1. Sianożęc za Borem na wo-

zów 80 zabrana przez J. P. Gol-
nionta

2. Sianożęc za młynem na wo-
zów 50

3. Sianożęc Wotodzkance pod
kłopota.z morgami co trzymał
z Romaszkańcow Józef Woysznis
у Michał Łoszayc na wozów . 50

4. Sianożęc pod Porubiszkami dito 18
5. Sianożęcza plebanią . . dito 15

Latus efflcit . . . ,

Puszcze skarbowe

133

1. W urocżyszczu Szypiliszki zwaney
szmat duży puszczy za wsią Romaszkań-
cami, w к tomy znayduie się drzewo su-
snowe różney grubiny aż. do towarnego
drzewa у osina użyteczna. Daley szlachta
broni.

2. Za wsią Romaszkańcami Purubisz-
karni przy granicy Łoszackiey bor sosno-
wy dworowi na opał у różne potrzeby
wolne, a do dalszego boru J. P. Narbut
od Tusomańcow nie dopuszcza.

3. Za wsią Deynowa obszar puszczy
w różnym gatunku drzewa.

4. Szmat za Wołodzkańcami wolny
dworowi na opał.

5. Przy dwornym poletku pod Ogrod-
nikami sosny barciowe w łun u.

6. Puszczy borowey szmat duży, czyli
ubszar Wiły zwaney, od granicy Wero-
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nowskicy aż do poletku Siedliska Ogrodni-
ków zwanego.

Pomienione puszcze, aby były strzeżone,
wyznaczeni są, dwa lesnicze od skarbu za
powinność im wedle kart wydanych ustą-
pioną.

"W. possessor arędowny, ninieyszym in-
wentarzem ostrzeżony, żadney dezolacyi
pomienionych. puszcz czynić niema mocy
у niepowinien, chyba na konieczną dwo-
ru lub włości za wiadomością, dworu у
leśniczych potrzebę.

Nota. \V. Domeyko, dzierżawca Dom-
browienski, ma pozwolenie -za assygna-
cyią W. Sylwestrowicza, łowczego Wiłen-
skiegó, wypuścić z puszczy Hermaniskiey
kłód na most Lewoszowski sztuk 25, wa-
łów do młynu Lewoszowskiego dwa у
berwion na obory у browar, co mu niema
być bronno, ale tyłko na zabudowanie
Dombrowienskie, nie zaś na opał, czego
dwór Hermaniski dostrzegać ma, a lesni-
cze karty mieć powinni, wiele się tako-
wego drzewa wywiezie z puszczy Herma-
niskiey do Dombrowny.

Zboże w zasiewie у w
szpichrzu;

Żyto. W zasiewie na
poletku dwornym Bor
zwanym у za mły-
nem pod Ogrodnika-
mi po prawey ręce
drogi do Werenowa idą-
cey

Dito na pustoszy w
Deynowie

Jarki w spichrzu od-
mierzono beczkę iedną,
garncy dziewięć . . .

Jęczmienia D-o beczek
trzy, osmin cztyry, gar-
cy dziewięć

Gryki D-o beczek trzy,
osmin trzy, garcy pięt-
naście

Pszenicy D-o osmin
dwie
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1
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4
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9

9

15

Siemienia lnianego
garcy dwanaście . . .

Siemienia konopnego
osmin trzy

Słodu jarczanego oś-
min siedm, słodu ięcz-
miennego osmina iedna

Latus efficit . .

Soli garcy sześć . .

Słoniny funtów siedmnascio, wędliny
funtów dziesięć, efficit funtów 27.

26

3

8
6

12

9

6

Specyfikacia obory.

Krowy doyne. Ryża z gło-
wą, pbdbrzuszem у nogami
tylnymi białymi z odmianą
na piersiach у na nogach
przednich lat 5

Czarna lat 12
Ryża lat 5 .
Karogniada lat 4 . . . .
Czarna łysa lat 5 . . . .
Ryża z odmianą na głowie

lat 5
Ryża, cynki białe lat 12 .
Karo-gniada lat 8 . . .
Gniada łysa lat 10 . . .
Czarna z podbrzuszem bia-

łym, ogon od końcu у tylne
kopyta białe lat 6 . 10 efficit

Krowa gniada cielna lat . 8
Pierwiastki: Biała ryżopstro-

kata lat 3 doina
Czarna z odmianą pod ło-

patką lat 3 doina . 12 efficit
Czarna lat 3 cielna . . .
Młode: Byczek karo-gnia-

dy iednoletny
D-o gniady ż głową białą

iednoletny .
Ciełuszek iednoletnych . .

Sztuki.

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
5
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Byczek tegoroczny alias
sysun

Ciełuszek tegorocznych dito
1
5

Latus efflcit .

Świnie: Wieprzów trzyletnich
Macier starych
Świnka dwuletna . . . .
Roczniakow podswmek .. .'
Knurków roczniakow 21 efflcit
Ptastwo: Indyczka 1, a pod
ą; jaj П
Gęsiorow 2, gęsi 8 a pod

niemi jaj 27 .
Kaczorów 2, kaczek 8 a

pod niemi jai 36
Kogutów 2, kokoszek 8, a pod
niemi jai 20

efficit .

Naczynie różne.
Sprzęt folwarczny: Stół ma-

lowany 1, stołów ordynaryi-
nych popsutych 6, stołków sta-
rych 3

Krzesło z poręczą, skurą
czarną obite, w którym w sie-
dzeniu skury niema, iedne .

Krzesło skurą czerwoną obi-
te, stare iedne

Cebrów zgodnych do uży-
wania 3, wiadro stare 1, boika
dobra 1, łóżek 3 . . . . .

Kadzi większych starych 4,
kadź mnieysza stara 1, ale
ieszcze zgodne . . . . . . .

Garnków do mleka 17,
czółno 1, skrzynia na rybę . 1

Browarne: Czopów roboczych
dobrych 2, .czop. .w. ziemię
wkopany 1, trąbnica dobra
1 a starał

Koryto piwne stare 1, ko-
ryto do zalewania słodu dobre
1, ryn starych 8, leika 1 . . .

Łahun 1, kuf dębowych
dobrych 3, kufa stara 1, be-
czek dobrych_. 2, baryłek . 2

27
4
8
1
G
2

12

37

46

30

125

10

1

1

8

4

19

11

9

Blaszane: Garniec 1, kwarta
1, pułkwartowek 3, kwate-
rek 3, leika duża 1, leiek ma-
łych 2

Miedź: Kotłów miedzianych
dobrych у całych 2, kocioł
w którym dno przepalono całe 1

Czapka miedziana dobra 1,
stara przopalonal, trąb dob-
rych 3, a przepalonych . . 3

" Żelazne: Piła złamana po-
dłużna 1, poprzeczna stara 1,
zamków starych wiszących . 2

Łańcuch z kunicą 1, brona
z szesnasto zębami żełaznymi
1, piesznia 1

Gumienne: Pułbeczek dzia-
kielny dobry 1, osmina ko-
missyina 1, szesnastka stara 1

Szuflow 2, krobka słomiana 1
Młynowe: Heblów 2, piłka

1. dłoto ordynaryine 1, żło-
biaste 1, cyrkiel 1, klaczow 2

Hebel 1, świder 1, kocio-
łek miedziany w waluszu ma
brzegi popsute у popalone . 1

Różne: Koryto dla karmienia
świń stare w budynku gos-
podarskim

Koryto' dla karmienia pta-
stwa dobre 1, stare 1 w
chlewkach

Koryta stare w oborze . .
Koryto długie z przegródka-

mi dla karmienia wieprzów
przed wołownią na dziedzińcu

Brusów dwubocznych od
trzech sążni na dziedzińcu . .

Szuł dobrych pazowanych
do parkanów 8 stare 1 dito

Dylów piłowanych na most
przy młynie

W karczmie stołów dobrych

11

.3

8

4

3

3
3

8

3

9

3

9

8
o

Latus efficit . . . . 142

Nota. O.sinina Komissyina, wyżey za-
pisana pieczętowana.



Specyiikacyia remanentów od roku 1782 do roku 1787, w pierwszey kathegoryi z possessyi arędowney W .
Karpia у roletyły dzierżawców, w drugiey zaś z possessyi skarbowey z roku 1786 wynikłych, nie inkluduiąc

w to remanentów W. Jaskołda d. 23 aprila roku 1787 zweryfikowanych, spisana.

Eermaniszki mia-

steczko.

Kazimierz Łoszayc.

Ławryn Wołyniec.

Stefan Paszkiewicz.

Jan Papkiewicz
umarł . . . .

Poszulowa wdowa.

lozef Łoszakiewicz
z pustoszy . .

Symon Andrys . .

Jakub Gałas у Ja-
kub Kozak z pu-
stoszy Woycie-
szunskiey .

Jerzy Kły к . . .

Stanisław Birmin .

Andrzey Groblew-
ski

Od roku 1782 do roku 178łi «rędowne.
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Zboże pożyczone.

d

Ję
cz

m
ie

ń

O
w

ie
s.

G
ry

ka
.

G
ro

ch
.

0 ś m i n y.

—

—

-—

—-

—

—

—

—

—

' / 2

—

— •

— •

—

—

Z roku 1787 skarbowe.
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Wski

Za morgi całą wsią.

Symon Źuza. . .

Tomasz Hryszko
reszty za owies.

Łtwryn Sawołaye.

Stanisław Hryszko
reszty za owies.

Wolodzhunce'.

Stanisław Zuża, kc-
wal

Józef Gaydel

Porubiszkh

Michał v Jan Kozak-

Marcin Miel ко .

Maciey Mielko .

Maciey Andrys .

Kazimierz Zuża .

Eomasżkance:

Michał Mar- ]
cin

Jakub Woy-
sznis

Po-
go-

rzel-
ce.
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Szemiełewska,wdo •
wa

Michał Łoszayc wy-
szedł

Symon Łoszayc .

Tomasz v. Jan Ło-
szayc . . . .

Woycieszuny

Maciey Jurałayc .

Maciey Korzeń пік.

Jakub Lepieta . .

Maciey Lepieta .

Michał Lewoyc .

Andrzey Lewoyc
umarł . . . .

Maciey Gaydel .

Bar. v. Jakub Sa-
łanka . . . .

Józef Wierzeyski
umarł . . . .

M aciey Bouszka
• wyszedł . . .

Jerzy Bouszka . .

Maciey Hryszka
niedtłężny . .
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Веупог а:

Józef Lopieta . .

Jan Mielko v. And.
Woyszkis . . . .

Jak. Jurałayc v.
Jan -Wołynie . .

Michał Woysznis'.

Ławryn Korzennik.

Andrzey Babin .

Symon Babin . .

SymonLisowiec wy-
szedł

Maciey v. Marcin
Palewicz . . . .

Andrzey Lepieta .

Michał Marciun .

Mateusz v. Sym.
Korzennik. . . .

Jan Szamrey . .

Zpustoszy podym-

nego
Ławryn Sawałayc
z Ogrodników za
wołv

Szemielewska wdo-
wa zRomaszkancow
za wołv . . . .
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Woły nieć z Deyno-
wy wolu dawnego

" skarbowego.

Za słomę:

Z miasteczka: Ierzy
Klyk I

Gałas Kowal . 1

Jan Paszul . . 1

Ierzy Łoszakie-
w i e z . J / 2 . . . .

Z Porubiszek To-
masz Mielko VE .

Z Woycieszun: Ma-
ciey I(orzennik. 1.

Maciey Lepieta 1 .

Jakub Sałanka 1 .

Summa remanentu
do roku 1787 ap-
rila 23 dnia . .
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Specyfikacja remanentów na włości przez cią-g dzierżawy W.•• «L Pani Giertrudy Bykow-
skiey, Woyskicy Smolenskiey, iak się pokazało z wcrylikacyi od roku 1787 aprila 23 dnia

do roku 1790 apriła 23 dnia.

Легша nisslci miasteczko.

Jerzy Łoszakiewicz . . .
Jerzy Kłyk
Jan Paszul ;
Andrzcy Groblewski .
Bartłomiey Paszkicwicz .
Stanisław Zuza, kowal .
KrzysztolbwaŁoszakiowiczowa
Józef Kłyk
Krzysztof Paułowicz . .
Kazimierz Łoszayc . . .
Symon Andrys . . . .
Ławryn Wołyniec . . .
Andrysowa wdowa . . .
Tomasz Niewiadomski
Symon Andruszkiewicz .
Ławryn Sawalayc . . .
Macicy Wierzbicki, młynarz.
Stanisław Birmin . . .
Michał Małacłiowski z za-
ścianku Askordy . . . .

Wsie: Ogrodnih:
Krzysztof Hryszko . . .
Jan Dudko .
Jerzy Zuza

W uycieszuny.
J a k u b S a ł a n k o . . . .
J e r z y B o u s z k o
M i c h a ł L c w o y c . . . .
M a c i e y H r y s z k o . . . .
M a c i c y L e p i e t a . . . .
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M a c i c y K o r z e n n i k . . . .
J a k u b L e p i c t a
M a c i c y G a y d e l . . . . .

Deynowa:
Andrzcy Lepieta . . . .
Jan Babin
Andrzey Babin
Macicy Urba
Symon Babin

Romaszkance:
Bartlomiey Wołyniec . . .
Symon Łoszayc
Jan Szcmielewski . . . .
D-o pańszczyzny męskiey
dni 44, białogbwskiey dni 14,
czyni dni 58 iak w liniach.

Porubiszlii:
MichałMicliniewicz . . . .
Macicy Mielko .. . . . .
Macicy Andrys
iMarciii Mielko

Summa remanentów

Spccyfikacyia zboża rozdanego na włość
Hermaniską, to iest żyta ])O Janie Wołyn-
cu wyszlym z Deynowa у grochu, rema-
nentem w gatunku podłym zostawionego
przez J . W. J . P. Jantowskiego, komis-
sarza cywilno—woyskowego powiatu Mo-

zyrskiego, roku 1790 w aprilu y m a i u .

. Z miasteczka:
Jerzy Kłyk
Jerzy Loszayc
Symon Missura • . .•
Andrzey Groblowski .
Symon Andrysz . . .
Bartlomiey Paszkiewicz

Z "Woycieszun:
Jerzy Bouszka . . .
.Jakub Salanko . . . .
Michał Lewayc . . .
Macicy Hryszko . . .

1/2

1

2
—
—
2
—

—
21/2

—
—

3

«У,

—
—

1V2

—

_

1/2

2 Уз

14V2

1
—

1
—
1

—

—

—

82/l8

—

—

_

—

—

___

3

8
1
8

60

—
—

2
—

1
»

.

_
—

27

1
—

_

—

—

_

—

IV»

—
—

_
—-

—

—

3/l8

—

____

V»
l/2

1
V2

1

5

—

1
1

—_
_

1

1

—

—

7

—

10
10

20

10

—

—

120

1

2
—

1
,

—

1

.—

—

102

—

—

38

— •

84

—
—

_

—

_

—
_____
—

60 21

Żyto
0 s m

' i2/l8

'«/te

• 1 2 / l 8
6/l8

G/l8

1
t

1
1

9/l8

Groch
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Z Ogrodnik: Jan Dud- |
ко

ТІ Porubiszck: Marcin
Mielko . . . . . . . .

Z Romaszkancow: Łu-
kasz Szemielewski . . .
ISumma remanentów . .

iSpecyfikacyiadokumentow:
Roku 1789 augusta 17

d. Regcstr dymów w ma-
iętnosci Hermaniszkach
zaprzysiężony przed komis-
syił\ powiatu Oszmian-^
skiego

Roku 1789 augusta 17
d. Regestr wysiewu żyta
у wszelkich przychodów
w maiejnosci Hermanisz-
kach zaprzysiężony przed
tąż komissyią
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Her m a n i s s k i m i a s t с с z к о.

1. Ierzy Gałas, żona .Regina, synowie Jakub żonaty, Ierzy 26, żona Jakuba Katarami, córka
Maryana, syn Kazimierz 1

2. Jakub Kozak po Symonie Mosiukiewiczu, żona Anna, córka Anna 6, Agata 3, brat Sta-
nisław, żona Katarzyna, Symon Mosiukiewicz teść . . . . . ; .

3. Jerzy Kłyk, żona Anna, syn Macicy 16, córki: Anna 13, Krystyna 6, Koza 3 . . . .

4. Leon Galas woyt za ustąpione gwałty, żona Katarzyna, synowie Piotr 18, Symon 9, cor--
ki Anna 16, Maryanna -7 . . . . .

5. Stanisław Birmin, żona Katarzyna, syn Franciszek 2, córki Anastazya 7, Maryanna 5,
matka, siostra Anna

6. Jerzy Łoszakicwicz, żona Anna, synowie Piotr 18, Kazimierz 7, Tomasz 16, Krzysztof 6,
córka Maryanna 4

7. Andrzey Kiziul, żona Katarzyna, syn Mateusz 2, córka Maryanna 5

8. Kazimierz Łoszayc, żona Krystyna, syn Sylwester 15, córki Katarzyna, Krystyna 9, maj
Katarzyny Maciey Andrysz ,

9. Maciey Maszukiewicz wdowiec, synowie Tomasz 16, Symon 14, Bartłomiey 8, Joachim 4
Maryanna teścia . . . . . . . . . . .

10. Symon Andruszkiewicz zachoży, żona Agata, syn Wincenty służy u x. plebana Herma
niskiego, córki Anna 20, Wiktoryia 16, służy w Porubiszkach u dziesiątnika, Euirozyna 12 . .,

11. Józef Kłyk, żona Katarzyna, synowie Stefan 12, Jerzy 2, córki Maryanna 8|
Klara 4 .!

12. Symon Andrysz, żona Katarzyna, synowie Marcin 10, Rafał 5, Bartłomiey 2 . . . .. .;;

13. Symon Misiura po Janie Paszulu, żona Regina i

14. Krzysztof Łoszakiewicz po Janie Baranowskim pryrnak, żona Maryanna, syn Gabryel lij
pasierzby Woyciech 15, Stanisław 13

Tenże pod Porubiszkami mórg wytrzebiony z Paszulem po połowie zarabia

15. Michał Wołyniec, żona Maryanna, synowie Stanisław 15, 'służy w Pieregancach,. Maciei
8, córki Katarzyna 12, Maryanna 2, szwagier Bartłomiey służy u J. P. Jankowskiego przeszłegl
dzierżawce Hermaniszek, Katarzyna wdowa . . . . . . . ' . ]

16.. Józef Gałas, żona Agata, Jerzy Klimaszewski pułdomnik, żona Agata, syn Józef 1 . .
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17. Bartłomiey Paszkiowicz, żona Regina . '

18. Maciey Papkiewicz po Bartłomieju oycu zmarłym, brat Kazimierz służy w Pieregańcach,
siostra Maryanna, Symon mąż iey, córka Maryanna 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tenże po Symonie Jurałayciu trzyma у płaci .

19. Tomasz Niewiadomski, żona Agata, córki Maryanna 18, Katarzyna 12 •'.

20. Maciey Mowsiey nieżonaty, bratowa (porzucił ią mąż) Katarzyna, synowie Mateusz 12,
Symon 10, Ludwik 7, Grzegorz 1, od tego odpisano od płaty, ponieważ niewychodzi . . •.

21. Andrzey Groblcwski, żona Katarzyna, syn Jakub 8, córki Maryanna 4, Anna 2 . .• .

22. Andrysowa wdowa, synowie Wincenty 19, Tomasz 6 . . .

23. Michał Hryszko, żona Maryanna

24. Maciey Wierzbicki, młynarz, żona Maryanna, syn Jakub 2.

Tenże drogę dziakielną iedną służy.

Andrzey Kiziuł po Michale Paszulu trzyma

Leon Galas, woyt za pustoszę po Ławrynie Sawolayciu płaci przyiąwszy dobrowolnie część
gwałtów . :

Michał Hryszko za pustoszę po Stanisławie Zuzie kowalu

Kazimierz Łoszayc za pustoszę po Ławrynie Wolyncu • . . . .

Po lozefie Łoszakiewiczu Symon Andruszkiewicz od lat 12 zarabia, więc у do linij nie cią-
gnie się 2A morga . . .

Tenże lózef Łoszakicwicz udzielnie na zaścianku Wolodzkiszkach mieszka, przeto plac się
kassuie, a mórg 1 zapisuie się .

Całym miasteczkiem za. wygon у podymne składaią у płacą

Grunt z dawna do arędy należący takoż płaci się z arędy

Arędy roczney z karczmy złł 18S0 у łoju funtów 40 złłcłi 16

Kątnicy: Jakub Łoszakiewicz

Bartłomiey Juralayc

Stankicwiczowa wdowa '>

Summa cfflcit .

Nota. Symon Andrysz dla wielkiego ubóstwa porzucił grunt, który bierze Iózcf Gałas z
ozawiązkiem płacenia czynszu у dziakla takiego, iakie opłacał Symon Andrysz iak iest w linij ach
qopisano.
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Z a s с і а п'є к A s к а г d у .

1. Jerzy Małachowski, żona Maryanna, syn Kazimierz, córka Katarzyna,
brat Jerzy, żona Roza, córka Ewa

Zaścianek W o lodzkiszki.

1. Iozef Łoszakicwicz v. Paulewicz, żona Roza, Syn Leon 18, córka
Anna 14 .

Wieś Ogrodniki.

1. Jerzy Zuza, żona Maryanna, synowie Jan 17 uciekł do Wilna у iest
u slosarza w klasztorze S. Ignacego, Macicy 4, córki Katarzyna 15, Anna 11,
Krystyna 2 "

2. Maciey Werbel po Janie oycu zmarłym, żona Katarzyna, córki Kata-
rzyna 4, Krystyna 2, bracia Antlrzey 40, Jerzy 20, matka Katarzyna wdowa .

3. Stanisław Hryszko po Tomaszu oycu umarłym, Jan Łoszakiowicz pry-
mak, żona Maryanna, synowie Maciey 10, Franciszek 4, córka Anna 6, siostra
Stanisława Katarzyna 21

- 4. Jan Zuza, żona Katarzyna «

5. Marcinowa wdowa, syn Marcin, żona Maryanna, córka Agata 2 . . .

6. Jan Dudko po Jerzym Marczunic umarłym, bracia Jerzy 19, Michał 15,
matka Krystyna

' 7. Krzysztof Hryszko, żona Katarzyna, syn Michał 6, siostra Mary-
anna 20 . . r , .-

Tenże za szmat gruntu po Leonie Galasio

Całą wsią. za wypust czyli morgi siano у podymnego składaią у płacą .

Summa efficit •

Wieś Wotodzkance.

1. Maciey Ławrusewicz, żona Regina, synowie Andrzey, żona Katarzyna,
Jakub 19, córki Teressa 17, Anna 13, Krystyna 8, Agata 5

2, Krzysztof Żuza po Stanisławie oycu zmarłym, żona Katarzyna, syn
Jerzy 6, córki Agata 13, Regina 3 * . . . . . , • ІЇ*,
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І 3. Лап Zuza, żona Maryanna, syn Michał 1, córka Katarzyna • 1.3,"•! bracia
^Kazimierz, żona Agata, syn Kasper 3, córka Katarzyna 5, brat Michał* żona
'Katarzyna, Marcin bratanek 11 .; . i

i 4. Andrzey Biczęl prychoży, prymak po Stanisławie Hryszku zmarłym,1

jżona Krystyna, Maryanna wdowa, matka; córka Teressa 13, Katarzyna 9, An-
na 5, Regina 1, Stanisław 22, Tomasz 13, bracia . . . . . . . . . . . .

j 5. Iózef Gaidel, żona Katarzyna, szwagrowie Andraey 17, Karol ]3, Sta-
j nisław 6, szwagierki Anna 16, Teressa 7 • . . . .

; Maciey Ławrusewicz у Jan Żuza po kowalu, zarabia jak kowal . . -. .

. Maciey Masiukiewicz z miasteczka Hermaniszek zarabia у płaci . .

' Całą. wsią składaią у płacą oraz za */» у morgi 2x/2 dotąd bezpłatnie
używane

Summa efficit . . . . . . . . .

Wieś W о у с i e s z u n у.

1. Maciey Jurałayc, żona Apolonia, synowie Jerzy 18, Jan 12, córki Ro-
zalia 14, Teressa 9, Krystyna 3 • . .

Tenże z pułwłoki pustey płaci

2. Maciey Hryszko, żona Agata, syn Marcin, córki Maryanna 15, Krysty-
na 13, Katarzyna 3 . .

Tenże ma robić pańszczyznę do żniwa po dniu iednym, a po zakończeniu
żniwa swoiego powinien pełnić taką pańszczyznę, iako iest w einijach zapi-
sana

3. Michał Łewayc, żona Anna, synowie Jerzy 25, Mateusz 18, Paweł 13,
Symon 5, Łukasz 2

4. Maciey Hryszko drugi, żona Teressa, synowie Jerzy 4, Michał 2,
bracia Jan, żona Maryanna, Michał 18, Krystyna matka v. teścia

5. Maciey Gaydel, żona Katarzyna, syn Масіезг, żona Maryanna, Katarzy-
na siostra kaleka

6. Jakub Sałanka, żona Maryanna, córka Anna 9, brat Jan służy u J.
P. Golmonta, Krystyna matka

Pustosz po Michale Bouszce dwór trzyma

7. Jakub Bouszko, żona Maryanna, Synowie Michał 15, Bartłomiey 14,
Maciey 4, córki Katarzyna 17, Krystyna 9,

Jakub Kozak у Jakub Gałas z miasteczka zarabiaią у płacą

Całą wsią składaią у płacą z potrąceniem siana kit 4VE na pustoszy . .

11 19
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Miasteczko Hermaniszki trzyma у płaci

Pustoszy trzy po Macieju Lepiecie, Macieju Korze wniku у Jakubie Le-
piecie dwór trzyma

Summa efficit

Wieś D є у n o w a:

1. Andrzey Woysznis, żona Anna, syn Symon 3, córka Katarzyna 8,
pasierzb Michał 15

2. Michał Woysznis, żona Katarzyna, córka Anna 4, brat Maciey, żona
Agata, córka Katarzyna, Agata teścia stara • . . .

3. Kazimierz Michniewicz po Ławrynie Korzewniku, żona Krystyna, synowie
Maciey 14, Jan 6, Regina 11 . . . . . . . . . . . . .

4. Andrzey Babin, leśnik, żona Maryanna, synowie Marcin 28, Bartlo"
miey 17, Symon 11, Krzysztof 8, córka Йагуаппа 5 . . . . . . . . . . .

5. Symon Babin, żona Anna, synowie Maciey 19, Jan 18, Andrzey 12,
Symon 4,* Krzysztof 1, córki Maryanna 10, Katarzyna 21, Katarzyna 8
druga ,

6; Adam Babin po Janie oycu zmarłym, nieżonaty, bracia Symon 13
Jan 8, siostry Maryanna 18, Anna 5, Bartłomiey pułdomnik, żona Krystyna,
córki Maryanna 18, Katarzyna 10

7. Jakub Wołyniec, żona Anna, syn Franciszek 20, córka Anna wdowa,
syn Maciey 10, brat Maciey wdowiec

8. Maciey Lepieta po Andrzeju oycu zmarłym, żona Anna, córki Kata-
rzyna 5, Anna 2, brat Augustyn 10, siostra Maryanna 13

9. Bartłomiey Babin, żona Krystyna, syn Wincenty 2, córka Katarzyna,
brat Symon 20, siostry Maryanna" 18, Agata 13 . . . . . . •.

10. Jan Babin, żona Maryanna, synowie Adam 7, Andrzey 2, córki Ana-
stazyja 12, Maryanna 5, Kazimierz Lepieta pułdomnik, żona Maryanna, Mi-
chał teść, wdowiec . .

11. Symon Korzennik, żona Katarzyna, syn Franciszek 8, córka Anna 2,
brat Jakub 20

Tenże po Ławrynie Korzenniku

Pustoszę trzy po Ióżefie Szamreju, Janie Wołyncu у Marcinie Palewiczu
v. Urbie dwór zarabia, takoż у po Symonie Lisowcu

Pustosz po Janie • Lepiecie Michał Woysznis zarabia у płaci

Za wygon podymnego у siana stacyjnego do roku składaj у płacą . .

•Summa efficit
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,W i-e ś Я o m a s z к a ń с е:

1.Andrzey Wołyniec, żona Maryanna, syn Jerzy 21, bratanek Tomasz 20.

2. Baltromiey .Wołyniec, żona Teressa, synowie Maciey żonaty, żona Ka-
tarzyna, Jerzy 15, Ławryn 13, Jakub 8, córki Katarzyna 11, Agata 5, Ma- •
ryanna 1 . . : .

3. Andrzey Sawałayc, żona Katarzyna, brat Jan 15, siostra Maryanna 14,
Krystyna macocha . . . . : . . . . - . . . , .

4. Michał Marciun, żona Maryanna, synowie Maciey 8, Tomasz 5 . . . . '.

5. Anna wdowa po Jakubie Woysznisie, synowie Ławryn 17, : Symon 4,
córka Maryanna 12 . . . . . . .

6. Krzysztof Łoszayc, żona Katarzyna, syn Jan, żona Anna, syn Karol 8,
córka Rozalia 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V6 gruntu do inwestygacyi została, z ktorey płaca nie ciągnie się . . .

7. Maciey Marciun, żona Regina, syn Maciey, żona Roza, Agata siostrze-
nica, Kazimierz Marciun

8. Maciey Woysznis leśnik, żona Regina, synowie lózef, Jakub 2, córka
Barbara 8, bracia Jerzy, żona Krystyna, Ławryn 21, Marcin 17, syn Michał
Jerzego, Regina matka stara

9. Łukasz Ptaszynski, Regina żona, synowie Jan 21, Marcin 11, córka
Maryanna 9

10. Maciey Kozak, żona Agata, synowie Symon 16, Jan 12, Marcin 7,
Paweł 1, córki Krystyna 18, Agata 15, Katarzyna 4 '.

11. Kazimierz Łoszayc, żona Katarzyna, synowie Symon 20, Andrzey 18,
Jan 4 • ;. . .

12. Jan Łoszayc, żona Anna, syn Antoni 7, bracia Jerzy żonaty, Piotr 10»
siostry Teressa 17, Agata 13, Matka Maryanna, bratowa Krystyna ,

13. Jan Łoszayc drugi, żona Maryanna ;

1.4. Kazimierz Woysznis po lózefie oycu zmarłym, żona Agata, syn Adam
3, córka Maryanna 12

15. Symon Łoszayc, żona Maryanna, synowie Marcin 15, Franciszek 11 .

Całą wsią składaią у płacą

Summa efficit

2

6 142633

6
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Wieś JPorubissk i.

1. Michał Michniewicz, żona Katarzyna, synowie Krzysztof 10, Maciey 8,
córki Krystyna 16, Maryanna 6 . . . . . . , . • . . . .

2. Tomasz Mielko, żona Katarzyna, syn Jan 1, córka Elżbieta 9 . . . .

3. Jan Kozak, żona Anna, synowie Andrzey 8, Krzysztof 5, córki Anna 9
Krystyna 7, brat Gabryel 16. Tenże у z pustoszy płaci . . .

4. Marcin Mielko, żona Ewa, synowie Michał 9, Iózef 8, Stefan 5, córki
Anna 17, Katarzyna 6

5. Maciey Mielko, żona Regina, syn Jakub 5, córka Anna 3, bracia Ka-
zimierz 16, Leon 6, oyciec Maciey, żona Katarzyna

6. Maciey Andrys, żona Maryanna, synowie lozef, żona Krystyna, Marcin
16, Symon 20 służy w Wilnie u Kuczynskiego garbarza, Ławryn 9, wnuk
Michał 4, wnuczka Roza 3

7. Kazimierz Żuża, żona Dorota, syn Krzysztof 8, córka Krystyna 11,
Anastazyia 5, szwagierka stara

Tenże drogę iedną tylko do Wilna zasłużyć powinien, a od wszelkich po-
winności wolny do roku 1792 podług karty płacąc jak iestw linijach

8. Andrzey Michniewicz, żona Krystyna, synowie Iózef 19, Jerzy 5, córki
Maryanna 16, Katarzyna 10, Awdonia 3 .

Tegoż mórg 1 pod dyfferencyią zostaie od Łoszakow

Ten grunt kto używa po złł. 8 z л іокі płaci

Za wygon całą wsią płacą oraz podymnego у za siano daią

Taż wieś do inwestygacyi trzyma zaścianek sianożętny у zarobotki bez
płacenia

1

1

1 2

3

iSumma efficit 713 25
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Summaryusz gcneralncy intraty tale grosza gotowego iako też z taxy krescencyi
wypadający.

Grosz gotowy: Czynszu z całey włości
Podroszczyzny Dito
Groszowego od czynszu у podroszczyzny . .
Arędy z karczmy у młynu

Z.a daninę: Owsa dziakielnego beczek 295/s afl. 20
Siana stacyinego kit 1024 agr. 10
Gęsi dziakielnycli sztuk З1 2 afJ. 1 gr. 10 .
Kur dziakielnycli D-o 115 Уз a gr. 15 . . .
Jay dziakielnych D-o 1155 a gr. 1 . . . .
Łoju kontraktowego-kamień 1

Nota. Poletek pierwszy, Bor zwany, ma w sobie
morgów 48, przydatek do tegoż poletku pod Ogrodni-
kami po prawey ręce drogi idącey do Werenowa ma w
sobie morgów 14 czyni wszystkich morgów 62

Poletek drugi, Siedlisko Ogrodników zwany, ma w
sobie morgów 72x/2.

Poletek trzeci, Hliniśzcze zwany, ma w sobie mor-
gów 345/c, przydatek do tegoż poletku pierwszy Siedli-
sko Ogrodników wraz przy grobli zawiera w sobie
morgów 14, przydatek drugi za wsią Ogrodnikami za-
wiera w sobie morgów 15Уг czyni wszystkich morgów
64 з.

Czyni tedy w trzech poletkach dwornych morgów
wszystkich 1985/6.

Te 1985/o dzieląc na trzy części wynosi na usiew
żytny morgów 66 prętów 8х/з, a licząc na mórg 1 po
1h żyta komissyiney wynosi na rok 1 wysiewu żyta be-
czek І6 2, licząc w w ziarn 3 czyni beczek 49'/2/licząc
beczką 1 a fl. 24 . . • . •

Jarki sieiesię bk 2 2 w ziarn 2 czyni bk 5 a fl. 24.
Pszenicy iarey bk 2/s D-° 2 Dito Чв a fl. 4l/t . .
Icczmienia bk З'/a D — 2 D-° bk 7 а fl. 20 . .
Owsa bk 9V* D — 2 D = bk 181/2 afl. 16 . . .
Gryki bk 2 D = 2 D-° bk 4 afl. 16
Grochu bk 3/8 D-° 3,D-° bk l»/s afl. 24 . . . .
Siemienia lnianego garcy 12
Siemienia konopnego 3/« afl. 5 • . •

S u m m

Szczegulna

Zło-
ta.

2394
460

95
1880
592
341

42
57
38
16

1188
120

18
140
296

64
27
4

15

Gro-
sze.

5

15
10

22>/2

15

effi-
cit.

effl-
cit.

Ogulna.

Zło-
ta.

4829

1088

jefli-
cit. 2244

Gro-
sze.

10

27«



- 77 -

. Siana przątnie się podług speeyfikacyi wozów 133,
z kturego na expons iuntli detrunkiiie się wozów 40,
zostaie wozów 93 afl. 4

Za pustoszę. Znayduią się we wsi Doynowie pusto-
szy trzy, iodna poSymonie Lisowcu, na ktorey wysiewa
się żyta dwornego beczelc 22/s komissyinych; druga po
Iozefie Szamreju, na ktorey posiano żyta beczka 1 starcy

iary; trzecia po Marcinie Palewiczu w. Urbie, na ktorey
ż t ' b i i * t i l

y; p , y
posiano żyta'bici */* toyżo miary, a że się mogą znalcsć
gospodarze na te osiadbsci wiec iak z włok ziemiańskich
ciągnie się; to iest z pustoszy po Symonic Lisowcu czynsz
z groszowym fl. 62. Dziakla: owsa bka 1 fl. '20,
gęś 1 fl. i gi\ 10, kur 2 Л. 1, jaiek 20 gr. 20; z pu-
stoszy po Iozefie Szamreiu czynsz z groszowym 11. 62,
dziakla: owsa 4/s fl. ДО, gęs "l 11. 1 gr. ДО, "kur 2 fl. 1
jaiek 20 gr. 20, a z pustoszy po Marcinie Palewiczu v.
Urbie z włoki ciągley czynsz z groszowym fl. 16 gr.
16, dziakło: owsa ~Vs fl. lO, gęsi l/2 gr'. 20, kura gr.
15 jaiek 10 gr. 10 czyni '

ДУ Woycieszimach znayduią się pustoszy dwie, na
pierwszey po Macieju Korzenniku posiano żyta ;iA mia-
ry starcy/a na drugiey .po Jakubie Lepiecie posiano
żyta beczkę I72 miary komissyiney. A że się mogą
znalesć gospodarze na te osiadłosci, więc z tych dwóch
włok ciągłych ciągnie sie tak: z pustoszy po Macieju
Korzeimiku czynsz z groszowym f]. 18 gr. 18. dziakła
owsa Ve 11. 10, gęsi ў 2 gr. 20, kura 1 gr. 15', jaiek 10
gr. 10, a z ])ustoszy po Jakubie Lepiecie czynsz z gro-
szowym fl. 18 gr. % dziakła owsa */в fl. 10, gęsi ]/2

gr. 20, kura 1 gr. 15 jaiek 10 gr. 10 czyni \\
Na pustoszę w Woycieszunach z włoki ciągley po

Macieju Lepiecie że się nie może znalesć gospodarz z
przyczyny iż nie iest zasiana, za czym na użytek w.
dzierżawcy w takowym podaie się składzie . " . ' . . .

Wysiewa się jarki 3/i<5 miary starcy wziarn. 2
Czyni з/е a l l ' 3 gr. 22 fl. 11 <.,-. (5
Dito pszenicy 3/з w ziarn 2 czyni (!/s

afl." 4 gr. 15 fl. 27 *
Dito ięczmienia 7s D-° 2 D-° 6/s

afl. 3 gr. 12 fl. 20 gr. 12
Dito owsa V» D"-° 2, D-o Б. ] afl. 20 fl 20
Dito gryki i/s D-° 2 D-° 2/K afl. 2 gr. 15 fl. 5
Dito grochu 2Ą D-° 2 D ° */s afl. 3 gr. 22 fl. И gr. 28
"W takowym że sposobie podaie się pustosz we wsi

Doynowie z włoki po lanie Wołyncu ."
Za pakt: Krów stanownych wycielonych у cielnych

znayduie się sztuk 11, pierwiastek wycielonych у ciel-
nych sztuk 3, od których licząc pierwiastek 2 za* krowę

372I

\QQ\

20

leifi-!
cit

4441 23

98| 16

|)8| 16
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iedną stanowną о П. 20 czyni Л. 250, a że w drugim
roku 1791 у w roku trzecim 1792 pierwiastki uczynią
się stanownemi, tedy licząc ob kruw 14 afl. .20 .czyni
fl. 280. Jn summa czyni fi. 810, dzieląc na lat trzy
wynosi

Od indyczki 1 pogłowia sztuk 4 afl. 4
Od gęci 8 dito po sztuk 3 czyni sztuk 24 afl. 1 .
Od kaczek 8 dito dito 5 dito 40 a gr. 15 . . .
Od kur 8 dito dito 5 dito 40 a gr. 12.. . . . .
Od świń maciorek 8 dito 6 dito 48 a fi. 1 . . .

Summa gencralney intraty

270
16
24
20
16
48

—

: —

—

effi-
cet

—

394

9000

Ustawa powinności włości Hermaniskiey.

1. Mieszczanie Hermaniscy czynszu z
kożdego placu długiego po złł. dwa. a z
krótkiego po złotym iednym płacić ad
haec kura 1, jai dziesięć podług dawnych
ustaw dawać maią, oraz z tych że placów
czy to większego, czy mnieyszego do żni-
wa czyli grabienia siana po dni sześć
gwałtu iedną osobą wychodząc z chaty
zasłużyć powinni, z włoki zaś przyiemney
czynszu po złłotych ośm, z morga pasz-
nego у sianożętnego po złotym iednym
płacić, oraz z morga sianożętnego po kit
pięć siana dawać maią; podwod cztyry
do Wilna, lub w inną stronę toyże, od-
ległości na rok ze zbożem krescencyinym
lub sianem zasłużyć powinni; na wartę
podczas bytności samego J. О хіесіа pa-
na lub komissarza do dworu Hermanis-
kiego, czyłe też kiedy konie biskupie na
paszy bywaią koleyną chodzić (co arędo-
wnemu possessorowi nie iest wolno). Ry-
by na potrzebę łowić, drzewa na potrze-
bę budowli gotowe z puszczy wozić, młyn,
walusz у groblę opatrywać, kapustę sa-
dzić у polewać, różne ogrodniny pleć, og-
rody gnoiem nawozić у owce myć ystrzydz
powinni.

2. Ciągli we wsi Ogrodnikach na
pułwłoczu mieszkaiący płacą po złotych
dziesięć iako z dawnych pomiarów w tych
szachownicach okazało się czynszu z każ-
dey pułwłoki, owsa miary starey dwor-
ney deptaney w strych mierzoney po pul-
beczki, tudzież puł gęsi, kurę iedną у jai
dziesięć daią; pańszczyzny poczowszy od
S. Jerzego do S. Marcina po dni dwa z
wołami, a trzeci dzień pieszo lub z ko-
niem podług potrzeby dworney zasłużyć
powinni, a od S. Marcina do S. Jerzego
po dwa dni z czym dwór każe odbywać
maią, ad haec. gwałtu * dni sześć na rok
iedną osobą z chaty do żniwa lub grabie-
nia siana wychodząc zasłużyć powinni;
z włoki zaś przyiemney, którą dla więk-
szey sobie przyirnuią wygody, płacić maią
po złotych ośm bez żadney inney daniny
у wysługi dworowi, takoż od morga sia-
nożętnego у pasznego tak płacą iak у
mieszczanie.

3. Ciągli w innych wsiach mieszkaią-
cy na pułwłoczu przyiemnym у na puł-
włoczu siedzibnym czynszu po złotych
szesnaście płacić maią ad haec owsa dzia-
kielnego miary starey dworney w strych
miorzoney pułbeczki, puł gęsi, kurę iedną
у jay dziesięć dawać maią, pańszczyznę
у gwałty ta-koż służyć maią jak у Ogród-
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niki; z iwłoki zaś, przyiemney, którzy nad
wyrażenie wyższe trzymaią po złotych ośm
płacić powinni, z morga tak sianożętnego
iako też pasznego po złotym iednym pła-
cić, maią.

4. Boiarowie włości Hermaniskiey na
pułwłoczu siedzibnym у na pułwłoczu
przyiemnym mieszkaiący czynszu maią
płacić po złotych trzydziescie sześć у ry-
ską iedną drogę odbyć maią lub w inną
stronę tey odległości, ałbo za nieodbyciem
po złotych dwadziescie zapłacić; ad haec
gwałtu do orania na żyto lub iarzynę dni
cztyry .y do żniwa lub grabienia siana dni
sześć odbyć powinni. Dziakło równo z
cięgłymi dawać powinni; z morgów siano-
żętnych у pasznych po złotym iednym
płacić maią, prócz którzy trzy maią. po
pułtory włoki tak płacić maią iak iest w
linij tego inwentarza zapisano.

5. Ziemianie włości Hermaniskiey z
włoki takowey że czynszu płacić po zło-
tych sześćdziesiąt, oraz dziakło iak w li-
nij inwentarza zapisano dawać maią bez
żadney inney dworowi wysługi, oprócz
poiechania konno z listami w interesie
skarbowym у drogi dziakielney.

6. Włościanie Hermaniscy cztyry dni
na rok na szarwark do reperacyi budyn-
ków dwornych, młynu, • karczm etc. od-
być powinni.

7. Siana stacyinego cała włość bez
ехсерсуі wszyscy tak mieszczauie iako
też ziemianie, boiarzy, ciągli, woyci i ciun
zarównie dawać maią tyle, ile iest pod
każdą wsią wyrażono у zapisano.

8. Każdy gospodarz drogę iedną dzia-
kielną prócz wszelkiey powinności z dzia-
kłem lub zbożem krescencyinym odbyć
powinien.

9. Ciągli włości Hermaniskiey wszyscy
bez ехсерсуі prócz woyta у ławnika co
tydzień na strożę tygodniową w koley do
dworu chodzić powinni, a ci którzy tę
strożę w którym tygodniu odbywać bę-
dą, na pańszczyznę iuż iść nie maią, to
iest stróż ieden у stróżówka iedna.

10. Ciuna, gospodynię у pastucha

wcale zdrowych у pilnych ludzi z siebie
przystawiać maią, którym płacą odzieżą у
ordynaryia zwyczaina ze dworu, iaka się
zawsze dawała dochodzić powinna.

11. Na budowlą młynu lub spustu, ie-
żeliby tego wyciągała potrzeba wszyscy
bez ехсерсуі rożney kondycyi poddani "po-
trzebne materyały. z swoich dni wywieść
maią у do budowli robotnika dostarczyć
maią koleyno, oraz gdyby w czasie wio-
sennym lub iesennym lub którego kol-
wiek czasu groble młynową zerwało lub
zepsuło w małey części, wszyscy hurmem
do ratowania stanąć powinni у należycie
opatrzyć у zafundować groblę, ad haec
mosty у mościska, do siebie należące, re-
parować, a nowe budować powinni.

12. Także iest powinnością tey włości
na wszelką dworną у karczemną budowlę
hurmem z swoich dni wywieść z puszczy
materyały, a co do budowłi pańszczyzna
nato obracać się powinna, czego z swoich
dni dopełniać nie powinni iak tylko po-
trzebne sprowadzić materyały.

13. Soi z przystani na rozdanie włości
sama włość z swoich dni sprowadzać po-
winna ad fundum. Do innych zaś maięt-
nosci gdy sprowadzać będzie, skarb obo-
wiązanym iest im bonifikować zato.

14. Włościanie trunków "na stronie
brać niepowinni ani też po cudzych szyn-
kach. W takowym przeświadczony prze-
stępstwie trzydziesto plagami ukarany być
ma у złotych cztyry sztrafu zapłacić po-
winien. Wódki у piwa po domach na
żadne biesiady robić nie maią pozwolenia,
prócz na wesela wódkę od pułbeczki żyta
у piwo od pułbeczki słodu, za co kont-
rontuiąc się do ustaw innych maiętnosci
kapszczyzny złł. cztyry kotłowego płacić
maią, pędzić zaś nie gdzie indziey iak w
browarze arędarskim, a kiedy na stronie
to chyba za iego pozwoleniem.

15. Kredytu włość więcey w szynkach
zaciągać niema iak bogaty złł. cztyry, a
ubogi złłch dwa, a zatym kładniesię ta
wiadomość w inwentarzu, aby dwór lub
arędarz więcey nie kredytował pod prze-
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padkiem wyższości, a włościanie do ubóstwa
ścisłego z wieJkicli kredytów nie przychodzili.

16. Ziaden włościanin niema mocy mi-
mo wiedzy dworu у arędarza zbywać wo-
łów, krów у innego dobytku, chyba za1

oznaymieniem się у pozwoleniem dworu.
17. Dostrzegać ma dwór aby włościa-

nie eudzopańcom gruntów swoich nienay-
mowaJi, a tym bardziey nie zastawiali, gdyż
ztąt różne kłótnie у dyfierencyie rodzą się,
a gdyby takowe przestępstwo ukazało się,
przestępca przykładnie ukarany być, ma
a grunt lub sianożęć takowa, na dwór za-
brać у dysponować.

18. Dawną у to iest usfanową aby wło-
ścianie do cudzych młynów nie ieździli, a
przecież takiemu edyktowi dali się słyszeć
przestępni, przeto teraz pod kara dworną
у winą talarów pięć na skarb zakaźnie .się.

1У. Gdy nie wyplatni będą ziemianie
lub boiarowie, tedy na ciągłych maią być
obróceni у za dług zawiniony skarbowi,
iako też у ciągli poty pędzeni do rożnych
robot dwornych, iako to budowli, trzebie-
;nia łąk у gruntów, trzebienia lub kopania
.rowów etc. nim się nie wyrobią skarbowi.
Dzień zaś każdy wysłużony pieszy na tęż
'należytosć liczyć się m:i po gv. І5, a z
iwozcm pędzjny od mili po gr. U.

20. Podyinnego mieszczanie tyle dawać
maią na iedną. ratę ile iest w Jinij inwen-
tarza zapisano, włościanie zaś po wsiach
mieszkający z włoki gruntu tak przy;em-
ney iako у siedzibney na rok po złł. pięć
у gr. siedm na opłacenie do skarbu Kze-
czy pospolitey wcześnie przed następującą
ratą każdą do dworu własnego importo-
wać maią.

. 21. Ciągłym ieżdżącym ze zbożem skar-
bowym do Wilna dwór przyjmować będzie
z drogą у nasypaniem po dni cztyry.

22. Lesnicze dwa co miesiąc z łunk-
cyi swoiey maią być examinowani ieżeli
iakowey szkody w puszczy nieinasz, któ-
rych uwolnienie od powinności wedle
kart im wydanych ma być trwałe.

23. Jest obowiąnzkiem dworu Hernia-
niskiego co rocznie opłacać anmiaty im-

sci xiędzii' Hermaniskiemu złotych dwde-
scie.

24. Podymnego dwór Hermaniski op-
łaca do kancellaryi Oszmianskiey z dy-
mów... corocznie, które włość wedle tego
inwentarza składa'у do dworu importuie,
oraz czopowe у kotłowe arędarza podług
kontraktu, a dwór opłaca.

25. Remancnta na włościanach w tym
inwentarzu opisane aby W. dzierżawca
one ile możności odbierał у wedle wole
skarbu хіесіа w każdym roku obracał
obliguie się.

26. Kladnie się wiadomość iak. iuż
iest napisano wyżey pod opisaniem pu-
szczy skarbowey, iż W. Domeyko dzier-
żawca Dombrowienski wedle wydanoy so-
bie assygnacyi "W. Sylwestrowicza, łowcze-
go AYifenskiego, ma pozwoloną puszczę
Mermaniską na budowlę Dombrowienską
nie zaś na opal, czego dwoi" Hermaniski
у lesnicze dostrzegać maią. Dwór tako-
wego wyprawadzonego drzewa expensu
w regestrze zapisze wiadomość, a Jesnicze
karty mieć powinni podług zaszłego onyin
zalecenia. Takowy inwentarz nmiętnosci
[Ierinaniszok л powiecie Oszmianskim le-
żącey dóbr stołowych J. 0. Xięscia imsci
biskupa AYilenskiogo przy osobnym kont-
rakcie w trylefną -arędowną possessyą wy-
puszczoney \\r. J. Panu Konstantemu W o-
Janowi Szambelanowi J. Kr. mści in fun-
do Ilern.aniszek sporządzony [łodpisuię
Pisań r. ku 1790, miesiąca A])rila 23dnia.
Takowy inwentarz rewersalny maiętnosci
Hermaniszek dóbr J. 0. X. Jmci biskupa
Wileńskiego stołowych w powiecie Osz-
mianskim sytuowanych roku 1790 Junij
3 dnia sporządzony podpisuię w llerma-
niszkach K. \Volan.



81 -

Ю—1790 г. 1 іюля.
Инвентарь фольварка Пештовянскаго пом -

щика Бурбы.
Aktykacyia inwentarza folwarku Pesz-

towianskiego na rzecz W-go Burby Szam.
Jk. mści.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt
trzeciego miesiąca Februaryi szóstego
dnia.

Przed aktami ziemskiemi W.-a Wi-
leńskiego stanowszy osobiście J. P. Jan
Siemaszko inwentarz folwarku Pesztowian-
skiego z intytulacyiami у pobocznemi ad-
notacyami, zawieraiący w sobie opisania
budowli, specyfikacyią pieniężnych у zbo-
żowych remanentów, takoż żywiołów, pta-
stwa, naczynia różnego, oraz włościan z
wyszczegulnieniem liczby gospodarzow z
dystynkcyią ludności, dobytku każdego po
osobnie, z wyrazem gruntów wiele którzy
posiada z opisaniem ich powinności у da-
niny dworowi przeznaczonych, według ru-
bryg oddzielnie na każdą rzecz dla dy-
stynkcyi zalinowanyoh, do akt podał, który
co do słowa wpisuiąc tak się wyraża.

Opisanie zabudowania. Z przyjazdu
przez wioskę od Jezna, pomiędzy staynią
a wozownią, po srzodku wrota na wpół
otwierające się na biegunach, prowadzące
na dziedziniec, na którym frontem ku
wschodowi pałacyk z drzewa sosnowego
mieszkalny, dużo już stary, od dziedzińca
у z końców gontami, a z tyłu dranicami
pokryty, kominów trzy nad dach wypro-
wadzonych maiący, do którego wchodząc
sień z dwuma okrągłemi okienkami bez
szklą, drzvi do oney na wpul otwierają
się na zawiasach, krukach у z zasuwką
żelazną; z sieni po Jewey stronie drzwi do
pierwszego pokoju poiedyncze na zawia-
sach, krukach z zapadłą klamką, probo-
Jami у Kruczkiem do zaszczepiania ze
srzodka, w onym posadzka z cegieł uło-
żona, stołowanie tarciczne, okien różno-
szybnych w drzewo oprawnych, z dołu na
wpuł otwieraiących się, na zawiaskach
Połamanych у szkło w wielu mieyscach

potłuczone maiąeych dwa, piec kafel kaf-
fowych z kominkiem dużym do sieni w
komin wyprowadzonym; z tego pokoiu
weyscie do sklepiku kształtem szaffy zro-
bioney zakryte, wchodząc do szyi drzwicz-
ki na wpół otwierają się na zawiaskach
połamanych, z zameczkiem starym bez
lducza; w szyi zaś do sklepiku drzwi tar-
ciczne na zawiasach z klamką у proboia-
mi żelaznemi; nazad powruciwszy drzwi
do alkierza, a te na wpół otwieraią się
na zawiasach у krukach żelaznych, we
srzodku okien podobnych iak w pierw-
szym pokoiu dwa, piec kaflowy z białemi
pasami, ze srzodka podpalający się, z ko-
minkiem w komin wyprowadzonym; z al-
kierza drzwi do spiżarni, na wpół otwie-
raiące się, polowa iedna na zawiasach, a
druga na głuchą zabito, w oney okno
różnoszybne, w drzewo oprawne, w wielu
mieyscach szkło wytłuczone maiące z ied-
ną kwaterą odmykaiącą się na zawias-
kach iedne; w alkierzu i spiżarni stoło-
wanie z tarczycz, a podłoga z cegieł da-
ne; zwróciwszy się do pierwszego pokoiu,
skąd ieszcze drzwi iedne czerwoną malo-
waną, do bokowki wiodące, na zawiasach
у krukach z haczykiem do zaszczepiania,
w oney okno różnoszybne z iedną kwate-
rą otwieraiącą się na zawiasach starych
w drzewo oprawne, szkło w wielu mieys-
cach potłuczone maiące iedne, piec z
pierwszego pokoiu ogrzewaiący, stołowa-
nie tarciczne, a posacka z cegieł ułożona;
z tey bokowki drzwi dwoie, iedne do
wychodku z tylu przybudowanego na za-
wiasach z klamką bez proboiu, a drugie
do stancyi na ptasznik obruconey na za-
wiasach z klamką у proboiem we srzodku,
okien dwa zabitych deskami, w gurze po
iedney kwaterze tylko dla światła, szkło
maiąeych, posacka z gliny ubita stołowa-
nie z tarczyc pogniłe, mmyscami powy-
padane; z tey stancyi drzwi у do sieni wy-
chodzące na zawiasach у krukach z za-
krętką drewnianą; z sieni z krzyżowaniem
na przepierzenie czynić się umyślone zro-
bionym, pokoi w swey wielkości podobny

i i



- f i g -

do pierwszego pusty, do'którego drzwi
na wpół otwierać się miały, iedna połowa
ha zawiasach, a druga na głucho zabita,
we srzodku piec w połowie kaffel białych
a w połowie sinych z kominkiem do sie-
ni w komin wyprowadzonym, posacka z
cegieł, stołowanie z tarczyc у okien czte-
ry deskami zabitych maiący, z tego po-
koiu drzwi do bokowki takoż prostey roboty,
uszaki tylko maiące, w oney okno iedne
duże deskami zabite, a drugie małe łu-
czywami założone, stołowanie z tarczyc, a
podłoga z gliny ubita; z tey bokowki
drzwi małe, na tyt pałacyku wiodące na
ghicho zabite. Cała ta budowla podmu-
rowania lub nowych pudrębow у dalszey
wielkiey reperacyi potrzebuiąca, okienic
siedm na zawiasach tylko maiąca. Nieda-
leko, ku sadowi od pałacyku idąc, po pra-
wey stronie lamus dwupiątrowy, nie zu-
pełnie ieszcze stary z drzewa czesanego
sosnowego w zamek zbudowany, z koncow
gontami, a od dziedzińca у'sadu słomą
pokryty, a w wielu mieyscach koniecznego
podmurowania potrzebujący, na dolnym у
gurnym składzie przedziały maiący; idąc
z budynku do dolnego składu wschodki
gładkie, prowadzące na ganek wciążny
obudwym dolnym przedziałom służący, z
którego do przedziału bliższego dolnego
drzwi tarciczne na zawiasach, krukach z
rączką, klamką у proboiami żelaznemi,
oraz z zamkiem wnętrznym у kluczem do
zamknięcia, we srzodku podłoga tarciczna,
zasieków mnieyszych po prawey stronie
dwa, a po lewey trzy, zaś większych koń-
cowych takoż (rzy у okienko podługowate
bez szkła w ścianie od sadu dla światła
wyrąbane. Nazad powruciwszy wschodki
takoż głatkie przez ganek wsciążny do
drugiego dolnego przedziału wiodące, do
którego idąc drzwi tarciczne na zawiasach,
krukach z rączką żelazną z zamkiem
wnętrznym у kluczem do zamkniencia;
westrzedzinie podłoga tarciczna, zasieków
większych dwa у mnieyszych dwa, oraz
okienka podługowate od sadu, szkło po-
tłuczone maiące; powracaiąc nazad przez

ganek wsciążny, z którego wschodki o
szczeblach iedynastu, na ganek piątra
drugiego prowadzące, z onego do przedzia-
łu górnego pierwszego drzwi tarciczne
na zawiasach, krukach z rączką do za-
mknięcia у proboiami, oraz z zasuwką ze
srzodka żelazną, w onym podłoga tarcicz-
na у okien dwa bez szkła z okienicami
na zawiasach bez kruczków zesrzodka za-
mykaiącemi 'się; ze srzodka tego przedzia-
łu drzwi do drugiego przedziału tarciczne
na zawiasach, krukach, z rączką у z za-
suwką ze srzodka żelazną, w onym pod-
łoga tarciczna у okien, szkło potłuczone
maiących, dwa, z których iedno na wpół
otwiera się na zawiasach у kruczkach że-
laznych, a drugiego okna tylko iedna po-
łowa odmyka się na zawiaskach у krucz-
kach żelaznych, oba te okna maią okie-
nicy ze strzodka na zawiasach zamykaiące
się. Z tego przedziału wschody o szczeblach
dwonastu na gurę przez oba przedziały
tarcicami wymoszczoną, pod dach prowa-
dzące, gdzie niektóre rzeczy składać się
mogą. Na przeciw tego lamusu po dru-
giey stronie pałacyku budynek czeladny z
drzewa sosnowego stary, dranicami po-
kryty, idąc do którego sień, do oney
drzwi na zawiasach z kruczkiem do za-
szczepiania bez proboia żelaznym у z za-
krętką drewnianą; w oney kuchenka z
drzewa zrobiona у ziemi do strzodka na-
sypana; z sieni po prawey stronie piekar-
nia, do ktorey drzwi na zawiasach, z klam-
ką zapadłą żelazną, w oney piec krzyżowy
do pieczenia chleba z gliny ubity у okien
cztery małych, w ścianie wyrąbanych, bez
szkła, z drewniańemi zasuwkami; z piekar-
ni do komory drzwi na zawiasach z klam-
ką do zamknięcia i proboiami żelaznemi,
w oney okienek dwa, kołkami zabitych;
w piekarni у komorze stołowanie z tar-
czyc, a podłoga z gliny ubita; nazad po-
wracaiąc z sieni po drugiey stronie wa-
rzywnia, do ktorey drzwi na zawiasach z
zakrętką drewnianą, w oney okien cztery
małych, w ścianie wyrąbanych, bez szkła
z drewniańemi zasuwkami у piec z gliny
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ubity; obok komora, do ktorey . z sieui
drzwi na zawiasach Y krukach 'z klamką
do zamknięcia у probohuni żelaznemi, w
oney okienek małych bez szkła, kołkami
zabitych dwa у pieczyk z kamieni ułożo-
ny; w warzywni у komorze stołowanie z
desek, a posacka z ziemi ubita. W końcu
czeladnogo budynku swironek stary pusty
z drzewa sosnowego, słomą pokryty, przed
którym był ganek, ale ten zgnił у zepsuty;
z tego ganku drzwi do swironka na za-
wiasach, krukach z klamką у proboiami,
oraz z zamkiem wnętrznym bez kiucza, w
onym podłoga z desek z dwuma nadpsu-
temi zasiekami; z ganku ieszcze wschody
0 szczeblach siedmiu na górę pod dach,
do klorey drzwi na zawiasach у krukach
żelaznych; blisko swironka chlewek stary
dla gęsi, dach stary у wrotka draniczne
maiący; obok tego chlewka duży chlew
stary z drzewa okrągłego, maiący wrota
na wpół na biegunach otwieraiące się у
dach dranicami pokryty; obok tego chle-
wa na przeciw pałacyku staynia у wo-
zownia z drzewa sosnowego nie zupełnie
ieszcze ledace, postrzodku których wrota
do wiazdu na dziedziniec; do stayni wrota
na zawiasach z klamką do zamknięncia у
proboiami żelaznemi, w oney pomost sta-
ry, jasle z drabinami, przeoryn pięć у ко-
tuch do składu siana, a zaś do wozowni
wrota draniczne na biegunach; dach tey
budowy słomą wszystek, a tylko brzegi
dranicami pokryte; obok wozowni staienka
udzielnie przystawiona, dranicami pokryta,
od ktorey wrota na biegunach z klamką
do zamknięncia у proboiami żelaznemi, w
oney jasla dobre, pomost у przeoryny po-
psute! Na przeciwko budynku czeladnego
studnia z zrębem dobrym, wodę zimą у
latem w sobie maiąca; za pałacykiem lo-
downia stara, słomą pokryta, stołowanie
zgniłe у zapadłe maiące. Za.tą lodownią,
1 wrotami z- dziedzińca wyehodząc
niedaleko kaplica duża stara, gon-
tami i słomą pokryta stołowanie
w wielu mieyscach powybierane, a okna
wszystkie wyięte maiące, drzwi do oney

iedne duże filtrowane na zawiasach, kru-
kach z zamkiem wnętrznym bez klucza, a
drugie małe do zakrystyi na zawiasach,
krukach z zasuwką ze strzodka żelazną,
we srzodku podłoga stara z tarcic,
ołtarz Matki Nayswiętszey у ławek sześć
drewnianych. Za staynią у wozownią bro-
war z osiecią stary, dranicami pokryty,
do którego wrota na biegunach z klamką
do zemknięcia у proboiami żelaznemi, w
onym horno z gliny у kamieni, na dwa
kotła zmurowane у wschodki na gurę
osietną, ze strzodka drzwiczki do osieci
na biegunach, w oney okienek małych
z zasuwkami cztery, stołowanie z desek
у pieczyk z kamieni ułożony; przy osieci
browarney chlewek dla świń przybudowa-
ny stary, słomą pokryty, drzwiczki małe
na biegunach maiący; z browaru idąc
wrota na gumnisko, na którym przepło-
tow trzy, przaseł czternaście w sobi°. ma-
iących, oraz gumno stare, z osiecią z koń-
ca takoż starą przybudowaną, słomą po-
kryte, do którego wrót troie na biegunach
z których iedne na wpół otwieraią się
z klamką do zamknięcia у proboiami że-
laznemi, a dwoie wrót. z zasuwkami ze
strzodka drewnianemi, w. onym tok pod-
łużny у poprzeczny, oraz torpow dziesięć
do składu zboża znayduie się; w tyle gum-
na odrynka niewielka, na skład słomy
przybudowana, bez wrót, słomą pokryta,
w końcu gumniska sadzawka niewielka
wykopana, niezewszystkim ieszcze zapełzła,
prócz karasiow małych żadney więcey ry-
by w sobie niemaiąca, przy ktorey blizko
odryna duża na skład siana, przez sta-
rość waląca się, słomą pokryta, wrota na
biegunach z klamką do zamknięcia у pro-
boiami żelaznemi maiąca; za tą odryną,
zbliżaiąc się ku karczmie, obora na no-
wey plancie nie dokończona, w ktorey
tylko bocznych chlewów dwa у ieden
końcowy, pod iednym dachem słomą po-
krytych, przy których wrót troie na wpół
otwieraiących się na biegunach.

Specyfikacya pieniężnych у zbożowych
remanentów po zakonczoney W. Mikuli-
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cza orędowney possessyi in fundo zosta-
wionych wyrażenie. Przemiarem w szpich-
rzu dwornym znaleziono żyta osmin pięć,
podano rozpożyczonego zboża у zalegaią-
cych pieniędzy do odzyskania na włościa-
nach wsi PiesztowiansKiey Marcin Regina
żyta osmin sześć, garcy dziewięć, grochu
garcy dziewięć. Wawrzyniec Smolski—gro-
chu garcy dziewięć, owsa ośmin dwie.
Tomasz Bakszanski—złćh dziewięć, groszy
dwadziescie, żyta beczka iedna, osmin pięć,
garcy czternaście, grochu garcy dziewięć.
Jan Bakszanski—żyta osmin pięć, garcy
osm; Maciey Jacyna—żyta osmin siedm,
garcy siedmnascie. Andrzey Bakszanski —
zlch osm, żyta osmin pięć, garcy pięć,
grochu garcy dziewięć. Adam Gacki—
żyta beczka iedna, garcy dwanaście. Jan
Januszkiewicz - złłch czterdziescie cztery,
żyta osmin dwie. Macicy Leonowicz—żyta
osmina iedna. Wsi Nareykiskiey: Andrzey
Puhaczewski—pieniędzy zlłch dwadziescie
ieden, żyta osmin trzy, garcy dziewięć.
Piotr Smolski—żyta osmin trzy, garcy
pięć, grochu garcy dziewięć, owsa osmin
cztery. Jan Jftodziewicz—żyta osmin trzy,
garcy sześć, grochu garcy dziewięć, ow-
sa osmin cztery. Szymon Ко walczyk—
pieniędzy złłch szesnaście, groszy dwa-
dziescie. Józef Nowicki—pieniędzy złłch ie-
dynaśćie, groszy dwadziescie ieden. Piotr
Ianowicz—żyta osmin dwie, garcy dzie-
więć. Szymon Bieniilis—żyta osmina ied-
na. Czyni zniesienie pieniędzy złłch sto
iedynascie, grosz ieden, żyta beczek ośm,
osmin pięć, garcy cztery, grochu osmin
trzy, owsa beczka iedna, osmin dwie.
Ze wsi Pesztowian na Adamie Gackim
inwentarskim do odebrania kur dwie zo-
stawiono.

Wyszczegulnienie zbożowych wysie-
wów у rogatego bydła znalezionego. Wy-
siew zboża w roku tysięc siedmset osm-
dziesiątym: ozimnego żyta beczek dziesięć,
osmin siedm, pszenicy osmina iedna; w
roku tysiąc siedmset dziewiędzieśiątym:
jarzynnego grochu beczka iedna, osmin
cztery, Jęczmienia beczek trzy, osmin sie-.

dem, owsa beczek trzynaście, osmin dwie,
lnu osmina iedna, garcy dziewięć, kono-
pi osmina iedna, garcy dziewięć. Bydło
rogate. Krowy doyne ciałkowe: ryża bez
odmiany iedna, ditto stara iedna—dwie,
pierwiastka ryża pstra iedna, trzy; jało-
we: ryża z gwiastką na łbie iedna, płowa
stara iedna, światło ryża iedna, ryża pstra
iedna, "ciemnogniada iedna—pięć. \V oliki:
ryżych pstrych dwoie, biały z pstrą gło-
wą, ieden—trzy. Dwuletne ciełiiszki: płowa
iedna, siwa iedna, ryża pstra iedna, ryża
bez odmiany iedna—cztery. Cielęta: ty-
siąc siedmset dziewiędziesiątego roku bycz-
ków dwoie, cieluszek dwie, w ogule
bydła rogatego efficit sztuk dziewiętnaście.
Dalsze specifikacye owiec, koz, swiń,ptast-
wa у naczynia in fundo zostawionego.
Owce: owiec starych sztuk numero trzy-
naście, jagniąt numero siedm, efficit sztuk
dwadziescie. Kozy. kozioł stary sztuka
numero iedna, koz starych numero dwie,
koźląt numero dwoie, efficit sztuk pięć.
Świnie: knurów stary sztuka numero ie-
dna, iednoletnich numero troie—cztyry,
świń macior starych, brahą spaszonych,
iedynascie, iednoletnich cztyry—piętnaście,
prosięt tysiąc siedmset dziewiędziesiątego
roku numero troie, efficit sztuk dwadzieś-
cia dwie. Płasłwo folwarczne. Indyki: sam-
ców starych numero dwoie, samic starych
numero ośm, indycząt numero piędziesiąt
dziewięć, efficit sztuk sześćdziesiąt dzie-
więć. Gęsi: samców starych numero dwa,
samic starych numero siedm, gęsiąt nu-
mero siedmnascie, efficit dwadzieścia sześć.
Kaczki: samiec stary numero ieden, sa-
mic starych numero ośm, kacząt numero
dziewiętnaście, efficit sztuk dwadzieścia
ośm. Kury: kogut stary numero ieden,
kokosz starych numero dziewięć, kurcząt
numero trzydziescie, ofticit sztuk czter-
dziescie pięć.

Naczynia różne: kotłów miedzianych
dobrych numero dwa, trąb miedzianych
dobrych numero trzy, ditto starych nume-
ro dwa, dzwon mały od kaplicy numero
ieden, zamków wiszących starych numero
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trzy, ditto wnętrznych starych numero
dwa, siekaczka żelazna numero iedna,
drąg żelazny numero ieden, drzwiow sta-
rych dwoie, przy których zawias numero
troie, żaren numero dwoie. Naczynie drew-
niane—czop z wiekiem słomiannym nume-
ro ieden, spustnik numero ieden, trąbnik
numero ieden, beczek dwie, a w Jeznie
iedna efficit numero trzy, ryn numero
trzy, czerpachow numero dwa, ceber nu-
mero ieden. Dalsze naczynia drewniane—
faska numero iedna, wiader numero czty-
ry, stołów numero pięć, stolik okrągły or-
dynaryiny numero ieden, zydlów numero
pięć, koryt numero cztery, песок numero
pięć, osminka okuta numero iedna, osmi-
nek nie okutych numero dwie, szaff sta-
rych numero dwie, dzież numero dwie,
kadzi warzywnych numero cztery, kubłów
chiiscianych numero trzy, doynic numero
dwie, lipowek numero dwie, żłukto nume-
ro iedno, szuflow numero trzy, tabczanow
numero dwa, krosien numero dwoie.

Inwentarz włościan w folwarku Pesz-
towianskiego z opisaniem liczby gospoda-
rzow, dystynkcyi, sytuacyi, ludności у ma-
iątku w żywiołach onycnże, tudzież grun-
tów drzierżących у powinności przez nich
pełniącey się, oraz płaty у dani do dwo-
ru dawać się powinney w rubrykach opi-
sany.

Wieś Pesztowiany ktorey porządek
mieszkaiących gospodarzow, z przyiazdu
od Jezna zaczynaiąc iest opisany. Dystyn-
kcyia mieszkańców, liczba qospodarzow.
Pierwszy gospodarz leśniczy ieden, ludnoś-
ci męskiey osób cztery, białogłowskiey dwie,
dobytek w żywiołach: uprzęż koni sztuk
dwoie, bydła sztuk dwoie, świnia sztuka
iedna, gruntu sadzibnego półwłoki, leśni-
czy Maciey Leonowicz, żona.Anna, syny
Antoni, Szymon, Idzef, córka Maryanna,
roczney należytosci płaci pieniędzy, podym-
nego złłch dziewięć groszy cztery, oguł
płacy picniężney złlch dziewięć, groszy
cztery. Drugi ciągły gospodarz ieden, lud-
ności męskiey osób trzy, białogtowskiey
osób dwie, dobytku w żywiołach, uprzęż

koni' sztuk dwoie, wołów sztuk troie, by-
dła sztuk sześć, owiec sztuk sześć, koza
sztuka iedna, świń sztuk troie, pszczół u-
low ośm, gruntu sadzibnego pułwłoki,
gruntu pzyiemnego pułwłoki, powinności
włoscianskiey tygodniowey męskich dni
trzy, białogłowskich dni dwa, powinności

' włoscianskiey roczney pańszczyzny męskiej
dni sto pięćdziesiąt sześć, białogłowskich
dni sto cztery. Osób do gwałtu dwie,
gwałtu dni sześć, Michał Bielun, żona
Koza, syny Andrzey, Jan, córka Ewa,
roczney należytosci płacy pieniężncy czyn-
szu złłćh sześć, podymnego złtch dziewięć
groszy cztery, oguł płacy pieniężney zlłch
piętnaście groszy cztery,' daniny: kur sztuk
dwie, iaiek dziesięć, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden. Trzeci ciąg-
ły gospodarz ieden, ludności męskiey oso-
by dwie, białogłowskiey osoby cztery, do-
bytku w żywiołach: wołów sztuk dwoie,
owiec sztuk trzy, koz sztuk cztery, świń
sztuk cztery, pszczół ulow pięć, gruntu
sadzibnego pułwłoki, gruntu przyiemnego
półwłoki, powinności tygodniowey męskiey
dni trzy, białogłowskiey dni dwa, roczney
pańszczyzny męskiey dni sto pięćdziesiąt
sześć, białogłowskich dni sto cztyry, osoby
do gwałtu trzy, gwałtu dni szesc, Adam
Gacki, żona Magdalena, syn Kazimierz, cór-
ki Jadwiga, Ewa, matka Marianna, roczna
należytość płacy pieniężney czynszu złłch
sześć, podymnego złłch dziewięć groszy
cztery, oguł płacy pieniężney złłch pięt-
naście groszy cztery, daniny: kur sztuk
dwie, jaiek sztuk dziesięć, grzybów wia-
nek ieden, orzechów garniec ieden. Czwar-
ty ciągły gospodarz ieden, ludności mę-
skiey osoby trzy, białogłowskiey osoby
dwie, dobytku w żywiołach: uprząż koni
sztuk dwie, wołów sztuk dwie, bydła
sztuk dwie, owiec sztuk trzy, świń sztuk
dwie, gruntu sadzibnego półwłoki, grun-
tu przyiemnego półwłoki, powinność włoś-
ciańska tygodniowa męskiey dni trzy,
biało^łowskiey dni dwa, roczney pańsz-
czyzny męskiey dni sto pięćdziesiąt sześć,
białogłowskich dni sto cztery, osoby do
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gwałtu trzy, gwałtu dni sześć, Andrzey
Bakszanski, żona Katarzyna, syn Maciey,
żona Małgorzata, wnuk Iózef, roczna na-
leżytość płacy pieniężney czynszu złłch
sześć, podymnego złłch dziewięć, groszy
cztery, oguł płacy pieniężney złłch piętna-
ście, groszy cztery, dani: kur sztuk dwie,
jaiek sztuk dziesięć, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden. Piąty ciąg-
ły gospodarz ieden, ludności męskiey oso-
by pięć, białogłowskiey osoba iedna, woły
skarbowe dwa; dobytek w żywiołach: uprząż
koni sztuk dwie, bydła sztuk pięć, owiec
sztuk dwie, koza sztuka iedna, świń sztuk
cztery, gruntu sadzibnego półwłoki, przy-
iemnego półwłoki, powinność włościań-
ska tygodniowa męskiey dni trzy, biało-
głowskiey dni dwa, roczna pańszczyzna
męska dni sto pięćdziesiąt sześć, biało-
głowskiey dni sto cztyry, osoby do gwał-
tu cztery, gwałtu dni sześć, Maciey Jacy-
na, żona Krystyna, syny Marcin, Dominik
Wawrzyniec, Mikołay, roczna należytość
płacy pieniężney czynszu złotych sześć, po-
dymnego złtch dziewięć, groszy cztery, oguł
płacy pieniężney złotych piętnaście groszy
cztery, dani: kur sztuk dwie, jaiek
sztuk dziesięć, grzybów wianek ieden, orze-
chów garniec ieden. Pustosz po Rodziewi-
czu dwór zarabia. Szósty gospodarz cią-
gły ieden, ludności męskiey osoby dwie,
białogłowskiey pięć, dobytek w żywiołach
woł skarbowy ieden, uprząż koni sztuk
dwie, woł sztuka iedna, bydła sztuk cztyr
ry, kozy sztuk dwie, świń sztuk pięć,
pszczół ulow sześć, gruntu sadzibnego puł-
wloki, gruntu przyiemnego pułwłoki, po-
winność włościańska tygodniowa męskiey
dni trzy, białogłowskiey dni dwa, roczney
męskiey dni sto pięćdziesiąt sześć, bia-
łogłowskich dni sto cztyry, osoby do
gwałtu cztyry, gwałtu dni sześć, Tomasz
Bakszanski wdowiec, syn Andrzey, żona
Katarzyna, wnuki: Ewa, Marianna, sy-
nowicy Marianna, Marciana, roczna na-
Jeżytość płacy pieniężney czynszu złłch
sześć, podymnego złłch dziewięć, groszy
cztery, oguL płacy pieniężney złłch pięt-

naście, groszy cztery, dani: kur sztuk dwie,
jaiek sztuk dziesięć, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden. Siódmy cią-
gły gospodarz ieden, ludności męskiey
włości anskiey osób cztery, białogłowskich
osób trzy, wołów skarbowych dwa, doby-
tek w żywiołach: włościański uprząż koni
sztuk dwie, owiec sztuk trzy, kóz sztuk
dwie, świń sztuk dwie, gruntu sadzibnego
pułwłoki, gruntu przyiemnego pułwłoki,
powinność włościańska tygodniowa mę-
skich dni dwa, roczney pańszczyzny mę-
skiey dni sto pięćdziesiąt sześć, białogło-
wskich dni sto cztery, osoby do gwałtu
cztyry, gwałtu dni sześć, Jan Bakszanski
żona Marianna, syny Józef, Jerzy, Jakub,
córki Ewa, Marianna, roczna należytość
płacy pieniężney czynszu złłch sześć, po-
dymnego złłch dziewięć groszy cztery,
oguł płacy pieniężney. złłch piętnaście,
groszy cztery, dani: kur sztuk dwie, jaiek
sztuk dziesięć, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden. Ośmy ciągły go-
spodarz ieden, ludność włościańska mę-
skich osób sześć, białogłowskich osób trzy,
woł skarbowy ieden, dobytek w żywiołach
włościański: uprzęż koń ieden, woł sztuka
iedna, bydląt sztuk dwie, owiec sztuk
cztyry, koz sztuk trzy, świń sztuk siedm,
gruntu sadzibnego pdłwłoki, gruntu przy-
iemnego półwłoki, powinność włościańska
tygodniowa męskich diii trzy, białogłow-
skich dni dwa, roczna pańszczyzna męs-
kiey dni sto pięćdziesiąt sześć, białogłow-
sktch dni sto cztyry, osoby do gwałtu sześć,
gwałtu dni sześć, Jan Januszkiewicz, żona
Marianna, syny Antoni Andrzey, Michał,
Szymon, Dominik, córki Agata, Łucya,
roczna należytość płacy pienężney czynszu
zlłch sześć, podymnego złłch dziewięć,
groszy cztery, ogul płacy pieniężney złłch
piętnaście groszy cztery, dani: kur sztuk
dwie, jaiek sztuk dziesięć, grzybów wia-
nek ieden, orzechów garniec ieden. Dzie-
wiąty ciągły gospodarz ieden, ludność wło-
ściańska męskich osób pięć, białogłowskich
osób trzy, woł skarbowy ieden, doby tok w
żywiołach włoscianski: uprząż koni sztuk
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dwie, woł sztuka .iedna, bydła" sztuk dwie,
owiec sztuk sześć, koz sztuk dwie, świń
sztuk trzy,. gruntu sadzibnego półwłoki,
gruntu przyieranego półwloki, powinność
włościańska tygodniowa męskich dni trzy,
białogłowskich dni dwa, roczna panszcyz-
na męskich dni sto pięćdziesiąt sześć,
białogłowskich dni sto cztyry, osoby do
gwałtu cztyry, gwałtu dni sześć, Waw-
rzyniec, Smolski, żona Magdalena, syny
Dominik, Michał, Józef, Maciey, córki Ma-
rianna, Katarzyna, roczna należytość płacy
pieniężney czynszu złlch sześć, podymnego
zlłch dziewięć, groszy cztery, oguł płacy
pieniężney złłch piętnaście, gzoszy cztery,
dani: kur sztuk dwie, jaiek sztuk dziesięć,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden. Dziesiąty ciągły gospodarz ieden,
ludność włościańska męskich osoby trzy,
białogłowskich osób dwie, woł skarbowy
ieden, dobytek w żywiołach włościański:
uprząż koń sztuka iedna, woł sztuka ied-
na, bydła sztuk trzy, owiec szuk trzy, ko-
za sztuka iedna, świń sztuk trzy, gruntu
sadzibnego półwłoki, gruntu przyiemnego
półwłoki, powinność włościańska tygodnio-
wa męskich dni Jrzy, białogiowskich dni
dwa, roczna pańszczyzna męskich dni sto
pięćdziesiąt sześć, białogłowskich dni sto
cztyry, osoby do gwałtu trzy, gwałtu dni
sześć, Maciy Regnia, żona Marianna, bra-
cia Marcin, żona Magdalena, Kazimierz,
Józef wyszli, synowiec Szymon, roczna
należytość płacy pieniężney czynszu złłch
sześć, podymnego złłch dziewięć, groszy
cztery, oguł płacy pieniężney złłch pięt-
naście, groszy cztery, dani: kur sztuk dwie,
jaiek sztuk dziesięć, grzybów wianek ie-
den, orzechów garniec ieden. Jedynasty
czynszowy gospodarz ieden, ludność mę-
skiey osoba iedna, . bialogłowśkiey osoba
iedna, dobytek w żywiołach, uprząż koń
sztuka iedna, bydła sztuk dwie, owca
sztuka iedna, świń sztuk dwie, gruntu
sadzibnego półwłoki, kowal Józef No wieki
wdowiec, synowica Katarzyna, roczna nale-
żytość płacy .pieniężney czynszu złłch trzy-
dziescie,. podymnego złłch dziewięć, groszy

cztery.oguł płacy pieniężney złłch trzydziescie
dziewięć, groszy cztyry. Dwunasty arędarz
ieden, gruntu sadzibnego półwłoki, żyd
arędarz Mowsza Noselowicz za karczmę у
grunt do karczmy dodany płaci arędy
złłch trzysta, podymnego złłch dziewięć,
groszy cztery, czopowego złłch iedynascie,
oguł płacy pieniężney złłch trzysta dwa-
dziescie, groszy dwadziescie. Liczby, gos-
podarzow dwunastu ciągłych: gospodarzow
dziewięciu, czynszowy ieden, leśniczy ie-
den, arędarz ieden, ludności włościańskiej
męskiey trzydziescie ośm, białogłowskich
osób dwadzieścia ośm, wołów skarbowych
ośm, dobytku w żywiołach włościań-
skiego uprzężu koni sztuk siedmnascie,
wołów sztuk iedynascie, bydła sztuk
dwadziescie dziewięć, owiec sztuk trzy-
dziescie pięć," koz szesnaście, świń
trzydziescie sześć, pszczół ulow dzie-
więtnaście, gruntu sadzibnego włok sześć,
gruntu przyiemnego włok cztyry у pół,
powinności włoscianskioy męskich dni dwa-
dzieścia siedm, białogłowskich dni osmnas-
cie, roczney pańszczyzny męskiey dni ty-
siąc cztyrysta cztyry, białogłowskich dni
dziewięćset trzydziescie sześć, do gwałtu
trzydziescie trzy, gwałtu dni pięćdziesiąt
cztyry. Nota: kontraktowego arędownego
loiu kamień ieden oddać powinien. Czyni
zniesienie roczney nalcżytosci płacy pie-
niędzy czynszu złlch osmdziesiąt cztyry,
arędy złłch sto dziewięć,.groszyosmnascie,
czopowego złłch iedynascie, groszy szes-
naście, oguł płacy pieniężney zlłch pięć-
set pięć, groszy cztery, dani kur sztuk os-
mnascie,jaieksztukdziewięćdziesiąt,grzybow
wianków dziewięć, orzechów garcy dziewięć.

Opisanie karczmy Piesztowianskiey.
Ta ' karczma w końcu wsi blisko
samego dworu, będąca niewiezdna, z drze-
wa sosnowego stara, słomą pokryta, sieni
duże maiąca, do którey wrota na biegu-
nach, po lewey stronie sieni drzwi do
szynkowni na zawiasach z haczykiem do
zaszczepienia ze strzodka, w oney okien
nie wielkich szkła drobnego w drzewo
oprawnych cztyry, piec krzyżowy z cegieł



żmurbwany у ławy koło 'ściany;' z szyn-
kowni drzwi do komory na biegunach z
klamką do zamknięcia у proboiami żelaz-
nemi, w oney okienek małych-szkła drob-
nego dwa, w szynkowni у komorze stoło-
wanie z desek, a podłoga z ziemi ubita; po
drugiey stronie sieni warzywnia, do kto-
rey drzwi na biegunach z klamką у pro-
boiami, w oney piec krzyżowy z gliny ubi-
ty stary у okien małych bez szkła cztery
w ścianie wyrąbanych, z warzywni do ko-
mory drzwi na biegunach z klamką у
proboiami, w oney okienko szkła drobne-
go w drzewo oprawne iedne, w warzyw-
ni у komorze stołowanie z desek, a pod-
łoga z ziemi ubita; naprzeciw karczmy
spichrz mały ieszcze dobry, słomą pokry-
ty, do którego drzwi na zawiasach z zam-
kiem wnętrznym, klamką у proboiami że-
Jaznemi, w onym zasieków trzy у podłoga
z desek; przy tym swironku po iedney stro-
nie chlew dobry z wrotami na biegunach,
słomą pokryty, a po drugiey stronie chlew
stary, dach obdarty maiący; niedaleko od
karczmy gumno ieszcze dobre z wrotami
na biegunach na klamkę zamykaiącemi się
stronic dwie i tok maiące, przy tymże
gumnie od pola odryna na siano przybu-
dowaną z wrotami na biegunach ieszcze
dobra, a na drugim końcu gumna od kar-
czmy chlew stary walący się, gumno у
chlew pod iednym dachem wsciążnym sło-
mą pokryte; nie daleko gumna browar z
osiecią, horną na dwa kotły zmurowane
maiący, dachem dranicznym pokryły.
- Dalsze opisanie inwentarskie włościan

folwarku Piesztowianskiego. Wieś Narey-
kiszki. Dystynkcya mieszkańców, liczba go-
spodarzow. Pierwszy ciągły gospodarz ieden,
ludność włościańska męskich osób pięć,
białogłowskich osoba iedna, woł skarbowy
ieden, dobytek w żywiołach włościański: u-
prząż koni sztuk cztyry, woł sztuka iedna,
bydła sztuk pięć, owiec sztuk pięć, świnia
sztuka iedna, gruntu sadzibnego półwłoiri,
gruntu przyiemnego pułwłoki, powinność
włościańska tygodniowa męskich dni trzy,
białogłowskich dni dwa, roczna pańszczyz-

na' męska dni' sto pięćdziesiąt sześć, biało-
wskich dni!sto cztyry, osoby do gwałtu
cztyry, gwałtu dni sześć, Piotr. Janowicz,
żona Katarzyna, syny Jerzy, Józef, Stanis-
ław, Jan, rocznanależytość płacy pieniężny
czynszu złłch sześć, pouymnego złłch
dziewięć, groszy cztyry, oguł płacy pienię-
żney złłch piętnaście, groszy cztery, dani
kur sztuk dziesięć, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden. Drugi ciągły gos-
podarz ieden, ludności męskiey osób sześć,
białogłowskiey osób cztery, dobytek w ży-
wiołach włościański: uprząż koni sztuk trzy,
wołów sztuk cztyry, bydła sztuk sześć,
owiec sztuk siedm, koz sztuk dwie, świń
sztuk sześć, pszczół ulow pięć, gruntu sad-
zibnego pułwłoki, powinność włościańska ty-
godniowa męskich dni trzy, białogłowskich
dni dwa, roczna pańszczyzna męskich dni
sto pięćdziesiąt sześć, białogłowskich dni
sto cztyry, osoby do gwałtu cztyry, gwał-
tu dni sześć, Jan Jakutowicz wdowiec,
syny Maciey, żona Katarzyna, Franciszek,
żona Zofia, wnuki Dominik, Jerzy, Mari-
anna, Maciey Łucya, roczna należytość
płacy pieniężney czynszu złłch sześć, po-
dymnego złłch dziewięć, groszy cztyry,
oguł płacy pieniężney złłch piętnaście,
groszy cztery, dani kur sztuk dwie, jaiek
sztuk dziesięć, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden. Trzeci ciągły go-
spodarz ieden, ludność męskioy osób trzy,
białogłowskiey osób trzy, dobytek w ży-
wiołach włościański: uprząż koń ieden, wo-
łów sztuk dwie, bydła sztuk cztyry, owiec
sztuk dwie, gruntu sadzibnego pułwłoki,
gruntu przyiemnego pułwłoki, powinność
włościańska tygodniowa męskich dni trzy,
białogłowskich dni dwa, roczna pańsz-
czyzna męskich dni! sto pięćdziesiąt sześć,
białogłowskich dni sto cztyry, osoby do
gwałtu cztyry, gwałtu dni sześć, Szymon
Bielun, żona Róża, syn Jan, córka
Marianna, zięć Jakub Salomonowicz, żona
Katarzyna, roczna należytość płacy pie-
niężney czynszu złłch sześć, podymnego
złłch dziewięć, groszy cztery, oguł płacy
pieniężney złłch piętnaście, groszy cztery,



dani kur sztuk dwie, jaiek dziesięć, grzy-
bów wianek ieden, orzechów garniec ie-
clen. Czwarty ciągły gospodarz ieden,
łudność męskiey osób cztery, białogłow-
skiey osoba iedna, dobytek w żywiołach
włościański, uprząż koni sztuk trzy, wołów
sztuk cztyry, bydła sztuk iedynascie, owiec
sztuk ośm, świń sztuk siedm, pszezołow
ul ieden, gruntu sadzibnego pułwłoki,
gruntu przyiemnego pułwłoki, powinność
włościańska tygodniowa męskich dni trzy,
białogłowskich dni dwa, roczna pańsz-
czyzna męskich dni sto pięćdziesiąt sześć
białogłowskich dni sto cztyry, osoby do
gwałtu trzy, gwałtu dni sześć, Jerzy Pu-
haczewski, żona Róża, syny Jan, Antoni,
brat Wawrzyniec, roczna należytość płacy
pieniężney czynszu złłch sześć, podymnego
złłch dziewięć groszy cztery, oguł płacy
pieniężney zlłch piętnaście, groszy cztery,
dani kur sztuk dwie, jaiek sztuk dziesięć,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden. Piąty ciągły gospodarz ieden, lud-
ności osób męskich trzy, białogłowskich
osób trzy, dobytek w żywiołach, włościań-
ski uprząż koni sztuk dwie, wołów sztuk
cztyry, bydła sztuk cztyry, owiec sztuk
sześć, świń sztuk trzy, gruntu sadzibnego
pułwłoki, gruntu przyiemnego pułwłoki,
powinność włościańska tygodniowa męs-
kich dni trzy, białogłowskich dni dwa,
roczna pańszczyzna męskich dni sto pięć-
dziesiąt sześć, białogłowskich dni sto
cztyry, osoby do gwałtu trzy, gwałtu dni
sześć, Maciey Mikulski, żona Katarzyna,
pasierzb Jerzy, żona Anna, Iózef, wnuka
Krystyna, roczna nałeżytość płacy pie-
niężney czynszu złłch sześć, podymnego
złłch dziewięć, groszy cztery, oguł płacy
pieniężney złłch piętnaście, groszy cztyry,
dani kur sztuk dwie, jaiek sztuk dziesięć,
grzybów wianek ieden, orzechów garniec
ieden. Szósty ciągły gospodarz ieden, lud-
ność męskich osób dwie, białogłowskich'
osoba icdna, woł skarbowy ieden, doby-
tek w żywiołach, włościański uprzęż koni
sztuka iedna, woł sztuka iedna, bydła
sztuk sześć, owiec sztuk cztyry, świń

sztuk trzy, pszczół ul o w cztyry, gruntu
sadzibnego pułwłoki, gruntu przyiemnego
pułwłoki, powinność włościańska tygod-
niowa męskich dni trzy, białogłowskich
dni dwa, roczna pańszczyzna męskich
dni sto pięćdziesiąt" sześć, białogłowskich
dnł sto cztyry, osoby do gwałtu iedna,
gwałtu dni sześć, Piotr Smolski, żona
Marianna, syn Jerzy, roczna należy-
tość płacy pieniężney czynszu złłch sześć,
podymnego złłch dziewięć groszy cztyry,
oguł płacy pieniężney złłch piętnaście
groszy cztery, dani kur sztuk dwie, jaiek
sztuk dziesięć, grzybów wianek ieden,
orzechów garniec ieden. Siódmy ciągły
gospodarz ieden, ludności męskiey osoby
cztyry, białogłowskich osób dwie, wotów
skarbowych dwa, dobytek w żywiołach—
włościański uprząż koń sztuka iedna,
bydła sztuk dwie, świnia sztuka iedna,
pszczół ul ieden, gruntu sadzibnego puł-
włoki, gruntu przyiemnego pułwłoki, po-
winność włościańska tygodniowa męskich
dni trzy, białogłowskich dni dwa, roczna
pańszczyzna męskich dni sto pięćdziesiąt
sześć, białogłowskich dni sto cztyry, oso-
by do gwałtu pięć, gwałtu dni sześć,
Andrzey Puchaczewski, bracia Wincenty,
Adam, siostra Magdalena, oyciec Lózef,
macocha Roza, roczna należytość. płacy
pieniężney czynszu złłch sześć, podymne-
go złotych dziewięć, groszy cztyry, oguł
płacy pienięiney zlłch piętnaście, groszy
cztyry, dani kur sztuk dwie, jaiek sztuk
dziesięć, grzybów wianek ieden, orzechów
garniec ieden. Ósmy ciągły gospodarz

•ieden, ludności męskiey osoby trzy, bia-
łogłowskich osób dwie, woł skarbowy ie-
den, dobytek w żywiołach, włościański,
uprząż koń ieden, woł ieden, bydła sztu-
ka iedna, owiec sztuk trzy, świń sztuk
cztyry, gruntu sadzibnego pułwłoki, grun-
tu przyiemnego pułwłoki, powinność wło-
ściańska tygodniowa męskich " dni trzy,
białogłowskich dni dwa, roczna pańszczyz-
ną męskich dni sto pięćdziesiąt sześć,
białogłowskich dni sto cztyry, osoby do
gwałtu dwie, gwałtu dni sześć, Jan Ro-
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dziewicz, zoila Katarzyna, syn Adam, cór-
ka Magdalena, brat Maciey, roczna nale-
żytość płacy pieniężney czynszu złłch sześć,
podymnego złłch dziewięć, groszy cztery,
oguł płacy pieniężney złłch piętnaście,
groszy cztery, dani kur sztuk dwie, jaiek
sztuk dziesięć, grzybów wianek ieden.
orzechów garniec ieden. Liczba gospoda-
rzow ośmiu, ciągłych gospodarzow ośm,
ludności męskich osób trzydziescie, biało-
głowskich osób siedmnascie, wołów skar-
bowych cztyry, dobytku w żywiołach
włościańskiego uprząż koni szesnaście,
wołów siedmnascie, bydła sztuk trzydzies-
cie dziewięć, owiec sztuk trzydziescie pięć,
koz sztuk dwie, świń sztuk dwadzieścia
pięć, pszczół ulow iedynascie, gruntu sa-
dzibnego włok cztyry, gruntu przyiem-
nego włok cztyry, powinności włoscian-
skiey tygodniowey męskiey dni dwadzies-
cie cztyry, białogłowskich dni szesnaście,
roczney pańszczyzny męskiey dni tysiąc
dwieście czterdziescie ośm, białogłowskich
dni ośmset trzydziescie dwa, osób do
gwałtu dwadziescie sześć, gwałtu dni
cztyrdziescie ośm, czyni zniesienie rocz-
ney należytosci płacy pieniężney czynszu
złłch cztyrdziescie ośm, podymnego złtch
siedmdziesiąt trzy. groszy dwa, oguł płacy
pieniężney złłch sto dwadziescie ieden,
groszy dwa, dani kur sztuk szesnaście, ja-
iek sztuk osmdziesiąt, grzybów wianków
ośm, orzechów garcy ośm.

Siimmaryusz folwarku Piesztowiansltiego.
Wieś Pesztowiany. Gospodarzow dwunastu,
ciągłych gospodarzow dziewięciu, czynszowy
gospodarz ieden, leśniczy ieden, arędarz ie-
den, ludności włoscianskiey męskiey osób
trzydziescie ośm, białogłowskich osób
dwadziescie ośm, wołów skarbowych ośm,
dobytku w żywiołach włościańskiego u-
przęzu koni sztuk siedmnascie, wołów
sztuk iedynascie, bydła sztuk dwadziescie
dziewięć, owiec sztuk trzydziescie pięć,
koz sztuk szesnaście, świń sztuk trzy-
dziescie sześć, pszczół ulow dziewiętnaście,
gruntu sadzi bnego włok sześć, gruntu
przyiemnego włok cztyry у puł, powin-

ności włoscianskiey tygodniowey męskiey
dni dwadziescie siedm, białogłowskich dni
osranascie, roczney pańszczyzny męski ey
dni tysiąc cztyrysta cztyry, białogłowskich
dni dziewięćset trzydziescie sześć, osób do
gwałtu trzydziescie trzy, gwattu dni pięć-
dziesiąt cztyry, roczney należytosci płacy
pieniężney czynszu złłch osmdziesiąt czty-
ry, arędy złłch trzysta, podymnego złłch
sto dziewięć groszy osmnascie, czopowego
złłch iedynascie, groszy szesnaście; oguł
płacy pieniężney złłch pięćset pięć, groszy
cztyry, dani kur sztuk osmnascie., jaiek
sztuk dziewiędziesiąt, grzybów wianków
dziewięć, orzechów garcy dziewięć. Wsi
Noreykiskiey liczby gospodarzow ośmiu,
ciągłych gospodarzow osmu, ludności mę-
skiey osób trzydziescie, białogłowskich
osób siedmnascie, wołów skarbowych czty-
ry, dobytku w żywiołach wsoscianskiego
uprząż koni szesnaście, wołów sztuk siedm-
nascie, bydła sztuk trzydziescie dziewięć,
owiec sztuk trzydziescie pięć, koz sztuk
dwie, świń sztuk dwadziescie pięć, pszczół
ulow iedynascie, gruntu sadzibnego włok
cztyry, gruntu przyiemnego włok cztyry,
powinności włoscianskiey tygodniowey
męskich dni dwadziescie cztyry, biało-
głowskich dni szesnaście, roczney pańsz-
czyzny męskich dni tysiąc dwieście cztyr-
dziescie ośm, białogłowskich dni osmset
trzydziescie dwa, osoby do gwałtu dwa-
dziescie sześć, gwałtowych dni czterdzies-
cie ośm, roczney należytosci płacy pie-
niężney czynszu złłch cztyrdziescie osm,
podymnego złłch siedmdziesiąt trzy, gro-
szy dwa; oguł płacy pieniężney złłch sto
dwadzieścia ieden, groszy dwa, dani kur
sztuk szesnaście, jaiek sztuk osmdziesią-t,
grzybów wianków ośm, orzechów garcy
ośm. Zniesienie czyni w ogulnosci liczbę
gospodarzow dwadziescie, ciągłych gospo-
darzow siedmnascie, czynszowy gospodarz
ieden, leśniczy ieden, arędarz ieden, lud-
ności włoscianskiey męskich osób sześć-
dziesiąt ośm, białychgłowskich osób czyr-
dziescic pięć, wołów skarbowych dwanaś-
cie, dobytku w żywiołach włościańskiego
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uprząż koni trzydziescie trzy, wołów sztuk
dwadzlescie ośm, bydła sztuk sześćdziesiąt
ośm, owiec sztuk siedmdziesiąt, koz sztuk
ośmnascie, świń sztuk sześćdziesiąt iedna,
pszczół ulow trzydziescie, gruntu sadzib-
nego włok dzisięć, gruntu przyiemnego
włok ośm у puł, powinności włośćianskiey
tygodniowey męskich dni pięćdziesiąt ie-
den, białogłowskich dni trzydziescie czty-
ry, roczney pańszczyzny męskiey dni dwa
tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa, białogłow-
skich dni tysiąc siedmset sześćdziesiąt ośm,
osób do gwałtu pięćdziesiąt dziewięć, gwał-
towych dni sto dwa, roczney należytosci
płacy pieniężney czynszu złłch sto trzyd-
ziescie dwa, arędy złłch trzysta, podym-
nego złłch sto osmdziesiąt dwa, groszy
dwadziescie, czopowego złłch iedynascie,
groszy szesnaście, oguł płacy pieniężney
złłch sześćset dwadzieścia sześć groszy
sześć, dani kur sztuk trzydziescie cztyry, jaek
sztuk sto siedmdziesiąt, grzybów wianków
siedmnascie, orzechów garcy siedmnascie.

Opisanie powinności folwarku Piessto-
wianskiego. Primo. Pańszczyznę oznaczoną
у opisaną, powyżey rubrykami, z czym tyl-
ko dwór każe, odbywać pilnie maią od
wschodu słońca aż do zachodu. Secundo.
Gwałtów do roku sześć każdy włościanin
siemią całą, zostawiwszy iednego dla og-
nia у straży maiątku w chacie, odbyć po-
winien. Tertio. Talek lnianych dwie, lnu
skarbowego dwie у pakuła po funtów dwa
wyprządz każdy gospodarz na swoich
dniach powinien. Quarto. Podatek Rzeczy
Po.spolitey dwuma ratami w czasie przy-
zwoitym wedle opisania należytosci do
dworu wnaszać у oddawać maią. Quinto.
Ponocne, zaczowszy od Michała do S.
Jerzego we dworze koleyno każdy gos-
podarz odbywać powinen. Sexto. Z pus-
tych gruntów trzeciak wiernie włościanie
oddawać maią do skarbu. Septimo. Czynsz
У inne daniny w rubrykach opisane co
rocznie wnaszać у oddawać niezawodnie
powinni. Octavo. Do sadzenia ogrodów,
polewania у zbierania z onych bez pań-
szczyzny iść powinni. Nono. Do mlynu dla

miewa bez pańszczyzny koleyną iezdzić maią.
Decimo.Kolendowych kłód dwie у drewek po
wozoTwjdwjjlażdy gospodarz wywieść ma.

Tabella Kapitulacyi у orydnaryi dla
J. P. Ekonoma у czeladzi folwar-
czney wyznaczoney. Osoby: J. P. Eko-
nomowi z żoną pieniędzmi złłch sto pięć-
dziesiąt, zbożem w ziarnie czystym żyta
beczek trzy, pszenicy osmin dwie, jęcz-
mienia beczek dwie, grochu osmin dwie,
gryki osmin dwie, produktu rożnego, soli
garcy dwadziescie, wódtki garcy dwanaście,
siedzi kop dwie, łoiu funtów dwadziescie,
oleju garcy dwa, żywiołów: karmnego
wieprza sztuka iedna, kabana sztuka ied-
na, baranów dwa, do nabiału krów dwie.
Oiunowi zbożem w ziarnie czystym żyta
beczka iedna, garcy dwanaście, pszenicy
garcy dwa, ięczmienia ośmin dwie, garcy
dwanaście, grochu ośmina iedna, okrassy
kamień ieden, funtów ośm, soli garcy
sześć, siedzi sztuk trydziescie. Czeladzi
folwarczney, dziewce pieniędzmi złłch dwa-
naście, zbożem w ziarnie czystym żyta
beczka iedna, garcy dwanaście, pszenicy
garcy dwa, ięczmienia ośmin dwie, gar-
cy dwanaście, grochu ośmina iedna, pro-
duktu rożnego okrasy funtów dwadziescie
cztyry, soli garcy sześć, siedzi sztuk pięt-
naście. Pastuchowi pieniędzmi złłch ośm.
zbożem w ziarnie czystym żyta beczka
iedna, garcy dwanaście, pszenicy garcy
dwa,ięczmienia ośmin dwie garcy dwanaście,
grochu ośmina iedna, produktu rożnego:
okrasy funtów dwadziescie cztyry, soli
garcy sześć, siedzi sztuk piętnaście.
Wszystko dla czeladzi.

U tey tabel li adnotacye z podpisem
są takowe. Z mocy za possydowania per
traditionem folwarku Pesztowian, utrzymu-
iąc w onym na dyspozycyi J. Р. Р. Sta-
rzynskich у tęż same Kapitulacyą tud-
zież у ordynaryą onym przeznaczaiąc ta-
kową tabellę dla pamięci konnotuię у ар-
probuię. Datt w roku tysiąc siedmset
dziewiędziesięt pierwszego, Augusta pięt-
nastego dnia. Kazimierz Burba szambelan
J. K. mści, a na pierwszey karcie tego
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inwentarza inskrypcya następna: inwen-
tarz folwarku Piesztowianskiego dnia pier-
wszego Jnlij tysiąc siedmset dziewi§dzie-
siątego roku sporządzony. Który to in-
wentarz za podaniem onego przez wyż wy-
rożoną osobę do akt iest w xięgi ziem-
skie "W-a Wileńskiego przyicty i wpisany.

Пзъ акт. кн. Вил нскаго З искаго суда за 1793 годъ
№4231(4238), Л. 255-2Є8.

—11 1790 г. 20 іюля.
Инвентарь им. Трибиллы и Савичуны въ

Виленскомъ воеводств .

Przyznanie od imsci xiędza Pawlikow-
skiego kapituły Wilenskiey kanclerstwa

na Trybiły у Sawiczuny ichm. xx. klasz-
toru Wileńskiego Bazylianom inwentarza
przy przedażnym prawie.

Roku tysiącznego siedmset dziewięć-
dziesiątego, msca lulij dwudziestego wto-
rego dnia.

Przed aktami ziemskiemi woiewodztwa
Wileńskiego stanąwszy osobiście W. Jmsć
xiądz Tadeusz Pawlikowski, kanclerstwa
Wilen. Kapituły koądlutor, swoim у sa-
mego W. J. X. Antoniego Bukatego, Ka-
pituły Wilenskiey kanclerza imieniem у
maiący od tegoż Jmsci X. kanclerza ple-
nipotencyę ewikcyonalnie piszącysię inwen-
tarz folwarku у wsi Trybiłł oraz wsi Sa-
wiezunow w. woiewodztwie Wileńskim w
parafii Rykonskiey położonych do tegoż
kanelerstwa Wilen. funduszowie przysłu-
chaiących przy prawie wieczysto przedaż-
nym imsci xiędzu Hieronymowi Arteckie-
mu Superyorowi у wszystkim J. X. X.
Bazylianom klasztoru Wileńskiego wy-
danym sporządzony przy tymże wieczysto
przedażnym prawie przędemną Xawierem
Giedroyciem Jurahą ziemskim у grodzkim
woiewodztwa-Wileńskiego regentem przy-
znał у takowe przyznanie z przepisu kon-
stytucyi tysiącznego siedmset sześćdziesiąt

czwartego roku seymu koronacyinego w
protokolle przyznań у aktykacyi podpisem
własney ręki ztwierdziwszy żądał aby po-
mieniony inwentarz w xięgi ziemskie Wo-
iewodztwa Wileńskiego spraw wieczystych
był wpisanym, który ten inwentarz zabu-
dowania folwarkowego у dalszego, oraz
gruntów у sianożęci, tudzież pozycyi onych
literalne a specyfikacya wioskowych dy-
mów maiątku poddanych, siemi, powin-
ności wszelkiey (prócz specyfikacyi osób
poddanych) w rubrykach alias liniach licz-
balne opisanie w sobie maiący, a л xięgi
ziemskie W. Wileńskiego spraw wieczy-
stych cały literalnie słowo do słowa wpisany,
tak się w sobie ma.

Inwentarz folwarku у wsi Trybiłł oraz
wsi Sawiczunow w W. Wileńskim w

położonych w roku
d t d i i

a--
] д _ у у p y

raznieyszym tysiąc siedmset dziewięćdzie-
siątym, miesiąca Lipca dwudziestego dnia
przy wyprzedaniu wieczystym prawem J.
X. Hieronimowi Arteckiemu starszemu
у wszystkim J. XX. Bazyilanom klasztoru
Wileńskiego przezemnie niżey do tego in-
wentarza podpisuiącego in fundo sporzą-
dzony у wydany.

Opisanie zabudowania folwarku Try-
bill Wieżdżaiąc od wioski Trybiłł brama
pochylona do upadku z wrotyma у fortką,
pokryta gontami, z niey wlewo szpichlerz
na dwa piątra zbudowany; wchodząc do
dolnego szpichlerza drzwi na zawiasach z
klamką у proboiami, w nim okenek ok-
rągłych bez szkła trzy, we srzodku w zie-
mi piwniczka, czyli sklepek mały; wyszed-
szy z tego do górnego, schody stare, kto-
remi na ganek około szpichlerza na słu-
pach, a wchodząc drzwi takoż na zawia-
sach z klamką у proboiami, w nim okien
bez szkła trzy, stołowanie у podłoga z
tarcic, uszaki do drzwiow у okien malo-
wane, gontami pokryty, reparacyi potrze-
bujący; pod takowym dachem у gankiem
chlewek mały zboku przybudowany. Wy-
szedłszy z tego szpichlerza wlewo na prze-
ciw bramy budynek mieszkalny; wchodząc
do sieni tego budynku drzwi na zawia-
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sach z klamką, w prawo drzwi do iżby
pierwszey fugowane у malowane na za-
wiasach z zamkiem wnętrznym, w pierw-
szey izbie okien na dwie kwatery otwie-
raiących sie troie, wlewo drzwi do komo-
ry takoż fugowane у malowane na zawia-
sach z zamkiem wnętrznym, piec na obie
stancye zielony, a w części kafle białe
maiący, w komorze okien takichże jak w
izbie dwa, kominek szafiasty, stołowanie
у podłoga tarciczne, z komory drzwi do
szpiżarni malowane у fugowane na zawia—
sach z zamkiem wnętrznym, w tey szpi-
żarni okno szklą takiegoż białego, podlo-
fi niema, stołowanie tarciczne, tamże szaf-

a kontowa z drzwiczkami, okuta, malo-
wana z zamkiem. Z tey strony budynku
wyszedłszy znowu do sieni z przeciwka
izby piekarnia duża, w niey piec piekar-
niany, okienek bez szkła cztery, a przy
niey komórka, do kturey drzwi na zawia-
sach z klamką у okienko iedne szklane
stołowanie tarciczne, z pieca у kominka
złączony komin у nad dach wyprowadzo-
ny. Cały ten budynek potrzebuie nowego
krycia, od wiatru obdarty; z tego budyn-
ku w łewą stronę szpichlerz drugi o ied-
nym piętrze, do którego wchodząc uszaki
у drzwi malowane, takoż drzwi na zawia-
sach z klamką у proboiami oraz zamkiem
wnętrznym у do niego nayduiącym się
kluczem; wszedłszy do onego posadzka
z dylów, orudow z takichże dylów ośm,
stołowanie z tarcic, schody pod dach, po-
kryty częścią gontami, częścią dranicami;
pod onym szpichlerzem sklepek z kamieni
murowany, do którego drzwi у uszaki po-

f niły. Od tego szpichlerza ku gumnowi
ążąc, wrota na biegunie z descek, a

wchodząc do gumna przystawiono nową
po wiec na czterech słupach oraz wsparta
na parkanie, słomą kryta; do gumna wrota
podwoyne na biegunach z dranic, tok duży
a w końcu onego osietka bez pieca opu-
szczona, w tym gumnie torpow do skła-
dania zboża cztery у koło osietki dwa;
to gumno pochyłone ku upadkowi, słomo
pokryte, od wiatru w częściach obdarte;

na tymże gumnisku staynia z drzewa cio-
sanego bez wrót, podłoga popsuta, w ied-
nym końcu żłób z tarcic, dranicami po-
kryta, lecz częścią obdarta; na tymże
gumnisku przepłotow dobrych prząseł
pięć, szułow wystawionych w bokach gum-
niska troie na wrota, lecz wrót żadnych.
Z tego gumniska w boku iednym obora
stara, w kwadrat stawiona z drzewa okrą-
głego, do oney wrota podwoyne z descek,
chlewów dużych cztery, a ieden tylko
nowo pokryty, reszta zaś bez dachu. Z
tey obory wyszedłszy wprost browar stary
do którego wchodząc wrota na biegunie,
horn na ieden kocioł, koryto na wodę,
która na trąby z sadzawki bieży, w tym-
że browarze po lewey ręce słodownia, w
niey tok, piec dobry, okienek z zasowka-
mi trzy, koryto do robienia słodu, a przy
słodowni komórka obok bez drzwiow, dach
na tym browarze stary reperacyi potrze-
buie. Wyszedłszy z onego sadzawek dwie
iedna ocembrowana drzewem, z oney iako
się rzekło sączy się woda do browaru,
druga niżey browaru ze wszystkim zapły-
nęła mułem. Od tych sadzawek znowu
zwracaiąc się do folwarku warzywnia z
sieńmi z piecem piekarnianym, okienek
bez szkła trzy, nowo wystawiona, słomo
pokryta. Cały folwark у onego zabudo-
wanie, oparkanione. Karczemka nieopodal
folwarku wiezdna, piec w niey piekar-
niany, okienek małych szkła drobnego trzy,
dranicami pokryta, reparacyi dach potrze-
buie. Ogrody: ieden wielki za spichlerzem
aż do obory, drugi za budynkiem miesz-
kalnym, trzeci za szpichlerzem dwupiątro-
wym. Poletki folwarkowe: ieden dopiero
żytem usiany, Jeży między karczmą a fol-
warkiem, drugi pod poparem przy wsi
Trybiłach, trzeci tamże pod jarzyną,
wszystkie między gruntami własnemi wsi
Trybił.

Sianożęci dworne, te które leżą pod
samym folwarkiem Trybilskim y% między
poletkami, te samo iedne przez' folwark
używaią się, które, zaś są w szachowni-
cach z poddanemi Toybilskiemi w ogóle
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szachownic są* wyrażone у częściami zbie-
raią się.

Specyfikacya wsiów, w nich ludności
z dystynkcyą lat, dymów, maiątku podda-
nych, przychodzącey z nich roczney pro-
weniencyi у należney powinności do fol-"
warku Trybił. Dymy chłopskie, szlachec-
kie у arędarskie; maiątek poddanych, ko-
nie, woły^ krowy, byki у ciełuszki, siemi
komput robocze menska,żeńska, dziecin-
na menska, żeńska, powinność wszelka,
dni robocizny, czynsz (złote, grosze), po-
dymne skarbowe złote, grosze.

Folwark у wieś Trybitty: Dym szla-
checki arendarski ieden Jmsc. pan Oza-
plic possessor arendowny folwarku, płaci
na rok czynszu złotych sto dwadziescie,
dym arendarski ieden, koń ieden, wołów
dwa, krowa iedna,- siemi komput robo-
czey męzka iedna, żeńska, iedna, dziecin-
ney męzkich dwie, żeńska iedna. Marcin
Kozłowski arendarz w karczmie siedzący,
lat ma czterdziescie sześć, żona Аіехап-
dra lat czterdziescie ieden, syn lozef lat
dziewiętnaście, Franciszek lat trzynaście,
córka Elżbieta lat iedenascie, czynszu zło-
tych siedmdziesiąt dwa. Dym chłopski
ieden, koń ieden, woły dwa, siemi robo-
czei menska iedna, żeńska iedna, dzie-
cinney menska iedna, żeńska iedna,
Franciszek Karniewicz lat ma czterdzios-
cie у sześć, żona Maryanna lat czterdzies-
cie ieden,-syn Bartłomiey lat dwie, córka
Magdalena lat czterech, powinności dni
robocizny sześć, czynszu złotych pięćdzie-
siąt. Dym chłopski ieden, koń ieden, wo-
łów dwa. krowa iedna, siemi robpczey
męzka iedna, żeńska iedna; dziecinney
męzkich dwie, żeńskich dwie. Bartłomiey
Wilkiewicz lat ma czterdziescie, żona lat
czterdzieści, syny Michał lat czternastu,
Jan lat siedmiu, córki: Anna lat piętnastu,
Agata lat iedenastu; powinności dni ro-
bocizny sześć, czynszu złotych trzydziescie
dwa. Dym chłopski ieden, koni dwa, wo-
ły cztery, krowa iedna, byków у cielu-
szek cztery, siemi roboczey męzkich pięć,
żeńskich dwie, dziecinney męzkich trzy,

żeńskich trzy, Stanisław Karniewicz lat
ma sześćdziesiąt cztery, żona ^Rozalia lat
pięćdziesiąt ieden, syny Michał lat dwu-
dziestu, Kazimierz lat siedmnastu, Jan
lat dwunastu, Wincenty lat ośmiu, Iózei
lat dwuch, córki Elżbieta lat dziesięciu,
Alexandra lat pięciu, braci samego—Mi-
chał lat trzydziestu dwuch, żona Krystyna
lat trzydziescie ieden, córka Katarzyna lat
pięciu, drugi brat Felicyan łat dwudziestu
trzech, powinności dni robocizny sześć,
czynszu złotych pięćdziesiąt. Dym chłop-
ski ieden, koń ieden, wołów cztery, kro-
wa iedna, byczek ieden, siemi roboczey
męzkich dwie, żeńska iedna, dziecinney
męzka iedna, żeńskich dwie, Stanisław
Błażeiewicz lat trzydziestu siedmiu, żona
Maryanna lat trzydziestu trzech, syn Fran-
ciszek lat siedmiu, córki Katarzyna lat
trzech, Maryanna lat dwuch, brat samego
Jan lat dwudziestu pięciu, powinności
dni robocizny sześć, czynszu złotych pięć-
dziesiąt. Dym chłopski ieden, koni dwoie
wołów cztery, krowa iedna, byk ieden,
siemi roboczey męzkich dwie, kobiecich
trzy, dziecinney męzka iedna, Symon Bła-
żejewicz lat czterdziestu siedmiu, żom
Maryanna lat czterdziestu szessiu, syny
Tadeusz lat dwadziescie ieden, Andrzey
lat dziesięciu, córka Katarzyna lat pięt-
nastu, matka samey Anna lat sześćdzie-
siąt czterech, powinności dni robocizny
sześć, czynszu złotych pięćdziesiąt. Dym
chłopski ieden, koni dwoie, wołów cztery
krów dwie, byków у ciełuszek dwie, sie-
mi roboczey męzkicb trzy, żeńska iedna,
dziecinney męzkich dwie, Paweł Zienkie-
wicz lat pięćdziesiąt, żona Katarzyna lat
czterdziestu dziewięciu, syny Iózef lat
dwudziestu, Andrzey lat ośmnastu, Jerzy
lat trzynastu, Adain lat ośmiu, powin-
ności dni robocizny sześć, czynszu złotych
pięćdziesiąt, siemi roboczey męzka iedna,
żeńska iedna, kątnik Andrzey Malinow-
ski lat trzydziestu siedmiu, żona Maryan-
na. lat trzydziestu sześciu.

Wieś Sawiczuny. Dym arędarski ie-
den, koni dwoie, wołów dwa, krów dwie,



byczków у ciełuszek dwie, siemi roboczey
męzka iedna, żeńska jedna, dziecinney
męzka iedna, żeńska iedna, Maciey Bo-
rowski lat trzydziestu siedmiu, żona Ka-
tarzyna lat trzydziestu siedmiu, syn Piotr
lat trzech, pasierzbica Krystyna lat dwu-
nastu, arendarz płaci czynszu złotych sto
sześćdziesiąt. Dym chłopski ieden, koni
dwoie, wołów cztery, krowy dwie, siemi
roboczey męzkich dwie, żeńska iedna,
dziecinney męzkich trzy, Andrzey Sobko
lat czterdziestu siedmiu, syn Kazimierz
lat dwudziestu dziewięciu, żona Katarzyna
lat dwudziestu siedmiu, syny Macicy lat
sześciu, Ławryn lat trzech, Iozef lat dzie-
więciu, powinności dni robocizny sześć,
czynszu złotych pięćdziesiąt. Dym chłop-
ski ieden, koń ieden, woły dwa, krowa
iedna, byczek у ciełuszka iedna, siemi ro-
boczey męzkich dwie, żeńskich dwie, dzie-
cinney męzka iedna, żeńska iedna, Fran-
ciszek Kozlowski lat pięćdziesiąt siedmiu,
syny Łukasz lat dwudziestu, Iozef lat
piętnastu, córki Krystyna lat szesnastu,
Maryanna lat sześciu, powinności dni ro-
bocizny sześć, czynszu złotych pięćdzie-
siąt. Dym chłopski ieden, koni dwoie, wo-
łów cztery,krowy dwie.sierni roboczey mężkicli
dwie, kobieckich dwie, dziecinney żeńskich
dwie, Józef Borowski lat sześciudziesiąt,
syn Michał lat dwudziestuszesciu, żona
Elżbieta lat dwudziestu siedmiu, córki Ka-
tarzyna lat czterech, Anna lat dwucli, cór-
ka gospodarza Magtlalena lat dwadziescie
ieden, powinności dni robocizny sześć, czy-
nszu złotych dziewięćdziesiąt. Dym chłop-
ski ieden, koń ieden, wołów dwa, krowa
iedna, byczek у ciełuszka iedna, siemi ro-
boczey męzka iedna, żeńska iedna, dzie-
cinney żeńskich trzy, Symon Borowski lat
trzydziestu siedmiu, żona Maryanna lat
trzydziestu pięciu, syn Krzysztof lat elwuch,
córki Anna lat trzynastu, Katarzyna lat
siedmiu, siemi. roboczey męzka iedna, żen-
ska iedna, Agata lat czterech, Maciey
Matusewicz tamże mieszka u gospodarza,
kątnik, sam lat czterdziestu, żona Elżbie-
ta lat czterdziestu, dni robocizny sześć;

czynszu złotych czterdziescie. Dymi szlache-
cki ieden, Jmsć pan Szulewicz szlachcic
na pustoszy do tych czas nie płaciły na
pilnowaniu puszczy. Do tey ' specyfikaeyi
nie iest w rubryki wciągnione podymne,
gdyż ustawiczne odmiany podatków nic-
mogą być wiadome у przewidziane. La-
tus całey specyfikaeyi czyni dymów szla-
checkich у arendarskich cztery, chłop-
skich dziesięć, maiątku poddanych koni
osmnascioro, wołów trzydzieści sześć, krów
piętnaście, byków у ciełuszek dwanaście,
siemi komput roboczey męskich dwadzie-
scie pięć, żeńskich dziewiętnaście, dziecin-
ney męzkich siedmnascie, żeńskich szes-
naście. Powinności wszelkiey dni robociz-
ny sześćdziesiąt, czynszu złotych ośmset
sześćdziesiąt cztery.

Opisanie pozycyi folwarku у wsi Try-
biłł oraz Sawiczun у ich rozległości. Jako
się wyżey namieniło grunta folwarkowe
Trybiłł we srzodku gruntów własnych
Trybilskich, wsi zaś Trybiłł granica
po czyna się od rzeki Kosinki, gdzie
kopiec między ichm. pannami Ber-
nardynkami "Wilenskiemi od . dóbr ich
Kieny, od niego idzie granica aż do os-
tatniego kopca Koleckiego kopcami у
znakami, przy kopcu Koleckiego zaczyna
się granica z xiężą Dominikanami Szum-
skiemi w wielu mieyscach przez xięży
Dominikanów zepsuta у grunta pozabie-
rane przez tychże aż pod Gudzie idąc, a
w tym mieyscu z dobrami' Swiranami J.
XX. Bazylianów Wileńskich ciągła, lecz
nie pewna, rożnemi łomaniami granica
do kopca Chaleckiego, od tego drogą daw-
ną, która rozgraniczała wieś Trybiłły z
puszczami Gorcllami у Olkienią, rożnemi
znakami aż do tego mieysca zkąd poczy-
na się granica z Swiranami kaczy się.
Szachownice wsi у folwarku Trybiłł. Sia-
nożęc Zamoyciszki zwana, leżąca pomiędzy
sianożęciow PP. Bernardynek Wileńskich
folwarku Kieny w obrębie swoim у tam-
że sianożęc Szumska przy gruntach Do-
minikańskich oraz inne іако to: Rudzianka
Sznurek, Cielętnik, Podkrynica; w borze
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Trywirzach у Jakubiszkach, sianozęcie
używane przez chłopów Trybilskich. bor
sam Swiranski, takoż szachownice Kimsa
Żebraciska, kruk pod Zenowcami, Truś-
niak w Suntokach, Piererwa niemniej
między Bernardynek "Wileńskich gruntami
Kiernieykiszki wozów cztery. Stanoycjszki •
w Яодіедасіі, zAikosin у inne, których
wyszczególnić nomenklatur nie można, by-
ły iednak zawsze należnemi do Trybiłł-
Cale Trybiłły leżą pomiędzy borami, ma-
ią grunt piaszczysty у kamienisty nie
urodzajny, las zaś maią borowy, lecz iiiż
znacznie spustoszony, wycięty, iednak drze-
wa na budowle nieco znayduie się zgod-
nego. Wieś Sawiezuny ze wszystkich stron
Jeży między gruntami Swiranskiemi J.XX.
Bazylianów Wileńskich w rożnych łoma-
niach szaczownicznych miała possessyę,
lecz nigdzie pewney" granicy, lasu na bu-
dowle nic niema, grunt hlejowaty spadzi-
sty у kamienisty. Szachownice tey wsi
Skorowadeły, Żaka, Góra pod SyjiwMami,
LiguTny" pod Kamieniem, pole Mokrynie,
Gudeła,,góra Leybogalany, sianozęcie na-
zwane Zuczki у inne bez nazwiska, które
do tych czas włościanie używali. U tego
inwentarza przypis z podpisem takowy:
Takowy inwentarz w dacie powyżey wyra—
żoney przy świadectwie wielm. pieezęta-
rzow sporządzony własną moią ręką pod-
pisuię Tadeusz Pawlikowski Koad. Kan.
Wileńskiego, a pod tym przypisem у pod-
pisem podpisy W. W. J. P. pieczętarzow
takowe: Ustnie у oczywisto proszony za
pieczętarza od W. J. X. Tadeusza Pawli-
kowskiego koadjutora Kancler. Wileńskie-
go do tego inwentarza folwarku у wsi
Trybił oraz Sawiczun w W. Wileńskim
leżących za summę dwadzieścia tysięcy
złotych polskich wyprzedanych w Bogu
nayprzewielcbnieyszemu J. A . Hieronimo-
wi Arteckiemu superyorowi у wszystkim
J. XX. Bazylianom konwentu Wileńskiego
wydanego według prawa podpisuię się
Seweryn Jasięczyk Miehałowski rotm. w.
Mińskiego, proszony za pieczętarza do ta-
kowego inwentarza ])rawnie podpisuię się

Kazimierz Antuszewicz. Proszony za pie-
czętarza podpisałem się Karol Kozieł.
Który ten inwentarz oczywisto przez wyż
pomienionego W. J. X. Tadeusza Pawli-
kowskiego kancler. Wileńskiego, koadju-
tora przy prawie wieczysto przedażnym
przyznany w xięgi ziemskie W. Wileńskie-
go spraw wieczystych iest wpisany.

ІІзъ акт. > нигіі В.ілонскаго Земскаго суда за
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Przyznanie inwentarza dóbr Nacun,
Poginia у Szauduni W. Janowi Szukszcie
pisar. ziem. służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiątego
miesiąca augusta czternastego dnia.

Przed aktami ziemskiemi powiatu U-
pitskiego znayduiący się obecnie W. J.
Panowie Ignacy sędzia grodzki, Józef ko-
missarz cywilno woyskowy у porządkowy
у Jakub pisarzewiczowie bracia rodzoni
Szuksztowie urzędnicy powiatu Upitskiego
inwentarz maiętnosciow Poginia, Nacun
у Szauduni przy prawie wieczysto dzieł-
czym między pomienionemi ichmosciami у
W. J. panem Janem Szuksztą postano-
wionym w teyże samey dacie iak у in-
wentarz przyznanym temuż W. J. panu
Janowi Szukszcie pisarzewiczowi ziemskie-
mu powiatu Upitskiego bratu wydany у
służący przedemną iożefem Wyrwiczem
regentem ziemskim powiatu Upitskiego
iuryzdycznie przyznali у według przepisu
konstytucyi tysiąc siedmset sześćdziesiąt
czwartego roku na seymie Koronacyjnym
stanowioney w protokule zapisowym przy-
znan rękoma własnemi pod})isawszy się
prosili ażeby pomieniony inwentarz był do
xiąg ziemskich spraw wieczystycli powia-
tu Upitskiego przyięty у wpisany, jakoż
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іа regent ony przyiowszy w xięgi wpisa-
łem, którego tenor takowy.

Inwentarz czyli regestr maiętnosci Po-
ginia, Nacun у rfzaudyni ze wszystkiemi
ich altynencyami, wsiami, karczmami z
wymienieniem w nich poddaństwa wieczy-
stego, tudziesz czeladzi dworney wieczy-
stey, niemniey ruchomości wszelkiey, która
się dostała na schedę wielmożnego J. pa-
na Jana Szukszly, pisarzewicza ziemskiego
Upitskiego, brata" naszego, przy wieczysto
dzielczym rozebraniu w roku ninieyszym
tysiąc.siedmset dziewiądziesiątego, augu-
sta siódmego dnia przez nas niżcy wyra-
żonych sporządzony у podpisany.

Inwentarz Poginia. Wieś Jagintowicze
z wyszczegulnieniem imion, nazwisk, łat

wielości siemi oraz sytuacyą у obowiąz-
u poddanych. Chata pierwsza, Jakub

Gwerzdzis, żona Anna, córki Petrunela lat
cztereh, Elżbieta trzech, ma żywioły takie:
nieroboczych wlasuych bydła sztuk dwie,
owiec dwoie, koz dwie, prosiąt troie, ro-
boczych własnych koni dwa, ptastwo-ku-
rów sztuk trzy, odbywa pańszczyznę letnią
w iednym tygodniu ciągłych z unterni-
kiem dni' trzy, w drugim tygodniu ciąg-
łych z unternikiem dni trzy, pańszczyznę
zimową w tydzień dni trzy, dań ^ daię tę
—talek sztuk dziesięć, jaiek dziesię*ć sztuk,
gęsi dwie, kurę iedną. Chata druga, Ma-
ciey Gwerzdzis, żona Elżbieta, synowie
Jerzy lat dwódziestu pięciu, Maciey ośm-
nastu, ma żywioły takie: nieroboczych
własnych bydła sztuk pięć, owiec dwoie,
prosiąt dwoie, roboczych własnych koni
dwoie, ptastwo—kurów sztuk cztery, odby-
wa pańszczyznę letnią w iednym tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy, dań
daię tę—talek" sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gasi dwoie у kurę ieaną. Chata
trzecia—Andrzey Staniku nas, żona Kata-
rzyna, synowie Jan lat iedynastu, Jerzy
czterech, córki—Agata lat trzynastu, Ma-
ryanna sześciu, Ewa pierwszego roku;
brat gospodarza Maciey, żonaMaryana,
córki—Magdalena lat ośmiu, Katarzyna

czterech, Petrunela dwóch, ma żywioły
takie: nieroboczych własnych bydła sztuk
trzy, owiec czworo, świnia iedna, robo-
czych własnych koni dwa, ptastwo—kurów
sztuk dwie, odbywa pańszczyznę letnią w
iednym tygodniu ciągłych z unternikiem
dni trzy, w drugim tygodniu ciągłych z
unternikiem dni trzy, pańszczyznę zimową
w tydzień dni trzy, dań daię tę—talek
sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata czwarta—Iózef Klimowicz lat dwo-
dziestu pięciu, macocha Rozalia, brat An-
toni łat ośmnastu, siostra Katarzyna lat
szesnastu, ma żywioły takie: nieroboczych
własnych bydła sztuk trzy, owiec siedmio-
ro, koz trzy, świni dwie, roboczych włas-
nych koni trzy, ptastwo—gęsi sztuk dwie,
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
letnią w iednym tygodniu ciągłych z un-
ternikiem dni trzy, w drugim tygodniu
ciągłych . z unternikiem dni trzy, pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy, dań
daię tę—talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną. Chata
piąta—Jerzy Masiulis, żonaty, syn Kaspar
żonaty z dziećmi, synowie gospodarza—Jan
lat szesnastu, Piotr dwonastu, ma ży-
wioły takie: nieroboczych własnych bydła
sztuk trzy, owiec dwoie, kozę iedną, świ-
nię iedna, roboczego własnego konia ied-
nego, roboczych dwornych wołów dwa,
konia iednego, ptastwo—kurów sztuk trzy,
odbywa pańszczyznę letnią w iednym ty-
godniu ciągłych z unternikiem dni trzy,
w drugim tygodniu ciągłych z unterni-
kiem dni trzy, pańszczyznę zimową w ty-
dzień dni trzy, dań daię tę—talek sztuk
dziesięć, iaiek sztuk dziesięć, gęsi dwie,
kurę iedną.

Wieś Poginie z wyszczegulnieniem i-
mion у nazwisk, lat, wielości siemi, oraz
sytuacyą poddanych у obowiązku onych.
Chata pierwsza—Iózef Gustas, żona Kata-
rzyna, synowie-Maciey łat ośmiu, Michał
sześciu, eorki—Gietruda lat dwóch, Rozalia
czterech, Agata pięciu, ma żywioły takie
— nieroboczych własnych bydła sztuk
dziesięć, świń pięcioro, roboczych wła-

13
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shych wołu iednego, koni cztery, p
gęsi sztuk dwie, kurów sztuk pięć, odby-
wa pańszczyznę letnią w iednyhi tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, w dru-
gim tygodniu ciągłych z unternikiem dni
trzy, pańszczyznę zimową w tydzień dni
trzy, dań daię tę: talek sztuk dziesięć, ja-
iek sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata druga-Mateusz Borysewicz, żona
Dorota, synowie—iMatheusz lat piętnastu,
Antoni dwudziestu, Adam czterech, córka.
Ewa lat trzech, matka Katarzyna, ma
żywioły takie: nieroboczych własnych by-
dła sztuk ośm, owiec iedynascio, koz czte-
ry, świń czworo, roboczych własnych wo-
łów dwa, koni trzy, ptastwo—kurów sztuk
pięć, odbywa pańszczyznę letnią w iednym
tygodniu ciągłych z unternikiem dni trzy,
w drugim tygodniu ciągłych z unterni-
kiem dni trzy, pańszczyznę zimowTą w ty-
dzień dni trzy, dań daię tę: talek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, gęsi dwie.
kurę iedną. Chata trzecia—Iózef Gustas,
żona Magdalena, synowie Jerzy lat trzy-
dziestu, Iózef czterech, Jerzy trzech—Kazi-
mierz pierwszego roku, ma żywioły takie:
nieruboczych własnych bydła sztuk szesc-
nascie, owiec szescnascie, koz pięć, świń
siedmioro, roboczych własnych wołów
sześć, к mi cztery, ptastwo—gęsi sztuk trzy,
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
letnią w iednym tygodniu ciągłych z
unkTiiikiem dni trzy, w drugim tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy, oań
daię tę: talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną. Chała
czwarla—Jerzy Keyris, żona Magdalena,
syn Tomasz łat piętnastu, córki—Katarzy •
na dwudziestu pięciu lat, Rozalia dwu-
dziestu, ma żywioły takie: nieroboczych
własnych bydła sztuk siedm, owiec troie,
koz dwie, świń czworo, prosiąt troie, ro-
boczych własnych wołu iednego, koni czte
ry, piastwo—gęsi sztuk dwie, kurów sztuk
sześć, • dbywH pańszczyznę łetnią w ied-
nym tygodniu cągłych z unternikiem dni
trzy, w drugim tygodniu ciągłych z un-

ternikiem dni trzy, pańszczyznę zimową
w tydzień dni trzy, dań daię tę: talek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, gęsi
dwie, kurę iedną. Chata piąla-Kazimierz
Klimowicz, żon:» Helena, synowie Andrzey
lat dwódziestu, Symnn szesenastu, ma ży-
wioły takie: nicroboczych własnych bydła
sztuk cztery, owiec sześcioro, świnię iedną,
prosiąt troie, roboczych własnych koni
dwa, ptastwo—kurów sztuk dwie, odbywa
pańszczyznę letnią w iednym tygodniu
ciągłych z unterniktem dni trzy, w drugim
tygodniu ciągłych z unternikiem dni trzy,
pańszczyznę zimową w tydzień dni trzy,
dań daię tę: talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną. Cha-
ta szósta—Bartłomiey Kulikowski, żona
Katarzyna, 'synowie Jakub lat ośinnristu. •
Symon szesenastu, Jan iedynastu, Józef
pierwszego roku, córki—Roza lat dziewię-
ciu, Ewa czterech, matka Katarzyna, ma
żywioły takie: nieroboczych własnych byd-
ła sztuk pięć, owiec pięcioro, świń dwoie,
roboczych własnych koni dwa, ptastwo
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
letnią w iednym tygodniu ciągłych z un-
ternikiem dni trzy, w drugim tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy, dań
daie tę: talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną. Młyn Po-
ginski, przy im chatka dla młynarza.
Karczma, przy iey chata kowalska у kuź-
nia.

Inwentarz maiętnosci Nacun. Wieś
Nacuny z wyszczeguJnieniem imion, na-
zwisk, lat у wielości siemi, oraz sytua-
cyą у obowiązku poddanych. Chata
pierwsza, Jan Pronicwicz, żona Katarzy-
na, synowie—Bartłomicy lat ośmiu, Jakub
sześciu, córki—Rozalia lat dwónastu, Ma-
gdalena dwóch, ma żywioły takie: niero-
boczych własnych bydła sztuk dwie, owiec
pięcioro, koz dwie, świń dwoie, roboczych
własnych wołów dwa, koni trzy, ptastwo—
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
łetnią w iednym tygodniu ciągłych z
unternikiem dni trzy, w dnigim tygodniu
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ciągłych z untornikicm dni trzy, pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy, dań
daio tę: talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną. Chata,
druga—Michał "W.ereykas, żona Agnieszka,
synowie Iozef, żona Katarzyna, córki Ro-
zalia lat dwóch, drugi syn Jerzy, lat
dwodziestu; czterech, Stanisław piętnastu,
Jakub dwónastu, córki—Doroita lat szesc-
nastu, Anna iedynastu, ma żywioły takio:
nioroboczych własnych bydła sztuli dwie,
owiec dwonascioro5 koz trzy, świń czworo,
prosiąt sześcioro, roboczych własnych wo-
łów dwa, koni dwa, ptastwo--gęsi sztuk
trzy, kurów sztuk dziesięć, odbywa pańsz-
czyznę letnią w iednym tygodniu ciągłych
z unternikiem dni trzy, w drugim tygod-
niu ciągłych z unternikiem dni trzy,
panszczynę zimową w tydzień dni. trzy,
dań daie taką: talek sztuk dziesięć, jaie*k
sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata trzecia—Jakub Wereikas wolny, żo-
na Dorota, synowie—Jerzy lat ośmnastu,
lózef sześciu, Stanisław czterech, Macicy
pierwszego roku, córki—Katarzyna lat ie-
dynastu, Magdalena dziewięciu, Roza
siedmiu, ma żywioły takie: nioroboczych
własnych bydła sztuk pięć, owiec siedmio-
ro, kozę iednfj, świń dwoie, prosiąt sześ-
cioro, robo zycli własnych wołów cztery,
koni cztery, ptastwo -gęsi sztuk trzy, ku-
rów sztuk ośm, odbywa pańszczyznę* let-
nią w iednym tygodniu ciągłych" z unter-
nikiem dni trzy, w drugim tygodniu ciąg-
łych z untornikiem dni trzy, pańszczyznę
zimową w tydzień dni trzy, dań daie tę:
talek sztuk dziesięć, jaiek" sztuk dziesięć,
gęsi dwie, k,urę iedną. Chata czwarta—
Adam Gustas, żona Giertruda, synowie—
lhomasz lat dwodziestu pięciu, Symon
dwudziestu czterech, Jan trzynastu, córki—
Anna lat dwodziestu, Dorotta dziewięt-
nastu Magdalena lat siedmnastu, Mary-
anna łat ośmiu, ma żywioły takie: niero-
ooczych własnych bydła sztuk ośm, owiec
dziesięcioro, świń szescidro, prosiąt dwoie,
roboczych własnych wołów trzy, koni
sześć, ptastwo—gęsi sztuk cztery, kurów

sztuk czternaście, odbywa pańszczyznę
letnią w iednym tygodniu ciągłych z un-
ternikiem dni trzy, w drugim tygodniu
ciągłych z unternikiem clni trzy, pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy, dań
daie tę: talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gęsi dwie, kurą iedn,ą. Chata
piąta-Jerzy Gustas lat dwodziestu, matką
stara, bracia gospodarza—Michał lat sied-
mnastu, Bartłomley lat dwodziestu, siostry
Ewa lat piętnastu, Maryanna trzynastu,
Katarzyna dziewięciu, ma żywioły takie;
nioroboczych własnych bydła sztuk dzie-
sięć, owiec czternascioro, koz trzy, świń
siedmioro, roboczych własnych wołów dwa,
koni pięć, ptastwo—gęsi sztuk cztery, ku-
rów sztuk trzynaście, odbywa pańszczyz-
nę letnią w iednym tygodniu ciągłych
z unternikiem dni trzy, pańszczyznę zimo-
wą w tydzień dni trzy, dań daie tę: talek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, gęsi
dwie, kurę iedną. Chata szósta—Andrzey
Jasas, żona Anna, synowie-Ignacy lat
dziewiętnastu, Antoni dwónastq, Wawrzy-
niec pięciu, lózef ośmiu, córki— Giertruda
lat dwodziestu dwóch, Katarzyna szesc-
nastu, ma żywioły takie: nferoboczych
własnjch bydła sztuk dziesięć; owiec pięt-
nascioro, koz ośm, świń pięcioro, prosiąt
sześcioro, roboczych własnych wołów
cztery, koni pięć, ptastwo—gęsi sztuk
cztery, kurów sztuk trzynaście, odbywa
pańszczyznę letnią w iednym tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, w dru-
gim "tygodniu ciągłych z unternikiem dni
trzy, pańszczyznę zimową w tydzień dni
trzy, dań daie tę: talek sztuk dziesięć, ja-
iek sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata siódma —Iósef Eymulis wolny, żona
Katarzyna, synowie—Marcin lat sześciu,
Symon pięciu, Andrzey pierwszego roku,
matka stara Anna, brat gospodarza Mi-
chał, córki—Maryanna lat siedmiu, Agata
czterech, ma żywioły takie: nieroboczych
własnych bydła sztuk iedynascie, owiec
dwanaścioro, koz cztery, świń siedmioro,
roboczych własnych "wotów dwa, koni
cztery, ptastwo—gęsi sztuk trzy, kurów
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sztuk dziewięć, odbywa pańszczyznę letnią
w iednym tygodniu ciągłych z unterni-
kiem dni trzy, w drugim tygodniu ciąg-
łych z unternikiem dni trzy, pańszczyznę
zimową w tydzień dni trzy, dań daie tę:
Ыек sztuk dziesięć, jaiek sztuk dzisięć,
gęsi dwie, kurę iedną. Chata ośma -An
dfzey Więckus, matka stara, brat Iozef
Jat dwddziestu, Jerzy ośmnastu od lat
dziewięciu zbiegły, siostry—Anna lat szcsc-
nastu, Judyta trzynastu, Maryanna z mę-
żem, ma żywioły takie: nieroboczych włas-
nych bydła tztuk trzy, owiec sztuk trzy-
naścioro, świń dwoie, roboczych .włas-
nych wołu iednego, koni trzy, ptastwo—
kurów sztuk sześć, odbywa pańszczyznę
łetnią w iednym tygodniu ciągłych z un-
ternikiem dni trzy, w drugim tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy, dań
daie tę: tałek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną. Chata
dziewiąta—BaltromieyMoskuc, żona Kata-
rzyna, synowie Jan łat ośmnastu, Franci-
szek dwonastu, Mateusz siedmiu, Jakub
pięciu, curka Maryanna lat ieclynastu.

Wieś Kuygole z wyszczególnieniem i-
mion, nazwisk, lat у wielości siemi, oraz
sytuacya у obowiązku poddanych. Chata
pierwsza—Adam Żilunas, żona Anna, sy-
nowie Tomasz, brat gospodarza Jerzy, ma
żywioły takie: nieroboczych własnych bydła
sztuk dziesięć, świń czworo, prosiąt troie,
roboczych własnych wołów dwa, koni trzy,
ptastwo—kurów sztuk cztery, odbywa pań-
szczyznę letnią w iednym tygodniu ciąg-
łych z unternikiem dni trzy, w drugim
tygodniu ciągłych z unternikiem dni trzy,
pańszczyznę zimową w tydzień dni trzy,
dań daie tę: (alek sztuk dziesięć, gęsi dwie,
kurę iedną. Chata druga—Adam Zarzccki
lat dwodziestu dwóch, matka stara, bra-
cia—Iozef lat trzynastu, Macicy dziewięciu,
siostry— Giertruda, Katarzyna, ma żywioły
takie: nieroboczych własnych bydła sztuk
pięć, owce iedną, koż dwie, świń troie,
roboczych własnych wołu Jednego, koni
dwa, ptastwo—kurów sztuk cztery, odbywa

pańszczyznę letnią ciągłych z unternikiem
dni trzy w iednym tygodniu, w drugim
tygodniu ciągłych z unternikiem dni trzy,
pańszczyznę zimową w tydzień dni trzy,
dań daie tę: tałek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata trzecia—Michał Ziłunas.żona Kata-
rzyna, synowie Jerzy lat sześciu, Adam
lat czterech, córka Anna lat dwóch, ma
żywioły takie: nieroboczyc własnych byd-
ła sztuk trzy, świń dwoie roboczych woła
iednego, koni dwa, ptastwo,—gęsi iedna,
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
letnią w iednym tygodniu ciągłych z unte-
nikiem dni trzy, w drugim tygodniu ciąr-
łych z unternikiem dni trzy, pańszczyznę
zimową w tydzień dni trzy, dań daie tę:
jaiek sztuk dziesięć, jaiek syuk dziesieęć,
gęsi dwie, kurę iedną. Chata czwarta
Kazimierz Więćkus, żona Anna, brat Sy-
mon dwodziestu pięciu lat, siostra
Ewa dwodsiestu trzech lat, ma żywioły
takie: nieroboczych własnych bydła sztuk
siedm, owiec troie, koz pięcioro, roboczych
własnych wołów trzy, ptastwo—gęsi sztuk
dwie, kurów sztuk pięć, odbywa pańsz-
czyznę letnią w iednym tygodnu ciągłych
z unternikiem dni trzy, w drygim tygod-

j niu ciągłych z unternikiem dni trzy, pa-
ńszczyznę zimową w tydzień dni trzy,
dan daie tę: talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata piąta—Maciey Wekrykas, żona Ma-
gdalena, synowie Jan lat dziesięciu, Do-
rotta pięciu, ma żywioły takie: nierobo-
czych własnych bydła sztuk trzy, owiec
dwoie, koz dwie, świń czworo, roboczych
własnych koni dwa, ptastwo—gęsi sztuk
trzy, kurów sztuk cztery, odbywa pań-
szczyznę letnią w iednym tygodniu cią-
głych z unternikiew dni trzy, w drugim
tygodniu ciągłych z unternikiem dni trzy.
pańszczyznę zimowe w tydzień dni trzy,
dań daie tę: talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata szósta—Adam Skianteris, matka,
brat l\ulr lat trzydziestu, siostra Maryan-
na lat dwadziestu dziewięciu, ma żywioły
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takie: nieroboczych własnych bydła sztuk
ośm, owiec, pięcioro, koz trzy, świń pię-
cioro, roboczych własnych wołów cztery,
koni pięć, ptastwo—gęsi sztuk trzy, kurów
sztuk sześć, odbywa pańszczyznę letnią w
iednym tygodniu ciągłych z" untcrnikiem
dni trzy, w drugim tygodniu ciągłych z
untcrnikiem dni trzy," pańszczyznę zimo-
wą w tydzień dni trzy, dań daie te—
lalek sztuk dziesięć, iaiek dziesięć, gęsi
dwie, kurę iedną. Chata siódma—Andrzey
Wekrykas, żona Barbara, synowie Ma-
teusz łat piętnastu, Jerzy lat siedmiu,
córki—Jozefata lat dziesięciu, Rozalia
pierwszego roku, brat Michał, żona Ag-
nieszka, synowie—Józef łat pięciu, Stanis-
ław lat dwóch, ma żywioły takie: nierobo-
czych własnych bydła sztuk trzy, koz
czworo, świń dwoić, roboczych własnych
wołów dwa, koni dwa, ptastwo- kurów
sztuk cztery, odbywa pańszczyznę .letnią
w iednym tygodniu ciągłych "z unterni-
kicm dni trzy, w drugim tygodniu cią-
głych z unternikiem dni trzy, pańszczyz-
nę zimową w tydzień dni trzy, dań daie
taką—talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną. Chata
ośma—Józef Zilunas młodzian, matka stara,
bracia—Jan lat czterdziestu, Adam lat
trzydziestu, siostra Jadwiga lat dwadzie-
stu, ma żywioły takie: nieroboczych włas-
nych bydła sztuk dziesięć, owiec sied-
mioro, świń siedmioro, roboczych włas-
nych wołów cztery, koni cztery; ptastwo—
gęsi sztuk dwie, kurów sztuk pięć. odby-1-
wa pańszczyznę letnią w iednym tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, w dru-
gim tygodniu ciągłych z unternikiem dni
trzy, pańszczyznę zimową w tydzień dni
trzy, dań daie taką: talek sztuk dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę ied-
ną. Chata dziewiąta—Jan Ziylunas, żona-
Katarzyna, Synowie—Andrzey lat siedm-
nastu, Stanisław dziewiętnastu, Jakub
pięciu, córki—Agnieszka lat dwonastu,
Ewa pierwszego roku, ma żywioły takie:
nieroboczych własnych bydła* sztuk trzy,
owiec czworo, świń dwoie, roboczych

własnych wołu iednego, konia iednego,
ptastwo—kurów sztuk pięć, odbywa pań-
szczyznę letnią w iednym tygodniu cią-
głych z unternikiem dni trzy, w drugim
tygodniu ciągłych z unternikiem dni trzy,
pańszczyznę zimową w tydzień dni trzy,
dań daie taką: talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, gęsi dwie, kurę iedną.
Chata dziesiąta—MatheuszSkatikas, żon i
Anna, synowie Adam lat dziesięciu, Józef
łat trzech, córka Ewa lat pięciu, ma ży-
wioły takie: nieroboczych własnych bydła
sztuk pięć, koz dwie, świń dwoie, roboczych
własnych wołu iednego, konia iednego, pta-
stwo—gęsi sztuk dwie, kurów sztuk cztery.

Opisanie mieszkańców w Ssaudyni
mieszkaiącyah. Chata pierwsza — Jan
Motieietis, żona Elżbieta, synowie Ka-
zimierz łat siedmiu, Jerzy sześciu, Krzy-
sztof trzech, Józef pierwszego roku, córki—
Domicella lat piętnastu, Krystyna dziewię-
ciu, Maryanna pięciu, brat J erzy, żona M ag-
dalena, Jakub młodzian, ma żywioły takie:
nieroboczych własnych bydła sztuk pięć,
owcę iedną, koz dwie, świń troie, prosiąt pię-
cioro, roboczych własnych wołów dwa,
koni pięć,ptastwo-kurów sztuk sześć, od-
bywa pańszczyznę letnią w iednym tygod-
niu ciągłych z unternikiem dni trzy. :w
drugim tygodniu ciągłych z unternikiem
dni trzy. Chata druga—Maciey Stankiewicz,
żona Judyta, synowie—Marcin lat trzynas-
tu, Józef lat pięciu, Symon czterech, Ja-
kub czterech, córka Katarzyna lat dzie-
więciu, ma żywioły takie: nieroboczych
własnych bydła sztuk pięć, świń dwoie,
roboczych własnych koni dwoie, plastwo—
kurów sztuk dwie, odbywa pańszczyznę
letnią w iednym tygodni ciągłych z un-
ternikiem dni trzy, w drugim tygodniu
ciągłych z unternikiem dni trzy, , pańsz-
czyznę zimową w tydzień dni trzy. Chata
trzecia—Jerzy Bałtrusziutis wdowiec, mat-
ka Elżbieta, synowie—Jan łat ośmiu, Ka-
zimierz sześciu, Jakub pięciu, córka Ma-
ryanna lat dwóch, siostra gospodarza lat pię-
tnastu, ma żywioły takie: nieroboczych włas-
nych bydła sztuk sześć3swiń dwoie, roboczych
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własnych wołów sześć, koni dwoić,- pf astwo—
gęsie srtuk dwie, kurów sztuk pięć, odbywa
pańszczyznę letnią w iednym tygodniu ciąg-
łych z unternikiem dni trzy, w drugim
tygodniu ciągłych z unternikiem dni
trzy, pańszczyznę zimową w tydzień dni
trzy.

Dalsze opisanie inwentarza maięt-
nosciow Poginia, Nacun i Szaudyni. Pu-
stoszę. Pustosz w Piadziach aręduie żyd
piadziowski, pustos? w Nacunach aręduie
żyd nacunski, pustosz w młynku aręduie
Jm. p. Staniewicz. Karczmy: karczma
Nacuiiska, Piadziowska, Szaydynia. Cze-
ladź dworna: JanPławszkis z żoną у dwo-
ma dziećmi, Tomasz Zupko, Klemens Ma-
s.ulis, Andrzey.Niemanis z córką Anną,
iMaciey Jarmułko, Michał Pabalis z żoną
у córką, Michał Kisiel, ci im Poginski, Ma-
cicy Stanikunas z żoną у dziećmi, Kata-
rzyna iMiedziunowna, Anna Czyżcwska,
poginska gospodynią z mężem у dziećmi.
Powinność poddanych tak poginskicli iako
też iSacun у Szaudyni. Wszystkich włos-
ci.iii tak nacunskich iako też poginskich
у szaudynskich iest powinnością odbywać
podroży Ryskie lub gdzie dwór nakaże
tyle, ile potrzeba wyciąga, a powinność
odbywać maią takim sposobom—w lecie
w każdym tygodniu po dni trzy z unter-
nikiem, zimo dni takoż trzy na tydzień
bez unternika/ gwałty wielkie do wy-
wożenia gnoiu, zbierania żyta, jarzyny trzy
dni ulbywać wszysci powinni, dań wszelką
wyż wymienioną, . oraz podatki Rzeczy
Pospohtey w czasie nakazania dwornego
odbywać są powinni у obowiązani.

Opisanie wsżelkiey ruchomości. Złoto
•y srybro znayduiące się: Puchar srybny
wyzlacany ieden, imbryk srybny
do . kawy ieden, imbryk srybny do
mlika ieden, cukiernica srybna iedna,
imbryk do herbaty mały srybny ieden,
szczypćzyki do cukru srybne iedne, lich-
tarz duży rysowany srybny ieden, nożow
z srybnemi tronkami par trzy, nożow z
srybnemi tronkami bez widelców trzy,
łyżek do kawy większych dwie, łyżek do

kawy mnieyszych dwie, łyżek wielkich
stołowych dwie, łyżek do Jedzenia sryb-
nych sztuk trzynaście, lichtarzow kompo-
zycyi dwa, łyszka podłego srybra iedna,
sygnet dijamentowy iedon, zegarek sz :zy-
ro zloty ieden, tabakierka z kompozycyi
iedna, tabakierka aspisowa iedna, rożek
bursztynowy ieden, solniczka srybna wy-
ztacairi iedna, rząd srybny wyztocany ie
den, lustro duże tcraznieysze iedno, szal
Id do ważenia złota у flakonik sztuk dwie.
Farfura у szkło: puzderko z szescio kub-
łami iedne, jaszczyk z kwiatkami czer-
woncini, brzegami pozł. ieden, filiżank t
kafowa porcynelowa iedna, -filiża-
nka porcynelowa niebieska iedna,
filiżanka niebieska porcynelowa ied-
na, у kubeic do niey szklanny w
kwiatki złote jeden, filiżanek szklan
nycb do konfitur trzy, karafinka szklarnia
iedna, taca szkłanna iedna, kubków szklan-
nycli trzy, czara farfurowa iedna, filiżan-
ki szkłanna iedna, szklanek siedm, karafi-
nek niebieskich szklannych trzy, kieliszków
dwn, karafinck trzy, szklanek dużych dwie,
butel wielkich sztuk trżydziescia pięć,
strzednich butelek dziesięć, małych bute-
lek dziewiętnaście. ładunek do oliwy
szklanny ieden, lampeczka pozłacana iedna.
lainp?czka biała iedna, kielich duży fugowa-
ny ieden, solniczka iedna, filiżanek szklan-
nych do konfitur dwie, filiżanka duża
niebieska iedna, porcynelowych rożnych
filiżanek trzy, filiż:inok fugowanych cztery,
filiżanek pułbialych dwie, talerzy faięso-
wycłi szesenascie, hłakow glinianych

• dwa, sloy gliniany ieden. Gardyroba у
wszelka ruchomość: żupan grodeturowy
biały ieden, pas niebieski tamburowany
ieden, bakiesza bombzelowa kasztanami
])odszyta iedna, sukna oliwkowego ł ikci
ośm, sukna piusowego łokci cztery i pul,
sukna tabaczkowego łokci trzy, kroazy
białey łokci trzy, bona granatowa, kimani
p idszyta, iedna, kireia niedźwiadkami pod-
szyta iedna, włóczki w rożnych kolorach
pączków piętnaście, kałameyki łokci dwa-
dziescio cztery, pasów czarnych sztuk
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pięć, ataminu czarnego łokci iedynascie,
sznurków kameliorowych niebieskich pacz-
kow trzy, sznurków icdwabnych zielonych
pączków* dwa, harusu niebieskiego łokci
siedm i puł, dywan niebieski duży ieden,
pawil:.on karmazynowy kitayczany ieden,
poloneska у spódnica szafirowa sukien par
ledna, p loneska z spódnicą mieniniia pa-
ra iedna, kamizel z spódnicą mień one pa-
ra icdna, spódnica czarna grodeturowa
icdnn, kamizc kartunowa iedna, solop •
czarny kitaykowy ieden, kwofiy czarne
dwa, kamizelka kartunowa iedna,• f.irtuch z
icdwabniey biały ieden, kwefi' gazowy
ieden, chustki iedwabne dwie, salopkima-
teryalnc, futrem podszyte, dwa, owczynek
szt. czternasec, cielec, cli skurek szt, sześć,
wolowych skur szt. pięć.

Bielizna wszelka. Serwet holęderskich
sztuk trzydziescie pięć, serwet tkackich
sztuk dwadziescie pięć, obrusów tkackich
sztuk trzydziescie siedm, ręczników tkac-
kich cztery, obrusów tkackich starych
sztuk ośm, serweta do kawy iedna, ser-
wet starych tkackich sztuk ośm, przeście-
radeł bolęderskich sztuk cztery, waluw do
poduszek holęderskich sztuk sześć, posze-
wek hclęderskich sztuk dwadziescie, po-
szewek tkackich sztuk pięć, poszwa tkac-
ka iedna, prześcieradło tkackie sztuka ie-
dna, obrus holęderski ieden, obrus pod-
gurski ieden, obrusów tkackich małych
dwa, podgurski ręcznik ieden, serwet
większych podgurskich dziewięć, serwet
mnicyszych podgurskich dwie, przeście-
radło hólęderskie małe iedne, koszul ho-
Jęderskich sztuk szesenascie, koszul tkac-
kich ])iętnascie, płótna tkackiego sztuk
cztery у pul, prześcieradło tkackie iedne,
obrusów nieszytych łokci trzydziescie. Po-
ściel rożna: poduszek г nawleczkami tkac-
kieini iedynascie, piernatów wilichowyeh
pięć, piernatów parchanowych dwa, kołd-
ra atłasowa zielona około z sznur. osz. holę-
dorska i edna, kołdra atlasowa zielona osżyta
нміпа, kołdry kitaykowc oszyte dwie, koł-
dra kartunowa iedna, Dalsze opisanie
wszelkiey ruchomości: cyna, mosiądz,

miedź у blacha. Miedź browarna—kotły z
czapkami у trąbami brażne dwa, bania
wielka z czapką у trąbą iedna, kocioł
mie Iziany strzedni ieden, kociołek mały
ieden, kocioł do sześciu garcy ieden, wa-
nienka do swic robienia wielka iedna, ry-
neczka składana iedna, rondelek do po-
stcalki ieden, flasza miedziana od. trzech
garcy iedna, rondel strzedni ieden, wa-
nienka do swic robienia mała iedna, sa
hanik mały ieden, kwarta miedziana ied-
ш, sagan spiżowy ieden, alembik z czap-
ką у trąbami ieden, rondel duży ieden,
forma do babki pieczenia icdna, kocioł
miedziany ieden, blacha iedna, flasza
miedziana iedna; tacy: mała do kawy,
wielka iedna efficit dwie, garniec blasza-
ny ieden, patelnia iedna, puszka blaszana
do kawy iedna, formeczek blaszanych do
ciasta dziesięć, imbryk miedziany . ieden,
imbryk turecki ieden, imbryk do wody
ieden, waza podługowata iedna, waz ok-
rągłych dwie, saletyrek z uszkami sześć,
pułmisek wielki ieden, talerz ztrzedni ie-
den, cyny starcy w rożnym naczyniu
sztuk trzydziescie, lichtarzow cynowych
dwa, lichtarz popsuty cynowy, ieden, ły-
żek cztery, karaś ieden, durszlak; ieden,
garniec miedziany ieden, rondelek mie-
dziany ieden, kociołek mosiężny większy
ieden, kociołek mosiężny maięki ieden,
rynka miedziana na noszkach iedna, im-
bryk do kawy turecki stary biały ż bla-
chy ieden, salatyrck cynowych dwie, puł-
miskow strzednich cynowych sześć, talerzy
małych cynowych sześć, mis dużych dwie,
mis strzednich.dwie, lichtarzow stołowych
dwa, łyszka wielka okrągła iedna, łyżek
wielkich złamanych dwie, roszt ieden, ły-
żek małych sześć, szczypce z noszkami
iedne, nożow rożnych par sześć, garniec
blaszany ieden, leyka blaszana iedna. Na-
czynie drewniane: kantorek czerwony ie-
den, kantorek dembowy ieden, kałamarzyk
w kształcie xięgi, puzderka beż flasz, dwa,
puzdro z ośmiu flaszami iedne, puzdro z
sześciu flaszami iedne, kwartowemi, skrzy-
nia ordynaryina biała jodłowa iedna,
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skrzynia kafowa iedna у biała, efficit dwie,
stolik woskowany ieden, krzeseł sześć, sto-
łów białych sztuk dwie, beczek rożnego
gatunku ośmnascie, winiarek kuf trzy,,
pułbeczkow sztuk dziesięć, stołik cyratą
obity ieden, stolik składany, skurą obity
ieden, stół malowany ieden. Sprzęt sta-
ienny: koryta czerwona iedna, szory mo-
siężne na sześć koni, sanie kryte staro-
świeckie z drzwiczkami iedne, sanie fran-
cuskie stare, skurą obite, iedne, sanie
skurzanne nakryte stare iedne, koł nie
okutych cztery.

Ptastwo rożne: indyki—indyków у in-
dyczek starych sztuk dwanaście, indycząt
młodych trzydżiescie dziewięć efficit pięć-
dziesiąt ieden; gęnsi: gęsi stan cli у gę-
siorow siedm, gęsiąt mlodycłi dwadziescie
siedm, efficit trzydżiescie cztery. Kaczki—
kaczor, stary ieden, kaczek starych cztery,
kacząt młodych czterdziescie dwoie, effi-
cit czterdziescie siedm. Kurów w oguł
młodych у starych ośmdziesiąt sześć. Zbo-
że. Aiyta purow trzy, mąki żytniey purow
trzydżiescie, ięczmienia pur ieden, garcy
ośmnascie, owsa purow szesenascie, garcy
ośmnascie, grochu pur ieden, mąki słodo-
wey purow pięć, garcy trzy. Żywioły roż-
ne, bydło rpgate—krów doynych dwadzieś-
cia pięć, pierwiastek pięć, jałowych trzy,
jałówek iednoletnich dziewięć, jałówek
dwuletnich pięć, jałówek trzyletnich dwie,
byczków iednoletnich sześć, byczków dwu-
letnich cztery, buhaiow dwa, cieliąt siedm-
nascioro, efficit siedmdziesiąt ośm. Owce.
Owiec starych dwadziescie trzy, baranów
starych dwa, skopów z baranów trzy, ja-
gniąt dwadziescie dwoie, efficit pięćdzie-
siąt. Kozy—koz macior starych dwanaście,
kozłów starych trzy, skop z kozła ieden,
kozliąt dwąnasciero, efficit dwadzieścia ośm.
Świnie,—świń macior pięć, knur ieden,
wieprzów sześć, kabanow dwadziescie dwa,
prosiąt dziewiętnaście, facit pięćdziesiąt
trzy. Do którego inwentarza bratu nasze-
mu wielmożnemu imsci panu Janowi Szu-
kszcie, pisarzewiczowi ziemskiemu powiatu
Upitskieho wydanego na maiętność Pogi-

nic, Nacuny у Szaudynie z opisaniem tak
poddaństwa iako też czeladzi dworney
wieczystey, oraz wszystkiey у wszelkiey
ruchomości na część z działu wieczystego
przypadaiącą renkoma naszemi przy u-
proszeniu W. W. J. Panów pieczętarzow
podpisuiemy się. Pisań roku tysiąc siedm-
set dsiewkdziesiątego, miesiąca Augusta
siódmego dnia. U tego inwentarza pod-
pisy tak samych aktorów, jako też pie-
czętarzow następne:. Jgnacy Szukszta, sęn-
dzia grodzki powiatu Upitskiego, Józef
Szukszta, pisarzewicz ziemski oraz kommi-
sarz cywilno woyskowy у porządkowy
powiatu Upitskiego; Jakub Szukszta, pi-
sarzowicz ziemski powiatu Upitskiego.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od
W. W. J, Panów J gnącego , sendziego
grodzkiego powiatu . Upitskiego, Józefa,
kommissarza cywilno woyskowego у po-
rządkowego powiatu Upitskiego, Jakuba,
pisarzewicza ziemskiego Upitskiego Szuk-
sztow, braci rodzonych, do tego inwen-
tarza, na maiętność Nacuny у Poginie
w powiecie Kowieńskim, Szaudynie w
powiecie Upitskim położone, z wieczystego
działu przypadłe wespół z poddaństwem у
ruchomością wielmożnemu imsci panu
Janowi Szukszcie, pisarzewiczowi ziem-
skiemu Upitskiemu bratu danego podług
prawa podpisałem się—Marcin Ordynicc,
rotmistrz powiatu Wiłkomirskiego. Do ta-
kowego inwentarza od osób wyż wyrażo-
nych uproszony za pieeżętarza podpisa-
łem się Szymon Staszewski. Proszony za
pieeżętarza do tego inwentarza od rsnb
wyż wyrażonych podpisałem się Thadeusz
Jwaszkiewicz, strukczaszyc powiatu Upit-
skiego; Który to inwentarz po przyznaniu
przez wyż v/yrażone osoby iest w xięgi
ziemskie Upitskie wpisany.

Изъ акг. кн. Упвтскаго Зоискаго суда за 1790 г.
№ 15.283, л. 383-389.
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Przyznanie inwentarza maietnosci Stoy-
biak у Poioseia od Wch Szuksztow J.
Wu Szukszcie komisarzowi Ciw. W. у
porzą. pttu Upitskiego wydanego. .

Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesią-
tego, miesiąca Sierpnia czternastego
dnia.

Przy aktach ziemskich powiatu Upit-
skiego znayduiący się osobiście "W. W.
Jms. panowie Ignacy, sędzia grodzki
Upitski, Jakub у Jan pisar. ziem. Upits.
bracia rodzeni Szuksztowie inwentarz
maiętnosciow Steybiak i Poioscia pizy
prawie vieczysto dziclczym między wspom-
nionemi ichmsemi у W. Komisarzem
SzuKsztą postanowionym w ieclney z tym
inwentarzem dacie przyznanym temuż W.
Jm. p. Józefowi Szukszcie komisarzowi
ciw. W. у porz. -Upit. bratu rodzonemu
wydany у służący przedemną Iozefem
Wyrwiczcm, regentem ziemskim powiatu
Upitskiego iuridice przyznali у wedle
przepisu konstytucyi koronacyiney tysiąc
siedmset sześćdziesiąt czwartego roku w
protokule zapisowym przyznali wlasnemi
rękami podpisawszy się prosili mnie, re-
genta, aby pomieniony "inwentarz był do
ksiąg ziemskich spraw wieczystych pttu
Upitskiego przyięty у zapisany, jakoż ia
regent ony przyiowszy w księgi wpisałem
taki wyraz slow swoich maiący.

Inwentarz czyli regostr. maiętnosciow
Steybiak у Poioscia ze wszystkicmi ich
attynencyami, wsiami, karczmami, z. wy-
mienieniem w nich poddaństwa wieczystego,
tudzież czeladzi dworney wieczystey,
niemniey ruchomości wszelkiey, która się
dostała na schedo. J. W. Jm. pana Iozcla
Szukszty komisarza ciw. W. pttu Upit-
skiego, brata naszego przy wieczysto
dzielczym rozebraniu w roku ninieyszym

tysiąc siedmset dziewięćdziesiątym, angusta
siódmego dnia przez nas niżey wyrażonych
sporządzony у podpisany.

Inwentarz maietnosci Steybak,
Wieś Debcykieny z wyszczegulnieniem

imion у nazwisk, lat у wielości. siemi.
Chata pierwsza. Jan Alexiunas, żona Ewa,
syn Stanisław, córka Barbara lat dzie-
sięciu, Elżbieta lat siedmiu, Maryanna
iednego roku, żywiołów ma nioroboczych
bydła sztuk cztery, koz trzy, świnia iedoa,
prosiąt sześć, roboczych dwornych wolow
dwa, koń ieden, ptastwa ma kurów sztuk
cztery, odbywa pańszczyznę latem w
iednym tygodniu dni sześć ciągłych z un-
ternikiem, w drugim tygodniu dni dwa
ciągłych z unternikiom, zimo co tydzień
dni sześć; dań daie chmielu funtów dwa-
naście, talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, ptastwa daie gęsi dwoie, kurę
iedną. Chata druga, Kazimierz Alcxiunas,
żona Anna, matka Annn, chłopiec ze
dworu Jan Micszkonis, żywiołów niero-
boczych ma bydła sztuk siedm, koz trzy.
świń "dwoie, prosiąt dwoić, roboczych
własnych wołu iednego, koni dwoie,
dwornych koni dwoie, ptastwa ma kurów
sztuk pięć, pańszczyznę odbywa, latem
w iednym tygodniu dni sześć ciągłych z
unternikiem, w drugim tygodniu dni dwa
ciągłych z unternikiem, zimo co tydzień
dni sześć, dań daie chmielu funtów dwa-
naście, talek sztuk dziesięć, iaiek sztuk dzie-
sięć, ptostwa daie gęsi dwoie, kurę iedną.
Chata trzecia Andrzey Kisiel, żona Zofia, syn
Mateusz lat pięciu, córka Katarzyna lat sied-
mnastu, Rozalia lat dziesięciu.Ewa lat ośmiu,
Maryana lat dwóch, żywiołów ma niero-
boezych bydła sztuk dwie, owiec dwie,
koz dwie, prosiąt dwoie, roboczych dwor-
nych wołów dwóch, konUi ie Inego, pta-
stwa ma kurów sztuk trzy, pańszczyznę
odbywra latem w iednym tygodniu dni
sześć ciągłych z uutornikiem, w drugim
tygodniu dni dwa ciągłych z unternikiem,
zimo co tydzień dni sześć, dań dnie —
chmielu funtów dwanaście, talek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptactwa daie

u
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gęsi dwoie, kurę iedną. Chata czwarta,
Michał Kubilunas, żona Krystyna, syno-
wie Wawrzyniec Jat dwudziestu pięciu,
Andrzey lat dwudziestu, córka Magdalena
lat dziewiętnastu, żywiołów nieroboczych
ma bydła sztuk pięć, owiec dwoie, koz
dwoie, świń dwoić, prosiąt sześcioro, ro-
boczych własnych wołów dwoie, koni
trzy, ptastwa ma kurów sztuk pięć, pań-
szczyznę odbywa Jatem w iednym tygod-
niu dni sześć ciągłych z unternikiem, w dru-
gim tygodniu dni dwa ciągłych z unternikiem
zimo co tydzień dni sześć, dań daie chmielu
funtów dwanaście, tałek sztuk dziesięć, ja-
iek sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi-
dwoie, kurę iedną. Chata piąta, Stanisław
Alexiunas lat trzydziescie dwie, matka
Zofia, bracia gospodarza Joachim lat
dwudziestu pięciu, Jerzy Jat dwudziestu
dwóch, żywiołów nieroboczych ma bydła
sztuk sześć, koz sześć, świnię iedną, ro-
boczych własnych wołów dwoie, koni
sześcioro, pfastwa ma gęsi sztuk dwoie,
kurów sztuk cztery, odbywa pańszczyznę
łatem w iednym tygodniu dni sześć ciąg-
łych z unternikiem, w drugim tygodniu
dni dwa ciągłych z unternikiem, zimo co
tydzień dni sześć, dań daie chmie-
lu funtów dwanaście, talek sztuk
dziesięć, iaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie
gęsi dwoie kurę iedną. Chata szósta, Jan
Kubilunas, brat Maciey lat trzynastu, sio-
stra Elżbieta lat ośmanastu, żywiołów ma
nieroboczych bydła sztuk siedm, koz trzy,
prosie iedne, roboczych własnych wołów
dwoie, koni pięcioro, ptastwa ma gęsi sztuk
dwie, kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
iako czynszowy na rok tygodni cztery z
unternikiem, dań daie chmielu funtów
dwanaście, talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, ptastwa daie gęsi dwoie, kurę
iedną. Chata siódma, Andrzey Kubilunas,
żona Apolonia, syn Maciey, córka Elżbie-
ta lat dziewiętnastu, Dorota Jat dziewię-
ciu, Anna lat sześciu, Katarzyna lat trzech,
żywiołów ma nieroboczych bydła sztuk
dwie, świnię iedną, robolczych własnych
wołu iednego, dwornych wołu iednego,

koni troie, ptastwa ma kurów sztuk trzy,
odbywa pańszczyznę, latem w iednym ty-
godniu dni sześć ciągłych z unternikiem,
w drugim tygodniu dni dwa z unterni-
kiem, zimo co tydzień dni sześć, dań daie
chmielu funtów dwanaście, talek sztuk
dziesięć, jaick sztuk dziesięć, ptastwa daie
gęsi dwoie, kurę iedną. Chata ośma, Jan
Jasiunas, żona Magdalena, syny Marcin
lat dziewiętnastu, Kaspar lat siedmnastu,
Mateusz lat dwanastu, Kazimierz lat dzie-
sięciu, córka Katarzyna Jat sześciu, brat
Adam lat dwudziestu sześciu, żywiołów
nieroboczych ma bydła sztuk trzy, koz
dwie, świń troio, prosie iednę, roboczych
własnych wołu iednego, koni troje, dworny
woł ieden, ptastwa ma gęsi sztuk dwie,
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę la-
tem w iednym tygodniu dni sześć ciągłych
z unternikiem, w drugim tygodniu "dni
dwa ciągłych z unternikiem, w zimie co
tydzień dni sześć, dań daie chmielu fun-
tów dwanaście, lalek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi dwoie,
kurę iedną. Chata dziewiąta, Jerzy Pie-
czilunas, żoni Rozalią syny Stanisław
lat ośmiu, Jerzy lit trzech, córki Elżbieta
lat dwunastu, Katarzyna lat. pięciu syn
Mateusz lat czternastu, siostra Magdalena
lat dwudziestu, żywiołów nierobotczych
ma bydła sztuk trzy, świń dwoie, robo-
czych własnych koni dwoie, dwornych
wołów dwa, koni dwoie, ptastwa ma ku-
rów sztuk cztery, odbywa pańszczyznę la-
tem w tygodniu iednym dni sześć ciągłych
z unternikiom, w drugim tygodniu dni
dwa ciągłych z unternikiem, w zimie co
tydzień dni sześć, dań daie chmielu fun-
tów dwanaście, talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, ptastwa gęsi dwoie, kurę
iedną. Chata dziesiąta, Michał Pieczilunas
żona Anna, syny Józef Jat dwadziescie
dwie, Kaspar Jat sześćnascie, Stanisław
jat cztery, Mikołay lat dziesięć, Jan lat
siedmiu, Adam Jat czterech, córka Mari-

anna, żywiołów ma nierobotczych bydła
sztuk siedm, koz dwoie, świń dwie, pro-
siąt troie, robotczych własnych, wołów
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trzech, koni czterech, ptastwa kurów sztuk
cztery, odbywa pańszczyznę latem w ied-
nym tygodniu dni sześć ciągłych z unter-
nikiem, w drugim tygodniu dni dwa cią-
głych z unternikiem, w zimie co tydzień
dni sześć, dań daie chmielu funtów dwa-
naście, talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk
dziesięć, .ptastwa daie gęsi dwoie, kurę
iedną.

Wieś Jszlowie z wyszczegulnieniem
imion, nazwisk, lat у wielości siemi. Chata
pierwsza, Macicy Grygolunas, żona Dorota,
córki Elżbieta lat czterech, Anna iodnego
roku, naiemny Bartłomiey Pieczilunas,
dziewka Elżbieta Pieczelunowna, żywiołów
nieroboczych • ma bydła sztuk cztery,
owcę iedną, koz dwoie, świnia iedńa, ro-
boczych własnych wołu iednego, koni
czworo, dworny woł ieden, ptastwa ma
gęsi sztuk dwie, kurów sztuk dwie, od-
bywa pańszczyznę latem w iednym tygod-
niu dni sześć ciągłych z unternikiem, w
drugim tygodniu dni dwa ciągłych z un-
ternikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, talek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptast-
wa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Chata
druga, Jan Stasiukaytis, żona Katarzyna,
syny Jakub lat siedmiu, Kazimierz lat
czterech, Kaspar iednego roku, córka
Anna iednego roku, parobek Wawrzyniec
Jarmak, żywiołów nieroboczych ma byd-
ła sztuk sześć, koz dwie; świń dwie, ro-
boczych własnych wołów dwa, koni trzy,
ptastwa gęsi sztuk trzy, kurów sztuk czte-
ry, odbywa pańszczyznę latem w iednym
tygodniu dni sześć ciągłych z unterni-
kiem, w drugim tygodniu dni dwa ciąg-
łych z unternikiem, w zimie co tydzień dni
sześć, dań daie chmieliu funtów dwanaście,
talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć,
ptastwa daie gęsi dwoie, kurę iedą. Cha-
ta trzecia, Andrzey Stasiukaytis, żona
bwa, syny Jan lat pięciu, Mateusz lat
trzech, Jerzy iednego roku, dziewka z
cudzey włości, żywiołów nieroboczych
ma bydła sztuk pięć, koz dwoie, świń
<nvoie, roboczych własnych wołów dwa,

koni trzech, ptastwa gęsi sztuk dwie, ku-
rów sztuk cztery, odbywa pańszczyznę la-
tem w iednym tygodniu dni sześć ciągłych
z unternikiem, w drugim tygodniu dni
dwa ciągłych z unternikiem, w zimie co
tydzień dni sześć, dań daie chmielu fun-
tów dwanaście, talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi dwoie,
kurę iedną. Chata czwarta, Jerzy Jarmak,
żona Magdalena, syny Mateusz lat czternastu
Janlatsześćnastu, Marcinlat dwanastu, ży-
wiołów nieroboczych ma bydła sztuk sześć,
koz ośm, świń trzy. roboczych własnych wo-
łów dwa, koni czterech, ptastwa ma gęsi
sztuk trzy, kurów sztuk pięć, odbywa
pańszczyznę łatem w iednym tygodniu
dni sześć ciągłych z unternikiem, w dru-
gim tygodniu dni dwa ciągłych z unter-
nikiem, w zimie co tydzień dni sześć, dań
daie chmielu funtów dwanaście, talek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptast-
wa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Chata
piąta, Mateusz Pieczilunas, żona Elżbieta,
córka Marianna lat dwóch, oyciec Jerzy,
córka Katarzyna, naiemna Magdalena
Pieczilunowna, żywiołów nieroboczych
ma bydła sztuk sześć, owcę iedną, koz
dwie, świń cztery, prosiąt dwoie, robo-
czych ma własnych wołów dwa, dworne-
go iednego, konia iednego, ptastwa kurów
sztuk pięć, odbywa pańszczyznę latem w ied-
nym tygodniu dni sześć ciągłych z unter-
nikiem, w drugim tygodniu dni dwa
ciągłych z unternikiem, w zimie co tyd-
zień dni sześć, dań daie chmielu funtów
dwanaście, talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi dwoie,
kura iednego. Chata szósta, Józef Kisiel,
żona Dorota, córka Elżbieta roku ied-
nego, naiemny Ierzy Pieczilunas, żywio-
łów nierobjtezych ma bydła sztuk trzy
owiec trzy, kozę iedną, świnią iednę,- ro-
botczych własnych wołu iednego, koni
dwoie, dwornych wolu iednego, konia
iednego, ptastwa ma gęsi sztuk trzy, ku-
rów sztuk dwie, odbywa pańszczyznę la-
tem w iednym tygodniu dni sześć ciąg-
łych z unternikiem, w drugim tygodniu
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dni dwa ciągłych z unfcrnikiem, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu
funtów dwanaście- talek sztuk dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, ptastwa gęsi dwoie,
kurę iedną. Chata siódma, Jan Stasiukay-
tis żona Regina., brat Aiikolay Ы dwu-
dziestu pięciu, siostra Rozalia Jat dwudzie-
stu, żywiołów nieroboczych ma bydła
sztuk sześć, owcę iedną, świń dwie, robo-
czych własnych wołu iednegOi konia ied-
ncgo dwornych wołu iedncgo, konia ied-
ncgo, pfastwa ma kurów sztuk dwie, od-
bywa ] anszczyznę latem w iednym tygod-
niu dni sześć ciągłych z unternikiem, w
drugim tygodniu dni dwa ciągłych z un-
ternikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, ta-
lek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć,
ptastwa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Cha
ta ośma. Jerzy Kisiel, żona Katarzyna,
synowie Stanisław Jat dwanastii, 'Marcin
lat c;rurnastu, Kazimierz lat dziewięciu,
córki Marianna lat ośmiu, Katarzyna lat
trzech, ma żywiołów nieroboczych bydła
sztuk dwie, świń trzy, roboczych • włas-
nych WO1OAV dwa, kini dwa, ptastwa ma
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
latem w iednym tygodniu dni sześć cią-
głych z unternikiem, w drugim tygodniu
dni dwa ciągłych z unternikiem, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu
funtów dwanaście, faJek sztuk dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi
dwoie, kurę iedną. Chata dzie-
siąta, Jan Kalasas, młodzian, mat-
ka Kafarzyna, siostry Marianna lat
dziewiętnastu, ІЗ:ігЬага trzynastu, Agata
dwanaslu, stryi Tomasz Banecki, żywio-
łów ma nieroboczych bydła sztuk sześć,
koz dwie, świnię iedną, roboczych włas-
nych wołów dwa, koni dwoie, ptastwo
gęsi sztuk trzy, kurów sztuk pięć, odby-
wa pańszczyznę bitem w iednym tygodniu
dni sześć ciągłych z unternikiem, w dru-
gim tygodniu dni dwa ciągłych z unler-
nikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielili funtów dwanaście, ta-
lek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć,

ptasfcwa daie gęsi dwoie, kurę iedną.
Chata dziesiąta, Bariłomiey Grygalunas,
żona Elżbieta, syn lozef, córki Anna lat
iedynastu, Katarzyna Jat ośmiu, brat Jan
lat dwudziestu, ma żywiołów nieroboczycli
bydła sztuk dziewięć, kozę iedną, świń
dwoie, roboczych własnych wołów dwa,
koni pięcioro, ptastwo ma gęsi sztuk trzy,
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
Jatem w iednym tygodniu dni sześć ciąg-
łych, г unternikiem, w drugim tygodniu
dni dwa ciągłych z unternikiem, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu
funtów dwanaście, talek sztuk dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi
dwoie, kurę iedną. Chata iedynasta, Jan
AJexiunas, żona Elżbieta, syny Bartłomiey
Jat pięciu, lozef Jat dwóch, parobek Mar-
cin Pieczilunas, pastuszka Rozalia, żywio-
łów ma nieroboczych bydła sztuk ośra,
świń trzy, roboczych własnych wołów
dwa, koni trzy, ptastwa kurów sztuk pięć,
odbywa pańszczyznę latem w iednym ty-
godniu dni sześć ciągłych z unternikiem
w drugim tygodniu dni dwa ciągłych z
unternikiem, w zimie co tydzień dni
sześć, dań daie chmielu funtów dwanaście,
talek sztuk dziesięć,, jaiek sztuk dziesięć,
ptastwa. daie gęsi dwoie, kurę icdną.'
Chata dwanasta, Mikolay Kinber, żona
Katarzyna, córka Ewa, naiemna cudzey
włości, żywiołów nieroboczych ma bydła
sztuk trzy, kozę iedną, świnię iedną, ro-
boczych własnych wołu iednego, koni
trzy, dwornych wołu iednego, ptastwa ku-
rów sztuk dwie, odbywa pańszczyznę la-
tem w iednym tygodniu dni sześć ciąg-
łych z untornikiem, w drugim tygodniu
dni dwa ciągłych z unternikiom, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu
funtów dwanaście, talek sztuk dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi
dwoić, kurę iedną.

Wieś Steybiaki z wyszczególnieniem
imion, nazwisk, Jat у wielości siemi. Cha-
ta pierwsza, Andrzoy Bogdan, żona Zofia,
córki Marianna lat czterech, Elżbieta
iednego roku, nialka siara, ma żywiołów
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nieroboczych bydła sztuk pięć, owiec
siedm, koz cztery, świń pięć, roboczych
własnych wołów dwóch, koni trzech,
ptastwa—gęsi sztuk dwie, kurów sztuk
cztery. Chata druga, Filip Mikszyionis, żona
Anna, oyeiec Jerzy, synowie Symon lat
sześćnastu, Jan lat dwanastu, Mikolay lat
pięciu, córka Anna lat sześciu, żywiołów
ma nieroboczycli bydła sztuk sześć, owcę
iedną, koz trzy, świń trzy, prosiąt czworo,
roboczych własnych wołów dwóch, konia
iednego, dwornego konia iednego, ptastwa
ma gęsi sztuk dwie, kurów sztuk cztery,
odbywa pańszczyznę łatom w iednym ty-
godniu dni sześć ciągłych z unternikiem,
w drugim tygodniu dni dwa ciągłych z
unternikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, ta-
lek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć,
ptastwa daie gęsi dwoie, kurę iedną.
Chata trzecia, Kazimierz Jarmak, żona
Anna, córka Dorota lat czterech, brat
Mikolay lat trzydziestu, Tomasz łat dwu-
dziestu, Stefan lat siedmnastu we dworze
y_ Maciey lat szesenastu. Jan lat dziesię-
ciu, macocha Apolonia,, siostra Roza lat
ośmiu, Marianna łat trzech, Iohanna lat
siedmiu, Katarzyna lat pięciu, żywiołów
nierjbotczych ma bydła sztuk trzy, koz
h'zy, świni trzy, roboczych własnych wo-
łów dwa, koni dwa, ptastwa ma kurów
sztuk dwie, odbywa pańszczyznę latem w
iednym tygodniu dni sześć ciągłych z un-
ternikiem, w drugim tygodniu dni dwa
ciągłjch z unternikiem, \ w zimie co ty-
dzień dni sześć, dań daie chmielu funtów
dwanaście, ta lek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi dwoi'',
Kurę iedną. Chata czwarta, Jan JBitinas,
żona Katarzyna, brat Wawrzyniec, żona
Katarzyna, brat Bartlomiey lat trzydziestu,
Mikolay lal czterdziestu zbiegły, żywiołów
nieroboczych ma bydła sztuk sześć, owiec
sześć, koza iedna, świń dwie, prosiąt/
czworo, roboczych własnych wołów dwa,
koni czterech, ptastwa ma gęsi sztuk dwie,
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę,
latem w. iednym tygodniu dni sześć ciąg-

łych z unternikiem, w drugim tygodniu
dni dwa ciągłych z unternikiem, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu,
funtów dwanaście., talek sztuk, dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi.
dwoie, kurę iedną. Chata piąta, Jan Kin-
ber, żona Elżbieta, synowie Bartłomiey,
lat dziesięciu, Antoni lat sześciu, lozef
lat dwóch, brat Jerzy lat dwudziestu,
matka Judyta, żywiołów nieroboczych ma.
bydła, sztuk cztery, owiec sześć, koz dwie,
świń troie, prosiąt sześć, roboczych włas-
nych wołów dwóch, koni dwoie, dwor-
nych koń ieden, ptastwa s tuk gęsi trzy,
kurów sztuk cztery, odbywa pańszczyznę
lat'm w iednym tygodniu ani sześć ciąg-
łych z unternikiem, w dr.igim .tygodniu
dni dwa ciągłych ż unternikiem, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu,
iuntow dwanaście, talek sztuk dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi,
dwoie, kurę iedną. Chata szósta, Marcin
Ciutra, żona Elżbieta, syn у Symon lat ie-
dynastu, Mateusz lat pięciu, córka Mag-
dalena lat dwóch, brat, żona Apollonia,
matka Krystyna, żywiołów nieroboczych
ma bydła sztuk siedm, owiec pięć, prosię,
iednę, roboczych własnych wolu iednego,
koni troie, dwornych wołu iednego, konia
iednego, ptastwa ma kurów sztuk dwie,
odbywa pańszczyznę latem w iednym ty-;
godniu dni sześć ciągłych z unternikiem,
w drugim tygodniu dni dwa ciągłych z
unternikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, ta-
lek sztuk dziesięć,, jaiek sztuk dziesięć,
ptastwa daie gęsi dwoić, kurę iedną. Cha-
ta siódma, Jan Mikszionis, żona Katarzyna,
syn Jerzy lat czterech, córka Ewa roku'
iednego, parobek . ndrzey Kieczilunas,"
żywiołów nieroboczych ma bydła sztuk
trzy, owiec sześć, świń troie, roboczych
własnych wołów dwa, konia iednego,
ptastwa gęsi sztuk trzy, kurów sztuk
cztery, odbywa pańszczyznę iako czynszo-
wy im rok tygodni cztery, dań .
daie chmielu funtów dwanaście, ta- .
lek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć .
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ptastwa daio gęsi dwoie, kurę iedną. Cha-
ta ośma, Kazimierz Mikszionis, żona Mag-
dalena, córki Anna lat iedynastu, Kata-
rzyna lat dziewięciu, Elżbieta lat siedmiu,
żywiołów mą nieroboczych bydła sztuk
sześć, koz cztery, świnia iedna, prosiąt
dwoie, roboczych własnych wołu iednego,
koni dwoie, ptastwa ma gęsi sztuk dwie,
kurów sztuk cztery, odbywa pańszczyznę
latem w iednym tygodniu dni sześć ciąg-
łych z unternikiem, w drugim tygodniu
dni dwa ciągłych z unternikiem, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu
funtów dwanaście, talek sztuk dziesięć,
jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi
dwoie, kurę iddną. Chata dziewiąta, Iózef
Jarmak, żona, Anna, syn Adam lat czte-
rech, córka Marianna roku iednego, bra-
cia Jakub lat dwudziestu pięciu, Wa-
wrzyniec lat dwudziestu, służą, Andrzey
lat piętnastu, Barttomiey lat dwanastu,
siostra Marianna lat sześciu, żywiołów
ma nierobotezych bydła sztuk pięć, owcę
iedną, świnię iedną, roboczych własnych
wolu iednego, konia iednego, ptastwa gęsi
sztuk trzy, -kurów sztuk trzy, odbywa
pańszczyznę latem w iednym tygodniu
dni sześć ciągłych z unternikiem, w dru-
gim tygodniu dni dwa ciągłych z unter-
nikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, ta-
lek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć,
ptastwa gęsi dwoie, kurę iedną. Chata
dziesiąta, Jerzy Pieczilunas, żona Kata-
rzyna, synowie Dominik lat piętnastu, Jan
lat dwóch, córki Zofia lat ośmiu, Barba-
ra lat pięciu, brat Jakub w domu, Igna-
cy zbiegły, żywiołów nieroboczych ma
bydła sztuk pięć, owiec pięć, koz dwie,
swinę iedną, prosiąt sześcioro, roboczych
własnych ma wołów dwa, koni troie,
ptastwa gęś iedną, kurów sztuk cztery,
odbywa pańszczyznę latem w iednym ty-
godniu dni sześć ciągłych z unternikiem,
w drugim tygodniu dni dwa ciągłych z
unternikiem, w zimie co tydzień dni
sześć, dań daie chmielu funtów dwanaście,
talek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć,

ptastwa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Cha-
ta iedynasta, Kazimierz Kubilunas, żona
Dorota, synowie Jan lat dziesięciu, Ka-
zimierz lat pięciu, córki Krystyna lat oś-
mnastu, Anna lat szescnastu, Barbara, lat
ośmmstu, żywiołów ma nieroboczych
bydła sztuk cztery, świnię iedną, prosiąt
dwoie, roboczych własnych wołu iednego,
dwornych wołu iednego, koni trzech
ptastwa kurów sztuk cztery, odbywa pań-
szczyznę latem w iednym tygodniu dni
sześć ciągłych, w drugim tygodniu dni
dwa ciągłych z unternikiem, w zimie co
tydzień dni sześć, dań daie chmielu lun
tow dwanaście, talek sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć, ptastwa daie gęsi dwoie,
kurę iedną,

Wieś Łowkogole. Chata pierwsza, Mi-
kołay Alexiunas, żona Katarzyna, żywio-
łów ma nieroboczych bydła sztuk cztery,-
świnię iedną, prosiąt dwoie, roboczych
własnych wołów dwóch, konia iednego,
ptastwa kurów sztuk trzy, odbywa pań-
szczyznę latem w iednym tygodniu dni
sześć ciągłych z unternikiem, w drugim
tygodniu dni dwa ciągłych z un-
ternikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, talek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, pta-
stwa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Chata
druga, Piotr Mikszionis, żona Elżbieta,
brat Antoni lat dwudziestu, matka Agata,
dziewka у pastuch cudzi, żywiołów ma
nieroboczych bydła sztuk pięć, owiec
trzy, kozę iedną, roboczych własnych wo-
łów dwa, konia iednego, dwornych konia ied-
nego, ptastwa gęsi sztuk dwie, kurów sztuk
cztery, odbywa.pańszczyznę latem w iednym
tygodniu dni sześć ciągłych z unternikiem, w
drugim tygodniu dni dwa ciągłych zunter-
nikb'm, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu, funtów dwanaście, ta-
lek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć,
ptastwa daie gęsi dwoie, kurę iedną.
Chata trzecia, Andrzey Paksztis, żona
Katarzyna, syny Jan lat dziewiętnastu,
Kazimierz lat dziesięciu, córka Agata, ma
żywiołów nieroboczych bydła sztuk dwie,
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owiec, cztery,, koz trzy, prosię iednę, ro-
boczych własnych koni czworo, dwornych
wolow dwóch, krowa iedna, odbywa pań-
szczyznę latem w iednym tygodniu dni
sześć ciągłych z unternikiem, . w drugim
tygodniu dni dwa ciągłych z unternikiem,
w zimie co tydzień dni sześć, dań daic
chmielu funtów dwanaście, lalek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptastwa gęsi
dwoie, kurę iedną.

Karczma Debeykunska. Młyn w Stey-
biakach niepłatny, do folwarku Poioseia
należący, poddani tu się wyszczegulniaią.

Wieś Nieymisski. Chata pierwsza, Je-
rzy Czielis. żona Katarzyna, brat Mateusz
lat dwudziestu ośmiu, Dorota lat trzyd-
ziestu, Marianna lat dwudziestu, matka stara,
ma żywiołów nieroboczych bydła sztuk pięć,
owiec sześć, koz cztery, świnią iedną, pro-
siąt pięcioro, roboczych własnych wołu
iednego, konia iednego, wolu iednego

. dwornegn, ptastwa kurów sztuk pięć, od-
bywa pańszczyznę latem w iednym tygod-
niu dni sześć ciągłych z unternikiem, dni
dwa ciągłych z unternikiem w drugim
tygodniu, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmieliu funtów dwanaście, ta-
lek sztuk dziesięć, iaiek sztuk dziesięć pta-
stwa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Chata dru
ga, Stanisław Czielis, żona Barbara, syn Ka-
zimierz lat pięciu, córki Barbara Jat ośmiu,
Marianna lat dwóch, matka stara, ma ży-
wiołów nieroboczych bydła sztuk dwie,
koz dwie, świnię iedną, prosiąt dwoić,
roboczych własnych koni troie, ptastwa
kurów sztuk pięć, odbywa pańszczyznę
iako czynszowy na rok tygodni cztery,
dań daie chmieiu funtów dwanaście, taiek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptast-
wa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Chata
trzecia, Kazimierz Kłonis, żona Anna. syn
Kazrnierz lat dziesięciu, córki Anna lat
siedmiu, Zofia łat dwóch, brat Józef, żo-
na Marianna, syn Michał lat czterech,
siostra Dorola lat dwudziestu pięciu, ma
żywiołów nieroboczych bydła sztuk pięć,
świń dwie, roboczych wotów dwóch, ko-
ni: pięcioro, ptactwa-, kurów sztuk cztery,

odbywa pańszczyznę łatem w iednym ty-
godniu dni sześć ciągłych z unternikiem
w drugim tygodniu dni dwa ciągłych z
untcrnik'em, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, talek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptast-
wa daie gęsi dwoie, kurę iedną. Chata
czwarta, Franciszek żona Ewa, synowie
Mateusz lat trzydziestu, Jakub lat trzyna-
stu, Stanisław lat dziesięciu, siostry Kata-
rzyna lat dwudziestu, Roza lat piętnastu,
Agnieszka lat sześciu, ma żywiołów nierobo-
czych bydła sztuk iedynascie, owiec pięć,
koz pięć, świni cztery, prosiąt sześcioro,
roboczych własnych wolow czterech, koni
troie, ptastwa gęsi sztuk trzy, kurów
sztuk siedm, odbywa pańszczyznę iak
czynszowy na rok tygodni cztery, chmie-
lu funtów dwanaście, talek sztuk dzie-
sięć, jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie
gęsi dwoie, kurę iedną.

Wieś Bajaryszki. Chata pierwsza, Je-
rzy Czielis, żona Apolonia, syn Mateusz
lat trzydziestu, Jan lat dwudziestu, Kazi-
mierz lat ośmastu, Stanisław lat dwana-
stu, córka Agata lat trzydziestu trzech,
Barbara lat piętnastu, ma żywiołów nie-
robotczych bydła sztuk siedm, owiec
dwie, świń dwie, robotczych własnych ko-
ni troie, wolow dwa, ptastwa gęsi sztuk
cztery, kurów sztuk siedm, odbywa pań-
szczyzną latem w iednym tygodniu dni
sześć ciągłych z unternikiem, w drugim
tygodniu dni dwa ciągłych z unternikiem
w zimie co tydzień dni sześć, dań daie
chmielu funtów dwanaście, talek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie
gęsi dwoie, kurę iedną. Chata druga, Jan
Czielis, żona Anna, syny Jakub lat ośm-
nąstUf Andrzey lat trzynastu, Jan lat
trzech, Maciey lat sześciu, córki Marian-
na lat dwudziestu, Anna lat dziesięciu,
Dorota lat dwóch, brat Tomasz lat czter-
dziestu, żywiołów ma nieroboczych byd-
ła sztuk cztery, owiec cztery, kos pięć,
świnię iedną, prosiąt czworo, roboczych
własnych wołu iedoego, dwornych koniaaed-
nego,, ptastwa gęsi, sztuk cztery, krów sztuk
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ośm, pańszczyznę odbywa latem w icd-
nym tygodniu dni sześć ciągłych z unter-
nikiem, w drugim tygodniu dni dwa
ciągłych z unternikiem, w zimie co tyd-
zień dni sześć, dań daie chmielu funtów dwa-
naście, lalek sztuk dziesięć, jaiek sztuk dzie-
sięć, ptastwa daie gęsi dwoie, kurę iejiną.

Wieś Rlepsze. Chata pierwsza; Bórtło-
miey Powilonis, żona Katarzyna, synowie

-Andrzey łat dwadziestu, Jan lat szesenastu,
Symonlat dwonastu, córki Anna lat'piętna-
stu. Marianna lat siedmiu, Agata lat dwóch,
ma żywiołów nieroboczych bydła sztuk dwie,
owiec sześć, koz sześć, świnię iedną ro-.
botczych własnych wołów dwóch, koni
dwoie ptastwa gęsi sztuk trzy : kurów
sztuk sześć, pańszczyznę odbywa latem w
iednym -tygodniu dni sześć ciągłych z
unternikiem, w drugim tygodniu dni dwa
ciągłych z unternikiem, w zimie co ty-
dzień dni sześć, dań daie chmielu lun-

~tow dwanaście, tałck sztuk dziesięć, jaiek
sztuk dziesięć,- ptastwa daie gęsi dwoić,
kurę iedną. Chata druga, Jan Klepszis,
żona Marianna, córka Katarzyna, Do-
rota, brat Wawrzyniec, żona Rozalia, sy-
nowie Kazimierz łat dwonastu, Bartło-
miey lat ośmiu, córki Marianna lat
szesenastu, Anna lat pięciu, ma żywio-
łów nieroboczych bydła sztuk siedm,
owiec dwie, koz siedm, świń dwoie, pro-
siąt troie, roboczych własnych wołów
dwoie. koni czworo, ptastwa gęsi sztuk
dwoie, kurów sztuk dwoie, pańszczyznę
odbywa latem w iednym tygodniu dni
sześć ciągłych z unternikiem. w drugim
tygodniu dni dwa ciągłych z unternikiem,
w zimie co tydzień dni sześć, dań daie
chmielu funtów dwanaście, talek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, • ptastwa
daie gęsi dwoie, kurę iedną.

Wieś Towtkuny. Chć.ti pierwsza, Sta-
nisław Jllakis, żona Anna ma- syna, Ma-
ciey Zachary, żywiołów nieroboczych ma
bydła sztuk cztery, owiec dwoie, koz trzy,
świnią iedną, prosiąt dwoie, roboczych
własnych wołów dwóch, koni troie, pta-
swa kurów sztuk siedm, pańszczyznę od-

bywa latem w iednym tygodniu dni sześć
ciągłych z untern'kiem, w drugim tygod-
nu dni dwa ciągłych z unternikiem, w
zimie co tydzień dni sześć, dań daie
chmielu funtów dwanaście, talek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daio

. kurę iedną, gęsi dwoie. Chata druga, To-
masz Adamonis, matka Ewa, siostra Ro-
zalia łat ośmnastu, żywiołów nieroboczych
ma bydła iednę sztukę, świnię iednę, ro-
boczych własnych wolow iednego, konia
iednego; dwornych wolu iednego, koni
dwoie, ptastwa kurów sztuk trzy, pańszczy-
znę odbywa latem w-iednym tygodniu dni
sześć ciągłych z unternikiem, w drugim
tygodniu dni dwa ciągłych z unternikiem
w zimie co tydzień dni sześć,x dań daie
chmielu funtów dwanaście, talek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, ptastwa daie
gęsi dwoie. kurę iedną. Chata trzecia, Ka-
zimierz Borzda, bracia Adam, Maciey,
siostry Anna, Katarzyna, żywiołów ma
nierobotczych bydła sztuk cztery, owiec
sześć, koz pięć, świń troie. robotczych
własnych wołów dwa, koni czterech, pta-
stwa kurów sztuk sześć, pańszczyznę od-
bywa latem w iednym tygodniu dni sześć
ciągłych z unternikiem, w drugim tygod-
niu dni dwa ciągłych z unternikiem, w
zimie co tydzień dni sześć, dań daie
chmielu funtów- dwanaście, talek sztuk
dziesięć, jaiek sztuk-dziesięć, ptastwa daie
gęsi dwoie, kurę iednę. Chata czwarta,
Jerzy Illakis, żona Elżbieta, synowie lożeł
Śymon roku iednego, Jerzy lat dwóch,
córki Katarzyna, Rozalia, ma żywiołów
nieroboczych bydła sztuk pięć, owiec
dwie, prosiąt dwoie, roboczych własnych
koni dwoie, ptastwo kurów cztery, pań-
szczyznę odbywa latem, w iednym tygod-
niu dni sześć ciągłych z unternikiem, w
drugim tygodniu dni dwa ciągłych z un-
ternikiein, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, talek
sztuk dziesięć» jaiek sztuk dziesięć, ptastwa
gęs dwoie, kurę iedną.

Wieś Kiry. Chata pierwsza Jerzy Ra-
diałło, żona Anna, synowie Adam,Wincenty
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córka Petronella, brat Symon, żona Anna,
żywiołów ma nieroboczych bydła sztuk
dwie,.owiec pięć: świnię iedną, roboczych
własnych woła iednego, koni dwoie, ptast-
wa kurów sztuk sześć, pańszczyznę odbywa
latem w iednym tygodniu dni sześć ciąg-
łych z unternikiem, w drugim tygodniu
dni dvva ciągłych z unlernikiem, w zimie
co tydzień dni sześć, dań daie chmielu
funtuw dwanaście, talek sztuk dziesięć, ja-
iek sztuk dziesięć, plastwa daie gęsi dwoie,
kurę iedną. Chata druga, Jerzy Meiutis, żo-
na Anna, syny Kalasanty, lakub, łan, córki
Katarzyna, Marianna, Daniela, Regina, ży-
wiołów ma nieroboczych bydła sztuk pięć,
owiec oztery, koz troie, świń dwoie, pro-
siąt dwoie, roboczych własnych konia ied-
nego, wołu iednego, ptastwa kurów sztuk
ośm, odbywa pańszczyznę latem w iednym
tygodniu dni sześć ciągłych z unternikiem,
w drugim tygodniu dni dwa chgłych z
unternikiem, w zimie co tydzień dni sześć,
dań daie chmielu funtów dwanaście, talek
sztuk dziesięć, jaiek sztuk dziesięć, plast-
wa daie gęsi dwoie, kurę iedną. W karcz-
mie Poioskioy szynk dworny.

Powinność poddanych tak Steybiackich
iako Poioskich. Wszystkich włościan iest
powinnością odbywać podroszczyzny Ryskie,
lub gdzie dwór nakaże tyje ile potrzeba
wyciąga, a pańszczyznę odbywać maią w
takim sposobie: w. lecie w iednym tygod-
niu dni sześć, w drugim dni dwa z unter-
nikiem, czynszowi zaś z czym dwór naka-
że przez lato tygodni cztery odbywać io-
bocizny powinni, gwałty zaś wielkie do wy-
wożenia gnoiu, zbieranin żyta у jarzyny
trzy przez lato^ odbywać wszyscy powinni,
dań wszelką, czynsz, oraz podatki w czasie
rozkazu dwornego oddawać powinni у obo-
wiązani.

Wyszczegułnienie poddanych, którzy się
z działu na schedę JW. Imsci pana Iozefa ,
Szukszty komisarza Ciw. W. pisar. Ziem.
Upitskiegp dostali: łan Zupko, lakub Ław-

. ruszko, Stefan Iarmulko, Maciey. Iukszta.
Michał Proniewicz z dziećmi, łan Kisiel z
dziećmi, prócz starszego Michała, Adam Pak-

sztis, Regina Panilowna, Rozalia Gwozdziow,
lakub Stanikunas, Katarzyna Iuksztowna,

Opisanie wszelkiej ruchomości. Złoto у
srebro. Czara wyzłacana srybna do ponczu
iedna, imbryk do kawy srybny ieden, taca
srybna iedna, czara mała srybna iedna, sol-
niczka srybna wyzłacana iedna, herbatnica
srybna iedna, lichtarz azamplate ieden,
szczypczyki do cukru srybne iedne, łyże-
czek srybnych inałych do kawy cztery, ły-
żek stołowych srybnych dwanaście, łyżki
do podawania srybne dwie, nożow sryb-
nych z widelcami par dziewięć, łyżka do stoła
srybna osobno iedna, sygnet z kamieniem
ponsowym na koło dyament ieden, kolon z
zielonym szmelcem na koło dyiament ie-
den, sygnet krwawnik herbowny w złoto
oprawny ieden, sztuka dyamętowa iedna,
do głowy sztuciec iaszczurowy w srybrze
ieden, koszyk srybny malęki ieden, taba-
kierka szyburetowa iedna, labakiera papie-
rowa z łęczkami iedna, koncha morska
iedna, kielichów srybnych dwa, Obraz

'Naysw. Panny ieden, lustro średnie iedne.
Farfura у szkło. Lampeczka wyzłacana iedna,
szklanka wyzłacana zkleiona iedna, szkla-
nek ordynaryinych sztuk cztery, karafinka
iedna, kiełiszkow ordynaryinych dziewięć,
kieliszek fugowany wyzłacany ieden, kielich
do wina szampańskiego ieden, karafinka
iedna, szklanka kryształowa biała iedna,
ftliżanek szklannych sztuk trzy, butelek
dużych dwradziescie ośm, butelek szrednich
dzisieć. butelek małych sztuk • szescnascie,
filiżanek porcynelowych par trzy, filiżanek
porcynelowych z nakrywką para iedna, fi-
liżanek faięsowych par sześć, szklanek w
puzderku pozłacanych sześć, jaszozyk poc-
cynelowy niebieski do masła iedeń, czara
porcynelowa do mycia filiżanek iedna, fili-
żanek kafowych para iedna, filiżanek nie-
bieskich porcynelowych para iedna, filiża-
nek porcynelowych malękich para iedna,
filiżanek do konfitur szklannych trzy, ku-
bek do likworu ieden, karafinek w rożnych
gatunkach sztuk pięć, lampeczek pi§ć, szkla-
nek dwie, karafinek niebieskich, dwie, ka-
rąfinku biała, iedna, karafinka iedna, kie-
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liszkow trzy, kubek dziecinny ieden, bute-
lek wielkich sztuk siedtn, butelek małych
sztuk trzy, ładunek do oliwy szklanny ie-
den,. gęsiory szklarnie dwa, flasza połgar-
cowa iedna, flasza okrągła do pułtora gar-
ća iedna, butel szklanny do garcy trzech
ieden, flasza zielona od garca iedna, słoy
szklanny ieden, sloiow zielonych sześć, bu-
tel zielona iedna, kruzikow wielkich trzy, ;
kruzikow małych dwa, butelek sztuk siedm,
butelek sztuk dwie, kruzik jeden, imbrykow
tureckich małych dwa, filiżanek par dwie,
•talerzy sztuk szesnaście, migdałów funtów
trzy. Garderoba у ruchomość drobna —
kontusz ponsowy у żupan kroazowy biały у
dymowy, biała para iedna, sukna oliwkowego
łokci ośni, sukna piusowego łokci cztery у puł, .
sukna tabaczkowego łokci trzy, kitayka
karmazyuowa na i)arasonik, sukno karma-
zynowe niedźwiedziu? iedne, niedźwiadka
skura iedna, włóczki w rożnych kolorach
pączków piętnaście, kotomeyki na pasy
dwadziescie cztery, pasów ordynaryinych
•czarnych pięć, alaminu czarnego łokci ie-
denascie. kameliorowych sznurków niebie-
skich pęczków trzy, sznurków iedwalmych
zielonych pęczków dwa, harusu niebieskie-
go łokci siedm у pul. dywan na sanie •
podszyty ieden, dywan wyszywany ieden,
dywan szpalerowy roboty nowey ieden, dy-
wanik stary ieden, płaszcz kitayka szafirową >
podszyty biały nowy ieden, robrant piuso-
wy giedyturowy ieden, kaszkiet warszaw-
ski modny ieden, salop taftowy biały ie-
den. fartuch kitaykowy czarny Jeden, kat-
tanik-aksamitny ieden. spodnie muślino-
wych dwie, gorsecik aksamitny ieden, ka-
mizelka kartunowa iedua, salopek atlaso-
wy liliowy bielinkami podszyty ieden.. sa-
lop aksamitny czarny na wacie ieden, gwef
gazowy czarny• ieclan, skur owczynek czter-
naście, cielęcych • sześć, skur wolowych

• sztuk pięć. Bielizna wszelka. Serwet- bolę- i
derskich sztuk trzydziescie pięć, obrus ho-

!lederski ieden, obrusów podgurskich dwa,
obrusów tkackich szesenaście, ręczników i

• tkackieh szesnaście, ręczników podgurskich :
dwa, ręczników tkackich trzy, serwet podgur-

skich większych sztuk ośnmascie, małe ser-
wety podgurskie dwie, prześcieradeł mniey-
szych holęderskich pięć, prześcieradeł mniei-
szych holenderskich stuk sześć, koszul holę-
derskich sztuk szesnaście, koszul tkackich
sztuk piętnaście, prześcieradeł tkackich sztuk
dziewięć, poszewek holęderskich sztuk szes-
naście, walikow holęderskich sztuk cztery, po-
szewek tkackich sztuk pięć. wałów tkackich'
dwa, obrusów tkackich łokci trzydziescie, obru-
sów tkackich w inszym gatunku piętnaście,
serwet tkackich sztuk dwadziescie pięć, płótna
tkackiego sztuk dwie у puł. Pościel. Kołdra
adamaszkowa stara iedna, wal do niey ieden,
piernatów płoeienkowyćh cztery, piernat cwili-
chowy ieden, poduszek iedynaście, kołdra at-
łasowa karmazjnowa iedna, kołdra kitayczana
karmazynowa iedna, kołdra stara iedna, koł-
dra gredyturowa iedna, wał ieden у prze-
ścieradło do tey kołdry iedne. Cyna, mo-
siądz, miedz у blacha. Flasza miedziana
duża iedna, wanięka rniedzianna duża iedna,
alembik od fir-ilow dwunastu ieden, kocio-
łek ieden, rondel pobielany iedeu. rynka
pobielana iedna, kociołki mosiężne dwa,
pulgarniec. miedziany іічіеи, miednica mie-
dziana iedna, sagan spiżowy ieden, saga-
nik mały ieden. Browarne naczynie. Kotły
wielkie stare dwa. bania stara mulpsuta
iedna. do tego trąby stare trzy, ko-
cioł niewielki ieden, .rondel szredni ieden,
rondel mały ieden, kocioł iniedzianny ie-
den, imbrykow miedzianych do kawy dwa,
imbrykow miedzianych do wody dwa, mis
cynowych dwie, półmisków cynowych sześć,
salatyrek cynowych dwie, talerzy cynowych
dziesięć, lichtarzow dwa, łyżki cynowe.wiel-
kie dwie, łyżek cynowych do iedzenia
sześć, szczypce żelazne iedne, nożow par
sześć, jaszcz, cały z szesciii pułmiskami у
dwunastą talerzami ieden, cyny starey w
rożnym naczyniu sztuk trzydziescie, moz-
dzerz mosiężny,ieden, korzenica blaszanna
iedua, dzban cynowy ieden, taca blaszanna
lakierowana iedna, patelnia do kawy iedna,
puszka blaszannado cukru iedna,formeczek do
ciasta sztuk dziesięć. Drzewo rożne.' Kątorek
iasieniowy г mosiężnemi antabkami ieden,
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kanapa iedna, stolik cyratą obity ieden, stołów
sztukowych dwa, stołków z poręczami sztuk
siedm. beczek rożnych sztuk Ośmnascie, wi-
niarek sztuk trzy, pułbeczkow sztuk dziesięć.
Sprzęt slaienny. - Kocz na rysorach zielony
ieden, koryla czerwona siara iedna, chomątow
rzemiennyeh bez mosiędzu dwa, szorow zmo-
siędzem starych sztuk sześć, szorow bez mo-
sędzu wyszywanych sześć, woz saski stary
ieden, kolaska kryta iedna, sanie wielkie na
sześć koni czerwone iedne, sanie skrebinskie
prosteiedne, bryczka stara okuta iedna. Żywio-
ły rożne. Bydło rogate—krów doynych sztuk
dwadziescie pięć, przedoyka krowa iedna,
pierwiastek cztery, jałowych trzy, iednolet-
nich ośm, dwuletnich dziewięć, trzyletnich
dwie. byczków iednolethich siedm, byczek
trzyletni ieden, buhay stadny ieden, cieląt
letnich siedmnascbj, efficit siedmdziesiąt ośm.
Owce —owiec macior dwadziescie trzy, ba-
ranów starych trzy, skopów baranów trzy,
jagniąt dwadziescie ieden, efflcit pięćdzie-
siąt, ośm. Kozy — koz macior trzynaście,
kozłów starych trzy, skop z kozła ieden,
koźląt iedynascie, efficit dwadziescie ośm.
Świnie - świń macior pięć, knur stary ie-
den, wieprzów sześć, kabauow dwadziescie
dwa, prosiąt dziewiętnaście, efficit pięćdzie-
siąt trzy. Ptastwo—indyki —indyków у in-
dyczek starych dwanaście, indycząt mło-
dych trzydziescie dziewięć, efficit pięćdzie-
siąt ieden. Gęsi — gęsi у gęsiorow starych
siedm, gęsiąt młodych dwadziescie siedm,
efficit trzydziescie cztery. Kaczki—kaczor
stary ieden, kaczek starych cztery, kacząt
młodych czterdziescie dwie, eficit czterdzie-
scie siedm. Kuro w młodych у starych w
oguł ośmdziesujt sześć. Zboże rożne—żyta
purow trzy, топкі żytniey purow trzydzie-
scie, ięcźmenia pur ieden, garcy ośmnascie,
owsa szesnaście purow, garcy ośmnascie, gro-
chu pur ieden, топкі slodowey purow pięć,
garcy trzy. . " • •

Do którego inwentarza bratu nasze-
mu Iw. Imści panu lożefowi SzukśZcie, komis-
sarzowi ciw. w. porządkowemu powiatu Upit-
skiego, wydanego na'maiętność Steybiaki у
Poioscie z opisaniem tak poddaństwa, iakoteż

czeladzi dworney wieczystey oraz wszelkiey у
wszystkiey ruchomości na część z działu wie-
czystego przypadaiącą rękami naszemi przy
uproszeniu W. im. panów pieczętarzow pod
pisuiemy się. Pisań roku tysiąc siedmset dzie-
więćdziesiątego, msca augusta siódmego
dnia. U tego inwentarza podpisy aktorów
у W. pieczęlarzow takie:- Ignacy Szukszta
sędzia gr. powiatu Upitskiego, Jakub Szuk-
szta pisar. ziem. powiatu Upitskiego, łan
Szukszta pisar. ziem. powiatu Upitskiego.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od
W. Ichm. panów Ignacego sędziego gr.
Upitskiego, Iakuba у lana pisar. ziem.
Upit. Szuksztow, braci rodzonych, do tego
inwentarza na maiętność Steybiaki у Po-
ioscie, w powiecie Upitsium położone, z wie-
czystego działu przypadłe, wespół z pod-
daństwem у ruchomością Iw. Imsci panu
Iozefowi Szukszcie komisarzowi ciwilno woy-
skowemu у porządkowemu powiatu Upit-
skiego bratu danego podług prawa podpi-
sałem się Marcin Ordyniec, rotmistrz po-
wiatu Wiłkomirskiego. Od osób w gurze
podpisanych za pieczętarza proszony Iw.
Imsci panu Iozefowi Szukszcie, komisarzowi
ciw. w. у porząd. powiatu Upitskiego da-
nego inwentarzz na maiętność Steybiaki у
Poioscie oraz poddaństwo у ruchomość
podpisałem się Szymon Slaszewski, Regent.
Gd osób w górze podpisanych za pieczęta-
rza uproszony do tego inwenfarza podpi-
sałem się Tadeusz Iwaszkiewicz, Struk. Upit.
Który to inwentarz po przyznaniu W. Ichm.
panów Ignacego sędziego grodzkiego powia-
tn Upitskiego, Iakuba у lana pisarzewi-
czow ziem. powiatu Upitskiego braci rodzo-
nych Szuksztow onego iest w księgi ziem-
skie powiatu Upitskiego przyięty у wpi-
sany.

Изъ актов, кн. Упитскаг© Зеискаго суда за 1790 г.
№ 15283, л. 375—382.
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Akt podania powinności włościan Ozie-
•ranskich od х. Нага burdy onyin że danego
у służącego.

. Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiętcgo,
miesiąca Decembra dwodziestego drugiego
dnia.

Przed aktami ziemskienii pttu Rzeczyc-
kiego, stanowszy osobiście poddani majęt-
ności Ozieran Aniśko Bob, woyt ze wsi
Kruszynowski, Filip Kaban z ley że wsi,
Dzmicior Alomat z Podsioła, Łukasz Piskun
i Hryszko Zoustowicz z tey że wsi. Wasił
Michalczyk z Ozieran takowe podanie od
xiędza leronima Karola Haraburdy, Kano-.
nika Smoleńskiego, dziekana Witepskiego i
Orszanskiego proboszcza Czereyskiego, ko-
mmisarza delegowanego sobie i całey wło-
ści wydane ad acta podali, którego treść
takowa.

Zebranie krótkie powinności, podatków
i danin dworowi od włości całey Ozieran-
skiey inwentarzem podanych.

Primo. Prihon z puł włoki ciągley dwa
dni, z ezwierci ieden dzień w tygobniu, z
którego pribonu wszystkie robocizny i
służby nawet młodzba we dworze i Hruże
tygodniowa po dwucli.

Secundo. Zhonow cztery na zapachanie
czy zdięcie zboża, na sprzątuienie sianożę-
ci lub na co pilniey dworowi, a piąty
osobny zhon na zebranie у zupełne wyro-
bienie lnu, czy do sprzedania włoknow,
czy do wyprzedzenia talek i płucien tylko
gospodarskich wytkania, a te pięć zhonow
w rokii całym.

Tertio .Rzędówka iedna tylko z całey wło-
ki męska na wartę nocną po dwóch do dwo-
ru Ozieranskiego, a kobiecia na zasianie,
plewidło i przybranie ogrodów tegoż dwo-
ru warzywnych.

Qiiarto. Podrozczyzna zawieszona do
dalszego postanowienia.

Cuinto. Czynsz z pul włoki ciągłe у zło-
tych polskich ośm, z czwierci - cztery, a z
kuniczney we dwoie, z pól włoki szesnaście,
z czwierci ośm.

Sexto. Zsypka zbożowa tak z ciągley
iako i z kunicznei pułwłoki pułmiarki ta-
meczney żyta у po pul miarki owsa, czyli
po dwie czwiertki tameczne, a z czwierci
włoki po ośininie.

Septimo. Podymne do skarbu publiczne-
go takie, jakie dla wszystkich rolnikow
dwor zapowie, wybierze sam, albo przez
poborców i wniesie do kancellaryi powia-
towej*.

Óctavo. Podatku od samych duchow-
nych do skarbu Rzeczypospolitej* należące-
go, którzy tameczni poddani ztukowszczyz-
ną nazwali ani offiary na wojsko od pa-
nów samych tak duchownych iako. i świec-
kich zaprzysiężonej' poddani składać nie
powinni.

Nono. Dań z pułwłoki kurów dwoie,
jaiek pięć, grzybów trzydziescie, ryby sztuk
pięć, doru sztuk trzydziescie, drew wozów
trzy, a z czwierci połową mniey tak ciągli,
jak kliniczni dawać będą, albo ieśli dwór
zechce -zapłacą podług taxy, to iest
ceny okolicznej', a łowienie ryb ponieważ z
ich id/.ie danina mniejszym .narzędziem,
albo iak prostota nazywa posudem rybo-
lownym, to iest wędami. nierotami, wolne
podanym hydź powinno.

Decimo. Z barci albo kłód pszczolowych
tak iak sami dobrowolnie dworowi swemu
teraznieyszemu postompili poddani ze
trzech wsi Ozierau, Kruszynowki у Podsioł
ogułem składać będą corocznie miodu pu-
dów sześdziesiąt. funtów dwanaście.

Undecimo. Snopszczyzna albo w sno-
pie samym, albo w pieniądzach ugodzonych
z nowych prócz siedzibnych' ciągłych у
klinicznych trzebierzy samemu prosto dwo-
rowi oddawana bydź ma. a żydom arędó
wana być nie powinna.

Decimo secundo. Arędarze żydzi
w kontraktach warunki, żeby wotkę, dzie-
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gięć i tam daley mieli dobre, ceną spra-
wiedliwą, to iest okoliczną i miarą, komtni-
ssyną cechowaną włościanom dawali, miarkę
we młynach sprawiedliwą, jaką dwór po-
stanowił odbierali, zboże у towary włościań-
skie wagą, miarą i ceną sprawiedliwą, ja-
ka iest w okolicznych miasteczkach opła-
cali, co iesliby arędarzo warunków tych
'zachowywać nie chcieli, dworowi poddani
skarżyć się maią. a dwór w takim razie,
byleby skarga była słuszna i dowodna, po-
zwolić powinien włościanom kupić co, czy
przędne'gdzie chcąc, żeby zaś uciążliwości
od arędarzow poddani nie mieli, w tym że
rożne od nich zboże na potrzeby swoie z
puchem biorąc, czystym na potym ziarnem,
a to żytem za wszystko oddawać muszą,
miech swoy własny zbożowy magazyn każ-
dy, według gruntu rożne zboże zsypuiąc1

za wiadomością i pod opieką dworu, co
nayprędzey założą pod strażą i kluczami
trzech po Jednym z każdey wsi starców, z
którego magazynu co który z poddanych
weźmie,- wraz potym jesienio z naspą.oś-
miny na miarce oddać będzie powinien, a
tym sposobem nie tylko z chudoby wyni-
dą. ale też prędko zamogą się i zboga-
cieją.

Takowe punkta z inwentarza dworowi
Ozieranskiemu przezemnie podanego wypi-'.
sane dla wiadomości włosian podaiąc pod-
pisuio się. Dan w Czerei roku tysiąc siedm-
set dziewiędziesiątego, dnia dziewiętnastego
Septembra.

U tego podania podpis ręki aktora,
przy wycisnioney herbowney pieczęci oraz
dodatek u dołu his verbis. Xiądz Ieronim
Karol Haraburda, kanonik Smoleński, dzie-
kan Witepski у Orszanski, proboszcz Cze-
reyski, kommisarz\.delegowany mp.

Dodatek. Słobodzianie nowoosiadli, jak>
który lat dsiesięć wysiedzi, nanwezas do.
równych powinności, opłaty i dani ze
wszystkiemi innemi włościanami obowiąza-
ny będzie, ą do lat dziesięciu dworowi nic
nie stużą; nie,płacą i nie daią, tylko do
skarbu publicznego podatek podymńowf

oddawać powinni, idemąue supra takowe
podanie za podaniem do akt iest do xiąg
ziemskich Rzeczyckich zapisane.
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Akt inwentarza polowy maiętnosci Tur-
ków ww. Bułbakom służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewiećdziesiąte-
iro,. miesiąca Nowenibra iedynastego dnia.

lJrzed aktami ziem. nttu Rżiro, stunow-
szy osol)isc:e Iw. 1. Pan Ignacy. I.iulliak,
konunissarz cywilno • wojskowy у porząd-
kowy pttu Rżgo. inwentarz polowy maięt-
nosci Turków, w p-cie Rzkim sytuowany, so-
bie у bratu swemu rodzonemu W. Panu
Wincentemu Bulhakowi, majorowi woysk
Rossyiskicb, od teraz nie/.yiące^o W. Pana
Ier/ego Skoryny, skarbnika ptu Rżiro da-
ny у dłużący ad acta podat, któreiro treść
takowa.

Inwentarz polowy maiętnosci Turków,
w pcie Rzckim sytuowany, pr/.y prawie^
wieczysto przedażnym WWIPP Bulhakoin
służącym, w roku tysiąc siedmset d/.iewię-
dziesiątym, miesiąca Oktobra dwodziestego
drugiego dnia in fundo teyże maiętnosci
sporządzony.

Opisanie dworu z zabudowaniem.
Wjeżdżaiąc od cerkwi wrota podwoyne,

na biegunach, prosto onych budynek mie-
szkalny; do którego wchodząc w sieniach
drzwi na zawiasach z zasuwką у klamką
żelaznemi, po lewe^ stronie izba z komo-
rą, do ktorey drzwi równie na zawiasach,
w nich okien czworo szklą okrągłego,:
piec z kafel zielonych z kominkiem,- z
sieni gardyrobka na złożenie, drzwi z za-

- - — • - - ' * - - ' — .
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szczepką na zawiasach; przy tymże drugi
nieopodal, wychodząc • po prawey ręce, w
którym sień z iędnym pokoikiem, piec
szary, okien dwoie szklą różnego, drzwi,
a z siehnemi licząc troie na biegunach.
Daley idąc w prawą stronę lodownia z
zabudowaniem na wierzchu у z przysion-
kiem, drzwi na biegunach. Daley postę-
puiąc-skarbiec drewniany o dwu piętrach,
na spodzie drzwi na biegunie z klamką
żelazną, w którym zasieków <lo zboża pięć,
na górze drzwi na zawiasach z klamką
dla. składu różnych mobiliow. Prosto tego
skarbcu piwnica.' czyli4 skład zimowy na
warzywo. Od tey. .idąc w lewo, pomi-
nąwszy wrota budyneczek ekonoma, w
którym sieni, izba у komora, drzwiow
troie na biegunach z zaszczepkami, okien
wszystkich troie szklą prostego. A uda-
iąc się w lewą stronę swiren z zasiekami,
na wierzchu iego syrnik. drzwiow dwoie
na biegunach z klamkami żelaznemi. Da-
ley postempuiąc piwnica, w którey drzwi
iedne. W tył takowey piwnicy staynia,
obora takowym zabudowana sposobem: z
frontu ku piwnicy wozownia, poszrodku
staynia skarbowa z przeorynami, jaslaniy,
z furtką do wyrzucania gnoiu na oborę,-
daley staynia gościnna, wrót troie, w dru-
giey • pierzei frontem ku studni у browaru
wrota do obory. . obok których wrota do
stayni na folwarczne konie; wchodząc do
obory przez wyżey specyfikowaną bromkę,
po lewey stronie ku rzece chlewów dwa,
a prosto ku gumnu chlew ieden z wrota-.
mi do nich na biegunach z desek. Prosto
takowey obory studnia z oczepem, za któ-
rą browar z wrotami na biegunach, w
tym browarze hornow trzy z kotłami/pro-
sto wrót furtka do wolowni przybudowa-
ney za tymże browarem; z drugiej strony
między tymże browarem a wyżey opisaną
oborą chlewki na świnie. Daley postempu-
iąc od tege-browaru wrota na*wygon, na
którym kuźnia, za tę kuźnią- łaźnia do
tarcia łnow z sionkami, drzwi na biegu-
nach. Z tey, powracaiąc na dziedziniec,
przez wrota wyżey opisane w prawą stro-

nę piekarnia d!a ludzi z piecem warzyw-
nym, oknami dwoma dużemi, a dwoma
małemi, szkła prostego, drzwi do sieni,
piekarni у komory na biegunach, w sie-
niach kuchnia. W tył takowey piekarni,
warzywnia z sionkami, piecem у oknami,,
drzwi dwoie na biegunach. Od tey wa-
rzywni doszedłszy do wyżey rzeczonego•<
mieszkalnego budynku, prostą za offtejną
ekonoimką w równey linij z wrotami wieź-:

dnemi młyn konny ze wszelkim narzęd-
ziem, do którego drzwiow dwoie na bie-
gunach z klamkami żelaznemi. Z tego
młynu idąc do rzeki po prawey stronie.

. przez ogród Warzywny gumno,., w którym,
swiren z szescią zasiekami, drzwi iedne-
na zawiasach z klamką.. Prosto tego świr-.
na gumno' osietne z dwoma osieciami..;
wrót dwoie na biegunach z zaszczepkami,
żelaznemi. Z tego gumna idąc ku rzece
Ole gumno na skład zboża z torpami,
wrot~dwoie na biegunach. Od tego idąc-
ku wyżey) wzmienionemu swironkowi—od-
ryna na skład siana у słomy, wrota iedne
zasuwane. Te wyżey cale nadmienione za-
budowanie tak we dworze iako gumnie:
drania kryte, ad-haec odryna za dworem
ww, Koniuszycow idąc na Simaki na skład
siana murożnego, kryta częścią słomą,
częścią drania, wrota do niey na biegunie..
Nad tą karczma, jadąc do Bobruyska w
ktorey izba, komora у skład na rzeczy,
oboznia do zaiezdow podróżnych, w ktorey
izbie piec kaflany szary у warzywny dru-
gi, okien szklą prostego w całym zabudo-
waniu pięć, browar żydowski у wpłownia.
Takowe wszystkie zabudowania są opro-
wadzone parkanem.

Ogrody folwarczne.
Ogrodów warzywnych dwa, ieden za

budynkiem mieszkalnym у piekarnią, a1

drugi między syrnikiem, oborą у gumnem^
oprowadzone w części żerdziami, w części
parkanem.

Pola żytne.
Iedna zmiana za rzeką Olą, na którey

zasiano na rok teraznieyszy miary dwo-
dziestogarcowey miarek dwadziescie, pod.
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Dubrowkami takiey że miary miarek siedm-
nascie, za rzeką na gruncie W. Wincente-
go Skoryny za iego dozwoleniem miar
ezternascie, osobno na gruncie poddanego
Cichona na uroczysku w Suchym Choyni-
ku miar cztery. Drugi poletek na rok na-
stęmpny poi dwa, Siniaki nazwane, na
których wysiewa się miar siedmnascie ży-
ta. Drugie pole, • Ahneso.wka,., także miar
siedmnascie. Trzecia zmiana pod krzyżem
przy trakcie, jadąc do Pobolowa, naktó- ;

ту wysiewa się miar sześćdziesiąt.
Pognoie. Wyiechawszy ze dworu, ja-

dąc traktem do Pobolowa po lewey stro-
nie aż do cerkwi, po prawey zaś tego
traktu aż za krzyż, ktoren stoi na trak-
cie do Bobruyska z Pobolowa, tym trak-
tem Pobolowskim pognoie po obudwóch *
•stronach aż do karczmy.

Granica. • • •
Granica zaś tego folwarku у maiętno- '

sci według dawnych znaków, obychodow у '
używania, oraz dekretu podkomorskiego
ta zaś maiętnosć yraniczy z Birezą, Po-
ppwcami, Omelną у Michalewszczyzną za
rzeką Olą. Sianożęcie murożne na Sinia-
kach у Monkowezczyznie oraz przy zmia-
nie żytney za rzeką Otą od Mikulickiey
granicy. Na tych wszystkich sianóżęciach
nmrożriych bywa siana do wozów czter-
dziestu. Siano błotne primo na kopanice za
dworem na stogów pięć у na stóg ieden
murogu. Secundo, — za wsią w Zalukach
na stogów trzy. Tertio sianożęć pod Mi-
•chalewem.

Wieś Turki. Liczba gospodarzy, grunt,
konie, woły, grzyby, kury, jayca.' Gospo-
darz pierwszy, gruntu pulwloki, koni pię-
cioro, wolow cztery.—Iwan Raszetnik, żona
Ullana, syn Dzienis, Raszetnik, żona Pro-
sia, wnuki Cimoch. Sierhiey. Kuma,
wnuczki Ohryscftra4. Drugi syn Karp żona
Ahapa,.córki Adarja, Kulina. Trzeci syn
Zanko, żona Matruna. - grzybów sto, kur
dwoie, jaiec dziesięć. Drugi gospodarz,
gruntu pułwłoki, koń ieden," wolow dwa,
Oichon, żona Chwedora, syn Oharłan,
grzybów sto, kur dwoie, jaiec dziesięć.

Gospodarz trzeci, gruntu pulwloki, koń
ieden, wolow dwa. Pauluk Hryszan- syn
Dziemid. Prokop, Hryhor, Potap,' Ianko.
córka Porasia, grzybów sto, kur dwoie,
jaiec dziesięć. Gospodarz czwarty, gruntu
pulwloki, koń ieden. wolow dwa. Lewon
Rybaków, żona Awdooia, syn Chwiedor,
córki Katarzyna, Io\vha. grzybów sto, kur
dwoie. jaiec dziesięć. Gospodarz piąty,
gruntu pulwloki, koń ieden. wol iiiilen,
Arcim Oarulonok wdowiec brat Onisko,
żona Awdziucha. syn Mikita. córki Adarja,
Chwiedora, Haryna. Iauchima, grzybów
sto, kur dwoie, jaiec dziesięć. -Gospodarz
szósty, gruntu • pulwloki, koni troie. wolow
dwa, Zacharya Rybaczonek. • żoî a Wasia,
syn Mikita, żona Zienia. syn Mikity Ian-
ko, Andrey. dniiri syn-Аіехіеу; trzeci syn
Manuta, grzybów sto.• kur dwoie, jaiec
dziesięć. Gospodarz siódmy, gruntu pulwlo-
ki, koni czworo, wolow cztyry. Sawa ..Bie-
hanionek. żona Parasin, syn Kondrat,
żona Małania, wnuki laków, Ianko, drugi
syn Zienka. żona Natalja. grzybów sto.
kur dwoie. jaiec dzisięć. Gospodarz ośmy.
gruntu pulwloki, koni dwoie, wolow dwa,
Mikita Raszetnik, żona Marja. syn Michał,
•żona Natalja, wnuczka Marcella. drugi syn
•Marko, żona Palahia, grzybów sto. kur
dwoie, jaiec dziesięć. Taż wieś Turki, licz-
ba gospodarzy, grunt, konie, woły, grzy-
by, kury, jayca, gospodarz dziewiąty, grun-
tu pulwloki. koni czworo, wolow dwa,
Mina Beihunionek. wdowiec, syn Taras,

•żona Scepanida. wnuki Sciepan, Hryhor,
drugi syn Selewon. żona Ullana. wnuczka
.Palaszka, syn Hrehor. trzeci syn Prokop,
żona Taciana. córka Miny Ahapa, grzy-
bów sto. kur dwoie. jay dziesięć. Gospo-
darz dziesiąty bobyl Siemion, żona Marja.

-Gospodarz iedynasty, Ianko Zurman, wolny
od pańszczyzny, wyhodowaniec, żona Ахіе-

• nia, synowie lartnota, Sawoś, Anton. , cu-
reczka mała, posługę dworną nią odbywać,
a gruntu pulwlocza ma się iemu wy-
dzielić. ' . . .

Powinność. Męskiego pryhonu w tyd-
zień dwa dni, kobiciego dzień jeden, rzę-
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dowki do mlodźby, furmanki, gwałty do
żniwa у kośby w każdym tygodniu prócz
pańszczyzny gwałt ieden, na injeszań pod-
pilną potrzebą, w sposobie tłoki, w czasie
zimy fura gdy sobie zarabia zarobić po-
winni po pul beczki na skarb, a ile bawią
w drodze pryhon z ich chaty nie idzie,
ktoren zaś niema uprzenży, ten nie ulega
tey powinności. Stróż у stróżka nie chodzi.
Gnoie wywożą się dwa rnzy z pańszczyz-
ny, resztę tłoki, póki wywiezie się. Konie
dworne-jedna klacz dereszowuta z zrze- .
biczką gniadą, druga klacz kasztanowata
stanowiona, trzecia klacz kara, 'młoda w
•Michałowie na hodowli,- zrzebiąt dwoie.
Obora. Bulmy siwy stary ieden, bulmy
płowy młody ieden, krowa łysa, pod nią
cieluszka, kfi wa raba. a pod nią ciełusz-
ka, krowa łysa, krowa bura, krowa płowa
bez cieląt, woł płowy roboczy ieden,
krów jałowych cztery, podciołkow czworo.
Owce у kozy, baran ieden, skop ieden,
owiec starych dziesięć, owiec młodych
dwoie. Świnie: kiernoz ieden, macior pięć, ;

wieprzów czternaście, podswinkow pięć, iii
summą sztuk dwad*iescie pięć, item świ-
nia stara nadworna iedna, karalnych dwo-
ie. Ptastwo: gęsior ieden, gęsi dziesięć,
kaczorów dwa, kaczek sześć, kogutów dwa,
kur trzydziescię, indyków dwa, indyczek
sześć. Naczynie gospodarskie: — Kadziow
warzywnych dwanaście, wanna iedna, ce-
ber ieden, wiader trzy, dzieżow dwie, wa-
nienek dwie. Naczynia browarne— kotłów
miedzianych trzy, czopów od wódki dwa, '
czopów piwnych dwa, koryt piwnych czte-
ry, spustów od wódki dwa, rokowek dwie,
konewek dwie, podmłodnia iedna, beczka
wodczana iedna, beczek piwnych pięt-
naście, kufa wodczana iedna, pszczół we
dworze dwoie, w puszcry pszczół czworo, :

w maskach barci dwie, nllow próżnych ,
w różnych mieyseach w puszczy trzynaście.
Niewód nowy ieden..

Takowy inwentarz przy prawie '
wieczysto. przedażnyra WWIPPanom -Win-
centemu, majorowi woysk Rossyiskich, •.
у, Ignacemu, kommisarzowi cywilno woj-

sko wenm powiatu Rzcczyckiego. Bul hakom
wydanym sporządzony własną ręką przy
świadectwie wielmożnych 1. panów pieczę-
tarzow utwierdzam. Działo się w-Turkach
tysiąc siedmset dziewiędziesiąteyo roku
miesiąca • Oktobra dwodziestego drugiego
dnia. U tego inwentarza podpisy rąk tak
samego aktora, jako też pieczętarzow bis
verbis. Ierzy Skorynn, skarbnik Rzeczyoki.
Ustnie.у oc/.ewisto proszony za pieczętnrza
od WiPana Ierzego Skoryny, skarbnika
pttu Rzeczyckiego do tego inwentarza
przy prawie wieczysto przedażnym na po-
łowę maiętnosci Tui§kow. w pcie Rzet-zyc-
kim leżącey, Л Д І. panom Wincentemu,
maiorowi woy.sk Rossyiskich у Ignacemu-,
Kommisarzowi Cywilno - woyskoweniu Bul-
hakom, braci między sobą rodzonym,
na spoinę imię służącego у wjdanego-
podług prawa podpisuię się Robert
Woyzbun, grodzki pttu Rzgo sędzia.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz
od wielmożnego I. pana Ierzego Sko-
ryny, skarbnika pttu Rzgo, do lego in-
wentarza przy prawie wieczysto przedaż-
nym maiętnosci Turków WWIPP. Win-
centemu,-, maiorowi woysk Kossyiskich у
Ignacemu kommissarzowi Cywilno-woysko-
wemu pttu Kzgo Bułhakom danego pod-
ług prawa podpisuię się Anzelm Korsak,
koniuszy у kommissarz cywilno-woyskowy
pttu Rzgo. Ustnie у oczewisto proszony
pieczętarz do tego inwentarza podpisuię
się Felix Pruszańowski, horodniczyc pttu
Rzgo. łąkowy inwentarz za podaniem do
akt jest do xiąg ziemskich pttu Rzgo
przyięty' у wpisany.

Нзъ акт. ки. Р чицкаго земскаго суда за 1790 г.
J® 13. 613 л. 208-206.
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Inwentarz podawczy dzierżawy Upiny
w Xttwie Zmuydzkim w" powiecie Kors/.ew-
skini sytuowaney, prawem Emphiteutycz-
nym w roku 1775 od stanów Lizeczypos-
politey Polskiey na lat 50 w. Imsci panu
łanowi Chodakowskiemu, szambelanowi
IKmsci nadaney у za przywileiem od nay-
iasnieyszego króla Irasci Stanisława Augu-
sta w roku 1779 msea Maia 25 dnia dy-
plomatycznie podpisanym temuż W. Cho-
dakowskiemu slużącey, a pozniey potem
prawem wieczysto zrzecznym przedażnym
w roku 1790 msca Nowembra 27 dnia
pisanym у tegoż roku mscą Decembra
7-go dnia w grodzie xttwa Żmuydzkiego
repartycyi Rossyiskiey przyznanym od te-
goż W.Tinsci pana lana Chodakowskiego.
szambelana WWIchm. panom Iozefowi у
Ioannie z Gineytow Sławoczynskim, ciwo-
nom Korszewskim xttwa Żmuydzkiego za-
cedowaney. dopioro zaś po ustatyni życiu
"W. Ieym. pani Anny z Sylwestrowiczow
Puzyniney dożywotniey possessorki zawa-
kowaney, ze wszelkim gruntów, granic tey-
że dzierżawy, istnosci fundo zasjewow,
włościan у ich powinności opisaniem z
karczmami, młynami, stawami, wsiami
specifice wyrażonemi tak iak zdawna w
swoich duktach, granicach, kopcach, pod-
ług starych ograniczeń у inwentarzow po-
dawczych dworzanskich in suo esse było
WWIchm. panom lozeffowi у Ioannie z
(«ineytow Sławoczynskim, ciwonom Kor-
szewskim xttvva Zmuydzkiego z woli у
ukazu Naywyższego Rządu Lttgo z JDe-
partamentu skarbowego w roku terazniey-
szym 1796 msca Marca wedle Rzymskie-
go kalendarza 11 dnia wydanego, a na
skutek prawa Emphiteutycznego przeze-
mnie niżey na podpisie wyrażonego dwo-
rzanina podaiącey sit' in fundo w roku

1796 msca Marca wedle kalendarza Rzym-
skiego dnia 21 sporządzony.

Demonstracya stanu dzierżawy Upiny.

Budynek dworny wcale stary у k u
ruinie maiący się, koniecznego у iak niy-
pręds/.ego zabudowania potrzebuie, iako sję
poniżey w opisaniu dwornego zabudowania
wykłada.

Miasteczko Upina, wcale bez żadney
symetryi, sposobem sielskim budowane, w
którym karczma wiezdna, prawie wcale
waląca się.

[ Ludzie zaś tey dzierżawy włościanie
j nie tak zubożonemi wspolrownie z innemi
' w xttwie Zmuydzkim. a prawie w calvm
narodzie tych przeszłych lat. cierpiąc do-
świadczenia, iako bardziey od wytrzymaią-
cego dotąd tę dzierżawę W. Imści pana
Alexandra Puzyny. szambelana Dworu
Polskiego, ante et post obitum matki one-
go używani nad povvinność inwentarzową,
a pędzeni. extra fundum co nie kożdego
tygodnia bez uwagi nawet na naywiększą
b.ezdroż do folwarku iego w T^lszewskim---
o mil dziewięć, • ztąd położenieluaiąceiro
zniszczeni niemal do ostatka zostali, przez
co wszakże kilką się zrobiło pustek, które
się poniżey w rubrykach okażą. Ta dzier-
żawa Upina lasu у puszczy do handlu у
budowli naynmiey niema, prócz tylko opa-
łowego.

Opisanie dworu dzierżawi/ Upiny.

Budynek mieszkalny na pomiernym
wyniosłości miejscu z drzewa jodłowego
stawiony, wchodząc do niego z dziedzińca
sień mała, tarcicami gniiącemi wysłana z
dwoma inni cmi okienkami okrągłemi, ied-
no z nich stłuczone, do niey drzwi ordy-
naryine na krukach у zawiasach z rękoy-
mią у zapadnią żelaznymi oraz z zasuw-
ką drewnianą; z tey sieni po prawey stro-
nie pokoy o dwóch oknach w drzewo
oprawnych у piecu zielonym kaflowym w
dwóch skrzyniach, do niego drzwi stolar-
skiey roboty, niegdyś malowane, na kru-
kach, zawiasach z klamką, zapadnią у za-
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szczepką żelaznymi, przytym pokoik bocz-
ny o iednym oknie do polowy wybitym,
piecem tym samym ogrzewaiący się, z
drzwiami podobnemi; tudzież alkierzyk
końcowy, w nim okien dwoie, drzwi sto-
larskiey roboty malowane z zawiasami,
klamką у z zapadnią żelaznymi, kruki od
nich teraz przy ruraacyi wyrwane; z tego
po lewey stronie spiżarenka o iednym sta-
rym oknie, do którey drzwi iedne stolar-
skiey roboty malowane na krukach у za-
wiasach z zaszczepką żelaznymi, drugie
do sadku przechodnie ordynaryine, drew-
nianymi gwoździami przybite. Powróciw-
szy do sieni, z którey biorąc się w lewo
pokóy przeciwny o trzech starych oknach,
do którego drzwi ordynaryine na zawia-
sach, krukach z rękoymią, zapadnią у
dwoma zaszczepkami żelaznymi, w nim
piec czerepianny z kominkiem gliniannym;
z tego pokoik czyli bokówka, do którey
drzwi ordynaryine na zawiasach, krukach
у z zaszczepką żelaznymi, w niey okien
dwoie, iedne potłuczone, a drugie deska-
mi zapierzone; w ostatku z tey że sieni
druga sień deskami zapierzona, skąd się
piece podpalaią, do niey drzwi c-blamane
na biegunach z zakrętką drewnianną, z
tey drugie drzwi przechodnie w tył bu-
dynku na zawiasach, krukach z zaszczep-
ką żelazną, z*teyże sieni do wychodku
drzwi obłamane у zrzucone. In suninia
wszystkich dr-zwiow iedynaście, okien zaś,
у sienne małe licząc, razem trzynaście. Sto-
łowanie zaś у posadzka wszędy z tarcic
jodłowych prócz sieni iedney bez posadz-
ki, a obie bez stołowania. Cały ten budy-
nek stary, mieyscami ruynuiący się, słomą
staro kryty.

Od tego budynku idąc do miasteczka
w prawo dom czeladny stary, do którego
wchodząc z dziedzińca sień, gdzie kuchnia
zrębowa, ziemią nasypana; z tey po le-
wey stronie izba z dwoma oknami, wiele
szyb wybitych maiąceiui, w niey piec cze-
repianny z kominkiem glinianym, a przy
niey komora z iednym starym oknem; też
z sieni po prawey stronie izba piekarnia-

na o dwóch oknach starych, w niey piece
у kominek z gliny, przy niey komora z
małym okienkiem bez szkła, drzwi do
tey komory, na biegunach; z teyże sieni
w prawo komórka składowa bez drzwiow,
a zaś czworo drzwiów ordynaryiney robo-
ty od sieni od obydwóch izb у komory z
zawiasów, kruków у zapadniów dópioro
przy rumacyi świeżo obdartych, na ziemi
zrzuconych leży, stołowanie wszędy z tar-
cic, dach nad kuchnią deskami, a reszta
słomą kryty stary. Ex opositio bu-
dynku śwjren z drzewa jodłowego z
przedświrniem bez zasieków, dużo stary,
węgły z zamków wyszłe maiący, drzwi do
przedświrnia у do samego świrna z zam-
ków, zawiasów у kruków obdarte; tuż na
górę wschody, do których drzwi na bie-
gunach, nad przedświrniem w szczycie
drzwiczki na krukach у zawiasach wiszą-
ce, posadzka z tarcic у stołowanie takież
we strzedzinie świrna do połowy zebrane,
dach słomą kryty, dziurawy. Idąc od te-
go na północ dru^i świren, do którego
drzwi na zawias ich у krukach z zamkiem
wnętrznym,- w którym zasieków różnych
trzynaście, posadzką z tarcic bez stołowa-
nia; po końcu tego warzywnia, do którey
drzwi na biegunach z zaszc/.epką у pro-
boiern żelaznemi. w niey pieczyk z gliny,
dach stiro pod łopatę kryty у tęwarzyw-
nię zaymui^cy. Idąc od tego świrna ku
południowi w pobliżu staynia, wozownia у
kobylarnia pod iednym opadaiącym da-
chem słomiannym ciągnione, do stayni
drzwi podłe na biegunach z zaszczopką у
proboiem żelaznymi, wozownia z połową
iedną drzwiów. a do kobylarni wrota ob-
łamane na biegunach; stayni.i у wozownia
żerdkami nasłana, przeoryn w tey stayni
podłych ośm, siennik zrębowy ieden, żło-
by podle, nad któremi drabiny do zarzu-
cania siana. Tuż w pobliżu tey stayni
obory cztery dużo iuż stare, prawie miey-
scami opadaiące у odryna pokarmowa pod
iednym słomiannym podłym dachem w
sposobie kwadratu ciągnione, do nich

• wrota wszystkie podłe, zaś do odryny na
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pół otwierające się, zupełnie dobre na bie-
gunach. Za tąż staynią ku połud-
niowi gumnisko, na którym osieć z
reią у dwoma zastronkami, do którey
wrót dwoie. iedne z frontu podwóyne,
drugie w tył poiedynkowe у do rei takoż
pojedynkowe na biegunach, piec у ko-
minek z gliny dobry, dach z prosta
kryty, dobroci mierney; w pobliżu tey
osieci odryny cztery, z których dwie pod
iednym dachem ciągnione, z wrotami na
biegunach, zaś dwie osobno stawione, ied-
na z nich z wrotami, a druga bez wrót,
dachy na nich z prosta kryte, lecz dobre.
Te wszystkie budynki z różnego drzewa
budowane. Na tymże gumnislm nayduie
się przepłotu przasłow iedynaście. Ze dwo-
ru idąc ku kanelanij у kościółkowi ulicą,
po za stawie wierzbą rządkowo wysadzoną,
po. prawey stronie. na ruczaju, Upinela
zwanym, młynek o iednym kole, wiosenną
у iesienną porą przy wezbraniu się wód
tylko mielący, do niego iedne drzwi
na zawiasach, drugie na biegunach, inne
zaś narzędzie dobroci mierney, dach słomą
kryty. Za nim tuż browarek zpiekareńką,
wrotami na biegunach zamykaiący się, do
piekarenki drzwiczki takoż na biegunach,
pieczyk w niey z gliny, stołowanie z szcze-
panek, horno na dwa mierne kotły z gli-
ny robione, dach słomą kryty stary. Przy
tym browarku w blizkości świniami к sta-
ry z wrotami podJemi, dach słomianny.
Na polu opodal za dworem lodownia w
pół nowa z drzewa budowana, do niey
drzwi bez zawiasów, kruków у zaszczepki
zrzucone leżą, w którey na lod zasieków
trzy, dacłi z prosta słomą kryty. Za bu-
dynkiem w.tyle sadek prywatny, w któ-
rym jabłonek rodzaynych sztuk siedm, w
ostatku czarnośliwki, porzeczki у agrest,
w kwaterkach sadzony nayduie się, w ko-

ło którego parkan dużo opadł}', a inne
płoty do połowy dobre, reszta zaś opadłe
у powywracane.

Opisanie karczmy w miasteczku Upinie
nayduiącey się. Karczma wiezdna z drze-
wa jodłowego budowana, wcale ruynuiąca
się, słomą kryta, do stodoły drzvyiów dwo-
ie na pół otwieraiących się na biegunach,
do szynkowney izby drzwiów troie na za-
wiasach z zapadniami żelaznymi, w teyże
izbie okna trzy, piec czerepianny у komi-
nek z piecem krzyżowym z gliny, stół
szynkowny ieden, lawy dwie, z izby tey
przez komórkę (w którey okno iedne) do
alkierzyka na zawiasach z zaszczepką, a
do komórki, deskami zapierzoney, drzwi
na biegunach, w alkierzyku okna dwa, w
komorze zaś małe iedne. Do przeciwney
izby drzwi na zawiasach z zaszczepką, do
komory na biegunach, w izbie okna dwa
spore, a trzecie małe, piec czerepianny, w
komorze okienko małe bez szkła. Stołowa-
nie wszędy z tarcic у posadzka w alkie-
rzyku. Swirónek z drzewa jodłowego, do
którego drzwi na biegunach z zasuwką
wnętrzną drewnianą, w którym zas.eczków
trzy, słomą staro kryty, posadzka z szcze-
panek. Kramek z drzewa osinowego, sło-
mą staro kryty, do niego drzwi iedue
na zawiasach z zaszczepką, a drugie na
biegunach z zasuwką wnętrzną" drew-
nianą.

Wysiew żyta. Na ten rok 1796 nay-
duie się żyta usianego na zmianie za osie-
cią у odrynami, koło gościńca z Nie-
mokszt do Szyłel idącego, purow Lipaw-
skich 422A.



Opisanie włośc:an d/ierżawy Upiny z liczbą góspodarzów, z czynszami, arędami, dan:nami у różnym maiątkićm
onych w rubrykach ukazuiące. .

Miasteczko Upina.

Imsc xiądz Fabian Ber-
nacki, kapelan, ma grun-
ta у sianożęci do uży-
wania sobie wyznaczone
ze dworu skarbowe bez-
płatnie.

Augustyn Tomaszewski, or-
ganista, Ierzy Lekis. za-
krystyan у Kata mim
Mużeykowna. dewotka,
iako słudzy kościelni na
ogródkach inie?zkai;\ ta-
koż bezpłatnie.

Abram Skirpstys 52, nie-
miec, garbarz, żona Ka-
tarzyna 48.

Tomasz Urban 43, ż. Apolo-
nia 30. syn Kazimierz 2,
c. Anna 7, brat Bartło-
miej" 45, ż. Maryanna 30,
córka Judyta I.

Liczba
gospo-
darzów.
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ler/.y Kieterys 42, ż. Mary-
anna 30, c. ludyta 7.

Gotfrid Szwab 45, niemiec.
gancarz, ż. Lęonora 40
Pustosz po Zeryngowey,
wdowie

Jan Cii win 40, szewc, ż.
Anna 40, s. Iózef 12. .

Franciszek Szreyter 28.
niemiec garcarz, •'/.. Do-
rota 25, c. Anna 2. .

łan Szlanter 30, niemiec,
szewc, ż. Anna 40, . s.
Frydryeh 9, e. Karolina
11, Zuzanna 7. . . .

Chaim Calowicz za pu-
stosz po Antonim Gńiu-
zu z dozwolonym sobie
handlem płaci. . • .

Szloma Mejerowicz, kara-
bełnik

Beniasz Hirszowicz,krawiec.

Karczma wiezdna w któ-
rey szynk dworny pre-
ter propter może płacić.

Wieś Upina.

Roch Wylusis33, ż. Agata
25i s. łan 4, Kazimierz
2, matka Helena 60, brat
Tomasz 23. 3 — —U
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Stanisław Kieterys 70, й.
Dorota 71, zięć Bartlo-
miey Ryczkus. 30, ż.

;. Barbara 30, с Anna 2.
Ierzy Korszewski 60, ż.

Faustyna 50, s. Szymon
. 15, Ierzy 10, с Elżbieta

9, brat Francis/.ek 30.

Pustosz po Ierzym Daniu.

Wawrzyniec Stankus 30,
młodzian, matka Magda-
lena 65, stryi Marcin 60,
siostra Faustyna 18. .

Franciszek Wylusis 56, ż.
Maryanna 40, Michał 20,
Kazimierz 11, с Kata-
rzyna 17, Barbara 7. .

Tomasz Kasputys 40, ż.
Iudyta 31, с Ewa 7,
Marta 6

Bartłomiey Martynkus 72,
ż. Maryanna 71, s. Wa-
wrzyniec 30, Selwester
20, Szymon 18, synowa
Barbara 25

Barbara Martynkowa 65,
wdowa, s. łan 18, Sel-
wester 15, Tadeusz 13,
c; Ewa 20, Barbara 9.

Franciszek Kieterys 73, ż.
Agata. 64, s. Ierzy 35,
Antoni 30, с Maryan-
na 25
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8
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Pustosz po Kazimierzu Ur-
banie Antoni Gniuzas 48,
na koncie, ż. Maryanna
45, s. Szymon 15, с Anna
13, Barbara 12, Mary-
anna 4

PustoszpoMarcinie Kieteru.
Michał Iurkaytys 53, ż. Iu-

dyta 40, s. Iózef13, Mar-
cin 9, Kazimierz 7, с
Maryanna 5. . . .

łan Kulakowski, woźny bez-
płatny

Kazimerz Gniuzas 60, ż
Katarzyna 56. brat Wa-
wrzyniec 40; iego ż. Ma-
ryanna 30, s. Macicy 8,
Tadeusz 5, Kasper 2. .

Tadeusz Bernot 45, ż. Elż-
bieta 40, bezpłatny.

Lui Urban 44, ż. Maryanna
32, Maryanna 4. . .

Wieś Galwicze.

Maciey Dylnik 60, ż. Ma-
ryanna 45, s. Iózef 19,
łan 7, с Barbara 15,
Agata 12

M atcusz Stumbra 42, ż. Iu-
dyta 30, с Urszula 5,
Ioanna 3, połownik łó-
zef Martynkus 33, ż.
Elżbieta 25, s. łan 5. .
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Co do granicy tey dzierżawy TJpiny*

Ta dzierżawa Upina w pewnych okop-
czonych dawnego wieku przez rewizora
Łaszkowskiego będąca granicach, żadney
z nikim nie prowadzi dyfferencyi.

Wyszczegulnienie powinności włościan
dzierżawy Upiny iahą dworowi pełnią.

l-o. Pańszczyzny każdy irrimtowy miesz-
kaniec od wschodu do zachodu słońca %
czym dwór nakaże o swoim chlebie po
dni dwa zimą у latem z dawnego zwycz;i-
iu odbywa w tygodniu.

2-0. Ciż wszyscy cztery tłoki, c/.yli
gwałty w roku do wywożenia gnoiów. do-
koszenia siana, do zbierania żyta у іа-
rzyny iak dwór zadysponuie poiedyńczo z
chaty wychodzą.

3-0. Podwodę każdy z włościan z czym
у dokąd dwór zakaże raz w rok daie, a
w zdarzeniu nieużycia oney, do tego po
złotych polskich szesćnas'cie opłaca.

4-0. Na młodźbę zboża od zaczęcia iey
aż do skończenia oney na tydzień po dwa
okurki wszyscy przychodzą.

5-0. Na stróżowstwo koleyno zimą у
łateni o swoim chlebie ieden człek pieszy.
codziennie z caley włości przychodzi.

6-0. do pięcia ogrodów у zbierania
onych, do strzyżenia owiec у шус!а bieliz-
ny płeć biała się używa.

7-0. W przypadku wyrwania grobli
mlyńskiey, ciż włościanie bez ехсерсуі
wszyscy do zupełnego zreperowauia słu-
żyć są obowiązani.

Takowy inwentarz dzierżawy Upiny
przy podaniu oney w possesyą Emphiteu-
tyczną W W. k h m . panom lózefowi у Io-
annie z Gineytów Sławoczyńskim. Ciwo-
nom Korszewśkim xttwa Żinuydzkiego, na
trzy rozpisany exemplarze idq. ieden circa
fundum dzierżawy Upiny zostawiwszy,
drugi in агсііі о kapitana sprawnika pttu
Eosieynskiego zalokowawszy, trzeci ad ar-
chivum Departamentu skarbowego odsyła-
iąc z władzy od tegoż Departamentu skar-
bowego za ukazem Naywyższego Rządu
Lttgo mnie daney sporządzony przy doło-
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żoney moiey herbowney pieczęci podpisu-
ię. D/ialo się jako- wyżoy w Upinio. Hila-
ry K.ymkiewicż, Dworzanin skar. w. хііл а
Litt. (приложенасургучная печать) Józef Sła-

'woczynski. ciwon Korszewski xttvva Znmydz-

кІ
И яг. актовой книги Литоискоіі Ci;;i}>6msofi іюмиссіи

за 1790 г. .\ś 4(JC5. л. 1 - 5 .

№ 17—1791 г. 13

Инвентарь деревни Р ы л и ш е к ъ Лидскаго
пов та, Фульгенція Каменска™.

Aktykacya inwentarza wsi Ryliszek przez
Jachima Abramowicza podstar. Starodub-
skiego sporządzonego.

Roku tysiąc siedmset dziewiedziosiąt
ósmego, miesiąca Marca drnirie^o dnia
veteris stili.

Przed aktami Іецо Imperatorskiey mo-
ści ziemskiemi powiatu Lidzkiego у przed
mną. Wincentym Iławskim, ziemskim przy-
sięgłym tegoż powiatu regentem, stanąwszy
osobisto wielmożny Jegomość pan Justyn
Lesniowski, powiatu Lidzkiego skarbniko-
wicz, inwentarz wsi Kyliszek ad lundum
maiętności Czepielun przyslucHaiącey przez
wielmożnego Ibachima Abramowicza, pod-
star. powiatu Starodubowskiego sporządzony
у podpisany w treści niżey piszącey się do
akt podał, którego słowa są następne.-'

inwentarz wsi Ryliszek ad fundum ma-
iętności Cz(łpi(ilun przyslucliaiacey. w po-
wiecie Lidzkim polożoney, a do possessyi
dziedziirzney jaśnie \yiclmożnego iegomości
jKina Kulirientego Kamieńskiego, linrodni-
czego у kommisarza c.ywilno-woyskowego
powiał u Lidzkiogc nalezacoy. przy zaięciu
oney na r/.ccz wielmożnych icbmościow
panów Stefana względem starszeństwa
małżeńskiego Antoniny •/. Cliominskich,

. pierwo Lesniowskiey skarbnik. Lidzkiey, te-
raz Wndziewiczów dworzaninów skarbu Rze-
c/.y|H)spolitey wielkiego xięst,wa Litewskiego у
potomstwa nieletniego wielmożnych.iclimo-
ściow panów Iustyna, Jana у Ignacego
braci. Henedykty у Eleonory córek Les-
niewskich. skarbnikowiczów у skarbniko-
wien Lirlzkich, po zeszłym Iózefie .-.Les-
niowskim, oycu naluralnycb sukcessorow
у aktorów, w assystencyi jaśnie wielmoż-
ne <ro Aloizego Sulistrowskiego, pisarza
wielkieiro xięsrwa litewskiego у dalszych
ich opiekunów, z mocy dekretu trybunału
głównego wielkieiro xięst\vji Litewskiego
koła compositi iuditij •/. instancji' wielinoż-
nych ichmościow panów lózefa у Antoninie
z Cliominskich Lesniowskich, . skarbnikoiT
Lid/.kich, na wielmożnymiegomośc.panuFul-
gientym Kamieńskim, borodniczym Lidzkira,
ultimarnie w roku tysiąc siedmset ośmdzie-
siąt czwartym na dniu drugim Nowembra
otrzymanego przeze mnie niżey piszącego
się urzędnika na gruncie wsi Ryliszek
proportionein tymże dekretem^ wsknzaney
summy idejuo czerwonych: złotych sztuk
dwieście trzydzieście pięć f złotych pol-
skich cztery tysiące czterysta-ieden, groszy
cztery, szelągów dwa, roku tysiąc siedmset
dzieipiedziesiąt pierwszego, miesiąca Ianu-
arij trzynastego dnia sporządzony.

17
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Wieś Ryliszki.

1. łan Wersocki, żona Regina, syn Antoni 4, córka Anna 2,
brat Maciey- 24, efficit

2. Kazimierz Wersocki, żona Helena, syn Kazimierz 6,
córka Maryianria 4, efficit . . . . <•

3. Mateusz Wersocki. żona Anna, • syn Maciey 1. córki
Maryianna 15,- Teressa 11 у "Regina 10, efficit. •

4; Michał Dziakiewicz, żona Anna, synowie Tomasz 9. Mi-
chał 4, córka Konstancya, efficit

5. Wawrzyniec Gulbin, żona Zofia, syn Bartlomiey 20,
córka Maryianna 15, efficit

Summa efficit . .

Grunt
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ki

Ss

1

1

1

1

1

5

Dni
w ty-
godniu
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3
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3

4
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N
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D

12

12

Szacunek pańszczyzny że każdy gospo-
darz wedle powinności dawney iako ciąg-
ły z włóki gruntu obowiązanym zostaie
tak w lecie, iako też zimową porą z uprzę-
żą, lub pieszą w tydzień męskich dni trzy
zabyć. których przez rok wychodzi z ied-
nego gospodarza sto pięćdziesiąt sześć, li-
cząc dzieli a groszy piętnaście, winnym
przeto iest opłacić złotycn polskich siedm-
dziesiąt ośm, również za dni kobiecie, któ-
rych przez rok wychodzi sto pięćdziesiąt
sześć, ceniąc dzień a groszy siedm у pól,
złotych polskich trzydzieście dziewięć in
summa z iednego gospodarza ' ku opłacie
roczney przeznacza się złotych polskich
sto siedmnaście. z gospodarzów zaś pięciu,,
iako równy grunt posiadaiących у równąż
powinność pełniących, ninieyszyin inwen-
tarzem zaiętych zaliczaiąc na każdego po
złotych sto siedmnaście. efficit roczney opła-
ty złotych polskich pięćset ośmdziesiąt
pięć. Udzielnie Wawrzyniec Gulbin za
miód |>ołowiczny od pszczół swoicli win-
nym opłacić złotych polskich dziewiętnaście,

groszy pięć. szelągów dwa, iedna czwartych,
w ogóle summy ku opłacie przeznaczoney
efficit złotych sześćset cztery, groszy pięć,
szelągów dwa, iedna czwartych.

Takowy inwentarz in fundo wsi Ryliszek
przezemnie sporządzony przy oznaczeniu ter-
minu opłaty wyszczególnionych sześćset czte-
rech złotych polskich, groszy pięciu, szelągów
dwóch у iedna czwartych, dzień piętnasty
Nowembra, oraz przy wyciśnieniu herbowney
pieczęci własną podpisuię ręką. Pisań;w Ry-
liszkach ut supra. U tego inwentarza podpis
przy wycisnioney herbowney na czerwonym
laku pieczęci w słowach następnych (L. S.) Io-
achim Abramowicz podstar. pttu Starod.
Takowy inwentarz, za podaniem przez oso-
bę w górze wyrażoną do akt. iest do xiąg
ziemskich powiatu Lidzkiego zapisany.

_Изъ акт. кн. Лидскаго земскаго суда за 1793—1802 г.
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№ 18—1791 г. 6 Іюня.
Инвентарь деревни Таруце въ Жмудскомъ

воеводств въ Крожскомъ пов т .

Akt inwentarza IPP. Ianowiczom slu-
żąceiro. 8

Roku tysiąc siedmset dziewięć dziesiąt
piąteuo insca Nowembra trzynastego dnia.

Na sądach, ziemskich Iey imperatorskiey
mości xttwa Żmudź, pttu Szawel. przed mami
Franciszkiem Kownackim prezyduiącym,
Antonim Thadeus/em Rybskim sędzią, Ka-
zimierzem Burbą pisarzem urzędnikami
ziem. xięstwa Żmudź. Szawel. stawaiąc
obecnie patron WlPan .Kaietan Iagmin,
porucznik Ptt. xttwa Żmudź, inwentarz

. z kontrowersyi na instancyą IP. Chomskie-
go do akt podał, następnie pisany.

Inwentarz podawczy trzech mieszkańców
5 w wiosce Taruciach w xttwie Zmudz. w pttcie

Krożskim sytuowaney do dóbr Witayciow
przynależącey na skutek dekretu niestan-
neiro ultimarnego w grodzie Szawelskim
w foku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt pierw-
szym, msca Maia czwartego dnia,z powodstwa
IPP. Kazimierza oyca, Antoniego у Fran-
ciszka synów Janowiczów z wskazem ogul-
ney suunny talarów bitych obrączkowych
dwieście dwadzic^c o. czerwonych złtch czter-

stoln". Parna w. zapadłego po dobrowolnym
przez WIP. lana Stulgińskiego, stoln. Par-
na w. ilo procentowania ІР'Р. Ianowiczom
})< stąpieniu przezemnie urzędnika niżey
piszącego щ w roku tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt pierwszym, Iunij szóstego dnia
sporządzony у podpisany.

Wioska Tarucie. Gabryel Kibort, pań-
szczyzny sprzężayney <> swoim chlebie w
każdym tygodniu 'po dwa dni pełni,
podrószczyżnę do Lipawy odbywa, sza-
cuiąc więc każdy dzień letni po gro-
szy'dwadzieście cztery, a zimowy groszy
piętnaście podiwzozyznę zltch poll. szes-
naście, w ognie uczyni zltch poll. ośindzie-

siąt •• cztery, za hm garści dwadzieście,—
dziesięć у kurów parę przezeń daiące się,
w ogule złtch poll. ieden, groszy trzyna-
ście. Piotr Domeyko równie pańszczyzny
sprzężayney o swoim chlebie w każdym
tygodniu po dwa dni odbywa, w podróż
do Lipawy iedzie, taxuiąc iego powinność
wedle powyższego szacunku, uczyni wogu-
le zltch poll. ośmdziesiąt cztery, za lnu
garści dwadzieście, jaiec dziesięć у kurów
parę przezeń daiące się, efficit zlt. ieden,
groszy trzynaście. I. P. Michał Stulginski
pańszczyzny sprzężayney o swym chlebie
w iednym tygodniu po dwa dni. a w dru-
gim p" iednym dniu pełni, podrószczyżnę
do Lipawy odbywa, którego powinność po-
wyższą ceną szacuiąc uczyni w ogule złtch
poll. sześćdziesiąt cztery, za lnu garści
dwadzieście, jaiec dziesięć у kurów parę
przezeń daiące się w ogule uczyni złt. ie-
den, groszy trzynaście. Sumina efficit złt. poll.
dwieście trzydzieście sześć, groszy dziewięć,
którą pańszczyznę w opisaney cenie osza-
cowaną przez wyrażonych mieszkańców od-
bywaiącą się na skutek procentu odsummy w
górze zadatowanym dekretem wskazaney
przychodzić po winnego IPP. Ianowiczom
podałem у takowy inwentarz' przy wycis-
niętey herbowney pieczęci podpisem ręki
moiey stwierdzam. Działo się iakowyżey.
U tego inwentarza podpis urzędnika przy
wycisniętey na czerwonym laku pie-
częci takowy: Tomasz Hryniewicz, podsta-
rosta sądowy grodź, repart. Szawel. у pod-
czaszy xttwa Zmudz. Który inwentarz iest
do xiąg ziem. xttwa Zmudz: pttu Szawel.
przyięty у wpisany.

Изъ акт. кн. Шаве.іьскаго земскаго суда за 1795 г.
J« 1 4 9 8 J Л. ^351.

№ 19—1792 г. 23 Апр ля.
Инвентарь им нія Таврогинъ въ Браславскоіяъ
пов т , принадлежавшая Виленскому бискупу.

Inwentarz maiętności Tawrogin dóbr
stołowych biskupstwa Wileńskiego w po-
wiecie Hraslnwskiin leżących, przy podaniu
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w arędowną .possessyą W. I mści panu Domi-
nikowi Kamieńskiemu, chorą/emu Pety-
horśkiemu woysk'W. xtwa Lilt. roku 1792
Aprila 28 sporządzony.

Opisanie zabudowania dworu Tawro-
ginskiego. Dwór Tawroginski nad iezio-
rem togo/, imienia na górze" zabudowany.

Budynek, ekonomiczny z drzewa bruso-
wogo na potiniurowauiu postawiony, dach
dranicami, a po dranicach słomą kryty.
•Do sieni wszedłszy po prawey stronic izba
z komorą у garderobką, w izbie piec z
kafli kafowych. kominek z cegły murowa-
ny, w garderobce zaś z kafli zielonych.
Po lewey stronie sieni izba także z komo-
rą, w którey piec '•/. kafli kątowych у ko-
minek murowany z cegły, kuchnia po-
środku, ścianą od sieni oddzielona, z ko-
minem murowanym nad dach wyprowa-
dzonym; przy kuchni sionka w tył budyn-
ku у spiżarnia z piecem kaflanym białym.
W całym tym rumie drzwi na zawiasach
у krukach dziesięć, z tych z zamkiem
wnętrznym iedne. z klamkami у rączkami

.żelaznemi czworo, bez klamek na zawia-
sach tylko pięć, okien z szybami drobne-
nii. w laski oprawiiemi, po dwie kwatery
maiace. dzewięf;. bez kwater ici.lno, z tvch
trzy na. zawiasach у kruczkach wcale or-
dynaryinych. reszta zaś bez żadnego oku-
cia; w tycli oknach s/.\b potłuczonych 18
у kwatera iedna -zbita bez szklą, okiennic
na zawiasach z kruka mi cztery у zasuwaią-
cych się• cztery, stołowanie у podlona z tarcic.

. Szpichlerz naprzeciw budynku ekono-

"micznego frontem stoiący cały na podmu-
rowaniu, z gankiem na ośmiu kolumnach
у z dachem, słomą pod łopatę krytym. W
prawey stronie pod mankiem drzwi • filtro-
wane, gozdziami żelaznemi przebijane z
zamkiem wnętrznym z klamką у prohoia-

' mi na.zawiasach у krukach ' do spichrza
pierwszego, w którym z iedney strony zasie-

• ków dwa,, z drugiey strony trzy. Do dru-
giego szpichrza idąc gankiem w lewą
drzwi takiey że roboty z zamkiem wnętrz-
nym, z klamką у proboiami na zawiasach
у krukach. Szpiclirz ten bez zasieków na

skład towarów służy, za drzwiami onego
drabina na górę pod dach. Z tego szpich-
rza gankiem daley idąc drzwi tak iak у
pierwsze filtrowane, z zanikiem wnętrziiym
z klamką у proboiami do trzeciego szpich-
rza, ' w którym zasieków p-> prawey stro-
nie trzy. a po lewey dfa. w końca1:!» gan-
ku dwa swironki małe. do których drzwi
stolarskiey roboty dwoić na zawiasach у
krukach, z klamkami у proboiami, w całym
tym szpichlerzu pomosty stołowanie zt^ircic.

Gunmisko idąc ze szpichlerza ku obo-
rze mostem na skrzyniach przez rów da-
nym w prawey stronie plotom z żerdzi
ogrodzone, na nim gumno z drzewa okrąg-
łego z dachem ulotną pod łopatę krytym,
reper.icyi lub przestawienia potrzebnie, po-
nieważ dla zbyteczney swey szerokości mi-
nować si<j zaczyna, w końcach dwie osieoi
у dwa poddasza na filarach dla składania
słomy. Wchodząc do gumna, w obydwóch
końcach onego wrót podwoynych przy osie-
ciach dwoie iia biegunach z drągami, z
tych iedne z klamką у proboiami. Osioci
obie równey wielkości, w które у po dzie-
sięć kop żyta regularnie stawić się może,
piece w nich z cegły równo z ziemią po-
stawione, drzwi do osieci na biegunach.
Na toku przy osiec/iacU dwa piecyki z cegły
wymurowane. W środku gumna wzdłuż z
obu stron po dwa torpy, w prawą stronę
idąc wrota podwoyne na biegunach z drą-
giem do zamykania U u przeplotom. Na-
przeciw tych wrót idąc w poprzek gumna
szyia do wietr/nika na wianie zboża, w
którym wrót troie podwoynych na biegu-
nach z drągami do zamykania. Wyszedł-
szy z wietrznika odryna po prawey stronie
w rogu gumniska mała z drzewa okrąg-
łego starego, dach stary słomą ordynaryi-

•nie kryty, wrota z desek na biegunach
1 z klamką у proboiami. Odryna druga po

lewey stronie na tym że gunmisku z drze-
wa okrągłego . starego w- szuly zarzucona,
dach na niey słomą ordynaryinie, kryty,
wrót, podwóynych starych na biegunach z,
drągami dvyoie, z tycli przy iednych klam-
ka z proboiami. Przepłot o 10-ciu przasłach
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z podporami grtmtownemi у żerdziami do
suszenia zboża na tymże gumnislui. Idąc z
gumniska na :dziedziniee, po prawey stro-
nie obora kwadratowa, którey ściana iedna
od frontu z drzewa czesanego, a reszta
ścian z drzewa okrągłego są budowane,
dach słomą pod łopatę nowo kryty. W
linij od frontu z prawego końca wozownia,
podłoga w niey dylami wymoszczona, wro-
ta podwóyne z tarcic na zawiasach у kru-
kach z drągiem, z klamką у proboiami do
zamykania; w środku tey że linij obok wo-
zownj staynia z wrotami także podwóyne-
mi z tarcic, z drągiem, z klamką у probo-
iami na zawiasach у krukach, w niey po-
most z dylów, przeoryn z żłobami y* dra-
binami osiem у drzwiczki na dziennik do
obory na krukach у zawiasach z zasuwką
żelazną. W lewym końcu tegoż frontu
wrota podwóyne z tarcic na zawiasach у
krukach, odmykaiące się do środka obory,
któremi wszedłszy po lewey stronie chlew
duży: daley idąc na dziennik w lewey linij
chlewów cztery, naprość wrota podwóyne
na pole, których z iedney strony chlew
wielki ieden, z drugiey strony chlewów
nmieyszych dwa; w prawey linij od gum-
niska wrota podwóyne z tarcic, z" obu
stron tych wrót po iednym chlewie wiel-
kim. Wyszedłszy z obory po prawey stronie
browar z drzewa brusowego na podmuro-
waniu, dach dranicami kryty; wchodząc do
środka drzwi podwóyne z tarcic na 'kru-
kach у zawiasach, gdzie wszedłszy po le-
wey stronie komin murowany, nad dach
wyprowadzony у borna na kotłów trzy: na
przeciw hornow okno duże z szkłem drob-
nym у pomost z brusów pod czopy; po
prawey stronie — izba dla winnika z pie-
cem ceglanym у z .dwoma oknami, w któ-
rych szyby drobnego szkła częścią potłu-
czone, stołowanie z tarcic,. posadzka wybita
gliną, drzwi stare z klamką, kruczkiem у
proboiami na zawiasach y. krukach: obok
tey izby Jaźnią czyli slodovynia. drzwi do
niey. stare na krukach у zawiasach z.klam-
ką у proboiami, okna dwa duże z kawał-
ków szkła, we środku przez połowę po-

sadzka wybita gliną; a przez połowę, po-
dłoga z tarcic na roszczenie słodu, piec z
cęgi у у kamieni w sposobie iak zwyczay
po łaźniach. Z browaru wschody na górę.
Wyszedłszy z browaru po prawey stronie
pod tymże dachem wołowuia. w którey
koryta na około, kubłów dwa w ziemię
wkopanych dla zlewania, rynami z browa-
ru brahy dla bydła karmiącego się, wrota
do tey wolówni podwóyne z tarcic na kru-
kach у zawiasach.

Kanał 1 za browarem z groblą у
spustem у z mostem przez spust idącym
starym, z kanału tego woda ryną do trą-
bników płynie. Między tym kanałem у
browarem studnia z zrębem у żurawiem.

Kanał 2-gi w końcu browaru na dole,
grobla przy nim у spust z drzewa starego
okrągłego zruynowane, reperacji potrzebuią.
Idąc od browaru po prawey ręce na wzgór-
ku budynek folwarczny z drzewa starego
z dachem dranicami krytym, do którego
sieni drzwi na bieirunach, w prawey stro-
nie sieni izba z komorą, drzwi do izby na
krukach у zawiasach z klamką у z.iszczep-
ką, a do komory z zamkiem wnętrznym
ordynaryinym na zawiasach, у krukach; .w
izbie piec z cegły, okien wielkich z ka-
wałków szkła trzy, w komorze jedno, po-
sadzka wybita gliną. * stołowanie z tarcic;

' w lewey stronie sieni piekarnia z komorą,
do których drzwi dwoie na biegunach, w
piekarni piec z gliny, okienek piekarnia-
nych zasuwanych cztery, w komorze takież
okienko iedne. Wyszedłszy z piekarni do
sieni j)o lewey stronie warzywnia. do któ-
rey drzwi na biegunach z klamką у pro-
boiami. piec z ігііп ubitv. do tev warzyw-
ni komora .przystawiona, do którey drzwi
na biegunach. W końcu tego budynku
piwniczka w ziemi wykopana у drzewem
okrągłym obudowana z stołowaniem ъ dy-
lów ; na, warzywo; na przeciw tego budynku
syrnica nowa na czterech słupach posta-
wiona, do niey wschody z poręczami,
drzwiczki z zaszczepką у proboiami na
krukach у zawiasach, dach dranicami
kryty. Niedaleko syrnicy w końcu budyń-
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ku ekonomicznego lodownia w ziemi wy-
kopana я drzewa okrągłego, zręby podwój-
ne na składanie lodu im Цеп, do niey szy-
ia z takiegoż drzewa zrobiona, drzwi do
szyi poiedyńcze na zawiasach у krukach z
klamką у proboiami. któremi po wscho-
dach wszedłszy drugie drzwi do samey lo-
downi podwoyne także na zawiasach у
krukach z klamką у proboiami. Na wierz-
chu lodowni swiron z drzewa c/.esanege
zabudowany z gankiem wkoło na słupach,,
dacli na nim słomą pod łopatę kryty,
drzwi do niego poiedyńcze na zawiasach
у krukach z klamką, у proboiami, w środ-
ku pomost v stołowanie z tarcic. Z teaoż
świnia drzwi w pomoście podwoyne leżą-
ce na zawiasach у krukach z klamką у
proboiami do lodowni у wschody na dół
do lodowni także idące. Nie daleko tych
drzwi weyście ])) drabinie pod dach. w
tyle budynku ekonomicznego na przeciw
drzwi z kuchni idących, komórka z drze-
wa starego zbudowana na skład у stawie-
nie łóżek, przy niey przez ścianę prywet,
drzwi dwoie na zawiasach у krukach, dach
dranicami kryty. Od miasteczka idąc ' do
dworu brama na trzech słupach, dach
dranicami kryty maiąca, wrota podwoyne
у fórtka z tarcic na biegunach, reperacyi
potrzebuią; z iedney strony tey bramy
ostrokoł sadzony do rowu, prze/, guuinisko
idącego, z drugiey strony bramy takiż
ostrokoł do budynku folwarcznego idzie, a
reszta tak zabudowania, iako у gumnisko
у ogrody płotem ogrodzone. Ogród przy
bramie po lewey stronie w końcu budyn-
ku ekonomicznego № 1. Ogród duży po
prawey stronie bramy, dziczkami zasadzo-
ny nie użyteczny Л1 1. Ogród za oborą
nad sadzawką J\» 1. ogród za tąż sadzaw-
ką у za kanałem od pula JS» 1, ogród w
prawym końcu budynku folwarcznego od
browaru № 1. ogród w lewym końcu bu-
dynku tegoż № 1. ogródek w końcu pra-
wun budynku ekonomicznego częścią ag-
restem у porzeczkami zasadzony № І,
ogród za tymże budynkiem na dole pod
górą JMS 1, ogród na dole przy starym fol-

warku nad ieziorem- obszerny, na chmiel
zdatny № 1. :

Budynek starego dworu na <!ole ze
wszystkim opuszczony, częścią w nim ścia-
ny poodbieram». komin zbity у Im. p.
Krauzowi oddany, dach opadaiący. słomą
kryty. Cały ten rum na zrujnowanie de-
terminowany, mieszka teraz w nim łan
Kresowicz. garbarz, który ma c/.ęść oddzie-
loną ogrodu у la,к, za co phici do dworu
Tauroiiińskieuo.

Młyn pod miasteczkiem Tawroirinami z.
drzewa brusowego słomą pud łopatę kryty
na rzt>ce Tawroginie sytuowany, w którym
koło iedne '/ii wszelkim narzędz'em idąue-
kamienie, ko-z. capy dwa, wrzeiono. pa-
newka, paprzyca. sześcienna, ref koło wa-
łu у sześcierni pięć. W końcu mlynu izba
z komorą, drugie koło wahiszowe z stępą
у dwoma stęporami. ref na wale dwie ma-
iące у capów dwa.. Dla nmley -wody wa-
lusz ten pożytku żadnego nie czyni. Przy
tymże młynie grobla у most przez rzekę
ufundowane у spust wystawiony.

Młyn 2-gi na rzece Minczy z drzewa
brusnwego nowo postawiony z spustem у
mostem nowym. Do mlynu na* dole drzwi
podwoyne z tarcic na biegunach, drzwi
takiey że dobroci у most na słupach, do
wnoszenia zboża do kamienia w.schodki z
tarcic, podłoga na dole у па «iórze >; tar-
cic, kosz, żarna у skrzynia stare1, w walu-
szu stępa stara z dwoma stęporami, koła
у wały nowe, ref na wałach 8, capów 4,
sześciernia z dwoma relami, wrzeciono 1,
poprzyca 1, młot do kucia kamieni 1,
kocioł spiżowy stary, dziurawy.

Karczma pizy tymże młynie z stodołą
z drzewa okrągłego dra icami kryta, do
stodoły wrót na biegunach dwoie z desek,
do izby у komory drzwi ordynaryine z tar-
cic na biegunach, w izbie piec piekarnia-
ny z gliny, law dwie z desek, stół dłu-
gi 1. stołowanie z tarcic, posadzka z gli-
ny. Z karczmy idąc do mlynu po bwey
stronie swiroiiek z drzewa okrągłego bez
zasieków dranicami knty, dr/.wi do niego
stare z klamką у proboiami arędar/Ta,.
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przy nim staienka stara bez dachu. Na-
przeciw mlynu w końcu karczmy browar
stary z drzewa okrągłego, dranicami kry-
ty, w nim horno 1, wrota z tarcic na bie-
gunach, za młynem piekarenka stara z
drzewa okrągłego z komorą у sionkami z
dachem opel каші krytym.

Budynki w miasteczku Tawroginach.
Karczma wiezdna z drzewa brusowego

z kranikami postawiona, dach na - niey
dranicami kryty, ze wszystkim stary у
opadaiący, wrót z dranic bez zaszc/.epek
troie; wszedłszy do stodoły po prawey stro-
nie izba z komorą, do nich drzwi dwoie na
krukach у zawiasach z klamkami у za-
szczepkami, w izbie piec z kafli zielono
polewanych stary, okien cztery z kawał-
ków szklą częśc:ą potłuczonych, stołowa-
nie tak w izbie iako też у w komorze z
tarcic, posadzka z gliny; po drugiey stro-
nie izba z dwoma komorami, do których
drzwi troie na krukach у zawiasach 7.
klamkami у zaszczepkami,,' piec z kafli
zielonych stary, okien cztery z szkła sta-
rego kawałków, stołowanie.z tarcic, po-
sadzka z gliny, kramów pustych przy tey-
że karczmie sześć. Domów propinacyinych
skarbowych z drzewa brusowego ciesiel-
skiey roboty kształtu pruskiego pięć. w
nich mieszkaią żydzi у w części do repe-
racyi onych przykladaią się, prócz tych
iest pod' szkołą żydowską dom szósty
bez dachu у okien, sam tylko rum.

Karczmy po wioskach- Karczma 1-sza
w Szeymiotacli wiezdna ; stara, reparacyi
lub przestawienia potrzebnie, dach na niey
słomą kryty.

Karczma 2-ga w Karwiach wiezdna z
drzewa okrągłego, slomą; kryta, do stodo-
ły wrota na "biegunach, w izbie dwa okna .
duże z kawałków7 szkła. !

Karczma 3-cia w Kubilach wiezdna z drze-
wa okrągłego ieszcze dobra, z dachem słomą
krytym, do' stodoły wrota' na biegunach, w
izbie okien dużych z szkłem drobnym dwa.

Karczma 4-ta w Iuchnianach wiezdna
słomą kryta, stodoła z drzewa okrągłego,
a izba z czesanego. • ;

 :

Karczma 5-ta w Antylgiacli z drzewa i
okrągłego z dachem słomą krytym у z
izdebką małą.

Karczma G-ta w Gotelacli. na trakcie L

Sołoekim, po końcu wsi Gotel z drzewa
okrągłego, wiezdna z gankiem na filarach,
wrota na biegunach, okna diiże z kawał-
ków drobnych szkła, dranicami kryta.

Karczma 7-ma w Singlach ordynaryi- u
nie z drzewa okrągłego postawiona* z da-
chem słomą krytym.

Karczma 8-ma w Pilkianach także L
ordynaryinic z drzewa okrągłego stawio-
na, dach na niey słomą kryty. "•

Karczma 9-ta w Domiarach wiezdna, {J
ieszcze dobra, z gankiem na filarach po-
stawiona z dachem dranicami krytym.

Karczma 10-ta przy młynie w Miliczy I/
wyżey iest op'ś:ma ,* ••

W dalszych wioskach są budynki gos-
podarskie propinacyine.

Specyfikacya iezior w kluczu Tawrogin-
skim.

1-mo Tawrogiua 1.
2-do Łabis 1,
3-tio Akmenis 1.
4-to Кrutki 1.
5-to Inkarty 1.
6-to Ualc/.e pod Antabaltaini 1. l/
7-mo Dedais 1.
8-го Sylii'1.
9-no Persztykis 1.

10-mo Ilgis pod wsią Antylgiami 1. L/
11 mo Eszerynie 1.
12-to Iekszrys 1
13-tio Auternis 1.
14-to Żernis 1.
15-to Alksznis 1.

Rzeki Tawroginskić.
1-mo Tawrouina 1.
2-do Świętami.
3-tio Labia l .
4 to Bernatyszki 1.
5-to Iłgaia 1.
6-to Nowarys 1.
7-mo Mińcza 1.
Błoto wielkie, Kraszone zwane, pod

wsią Iawniszkiami leżące, rowami okopane. |
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Miasteczko Ta wrógin у.

Andrzey Toleykis ogulnik. .

łan.. Toleykis.

Tadeusz Birukas . . . . . .

Synion Tołeykis . . . • •

Gabryel. Toleykis

łan Tołeykis 2-gi . . . .

łan Birukas

Wawrzyniec Birukas . . •

Ierzy Iugaynis

Michał I a w n i s z k i s . . . . . .

Wincenty Iawniszkis . . .

Adam Iawniszkis . . . . .

Stanisław Tołeykis ogulnik.

Ierzv Teraszkiewicz • . .

Stanisław Tołeykis 2-gi . .

Macicy Andruszewicz . . •

Ióżef Tołeykis

Stanisław Deweykis ienerał.

Krzysztof Szymkunas . . •

Adam Toleykis . . . . •

Ierzy Papirtys

Symon Luksztas . . . .

Andrzey Iurgielowicz . . .

;Michał Mieszkowski woyt .

Gabineł Deweykis . . . .
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Macicy Birukas

Piotr. Deweykis . . . . . .

Iakób Meydus ogulnik . .

Wawrzyniec Ruzgas kątnik

Wawr/л ikowaDeweykiowad-0

Gabryol Toloykis

Stei';inowa Paszulowa . . .

Marcinowa Plenikowa . . .

Tadeusz Zaiączkowski szewc

łan Kretowicz garbarz w
folwarku starym nad ie-
ziorem . . . . .

Iankiel Mowszowiez z do-
mem skar. . . . . . .

Iankiel Szendcrowicz d-o .

Kliasz Sznejerowicz . . ; .

Iszor Iankielowicz . . . .

Cemoch Iankielowicz . . .

Icek Iózefowicz z domu

swego

Tenże z drugiego domu
swego

Hirsz Leybowicz

Szyinel Aronowioz . . . .

Wolf Abramowicz . . . .

Leyzer Markielowicz • • •

Leyba Iszorowicz teraz Mar-
kowska . . . . . . . .

Summa efficit.

26
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6

7

8

9
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11

12

12 28 67 63

41 2

2 2
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54 87І49
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8
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- 1 8
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6!—

6

6

6

6

1359 434 43 196



Wieś Toleykie.

lakób Demkowski . . . .

Marcin Baloiunas . . .

Kazimierz Szapokas . . .

Adam Szyleykis

Bar t lom. I a c k u n a s у za pul
zaścianka lYakiszok . .

Krzysztof Szercyko . . . .

Szymon Szymkunas . . . .

Andrzey Iackunas małoletni

Michał Pimpas у za V* za-
ścianka Trakis/.ek . . .

Antoni Tomaszunas . . .

M a r a n Mintowtiszkis . . .

Stanisław Mieli ibw.ski у za
l/s zaścianka Trakiszek .

Tenże za g r u n t у za V» za-
ścianka po A udrze i u Bar-
taszunie

Marcin Krasucki . . . . . . .

Lawryn Szapakas . . . .

Michał leczus

Stanisl iw Slepotys . . . .

Micha! PolcpszYs . . . .

Tenże z t zaśc. Stumbry . .

Sumina efficit . .
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Wieś Kubile.

Tomasz Narkim

Piotr Szypelis . . . • . • .

Tenże za '/a zaścianka Po-
grzebiszek

Ierzy Dowpynis ustąpił pod
browar pręt. 4 potrąca się
fl. 2 . . . . . * . . . •

I e r z y l o i i a n t o n a s

Kazimierz Dewoykis woyt
ustąpił pod karczmę pręt
48 potrąca się f. 8. . .

Marcin Meydus

Michał Tortyllo . . . . .

Tom.is/. Mevdus

Macicy Kudaszys

Tomasz Tylwidys . . . . .

Tenże za ',2 zaścianka Iaw-

Kazimierz Tumenas .

Tomasz Tumenas

Po Macieju Narkunie pu-
stosz dwornym żytem za-
siana, jarzynę zaś Kaz.
Tumenas. Tom. Narku-
nas у Meydus sieią . .

łan Torty Ił.)

Kazimierz Michalowski • •

Tenże za •/« włoki po De-
weyiiiu

fen Tumenas

Tanże za l/2 zaścianka Po-
bi

Krzysztof Tumenas . . . .
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Tenże zą з zaścianka Iaw-
ryszek

Sunmia efficit . . .

Wieś Kalwie.

To.nasz lackunas . . . .

Iózof Jacku nas . . . . . . .

Iakub Tumonas

Tomasz Baltuszko . . . .

l'o łanio Sztuk u pustosz
dwornym żytom zasiana .

Maciey Masznis •

Ierzy lackunas

Wawrzyniec Bikielis . . .

'Wawrzyniec Bartoszu nas .

hm Na rku nas . . . . . .

Bartłomiey Baltuszko . . .

Piotr Szvlevk:.s . .

Stanisław Karklinis kąt ni к .

Summa efficit . .

TT7e.sf Rukszany.

Gabryel Daraszkiewicz za
kontraktem . . . .

Andrzey Bartoszimas d-o
po .\lichayle \Vasilovvym .

Kazimierz Szaduykis . .

Krysztof Ruziras . . . . .

Krysy.tof May<cinis . . . .

Ierzy Bartoszunas . . . .

16 47 34 33

2 1

1 1

.2, -

3і 1
i

3 2

4 i

8

—-

—

—

—

1

2

3

1

2

3

4

—

—

2217

3 2

1 1

2 3

2

— 1 1

37|23

l ! 1
i

2 1

1 1

21 1

2! 1

- 1

2 2

- 1

— 1676

1

1

—

7»/e

72

-h

72

72

—

1

7»

7=
1

7.

«)

1542

96

61

56

56

56

40

72

50

96

—

—

—

20

72 —

36

- 180

12

13 10

- "г
8 —

i

12

8

16

10

16 —

_ 4 —

13 12

2 2 2

2 2І 2

2 2 1
i • i

l i 2 1

7V2 3. 67«

Уз —

V/z\ — 120 —

7»
•7«

7«

691

64

120

96

96

56

40

20

—

—

—

—

—

132

— 8 —
І

16 —

12 —

12 —

12 —

8і-

.1 • .

186310

12 20

12 20

12і 20
Г

(і 10
і

12

12

.12

12

12

12

6

16

20

20

20

20

20

20

10

12()!300

І !

6

6

' 12

2! 12

12

2 12

.20

20

. 20

2(



— 1.41

Antoni Bartoszunas • • .

Kazimier/, Macieyko • • •

Antoni Szaduykis . . . .

: Sumina . . .

Wieś Musteifkie.

Michał Kowszytlo . . . .

lan .Musteykis

Ierzy Musteykis . . •

Wawrzyniec Bykas . . .

Gabryol Umbraszas po la-
nie Umbrasio • .

Iózef Szerys

Ławryn Bindza . . . . .

Iakób Umbraszas . • • • •

Jerzy Tumenas kątnik . .

Sumina elficit . . -

Wieś PUkiany.

P i o t r C w i k l u s . . . . . .

A d a m M u s t e y k i s . . . . . .

S y m o n Ż o u n i e r a s

ł.nwryn E y d u k a s

I a k ó b M a c e r o w s k i . . . .

Macicy E y d u k z polowni-
kiein ł a n e m S/ .ymkunem.

•Stanisław Tylwidys . . . .

l a n Z : u i a m a n t a ś . . ' . . .

J a n S/.ymkunas p o K u o z y i i -
śki

18 18
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Antoni Musteykis kątnik

Maciey Was/.kin . .; • •

Tomasz Pumputys • . <

Summa efficit. . .

Wieś Sługle.

Łukasz -llukas-. - ....

łan Zadmnantas . '. . . -

Tenże zaścianek Kabaryszki.

Gabryel .Musteykis . . . .

Tomasz Mintowtyszkis . . . .

Symon Bikielis

Ierzy Szymkunas

Maciey Zamowski . . , .

Michał Musteykis . . . . .

Andrzey Szypelis

Ierżyna Bikielowa wdowa .

Andrzey Zamowski . . . .

Michał Zadamantas . . . .

Krzysztof Stu plis na pusto-
szy po lanie Mayginiu .

Andrzey Eydukas . . . .

Krzysztof Wetrynis kątnik.

Nota: Andrzey Szype-
lis dla tego c/.ynsz
mnicszy płaci, że przez
grunt iego droga idzie.

Summa efficit . . .
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10

10

20 18 •59 20 16
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12

16
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12108 180
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2 12

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

02

20

20

20

20168 270



- 1 4 3 —

Wieś Gaydzie,

Marcin Вішка '. • • • •

Ławryn Konczys • • • • •

Ierzy Gurksznis z bratem .

Tenże za l/s włoki po Ma-
cieju Puinpuciu w Syr-
widzinch . . . . . .

]er/.y Balcewicz, chora/ży •

Michał Iodwalkis

Taż wieś brzegowego • . .

Nota: Dla odes/.lych sia-
nożęci tey wioski do
folwarku dożywotniego
Boli, pląta ninieys/a
iest naznaczona.

Suinma efticit .

Wieś Szyrwidzie.

Bartlomiey Ku zgaś . . . .

Iakób Matys

Macicy Pumputys . . . .

Po tymże Ierzy Gurksznis
z Gaydziów trzyma у pła-
ci ut supra

It-rzy Stasiulis

Bartlomiey Pumputys . . .

Marcin Gjisiunns . • . .

Ахіоіп Iarmolow, na miey-
««•u Маклгл у Ławryńa
mo.skalów . .*

Jwan Trefiło po Sciepanie
Andr/.eia . . . .

3

4

—I 2

- 3

4
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Anaszko Trefiło po Siemio-

Proszko Kiryłow, woyt . .

T o m a s z M a t y s

Ł a w r y n P i o t r ó w po l a r m o -

M i c h a y ł o K i r y l o w . . . .

M i k o l a Ivv;ariowicż pQ P a c h o -

T o m a s z W o y c z u n a s . . . .

K r z y s t o f P u m p u t i s . . . . .

S i e m i o n G r y g o r i o w . . . . .

M i c b a t o w a G u r k s z n i o w a . .

Pustosz Ławciszki, trzyma
lerzy Stasiulis у płaci

Iakób Pumpulis z Symo-
neni Pumpuciem, połow-

Adam Biweynis, po Dziemi-

Włoka 1 do karczemney

Maciey Ruzgas kąlnik . .

Symon Pumputys d-o . . •

Michał Woyczunas • .

Summa efficit .

Wieś Gotele.

l e r z y O z e b u r y n i s . . . .

K a z i m i e r z B o u b i n a s . . .

M a r c i n P e ł e d a . . . . . .
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Antoni Eycmianowicz • • •

łan Puszlis

Antoni Musteykis . . . .

Marcin Łempicki z zaścian-
kiem

Kazimierz Eydukas . . . .

Macicy Musteykis . . . .

Tenże za pustey wtokę ptaci.

Tomasz Lenkiewicz po la-
nie Tumenie у Francisz-
ku Bikielu

Tan Bikielis

Tenże z Michałem Tumenek
za pólwlok

Summa efficit. . .

Wieś Sztdbszany.

Andrzey N a r k u n a s . . . .

Ierzy Eydukas . . . . . .

Iakób N a r k u n a s . . . . .

Michał Iuszko

Wawrzyniec N a r k u n a s • •

Iózof Gada po Macieju
Ruzsru

Andrzey Łukaszewicz, kąt-
nik

Wawrzyniec Piotrowski . .

S a m m a efficit. . .
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20
I ;_

24

12

12

20

20

196 132 220

4-

12

16-

16-

16-

16

4

4

12

12

12

12

12

5

20

20

20

20

20

88 66 105
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Wieś Szeymioty.

Iakób Szyleykis

łan Iuszko

Marcin lassenas

Maciey Szerys po Rubikiu.

Józef Czebarakas

Iózef Musteykis

ló/.ef lassenas . . . . . .

Po tymże pustą włóka . .

Andrzey Biweynis . . • .

Maciey Rukas

Maciey Iawniszkis po Mo-
skalunie

Adam Cwiklus

Symon Cwiklus

Michał.Lakowicki po lóze-
fie Iassenie

Iózef Witkowski, na iego
gruncie karczma . . . .

Marcin DYCZUS

Po Iakóbie Dyczu pustosz
dwornym żytem zasiana .

Ierzy Linko

Kazimier/, Moskalunas, kąt-
nik

Bartlomiey Bohdanas • • •

Michał Pumputys . . . .

Summa efficit . . -

Wieś Sztucie.

S y m o n W e y s z n a r . . . . .

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4 —

14 24 30

— 2

19 12

2 4

18 10

- 1

6 5 | 1 2

2510

5 6 J -
5 0 , -

56

56

40

56

40

86

152

20

20

20

36

36 —

745

112

10

510

if
1 2 -

12

8

12

8

20

4

12

2-і 1 2

12

10

20

20

20

12 10

121 20

12 20

12

12

12

- 12

1 6

1

4 1 -

8 -

8 -

4 —

4

6

2 12

15310

16 —

23

12

168

12

20

20

10

20

5

10

10

220

20
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Macicy Musteykis •'

Maciey Kuczynski •

Tomasz Kiliński . •

łan Weysznar . . •

Taż wieś brzegowego

: Summa efficit . . .

Wieś Bownary.

Andrzey Ruzgas , na iego
gruncie karczma, potrą-
cono f. 3

Kazimierz Biweynis . . •

Wawrzyniec Stundzia . . •

Marcin P u c z k u n

Iózef Mekszrys . . . .

Pustoszy włoki y« obiął
Mekszrys у p ł a c i . . . .

Krzysztof Biweynis . . . .

Michał Stundzia

S u m m a efficit. . •

Wieś Wizę.

Iózef Rubikis •

Ierzy Gada

Krzysztof Olechno . . . :.

Andrzey Meydus leśniczy .

Wawrzyniec Dyakajs • '. .

Ierzy Biweynis . . . . . .

bikób Iuszkó .' . . . *.''.

- I 4

1

2

3
o

1

1

1

1

1

1

1

1

112

112

112

112

16

16

16

16

12

І2
12

20

20

20

20

14

1

2

4
o I
6\

.1

15 11 20 14 567 80 60 100

2

2

1

1

1

1

1

53

96

56

56

40

24

72

56

12

12

8

8

8

16-

12!-

12

12

12

12

12

12

12

20

20

10

10

20

20

20

15 11 10 16 10 453 76 84 120

3

2

1

4

2

1

1

1

1

101

90

50

72

122

122

61

10

20

20

20

20

1.0

13

10

10

16

18

18

13

10

20

20

20-

20-

10

12

12

12

12

12

12

20

L>0

20

20

20

20



— 148 —

Cala wieś zasiewa у płaci .

Nota: Tartak Łyng-
miański odlewa łąki
wsi Wiżów • . . .

Summa efficit . . .

Wieś Salły.

Maciey Mekszrys

A n d r z e y D y c z u s

I e r z y I a s s e n a s

S y m o n D y c z u s z K a z i m i e -
r z e m Iwanowski in . . .

Wawrzyniec Dycewicz . .

Stanisław I u s z k o

Szymon A u g u s t y s . . . .

K r z y s z t o f Dycewicz . . . .

• Macie у R o z i n e n a s . . . .

Ie rzy Wiel iczko z I a k ó b e m
N a r k u n e m . . . . . .

Symon Zniewa z Mich. Tu-
m e n e m

P u s t o s z po Maa iuszu t r zyma
Iózef Dycewicz у płaci .

Alaciey Iurszys •

M a t e u s z Maczolis . . •• .

.Maciey T u n i e n a s

M a r c i n Z n i e w a

Iózef Dycewicz

ł a n P a p i r t y s . . . . . . .

•Symon Meksztys . . . . .

•Symon I a s s e a a s ••••'..

Ierzy Iwanowski . . . .

3

1

4

2

3

4

5

6

—

—

7 -

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
1. f

18

19

І20

—

—

—

:

—

• • —

—

—

—

1-7-

18

2

3

1

2

2

2

1

2

3

2

1

1
г

1
r

с
с

О
М

2

1

| 2

17

2

2

2

2

2

2

1

1

г

«.

1

]

(
/С

1

1

і.

«

с
А

1
1
С

13

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

1

2

2

2

2

2

?

2

1

2

2 1

2 1
_ І _

2 2

- 1

2 2 1

2 2

2

і 2

32

[

'/2

62А

' / 2

17«

7*
1

172

17:

172

7=

2/3

72

17«

172

(553

72

72

56

56

52

68

68

68

56

: 61

48

72

72

41

56

72

61

56

45

68

10

0

10

10

10

10

101 !і0 4 72140

16

16

12

1310
і

12-

12І —

1 6 і -

16 І -

16 І-

12 —

13

16

16

9

12

16

ІЗ

12

10

10

10

10

2 12 20

2' 12 20

2і 12 20

2

2

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1%

V 12

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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Tenże za 7» gruntu puste-
go płaci

Iustyn Deymanowicz . . .

Tenże za zaścian. Michnia-
: niszki

Krzysztof Bohdanowicz . .

Symon Dyczus

Cala wieś zarabia . . . .

Taż wieś brzegowego . . .

Iakób Tumenas, kątnik . .

Kazimierz Iwanowski . .. •

Iakób Gimzowski . . . . .

Summa efficit • • •

Wieś. Szymkuny.

Symon Szymkunas . . . .

Krzysztof Szyinkunas . • •

Tomasz Szymkunas . . . .

Audrzey Szymkunas . .

Nota: Sznurem Tomasza
Szymkuna idzie droga
у dla tego onemu
znmieyszona pląta.

Sumuia efficit. • •

Zascianm:

1-mo Kabaryszki,

Andrzey lurko •

B t k h j ł i W . i n c k i s . . . • . •

22

— 1

21|-

22
і
-

43 43

-),
1
 2

1

2 1
i

3 2
2 2

8 27 22

I
8 8 7 8 6

1

7<

1
 з

17»

'A-

/с

10

122

[)

56

18

10

20

І8 4

3

'A

22 1502

1820

12

4

20 32110

112

72

64!

72

320
1

80

16

« | -

16!—

64

12

12

12

20

20

42 276 440

12 20

o 12 20

12

12

20

20

48 80

12 20
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2-do Bałtabirze.

Ierzy Boiar, gruntu ma mało.

3-tio Nanityszki.

Krzys/iofowa Szypelowa . •

Taż brzegowego

4-to Iawoyniszki.

I a k ó b W a l i s , o g u l n i k . . .

I ó z e f B e r k u s

5-ło Narczuny.

Ierzy Pazurynis •

Marcin Berkus leśniczy . .

Gabryel Denis, ogułem . .

6-to Galinis.

Symon Wielikis . . . . ..

7-mo Boreykiszki.

I e r z y Ł e m p i c k i . . . . .

T e n ż e b r z e g o w e g o . . . .

8-vo Poiezuwinis.

Stanisław Szerys

Tenże w. Szeymiotach . . .

9-no Minczakupis.
I

S y m o n W o y t k u n a s . . . .

T e n ż e w ' S z e y m i o t a c h p o
, , i C w i k l u . . . . . . . . . .

10-mo Mińcza.

Stanisław Iawniszkis • • •

10

11

3

32

2. 3 IV» 122

2

20 18 20 12

10

20

Vi

7*
7«

1

1

i

1

2

V*

7a

56

56

112

112

96

80-

68

5

40

10

40

16

56

6 —

16

16

12

12

20

20

8 —

12

12

20

20

20

8-

2 2(

12 20

12 20

\% 12
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Tartatnik y arędarz' raaią
ogrodów 2

11-mo RukszteUszki.

l a k ó b W i d z i u n a s . . ' . . .

12-do -Lempiszki.

Ierzy Meydus •
T e n ż e w Szeymiotach w

k o ń c u s/.nurow . . .

lii-tio Warpiszki.

Ierzy Iuszko . • . . . .

U-to Wilkiszki.

l a n K n i i r i s z k i s . . . . . .

lo-to Rukszcie.

Adam Kuczyński

16-to Worniszki.

M a c i e у M e y d u s . . . .

17то Wamiszki.

M a r c i n K r u g i s z k i s . . . .

l a k ó b K m g i s z k i s

l a k ó b N o w i k , w o y t . . . .

Synion Krmri^zkis, kątnik

18vo laciuniszki.

rin Szymkunas z Pio-
trem .

Tenże, za grunt po lerzym
Wobswie"

Antoni Leonas z Franeisz-
Цш Leonasem . . . .

^arabiaią wszyscy у |>lacą •

w Naruł у sękach.

Biweynis, otrułem. • .

12

13

14

15

16

- 1 7

- 1 8

2

2

3

л zaścianków efficit.

1

2

—

1

3

2

2

2

1

2

1

—

3

—

2

-

—

|43

—

—

—

2

2

2

2

4

—

—

4

—

4

|46

—

2

—

2

3

•)

"

1

2

—

2

—

2

—

1

.—

|39

1

—

—

—

—

—

1

1

1

1

—

—

—

—

—

—

—

| 8

—

—

1

1

1

—

—

—

—

—

—

17*

V»

1

• —

—

—

'A

—

72

7«

72

72

—

y.
1

l 3 / 4

'/•

1

1

13«/»|15 *

40

24

17

96

96

96

56

40

40

56

40

—

156

64

112

32

48

—

—

15

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

j2017|25

8

4

—

12

12

.12

12

8

8

12

8

4

24

8

16

••• —

8

|285

—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—̂

—

|1U

2

—

i

—

—

2

2

2

—

—

—

—

—

—

12

6

12

12

12

12

12

—

12

—

12

—

12

—

—г

20

5

—

20

20

20

20

20

20

20

10

—

20

20

20

—

—

|14|Ш|425



Souiaryusz urastoczka, wsiów у zaścianków Klucza Tawroginskiego oraz ich osady, ludności, gruntów у podatków.

Miasteczko Taw-
r#giny . .

Wieś Toleykie .
Wieś Knbife .
Wiei Kalwie .
Wiei Rukszany
Wieś Musfceykie
Wieś Pilkiany .
WielStugle. .
Wie# Gadzie .
Wieś Szyrwidzie
Wieś CMele . .
Wieśfzt-ibszany
Wieś Szeymioty
Wieś Sztucie .
Wieś Downary .
Wieś Wiże
W H Ś J3ałJy • •
Wieś Szyuikuny
20 Zaścianków

Somma effieit

O s a

K
ą

tn
ie

y
. 

|

7

_
1

_
1
3
1

3

2
3

3

1

25

N

•o
e->

12
__

_
__
_
—
—

—

12

M
ie

sz
cz

an
ie

.

28
_

—

_

—
—
_
_
—
—

28

d

C
ią

g
li

.

—

—

—

7
3
4
6

10

7
—

5
14
—
4
3

22
3
8

96

a.

.2

-i

17
16

4
6

'4
3
4
5

14
11

1
2
5
3
4
1
1

18

119

Lud-

ność.

M
ęż

cz
yź

ni
.

67
31
47
22
18
17
20
35
21
42
31

8
24
14
15
18
43

8
71

552

B
ia

ło
gł

ow
y.

63
31
34
17
18
15
18
30
15
45
29
10
30
15
11
17
43

8
64

513

Maiątek.

K
o

n
ie

.

S »

54
28
33
13
15
14
22
32
15
32
22

7
19
11
10
13
38

7
43

428

W
o

ł
y

.

o

t u k i .

87
27
37
12
15
liJ
20
36
20
21
26

4
12
20
16
19
27

8
46

469

49
22
23
12
16
13
16
23
14
30
15

4
18
14
10
15
22

4
39

359

M
ie

ys
ki

e.

G

C
ią

gł
e.

W ł <

26 7«
—
—.
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—'
—
—
—
—

267s

—
—
—
77«
3
4
6

10
—
7
—.
4

1072
—
4
3

1874
3
8

887*

r u

Z
ie

m
ia

n.

) к i

—:
15
167«

3
6
4
3
4
5

1272
11

1
274
5
2
4
1
1

n t

P
rz

yi
em

ne

117«
6
75/e
67 2

4
8

11
8
•57a
•972

ІЗ 2
5

65/l2
5
4
6Vs

22 r

r

4
132/31574

lon, 159 4

a.

P
l

a
c

e
.

5472
—
—

• —

—

—

—

—

—

—

. —

—

—

—

—

—

—

—

5472
M

ó
r

g 
i.

667,
—
-—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

6672

P o d a

Czynsz.

Z
ło

te
. _

i

1359
1416
1542

691
752
736
832
962
559

1628

І 
G

ro
sz

e.
)

—
—
—
20
—
—
—
—
—
—

1322 20
400
745
567
453
653

10
—
—
10

1502 20
0 *1 (\

*** 1

201725

18459 15

t e k .

Po-
dymne

V

_o

G
ro

sz
e.

434
168
180
132
112
132
172
180

86
148
196

88
153
80
76

101
321

64
285

3110

6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
—
—
10
10
—
10

Powin-

ność,

P
ań

- 
j

sz
cz

yz
na

.

D

43
—
—
16

6
8

12
20
—
14
—

7
23
—

8
4

42
6

14

223

G
w

ał
ty

.

n i.

—

198
186
120

96
96

108
168

48
186
132

66
168

60
84
72

276
48

222

2322

Drogi.

W
ile

ńs
ki

e.

R
ys

ki
e.

Złote.

196
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
330
310
300
140
160
180
270
100
220
220
105
220
100
120
140
440

80
— 425

19(5 3860

1x3



— 153

Pokątszczyzna od ichm. panów
dożywotników.

zfolwarkuBoleJP. Toczylowski nic nie płaci.
z folwarku Worliszek, IP. Sawicki ditto.

Zł. gr.
z folwarku Pokiszek, IP. Gie-

czewiez "r—: Г". . . . 40 —
z folwarku Malduciszek, IP.

Ulinski . _ . .. 20 —
z folwarku Wiłkoblądziszek, IP.

Pruszak 15 —
z folwarku Brynkliszek, IP. Łu-

kaszewicz 15
We wsi Anlylgiach, Maciey Bi-

kielis. podynmego fl. 32- ofia-
ry fl 60 \ 92 —

W zaścianku Alexniszkach. Grab-
ryol Owiklis, podym. fl. 182/з
ofiary fl. 30 . * 48 20

Suinina pokątszczyzny . . . 230 20

Specyfi'касуа propinacyi.

Miasteczko Tawroginy.

71. gr. Zł. g r .
Z karczmy wielkiey

Szaehno . . . . 1200 — — —
• Ditto Eliasz Szneiero-

wicz 202 — — —
Ditto Iszor Iankielowicz 230 — — —
Ditto Rabinowa . . 220 efficit2818 —
Ditto Iankiel Szendero-

wicz 230 — — —
Ditto Gemach Iankielo-

wicz 160 — — —
Ditto Icyk Iózefowicz z

2-di domów swoich. 296 — — —
Ditto Szender Markielo-

wiqz we młynie . . 280 — — —
i Tołeyko, Hirsza
Mowszowicz . . . . 200 — — —
ieś Kubile, Ulf Ben-
iaminowiez . . . . 350 — — —

Wieś Kalwie, -mm
chłopi . • . .. . . . . 120 — — —

Wieś llukszany, Nosel
Meierowicz . . . . 116 —

Wieś Musteykie, sami
chłopi . . . . . 80 —

Wieś Pilkinny, Leyba
losielowicz . . . . 200 —

Wieś Stu«;le, Leyzer
Michalewicz . . . . 240 —

Wieś Szyrwidzie у Gray-
d/.ie, ГіОуЬа Markie-
lowicz . . . . . . 320 —

Wieś Gotele, Mowsza
Zelikowic/. . . . . 300 —

Wieś Sztabszany z za-
ściankami. Zuszman
Berkowicz . . . . 100 —

Wieś Szeymioty, Hirsza
Leybowicz - • • 230 —

Wieś' Sztucie, Eliasz
Sznejerowicz . . . 60 —

Wieś Downary, Buwel
Eliasze wicz . . . 160 —

Wieś Wiże, sami chłopi. 128 —
Wieś Salły, Л ІХ. pro-

boszcz Tawroo;inski. 400 —
Karczma Mincza z mły-

nem, Eliasz Beniami-
nowicz 400 —

3404

Sunima nręd efficit . •

Profitu z iezior Tawro-
«inskich

6222 —

400 —

Summaryusz inłraty roczney klucza Taw-
roginskiego.

Zł. gr.
Gotowy grosz. Czyn-

szu z włości . • 18459 15 — —
Podymnego ditto. 3110 — — —
Podroszezyzny
Wiłenskiey . . 1 9 6 — — —
Podroszczyzny
Ryskiey . . . 3860 — — -
Pokątszczyzny od
IPP. dożywotni- еШшШ519 15
kow 230 20 — —

20
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Arędy z miastecz-
ka у karczem po
wioskach . .

Pod у innego z
wsiow Juchnian,
Antylgiow, Jaw-

J niszek у zaścian-
ka Poakmenis .

Krescencya. Za wysiew
żyta beczek 423/s
na3ziarnaafl.24.

Ditto pszenicy
ozimey beczk 6,
ditto a fl. 40. .

Za usiew jarzy-
ny drugie tyle co
za ozimy . .

Za siana prócz
expensufundi wo-
zów 150. a l 4 .

Za ogrody dwor-
ne .

Pakt od krów prze-
doiek 12-stu, a f.

. 10
Ditto pełno-

mlecznych 69-ciu
af. 20 *. '.

Ditto pierwia-
stek 3-cl), of. 10.

Od drobiu у
ptastwa . . . .

Profi tu z iezior . .
Za 4 kotły w

browarze a f. 32.

Stmnna intraty
r o c z r i e y . . . .

Potrącasięofiary20 go
grosza na 2 raty
do skarbu Kzeczy
pospolitey . . .
Podymnego ditto.

Na 12-stu zie-
mian І- 240 na
chorążego f. 50,
na 2-ch leśni-
czych f. 70; na

6 2 2 2 — — —

441 10 — —

3051 — — —

720 _ _ —

3771 — — -
efficit 8222 —

600 — _ -

80 — — —

120 - — —

1380 - — —
effiicit 1630 —

30 _ _ _

100 _ - —
400 — — —

efficit 528 —
128 — — —

42899 15

6389 06 • — —
3570 _ _ _

2'cli woytówf.80;
efficit . . . .
Na Tomaszu Len-
kiewiczu w Go-
telach. który ob-
iął grunt po Fran-
ciszku Bikielu у
wszedł w inwen-
tarz, a potym od-
stąpił od kontrak-
tu potrąca się .

440 efficit!0547 6

148 — 32352 9

Zostaie na intratę . 32352 9

Nota 1-mo. Chociaż w sunimaryuszu
położono intratę wysiewu żyta beczek
423/8, iednakże na gruncie podaio się
aktualnego przez skarb wysiewu żyta
beczek piędziesiąt sześć, osmin dwie,
zatym w. dzierżawca nie podług sum-
maryusza, ale wedle podania żyta, be-
czek piędziesiąt sześć, o?min dwie, przy
ехріпісуі possessyi arędowney zosta-
wić in fundo skarbowi хсіа imci bis-
kupa, obowiązany iest.

Nota 2-do. Ponieważ żyto na pusto-
szą ch, w roku 1791 przez skarb
usiane, nie wchodzi do taxy na in-
tratę; przeto w. chorąży iest obligo-
wany na takowych pustoszach- gospo-
darzow osadzić у żyto odsiewem zo-
stawić.

Nota 3-tio. Na pustoszy w Gotelach, na którą
po Franciszku Bikielu wziął kontrakt
Tomasz Lenkiewicz, a potym odstąpił
od kontraktu, ponieważ cały czynsz
iest potrącony z inwentarza, a żyta
przez Bikiela siauego zostaie się na
gruncie beczka iedria, przeto takowe
żyto ma iść na remanent tegoż Fran-
ciszka Bikiela. Chata zaś. gdy się trafi
inny gospodarz, ma być onemu odda-
na w taxie na remanent Jana Tume-
na, który przed Bikielem mieszkalna
tym gruncie у remanent zostawił.
Osobno na remanent, tegoż Tumena,
zapłacić ma Kazimierz Eydukas яа
dwie iabłonie złłch 16.
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Specyfikacya wsiów w dzierżawie Imści p. Dawidsona rotmistrza będących.

Wieś Iuchniany.

Maciey Masznis

Jan Jodwalkis

Symon Tumenas

Kazimier/ Jackunas

Maciey Leonas

Maciey Szerys, z zaśc. Juchniany

'Andrzey Jodwalkis

'Bartłomicy Eydukas

Jan Gaydelis . . . . . . • •

Jerzy Maniuszys

Osa-

da.

W

O

Mateusz Horbaczewski у Michał
Meydus, po połowie . . . .

Andrzey Narcys

СгаЬгуеГ Jackunas . . . . . .

Kazimierz .lodwalkis, ustąpił pod
karczmę icruntu przyiemnego
prętów 30, potrąca się f. 3 .

Kazimierz Puszlis

Symon Musteykis

Jakób Maniuszys

2

3

4

5

6

7

8

9

10

— 11

12

Lud-

ność.

CQ

14

15

16

17

Maiątek.

Sztuki.

2

Grunta.

o
Я

5

W ł o k i .

P o d a t e k .

Czynsz.

v«

1

• 1 1

V
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

2 / ,

V».

Summa efficit .

Wkś Antylgie.

Andrzey Gaydelis . . . .

112

96

72

112

72

107J10

112

112

112

112

112

112

І 1 2

109

96

96

96

Po-
dymne

16

12

12

16

12

13

16

16

16

16

16

16

16

16

12

12

12

10

Powinność.

"D n i.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TA.

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

17584941 3929 1614
2
/! 175210

80

24510! 204

12

340

20



— 156

Adam Miszkinis, wolny od gwał-

Kazimierz Tortylło

Michał Szvrevko .

Taż wieś brze^owejro

Summa efficit . . .

Propinacya z karczem.

W i e ś J u c h n i a n y , . a r ę d y . . . .

Ditto Antyteie, ditto

S u m m a efficit . . .

W dz ierżawie imsci p . K r a u z u
Dorucznika . . . . . . .

Wieś Tawniszki.

Stanisław Jawniszkis

Tenże za pustosz po Szarpanie.

Marcin Tutnenas

Jerzy Paszkiewicz, ogólnik • .

Summa efficit. • .

Zaścianek Poakmenis.

A d a m M i e s z k o w s k i • . . . .

Antoni Mieszkowski

Summa efficit . . .

Arędy z Jaf^mzek

_

—

9

3

4

(і

7

—' 8

• 0

— 10

1

—

—

—

—

1

?,

я

3

—

—

10

—

—

•

1

1

1

2

3

—

1
-ч

j

4

Зі

3

• " )

3

1

9,

?,

26

—

—

—

1

4

4

4

13

4

3

7

3

1

4

5

9,

1

9

4

Q

27

—

—

—

3

9

9

і 4
11

Г)

4

9

—

9,

9,

2

3

9,

?,

2

3

—_

23

—

—

—

1

9,

9

2

7

3

2

5

—

3

1

?,

1

?,

4

9

4

21

—

—

—

3

4

7

6

2

.8

1

3

2

9

?,

І

9

1

-̂—

17

—

—

—

1

3

1

4

9

4

1

5

—

—

—

—

—

1

1

1

3

__

—

—

І

1

1
lh

7°

1

1

1

1

9

—

—

—

—

/г

Г/2

1

1

2

—

xh
1 v«
1

1

1

i1/*

V»

я

7

—

—

—

V-

1

V«
2

1

—

96-

96-

9 6 -

7 2 —

7?.

112

1 9,S

ж;
96

6

950

300

120

420

56

40

32

40

136

304

flfi

96

192

40

:

—

—

—

—1-

—

——

•——•

_ _

12-

12

12

1?,

12

16

12

128

—

—

• —

J9

H

8

16

44

1?

12

24

—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

9,

?,

?

6

—

—

12

12

12

12

12

12

19,

19,

12

108

—

—

—

V?

19

19

12

48

U

24

—

20

20

20

20

20

20

9,0

?,0

20

108

—

—

—

9,0

9,0

9,0

20

80

90

20

40
—
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Ustawa dla włościan Tawroginskich.

Dla mieszczan. 1-mo. Mieszczanie z
włoki siedzibney po ztłcli szesnaście, z
przyiemney po złlch dwadzieście cztery,
z placu po złłch dwa, a z morgu po
złotym iednym czynszu, bez żadnego gro-
szowego, płacić maią.

2-do. Podymnego z włoki, tak przy-
iemnoy iako у siedzibney. рэ zlbh osiem,
z placu po groszy osiem, a z morgu po
eroszy cztery dwoma ratami do dworu
Tawroginskiego importować będą.

3-tio. Z każdego domu. oprócz wyra-
żoney płaty, obowiązkiem iest mieszczan
pańszczyzny na tydzień po dni dwa у na
rok gwałtów po'dni dwanaście zasłużyć,
albo za nią złtcli osiem zapłacić.

Dla ciągłych. 1-mo. Ciąsrli z włoki
siedzibney po złłch czterdzieście, z przy-
iemney po złłch trzydzieście dwa. inklu-
duiąc w to wszystkie rodzaie podatków,
iako to: handlowego, dziakielnego, gro-
szowego etc. opłacać maią.

2-do. Ciż ciągli, w każdym tygodniu
po dwa dni pańszczyzny pieszo lub z
sprzężaiem wedle potrzeby dworu у na
rok gwałtów po dni dwanaście zasłużą,
wychodząc: na robotę równo ze wschodem
słońca, a schodząc równo z zachodem.

3-tio- Oprócz tego ciągli z każdego
domu (prócz tych. którym dla szczupłości
gruntu defalkowalo się w inwentarzu) dro-
gę iedną Ryską na rok odbędą, lub za
nią po zlłch* dwadzieście zapłacą.

4-to. Ciągli strożowe tygodniami z ko-
lei we dworze odbywać powinni, a za to
w tym tygodniu, w- którym są na stroży,
pańszczyzny służyć nie maią.

5~to. Ponocne zimową porą z kolei
we dworze odbywać powinni do młocby
dworney wedle dawnego zwyczaju.

Dla. ziemian czyli ogólników. 1-mo.
-<%tmanie у ogólnicy Tawroginscy z wło-
ki siedzibney "po złłch osiemdziesiąt bez
żadnych pmdatków handlowego, groszo-
wego etc. płacić maią, % włoki zaś pray-

iemney równo z ciągłemi po ziłch trzy-
dzieście dwa.

2 do. Ciż ziemianie z każdego domu
powinni są na rok drogę iedną do Rygi
z ciężarem odbyć, albo za nią po złłch
dwadzieście zapłacić у gwałtów po dni
dwanaście po iedney osobie równie z cią-
głemi zasłużyć.

3-tio- Z pomiędzy ziemian wyłącza
się na posyłki dworne dwunastu w inte-
resach skarbowych у za to się im ustę-
puie droga Ryska у gwałty.

Ustawa ogólna dia wszystkich.

•1-mo. Podymneiro ciągli у ogólnicy
równie z mieszczanami z każdey włoki, tak
siedzibney. iako у przyiemney po zllch
osiem do dworu Tawroirinskicgo dwoma
ratami opłacać są winni.

2-do. Wszyscy włościanie Tawroginscy-
prócz wyżey wyrażonych powinność. obo,
wiązani są zasłużyć w każdym roku po
cztery dni do reperacyi budynków dwor-
nych у karczem, do przygotowania na nie
materyałów. do poprawy dróg, mostów, do
zasypania spustów etc- у po dwa bierwio-
na czterosążniowe na budowle zimową
porą wywieść, oraz po dwa wozy innego
materyału. iako to: cegły, wapna etc; ie-
żeliby iednak dwór takowych dni czyli
szarwarkow nie potrzebował, tedy pod
pretextem erekcyi onych do innych robot
używać nie iest wolno-

3-tio. Grunta do chat opuszczonych
należące swoiemi dniami zarabiać na
dwór będą, у one dwornym ziarnem za-
siewać, dopóki się na nie gospodarze nie
znaydą, dwór zaś zachęcaiąc. żeby ludzie
takowe pustoszę obeymowali, ma ie iak-
naysprawedliwszą у nayiimiarkowańszą ce-
ną wypuszczać.

4-to. Dozór lasów od pożaru wszyst-
kim się naysurowiey zaleca włościanom,
które ieżeliby się iakirn przypadkiem za-
ięły, wszyscy pomagać do uratowania po-
winni.
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I 5-to. Gnoie wszystkie z obór dworu
Tawroginskiego włościanie wszyscy, tak
ciągli iako у ogólnicy, na pola dworne
wywieść w swoich dniach . są obowiązani.

6-to. Każdy •/, dwornego lnu po dwie
talki ma wyprząść na potrzebę dworu.

7-mo. W każdey okoliczności zdarzo-
i ney. a mianowicie w nieszczęściu przy-

padkowego ognia, unią wzaiemną sobie
włościanie okazywać pomoc, tak co do
zwiezienia na budowle drzewa, iako też
co do samego zabudowania, w czyni przyz-
woite czynić urządzenie do dworu należeć
będzie.

8-vo. Podatki według zwyczaiu opła-
cać iuaią lnem у innemi produktami ia-
kie mieć będą z wlasney krescencyi pod-
ług ceny, miary у wagi sprawiedliwey, to
iest targowey. ażeby zaś iak się prakty-
kowało przez niesprawiedliwe brakowanie
towarów włościanie nie doświadczali krzyw-
dy, dwór będzie w obowiązku wybrać z
włości dwuch lub czterech mężów gospo-
darzow znaeznieyszych, którzy przysięgli
bezstronnie towar od włościan w czynszu
wybieraiący się. a osobliwie len wedle
wartości у ceny okoliczney targowey po-
winni będą taxować.

9-1Ю. Obcych podieżdżaiących, osobli-
wie nocami, pod różnym pretextem dla
skupowania towarów maią zabierać у do
dworu prowadzić, ponieważ pierwszeństwo
do skupowania towarów przed wszystkiemi
dworowi przynależy.

10-mo. Każdy, którykolwiek brać bę-
dzie zboże z magazynu włościańskiego,
obowiązany iest bez żadnego zawodu za-
raz w iesieni też zboże oddać z nadsy-
pem dziesiątej- części.

11-mo. Przykazuje się у to włościa-
nom, ażeby nie ważyli się po szynkach ustron-
nych brać. żadnych trunków, ani.prócz
pozwolonych czasów u siebie robić pod
winą talarów bitych dwuch m każdym
przeświadczeniem.

Wysiew żyła na pusłoszach przez skarb
zostawiony na rok 1792.

beczki oeminy garce
W Kubilach na pustoszy po

Macieju Narkunic wy-
siano 1 6 9

W Kalwiach na pustoszy po
Janie Sztuku wysiano . 1 7 6

W Szeymiotach na pusto-
szy po Jakóbie Dyczu
wysiano — 6 • —

W Syrwidziach obiął Adam
Biweynis po Iwanie Dzie
midowyin zasiewu skar-
bowego . . . . . . . . 1 2 9

W Rukszanach obiąl An-
drzey Bartoszunas po Iwa-
nie Wasilowym zasiewu
skarbowego 1 2 —

Summa wysiewu żyta na
pustoszach . . . 7 — 6

Wysiew żyta na włościanach
przez W. I. P. Burego, zo-

stawiony 1790.

Wieś Downary w pustoszy
po Gadzie, z którey l\z
włoki obiąl Józef Gada,
posiano — 7 —

W drugim '[2 włoczu po
tymże Gadzie posiano . — 6 —

Wieś Syrwidzie w pustoszy
po Ławrynie Ruzgu, któ-
rą obieli Makar Antonow.
Sciepan Andrejow у Ław-
ryn Piętro w. posiano • 3 — —

Na miejscu Michała Woy-
czana, Iwan Siemionow;
obiął w zasiewie . . . 1 4 —

Na mieyscu Piotra Proszko
Proszko Kiryłow obiął w
zasiewie 1 i \&

P o Bartłomiejowey Mekszro-
wey Ахіот Jarmołow
obiął . — 6 12

«fupat Andrejow . ; . . . . — 4 6
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Michaylo Ki ry low . . . . — 4 6
P a c h o m Tymofiejow . . . — 4 —
S i e m i o n Grygoriow . . . — 4 —
W i e ś Musteyki w pustoszy

po J a n i e U m b r a s i e wy-
siano • • . . . . . . 1 3 —

W i e ś Jowniszki w pustoszy
po B a r t ł o m ą j u Szym kunie ,
k t ó r ą obiat Jerzy P a s z k i e -
wicz, wysiano 1 * 5 —

Efficit. . . . 13 3 —

Takowy inwentarz podany rewersalny
podpisuię Dominik Kamieński, chorąży
Bryg Pett,

Изъ акт. книгъ Литовской Скарбовой Комиссіи за
1792 г. №4080, л. 1—1 Г>.

№ 20—1792 г. 23 Апр ля.
Инвентарь фольварка Бернова, Полоцкаго

у зда.

Przed nami Antonim Łakisem, prezydu-
iącym, Józefem Budzko. Ignacym Feltma-
nem, sędziami у urzędnikami Połockiego
powiatowego sądu szamb, dwora I. Kr.
mści ad mentem o rozporządzeniu gubernij
nowych ustanowień na kadenciy a octawo
Januarijs rozpoczotey w mieście Połocku
do sądzenia wyznaczonym kassuiącyini sta-
waiuc u sądu pltu Płło W. Imść pan Ta-
deusz Siwocha, patron I. szamb, dworu
Jego Kr. mści, inwentarz folwarka Biemowa
maiętności W. Imści pana Michała Rypin-
skiego, czesnika woiewodzwa Połockiego,
ad instantiam Wielm. J. Pana Tytularnego
Sowietnika Tomaszewskiego ubique locorum
na rzecz we strzedzinie wyrażoną ad akta
podał w te słowa.

W zastaw trzyletnią od roku 1792
apryla 23 aż do roku 1795 tegoż miesiąca
У dnia W. Imści pana Józefa Tomaszew-
skiego, prezydenta wyzszey rosprawy 1-go'
Departamentu, żonie iego W. Ieymści pani
Karolinie z Bokumów Tomaszewskiey z

opisaniem powinności poddanych у rożnego
folwarkowego naczynia sporządzony у po-
dany. 1-mo. In fundo folwarka Biernowa
dziedziniec w kwadracie, na onym ku po-
łudniowi sam folwark postrojony, ma w
sobie nayprzod wchodząc do sień nad
drzwiami małe okienko z drobnego szkła,
drzwi na ihlicach prostey roboty na żelaz-
nych zawiasach z zosuwką żelazną; w tych
że sieniach na prawo wchodząc do przed-
pokoiu drzwi teyżc roboty na żelaznych
zawiasach z zamkiem wnętrznym у kluczem,
podłoga w takowym pokoiu z gliny, na-
prawo okno iedne z małych szyb, otwiera-
iące się na podiomach, nalewo drzwi proste
na zawiasach z zaszczepko żelazną do
bokowego pokoiu, w którym podłoga z
kawałków dylowych, mieyscoina zgniła,
okno iedne z miałkiego szkła. Wracaiąc się
nazad do przedpokoiu po prawey ściana z
kafel szarych od kuchni, a polewey komi-
nek z cegieł. Mijaiąc ony, drzwi stare sto-
larney roboty na zawiasach żelaznych z
zamkiem wnętrznym у kluczem do pokoiu
gościnnego dużego, w którym podłoga z
dylów ważkich prostey roboty, okna trzy
z małych szyb у każde się odmyka podię-
ciem, piec w takowym pokoiu z kafel zie-
lonych у z kominem wyprowadzonym nad
dach; nalewo takowego pokoiu drzwi do
alkierza proste na zawiasach, podłoga w
alkierzu z dylów mieyscami zgniła у prze-
łamana, okno iedne z małych szyb otwiera-
iące się podięciem, w tymże alkierzu drzwi
do garderobki. Wracaiąc się na dziedziniec
u tego samego stroienia z podwórza osobne
drzwi proste na zawiasach у klamką żelazną,
wchodząc w sieni po lewey ręce drzwi
proste na zawiasach у klamką do piekarni,
w ktorey okno piekarniane duże iedne ze
szkła drobnego, a drugie deskami zabite,
ławy dwie, półek у piec piekarniana, z gli-
ny wybita, iedna: idąc nazad do sieni obok
tey piekarni drzwi na żelaznych zawiasach
do ' komory, gdzie się chleb w żarnach
miele. Zwracaiąc się nazad do tych że
sień naprość idąc do kuchni w prawie
drzwi do spiżarni, czyli miecznicy, na za-
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wiasach z klamką, w oney spiżarni podłoga
z piasku, okno duże z miałkiego szkła iedne.
Wychodząc nazad z teyże miecznicy na
prawo drzwi małe na zawiasach do kuchni,
w ktorey okienko z miałkiego szkła, a sama
kuchnia z gliny bez komina wyprowadzo-.
nego. Całe te zabudowanie częścią z no-
wego, a częścią z starego lasu gozdziem
żelaznym у dranicami pokryte- 2-do. Od
folwarku idąc dziedzińcem na prawey ręce
browar stary z łaźnią starą, pokryte dorem,
a mieyscami poprawki potrzebujące lub
przeniesienia na inne mieysce, wrota u nich
z dranic na bieguncach у zaszczepką że-
lazną. 3-tio. Wychodząc z browaru na
tymże dziedzińcu naprzeciw, swirna starych
dwa, nowych dwa. z tych ieden bez zakatu
у pokrycia, dwa dorem, a trzeci słomo
pokryte, wewnątrz z zasiekami, podłogami
у drzwiami z żelaznemi zawiesami у zamr
kiem iednym wnętrznym, oraz trzema za-
szczepkami. 4-to. Z dziedzińca folwarko-
wego idąc do gumniska у przeszedłszy
nieco na lewey ręce tok z osieeiaini dwoma
postroiony z przestarzałego drzewa, pokryty
•dorem, a sam wierzch słomo. Wrota u ta-
kowego gumna podwoine na biegunach z
descek ważkich. 5-to. Naprzeciw takowego
gumna punia iedna o sążni... o dwu wro-
tach na biegunach, pokryta dorem, a sam
wierzch słomo, srzodek zas teyże puni na
sążni pięć bez krokiew у dachu nie kryty.
6-to. Na tymże gumnisku przepłotow dwa,
pierwszy o ośmiu prasłach, a drugi o pięciu.
7-mo. Ogrodzenie folwarkowe, zaczowszy
od węgla lewego budynku, idąc po nadbrze-
giem ieziora do gumniska у w koło onego,
a nazad zwracając się po nadbrzeżu drugiego
ieziora do browaru, у od tegoż browaru,
do drugiego kaca budynku z ostrokołu cien-
kiego, mieyscami drzewa sosnowego у miey-
scami brzozowego, a gdzie się wiąże do
dziedzińca oznacza, wrót niema prócz dwóch
stoiących szuł. 8-vo. Obora w kwadrat po-r
stroiona z rożnego starego drzewa, w kto-
rey saraiow dużych trzy, chlewów, okrągłych
trzy, piekarni dwie—iedna mała z piecem-,
pieiarnianym z gliny у dworna1 ławami,

druga duża bez. pieca, drzwi, z dwoma ła-
wami, takowa obora w trzech częściach
pokryta słomą, a czwarta część bez kro-;
kiew у pokrycia, wrota u tey obory do za-
pędzenia bydła ieduo na biegunach.

Oznaczenie wsiow // w nich żtjiących
poddanych z ich gruntami у ciągłemi pry-
honami Biernowskieinu dworowi odbywa-
iącymi oraz z pokazaniem tak męskich
jako у kobiecich dusz.

Wieś Matorino. Ihnat Minczonek, dusz
pięć męskich, siedem kobieckich. pryhonne
dni dwa męskie, dwa kobieckie; Michalka
Maior, dusz męskich sześć у kobickich
sześć, dni dwa męskie, dwa kobieckie.

Wieś Dzieyczyno. Mikifor Borozna, pry-
honne ieden dzień męskie, także у kobiec-
kie; Janko Borozna dzień ieden mieski у
kobiecki; Janko Borozna drugi, dni dwa mę-
skie у kobieckie; Hryszko Borozna, ieden
dzień męzkie у kobieckie; Wasil Kaszawar,
dwa dni męzkie у kobieckie; Iwan Kasza-
war, dwa dni męzkie > kobieckie; Sciepan
Minczonek ieden dzień męskie у kobieckie;
Makiey Mucha, ieden dzień męskie у ko-
bieckie; Mikifor Wasznionek, dwa dni męzkie
у kobieckie. Pusta należy do dworu Bier-
nowskiego z gruntami у sianożenciami.

Wieś Haiki. Aleksiey Aharyn, dni trzy
męzkie у kobieckie; Isak Szut, dwa dni
męzkie у kobieckie; Hryszko Matay, woit,
dwa dni męzkie у kobieckie; Siemien Kraw-
czonok dzień iedeu męzki у kobieckie; Kuz«.
ma Szachowity, dwa dni męzkie у kobieckie;
Roman Kulesza, ieden dzień męzkie у ko-
bieckie; Kuzma Krawiec, bobyl. Pusta na-^
leży do dworu Biernowskiego z gruntami
у sianożenciami.

Wieś Kamienica. Iwan Wikarynok, trzy
dni męzkie у kobieckie; Janko Toinąszow,
dni trzy męzkie у kobieckie; -furko Szczypo-
ienok, dwa dni męskie у kobieckie; Osip
Kałdybay, trzy dni nięzkie у kobiackiejMi-
kita Kandraszow, dwa dni męzkie у ко*
bieckie; №aum Fiedotow, ieden dzień mpfcie
у kobieekte; Ha wryto Szmami ieden йъщй
rngzJde у kobieckie, pustosz Jfąnczonfeow
należy. d«, dworu Biernow&kiego ze
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kiemi gruntami у sianożenciami, ехсуро-
л апе należą do dworu Iwaszkowskiego.

Zabudowanie folwarka Zuiowa. 1-mo.
Z podwórza wchodząc do sieni nalewo izba
stara /. dwoma oknami miałkiego szkła z
piecem z cegieł postawionym, u tey izby
drzwi proste na zawiasach, naprzeciw oney
piekarnia z dwoma ławami, piecem prostym
piekarnianym z gliny, w tych że sieniach
komoreczka odgrodzona z drzwiami na bie-
gunach; wychodząc na podwórze nalewo
swironek г zamkami у drzwiami z zaszczepko
żelazną, obok onego izdebka z drzwiami,
a w prawie izba nowa nie mszona z drzwia-
mi na biegunach, pokryte wszystkie stro-
jenie dorern, opodal gumnisko, na którym
tok z osiecią, pokryty częscio dorem у sło-
mo, nie podaleko onego dwie odrynki dla
siana у słomy, przepfot ieden.
• . Wieś Zmowo. Sciepan Szostarowski,
dni cztyry prohonne męzkie у kobieckie;
Fiecko Silionow dni dwa męzkie у ko-
bieckie; Ihnat Manuszynak, ieden dzień mę-
zki у kobiecki; Marcin Manuszynok, ieden
dzień męzki у kobiecki; Janko Kowalenok,
ieden dzień męzki у kobiecki; Kuzma Ka-
łatowka, ieden dzień męzki у kobiecki;
Sciepan Haldziay, ieden dzień męzki у ko-
biecki; Maksim Pilay, ieden dzień męzki
у kobiecki. Pod kiesciencią folwarku Zu-
iowskiego oznaczone używaią się z siano-
y.enciami czwierci ziemi, a pod kresciencyą
folwarku Biernowskiego zarabiaiące się pięć
czwierci gruntu ze wszelkiemi sianokosami
starcy miary podzeno dni sto dziesięć, w
ieden tydzień ogulnego pryhonu wychodzi
pięćdziesiąt pięć dni męzkich у tyle kobiec-
kich.

Opisanie powinności poddanych.
1-mo. Każdego tygodnia z czwierci mę-

czczyzna dni cztyry у kobita dni cztyry,
a w oguł licząc w każdy tydzień poddani
obudwu folwarków, Biernowskiego у Zuiow-
skiego, pięćdziesiąt pięć dni męzkich у pięć-
dziesiąt pięć dni kobiecich, z czym tylko
dwór każe, służyć maią, a gdyby [w iednym
'tygodniu nie wysłużyli swych dni pań-
szczyzny, w innych tygodniach remanent

swóy dopełnić obowiązani; przychodzącyh
wszełki pryhon у zhón ku naznaczoney
robocie stawać ma równo ze wschodem
słońca, a kończyć z zachodem, zpuzniony
zas w drugi następny dzień tyle czasu
dworney robocizny odbyć powinien, ile się
zapuznil.

2-do. Zhonow czyli gwałtów w letnią porę
trzy naznacza się z takowym rozumeniem,
że każdy zhon ma mieć w dzień ieden ro-
botnika dwadzieścia trzy, a wszystkich we
trzech zhonach w ogul w rok sześćdziesiąt
dziewięć z czym dwór każe, prócz Zuiow-
skich. w których ogulnego gwałtu w rok
osiemnaście dni odbywa się osobno.

3-tio. Wywiezienie gnoiow z obudwu
folwarków prócz pryhonnych dni poddani
wypełniać maią.

4-to. Koleyną młodzbę zacząwszy od
pierwszych snopowr aż do wymlocenia po-
ślednich Ьел zaczotu dni pryhonnych go-
spodarze 7. gruntu swego razem dziesięć
ludzi, to iest sześć w Biernowo, a cztyry
w Zuiowo wychodząc co dzień dopełniać
у odbywać maią.

5-to. Poddani z każdey czwierci każdy
rok po trzy podwody w drogę za mil dwa-
naście do Połocka lub inną. stronę, a w
oguł czterdziescia dwie, prócz dni pryhon-
nych dla zwiezienia wszelkich ekonomickich
produktów odbywać maią у w takowey
drodze bawić się powinni nie więcey czte-
rech dni, a gdyby się zabawił podwodnik
za dziełem tenulora więcey nad czterech
dni, tedy zaliczyć się ma iylę dni z pry-
honu, a ieśliby chłop bawił w teyże pod-
roży z własney swywoli, czyli yianstwa.
tenutor z dni pryhonnych nic ustępować
niema. Po wysłużeniu zaś lakowey roczney
drogi, gdy ieszcze tenutorowi będą potrzebne
podwody dla rożnych produktów w podroż
rowney odległości, tedy tyle dni z pryhonu
zaliczyć się powinno, ile posłany podwod-
nik z koniem w drodze zabawi.

6-to. Stróże ieden do folwarku Biernowa,
a drugi do folwarku Zuiowa z siekierami
koleyno na noc do dworu przychodząc od
pory do pory na swym chlebie służyć maią.

21
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7-шо. Do Rygi podwody .cztyry poddani
Biernowscy у Zuiowsoy zasłużyć maią prócz
dni pryhonnych, przyiąwszy od tenutora
na drogę na każdą podwodę po czwierce
iednei żyta, cztyry czwiertki owsa, siana
pud dziesięć у grzywien sześć, a na onycli
podwodach towarów zsypnych po purowr

cztyry у puł, a pieńki lub lnu po bierkow-
ciu iednym ładować, a z Rygi na każda
podwodo po trzy beczki soli przywieść у
one do folwarku Biernowa' dostawić po-
winni.

8-vo. Trzy pustoszę, to iest .Tanczonkow
pustosz, w ktorey ziemi stare у miary cała
czwierć, w Staykach pustey ziemi pomiędzy
gruntami chłopskiemi cała czwierc, w
Dzieyczynie pomiędzy gruntami chłopskiemi
pustey ziemi iedna szesnastka, wszyskic
dwór Biernowski, a nie chłopi, z sianożę-
ciami używać ma.

9-no. Poddani Biernowscy у Zuiowscy
pod żadnym pretextem tak od tenulora
jako у mnie samego, aktora, do miast dla
zarobotkow uwalnianymi żadnymi biletami
być nie maią, a gdyby się mimo wole dworu
odłączyli у pryhonow w czasie .swoim nie
służyli za zufalą nieposłusznosć skaranymi
będąc, pózniey należność swoią wysłużyć
powinni.

10-mo. Rumacya o mil dwanaście do
Połocka, łub inne mieysce przy ехрігасуі
iest obowiązkiem mnie aktora dać podwod
tyle, ile wyieżdżaiącemu tenutorowi {)od
produkta ekonomiczne у rożne rzeczy iego
potrzeba będzie za drogi. Przy ехрігасуі
roku zasiew tenutor wrócić ma: l-mo, żyta
odsiać w zmienię żytniey czwiertek dwa-
dzieścia pięć. 2-do, owsa w zasiekach zo-
stawić czwiertek dwadzieścia iedną. 3-tio,
ięczmienia czwiertek osim. 4-to, grochu
czwiertek cztyry, 5-to, gryki czwiertek pięć.
6-to, siemia lnianego czwiertki dwie. 7-mo,
pszenicy czwiertki dwie. 8-vo, konopi
czwiertkę iedną. 9-no, bulby czetwerykow
dwa. Krów doynnych piętnaście, buhay ie-
den, podciołkow niemniey lat dwóch у
trzech sztuk szesnaście, w oguł wszystkiego
sztuk trydziescie dwie. Owiec starych dwa-

dzieścia, baran ieden, świń maciorek czlyry,
kiernos ieden, kozy dwie, kozioł ieden,
indyczek pięć, indyk ieden, gęsi starych
dziesięć, gęsiorow dA\ra, kur dwadzieścia
siedvm, kogutów dwa.

Opisanie naczynia folwarkowego, l-mo,
Kocioł miedziany nowy ieden. trąb mie-
dzianych dwie. 2-do, czop duży ieden, czo-
pów maleńkich dwa, śpustnik ieden, trąb-
nica iedna, nasadka iedna, czerpacha iedna,
nocniki duże do masła iedne, beczułka do
bicia masła iedna, garkow mlecznych trz\-
dziescia cztyry, stpłow pokoiowych lipowych
trzy, z których ieden malowauy, stołów sie-.
mieynych dwa, wiader starych dwa, no-
wycii dwa, leyka drewniana iedna, fasek
do masła trzy', taboreta cztyry, stołków
cztyry, łużek płótnem pociągniętych pięć,
dzieży dla chlebów trzy, żarno w pary trzy,
z których starych pary dwie, miar zbożo-
wych—pura iedna, pułczwiertek ieden, czet-
wieryk iedeu, boczary stare dla mąki trzy.
beczek starych dwie. koryta dwa, kadzi do
kapusty trzy, drew w lasach W. Imsći pa-
na Zienowicza zagotowanych sążni ośm
dworowi Biernowskiemu na opał у rożne
potrzeby, prócz roszczy pod Matorynom у
zarośli od granicy iezuickiey używać wszyst-
kie chrosniaki na Sapranowie dozwala się.

Czeladź we dworze Biernowskim na
chlebie tenutora у odzieniu zostawiona,
l-mo, Kulina starucha za gospodynię fol-
warkową do ptastwa у krów nadzierania
у doienia. 2-do, Sciepan Rowinek. 3-to, y
Sciepan Kazusionek, dway chłopcy do bydła.
4-to, Krystyna Roinkowa do wszelkich
usług folwarkowych naznaczeni zastaią się.
5-to, Hryszko Matay, woyt Biernowski, że
gdyby się został za dzierżenia tenutora w
tymże folwarku woytem, tedy dwór utrzy-
muiąc go na swym chlebie z chaty iego
dwa dni męzkich у dwa dni kobieckich pry-
honu odstąpić ma, żadnego mu nie nazna-
czaiąc odzienia.

U którego takowego inwentarza wyraża
się samego podpis ręki w te słowa. Takowy
inwentarz ja czesznik w-wa Połłgo Michał
Rypinski w całym onego brzmieniu Połoe-
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kiey Wierzclmiey Rosprawy pierwszego De-
partamentu w. Imsci pana Iózefa Toma-
szewskiego, żonie iego Karolinie z Bohu-
mow Tomaszewskiey stosownie do zaklad-
nego trzyletnego prawa podałem у własną
ręka przy wycisnieniu herbu mego pieczęci
podpisałem.

Изъ актов, кн. ТІоіоцкаго здиаго суіл за 1790 —
1792 г. № 718, л. 502—506.

№ 21—1792 г. Мая 7.

Инвентарь фольварка Мархачовщизны Ново-
гродскаго пов та.

Akt inwentarza w Marchaczowczyznie
sporządzonego.

lloku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt
czwartego miesiąca Marca trzynastego
dnia.

Przed aktami zieniskieini powiatu Stw.o-
łowickiego stawaiąc obecnie W. Lnść pan
Bonifacy Wolodzko, stoi. Witeb., inwen-
tarz in fundo folwarku Marchaczowszczyz-
ny, od xięstwa Nieswiskiego odłączonego,
w roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
wtorym na dniu siódmym Maia przez
lmści pana Antoniego Ostrowskiego, ko-
mornika у rotmistrza w. Troc-go od I. O. X.
Macieja Rad/iwilla, kasztelana wileńskiego,
opiekuna nad małoletnim хсіеіп Domini-
kiem Radziwiłłem, podkomorzycem Lidz-
kim, umocowanego у zesłanego kommi.sa-
rz;i sporządzony, na posessyą za konsen-
sem zaztawną W W. IPL3. 'Wolodzkom.
Stoln. Alścislaw. służący skutkuiąc konsty-
tucją w roku przeszłym tysiąc siedmset
dziewiędziesiąt trzecim na seymie (Irodzien.
zapadłą do akt podał, który tak iest-na-
pisany.

bwentarz folwarku Marchaczow-
szczyzna zwanego, w woiewodztwie Nowogr.
w paranj Swierzanskiey sytuowanego, od

xięstwa Nieswiskiego odłączonego, za
prawem oryginalnym niegdyś przez IOX.
Imści Radziwiłła, woiewody Trocldego,
hetmana poln. W. X. Litt. tysiąc siedm-
set czterdziestsgo roku, WWIPP. Kmi-
tom w zastawną posesyą zawiedzionego,
późniey za konsensem I. О. Хсіа Imści
Karola Radziwiłła, woiewody Wilen.
WWIPP. Wolodzkowi stoln. Mścisł.
wszedłszy w posesyą, którym ІОХ. Imośó
Maciey Nadziwili, kasztelan Wilen ІОХ.
Imści podkoinorzyca Litt. opiekun na rok
teraznieyszy tysiąc siedmset dziewiędzie-
siąt wtóry po.stępuiąc, mnie niżey piszące-
go się kommissarza do podania przezna-
czył tysiąc siedmset dziewiędziesiąt wto-
ГЄІГО roku. miesiąca Maia siódmego dnia
in fundo sporządzony.

Opisanie zabudowania dwornego у róż-
nego w folwarku Marchaezowskim tysiąc
siedmset dziewiędziesiąt wtorego roku,
Apryla dwudziestego trzeciego dnia spo-
rządzone. Budynek mieszkalny stary и
drzewa ciosanego nowo dranicami kryty,
przy którym ganek z czterma poręczkami
a stoią у podłogą tarciczną, częścią wygni-
lą; z tegoż ganku do sieni drzwi tarcicz-
ne dobre na krukach у zawiasach z klam-
ką, slosakiem, antabką у zasuwką w pro-'
boiach żelaznemi, w których stoi у po-
most tarciczny stary, częścią wygnity; z
tych sieni w prawo drzwi do izby tarcicz-
ne dobre na krukach у zawiasach z za-
szczepką у proboiami oraz wewnątrz z
kruczkiem у proboykami. w tey izbie stoi
у podłoga tarciczną dobra, piec z kafel
zielonych, inaiący w ])ól siebie gzyms kaf-
lowy, na dwa pokoie służący z kominkiem,
maiącym w sobie blachę żelazną у smu-
rek trzypręcikowy takiż у kominem mu-
rowanym, nad dacli wyprowadzonym, okien
dwie po dwie fortki w sobie maiących. w
których po szybek sześć, na kruczkach у
zawiaskach narożniczkowych, po trzeciey
ras części okna w górze na głucho osad-
nych dwukwaterowych, w których po szy-
bek sześć, wewnątrz zaś przy fortkaoh
kruczków zaszczepnych trzy у proboikow
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siedm, przy us/.akach zatyczek dwie na
łańcuszkach małych wiszące, okienek sta-
rych tarcicznych dwie na krukach o trzech
tylko.zawiasach. Z tey izby w prawo do
spiżarni drzwi tarciczne dobre na krukach
у zawiasach z klamką, slosakiem,, zaszczep -
ką у proboiami żelaznemi oraz z krucz-
kiem wewnątrz у proboikami, w niey stoi
у pomost tarciczny stary, piec biało kai-
iowy z kominkiem у kominem, nad stoi
tylko wyprowadzonym, okno małe z kawał-
ków szkła w ramki oprawne z dwoma
sztuczkami wybitemi; z tey spiżarni do
drugiey prosto slużącey spiżarenki przysta-
wioney z drzewa okrągłego starym dasz-
kiem dranicznym pokrytey z ryną między
budynkiem iv rzeczoną spiżarenką będącą,
drzwi na krukach у zawiasach z za-
szczepką у proboiami, w niey stoi у ро-
pomost tarciczny, częścią wygnily, okno
małe stare lecz cale. drzwi drugie wy-
chodnie na dziedziniec slużącp, stare tar-
ciczne na biegunach. Wróciwszy się na-
zad z rzeczonych dwóch spiżareu do poko-
iu pierwszego w lewey ręce drzwi do po-
koiu sypialnego tarciczne dobre na kru-

• kach у zawiasach z zaszczepiał у probo-
iami. stoi у podłoga tarciczna dobra, okno
dwufortkowe. w których po szybek sześć,
na kruczkach у zawiaskach narożniczko-
wych wewnątz z dwoma kruczkami у trze-
ma .proboikami, w górze zaś trzecia część
okna na głucho osadna dwokwatcrowa, w
których po szybek cztery z zatyczką przy
uszaku na małym, łańcuszku wiszącą, okie-
nica stara tarciczna na krukach у zawia-
sach z prętem żelaznym na przebitey ław-
ce żelazney wiszącym. Z tegoż sypialnego
pokoiu w prawo do drzwi apteczkowych
tarcicznych dobrych, które na krukach у
zawiasach z klamką, slosakiem. zaszczep-
ką у proboiami, w. niey stoi у pomost
tarciczny. okienko małe o czterech szybek
w ramki oprawnych. Z tey że apteczki
do prywycika prosto przystawionego z drze-
wa oprawnego, daszkiem, dranicznym dob-
rym pokrytego z pomostem у siedzeniem
descek bitych, drzwi tarciczne dobre na

biegunach. Wróciwszy się z rzeczonych
prywotu у apteczki do pokoiu sypialnego,;
z którego wlewo do drzwi pokoiu dzie-
cinnego, które na krukach у zawiasach z
zaszczepką у proboiami, w nim stoi у po-
most tarciczny stary częścią wygniły, piec
z kafel zielonych, przy którey kominek у
komin nad dacłi wyprowadzony, okno ied-
ne o dwóch fórtkach pulokiennych, które
na kruczkach у zawiaskach narożni«;zko-
wych wewnątrz z dwoma, kruczkami у
trzema proboikami, w których po szybek
cztery, a pul okna zaś w górze na głu-
cho osadne dwokwaterowe, w których po
szybek cztery, okiennica stara tarciczna na
krukach у zawiasach z prętem żelaznym
na ławie przybitey żelazney wiszącym, w
tymże pokoiu po lewey ręce w boku drzwi
do sieni służące na krukach у zawiasach
z zaszczepką у proboiami, oraz wewnątrz
z kruczkiem у proboikami. Z dziecinne-
go pokoiu do izby czeladney drzwi na
krukach у zawiasach z zaszczepką у pro-
boiein we drzwiach, a trzema w uszaku
będącemi. w niey stoi у pomost stary,
potruchlały, tarciczny, kominek zamurowa-
ny, okno z dwoma fortkami po szes'ć szy-
bek maiąceini na kruczkach у zawiaskach
narożniczkowych wewnątrz z dwoma krucz-
kami у trzema proboikami. trzecia zaś
część okna w górze na głucho osadna
dwokwaterowa, w których po szybek czte-
ry, okiennica tarciczna stara na krukach
у zawiasach. Z tey izby prosto do drzwi
magazynowych, tarcicznych na krukach i
zawiasach będących z zaszczepką у pro-
boiami, w nim stoi у pomost tarciczny,
okienko małe z czterech szybek, z któ-
rych iedna wybita. Z tegoż magazynku
prosto do drzwi prewetowych tarcicznych,
na biegunach będących, który z drzewa
oprawnego mocnego, daszkiem dranicz-
nym dobrym pokryty, w nim pomost, у
siedzenie descek bitych. Wracaiąc. się z
rzeczonych prewetu у magazynku w pra-
wo drzwi do drugiey izby czeladnoy, na
krukach у zawiasach z zamkiem wnętrz-
nym bez klucza, z klamką w nim będą-
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ca z slosakiem у dwoma • proboiami w
uszaku, eto zasówki dawniey slużącemi,
oraz proboik we drzwiach у w uszaku do
bywszey zaszczepki; w niey"stoi'у pomost
tarcięzny stary, piec z kafel pulkafowych
pul zielonych na dwie izby czeladne słu-
żący, przy którym kominek у komin nad
dach wyprowadzony, okien dwie, w nich
po fortek dwie na kruczkach у zawias-
kach narożniczkowych małych V starych
wewnątrz z cztenna kruczkami" у ośmią
proboikami, w iednego-zaś okna "fortkach
po szybek ośm, a w drui>-iei>'o sztuk nie-
regularnych większych i mnieyszych dwa-
dzieście у iedna, po trzeciey zaś części
okien w górze na głucho osadnych dwo-
kwaterowych. w których po szybek sześć,
okiennica iedna tarciczna stara na kru-
kach у zawiasach,, od drugiej' zaś tylko
kruk w uszaku; z tcy że izby drzwi'wy-
chodnie \\ sień służące, tarciczne, dobre, na
krukach у zawiasacli z zamkiem wnętrz-
nym bez klucza z klamką w nim będąca,
z slosakiem w uszaku z kruczkiem we
drzwiach у proboikami; w tey że izbie

• komoreczka, do którey drzwi tarciczne na
krukach у zawiasach z zaszczepką у pro-
boiami, w [niey stoi у pomost «tarciczny,
okien dwie, z których iedne większe z ka-
wałków szkła w ramki oprawne, przy któ-
rym okienica mała tarciczna na biegunach,
drugie zaś okienko małe czteroszybkowe cale.

Budynek ekonomski z piekarnią stary
drzewa okrągłego, dość ieszcze mocnego,
z dachem dranicznyni starym, iednak przy
całości utrzymującym się, do którego
idąc drzwi tarciczne stare na biegunach;
w tych że sieniach odgrodzony karmnik
wieprzowy, w których ściana dość wysoka
z descek bitych długich у mocnych, przy
którym koryto z sieni przymoszczone moc-
no, na cały karmnik wystarczaiące z
deszczką przy tym że korycie, do nakrywa-
nia onego przywieszoną, drzwi do niego
tarciczne stare na biegunach; w tych że
sieniach po lewey ręce drzwi do stanoyi
ekonomskiey tarciczne stare na biegunach
2 zaszczepką у proboiami wewnątrz z

kruczkiem у proboikami, w niey stoi sta-
ra tarciczna, piec z kafel zielonych zbior-
nych, przy którym kominek z kominem
nad stół wyprowadzonym, okien dużych
czterokwaterowych po fortce maiące odsu-
waiącey się z kawałków szkła czystego, w
ramy oprawnych z stuczką wybitą dwie:
w tey że stancyi komoreozka, do którey
idąc drzwi tarciczne stare na biegunach z
zaszczepką у proboiami, w niey okno z
fortką odsuwającą się z kawałków szkła
w ramy oprawne iedne. Wychodząc z rze-
czonych komoreczki у stancyi ekonom-
skiey prosto przez sień do drzwi piekar-
nianych tarcicznych starych na biegunach
będących, w niey piec częścią ceglany a
częścią gliniany z kominem glinianym nad
stoi wyprowadzonym, law dużych z descek
bitych dwie. okien starych z kawałków
szkła porobionych dwie. a trzecią okieni-
cą zasuwaiące się bez okna, w niey komo-
reczka, do którey drzwi draniczne stare z
zaszczepką у proboiami. Kuchnia stara z
drzewa okrągleiro zbyt starego z dasz-
kiem dranicznym starym, drzwi sienne
tarciczne stare z zaszczepką у proboiami
z uszakami powychylanemi. Wszedłszy w
sień kuchenka zrobiona o czterech słu-
pach kominowych, pod dach służących,
prętami у gliną przeplatanych, okien ma-
łych z kawałków szkła czystego opraw-
nych dwie z dwoma sztuczkami wybitemi,
drzwi chatnie stare tarciczne rozrzucone
na biegunach, do którey wszedłszy piec
gliniany stary, popsuty z kominem glinia-
nym, nad stoi wyprowadzonym, stoi tarcicz-
na stara, podpiecek z descek bitych, okien
trzy, z których iedne tylko .cale, choć sta-
re, dwie zaś po kilka sztuczek szkła tylko
maiące.

Lodownia w środku ścian drzewa
okrągłego, pomostu z descek bitych na
wierzchu o trzech tylko naokoło ścianach
kładzionj'ch, z dachem dranicznym nowym,
drzwi do niey tarciczne stare na biegu-
nach z zaszczepką у proboiami.

Syrnica przy budynku mieszkalnym
dwupiątrowa drzewa okrągłego mocnego,
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dwoma daszkami dranicznemi pokryta sta-
remi, do którey idąc słupków trzy, za
paręczki służących, drzwi do niey tarcicz-
ne stare na krukach у zawiasach z za-
szczepką у proboiami, w którey sklepik
wykopany w cztery ściany, obrębiony drze-
wem okrągłym, pomost z descek bitych,
na drugie piętro wschody, po których
wszedłszy pomost drugi traciczny, drugie
zaś piętro z szczebel w pa/.ę pozasuwa-
nycli. Szpiehlerz dwupiętrowy, na dwie
części 7. środka ścianą rozgrodzony, drzewa
okrągłego, zupełnie starego, dachem no-
wym dranicznym pokryty, do którego idąc
po lewey ręco drzwi tarciczne na krukach
у zawiasach fundamentalnych z zaszczep-
ką у proboiami, stolą у pomostem tarcicz-
nym, po prawey zaś ręce do drugiey prze-
gródki tegoż świerna drzwi tarciczne na
krukach у zawiasacli fundamentalnych z
zaszczepką у proboiami, pomost у stoi
tarciczna, na drugie piętro za pomost słu-
żąca, z trzema zasiekami tarcicznemi,
wschody stare na galerę drugiego piętra

. służące, na którey pomost z descek bitych,
drzwi do swierna tarciczne na krukach у
zawiasach z zaszczepką у proboiami. Stay-
nia z drzewa okrągłego у szczepanego,
częścią nowego a częścią starego z pomo-
stem descek bitych z żłobami drzewa
okrągłego у korytami powstawianemi,
wschodnie wrota podwoyne nowe tarciczne
na biegunach z zaszczepką, kołkiem у
proboiami żelaznemi, drugie drzwiczki wy-
chodni do dziennika oborowego na kru-
kach у zawiasach z zasuwką у proboiami
żelaznemi. Wozownia z drzewa szczepane-
go nowego, do którey wrota podwoyne tar-
ciczne nowe na biegunach я zaszczepką
у proboiami żelaznemi. Obora między stay-
nią у wozownią, do niey wchodząc wrota
drapieżne na biegunach podwoyne z dzien-
nikiem niewielkim, w którey chlewów czte-
ry z różnemi przegrodami, wrót dranicz-
nych cztery z drzewa okrągłego у różne-
go, niedawno przesypywana dobra z stay-
nią у wozownią łącząca się, żadney repe-
racyi nie ulega у takowe wyżey pomienio-

ne zabudowanie stayni, wozowni, оЬэгу у
chlewkow dla świń w końcu stayni przy-
budowanych, dobrych jako razem z sobą
złączone, od okopu dranicami a z wierz-
chu słomą kryte. Staynia druga ścian
rozwalających się drzewa zdrowego za roz-
rzuceniem oney na opatrzenie gumien sta-
rych у na dalsze reperacye potrzebnieysze
dworu wolna do użycia. Dwór między
budynkami ogrodzony drzewem różnym
parkanem w szula zarzucanym dobrym,
wrót dwoie, iedne1 podwoyne do wyjazdu
ku w î na groblę, drugie poiedynkowe na
gumno z tbrtką. Gumno stare drzewa
szczepanego, ieszcze dobrego, do którego
idąc po prawey геге przystawiony trzyscian-
ny miękunniczek maty, daszkiem dranicz-
nym starym pokryty drzewa szczepanego
średnio starego z drzwiczkami dranicznemi
staremi, wrota są do gumna podwoyne
draniczne stare na biegunach z ant:ibą,
proboiami przez drąg z podwórza zamyka-
iące się, o trzech par sochach zupełnie
pochyłych, z dwoma przystmnkami niskie-
mi o cztery, o pięć pienie kładzionemi
ścian w iedną stronę generalnie pochyłych •

. у powypadlych, drugie zaś wrota prosto
wychodnie, draniczne stare na biegunach
ze środka zaporą zamykających się, dachu
póldranicznego, pólsłoinianego zupełnie
starego. Gumno drucie drzewa okrągłego
zbyt starego, do którego idąc wrota pod-
woyne stare na . biegunach, z zaszczepką
у proboiami o dwóch par sochach у dwóch
przystronkach wciąż w kolano wysokich,
drzewa okrągłego у szczepanego porobio-
nych, w lewym zaś przystronku przy wro-
tach wychodnich ścianka na miękinnik za-
rzucona, wrota zaś wychodnie, draniczne
stare rozrzucone, dach pul draniczny puł
słomiany zupełnie stary. Odryna stara
drzewa okrągłego zgnitego, między któ-
rym ieszcze dobrego znaleść, z strzechą
słomianą starą poopadałą o dwóch so-
chach wzdłuż stoiących; wrota do niey
stare draniczne na biegunach z zaszczep-
ką у proboiami żelaznemi. Przepłotów
dwa, stary ieden pięciosłupowy z podpora-
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mi у żerdziami, drugi trzysłupowy, takoż
z podporami у żerdziami, nowy. Parkan
stary pogniły, częścią stoiący, częścią po-
wywracany, całe gumnisko ogradzaiący.

Browar za dworem nad rzeką z drze-
wa szczepanego dobrego z dachem dra-
nicznym ieszcze nie starym, • do którego
wrota podwoyne draniczne stare na biegu-
nach, a przy iedney wierei w górze z an-
tabą sporą żelazną umocowane przez drąg.
z podwórza antabą żelazną zamykaiące się,
do którego wszedłszy horen z pulccgły a
pulkamienia zrobiony, studnia wewnątrz
tegoż browaru z zrębem descek bitych
starym, z podwórza z żórawiem, do siebie
służącym. Wołownik trzyścianny do rze-
czonego browaru przystawiony, z którego
ma у wchód, służący do siebie, wrotka
małe draniczne na biegunach, ścian dwóch
drzewa szczepanego mocnego, iedney zaś
drzewa okrągłego starego z dachem dra-
nicznym dobrym, w końcu zaś tegoż bro-
waru od dworu przystawiony chlewczyk
także trzyścianny drzewa okrągłego śred-
nie starego, strzechą nową słomianą po-
krytego, ^do którego idąc drzwiczki dra-
niczne ze wszystkim rozrzucone.

Opisanie karczmy. Karczma w koiicu
wsi Marchaczowskiey z drzewa kruhlakow
starego vyybudowana;. do którey wchodząc
wrota sienne draniczne na biegunach,
drzwi do izby z descek bitych na biegu-
nach, piec kafel zielonych "pobitych stary,
drugi piekarniany gliniany z kominem
nad stoi wyprowadzonym, law z descek bi-
tych dobrych dwie. okien z kawałków
szklą czystego porobionych z kilka sztucz-
kami wybitemi trzy. W tey że izbie ko-
moreczka, w którey drzwi z descek bitych
na biegunach z zaszczepką у proboiami,
okienko małe z kawałków szkła zrobione,
stoi z descek bitych, druga zaś komorecz-
* a w sieniach z drzwiczkami descek bi-
tych z zaszczepką у proboiami. Gumienko
Przez ulice na przeciw karczmy stoiące
drzewa szczepanego dobrego z strzechą
słomianą nowe, do którego wrota dranicz-
д е na biegunach dobre, wewnątrz zaś

przystronek poprzeczny z trzech pienie po-
łożonych.. Browar za ogrodem na- błocie z
drzewa częścią szczepanego. częścią okrąg-
łego nie bardzo starego, dach draniczny
dość dobry, do którego wrota draniczne
na biegunach z zaszczepką у proboiami,
wewnątrz tegoż browaru studnia z zrębem
descek bitych z żórawiem z podwórza, do
siebie służącym, starym obwalaiącym się.

Opisanie granicy. Zacząwszy od rzeki,
zostawuiąc w lewey grunt zaścianku, Ku-
likowka zwanego, a w prawe у ręce grun-
ta wsi Marchaczowskiey prostą linią aż
do ściany Podzierskiey у Hrebinowskiey w
prawo udawszy się zostawuiąs w lewey
grunta Podzierskie у Hrebinowskie, a w
prawey ręce zarośle у lasy Marchaczow-
skie aż do ściany Howiezienskiey у za-
ścianku Chalaymowszczyzna zwanego, aż
do rzeki у wygonu końcem granicz.ącego
z wsią Holowienczycami. W caley cyrkutn-
ferencyi tego folwarku, według dawniey-
szego wyiaśnienia inwentarzami, znaydo-
wać się powinno gruntu oromego tudzież
pod lasem у w sianożęciach włok dwadzie-
ścia sześć. Oprócz tego nad Niemnem uro-
czyszczem Plenna, a druga zaś nad Niem-
nom pod Stonpcami, przy tym sianożęć za
rzeką Niemnem na pustkach, gdzie у łą-
ki takoż do poddanych Marchaczowskich
należą. Takowy folwark Marchaczowszczyz-
ny. wymiarów gruntu potrzebuiący, wło-
ścianie użalaią się, że sznurów swoich
równie nie maią. Dworne poletki nieregu-
larne. Lasy wypustoszone, wszelako I. P.
posesor obligowany mieć baczność, aby
dalszey w nich szkody nie czyniono. Na
opatrzenie dworu у potrzeby opałowe iest
wolne użycie, a za tym żadney kupli drze-
wa na reparacyą у budowle dworne у że
ona- w czasie bonifikowana nie będzie,
ostrzega się.

Opisanie dwornych gruntów, sianożęci
у ogrodów z usiewem. Grunta orome. Pri-
mo. Poletek uroczyszczem zwany Pietkow-
szczyzna у Tomaszewszczyzna pod jarzynę
w roku taraznieyszym przypadaiący. 2-do.
Poletek zwany Kozły na ugór przypada.



168 —

3-tio. Poletek Kreydowszczyzna '/ nowemi
wyrobkami, - na którym w roku tysiąc
'siedmset dziewiędziesiąt pierwszym na
krescencyą tegoroczną wysiano żyta beczek...

Ogrody folwarczne. l-'mo. Ogród za
budynkiem piekarnianym. żerdziami na
koło wygrodzony, duży. 2-do. Ogródek
przy bramie mały. 3-tio. Ogródek takoż
mały za wozownią. 4-to. Ditto na gum-
nisku za starą staynią. 5-to. Ditto za
swicrnem przy budynku mieszkalnym.

Sianożęcie. Primo. Sianożęć naylepsza
około dworu Marchaczowskieiro, na wielu
mieyscach rozstrzebienia potrzebuiąca, na
wozów czterdzieście pięć. Secundo. Nad
rzeką Niemnem pod Pienną na wozów
dwadziescie dwa. Tertio. Pod Stonpcami
na wozów sześć. Quarto. Na pustkach za
rzeką Pienną na wozów cztery.
Cjuinto. Pod wsią przy gruncie zwanym
Tomaszewszczyzna na wozów trzy. Summa
siana na wozów ośmdziesiąt.

Nota. Ponieważ grunta у sianożęde
dworne dla niedosłania komornika ze skarbu
JOX imści teraz wymierzać się nie mogły
у nim pomiar tego folwarku uskuteczniony
będzie, tymczasowie ustanawia się, aby
włościanie Marchaczewscy, to iest Michałko
Kryt. Gabryel Turko, Tomasz Mikłasze-
wicz у Kostus Kryt do usiewu żyta nale-
żeli, których I. panowie posessorowie z
ich zwykłey ciąsrłey powinności wzywać
obowiązani, a ci wyżey pomienieni gospo-
darze powinni będą ozimego ziarna wy-
siew у wielość wozów z którey łąki uko-
szonego siana regularnie karbować у w
czasie lustracyi nowey do wiadomości po-
dać.

Wieś Marchaczowszczijzna blisko dwo-
ru w przysądzić śrzedniey ma gruntu uży-
walnego włok siedm у pół. Opłaca z wło-
ki osiadłey, na powinności ciągłey ustano-
wioney złotych piąć, z włoki przyiemney
złotych dwadzieścia cztery, z włoki pustey,
ustronnie używaney, złotych polskich trzy-
(kieście dwa. Joachim Kryt, żona Ahapą,
syn Adam, żona Anna, gospodarz ietfep
śrzednie-majętny, ubogi z upadku ieden,

ma dwa woły, pulwloki osiadłey. płaci zło-
tych dwa/groszy piętnaście, robi pańszczyz-
ny męskiey dni trzy,' kobiecey dni dwa,
na gwal ieden z tey chaty wychodzi osób
trzy; Tomasz.Mikłaszewicz, żona Helena,
córka Taciana lat siedm, brat Jakub lat
dwadzieścia cztery- Gospodarz drugi, śrzed-
nie maiętny ieden. koni dwa. wołów oro-
niych dwa, jaloszek dwoie, owiec trzy,
świń cztery, pul włok i osiadłey. c/.wierć przy-
iemney, płaci złotych ośm. groszy piętna-
ście, robi pańszczyzny męskiey dni trzy,
kobieciey dwa, na gwałt osób wychodzi
dwie. Michał Kryt, żona Magdalena, syny
Sciepan lat czternaście, Anton lat ośm у
Eliasz lat cztery. Gospodarz trzeci ubogi
z upadku drugi, ma' krowę doyną, ma ja-
łoszkę, ma owcę, ma świnię, włoki osiad-
łey pul, płaci złotych dwa, groszy pięt-
naście, pańszczyzny męskiey dni trzy, ko-
biecey dni dwa, na gwałt wychodzi osób
dwie. Gospodarz czwarty śrzednie maiętny
drugi, ma wołów oromych dwa, krów
doynych dwie, owiec pięć, świń trzy, wło-
ki osiadłey czwierć, Tomasz Struczkowski,
żona Nastusia, syn Mikołay lat trzy, brat
Maciey lat dwadzieścia cztery, matka sta-
ra przy nich, roku tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt osadzony, płaci złoty ieden,
groszy siedm у pul, pańszczyzny męskiey.
robi dni dwa, kobiecioy dzień ieden, na
gwałt wychodzi osób dwie. Gospodarz pią-
ty ubogi z upadku trzeci, ma wołów oro-
mych dwa. iwmię icdną, puł włoki osiad-
łey, Oleś KulewsH, /опя Nastazya, _ syn
Iózef lat piętnaście. Andrzey lat siedm,
Hryszko lat (.'ztery, Gabryel pnł roku, cór-
ka Fiedora lat ośmnaście, Barbara lat
dwanaście, Agata lat ośm, płaci złotych
dwa, groszy piętnaście, robi pańszczyzny
dni trzy męskiey, kobieccy dni dwa, na
gwałt osób trzy wychodzi. Gospodarz szós-
ty ubogi z upadku czwarty, ma krów doy-
nych dwie, świń dwie, puł włoki osiadłey
łaś Miklaszćwicz, żona Parasia, córka
Magdalena puł roku, oyciec Lawryn stary
przy nim, nłaci złotych dwa. groszy pięt-
naście, robi pańszczyzny męskiey dni trzy,
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kobieciey dni dwa, na gwałt wychodzi oso-
ba iedna. Gospodarz siódmy średnie ma-
iętny trzeci, ma wołów oromych dwa,
krów doynych dwie, byczek ieden, owiec
trzy. świń dwie, pułwłoki osiadley, czwierć
przyiemney, Gabryel Turko, żona Pała-
lieja. syn Adam putroku, córka Lucya
lat dwanaście, płaci złotych ośm, groszy
piętnaście, pańszczyzny męskiey robi dni
trzy. kobieciey dni dwa, na gwałt wycho-
dzi osoba iedna. Gospodarz ósmy, średnie
maiętny czwarty, ma konia iednego, wo-
low oromych dwa. krów doynych dwie,
byczka iednego, owiec trzy, świń dwie,
piilwłoki osiadłey у puł przyiemney,. Sie-
mion Kryt stary, syn Kostuś, żona Mary-
anna, córka Magdalena lat sześć, syn dru-
gi Ianko, żona Maryanna, służą we dworze,
płaci złotych czternaście, groszy piętnaście,
robi pańszczyzny męskiey dni trzy, kobie-
ciey dwa, na gwałt wychodzi osoba iedna.
Gospodarz dziewiąty, średnie maiętny pią-
ty, ma konia, dwa woły • orome, iedna kro-
wę, iedneco byczka, cztery owce, iedną
świnię, piił włoki osiadłey. czwierć przy-
iemney, Michał Kryt, kowal, żona Pala-
heja, córka Nastazya lat sześć, Połosia
lat trzy. Helena putroku, płaci «lotych
ośm, groszy piętnaście, pańszczyzny męs-
kiey robi dni trzy, kobieciey dwa, na gwałt
wychodzi osoba iedna. Gospodarz dziesią-
ty, średnie maięty szósty, ma wołów oro-
mych dwa, krów doynych dwie, jałoszkę
iedną, świnię iedną, pułwłoki osiadłey,
Marcin Bielik, żona Tekln, syn Piotr lat
dwanaście. Andrzey ośm, córka Ахіпіа,
płaci złotych dwa, groszy piętnaście, robi
pańszczyzny męskiey dni trzy, kobiecey dni
dwa, na gwałt osoba iedna wychodzi. Gos-
podarz iedenasty, ubogi, z upadku'piąty,
ma wołów promych "dwa, świnię iedną,
Leon Dąbrowski,, żona Zosia, syn Ianko
lat "dwadzieścia, Sciepan lat dziesięć, płaci
zloty ieden, groszy siedm у puł, robi pań-
szczyzny męskiey dni dwa. kobieciey dzień
ieden, na gwałt osoby dwie. 'Pułwłoki pu-
stey po Ianku Mikkszewiezu do wiedzy
dworu, złotych szesnaście; czwierć włoki

pustey po lanie Kużelewskim ditto zło?-
tych "ośm, pulwłoki wolney do arędy Mąr-
chaczowskiey, arędy z karczmy złotych
dwieście, od arędarza ugaynego złotych
siedm. groszy dwanaście. Cała wieś ugąy-
nego składać powinna na intratę dworu
•M.-irchaczowskiego złotych dwanaście; ośm-
naście włok у pul wolnych pod dworem w
gruntach, sianożęciach, zaroślach у lasach
iedynaście, gospodarzów sześć miernie ma-
iętnych. pięć ubogich, z upadku trzy, ko-
nie dwadzieścia, wołów oromych dziesięć,
krów doynych trzy, byczki cztery, iałoszki
dziewiętnaście, owiec ośmnaście, świń pięć,
włok osiadłych włoka у czwierć włoki
przyiemney, trzy czwierci pustey, dziewięt-
naście wolnych. Suniraa wsi efńcit dwieście
dziewiędziesiąt ośm złotych, groszy dwa-
naście, pańszczyzny męskiey dni trzydzie-
ście ieden, kobiecey dwadzieścia, osób na
gwałt dziewiętnaście.

Opisanie powinności poddanych Mar-
chaczowskich. Każdy gospodarz, putwło-
ki gruntu maiący siedzibnego. powinien
zasłużyć na tydzień dni męskich trzy. a
niewiasta dwa z czym dwór zakaże; oprócz
tey tygodniowey ciągłej" • powinno-
ści, letnią porą у w czasie żniwa przez
tygodni dwanaście w każdym po dniu
iednym niewiasta zasłużyć będzie powinna.
Czwierć zaś gruntu siedzibnego gospodarz
dzierżący, połowę tey powinności zasłużyć
tenetur, gvyałt do orby ieden, gwałtów zaś
letnich z siemienistości do żniwa у koźby

(przy trzecim dniu pańszczyzny zwykley
tygodniowey przez tygodni sześć, jako to
iest w rubryce zaciągnięto, zostawuiąc ied-
ną zdatną osobę w chacie dla straży og-
nia, oprócz starych у niedołężnych, zasłu-
żą. Na wartę nocną zwykle koleyno do
dworu przychodzić będą powinni. Oprócz
tey wyżey wyszczegulnioney powinności, na
którą do robocizny latem o godzinie szós-
tey zrana, a zimą o wschodzie słońca przy-
chodzić, a o zachodzie odchodzić będą, do
żadney inney powinności przez WWIPP.
posessorów zastawnych pociągani bydź nie
maią, zastrzega się. Osobno co do repa~

22
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racyi dróg, mostów, oraz do opatrzenia
własnych wieyskich budowlow, niemniey
do zarobienia pola у zebrania z onego
urodzaiów w • niesposobności którego gos-
podarza wszyscy razem wspólnie przyło-
żyć się na pomoc ieden drugiemu obo-
wiązani, do czego WWIPP. posessorowie
zarządzeniem swoim w uważoney potrze-
bie maiąc moc zadysponowania zalecą,,
aby niedwlocznie nastąpiło uskutecznienie.

Таха gruntów iest wyżey przy wsi wy-
szczegulniona у za każdym gospodarzem
należność opłaty do rubryki wciągnięte.
Oprócz którey dotąd ugayne osobnie przez
włościan do skarbu L O- X. importowa-
ne, teraz do intraty IPP. posessorom
przyłącza się, aby one w liczbie dawniey
oznaczoney do dworu oddawane było. za-
leca się. Podymne у fakie tylko podatki
prawem ustanowione у bydź mogą na
włościan oznaczone, te wszelkie у wszyst-
kie uważnym rozkładem WWIPP-wie po-
sessorowie, aby z używalnych gruntów do
liczby oznaczoney nic nadto każdy gospo-
darz nie złożył uproporcyonuią, z włoś-
cian wybiorą у do skarbu Rzplltey zaim-
portuią. Dwór zaś wszelkie podatki y
arędarz z karczmy osobnie do tegoż skar-
bu publicznego wnosić tenetur. Kwity na
opłatę podatków publicznych znaydować
się będą in fundo у wszelkie, dawnieysze
zosta wuią się, które przy ехрігасуі WWIPP.
posessorowie zastawni pod rcgestrem od-
dać będą obowiązani.

Summaryusz intraty roczney folwarku
Marchaczowskiego, czynszu, arędy, ugay-
nego iest wyże у w rubryce położono, zło-
tych dwieście dzie^iędziesiąt ośm, groszy
'dwanaście; za wysiew żyta beczek dziesięć,
licząc według assekuracyi beczka po zło-
tych dwadzieścia cztery, na trzy ziarna wy-
pada summy złotych siedmset dwadzie-
ścia. Za jarzynę potrącaiąc ziarno iedne,
ponieważ onego WWIPP. posessorom nie
podano, złotych czterysta ośmdziesiąt; za
siana wozów ośmdziesiąt a florenis' trzy
efficit złotych dwieście czterdzieście, za og-
rody dworne złotych piędziesiąt. Sumnia

summarum złotych tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt ośm. irroszy dwanaście. Nota. Po-
kórcowszczyzny do plebanji Swierzańskiey
według- funduszu dwór Marchączowski
złotych ośmnaście у groszy dwadzieścia
dwa* у pól. ze wsi z używalnych gruntów z
każdey włoki po złotym iędnym у groszy
piętnaście złotych polskich iedenaście,
groszy siedm у pól, w ogule złotych pol-
skich* trzydzieście WWIPP. posessorowie
zastawni corocznie oddawać у kwity odbie-
rać obligowani będą, a za tym z summy
wyżey wyszczegulnioney pomienione zło-
tych polskich ośmnaście, groszy dwadzie-
ścia dwa у pól potrąciwszy zostaie na.in-
tratę posessorską złotych polskich tysiąc
siedmset sześćdziesiąt dziewięć, groszy
dziewiętnaście у pól.

Wyszczegulnienie summ Bonifacego у An-
ny z Kychterskich Wołodzkow, stoln. Mści-
sław. na folwark Marchaczowczyzna wniesio-
nych. Primo—za prawem zastawnym ory-
ginalnym od JOX Imści Michała Badziwiłla.
woiewódy Trc-go, hetmana polnego WX
Litt. WWIP-fn Kmitom stoln. Smolen.
małżonkom tysiąc siedmset czterdziestego
roku, apryla dwudziestego czwartego dnia
wydanym na suinmę złotych ośm tysięcy.
Secumlo — tysiąc siedmset sześćdziesiąt
szóstego, apryla dwudziestego dnia za
prawem przypiskowym od kuratorów \YIP.
Fastowiczowey wydanym na summę zło-
tych cztery tysiące. Tertio—tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt ósmego, apryla drugie-
go dnia za prawem przypiskowym od ЮХ.
imści Radziwiłła woiewódy Wileńskiego
"WIP. Raieckiemu wydanym na złotych
pięć tysięcy. Quarto— tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt szóstego, marca piętnastego dnia
za prawem tegoż ЮХ. Imści WlPanu Iab-
łońskiemu vyydanym na czerwonych zło-
tych dwieście, efficit summy złotych trzy
tysiące sześćset. Quinto—tysiąc siedniset
ośmdziesiąt szóstego, apryla dwudzie-
stego trzeciego dnia, ut kwitacya WIP.
Jabłońskiego, sędziego - ziemskiego No-
wogrodzkiego, za erekcyą у zapomogi
oraz list IÓX Imści Hieronima, podkomo-
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rzesro Litt. zapewniaiący na suminę zło-
tych dziewięćset. Sexto — tysiąc siedmset
ośmdziesiąt siódmego roku, apryla dwu-
dziestego trzeciego dnia, za kwietacya W.
leymci pani Protassewic/.owey za zapomo-
ІЯ у erekcje złotych dwieście ośm, groszy
szesnaście. Latus efficit dwadzieścia ieden
tysiąc siedmset ośm złotych, groszy szes-
naście. Septimo — tysiąc siedmset ośni-
dziesiąt ósmego roku, apryla ośmnastego
za prawem przypiskowym od I. 0. X. Imśc
wpiewody Wileńskiego WlPanu Larzako-
wi wydanym na złotych tysiąc dziewięć-
set cztery." Octavo— tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt dziewiątego, apryla dwudziestego
trzeciego za kwitacyą . WIP. Łarzaka za
erekcye zwróconey summy przez WWIPP.
AYolodzkow złotych pięćset. Nono—tysiąc
siedmset dziewiędziesiąt wtórego, marca
trzydziestego WW-ni 1. Panowie Wolodz-
kowie, stolń. Mścislawsuy, do kassy I. 0. X.
Dominika podkomorzy ca Litt. według do-
kumentu od I. 0. X. Imości Radziwiłła,
kasztelana Wileńskiego, w sposobie aukcyi
zaliczyli złotych trzy tysiące. Decimo—ty-
siąc siedmset dziewiędziesiąt wtorogo. ma-
ja siódmego dnia za reperacyą budynku
mieszkalnego, przesypanie у postawienie
nowych pieców, pokrycie dranicami na no-
wo, oraz za pokrycie dranicami swierna,
browaru у didszey reperacyi dworney, nie-
Шпіеу za postawienie dla arędarza gumna
z drzewa kupnego у opatrzenie karczmy
przyimuie się złotych trzysta, in sum ma
złotych dwadzieścia siedm* tysięcy czterysta
dwanaście, groszy szesnaście.

Specyfikacya zapomogi poddanym Mar-
«baczowskim w czasie posesyi zastawney
przez WW-сІі I. Panów Wołodzkow da-
waney w następuiącym opisaniu za każ-
dym gospodarzem z otaxowaniem należ-
ności sporządzona. •

Joachimowi Krytowi. dano wołów trzy,
wartujących złotych sto sześćdziesiąt, z
tych ieden odpadł, a skurę do dworu wzię-
to, potrąca się złotych dziesięć, zostaje na-
leżności złotych Dobkich sto piędziesiąt.
Tomaszewiczowi Mikłaszewiczowi dano wo-

łów dwa, wartuiących złotych sto dwadzie-
ścia ieden. Michałowi Krytowi dano wo-
łów trzy, wartuiących złotych sto piędzie-
siąt cztery, z tych ieden odpadł, a skurę
do dworu wzięto, za którą potrąca się
złotych dziesięć, reszta zostaie należności
złotych sto c/ierdzieście cztery. Olesiowi
Kulewskiemu dano wołów trzy, wnrtuią-
cych złotych sto czterdzieście ośm, z tych
ieden odpadł, a skurę dwór zabrał, po-
trąca się złotych dziesięć, zostaie należ-
ności złotych sto trzydzieście ośm. łanowi
Mikłaszewiczowi dano wołu iednego, war-
tuiącego złotych czterdzieście sześć, Gabry-
elowi Turkowi dano wolu iednego, wartu-
iącego złotych piędziesiąt siędm- Latus
efficit złotych sześćset piędziesiąt sześć.
Siemionowi Krytowi dano wołu, war-
tuiącego złotych p-ilskich rmmero pię-
dziesiąt sześć, na konia dano gotowym
groszem złotych sześćdziesiąt siedm, effi-
cit złotych sto dwadzieścia trzy. Michałowi
Krytowi, kowalowi, dano woła valoris zło-
tych czterdzieście siedm. Marcinowi Bieli-
kowi dano wołów7 dwa valoris złotych sto
dwanaście, Leonowi Dąbrowskiemu dano
wołów dwa valoris złotych dziewiędziesiąt
dziewięć, in summa złotych polskich im-
mero tysiąc trzydzieście tsiedni. Tysiąc
siedmset dziewiędziesiąt drugiego, miesią-
ca maia siódmego dnia. In fundo folwar-
ku Marchaczowskiego przy podaniu w po-
sesyę zastawną roczną W W. Ichm. panou
Bonifacemu у Annie z Rychterskich. stol-
nikom Mścisławskim, małżonkom sporządzo-
ny podpisiiię. U tego inwentarza podpis tako-
wy: Antoni Ignacy Ostrowski, komora iky rot-
mistrz woiewodztvya Trackiego od jaśnie
oświeconego хіесіа jegomości Macieja
lladziwiłla, Kasztelana Wileńskiego, Jaśnie
oświeconego xiążęcia iegomości Dominika
Radziwiłła, podkomorzyca Litewskiego,
opiekuna przeznaczony kommissarz. U te-
goż inwentarza pod wycisnioną na czer-
wonyw laku pieczęcią przypisek znayduie
się następny. Ad haec obliguie wielmoż-
nego iegomości pana posessora, aby uczy-
nił rekwizycyą do W. Imści - pana Larzaka,
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podpułkownika woysk WXLit. w Slucku
konsystencyą maiącego, o zwrócenie chłop-
ca poddanego ze wsi Marchaczowskiey,
zwanego Pietruka Kryta у o nadgrodze-
iiie zasług onego, oraz o zabranie konia
Alesiowi Kulewskienm, poddanemu Mar-
chaczowskiemu, któren zażala się, że ma
sobie krzywdę do c/.terech talarów wyno-
szącą, aby nastąpiła satysfakcya dopomni
się. Datt ut supra. Antoni Ost-
rowski* Inwentarz poddawczy przez wiel-
możnego iegomościa pana Petersona,
Szambelana tego Królewskiey mości, w
roku tysiącznym siedmsetnyin ośmdziesią-
tyin dziewiątym, dnia dwudziestego trze-
ciego apryla sporządzony, oraz kwity opła-
conych podatków do skarbu Rzeczypospo-
lite}', tudzież specyfikacya zaprzysiężonego
dziesiątego grosza in fundo folwarku u
wielmożnych posessorow zostawuią się.
Kommissarz takowy inwentarz za poda-
niem przez wyżey pomienioną osobę do
akt iest w xięgi ziemskie powiatu Stwoło-
wickiego wprowadzony.

ІІзъ ачт. кн. Стволовнцкаго зсмскаго суда за 1794 г.
J« 13565 л. 126—135.

№ 22—1792 г. 1 Декабря.

Инвентарь деревни Дзергеле, Волковыскаго
пов та.

Przyznanie inwentarza na wieś Dzior-
giele od I. W. Grabo wskiego I W. Grabo w-
skiemu wydanego.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt
piątego, mscii Apryla czternastego dnia.

Przed aktami zieinskiemi pttu Wolko-
wyskiego у przedemną Ignacym Ułasiewi-
czenu ziemskim tegoż" pttu aktualnym
przysięgłym regentem, stawaiąc osobiście
I. W. Imść pan. łan Grabowski, generalo-
wicz woysk Litewskich, inwentarz przy
prawie wieczyste przedażnym na wieś Dzier-
giele I W. I. panu Michałowi Grabowskiemu,

generał lentnantowi woysk Litewskich wy-
dany, przyznał у takowe swe przyznanie
w xiędze przyznał^ podpisem własnoręcz-
nym utwierdził, którego wyrazy następne,

Inwentarz wsi Dziergielow z wyszcze-
gulnieniem gruntów, ludności у maiątku.
oraz specyfikacya intrat у wszelkiey oney
wartości roku tysiąc siedmset dziewięćdzie-
siąt drugiego.

Opisanie wsi Dziergielowskiey z iey
ludnością, powinnością, -gruntami etc. etc.
wieś Dziergiele, dymy, grunta siedzibne,
przyiemne, włoki, ludność, mężczyźni,
białogłowy (osoby), maiątek, konie, woły,
krowy, próżniaki, owce, świnie (sztuki)--
pszczoły (pnie), pańszczyny męskie, biało-
głowskie, gwałty (dni), c/.ynsze (złote,
gros/.e), danina: ptastwo, sęsie, kapłuny
(sztuki) jaie [kopy, sztuki), kouopi© (k«pj,
garście). Maciey Danik, żonaty, syn lal? ól),
żonaty, ma łat ośmnaście, Michał dwai.a-
ście, Łukasz sześć, dym ieden, pułwłoki
siedzibney, vvtoka przyiemney, męzczy zn
czterech, bialoirlow dwie, wolow trzy,
krów dwie, próżniaków dwoie, owiec sze-
ścioro, świnia iedna, pańszczyzny męskiey
dni trzy, bialoglowskiey trzy, gwałtu dni
cztery, czynszu złotych sześć, groszy dzie-
sięć, pułs/.tuki gęsi. kaplun ieden, jaiec
sztuk dz;esięć, konopi garść iedna. Iakób
Maczok. żonity, syn Iózef lat sześć, Kazi-
mierz rok ieden, córka Marianna lit czte-
ry, brat żonaty, syn Stefan bit siedmnaście,
Mikolay lat czternaście, dym drugi puł-
włoki siedzibney, wloką przyiemney, osób
męskich sześć, Valoglowskich trzy, wotów
cztery, krów dwie. próżniaków dwoie,
owiec sześcioro, świń troie. pańszczyzny
męskiey dni trzy, bialoglowskiey trzy,
gwałtu dni pięć, czynszu złotych sześć,
groszy dziesięć, pólsztiiki gęsi, kaplun
ieden, jaiec sztuk dziesięć, konopî  garść
iedna. Iózef Danik, żonaty, syn Maciey lat
dziesięć, dym trzeci, pułwłoki siedzibney
pułwłoki przyiemney, mężczyzn dwa, biało-
głowa iedna, próżniak ieden, owiec troie,
świnia iedna, pańszczyzny męskiey dni
trzy, białogioWgKtey trzy, gwałtu dni dwa,
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czynszu złotych trzy. trroszy dwadzieście
cztery, pułsztuki gęsi, kapłun ieden, jaiec
sztuk dziesięć, konopi garść iedna. Ianko
I)anik. żonaty, córka Ewa ma>-lat dwanaś-
cie, Magdalena ośm, bratanicz Michał, żo-
naty, lat ośmnaście, dym czwarty, pul-
.т іокі siedzibney, pulwloki przyiemney,
osób męskich dwie, bialogłowskich cztery,
koń ieden, krowa iedna, próżniak ieden,
owiec dwoie, świnia iedna, pańszczyzny
•męskiey' dni trzy, bialoglowskiey trzy,.,
gwałtu dni trzy. czynszu złotych trzy,
groszy dwadzieścia cztery, puls/Іикі gęsi,
kaplun ieden. jaiec sztuk dziesięć, konopi
garść iedna. Ignacy Danik, wdowiec, syn
Stefan lat dwadzieście sześć, żonaty, Ianko
lat ośmnaście, córka Marjanna lat szesna-
ście, dym piąty, pulwloki siedzibney, pul-

. włoki pn.yiemney, osób męskich trzy, bia-
loglowskich trzy, wolow dwa, krowa jedna,
próżniak ieden. owiec trzy, świnia iedna,
pańszczyzny męskiey dni trzy, bialoglow-
skiey trzy, gwałtu dni pięć, czynszu zło-
tych trzy, groszy dwadzieście cztery, pul-
szluki gęsi, kaplun ieden, jaiec sztuk dzie-
sięć, konopi irarść iedna. Iózef Urbanowicz
żonaty, syn Kazimierz lat piętnaście, brat

. Iózefa łan lat ośmnaście, dym szósty, pul-
wloki siedzibney, wloką przyiemna, osób
męskich pięć, bialoglowskich dwie, wołów
dwa, krowa iedna, "owiec dwoie, pańszczyz-
ny męskiey dni trzy, bialoglowskiey trzy,
gwałtu dni etery, czynszu złotych sześć,
groszy dziesięć, pułsztuki gęsi, kaplun ie-
den, jaiec sztuk dziesięć, konopi garść
iedna. Iakób Danik, żonaty, syn Adam lat
dwanaście, Andrzey lat cztery, Maciey lat
dwie, zięć Tomasz Buyko, żonaty, córka
Iakóba A.nna lat dwanaście, dym siódmy,
pułwłoki siedzibney, pul włoki przyiem-
ney, osób męskich pięć, bialojrłowskich
trzy, koń ieden, wolow cztery, krów dwie,
próżnkkow dwoie, owiec ośmioro, świń
dwie, pszczół pień ieden, pańszczyzny mę-
skiey dni trzy, bialoglowskiey.,іщ, gwał-
tu dni pięć, czynszu'złotych trzy, groazy
dwadzieścia cztery, putsztiiki gęsi, kaplun
ieden, jaiec sztuk dziesięć, konopi garść

iedna. łan Katarluta. żonaty, synowie Ió-
zef lat dwadzieście, Michał lat siedm, Ka-
zimierz lat cztery. Maciey lat trzy, córka
Anna- lat piętnaście, dym ósmy, pulwloki
siedzibney, pulwloki przyiemuey, osób mę-
skich pięć, bialoglowskich trzy, yyolow dwa,
krowa iedna, próżniak ieden. owiec pię-
cioro, świnia iodna, pańszczyzny męskiey
dni trzy. 'czynszu złotych trzy, ІЇ niszy
dwailzieście cztery, puls/luki gęsi, kaplun
ieden, jaiec sztuk dziesięć, konopi garść
iedną. Piotruk D.mik, syn łan lat dwa-
dzieście cztery, córka Kasia laf, piętnaś :ie.
dym. dziewiąty, pulwloki siedzibney. wlo-
ką przyiemna, osób męskich dwie, bi.iłi-
glowskich dwie. koń ieden, wotów dwa,
krowa iedna. próżniaków dwoie, owiec sze-
ścioro, świnia іиіпа, pszczół pień ieden,
pańszczyzny męskiey dni trzy, białogłow-
skiey trzy. irwałtu dni trzy., czynszu zło-
tych sześć, irroszy dziesięć, pułsztuki gęsi,
kaplun ieden, jaiec sztuk dziesięć, konopi
garść iedna. Ianko Buyko. żonat.y, pasierz-
Іэу Iurko lat dwanaście, Micha! lat sześć,
Iózef lat dwie, córka Ann-i lat ośm, dym
dziesiąty, pułwłoki siedzibney, putwloki
przyiemney, osób męskich cztery, bialo-
gitwskich dwie. koń ieden, • wolow dwa,
krowa iedna. owiec czworo, świnia iedna,
pańszczyzny męskiey dni trzy, bialoglow-
skiey trzy/gwałtu dni dwa. czynszu zło-
tych* trzy. croszy dwadzieście cztery, puł-
sztuki gęsi, kapłun ieden, jaiec sztuk
dziesięć," konopi garść iedna. Antoni Ur-
banowie/,, brat Michał, matka, dym iedy-
nasty, pułwłoki siedzibney, osób męskich
dwie, bialogłowskich dwie, wołów cztery,
krów dwie, próżniaków dwoie, owiec sze-
ścioro, świń dwoie, pańszczyzny męskiey
dni trzy, białogłowskiey trzy, gwałtu dni
trzy, czynszu złotych trzy, groszy dwadzie-
ście cztery, pułsztuki gęsi, " kaplun ieden,
jaiee sztuk dziesięć, konopi garść iedna.
Latus efficit dymów iedynaście, siedzib-
nych włok pięć у pul, przyiemnych włok
siedm у pul, osób męskich czterdzieście,
.bialogłowskich dwadzieście sieduii koni
cztery, wolow dwadzieście pięć, krów czter-
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naście, próżniaków czternaście, owiec pięć-
dziesiąt iedna, świń czternaście, pszczół
pniów dwa, pańszczyzny męskiey dni trzy-
dzieście trzy, białogłowskiey trzydzieście
trzy, gwałtu dni trzydzieście dziewięć,
czynszu złotych pięćdziesiąt ieden, groszy
dwadzieście ośm, gęsi sztuk pięć у pul,
kaplunow iedynaście, jaiec kopa iedna у
sztuk pięćdziesiąt, konopi garści iedyna-
ście. Jan ко Oyhan żonaty, Tomasz Danik
szwagier, Iozefowa Cyhanowa wdowa, cór-
ki iey Kasia lat siedm,' Agata lat cztery,
dym dwunasty, pulwloki siedzibney, pul-
wloki przyiemney, osób męskich dwie,
białogłowskich cztery, wołów c/.tery, krowa
iedna, owiec pięcioro, świnia iedna, pań-
szczyzny męskiey dni trzy, białogłowskiey
trzy. gwałtu dni trzy, czynszu złotych trzy,
groszy dwadzieście cztery, pulsztuki sręsi,
kaplun ieden, jaiec sztuk dzisięć, konopi
garść iedna. Janko Danik, żonaty, brat
Michał, córka Kasia lat sześć, dym trzy-
nasty, pułwłoki siedzibney, pul włoki
przyiemney. osób męskich dwie, biało-
głowskich dwie, koń ieden, wolow dwa,
krowa iedna, próżniaków dwoie, owiec pię-
cioro, świnia iedńa, pańszczyzny męskiey
dni trzy, białogłowskiey trzy, gwałtu dni
dwa, czynszu złotych trzy, groszy dwa-
dzieście cztery, pulsztuki gęsi, kapłun ie-
den, jaiec sztuk dziesięć, konopi garść
iedna. Michał Danik, młodzian, lat trzydzie-
ście sześć, włoka przyiemney, osób męs-
kich dziewięć, białogłowskich pięć, koń
ieden, wołów trzy, krów dwie. próżniak
ieden, owiec dziewięcioro, świń dwie,
pszczół pni cztery, pańszczyzny inęskiey
dni trzy, białogłowskiey trzy, gwałtu
dni pięć, czynszu złotych sześć, groszy
dziesięć, pułsztuki cęsi, kapłun ieden, ja-
iec sztuk dziesięć," konopi garść jedna.
Maciey Maczok, żonaty, synowie Mikołay
rok ieden, córki Agata lat dziewięć, Ka-
sia lat siedm, Barbara lat cztery, Iakób
brat żonaty, syn Jurko lat dwanaście, dym
siedmnasty, pułwłoki siedzibney, puł-
włoki przyiemney, osób męskich cztery,
białogłowskich pięć, wołów dwa, krowa

iedna, próżniak ieden, owiec dwie,
świnia iedna, pszczół pni dwa. pań-
szczyzny męskiey dni trzy, białogłowskiey
trzy, gwałtu dni dwa, czynszu zło-
tycli trzy, groszy dwadzieście cztery, puł-
sztuki gęsi, kapłun ieden, jaiec; sztuk dzie-
sięć, konopi garść iedna. Antoni Danik,
żonaty, syn lasko lat szesnaście, Iozef lat
pięć, córka Mairdalena lat cztery, dym
osmnasty, pułwłoki siedzibney, pułwłoki
przyiemney, osób męskich trzy, białosrłow-
skich d\vi»ł, wolow dwa, krowa iedna,
owiec pięcioro, świnia iedna, pańszczyzny
męskiey dni trzy, bialosjłowskiey trzy,
gwałtu dni dwa, czynszu złotych trzy, gro-
szy dwadzieśoie cztery, pułsztuki gęsi,
kaplun ieden, jaiec sztuk dziesięć, konopi
garść iedna. Iózef Danik młodzian, szwa-
gier Ianko Moncza, żonaty, syn Iózef lat
trzy, dym dziewiętnasty, pulwloki siedzib-
ney, pułwłoki • przyiemney, osób męskich
trzy, białogłowska iedna, koń ieden, wo-
łów cztery, krów trzy, próżniaków dwoie,
owiec sześć, świń trzy, pańszczyzny męskiey
dni trzy, białogtowskiey trzy, gwałtu dni
dwa, czynszu złotych trzy, groszy dwadzie-
ścia cztery, pulsztuki gęsi, kapłun ieden,
jaiec sztuk dziesięć, konopi garść iedna.
Michał Chwost żonaty, brat Iózef łat szes-
naście, dym dwudziesty, pułwłoki siedzib-
ney, pułwłoki przyiemney, osób męskich •
dwie, białogłowska iedna, wołów dwa, kro-
wa iedna, próżniak ieden, owiec dwoie,
świnia iedna, pańszczyzny męskiey dni
trzy, białogłowskiey trzy, gwałtu dni dwa,
czynszu złotych trzy, groszy dwadzieście
cztery, pułsztuki gęsi, kapłun ieden, jaiec
sztuk dziesięć, konopi garść iedna. Kom-
put generalny. Dziergiele maią włok czte-
ry, lasy na dwór odcięte, dymów dwadzieście,
włok siedzibnych dziesięć, włok przyiem-
nych trzynaście, osób męskich siedmdziesiąt
cztery, koni dwadzieście dziewięć.wołow czter-
dzieście dziewięć, krów dwadzieście siedm,
próżniaków dwadzieście trzy, owiec dzie-
więdziesiąt iedna, świń dwadzieścia sześć,
pni pszczół ośm, pańszczyzny męskiey dni
sześćdziesiąt, białogłowskiey sześćdziesiąt,.
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gwałtu dni sześćdziesiąt trzy, czynszu.zło-,
tycb dziewięćdziesiąt .ieden, groszy sześć,,
gęsi sztuk dziesięć, kapłunow dwadzieście,
jaiec kop trzy у sztuk dwadzieście, konopi
garści dwadzieście. • • -

Opisanie powinności wsi Dziergielow.
Pańszczyzny trzy dni męskiey z czym
dwór nakaże, у trzy dni kobieciey w ty-
godniu latem у zimo. gwałt od S. Iana:

do S. Michała ieden w tygodniu całą
sienną, zostawuiąc w każdey chacie dla
strzeżenia ogniaiednąosobę, odbywać zwłoki
siedzibney gruntu czynszu złotych dwa
groszy szesnaście, z pr/.yiemney złotych
pięć, groszy dwa opłacać. D/iakla z włoki
siedzibney gęś iedną. kapłunow dwa, jai
dwadzieścia у konopi garści dwie, wna-
szać podymne do skarbu Rzpltey obu rat-
ne wcześnie przez dziesiętnikow importo-
wać, miód połowiczny ze wszystkich pni
skarbowi i zamierzać у po beczce soli na
każde dwa dymy w cenie czterdziestu
złotych beczkę przyimować włościanie Dzier-
gielowscy są obowiązani.

Wyciąg wszelkiey intraty ze wsi Dzier-
gielow (złote, grosze): pańszczyzny męskiey
sześćdziesiąt dni na tydzień, taxuiąc dzień
każdy po groszy dwadzieście, czyni złotych
c/ierdzieście, na cały więc rok czyni ty-
godni pięćdziesiąt dwa, czyni złotych dwa
tysiące ośnidziesiąt; pańszczyzny kobieciey
sześćdziesiąt dni na tydzień, taxuiąc każdy
dzień po groszy dziesięć, czyni złotych
dwadzieście; na cały więc rok, czyli tygod-
ni pięćdziesiąt dwa, czyni złotych tysiąc
czterdzieście; gwałtu sześćdziesiąt ^ trzy
osób na tydzień, każda po groszy piętna-
ście, czyni złotych trzydzieście ieden, gro-
szy piętnaście, na dwanaście więc tygodni
czyni złotych trzysta siedmdziesiąt ośm.
Czynszu złotych dziewięćdziesiąt ieden,
groszy sześć, za dziesięć gęsi dziakielnyeh,
każdy po groszy piętnaście, złotych dzie-
sięć; za jai kop trzy, sztuk dwadzieście
każde jaie po puł grosza, złotych trzy,
groszy dziesięć, za konopie dziakielne gar-
ści dwadzieście, każda po groszy dwa, zło-
ty ieden, groszy dziesięć. Latus facit zło-

tych trzy tysiące sześćset iedvnaście,, gro-
szy dwadzieście sześć. Za miód połowicz-
ny od ułów ośmiu złotych ośm; na dzie-
sięciu beczkach soli, na wieś się rozdaiącą,
zysku na każdey' złotych ośm, czyni zło-
tych ośnidziesiąt. Dochodu z karczmy zło-
tych pięćset, cztery włoki zarośli dwor-
nych, taxuiąc • każdą po złotych ośmset,
czyni złotych trzy tysiące dwieście, którey
summy procent piąty złotych sto pięćdzie-
siąt. Sumina całey intraty złotych cztery
tysiące trzysta czterd/ieście dziewięć, gro-
szy dwadzieście sześć.

Takowy inwentarz pr/.y prawie wie-
czysto pr/.eilażnym wsi Uziergielow, f.W I.
panu Michałowi Grzegorzowi z Konopnice
Grabowskiemu, stryiowi nioiemu służący
własną podpisuię ręką. Tysiąc siedmset
dziewięćdziesiąt drugiego, dnia pierwszego
Grudnia. U tego inwentar/.a podpisy rąk,
tak samego aktora iako też- ichni, panów
pieczętarzpw takowe: łan z Konopnice
Grabowski. Ustnie у oczewisto proszony
za pieczętarza od IW. ІР. lana z Konop-
nice Grabowskiego, ireneratowicza W. W.
Xtta Litt'io, do tego inwentarza przy
prawie wieczysto przedażnyin na wieś
Dziergiele wydanym, sporządzonego na
rzecz "w nim dostatecznie opisaną, IWIP.
Michałowi Grzegorzowi z Konopnice Gra-
bowskiemu, generał leutenantowi służące-
go, podpisuię się Iózef Bieląwski, kom.
pttu Wolkowyskieso. Prawnie proszony za
pieczętarza od osoby wyż wyrażoney do
tego inwentarza podpisuię się Michał Ey-
smont. Proszony za piecętarza od osoby
wyż wyrażoney do tego inwentarza pod-
pisuię się Maciey Szymkiewicz. Który to
inwentarz za ustnym oczewistym onego
przez wyż wyrażoną osobę przyznaniem
iest do xiąg ziemskich gWutkowyskich
przyięty у wpisany.

Cor. S. Utasewicz Z. W. Rgnt.

Изъ акт. кв. Водвовыскаго зеисхаги суда за 1794—
1796 годы, № 10852, л. 461—464.;
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Инвентарь фольварка Агрипина въ Игумен-
скомъ пов т .

Akt inwentarza rewersalnego folwarku
Agripina, do hrabstwa Bohuszewickiego na-
leżącego, przy udzielney assekuracyi I. W.
Lipskiego, mocą plenipotencyi od I. W. Za-
wiszy W. I. P. Kleczkowskiemu wydanych.

Roku tysiąc sidmset dziewięćdziesiąt
siódmego, miesiąca Iunij dziewiątego dnia
S. S.

Na sądach lego Imperatorskiey mości
ziemskich powiatu Ihumenskiego przed na-
mi Ewarystem Słotwinskim sędzią, Anto-
nim Pomianem, Melchiorem Wankowiczem,
podsędkami у łanem Kudzinowiczem, pisa-
rzem, urzędnikami ziemskiemi powiatu
Ihumenskiego, obecnie stanowszy W. Imść
pan Kaietan Kleczkowski, koniuszyc Łom-
żyński, inwentarz rewersalny folwarku Ag-
rypina, do hrabstwa Bohuszewickiego na-
leżącego, z opisaniem zabudowania fol-
warcznego у gruntów, uroczyszczami pola-
nek chłopskich «y sianożęci z udzielnie
przyłączoną specyfikacyą naczynia, oraz
zboża w zasiewie у na zasiew zostawione-
go, tudzież z summaryuszein ogulney in-
traty roczney z wyrażeniem dymów, grun-
tów, czynszów, daniny у wrszelkiey powin-
ności włościanskiey wsi Horek у sloboły
Horeckiey, do tegoż folwarku należących,
niemniey z opisaniem punktów w powinno-
ści dla poddaństwa położonych, przy udziel-
ney assekuracyi I. W. Lipskiego przy tym
że inwentarzu znayduiącey się, do akt po-:
dał, którego od słowa do słowa, porząd-
kiem wyżey wyrażonym, wyraźność iest na-
stępna. Inwentarz rewersalny folwarku Ag-
rypina, do hrabstwa Bohuszewickiego nale-
żącego, W. I. Panu Zamoyskiemu, Szarn-.
bellanowi lego Krolewskiey mości, w roku
tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt trzecim

dnia dwudziestego trzeciego Kwietnia po-'
dany.

Opisanie zabudowania folwarku Agri-
pina. Z przyiazdu do folwarku brama na
dwuch słupach, w prawey stronie idąc do
folwarku stoi gumno, wrót do iego czwo-
ro na biegunach, iedne z tych z proboia-
mi dwoma; do tego gumna jownia przy-
stawiona z drzewa okrągłego, drzwi na
biegunie, piec z cegły, kryta dranicami, W
tey że linji dwie staienki pod iednym da-
chem, dranicami kryte, drzwi na biegu-
nach dwoie, kryte dranicami; obok. tych
staienek chlew niewielki z drzewa okrąg-
łego kryty dranicami, wrota z dranic. Bu-
dynek mieszkalny - drzwi do sieni piekar-
nych na biegunie, okno w sieniach duże
szkła okrągłego, do piekarni drzwi też na
biegunie, piec krzyżowy z cegieł, okien
szkła okrągłego trzy, do komory drzwi na
biegunie, okno iedne szkła okrągłego, z
sieni piekarnianych do sień swietlicznych
drzwi na biegunie, okno iedne szkła okrąg-,
łego, do świetlicy drzwi na zawiasach, piec
z kafel zielonych z kominkiem у kominem,
nad dach wyprowadzonym, • okien trzy
szkła białego, szyb cztery arkuszowych,
drzwi do komory podwoynę, okno iedne
szkła w części białego, a w części okrąg-
łego, z komory do spiżarni drzwi na bie-
gunie, okno iedne w spiżarni szkła okrąg-
łego, a drugie takiegoż szkła ieszcze na
mieysce nie wsadzone, zrobione gotowe
stoi, z spiżarni do sień drzwi na biegunie
z sieni na podwórze drzwi na biegunie;

' wyszedłszy po prawey stronie swirny dwa
pod iednym dachem, drzwi do nich dwoie
na zawiasach z zaszczepkami у proboiami
żelaznemi, z tych ieden wymoszczony z
zasiekami na zboże, drugi nie wymoszczo-
ny z zasiekami na zboże, drugi nie wymo-
szczony, у bez zasieków, tylko ku temu
drzewo pociosane у przygotowane, obora,
ściany zupełnie pokończone, sochi posta-
wione, kluczi pozaciągane у postawiona
cała, tylko w małey. bardzo części kryć za-
częta, przepłotów napierzonych żerdziami
prząseł dziesięć, dziedziniec w koło pai>
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kanem sztakietowym ogrodzony, a pośród
dziedzińca studnia zupełnie dokończona;
przy bramie od gościńca, z Lad idącego,
dziczek jabłonowych przy parkanie posad-
zono sztuk czterdzieście, obok budynku
mieszkalnego idąc z sieni w tyle warzyw-
nia z drzewa okrągłego, kryta dranicami,
drzwi na biegunie, piec gliniany prosty..
Grunta'do tego folwarku należące uroczysz-
czami.—Grunt na koło folwarku ieden, po-
letek Rezy ieden, drugi poletek Zerwanek,
trzeci poletek Zalesię ieden, Plebanszczyzna
iedna, polanki chłopskie z Zaberweczu: Paw-
luka polanka iedna, .Махіта Koscicza po-
lanka iedna, łąkowa Małego polanka iedna.
Pawluka Koscicza polanka iedna, Niczypera
Koscicza polanka iedna, łąkowa Kruhlika
polanka iedna, Anikieja z kowalem polanka
iedna, Dziemiana polanka iedna. Sianożęci:
Perełony sianożęć iedna, sianoźęć na Re-
zach iedna, sianoźęć Zalesia iedna, sianożęć
Kowalewszczyzna iedna, sianożęó przy grun-
cie plebańskim iedna, ' sianoźęć Czertowa
iedna, sianoźęć Czerniow dyfferencyina z
Oczyźanami numero iedna.

W rubryce specyfikacya różnego naczy-
nia podaiącego się: kadzi warzywnych nu-
mero dwie, cebrów dwa, wiadro iedne,
dzieża iedna. stół ieden, tapczanów dwa,
wilki żelazne iedne, koryto kapuściane ied-
no, beczka piwna iedna.

Ptastwo: gęsi nasadkowych cztery, gę-
sior ieden, kur sztuk pięć.

W rubrykach specyfikacya różnego zbo-
ża w zasiewie у na zasiew zostawuiącego
się (beczki, osminy, garce).—Żyta w za-
siewie beczek dziesięć, jarki na zasiew
ośmin sześć, pszenicy jarey ośmin
cztery, jęczmienia beczek dwie, owsa be-
czek trzynaście, ośmin cztery, gryki be-
czek dwie, konopi w ziarnie ośmin trzy,
siemienia lnianego ośmin dwie. W rubry-
kach summaryusz ogulney intraty roczney.
Primo, zasiewu żytniego beczek dziesięć
we trzy ziarna, na intratę beczkę a flore-
nis dwadzieścia dwa, efficit sześćset sześć-
dziesiąt; secundo, za jarzynę у siano dru-
gie tyle sześćset sześćdziesiąt; tertio, za

dań drobną, idąue kura, groszy piętnaście,
jaja kurze kopa a florenis złoty ieden,
grzyby kopa a groszy piętnaś-ie, . w oguł
czterdzieście cztery. Quarto, miodu garncy
dwanaście, garniec aflorenis pięć, w oguł
sześćdziesiąt. Quinto, czynszów dwadzieścia
sześć. Sexto, arędy z karczmy Horeckiey
sześćset pięćdziesiąt, summa w ogule rocz-
ney intraty dwa tysiące sto.

Inwentarz opisaney wsi Horek z specy-
fikacya czynszów, daniny у wszelkiey ich
powinności etc. Wieś Horki włok trzy у
puł, w rubrykach z iedney strony: dymy,
grunt (włoki, czwierci), sprzęża konie, woły;
w rubrykach z drugiey strony. pań-
szczyzna: męskie, kobiece, gwałt męskie,
kobiece dnie, czynsz (złoty, grosze), dań róż-
na: kury (sztuki), jaia (kopy, sztuki), grzy-
by (kopy), miód (garnce). Dym pierwszy,
gruntu pułczwierci, koń ieden, Sierhey
Samsonczyk, żona Kaciaryna, syn Pauluk,
Hryhor, Janko, pańszczyzny męskich dni
dwa, kobieci ieden, gwałtu męskich dni
dwa, czynszu groszy dwadzieście у puł,
kura iedna, jay sztuk dziesięć, grzybów
kopa iedna. Dom drugi, gruntu czwierć,
koni troie, wołów cztery, Ihriat Kruhlik,
żona Prosia, syn Ściepan, Sidor, Zacharya,
Siła, córki Parasia, Donma, brat Janko,
żona Parasia, córki Ahapa, Matruna, pań-
szczyzny męskich dni trzy, kobiecich dni
dwa, gwałtu męskich dni cztery, kobiecich
dni trzy, czynszu złoty ieden, groszy iedy-
naście, kur sztuk dwie, jay sztuk dwadzie-
ście, grzybów kop dwie, miodu pułgarnca
у kwartę. Dom trzeci, gruntu czwierć ied-
na, koni dwa, wołów cztery, Andrzey
Kruhlik, wdowiec, córka Uścinia, druga
Marchwa, brat Maysiey, żona Auhinija,
syn Leon, córka Paładzia, brat Łukjan,
żona Prosia, syn Jaków, Illuk, córka Cha-
dora, matka Alena, pańszczyzny męskich
dni dwa, kobieci dzień ieden, gwałtu mę-
skich dni dwa, kobieci ieden, czynszu zło-
ty ieden, groszy iedynaście, kur sztuk dwie,
jay sztuk dwadzieście, grzybów kop dwie,
miodu pułgarnca у kwartę. Dom czwarty,
gruntu czwierć, koni dwoie. wołów cztery,

23
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Dziemian Kruhlik, żon;i Anna, brat Wasil,
Siła, siostry Domna, Audocia, matka Ma-
łania, pańszczyzny męskich dni dwa, ko-
biecych dni dwa, gwałtu męskich dni dwa.
kobiecych dwa, czynszu złoty ieden, groszy
iedynaście, kur sztuk dwie, jay sztuk dwa-.
dzieście, grzybów kop dwie. Dom piąty^
gruntu pułczwierci, koń ieden, Anikiey Kos-
cicz, żona Choura, syn Leon, córka Nasta,
Alena, brat Jaków w służbie, pańszczyzny
męskiey dzień ieden, kobiecy dzień ieden,
gwałtu męski dzień ieden, kobiecy dzień
ieden. czynszu groszy dwadzieście у puł,
kur sztuk dwie, jay sztuk dwadzieście,
grzybów kopa iedna. Dom szósty, gruntu
czwierć iedna, Taras Mały, wdowiec, syn
Pauluk, żona Ahapa, drugi Leon, żona
Domna, syn Astap, siostra Лхіепіа, pań-
szczyzny męskich dni dwa, kobiecych dni
dwa, gwałtu męskich dni dwa, kobiecych
dwa, czynszu złoty ieden, groszy iedyna-
ście, kur sztuk dwie, jay sztuk dwadzieście,
grzybów kop dwie, miodu garniec ieden у
puł. Dom siódmy, gruntu czwięrć iedna,
koni dwoie, wołów dwa, Maksim Koscicz,
żona Marija, brat Mielian, siostra Audocia,
pańszczyzny męskich dni dwa, kobiecych
dni dwa, gwałtu męskich dni dwa. kobie-
cych dni dwa, czynszu złoty ieden, groszy
iedynaście, kur sztuk dwie, jay sztuk dwa-
dzieścia, grzybów kop dwie. Dom ósmy,
gruntu czwierć iedna, koni czworo, wołów
cztery, Niczyper Koscicz,- żona Ohacima,
córka Chryścina, brat Michał, żona Audziu-
cha, drugi Dawid, trzeci Jaków, czwarty
Mikołay, siostra Chodora, matka Ahapa,
pańszczyzny męskich dni trzy, kobiecich
dni dwa, czynszu złoty ieden, groszy, iedy-
naście, kur sztuk dwie, jaiek sztuk dwa-
dzieście, grzybów kop dwie, miodu gar-
niec ieden. Dom dziewiąty, gruntu czwierć
iedna, koni troie, wołów cztery, Pauluk
Koscienicz. żona Chacima, syn Michał,
drugi Harasim, trzeci Daniło, córka Zieno-
wia. brat Jaków, żona Marja, syn Marcin,
córka Anna, pańszczyzny męskich dni dwa,
kobiecich dni dwa, gwałtu męskich dni
rzy, kobiecych dzień ieden, czynszu złoty

ieden, groszy iedynaście, daniny kur sztuk
dwie, jay sztuk dwadzieście. grzybów kop
dwie, miodu garniec ieden. Dom dziesiąty,
gruntu czwierć iedna, koni troie, wołów
cztery, Jaków Koscicz, żona Parasia, syn
Wasil, żona Kaciaryna, drugi syn Janko,
trzeci Cichon, czwarty Hryszko, piąty Wa-
sil, szósty syn Hryhor, pańszczyzny męs-
kich dni trzy, kobiecich dni trzy, czynszu
złoty ieden. groszy iedynaście, daniny kur
sztuk dwie, jay sztuk dwadzieście, grzybów
kop'dwie. Dom iedyuasty, gruntu czwierć
iedna, koni dwoie. wołów dwa, Samus
Kosciewicz, żona Parasia, syn Anton, dru-
gi Pauluk, zięć Marko, żona Zosia, druga
Anna, trzecia Paładzia, czwarta Marja,
piąta Ahapa, szósta Taciana, siódma Anna,
pańszczyzny męskich dni dwa, kobiecych
dni dwa, gwałtu męskich dni trzy, kobie-
cich dni dwa. czynszu złoty ieden, groszy
iedynaście, daniny kur sztuk dwie, jay
sztuk dwadzieścia, grzybów kop dwie, mio-
du pułgarca. Dom dwunasty, gruntu czwierć
iedna, koni dwoie. wołów dwa, Ściepan
Koscienicz, szwagier Taras, żona Kaciary-
na, córka Chryścina. pańszczyzny męski
dzień ieden. kobiecy dzień ieden, gwałtu
męski dzień ieden, kobieci dzień ieden,
czynszu złoty ieden, groszy iedynaście. da-
niny—kur sztuk dwie, jay sztuk dwadzie-
ście, grzybów kop dwie, miodu pułgarca.
Dom trzynasty, gruntu czwierć iedna, koni
dwoie, wołów dwa, .laków Kruhlik, wdo-
wiec, syn (hwiedor, żona Chadosia, syn
Wasil, córka Aryna, siostra Ahapa, pań-
szczyzny męskich dni dwa, kobieci dzień
ieden, gwałtu męski dzień ieden, kobieci
dzień ieden, czynszu złoty ieden, groszy
iedynaście, daniny —kur sztuk dwie, jay
sztuk dwadzieście, grzybów kop dwie, mio-
du garniec ieden. Dom czternasty, gruntu
czwierć iedna, koni czworo, wołów cztery,
Pawluk Kruhlik, żona Ullann, syn Ściepan,
Pietruś, córka Natala, brat Chwiedor, żona
Ahapa, syn Jesip, córka Anna, czynszu
złoty ieden, groszy dwanaście, daniny—
kur sztuk dvvie; jay sztuk dwadzieście,
grzybów kop dwie, miodu pułgarca. Dom
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piętnasty, gruntu czwierć iedna; po Ancipie
Baranie pustosz dwór zarabia. W rubry-
kach sumraa domów piętnaście, gruntu
włok trzy, czwierci dwie, koni trzydzieście
dwa. wołów czterdzieście, pańszczyzny dni
męskich dwadsieścia siedm,. kobiecich dni
dwadzieście ieden, gwałtu męskich dni
dwadzieście dziewięć, kobiecich dni dwa-
dzieście dwu, czynszu złotych siedmnaśeie,
groszy dwadzieścia cztery, daniny — kur
sztuk dwadzieścia sześć, jay kop cztery,
sztuk dwadzieście, grzybów kop dwadzie-
ście sześć, miodu garncy cztery у puł.

Sloboda Horecka, włoka iedna у puł.
Dom pierwszy, gruntu czwierć, wołów dwa,
Ilmat Koscienicz, żona Ahapa, syn Józef,
córka Paładzia, druga Taciana. brat Niczy-
por, żona Chadora, syn Ściepan, Лапко,
żona Aryna, syn Miron, matka Chadora,
pańszczyzny męskich dni dwa, kobiecich
dni dwa, gwałtów męskich dni trzy, kobie-
cich dni dwa, czynszu złoty ieden, groszy
iedynaście, daniny—kur sztuk dwie, jay
sztuk dwadzieście, grzybów kop dwie, mio-
du garniec ieden. Dom drugi, gruntu
czwierć iedna, koni dwoie, wołów cztery,
Jaków Blizniuk, żona Ahapa, syn Mikołay,
drugi Niczyper, córka Paładzia, druga Łu-
kierya, brat Ćhwiedor, żona Audziucha,
syn Wasil, drugi Alikolay, pańszczyzny
męskich dni dwa, kobieci dzień ieden,
у wal tu męskich dni dwa, kobieci dzień
ieden, czynszu złoty ieden, groszy iedyna-
ście, kur sztuk dwie, jay sztuk dwadzieście,
grzybów kop dwie, miodu garniec ieden.
Dom trzeci, gruntu czwierć iedna, koni
troie, wołów cztery, Uscin Kruhlik, żona
Anna, syn Jausiey, żona Elzucha, syn Mielian,
Daniło. zięć Iwan, żona Nasta, córka Paładzia
druga Ahapa, trzecia Taciana, pańszczyzny
męskich dni dwa, kobiecich dni trzy, gwał-
tu męskich dni trzy, kobiecich dni dwa,
czynszu złoty ieden, groszy iedynaście, kur
sztuk dwie, jay sztuk dwadzieścia, grzybów
kop dwie, miodu pułgarca. Dom czwarty,
gruntu czwierć iedna, koni troie, wołów
cztery, Wasil Blizniuk, żona Darka, syn
Janko, żona Chadosia, syn Janko, Wasil,

córka Ahapa, Kaciaryna, drugi Józef, żona
Chryścina, syn Pauluk, córka Alarchwa,
syn Daniło, żona Aksinia, syn Choma, cór-
ką Anna, Hryszko, Nasta sierota, pań-
szczyzny męskich dni trzy, kobiecich dni
dwa, gwałtu męskich dni cztery, kobiecich
dni cztery, czynszu złoty ieden, groszy ie-
dynaście, daniny -- kur sztuk dwie, jay
sztuk dwadzieście, grzybów kop dwie, mio-
du garniec ieden. Dom piąty, gruntu puł-
czwierci, koni dwoie, wół ieden, Siarnion
Bliznink, żona Marya, syn Józef, córka Cha-
cimia, Parasia, Marja, pańszczyzny męski
dzień ieden, kobieci dzień ieden, gwałtu
męski dzień ieden, kobieci dzień ieden,
czynszu groszy dwadzieście у pół, daniny—
kurę iedną, jay sztuk dziesięć, grzybów
kopę iedna. Dom szósty, gruntu czwierć
iedna, koni dwoie, wołów dwa, Kiryła
Blizniuk, żona Ahapa, córka Marja, Matru-
na, brat Iwan, żona Aksinia, córka Aryna,
Parasia, pańszczyzny męskich dni dwa,
kobieci dzień ieden, gwałtu męskich dni
dwa, kobieci dzień ieden, czynszu złoty
ieden, groszy iedynaście, daniny — kur
sztuk dwie, jay sztuk dwadzieście, grzybów
kop dwie, miodu garniec ieden. Dom
siódmy, gruntu pułczwierci, koń ieden,
wół ieden, Samus Koscicz, żona Łukierja,
syn Hapon, żona Zienowia. drugi syn Sie-
mion, Mialjan, córka Darya, Anna, pań-
czczyzny męskich dni dwa, kobieci dzień
ieden, gwałtu męskich dni dwa, kobiecich
dni dwa, czynszu groszy dwadzieście у
puł, daniny—kurę iedną, jay sztuk dzie-
sięć, grzybów kopa iedna. W rubrykach
summa dymów siedm, gruntu włoka iedna,
czwiercie dwie, koni trzynaście, wołów
ośmnaście, pańszczyzny dni męskich czter-
naście, kobiecich dni dwanaście, gwałtu
męskich dni siedmnaśeie, kobiecich trzy-
naście, czynszu złotych ośm, groszy sześć,
daniny kur sztuk dwanaście, jay kop dwie,
grzybów kop dwanaście, miodu garcy czte-
ry у puł.

Punkta wsi Horek wielmożnemu Za-
manskiemu. Primo. Powinność wsi Horek
wedle umowy у dokumentów wyrażone
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inwentarzem w rubrykach tak męska jako
у kobiecia. nie przemieniając z kobieciey na
męską, w naturze odbywana b\ć powinna.
Secundo. Taż pańszczyzna od wzchodu aż
do zachodu słońca ma być zarabiana. Ter-
tio. Która chata odrabia pańszczyzny dni •
pięć, to jest mężczyzna trzy dni, kobieta
dwa dni, tedy prócz sprzężaju za dni mę-
skie kobieta osobno z broną, lub do wo-
żenia gnoju dzień ieden, piąty zaś kobieci
pieszy, toż do robiących dni cztery, dwa
dni z wołami, a dzień kobieta z koniem,
czwarty pieszo. Kto robi dni trzy — dwa
dni z uprzężą, a trzeci pieszą. Dwudniowy
dzień z sochą, a drugi dzień z koniem
kobieta zarabiać ma, że takowym sposo-
bem kobiety używane być mają do bron,
lub do wywożenia gnoju, szczególnie do
uprawy roli od wiosny aż do ukończenia
jesiennego usiewu, a zimą w naturze ko-
biety z czym dwór każe odsługiwać mają
jaki iest wyraz w rubrykach, fhiarto- Że
takowa pańszczyzna z każdey chaty w każ-
dym tygodniu, nie zostawuiąc na dni póz-
nieysze, do robocizny odbywana być ma.
Quinto. Na prostopolu dwie sochy na
mórg, równie у dwie brony stawione być
maią, oraz у na pasiekach wyrobionych w
rzadkich pniach, a zaś na nowinach, wy-
dzierkach у w gęstych pniach pasiekach
hurtem jak orać, tak też bronować przy
widzu dwornym powinni, z wolną wyprze-
żą na paszę, a po wyoruniu takowego
morgu у po zabronowaniu utrzymywani na
pańszozyźnie być nie maią. Sexto, Gwał-
tów dziewięć z osób w rubrykach wyrażo-
nych przez lato maią odbyć, z których
dziewięciu gwałtów cztery w każdym gwał-
cie po iednym tylko koniu z każdey cha-
ty, resztę dni pieszą; w tych czterech
gwałtach do wożenia wedle potrzeby dwo-
ru użytcmi być maią, pięć gwałtów zupeł-
nie pieszą, z ostrzeżeniom, że iedna za
drugą osobę w gwałcie wymienionym od-
bywać niema, a to w tym wypadku • idą-
ce dziewki za mąż, parobek w prymy przy-
slaiący do inney tyle wsi Bohuszewickiey
lub Hanuckiey, odumarły ile osób ubędzie,

za tych odrabiać nie powinna chata, chyba
by że w tey że chacie za odbyłe osoby
podrostki, parobczaki lub dziewki od lat
trzynastu znaydbwały się zgodne do odro-
bienia gwałtu wolno używać. Septimo.
Czynsze у dań w rubrykach położoną bez
zamitrężenia o świętym Marcinie każda
chata oddawać powinna, zastrzega się ied-
nak względem dani. iż w przypadku ieśli-
by chłop nie miał in natura którey dani-
ny, tedy wielmożny possesor wedle taxy
inwentarzowey zapłatę brać ma. Octavo.
Stróża rocznego taż wieś prócz pańszczyz-
ny у gwałtów do tego folwarku przystawić
powinna, opłata zaś od dworu Bohuszewic-
kiego ma być oneinu' udysponowana, a
odzienie dla onego- ciż włościane Horeccy
dawać mah, na chlebie ma być w. posse-
ssora wedle dobrowolnego umówienia sie z
wielmożnym possessorem. Nono. Za odeb-
ranie gruntów pod folwark od chłopów
Horockich bonifikuiąc szkodę ouych w na 1

grodę dozwala się pasieki rozrabiać, byle-
by nie przy skarbowych gruntach za wied-
zą dziedzica, gdzie wielmożny possessor
niema onym przeszkody czynić do wyro-
bienia. Decimo. Palenie popiołów у dowo- ; v

żenię onyeh do ardaszni wedle dysparty-
mentu bromie być nie maią. Decimo primo.
Chociaż arenda Korecka importowała dzie-
dzicowi sześćset pięćdziesiąt złotych pol-
skich, gdy iednak wielmożny possessor ro-
zumieiąc być niepewną, przyiąć iey do in-
traty podaiącey się nie chce, у aby dzie-
dzic sam arędarza ustanowił /ydą, zapo-
biegaiąc za'tem dziedzic stracie swoiey wy-
dał kontrakt Лгуі, arędarzowi Bohusze-
wickiemu, który corocznie sześćset pięć-
dziesiąt złotych wielmożnemu possessorowi
wypłacać będzie. Ji-śliby zaś arędarz w ja-
kiey części possessorowi nie wypłacił się,
tedy te dziedzic corocznie oddać obowią-
zuie się; zastrzega zatem dziedzic, primo—
aby wielmożny possessor żadnych towarów
u chłopów nie kupował, secundo — nie
szynkowa! wódki ze szkodą arędy Bohu-
szewickiey у Horeckiey, która ieśliby się
okazała, bonifikować onę wielmożny posse-
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ssor będzie obowiązanym, wolność iednak
przedawania wódki hurtem wielmożnemu
possessorowi nie tamuie się. Decimo tertio.
Zaleci wielmożny possessor pod surową karą
włościanom Horeckim, aby w młynie Bohusze-
wickim mieli. Decimo secundo. Podymne
maiące się przez wielmożnego possessora
wybierać z włości Horeckiey ma być przez
niego za kwitami do dworu Bohuszewic-
kiego importowane. Decimo tertio. Wszyst-
kie nakoniec obowiązki prawem у asseku-
racyą obięte у wyszczegulnione dziedzic
nienaruszenie zachować у dopełnić przy-
rzeka, nawzaiem aby w. possessor nad
punkta у warunki, w prawie у assekura-
cyi wyrażone, ze szkodą iego nic nie czy-
nił zastrzega. Decimo ąuarto. Bez wiedzy
dziedzica dziewek za mąż у parobków w
prymy do cudzey włości w. possessor nie-
ma wydawać zastrzega się. Decimo ąuinto.
W przypadku ognia na którego gospoda-
rza, takiego całą wsią maią zabudować z
swoich dni, a nie z pańszczyzny. Decimo
sexto. Wołów у koni roboczych wieś Hor-
ki у Słoboda Horecka bez wiedzy pobse-
ssora niema sprzedawać, ale za pozwole-
niem. Decimo septimo. Dyspartyment wyz-
naczoney ordynacyi dla gospodyni, dziewki
у pastuchów to iest na miesiąc żyta os-
mina iedt.a, na przywarek jęczmienia, gry-
ki lub grochu osminy pół," soli kwarty
dwie, okrasy funtów trzy, pieniędzy na
rok złotych dziesięć. Co do odzienia kożuch
na zim dwie, siermięga, pas, czapka, spod-
nie, bielizny po par trzy na rok ieden,
która ordynacya у oplata ma regularnie
dochodzić. Decimo octavo. Miodu aby z
pszczołami chłopi nie' darli zaleca się.
U tego inwentarza podpis u spodu, adskryp-
суа у na drugiey stronic adnotacya takoż
z podpisami, oraz assekuracya z podpsem
IW. Lipskiego temi słowy: Takowy inwen-
tarz na mocy mnie daney od jaśnie wiel-
możnego dziedzica pana moiego sporzą-
dziwszy podpisuię Att. Illaszewicz. Chociaż
w opisaniu ludności folwarku Agripina
obięte zostały budowle warzywńia, jownia
у chlewek, te iednak iako nie funduszowe

у niezgodne z planta, zostawuie się wol-
ność Imści panu Noakowskiemu zabrać, a
wielmożny possessor bonifikować nie iest"
obowiązany. Iłlaszewicz naymocniey waruie
się, aby wielmożny possessor sideł у żelaz
na zwierza nie stawiał i iego nie bił. An-
toni Zamoyski s^ambellan Jego Królewskiey
mości. Takowy inwentarz rewersalny ia
niżey piszący się wziąwszy summę na za-
staw folwarku Horek podaiącego się w
possessyą trzyletnią wielmożnemu imści
Kaietanowi у Honoracie z Wańkowiczów
Kleczkowskim, koniuszycom Łomżyńskim,
czerwonych złotych obrączkowych holęder-
skićh poiedynkowych sztuk tysiąc sześćset
у udzielnie na oblig sztuk pięćset corocz-
nie z góry prezentować się powinney, a w
terminie okupna razem z summą.zastawną,
opłacić się mianey w całości zachowuię у
potwierdzam у że wedle tegoż inwentarza
у prawa wielmożnemu Antoniemu Zamoy-
skiemu dotąd służącemu pomieniony fol-
wark Horki z usiewem żytnim у jarzyn-
nym, iaki teraz aktualnie in fundo znnydu-
ie się w roku taraznieyszym tysiąc siedm-
set dziewiędziesiąt siódmym, miesiąca apry-
la dwódziestego trzeciego dnia novi stili
w possessyą trzyletnią zastawną nieza-
wodnie tymże wielmożnym Kleczkowskim
ma być podany у wedle warunków prawa
wielmożnemu Zamanskiemu służącego pos-
sydowany, przez ichmościów będzie nayuro-
czyściey waruię у zabezpieczam Kantt.
Względem arendy Horeckiey podaiąc ią do
intraty nie więcey iak złotych polskich
czterysta za wzaiemnym na to zgodze-
niem się у to moio własnoręczne pismo
na mocy plenipotencyi od jaśnie wielmoż-
nego hrabi Kazimierza Zawiszy, ireneral —
majora у kawalera mnie daney, podpisem
stwierdzam. Datt w Mińsku tysiąc siedm-
set dziewięćdziesiąt siódmego miesiąca
Marca dwóilziestego szóstego dnia. Xawery
hrabia Lipski sowietnik у kawaler. Jakowy
inwentarz za podaniem przez wyż. wyra-
żonego wielmożnego imści pana Kaietana
Kleczkowskiego, koniuszyca ziemi Łom-
żyńsk:ey, sądownie do akt iest w xięgi
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ziemskie powiatu Ihumeńskiego przyicty у
zapisany Ewaryst Słotwiński, sędzia ziem-
ski powiatu Ihumenskiego. Jan Kudzino-
wicz, p:sarz ziemski powiatu Ihumen-
skiego.

ІІзъ акт. кн. Игуменскаго пов товаго суда за 1797—9
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Инвентарь им нія Кржченишки въ Виленскомъ
воеводств .

Aktykacya inwentarza maiętności Krzcze-
niszek z opisaniem wszelkich remanen-
tów pieniędzy, zboża różnego, mąki, krup,
okrasy, trunków у inney proweniencyi z
opisaniem obory, ptactwa у naczyń rozma-
itych z wyszczegulnieniem liczby włościan,
ich daniny. opłaty, powinności ettra
JW. J. X Xawera Bohusza, prałata ka-
tedry Wilen.,^ kawalera orderu S. Stanis-
ława JPP. Świętorzeckim w dyspozycyą
podanego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
t-zwartego, miesiąca Nowembra dziesiątego
dnia.

Przed aktami ziemskiemi wwdztt. Wi-
leńskiego stanąwszy osobiście W- J- Pan
Jerzy Jastrzębski, szambelan J. K, mości,
inwentarz maiętności Krzczeniszek z opi-
saniem wszelkich remanentów pieniężnych,
zbożowych, mąk, krup, okrasy, trunków у
inney proweniencyi z opisaniem obory, ko-
ni, ptastwa, naczyń różnych, tudziosz licz-
by włościan, ich opłaty, daniny, powinno-
ści etc. jaśnie w. Jm. xiędza Bohusza,
prałata katedry Wilen. kawalera orderu Ś.
Stanisława JPP. Świętorzeckim w dyspo-
zycyą podanego do akt podał, który co do
słowa w xięgi ziemskie wwdzttwa Wileń-
skiego z samego autentyku wpisuiąc tętni
następuiącemi wyraża się słowy.

Inwentarz maiętności Krzczeniszek z

opisaniem wszelkich remanentów idq.; pie-
niędzy, zboża różnego, mąki. krup, okrasy,
trunków у inney proweniencyi z opisaniem
obory, koni, ptactwa у naczyń rozmaitych,
tudziesz z wyszczegulnieniem liczby wło-
ścian, ich opłaty, daniny, powinności etra
JW. JX. Ха ега Bohusza, prałata kated-
ry Wileńskiey,^ kawalera orderu Ś Stani-
sława, JPP Świętorzeckim w dyspozycyą
podany na rok tysiąc siedmset dziewię-
dziesiąt trzeci, a die deciina septima inen-
sis Junij poczynaiący się, a w roku tysiąc
siedmset 'dziewięćdziesiąt czwartym uodem
dio et mensę kończyć się maiący in fundo
sporządzony. Tabella prowentów pienięż-
nych maiętności Krzczeniszek . z arend,
czynszów у remanentów wszelkich na wło-
ścianach pozostałych z wyrażeniem icli
imion, nazwisk у opisaniem wielości od
każdego у remanentu na rok tysiąc siedm-
set dziewięćdziesiąt trzeci, a die vigesima
tertia aprilis poczynaiący się do wybiera-
nia sporządzona.

Wieś Wiłeyki. Liczba włościan, pro-
went pieniężny do wybrania z roku tysiąc
siedmset dziewięćdziesiąt trzeciego w rub-
rykach. Czynsz, aręda, podymne у czopo-
we, morgowe, sianożętne у młynowe z re-
manentów у pożyczek, komput (złote, gro-
sze). Pierwszy szlachcic J. P. Roman Jer-
nielecki prowentu pieniężnego czynszu z
arędą złlch sto dwadzieście, podymnego z
czopowym złotych siedm, komput zlł. sto
dwadzieście siedm. Drugi ciągły Jerzy Si-
powicz z prowentu pieniężnego, podymne-
go у czopowego złlch siedm, morgowego
sianożętnego у młynowego złlch cztyry, z
remanentów у pożyczek złotych ośin, kom-
put zllch dziewiętnaście. Trzeci ciągły Jó-
zef Matykanis z prowentu pieniężnego, po-
dymnego у czopowego złotych siedm, z
remanentów у pożyczek złotych pięćdzie-
siąt sześć, komput złotych sześćdziesiąt
trzy. Czwarty ciągły Stanisław Marszałko
z prowentu pieniężnego, podymnego у czo-
powego złotych siedm, e komput złotych
siedm. Piąty szlachcic" J. P. Stanisław
Pietkiewicz prowentu pieniężnego, czynszu
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z a redy złotych sto dwadzieście, podynme-
go у czopowego złotych siedm, morgowe- ;
go, siariożętnego y- młynowego złotych
dwadzieście cztyry, z remanentów у poży-
czek złotych trzydzieście dwa, komput zło-
tych sto ośmdziesiąt trzy. Szósty szlach-
cic ,1. P. Jan Klimowicz prowentu pienięż-
nego czynszu z arędą złotych sto, podym1

nego у czopowego złotych siedm, morgo-
wego, sianożęt.iego у mlynoweuo złotych
szesnaście, komput złotych sto dwadzio.ście
trzy. Siód ny czynszownik Stefan Czere-
szenko prowentu pieniężnego czynszu z
arędą złotych sto dwadzieścio, podymnego
у czopowego zlłch siedm, komput złotych
sto dwadzieście siedm. Ośmy czynszownik
Filip Onanim ])rowentu pieniężnego, czyn-
szu z arędą złotych czterdzieście, podym-
nego у c/.opoweiro zlłch siedm, morgowe-
go. sianożętnego у młynowego ztłch trzy
z remanentów у pożyczek złlch ośm. komput
zł Ich pięćdziesiąt ośm. Dziewiąty czyn-
szownik: Jan Gieja, ślusarz, prowentu pie-
niężnego czynszu z arędą złłch sto dwa-
dzieście, podymnego у czopowego złłch
siedm, z remanentów у pożyczek ztłch sto'
sześćdziesiąt dwa, groszy szesnaście, kom-
put złotych dwieście ośmdziesiąt dziewięć,
groszy szesnaście. Dziesiąty czynszownik
Józef Cilewicz prowentu pieniężnego czyn-
szu z arędą zł Ich sto dwadzieścia, podym-
nego у czopowego złlch siedm, z rema-
nentów у pożyczek złłch czterdzieście,
komput złłch sto sześćdziesiąt siedm. Je-
denasty szlachcic JP. Jan Burneyko pro-
wentu pieniężnego czynszu z arędą złlch
sto dwadzieście, podymnego у czopowego
złłch siedm, komput zlłch "sto dwadzieście
siedm. Dwunasty szłachcie JP. Ignacy
Zarzecki, prowentu pieniężnego czynszu z
arędą z]łch sto dwadzieście, podymnego у
pożyczek złłch czterdzieście. komput zlłch
sto sześćdziesiąt siedm. Trzynasty czynszow-
nik, Mikitonek, rusak, prowentu pieniężnego
czynszu z arędą złłch czterdzieście, podym-
nego у czopoweiro złłch siedm. komput
złłch czterdzieście siedm. Czternasty żyd
Judei, arendarz, prowentu pieniężnego

czynszu z arędą zlłch tysiąc czterysta ośm-
dziesiąt cztery, podymnego у czopowego

• złlch dziesięć, morgowego, sianożętnego
у młynowego złłch sześćdziesiąt, komput
złlch tysiąc pięćset pięćdziesiąt cztery. La-
tus wsi Wileykow prowentu pieniężnego
złotych dwa tysiące pięćset cztery, podym-
nego у czopowego złotych sto ieden, mor-
gowego,, sianożętnpgo у młynowego. zło-
tych sto siedm, z remanentów у pożyczek
złotych trzysta czterdzieście sześć, groszy
szesnaście, komput złotych trzy tysiące
piędziesiąt ośm. groszy szesnaście.

Zaścianek Zwigany, Piętnasty szlachcic
JP. Jerzy Klimowicz prowentu pieniężne-
go zlot\ch sto dwadzieście,- podymnego у
czopowego zlłch siedm, monrowego, sia-
nożętnego у młynowego złlch dwanaście,
komput złotych sto trzydzieście dziewięć.

Wieś Bontkuny. Szesnasty szlachcic i/
JP. Józef бїїгїїеуко prowentu pieniężnego
czynszu z arędą zlłch sto dwadzieście. po-
dymnego у cz')powo£ro złłch siedm, kom-
put zlłch sto dwadzieśi-ie siedm. Siedin-
nasty ciągły Maciey Mutykanis prowentu
pieniężnego czynszu z arędą zlłch siedm,
komput zlłch siedm. Ośmnasty boiar Ka-
zimierz Grieja prowentu pieniężnego czyn-
szu z arędą zlłch tr/ydzieście, podymne-
go у czopowego złlch s;edm, komput złłch
trzydzieście siedm. Dziewiętnasty boiar
Marcin Janufiui prowentu pieniężnego
czynszu z arędą' złlch trzydzieście, podym-
ПЄІГО у czopowego złlch siedm. komput
zllch trzydzieście"siedm. Dwudziesty szlach-
cic JP." Dyrmont. prowentu pieniężnego
czynszu z arę lą zlłch sto dwadzieście. po-
dynme2o у czopowego złlcii siedm. kom-
put zlłch sto dwadzieście siedm. Dwudzie-
sty pierwszy szlachcic .1P. Kazimierz Szy-
manowski prowentu pieniężnego czynszu
z arędą zlłch sto. [podymnego у czopowe-
go złlch siedm. Dwudziesty drugi szlach-
cic JP. Mickiewicz prowentu pieniężnego
czynszu z arędą złotych ośindziesiąt, po-
dymnego у czopowego zlłch siedm, kom-
put złfch ośmdziesiąt siedm. Dwudziesty
trzeci szłachcic JP. Poczopowicz prowentu
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pieniężnego czynszu z arędą. zlłch sto, po-
dyinnego у czopowego zlłch siedm, kom-
put zllch sto siedm. Latus zaścianku Zwi-
gan у Bonkun^ Piouentu pieniężnego
czynszów z arędą złlch siedmset, podym-
nego у czopowego zllch sześćdziesiąt trzy,
morgowego, sianożętnego у młynowego
złlch dwanaście, komput zlłch siedmset
siedmdziesiąt pięć.

Zaścianek Dauknie. Dwudziesty czwar-
ty czynszownik Zmitruk, rusak, prowentu
pieniężnego czynszu •/. arędą zllch sto
dwadzieście, podymneiro у czopowego złłch.
siedni, komput zlk-h sto dwadzieście
siedm.

Zaścianek • Skorobaciszki. Dwudziesty
piąty szlachcic JP. Andrzey Bielacki pro-
wentu pieniężnego czynszu z arędą zllch
sto dwadzieście, podymuego у czopowego '.
złłch siedm, komput złłch sto dwadzieście
siedm.

Wieś Łankszdany. Dwudziesty szósty
Tomasz Jukszta, woyt, prowentu pienięż-
nego czynszu z arędą zlłch trzydzieście,
podymnego у czopowego złlch siedm,
komput trzydzieście siedm. Bojarowie: Ma-
teusz Guia, prowentu pieniężnego z arę-
dą złłch dwadzieście dwa, podym-
nego у czopowego zlłch siedm, komput
dwadzieście dziewięć. Maciey Guia, pro-
wentu pieniężnego czynszu z arędą zlłch
dwadzieście dwa, podymnego у czopowego
zllch siedm, komput złłch dwadzieście
dziewięć- Jan Guia, prowentu pieniężnego
czynszu z arędą zlłch trzydzieście, podym-
nego у czopowego złlch siedm, komput
złlch trzydzieście siedm. Stanisław Janu- •
szys prowentu pieniężnego czynszu z arę-
dą złlch dwadzieście dwa, podymnego у
czopowego zlłch siedm, komput złłch
dwadzieście dziewięć. Jan Januszys pro-
wentu pieniężnego czynszu z arędą złłch
trzydzieście, podymnego у czopowego złłch
siedm, komput zlłch trzydzieście siedm.
Jerzy Jakszta, prowentu pieniężnego czyn-
szu z arędą złłch dwadzieście dwa, po-
dymnego у czopowego złłch siedm, kom-
put złotych dwadzieście dziewięć. Latus

zaścianków Dauknia, Śkorobaciszek у wsi
Laukszdanow prowentu pieniężnego czyn-
szów z arędą złotych czterysta ośmnaście,
podymnego у czopowego złotych sześć-
dziesiąt trzy, komput złlch czterysta ośm-
dziesiąt ieden. , ,
' Za sprzedane przez aukcyą rozmaite
fanty wedle osobney specyfikacyi w linji
z remanentów у pożyczek zapisano złlch
sto dwanaście, grosz ieden, komput sto
dwanaście złotycri, grosz ieden. Sumina
summaruni z czynszów у aręd złotych trzy
tysiące sześćset dwadzieście dwa, z podym-
nego у czopowego złotych dwieście dwa-
dzieście siedm. z morgowego, sianożętne-
go у młynowego złłch sto siedmnaście, z
remanentów у pożyczek złłch czterysta
pięćdziesiąt ośm. groszy siedmnaście, w
kompucie złotych cztery tysiące czterysta
dwadzieście sześć, groszy siedmnaścm.

Tabełla daniny od boiar należney, ku-
ry (sztuki), jayka (kopy. s/.tuki). Z Bontkun
Marcin Januszys, kur sztuk cztery7~~~ffaiek~
dziesięć. Kazimierz Guia, kur sztuk czte-

• ry, jaiek dziesięć. Z Łowkszdancow To-
masz Jukszta, kur sztuk cztery, jaiek
dziesięć. Kazimierz Januszys, kur sztuk
cztery, jaiek sztuk dziesięć. Mateusz Guia,
kur sztuk trzy, jaiek sztuk ośmnaście.
Maciey Guia, kur sztuk trzy, jaiek sztuk
ośm. Jan Guja, kur sztuk' cztery, jaiek
sztuk dziesięć. Stanisław Januszys, kur
sztuk dwie, jaiek sztuk pięć. Jan Janu-
szys, kur sztuk cztery, jaiek sztuk dzie-
sięć. Summa daniny facit kur sztuk trzy-
dzieście dwie, jaiek kopa iedna, sztuk
dwadzieścia iedna.

Opisanie powinności włościan. Co do bo-
iarów w Ławkszdancach. 1-mo- Każdy w
czasie roboczym letnim, albo kiedy się
dworowi podobać będzie, z uprzężą poie-
dynkową z włoki swey gruntu dwoygiem
z chaty, to iest mężczyzna z utrynikiem
(licząc w to co się udzielaią między pa-
nem a włościanami umowę za skassowa-
ną powinność na zawsze odbywania drogi
do Eygi postanowiło) po siedm niedziel,
to iest^dni czterdzieście dwa odsłużyć po-
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winien' Hol гцка влйе .'grunta nie-są rownei
ale stoscj^nie^.doymóżnbsciwyrobku ' trzy*
nfane^-zatem .wiele: kto, służy /.-dworowi, w
typa 'ішарсц specyfice' składa się. Z Łauk-
sż(i4ncQW:/W!?ubrykacb mężczyźni,; utryn-'
nikii; Pierwfezy Tomasz 'Jukszta, woyt,> dni
męskich' ćzterdzieśbie dwa, utryników ezter-
dzieśćie' dwa; Drugi Kazimierz Jahuszys
dni męskich ćzterdzieście,t dwa;, utryników
ezterdzieścię .dwa>; Trzeci Mateusz Guia,
dni: męskich •tr^ydzieście-frzy, utryników '
trzydzieście trzy.«Czwarty Maciey Guia
dni męskich trzydzfeście trzy, utrynickich
trzydzieście trzy..;;Fiąty: Jan Guia, І dni
męskich czterdzieśćie/:: dwa, : utryńickicli
czterdzieśćie dwa. Szósty Stanisław Janu~
s/.ys. dni męskich czterdzieśćie dwa, utry-
niekich czterdzieśćie dwa. Siódmy Jan Ja-
riuszys, : dni męskich ; czterdzieśćie dwa,
utrynickich ezterdweście , Uwa: Z Bortkun.
Ósmy. Kazimierz &uia,. dni' męskicTTczteir
d/ieście dwa, utrynickieh/czterdzieście dwa.
Dziewiąty "Marcin Januśzys, dni męskich
czterdzieśćie dwa, utrynickich czterdzieśćie
dwa. 2-do, podymne, czynsz у danina od
tychboiarów corocznie dworowi należące,
według dawnych ustaw: dotąd exekwowa~
ne, widzieć w tabelli wyż wyrażoney. Ter-
tio, każdy boiar Łowkszdaiiski z.chaty na
rok dwa razy, ieden zimową porą drogę
do Wilna odbyć, powinien. Co do czyn-
szownikow, Stefan Marcinów,. rusak, w
roku po dni dziesięć z iitrynikiem takoż
dni dziesięć iść maiącym . odbyć powinni.
Co do ciągłych w Wiłeykach у Bortku-
nach, primo. włościanie nie czynsźńwtbd
pańszczyzny do którey dawniey byli obo-
wiązani, uwolnieni z pola swoiego, tak
ozimego jak jarego у równie, iako у łąk
tr/ecinę czyli trzeci snop w naturze
dworowi oddawać maią. Seeundo. Prócz
tego na porooc dworowi w gospodarstwie
z czym у kiedy dwór kaie samowtor ż
chaty, to iest z iitrynikiem trzydzieście
dni mężczyzna, ш trzydzieście utrjnik na
rok odbywać ronią. Tertio. Na ktżdy шіе^
itąe po Шпетш z chaty dwa gzarwarki
odbyć maią, ieden na dwór, drogi na

wspólną włościan :potrzebę, .z fcyin'wszakże"
ostrzeżeniem, że powinność ązarwarliu nie
koniecznie /iest .do.- każdego przywiązaną:
miesiąca, ale opuszczoną w czasie polowey
roboty, w drugim mniey gorącem miesią-
ou odbytą być nioże, /dość' aby.':w roku
okrąsrJym wszystkie odbyte by 1 у.. Quartq.
Od S- Michała po pierwszey :niedzieli w
poniedziałek, aż; do S. Jerzego; na każdy
tydzień po iednym- ż chaty troie okurków
do młoćby, a gdyby tey przebrało si<c,vte-
dy z przęślicami do,.przędzy troie piiłnoe-
kow odbyć powinni. Quinto. Ponoono kole-?
ią do przerąbania drew na kuchnią, do
opalenia pieców, рііпо апіа ogniów palą»
cych się у do budzenia w swey porze do
robot czeladzi folwarczney dawnym zwy-
czaiem trwać będą, wszakże któremu Ьоі у
wypada ponocnego, a na ówczas będzie u
dworu /na robocie, tedy, nie czekaiąc za-
chodu słońca, dwuma przynajmniey godzi"
nami, dla przygotowania się na ponocne
do domu uwolnionym być ma. Sexto. Na
plewidło ogrodów у zebrania z nich wa-
rzywa, wytarcie lnu, postrzyźenia owiec,1

wespół z dwornemi dziewkami, ciągli tylko
po iedney z chaty użyte będą z pomiar^
kowaniem, aby tą daremnicą ich nie ucią-'
żyć. Septimo. W zimie każdy z chaty na
opał do dworu wywieść powinien na trzy
krzyżowe sążnie drzewa, kobiety zaś z
dwornego lnu pod wagą wydawać się zwyki*
lego talek tkackich cienkich dziesięć, z
których talka ma mieć łokieć dłużyny w
pasmach nitek dwadzieście, a w szersz pas»
mów trzydzieście wyprząść powinni. Octa#
yo Za wołność łyków darcia у zbierania
jagód w lesie, każdy do dworu da z cha-
ty po garcu iednym poziomków, garcu
malin, garcu orzechów świeżych, wianku
czyli kopie borowików у łjkow na parę
łapeiów. Ostrzega się iednak, że w któryifl
roku. czegokolwiek z tego zabrakło, wolni
nie tylko od przystawienia, ale nawet i od
opłaty iego będą. Nono. W czasie zimo-
wym za intereisem tkarbowym dwie pod-
wody do Wilna kolejno odbyte byó powin-
иІ0. Spaimarfnsz dni юЬошусЬ, z denomi<*
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nacyą włościan, przez których one odby-
wane być maią. (Mężczyźni, utrynniki, dnie
i włoki). Tomasz Jukszta, woyt, dni męs-
kich czterdzieście dwa, dni utrynickich
czterdzieście dwa, trzyma włókę iedną.
Kazimierz Januszys, dni męskich czter-
dzieście dwa,, dni utrynickich czterdzieście
dwa, trzyma włókę iedną. Mateusz Gruia,
dni męskich trzydzieście trzy, dni utrynic-
kich trzydzieście trzy, trzyma trzy ezwier-
ci włoki. Maciey Guia, dni męskich trzy-
dzieście trzy, dni utrynickich trzydzieście
trzy, trzyma trzy czyyierci włoki. Jan Guia,
dni męskich czterdzieście dwa, dni utry-
nickich czterdzieście dwa, trzyma włókę
iedną. Stanisław, Januszys, dni męskich
dwadzieście ieden, dni, utrynickich dwa-
dzieście ieden, trzyma pulwłoki. Jan Ja-
nuszys, dni męskich czterdzieście dwa, dni
utrynickich czterdzieście dwa, trzyma włó-
kę iedną. Kazimierz Guia, dni męskich
czterdzieście dwa, dni utrynickich czter-
dzieście dwa, trzyma włókę iedną. Marcin
Januszys, dni męskich czterdzieście dwa,
dni utrynickich czterd?.ieście dwa, trzyma
włókę.iedną. Stefan Marcinów, rusak, dni
męskich dziesięć, dni utrynickich dziesięć,
włókę trzyma iedną. Filip Ananin, dni
męskich dziesięć, dni utrynickich dziesięć,
trzyma włókę-iedną. Jorzy Sipowicz, dni
męskich trzydzieście, dni utrynickich trzy-
dzieście, trzyma włókę iedną. Józef Maty-
kanis dni męskich trzydzieście, dni utry-
nickich trzydzieście, trzyma włókę iedną.
Stanisław Marszałko, dni męskich trzydzie-
ście, dni utrynickich trzydzieście, trzyma
włókę iedną. Maciey Matykanis, dni mę-
skich trzydzieście, dni utrynickich trzydzie-
ście, trzyma włókę iedną. Oguł dni robo-
czych męskich dni czterysta siedmdziesiąt
dziewięć. Nie liczą się tu iako przypadko-
we dni, które albo za pożyczkę, albo za
przedaż, albo z innego powodu od swoich,
czy cudzopancow będą zawinione.

Specyfikacya obory Krzczoniskiey. Sztu-
ki, lata. Jeden buhay Isiwy bez żadnęy
odmiany lat dziesięciu, eden buhay siwy
bez odmiany lat czterech, dwa woły siwe

bez odmiany po lat dziesięć, ieden wół
siwy bez żadney odmiany lat sześciu, ie-
den wół siwy bez odmiany lat czterech,
dwie krowy doyne siwe bez odmiany po
lat dziesięć, .iedna krowa doyna z krót-
kim ogonem lat dziesięciu, iędna, ditto z
czarną szyią lat dziesięciu, pięć ditto siwe
bez odmiany lat dziewięciu, trzy ditto lat
sześciu, • iedna ditto lat czterech, iedna
krowa jałowa siwa bez odmiany lat dzie-
sięciu, iedna ditto lat dziewięciu, iedna
ditto z szarą szyią lat siedmiu, iedna
ditto z czarną szyią lat siedmiu, cztery
ciołuszki siwe bez odmiany lat czterech,
ieden byczek siwy lat dwóch, cztery ditto
w pierwszym roku, dwa byczki cielęta
tegoroczne. Oguł bydła ukraińskiego: —
buhaiów dwa, wołów cztery, krów doynych
trzynaście, jałowych cztery, ciełuszek sześć,
byczków dziewięć, cieląt byczków tego-
rocznych dwa. In summa sztuk czterdzie-
ście. Bydło: domowe. Jeden wół bury z
brzuchem białym lat sześciu, dwie krowy
doyne ryże bez ' odmiany lat . dziesięciu,
iedna ditto bura lat dziesięć, • iedna ditto
czarna lat dziesięć, iedna ditto bura lat
iedenastu, iedna ditto ryża białoboka lat
iedenastu, iedna ditto buro-gniada łat
dziesięciu, iedna ditto pstrokata lat dzie-.
sięciu, iedna ditto bez rogu iednego lat
dziewięciu, iedna ditto pstrokata lat ośmiu,
trzy ditto płowe lat ośm, iedna ditto pło-
wa lat siedmiu, iedna ditto bura lat sześć,
iedna krowa ryża bez odmiany pierwiastka
lat sześciu, iedna ditto płowa lat pięciu,
dwie.krowy ryże bez odmiany pierwiastki
lat czterech, iedna ryża bez odmiany prze-
doyka lat dziesięciu, iedna przedoyka ryża
z grzbietem białym lat dziesięciu, iedna
ditto płowa lat dziewięciu, trzy ditto bure
lat ośmiu, iedna ditto płowa lat ośmiu,
iedna ditto pstrokata z łysiną lat siedmiu,
iedna ditto pstrokata ryża lat sześciu, ied-
na jałowicą ciemnobura lat iedenastu, ied-
na ditto pstrokata ryża lat sześciu, jedna
jałowica ciemnobura lat iedenastu, iedna
ditto bura lat ośmiu, iedna ditto płowa
lat ośmiu, iedna ditto ryża lat siedmiu,
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iedna ditto bura lat sześciu, ' dwa byczki
ryże-bez odmiany lat Itrzech, ieden by-
czek czarny bez odmiany lat trzech, ie-
den byczek bury bez odmiany lat trzech,
pięć byczków ryżych bez odmiany łat
dwóch, ieden byczek czarny lat dwóch,
dwa byczki bure lat dwóch, ieden byczek
płowy roku pierwszego, dwie eieluszki ry-
że bez odmiany lat trzeeh, iedna ciel usz-
ka bura bez odmiany lat trzech, trzy cie-
luszki ryże bez odmiany lat dwóch, iedna
cieluszka płowa iednolatka, cztery ciełusz-
ki ryże iednolatkie, cztery ditto czarne
iednolatkie, iedna ditto pstrokata iednolat-
ka, tegorocznych byczków dwa, cieluszka
płowa iedna, bura iedna, pstrokata iedna.
Oguł bydła domowego: wół ieden, krów
doynych piętnaście, pierwiastek cztery,
przedoiek dziewięć, jałowic pięć, byczków
trzyletnich cztery, cieluszek tryzletnich
trzy, byczków dwóletnich ośm, ćiełuszek
dwóletnich trzy, byczek pierwśzoletni ieden,
cieląt pierwszoletnich trzynaście, cieląt
tegorocznych pięć. In summa sztuk siedm •
dziesiąt ieden. In uniwersum bydła ukra-
ińskiego у domowego:—buhaiów dwa, wo-
iów pięć, krów doynych dwadzieście ośm,
pierwiastek c/iery, przedoiek dziewięć, ja-
łowic dziewięć, ćiełuszek czteroletnich czte-
ry, byczków trzyleinich ośm, cieluszek
trzy, byczków dwuletnich dziewięć, ćiełu-
szek trzy, byczków roczniaków pięć, ciełu^
szek piętnaście, cieląt siedmioro. Summa
summarum sztuk sto iedenaście.—Dalsza
specyfikacy bydła. Owce.—Baranów sztuk
trzy, owiec sztuk czterdzieście, baranków
sztuk trzynaście, owieczek sztuk dwadzie-
ścia sześć. Kozy.—Kozłów sztuk dwie.
W ogule owiec sztuk ośmdziesiąt dwie, w
ogule koz sztuk dwanaście. Świnie.—Kier-
noszów sztuk trzy, świń sztuk czternaście,
świnek sztuk pięć, wieprz ieden, podświń-
ków sztuk sześć, prosiąt sztuk dziesięć.
W ogule sztuk trzydzieście dziewięć. Konie,
rosłe, (sztuki, lata). Jeden kary, od Horo-
delskie^o, lat szesnastu, druiri kary naby-
ty w Wilkomirzu lat dwadziestu, trzeci
biały od x. Michalskiego lat piętnastu,

czwarty gniady z łysinką na łbie żeStrze-
szyna lat sześciu, . piąty dereszowaty z
Homla lat sześciu, szósta klacz gniada ze
Strzeszyna lat dziewięć, siódma klacz kara
ze Strzeszyna lat dwudziestu, ósma kłacz-
ka wiszniowo-gniada lat trzech,- dziewiąty
kary żrzebiec lat dwuch, dziesiąty gniady
zrzebiec, noga biała, lat dwóch, iedenasty
ogier kary lat cztery, dwunasty kary zrze-
biec tegoroczny. Oguł: ogier ieden, klaczy
trzy, koni pięć, zr/.ebćów trzy, sztuk dwa-

' naście. Konie polowe- trzynasty karo-gnia-
dy z Szyrwint lat dwunastu, czternasty
lat dwunastu, czternasta klacz karogniada
z Szyrwint lat iedenastu, piętnasty karo-
gnlady, kupny w Jaszko w i dzach, lat trzy-
nastu, szesnasty swlatlogniady lat dwu-
dziestu pięciu, siedmnasty ditto lat trzyna-
stu, ośmnasty, dziewiętnasty płowe bez od-
miany, w Pozelwie, lat piętnastu, dwu-
dziesty kasztanowaty, w Pozelwiu, lat dwu-
dziestti pięciu, dwudziesty pierwszy wil-
czaty, od złodzieia odebrany, lat trzynastu,
dwudziesta druga sztuka koń biały, od zło-
dzieia odebrany, od żyda, lat dwudziestu,
dwudziasta trzecia sztuka światłogniady
lat trzynastu, dwudziesta czwarta klacz
kara, kupna w Hucianie, lat trzynastu,
dwudziesta piąta sźTuKaT koń światłognia-
dy w Bohusławjszkach lat ośmnastu, dwu-
dziesta~szóśta~śźfuka płowy w Pozelwiu
lat" dwudziestu sześciu, dwudziesta siódma
sztuka myszaty, domorosły z łysinką у
chrapką białą lat ośmiu, dwudziesta ósma
sztuka gniady, domorosły z łysinką na łbie
lat siedmiu, dwudziesta dziewiąta sztuka
myszaty w Jaskowdziach lat ośmiu, trzy-
dziesta sztuka siwy od Szymanowskiego
lat ośmiu, trzydziesta pierwsza sztuka
kłaczka myszata, domorosła lat trzech,
trzydziesta druga sztuka koń myszaty,
domorosły lat dwóch, trzydziesta trzecia
sztuka kasztanowata z lysinką w Jaskow-
dziach lat dwuch, trzydziesta czwarta
sztuka gniady zrzebczyk lat dwuch, trzy-
dziesta piąta sztuka kara kłaczka lat
dwuch, trzydziesta szósta sztuka gniada
kłaczka iednoroczka, trzydziesta siódma

i /
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sztuka kłaczka.; kasztanowata itegorbczna,
.trzydziesta ósma sztuka;-zrzebrzyk -kary
tegoroczny. Oguł koni polowych: •• •' koni
sztuk szesnaście» klacz-dwie, zrzebiąt ośm,
efficit dwadzieścia sześć. Summa smutna^
rum. rosłych у polowych sztuk trzydzieście
Ośm'. . ' '• •

Kemanent ptastwa folwarku Krzćzeni*
szek. Indyki.—Indyk ieden, indyczek na-
sadkowych trzy, indycząt siedmioro, w ogule
sztuk iedenaśeie. Gęsi.—Gąsiorów . sztuk
t r } rJ* gęsi sztuk cztery, gęsiąt sztuk '
trzynaście, w ogule sztuk dwadzieście.
Kury.—Kogutów sztuk trzy, kokoszek na-
sadkowych sztuk dwadzieścia dwie, koko-
szek' paktowych sztuk dwadzieście cztery,
W ogule sztuk czterdzieście dziewięć.
Pszczół kłód dwanaście. Siana murożnego,
w odrynie złożonego, wozów trzysta, słomy
kulowey kop sześć, ditto tartey wozów
około ośmdziesiąt Kemanenta folwarku
(Jhrzczeniskiego. Zboże w ziarnie, (beczki,
czwiercie, ośminy, szesnastki. i garce).
Żyta beczek siedmdziesiąt cztery, szesnast-
ka iedna, garniec ieden, jęczmienia, be-
czek dwadzieście cztery, czwierci trzy, oś-
mina iedna, garcy pięć. Owsa angielskie-
go beczek iedenaście, czwierć iedna, owsa
ordjrnaryinego beczek dwadzieście ośm,
ośmina iedna, szesnastek trzy, gryki becz-
ka iedna, garcy ośm, grochu beczek dzie-
sięć czwierci trzy, ośmina iedua, bobu *oś-
mina iedna, konopi garniec ieden. Krupy,
krochmal:-krup jęczmennych ośmina iedna,
skesnastka iedna, garcy siedym, krochmalu
szesnastka iedna, garcy cztery- Mąka.
(Beczki, czwierci, ośminy, szesnastki i gar-
ce)k Mąki zytniey beczek trzydzieście ied-
na> pszenney szesnastka iedna, przywarko-
Wey beczek pięć, szesnastka iedna, słodo-
wey beGzek dwie, ośmina iedna. Okrasa:
słoniny funtów czterysta czterdzieście trzy,
sadła funtów sto ośmdziesiąt ieden, węd-
liny podrobów ośmdziesiąt. Nabiał: Masła
fasek pięć, serów kop eztery. Kóżna pro-
W^niencp: soli garcy sto pięćdziesiąt pięć,
switc łoiowych. kop pięć, sztuk pięć, iwiec
woskowych do kaplicy <stuk pięć, Śledzi

pulbećzki..śledziówkiv chmielu kańiieó:ie-r
den, numero. ieden, ćpłótna:ikiiżelnego Ъа,
obrus ; tkanego' łokci' 'dwadzieście " dwa,
cżwierć iedna, wełny ńieczoohraney . fun-
tóW pięćdziesiąt siedm... lnu czystego ka-

. mieni sześć, funtów szesnaście; • samodzia-
łu łokci siedmdziesiąt sześć, płótna pa-
ezesniny łokci: sto, trzydzieście cztery у
trzy czwierci. kląbków pokulnicy funtów
dwadzieście dwa, kłąbków knotowych fun-
tów dwadzieście siedm, żelaza sztaba ied-
na у puł, czyli funtów sto trzy, skór pod-
ciołkowych. czarno wyprawna sztuka iedna,
skurek c^lęcych czarno wyprawionych
sztuk trzydzieście' dziewięć, ditto szaro
wyprawnych sztuk trzynaście, skur juchto-
wych jalowiczych wyprawnych szaro dvyie
у puł, ditto czarno wyprawnych dwie,
skurek owczych na futro wyprawnych
dwadzieścia cztery, skura kozia czarno
wyprawna iedna, cilęciey biało wyprawney
pułskurki, podeszew ordynaryinych par
siedra, płótna tkackiego cienkiego łokci
siedmdziesiąt ieden у czwierć.

Sprzęt w pałacu będący. Stół jasienio-
wy stolarskiey roboty z dziesięciu szufla-
dami ieden, stolik mały stolarskiey robo-
ty ieden, stołów iróżnych sosnowych ordy-
naryinych ośm, kantorek włoskim orze^
chem powlekany ieden, ditto czerwono
baycowany ieden, kanapa z materacem у
poduszkami iedna, łóżko nowe na powro-
zach iedno, ditto stare iedno, ditto no-
wych do firanek cztery, ditto nowych or-
dynaryinych dwa, taboretów sześć, krzeseł
czternaście, stołków kwadratowych sosno-
wych iedenaście, mappa geometryczna
Krzczeniszek iedna, szafa do składu gar-
deroby iedna, ditto kuchenna z szuflada*
mi iedna, firanki płótna tkackiego iedne,
pawilon płócierikowy ieden, siennik kużel-
ny ieden, piernat barakanówy ieden, po-
duszek puchowych z nawleczkami trzy,
kołdra zaięcza iedna, kołdra multonowa
iedna, wałik puchowy z nawleczką ieden,
prześcieradło hollenderskie iedne, ditto
tkackich; kawy funtów trzydzieście w worze
zapieczętowane. Kredens: Wai podługo-
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watych:z: blatami у . "z wierzchami sztuk
dwie, ditto mała okrągła 'л blacikiem sztu-
ka iedna, talerzy płaskich.tuzinów cztery
у sztuk ośm, sztuk .pięćdziesiąt.. sześć,
ditto ' głębokich czternaście.. blatów do
pieczystego większych sztuk dwie, .ditto
mnieyszych sztuk dwie, karafek do wody
sztuk siedm, karafek, do wina sztuk ośm,
Z tych iedna nadtłuczona, szklanek ordy-
naryinych sztuk siedm, ditto szlifowanych
sztuk trzy, kieliszków sztuk dziesięć,: sol-
niczek kryształowych sztuk dwie.. Rema-
nent sprzętów rozmaitych A\T . rumie.—Ze-
gar ścienny z kołkami mosiężnymi, szufla-
dą у zamkiem ieden, stół wielki z dywa-
nem ieden—wnętrznym dywanem przybi-
tym, nakryty, stołów mnieyszych dwa. ditto
sztukowanych dwa, stolik zielono malowa-
ny z szufladką ieden, stołów sosnowych
kwadratowych cztery, parasol płócienny
ieden, piernat pierzem nasypany z naw-
leczką kużelną ieden, poduszka pierzem
nasypana z nawleczką tkacką iedna, hla-
czek blaszany do octu ieden, gęsior zielo-
nego szkła ieden. Na drugiey stronicy
teyże karty w pół przelinowaney, notacya,
takowa: Remanent sprzętów rożnych w,
spichrzach.—Szufladka do odsyłania świec
iedna, wałków do wałkowania ciasta dwa,
forma do kiełbas iedna, tarek blaszanych
dwie, klatka iedna, karabinek leśniczy ie-
den, bemben z dwoma pałkami ieden, si-
kawek drewnianych dwie, arcabnica z zam-
kiem у arcabami iedna, pieczęć z cyfra у
napisem K. iedna, cyfer żelaznych z lite-
rami X. B. dwie, prętów żelaznych trzy,
klucz żelazny do szrubow dyb ieden, łań-;
cuch żelazny z pętem ieden, dyb drewnia-
nych z szrubami trzy, skrzynia nowa z
zamkiem wnętrznym łosia skurą obita ied-
na, koss trydiescie, ditto do seinania od-
rośli dwie, baniek żelaznych do koss ośm.
narogow końskich nowych par trzynaście
sztuk dwadiescie szesc ditto osadzonych
par dwanaście, sztuk dwadziescte cztyry,
ditto starych sztuk dziewięć, przekładek
żelaznych par dwanaście, sztuk dwadziesoie
cztery, kagańców blaszanych dwa, pastek

żelaznych cztery^ żałnkow iwrsżącycłi siedm-
naście, świderek ieden. kruczków : żelaż-'
nych do grabel.dziesięć; ośc d(V':biei.a; ryby;
iedna, napilnikow z,końcami żepsufejtiri
dwa, rydlow cztyry, dlotkow małych :dwąj,J

rzezak szklarny żelazny ieden,,: bezmieir
drewniany- ieden, ditto żelazny iędenl 'szal-
ki z dwoma gwichtami- iedne, oś.minka
okuta z sztęmplem iedna, pulosmmka okuta
z sztęmpłem iedna, naozyń do..zsypania
dwie, raszpil slosarski ieden; szuflo w trzy,
kowszow dwa, pif tarcicznych dwie, ditto
poprzeczna iedna, kielnia mularska iedna,
gracow do wapna iedne, szczotek do
czochrania wełny dwie, ditto lepszych dwie,
kołowrotków sturych do przędzenia ośm,
krosięki małe do. stolarskiey roboty iedne,
warstat do tkania ieden, ullow fran; oku
tych dwanaście, sieć nżywana srzedniey
wielkości iedna, sieci sążni sto piędzie-
siąt dwa. Naczynie ciesielskie: szkłuf sta-
ry ieden, bindas ieden, pułbindasikow trzy,'
heblów większych dwa, ditto mały ieden,
świdrów latowych dwa, hebel duży osadzo-
ny ieden, draczow dwa, garniec nowy ieden,
ditto starych trzy, kwaterka nowa: iedna,
ditto starych dwie, liwar duży ieden, ditto
stary ieden, .lejek blaszanych dwie, . bas
do wódki duży ieden, kuf srzednich dwie,,
ditto z drzewa dębowego iedna, beczek z
drzewa dębowego dwie, ditto sledziowek
cztyry, ditto winiarek trzy, kubeł z na-
krywką ieden, ditto bez nakrywki ieden,
stawnic do zsypki cztyry, śtawnic małych
trzy, fasek do masła siedmnaście, necek
iedenascie, krobek do zbierania pszczół
dwie, skrzynia wielka nieokuta iedna, la-
tarenka blazs.ma iedna, ditto drewnianych
dwie, trzepaczka do ostrzenia kos dwadzie-
ście, kleszczów do chomontowpar dziesięć,
sznur '/. nici kręcony od sążni dwudziestu
pięciu ieden, ditto od sążni dwudziestu
ieden, łutra wilków wyprawnych dziesięć,
gpzbietow wilczych siedm, lisów wypraw-
nych iedenascie, skur sarnich dwie, skura
niedźwiedzia iedna, ditto z malękiego iedna.
W lodowni beczek różnych . większych у
mnieyszych czterbzieście dwie, żarn % drewn.
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trzy,, ditto z żelazn iedne,, dzieży dwie,
Wieko słomiane iedne, łopatką-у forma do
chleba iedna, miss drewnianych trzy, .ta-
lerzy, drewnianych dwa, wiadro iedne, ne-
cułek .starych dwoie, przetaków starych
dwa, sit starych trzy, ditto nowych wło-
sianych dwa, podsitkpw starych dwa,
sieczko w do rombania kapusty psim, es do
siekania .warzywa ieden, siekier dwanaście,
ditto używanych dwie, nożow do błoni
szczepania dwa, ditto gospodarski ieden,
garkow spiżowych starych dwa, rożen ieden,
petęlnia nowa iedna, kozłów srzednich
sztuk dwie, saganów dużych nowych sztuk
dwie, doynic do, mleka sztuk sześć, boyki
do bicia masła sztuk dwie, wanieuka do
noszenia mlika sztuka iedna, kowszykow
drewnianych sztuk dwie, warząchwiow
sztuk trzy, korytkow do spuszczania brzo-
zowiku sztuk pięć, ditto do kapusty sztuk
dwie, do ukarmienia śwTiń sztuk dwie, gar-
nek gliniany z dziurkami do spuszczenia
łoiu sztuka iedna, żłukta do mycia chust
sztuk dwie, berda zgrzebne sztuk dwie,
niecielnic par trzy, krobka słomiana ple-
ciona sztuka iedna, kubłów do warzywa
sztuk dwie, stawuic do warzywa sztuk
cztyry, ditto stara do pomyiow sztuka
iedna, dzieżułek maleńkich sztuk dwie,
kubełek z nakrywką sztuka iedna, magiel
stolarskiey roboty sztuka iedna, stołów
czeladnych sztuk dwie, zydlów sztuk dwie,
szafarnia duża z dziewięcią przegródkami
sztuka iedna. W browarze worów zbożo-
wych sztuk ośm, ditto nowych sztuk czte-
ry, kotłów miedzianych brażnych sztuk
trzy, ditto piwny sztuka iedna, czapek
miedzianych z przytrąbkami trzy, trąb
miedzianych sztuk dziewięć, kocioł do fa-
luszu sztuka iedna. blach żelaznych do
hornpw sztuk trzy, stawnica do hołowicy,
wiader okutych z obręczami żelaznemi
sztuk dwie, kółko okute do studni sztuka
iedna, leiek blaszanych do studni sztuka
iedna, leiek blaszanych pod trąby sztuk
trzy, kubłów brażnych sztuk dwie, ditto
do zacierania brah sztuk dwie, trąbnik
duży sztuka iedna, naliwaczow sztuk trzy,

wieków słomianych do kubłów sztuk trzy;
spustnik. do piwa sztuka iedna, koryto do
spuszczenia piwa sztuka iedna, ceberkow
do pdwodkow .sztuk.dwie, wiaderko stare
sztuka iedna, leyka drewniana sztuka iedna,
kowsz ieden, wieków do kotłów sztuk
sześć, ryn do wody sztuk pięć, koryto du-
że do brahi iedne, trąbnikow starych
sztuk dwie, beczka do wody iedna, beczek
do octu sztuk dwie. W stayni у wozowni:
guń samodziałkowych sztuk' dwie, ditto
płóciennych sztuk dwie, popręg do kulba-
kl dwie, karyolka nowa na rysorach iedna,
podstawek w niey suknem obity dla sie-
dzienia trzeciemu sztuka, iedna, leyce z
bieli roboty szmuchłerskiey iedne, cugle
do leycow z kutasami iedne, szorow mo-
siężnych nowych z kantarami para. iedna,
kulbaka nowa furaianska iedna, ditto pol-
ska z strzemionami bez popręgów iedna,
ditto angielska z popręgami у strzemiona-
mi iedna, wędzidło do uzdeczki iedne,
ryngortow rzemiennych sztuk dwanaście,
napierśnik rzemienny ieden, kapa na cho-
mąt iedna, podogonie rzemienne iedne,
chomątow poiedynkowych z nabedrykami
у brząkawkami sztuk trzy, kantar z mo-
siężnemi sztukami ieden, ditto z wędzid-
łem sztuk cztyry, pułszorkow juchtowych
par cześć, chomątow szleykowych do wo-
zu, kuchennego cztuk cztery, leycow pię-
kowych para iedna, pułszorkow nowych
do pułszorkow par pięć, ditto używanych
par sztyry, leyce krayką oszyte do sanek
iedne, leyce piękowe do woza kuchennego
iedne, leyce szwarcowe iedne, ditto rze-
miennych dwoie, munsztuk husarski
ieden, munsztukow starych sztuk dwier

munsztuk angielski z fręzelką ieden,
uzdeczek rzemiennych sztuk dwie, rzemie-
nia kręconego pasów sztuk cztyry, nabed-
rykow pienkowych sztuk cztery, ślepych
naszywnikow para iedna, woz kuchenny z
kutemi kołami ieden, wózek ruski z dysz-
lem у kołami ieden, skrzynia do zsypy-
wania sieczki iedna, kosa do rznięcia
sieczki iedna, stelwaha z okuciem iedna,
oś przednia z okuciem iedna, ditto tyl-
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uych z podoskanii sztuk dwie, latarnia z
rączką żalazną iedna, duha zielono malo-
wana iedna, zgrzebeł żeliaznych starych
sztuk. trzy, szczotek do chędożenia koni
sztuk dwie, bryczek kutych parokonnych
sztuk cztyry, ditto niekutych sztuk trzy,
prześcieradeł do tychże bryczek sztuk
dwie, wozy do naciskania wozów iedne,
kolasa moskiewska iedna, ditto nowych
sztuk trzy, ditto prostych starych sztuk
iedynascie, koi obodziukow sztuk cztyry,
ragmiow sztuk dziewięć, soch końskich
sztuk dwanaście, ditto wolowa fedna, cho-
mątow do orania sztuk dwanaście, arfa do
arfowania zboża iedna, skrzyń do wożenia
piasku sztuk cztyry, tarlic do tarcia lnu
sztuk pięć, wideł do słomy sztuk cztyry,
trzepaczek do ostrzenia koss sztuk ośm-
nascie, grabelek do koszenia jarzyny
sztuk ośmnascie. W kaplicy: kielich srebr-
ny wewnątrz у zewnątrz wyzłacany ieden,,
relikwiarz srebrny wyzlacany z drzewem
krzyża, świętego ieden, szufladka do te-
goż ksrzyża iedna, patyna wyzłacana iedna,-
zwonek spiżowy mały ieden, lichtarzow
zescianych szes'ó, ditto blaszanych sztuk
dwie, ditto drewnianych sztyk dwie,.por-
tatel łeden, obraz Pana Jezusa ieden, or--
nat portyTstary ieden, ditto nowy ieden,
alby tkackie sztuk dwie, humerał tkacki-
ieden, pasek włóczkowy do alby ieden,^
stula iedna, nianipularz ieden, bursa
iedna, еішп sztuk dwie, pałka iedna. pod-,
pałka iedna, korporał ieden, puryfikater-
zow sztuk dwie, mszał nowy w futerale
ieden. ewangeliczka iedna, kanonów sta-
rych sztuk trzy, ditto nowych sztuk trzy,
kociołek miedziany do wody z kropidłem
ieden,: stoi ołtarzowy ieden, namiotka
tkacka do ołtarzu iedna. antepedium
włóczkowe iedne, pulpit do mszału ieden,
żelazo do pieczenia opłatków iedne, wa-
zonkow glinianych sztuk cztyry, ławeczka
poiedynkowa iedna. U ogrodnika forma
blaszana do wybierania loiwonow iedna,
konwia nowa blaszana iedna, ditto starych
sztuk dwie. piłeczka mała iedna. szpadel
ieden, grasowka iedna, żelazko do szcze-

pienia iedne, sznur pięnkowy do robienia
grząd, ieden, matów do inspektem sztuk
dwadzieścia, okien do inspektów sztuk,
sześć, ditto trepau/.u sztuk siedmnaście,
szczepów z okulizacyami w ogrodzie posa-
dzonych sztuk sto ośmdziesiąt sseśó. W
karczmie: stół duży stolarskiey roboty
ieden, stołów małych kwadratowych sztuk
dwie, zydel ieden, tapczanów sztuk dwie,
stołków małych sztuk trzy, garcow bla-
szanych sztuk dwie, pułgarcowek blasza-
nych sztuk trzy, kwart blaszanych sztuk
dwie, pułkwartowek blaszanych sztuk
trzy, szklanek sztuk dwie, kieliszków
sztuk dwie, garcow drewnianych stuk trzy,
kubków drewnianych sztuk sześć. Rema-
nent ksiąg: Nicolai Lancicy ,,Opusculum"
tomów dwa, „Rada dla pospólstwa" przez
Tissota tomów trzy, „Zbiór krótki obrząd-
ku mszy swiętey" sztuk dwie, ,,Droga do
życia pobożnego" sztuka iedna, „Dykcyo-
narz'' łaciński polsko-litewski ieden, „Kry-
nice cudów łask Maryi Panny Żyrowicfciey"
sztuka iedna, ,.Arytmetyka''; iedna, „Wy-
bór wiadomości gospodarskich" tomów
dwa. „Zabawka serc czułych', iedna, ,,Za-'
bawki" wierszem у prozo iedne, ,,Epigra-
mata ausonyi" iedna. Ditto „Joannis Xa~
weryi riedne, ,.Traktak o pszczołach" ieden,'
,,Opisanie'-, gospodarstwa pszczołowego 'w
Śzczotsąch""iedne, 3,Kompas zbavyienny''
ieden, -„Sposób rozpamiętywania męki
Pańskiey" ieden.

Rolla obowiązanych usługami przy fol-
warku Krzczeniskim w roku tysiąc siedm-'
set dziewięćdziesiąt trzecim. Intytulacya; w'
rubrykach, kondycya w iakiey urodzony,
mieysce z którego obowiązek w iakim zo-
staie, iak dawno służy, kiedy rok służby
zaczoł, iak wiele płaty ma postompioney,
Jrpp^ Swiętorzecey w obowiązku namiest-1

nictwa rok pierwszy -w służbie zostaiący,
płaty maią postompioney złotych cztyrysta,
Leon Pawłowski w obowiązku ogrodnika,
rok dziesiąty w służbie zostaiący w mie-
siącu Decembrze dsiesiątego dnia zaczętey,
płaty postompioney ma złotych .sto pięd'4e-
siąt, Józef Zwiganski zachoży z Woreyk
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go= $aia 7zą^ętęyj płaty ppstompionęy m.u
M|j>txqh pjG^rjdziescie,;; ,• Maęiey; Z\vigąifiski:

poddaay^z.sBortkun, w-ol)o;wiązku winniką,
ręp. czwarty;.służący^w miesiącu Nowemb-:

rzi&.piętnastego: dniazaczętej ma płą%
postpmpieney plłotych' osmdzięsjąt Masiay
Iąnnuszys poddany z Bortkun; w obowiąz-
ku slW-by. furmana rok trzeci, w mesiąeir
Febr. • • piątnastego dnia zaczętey zostający,:

majphity- postompioney złłptych sześćdzie-
siąt: Józef Walonis poddany z Woreyk ,w,
obowiązku; " służby parobka rok trzeci w',
nąiesiącu Febr. drugiego dnia zaczętey zp-
staiąe.y, ma płaty ; postompiohey złotycl^
czteridziescie cztery. Baltruk Zwiganski
poddany1 z .Bortkun w obowiązkn służby
parobka rok c/warty w miesiącu Nowem-;
brże trzydziestego dnia zaczętey zostaiący,
ma płaty postąpioney zlotysh sześćdzisiąt
cztyry. Kazimierz Zwiganski poddany z
Bortkun, w obowiązku służby parobka rok
drugi w. miesiącu Maili dwudziestego dnia
zaczętey zostaiący, ma płaty postompioney
złotycn trzydieście dwa. Kazimierz Sogay-
ło zachoźy % Szeszol w obowiązku służby
parobka rok trzeci w mesiącu Aprilu
dwudziestego trzeciego dnia zaczętey zo-
staiący, ma płaty postompioney złotych
piędziesiąt sześć. Adam Witkowski zachoży
w obowiązku służby parobka rok pierwszy
w "miesiącu Febr. drugiego dnia zaczętey
zostaiący, ma płaty postąpioney złotych
czterdzieście- Kąraiey Witkowski zachoży
w obowiązku służby parobka rok pierwszy
w miesiącu Febr. wtorego dnia zaczętey
zostaiący, ma płaty postompioney złotych
piędziesiąt sześć: Kazimierz Matykanis pod-
dany z Bortkun w obowiązku służby pa-
robka rok pierwszy w miesiącu Aprilu
dwudzistego trzeciego "dnia zaczętey zo-
staiący, ma płaty postompioney złotych
trzydzieście dwa. Jan Januszys z Bortkun
w obowiązku służby parobka rok pierwszy
w miesiącu Aprilu dwudziestego trzeciego
dnia zaezętey zostaiący, ma płaty postom-
pioaey złotych, trzydzieście dwa. Аіехіеу

. iźaćhożyhz Braślaiwskiegdup
obowiązku służby: pastucha vrok dwunasty
w miesiącu Juntj ^trzeciego dnia : zaczętey
zostaiący,; ma płaty postompioney: złotych;
czterdzieście, Marcin Auziuk zachoży z Ra*
wieńskiego w'obowiązku służby ogrodniczka
rok trzeci: w niiesiącu Apriłu dwudziesteł*:
go szóstego' vdnia zaczętey zostaiący,,:ma
płaty .postąpioney złotych :ćzterdzieście;
Marcin Woloniuk poddanym ъ Worejek.
w obowiązku służby ogrodniczka rok
trzeci w.miesiącu Marcu pierwszego dnia
zaczętey zostaiący, ma płaty postompioney
złotych ośmnaście. Jakubek Atrosżko pod-
dany w obowiązku służby forysia roksiod*:
my w miesiącu Aprilu- dwudziestego trze--'
ciego dnia zaczętey zostaiący. .mą płaty
postąpioney złotych szesnaście. • Adam Tow-'
kaczuk poddany z Wiłejek w obo\viązku:
służby, pastuszka ; rok trzeci w miesiącu
Januar szóstego dnia zaczętey zostaiący^
ma płaty postąpioney złotych szesnaście.;
Łauruk Matykanis poddany z Bortkun w
obowiązku służby pastuszka rok pierwszy
w miesiącu Aprilu dwudziestego trzeciego
dnia zaczętey zostaiący, ma płaty postom-
pioney złotych dwanaście. Maciey Janu-
szys poddany z Bortkun w ,obowiązku
służby pastuszka rok pierwszy w miesiącu
Aprilu dwudzistego trzeciego dnia zac/ą-
tey zostaiący, ma płaty postompioeey zło-
tysh dwanaście. Januк Januszys poddany
z Bortkun w obowiązku służby pastuszka
rok pierwszy w miesiącu Apriliu dwudzie-
stego trzeciego dnia zaczętey zostaiący,
ma płaty postąpioney złotych dwanaśeie.
Anna Towkaczowa poddaoka z Pelicz
kucharka w obowiązku służby rok trzyna-
sty w miesiącu Januar- szóstego dnia za-
czętey zostaiąca, ma płaty postąpioney
złotych dwadzieście sześć. Katarzyna Ma*
tykan poddanka z Bortkun w obowiązku
służby dziewki rok piąty w miesiącu Marcu,
trzeciego dnia zaczętey zostaiąea, ma pbi-
ty postompioney złotych dwadzieście czty-
ry. Marjianna Ałexieiowa poddanka z Wi-
łeiek w obowiązku służby dziwki rok
szósty w miesiąca Maiu ośmtgo dnia .m-.
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czętey zostaiąca, ma płaty postąpjoney
zł łu tych dwadzieście cztery. Marianna
Zwiganska poddanka z Bortkun w
obowiązku służby dziwki rok drugi
w miesiącu Jynuar. dwudziestego dnia
zaczętey zostaiąca, ma płaty postą-
pioney złotych dwadzieścia cztyry-. Anna
Jazunówna poddanka z Peksz w obowiąz-
ku służby dziwki rok dwunasty w mie-
siącu Januar. szóstego dnia zaczętey zo-
staiąca, ma płaty pośitąpioney złotych dwa-
dzieście cztyry-Katarzyna Szakunijówna pod-
danka z Kowieńskiego w obowiązku służ-
by dziwki rok ośmy w miesiącu Aprilu
dwudziestego trzeciego dnia zaczętey zo-
staiąca, ma płaty postąpioney złotych dwa-
dzieście cztery. Summa złotych tysiąc
trzysta dziewiędziesiąt ośm. Expensa fundi
folwarku Krzczenisjtiego na opłatę pensyi
ofticyalistow у jurgieltow dworney czeladzi
złotych tysiąc tzzysta diewiędziesiąt ośm.
Dziesiątego grosza raty Styc/.n. у Czerw-
cowey na rok po złotych sto dwadzieście
ośm. groszy dwadzieście siedm, złotych
dwieście piędziesiąt siedm gr. dwadzieście
cztyry. Podymnego raty Marcowey у 7
brawey z czopowym złotych sto ośmdzie-
siąt dwa, oguł expensy złotych tysiąc
ośinset trzydzieście siedm, groszy dwa-
dzieście cztery- Wiadomość iaka odzież
dworney czeliadzi ma bydz m skarbu da-
na. Parobkom wszystkim na rok butów
po parze iedney, Alexieiowi pastuchowi ko-
żuch na lat dwie, dziwkom kożuch na lat
trzy, siermięga na łat dwie, koszul dwie
у parę trzewików na rok ieden. _ Janowi
Januszewi parobczakowi, Otroszkowi forysio-
wi у wszystkim pastuszkam kożuch na łat
trzy. siermięga na lat dwie, koszul dwie
у gadkow par dwie na rok ieden prze-
inacza się. Ordynarya Pawłowskiemu ogrod-
nikowi iednoroczna—żyta beczek trzy,
pszenicy ćwierci dwie, ięczmienia. beczek
dwie, słodu beczka iedna, grochu beczka
iedna, owsa ćwierci dwie, okrasy funtów
sto dwadzieście, masła garcy ośm, wódki
garcy ośnmascie, soli garcy dwanaście,oleiu
garcy cztery, serów kop dwie, siedzi kop

trzy, butów ordynaryinych par dwie, przy-
szew par dwie, płótna tkackiego łokci
dwadzieście. U tego inwentarza autentycz-
nego maiętnosci Krzczeniszek z opisaniem
wszelkich remanentów idg. pieniędzy, zbo-
ża różnego, mąki, krup, okrasy, trunków
у inney proweniencji z opisaniem obory,
koni, ptastwa у naczyń rozmaitych, tudzież
z wyszczegulnienieni liczby włościan, ich
opłaty, daniny, powinności etcra podpis sa-
mego j . w. aktora dla lepszey wiary ręką
własną podpisuię. Xaw. Mich. Bohusz P.
W. mp. Który to takowy inwentarz maięt-
nosci Krzczeniszek za podaniem onego
przez wyż wyrażoną osobę do akt iest do
xiąg ziemskich spraw wieczystych woie-
wodstwa wileńskiego przyjęty у wpisany.

йзъ акт. пн. Виленскаго Земскаго суда за 1794 —
1795 гг. № 4240, л. 1314—21.

№ 25—1793 г. 24 Апр ля.

Инвентарь им нія Молод ева или Вардомщи-

ны, Ошмянскаго пов та.

Przyznanie inwientarza imsci Mołodzie-
jowa alias Wardomszczyzny w Oszm- do
prawa przedażnego od Nowomieyskich
Jana Tadeusza у Kazimierza braci dla
Piewcewicza skarbu. .Tnflan. wydanego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
trzeciego miesiąca Junij dwudziestego szós-
tego podług rzymskiego kalendarza, a dnia
piętnastego podług ruskiego.

Przed aktami ziemskiemi woiewodstwa
Mińskiego у przedemną Ignacym Kudzino-
wiczem, Szambelanem dworu polskiego
ziem. w. tegoż regentem (z racyi iż sądy odwo-
ływane były dła nieznayduiacego ś;ę kom-
pletu) obecnie stanowszy wTWJ. P-wie
Jan Komór, wilen. Thadeusz W- Min. у
Kazimierz P-u Brasław. graniczni regenci
Grottowie Nowomiejscy, bracia rodzeni, in-

25
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wentarz Mołodzieiowa alias Wardomszczyz-
ny na rzecz w nim we srzedztnio wyrażo-
ną przyznali у to swe przyznanie w proto-
kale zapisowym przyznań własnej swej ręki
podpisem stwierdzili, którego od słowa do
słowa wyraz następny.

Inwentarz maiętnosci Mołodzieiowa ali-
as "Wardomszezyzny ze wszelkimi attynen-
ey.nni, w powiecie Oszmianskim sytuowaney
stosownie dn prawa wieczysto przedażnego
od nas Лапа Kom. woiewodstwa Wileńskie-
go, Tadeusza regenta granicznego W- Min.
у Kazimierza regenta granicznego Bras-
iawskiego Grottow Nowomieyskich, braci ro-
dzonych W. I. Panu Stanisławowi Piew-
cewiczowi skarb. Inflan w roku teraz
idącym Marca dwudziestego wydaneiro et
eorundein w kancellaryi grodź.. Minskiey
dnia bwudziestego pierwszego przyznanego
przy obięciu teyże maietnosci Mołodzieiowa
w wieczystą possesyą w dacie ninieyszey
roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt trze-
ciego, miesiąca Apryla dwudziestego czwar-
tego dnia sporządzony у temuż WJ Sta-
nisławowi Piewcewiczowy skarb. Inflan.
wydany.

A nayprzod opisanie mieszkałnosci dwo-
ru Mol'dzieiowa. Brama z wrotyma pod-
woinymi do dworu wiazd czyniąca iedna.
dziedziniec wkoło oparkaniony, wewnątrz
dziedzińca bydynek mieszkalny duży bru-
sowany, pokoiow sii-dm у dwoie sionek
maiący. z piecami kaflowymi z kominkami,
drzwiami stelmackiey roboty na zawiasach
z proboiami у zaszczepkami z oknami
szklanemi dużemi nie stare w zupelney
dobroci utrzymuiąncy sie, nowopokryty; ku-
chenka alias piekarnia z sienmi, naprze-
ciw warzywnia nowa, druira piekarnia z
sienmi stara, staynia duża iedna zamczysta,
staienki dwie małe. wozownia duża zam-
czysta pod iednym dachem, swironek ieden
zamczysty. warzywnia druga stara z sien-
kami, a przy niey piwnica, browar duży z
łaźnią у wszystkiemi, prócz kotłów, bro-
warneuii naczyniami, zamczysty; przy bro-
warze studnia, a po drugiey stronie woło-
wnia, w tym że okręgu dziedzińca obora

zabudowana у dobrze opatrzona. Za bra-
mą wiezdną prez ulicę budowla gumien-
na zupełnie ogrodzona, iako to: tok duży
z osiecią dwupiątrową, dobrze ukryty у
zamczysty, odryny zbożowe duże dwie, od-
ryny sienne dwie duże. na złożenie karmu
у słomy, odryna duża iedna у powiecie,
odryny zamczyste, słowem budowla wszyst-
ka dobra nie opadła, folwarczna, całkowicie
dranicamia, gumionna słomą ukryta.

Wieś Mołodzieiow у do oney należna
ludność poddaństwa tak mieszkających, jako
też precz rozeszłych. Pierwszy Zmitrok Pil-
czuk poddany wieczysty żonaty, żona Au-
chimia, synów dwuch—Mikitay Sakus, cór-
ka Ahapa. Jlikita żonaty, "żona Agapa, syn
Mikity Janko, polwłoczny. Drugi Maciey
lJiiczuk poddany wieczysty, wdowiec, synów
trzech—Daniło żonaty, żona Taciana, Anto-
ni nie żonaty; Hregor, szewc,' takoż nie żo-
naty, precz wyszłycii. córka Petronella, syn
Danila. Jakim, polwłoczny. Trzeci Jakim
Ріісшк poddany wieczysty żonaty, żona
Natala, syn Pietrok, córki trzy: Agata. Ka-
tarzyna у Ewa, polwłoczny. Czwarty Sanms
Pilczuk, poddany wieczysty żonaty, żona
Audziucha, synów dwuch, żonaty Parfian.
żona Justyna. Aleksiey, żona Ahapa, syn
Porfiana Anton. curki dwie—Anna у Ewa,
pułwłoczny. Piąty Jurko Rabczonek za-
choży, od lat trzynastu zasiedziały, żonaty,
żona Cbadosia, synów dwuch —Andrzey у
Hrygory, córki dwie— Parasia у Barbara,
pułwłoczny. Szósty Ignat Mironczyk zacho-
ży, więcey lat piętnastu zasiedziały, żona
Krystyna, synów sześciu—Borys żonaty, żo-
na Krystyna, Juzef. Amellian, Hawrylo
Sciepan i Janko, córka Zienowia, pułwło-
czny. Siódmy Jakim Prymaka, przystawał,
do żony у chaty Marcina Pilczuka," podda-
nego wieczystego, żona Maryanna, pasierzb
Ianko Pilczuk, pasierzbicy trzy—Hrypina,
Ahapa у Audocia Pilczukowhy, putwłoczny-
Uśmy Niescier Pilczuk, poddany wieczysty
żonaty, żona Paras a, córki cztyry—Ma-
ryanna, Elżbieta, Marysia у Anastazja,
synowiec Michiey Pilczuk, syn Prakopa
Pilczuka. precz wyszłego, pułwtoczny. Dzie-
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wiaty Ляпко Pilczuk poddany wieczysty
wdowiec, preczek zyskany z dwuma siost-
rami Palanieią у Cecylią, a matka ma
imię Parasia у brat Janka Roman Pilczuk.
krawiec, nieżonaty у teraz w preczkach.-ta
cała siemia mieszkała we wsi Sochonowce
na siedzibie Лакіша Pilczuka, a teraz z
preczek zyskana znayduiesię we dworze
Molodzieiowskim.

Wieś Sochonowka. w tey wsi pustoszy
zabudowanych trzy. idque piersza pustosz
Iakimowa, druga Ambroszowa.. a trzecia
Macieja Pilczuka, ienerała.

Powinność, dań у płata poddanych Mo-
łodziciowskich. Ponieważ ci wszyscy poddani
na równie pulwłocznych siedzibach miesz-
kaią. przeto równą służb*; pełnić, dań y
płacę znosić do dworu powinni, jakoż każ-
dy z nich w tydzień pryhonu dwa dni
męszczyzna, dwa dni kobieta służyć, rów-
nież każden gospodarz sześć gwałtów
męskich у kobieckich ile dusz w chacie
roboczych latem z czym dwór każe. warta
koleynó dos. Jerzego wiosennego od' jesie-
ni przez całą zimę od początku młodzby
aż do. ukończenia, prócz pryhonu, . każdy
ranek ieden służyć powinien,, a któremu
w tygodniu niewypadnie warta, tedy ten
ma służyć dwa poranki. Drogę iedną do
Wilna zo zbożem każdy odbyć ро уіпіеп
у wtenczas się opuszcza męski pryhon, a
ieżeliby się króry chciał uwolnić od drogi,
ma opłacić talar bity. Każdy gospodarz
daie po ośmiuie 'chmielu,-po kopie grzy-
bów у po kurze iedney- Reszta zostaie &ię.
do woli aktora do dawnego zwyczaiu, tym
że poddanym wiadomego. Ludzi we wsi
iMołodzieiowie zasiedziali, wyżey wyrażeni,
ponieważ r.a dworney zapomodze tak w
koniach iako też vy różnym usiewie у
naiemce zboża osiedłi, nadto ciągiem kilka
na stołetniey swoiey siedziby corocznie
dworowi przez branie zboża у różnemi iak
świadczą regestra są wiele zadłużeni, tedy
te wszystkie pretensye na WJPa Piewcę-
^icza, teraznieyszego aktora maiętności
wołodzieiowa, przelewaią się. Co zaś do
poddanych Mołodzieiowskich przecz wysz-

lych. lubo w prawie 'wieczystym wolności
odzyskiwanie onych W. ]. panu Piewcę-
wieżowi. Skarbu. Inflan. niedodańo, prze-
cież ninieyszym inwentarzem dó wieczyste-
go prawa stosownym wyż pomienienego
W. Piewcewicza. aktora maiętności Moło-
dzieiowa. mocnym czyniemy do odzyskiwynia
i iako wieczystemi poddanymi rządzenia się.

Żyta na dwornycu. gruntach tak w Alo-.
łodzieiowie. iako też w^oclionowie. у Staro-
sielhi podaio się usianego beczek dziewięć,
czwierć iedna у ośminę. Zboża jarzynnego
w ziarnie na usiew wiosenny według umo-
wy zostawuie się w ziarnie, pr/.ytym у
naczynie gospodarskie według umowy i u
fundo zostawuie się.

Takowy inwentarz we wszystkich punk-
tach utwierdzaiąc z osób naszych iako ak-
torowie, a za wielmożnego imści pana Ta-
deusza Nowomieyskiego, regenta granicz-
nego Mińskiego, brata naszego rodzonega
у wspólaktora dla choroby przybyć ad
fundum nie mogącego, evictionaliter piszą-
cy się wlasnemi у wielmożnych pieizęta-
rzow od nas uproszonych pydpisami za-
twierdzamy. Datt iako wyżey roku tysiąc
sedmset diewiędziesiąt trzeciego, msca
Apryla dwudziestego czwartego dnia. U
tego inwentarza podpisy aktorów у świa-
dectwa pieczętarskie, a poniżey adskrypcya
takoż z podpisem aktora tak się wyrażaią.
Лап Grott Nowomieyski, woiewodstwa Wi-
leńskiego Komór. Kazimierz Nowomieyski,
regent graniczny pttu Br.isław. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od WWIPpw
Лапа Komornika w- Wileńskiego, Kazi-
mierza, regenta granicznego Brasław- Grot-
tuzow • Nowomieyskich do tego wieeżysto
przedażnego oraz podawczego inwentarza
na mattść Mołodzieiow z iey_ attynencyami

" у ze wszystkiemi warunkami w onym opi-
sanymi W. I panu Stanisławowi Piewce-
wiczowi, skarbu. Inflan. wydanego, pod-
pisu ię się Jan Łyszkiewicz, sędzia Ziemiań-
ski W. Min. Ustnie у oczewisto proszony'
pieczętarz od osób wgórze wyrażonych do
tego inwentarza na rzecz vy onym opi-
saną W. I. panu Stanisławowi Piewcewi-
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czowi, skarbu. Inftan. wydanego у służą-
cego prawnie podpisuię się Iózef Stabrow-
ski, kom. w. Min. oczewisto proszony od
W W- I. Pr. Nowomieyskich do takowego
inwentarza na rzecz w nim wyrażoną W.
I. Panu Piewcewiczowi wydanego za pieczę-
tarza podpisuię się łan Holownia. Roku
tysiąc siedmset dziewiędziesiąt trzeciego
msca Apryla dwudziestego szóstego dnia
po sporządzieniu tego inwentarza do fol-
warku Molodzieiowa przybywszy inwentarz
ten iako wspólaktor rzeczy z bracią moi-
mi utwierdzam, własną podpisuiący się
ręką Tadeusz Grot Nowomieyski, regent
graniczny W. Min. Takowy inwentarz po
przyznaniu cnego przez wyż wyrażone oso-
by iest w xięgi Ziem. wieczyste woiewod-
stwa Mińskiego przyięty у zapisany. Wy-
dań autentyk aktor, z extr. na 3 ar. Ant.
Swiątorzecki PZ. Czytałem Ign. Kudzino-
wicz, Szam. D. Poll. Regent ziem. wtta
Min—go mp.

Изъ акт. кв. Мішскаго Земскаго суда за 1793 годъ
Л 12..049, л. 456-460.

№—26 1793 г. 28 Іюля.

Инвентарь им нія Ужупье въ Гродненскомъ
воеводствЬ.

Akt inwentarza folwarku I. K.Msci Użu-
pia W. Nowomieyskiemu, podpułkowniko-
wi woysk koronnych służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
szóstego, miesiąca Augusta drugiego dnia.

Przed aktami ziemskiemi powiatu Gro-
dzieńskiego w imieniu у powadze nayias-
nieyszey Imperatorowey Jeymosci Samow-
ładnącey wszech Rossyi otwartemi, sta-
nąwszy obecnie WJ Pan Antoni Groth
Nowomieyski, podpułkownik woysk koron-
nych, inwentarz niżey- piszący sie do
akt podał, kturego wyrazy takowe.

Podanie folwarku I.K. Mści Użupla. Opi-
sanie zabudowania dwornego. Budynek
mieszkalny, w nim izba z komorą, alkie-
rzem у spiżarenką, w niey piec kafli zie-
lonych, kominek kafliasty, okien szkła
białego sześć, w spiżarence małe podłu-
gowate iedne, drzwiów cztery na zawia-
sach у krukach z klamkami, a iedna z
nich z zamkiem wnętr/.nym, okienic za-
sowanych sześć. • podłoga у połap z tarcic;
na przeciw piekarnia z komorą, w niey
piec z cegieł, posadzka z gliny, drzwiów
na zawiasach dwoie. w sieniach iedne, w
srzodku ktorey kuchnia z kominem nad
dach wyprowadzonym, cały budynek słomą
kryty stary. Gumno drzewa piłowanego
słomą kryte, wrota na biegunach z klam-
ką у proboiami z torpami dwoma po koń-
cach, tokiem iednym; gumno drugie z
drzewa ciesanego stare, słomą kryte z wro-
tami na biegunach, z torpami dwoma у
tokiem iednym. Odryna, do niey wrót dwo-
ie na biegunach. Obora na bydło, owce у
świnie w Iednym ciągu z drzewa piłowa-
nego, słomą kryta; w niey wrota iedne
podwoyne, a dwoie małych, na biegunach
wszystkie. Staynia z drzewa ciesanego,
słomą kryta z wrotami podwoynemi i
podłogą drewnianą ż żłobami pod tymże
nakryciem. Wozownia z wrotami podwoy-
nemi na biegunach dwoie. Szpichrz o
dwuch piątrach, w nim drzwiów dwoie
na zawiasach z klamkami, proboiami,
у schody na górę, słomą kryty. Sernik z
lase.k, w spodzie którego swieronek majy, w
nich drzwi dwoie na zawiasach z klamka-
mi у proboiami, schody do sernika. Dzie-
dziniec płotem różnym ogrodzony z wro-
tami do wiazdu.

Opjsanie powinności. Primo. Do żad-
ney inney powinności włościanie użyci
bydz nie maią, iak tylko do wyszczegul-
nkney obok ich pańszczyzny dni dwóch
na tydzień у gwałtów cztery całą siemią,
a z tych ieden sprzężayny, a resztę tegoż
gwałtu pieszą w każdym czasie iak у z
czym dwór każe. Zamiar wyiscia do robo-
ty w porze letniey od wschodu słońca aż
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do zachodu, w porze zimowey od świtania
do zmroku. Secundo. Szarwarki po dni
dwadzieścia do roku cjż gospodarze odbyć
powinni, do własney że posługi, idąue do

budowli chat włościańskich, do zarobienia
gruntów niedołężnym у wcale niesposob-
nym wdowom, tudzież do reperacyi goscin-
cow, grobel i mostów.

Specyfikacya usiewu poletkow dwornych у ukosów siana.

Wysiano . . .
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Rcwizya włościan folwarku |. K. mści Użupia.

Wieś Uzupie ma gruntu w eyrkumferencyi swoiey włok
13, mor. 28, prętów 176 na powinności ciągłey usta-
nowiona:

Jan Czesnowicz żonaty, córka Katarzyna

Wawrzyn Żekas żonaty, s. Wincenty 9 у Jan 6, Michał
ślepy

Michał Wierzbicki żonaty, s. Jerzy 20 służy, Jan 18, Piotr
14, cór. Katarzyna 8 , .

Po Iakóbie Bingielu Redaytys ziemian, grunt zarabia,
czynsz opłaci Г

Andrey Ranikiewicz ż v s. Bartlomey 25, Michał 13, Jan 10,
Symon 7, с Katarzyna 20, Magdalena . 1 8

Jan Rudaytys ż., br. Wawr. 16, sio. Ewa 17, Magdalena
12, Agata 10, parobek

Michał PawlukayUs ż„ s. Barttom. 20, Michał 10, Jan Kali
17, с Anna 14, Marian. 1, parobek

^iem Jan Rudaytys •/.., s. Kazimierz 4, c. Mariana 6? Ewa 2,
parobków 2-ch i dziwek . 2

Ziem. Józef Lękaytys wdo., s. Symon 12, cór. Marianna 18,
parobków 2-ch i dziwka

Wawrzyniec Symonowicz ż., s. Maciey 23, Wawrzyniec 19,
c* Anna 12 у dziwka

Lizdas ż., s. Kazim. 10, cór. Agata 7, brat Jan 28
у dziwka . • .

Powinność.

Tygodniowa.

D n i e.
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Taż wieś Użupie.

Transport lateris

Maciey Szesciło ż,. Szer. Ewa 4, parobek у pas-
tuszka

Symon Gruszkaytys ż., c. Anna 2, br. Jerzy /.., s. Marcin
14-stu, ż.. Ewa 13, matka

Mateusz Maezutaytys ż., e. Anna 6, Maryanna 2, brat
Krzyztof 25 у dziwka

Ogród. Jakob Romeszaytys z., s. Jakób 11, с Maryanna 8,
Agata 12, Magdalena 20, zubożał •

Mikołay Minikas żonaty, s. Bartłomiey 8, Symon 4,
cór. Agniesz. 1, Teść żonaty s. Jakób 10., c. Ma-
rian. 14., słu . .

Powinność.

Tygodniowa.

Ф

,0Q

D n i e .

Prowent pienienżny.

•Jl

o

ZłjGr

16

P r o k o p Szesciło ż., c, M a g d a l e n a 12 у parobek . . . . .

Stanisław Kieraytys ż., s. Michał 18, A d a m 13, cor. A g a t a
у zięć ż

P o Symonie Karwie Stanisław Kieraytys у Mikołay Minikas
g r u n t używaią

W ogulności morgów 15 Wawrzyn Zekas y, J a n Rudaytys
ziem. używaią у opłacą

D o arendy Użupskiey g r u n t dodany wolny od opłaty . . . .

11

19

11

16

16

16

15

11

19

Summa wsi Użupia. 28 15

16

20!

16

16

16

с
ь
03

С

15

1616

16

16116

26

13

89

20

12

Г.

19

16

20

о
м

Złote. |Gr|

25! 'оо

1139

39

39

38

16

21

22

16

20

25

1

1

24

20

28

28

21
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Prowent pieniężny z arendy.

Z karczmy . • .

Należytóść wed-
ług kontraktu.

Złot.

160

Gr.

•-

Danina od włościan.

Wieś Użupie

Gęsi
a gr.

24.

Kurę
а 2Т.

10.

Sztuki.

2 18

Jay kopa
gr. 20.

К о -
РУ-

1

m.

48

Pieniądze
za daninę.

m.

12

Gr.

18

Summaryusz generalny intraty pieniężney:

' Z podatków w gotowym groszu:

Złł. Gr.

522 —Za krescencyą у siane

Podroszczyzny . - fl. 336 gr. 26 —

Czynszu . . . • fl. 699 gr. 25 — —

Ziemiar.szczyzny • fl. 160 gr. — — —

Podymuego . . . fl. 181 gr. — — —

Arędy z karczmy fl. 160 gr. — — —

Daniny od włościan fl. 12 gr. 18 1550 9

S u m m a t o t a l n e y i n t r a t y . . . — — 2 0 7 2 9

Takowe podanie folwarku Użupia у
z wsią do mego należącą w dożywotnią
possesyą za przywileiem Nayiasn. Króla
Imsci WWIPP. Antoniemu у Honoracie z
Berezowskich Nowomieyskim, rotm. w
pułku Jkmsci i Rzpttey, za dyspozycyą
Kommyssyi Bkonomiczney własną podpi-
suię ręką w і̂іхіш R. tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt trzeciego maca Czerwca dwu-
dziestego ósmego dnia. U tego inwenta-

rza podpis takowy: Bogusław Mikulicz
sędzia ziem. Smolen. w. administr. ekon.
Olitskiey. Który to inwentarz do akt po-
dany iest w księgi ziemskie pttu Gro-
dzien- wpisany.

Изъ акт. кн. Грднеяскаго Зеискаго суда за 1797 г.
М 6825, л, 579-582.
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№ 27—1794- г. 15 Марта.

Инвентарь фольварка Карабановщизны, въ
Минскомъ пов т .

Przyznanie inwentarza, folwarku Kara-
banowszczijzny od I. W. Oginskiego, pod-
skarbiego W. W. Xtt. Lit, wzin. p. Wo-
roncowi, łowczemu W. Mins., wydanego.

Roku tysiąc siedmset dziwiędzicsiąt
czwartego, msca Marca dwodziestego dru-
giego dnia по і, a iedynastego dnia vete-
ris stili.

Na urzędzie Jey Imperatorskiey mści
grodzkim W. Mińskiego z racyi odwoła-
nych sądów, stanowszy osobiście iwim.
pan Michał Kleofas Oginski, podskarbi
W. W. X. Lit., inwentarz .maięntności
Karabanowszczyzny, attynencyi hrabstwa
Rakowskiego. przy prawie wieczysto prze-,
dażnym od siebie -W, Im- p. Thadeuszowi.
"Woroncowi, łowczemu W. Mińsk, wydany
у służący w rubryki sporządzony, prze-
demną Stanislawem Łyszkiewiczem, pisa-
rzem gród/. W. Mińskiego, przyzna! у to
swe przyznanie w protokule zapisowym
przyznani у aktykacyi podpisem własney
ręki stwierdził, którego od słowa do słowa
w księsri grodzkie wieczyste W. Min. wpi-
suiącego się wyrazy następne. Inwentarz
folwarku Karabanowszczyzny, hrabstwa
Rakowskiego, dóbr dziedzicznych I. W.
Oginskiego, podskarbiego W. Litt, sto-
sownie do wyprzedania na wieczność, z
wywodem pewnym intraty, z dołączeniem
opisania granic у dalszych wiadomości
dnia piętnastego Marca tysiąc siedmset
dziewiędziesiąt czwartego roku na gruncie
sporządzony.

Opisanie zabudowania. Dom mieszkalny,
słomą kryty, w którym izba z piecem,
oknami, przy niey ałkierz, piekarnia, także
słomą kryta, w niey izba z komorą. Gum-
no z drzewa okrągłego, pod słomą, od-
ryna stara, pod słomą. Obora w kwadrat
zabudowana z . przegrodami, szpichrzow

dwa. pod słomą, browarek z drzewa ordy-
naryinego-

Remanenta zbożne у pieniężne na włoś-
cianach tego folwarku.

Wieś Bużuny. Kazimierz Oybulski re-
manentu zbożowego żyta ośniin trzy, ięcz-
mienia ośmin dwie, owsa ośrnin dwie,
gryki ośminę iedną, siemieet konopnego
garcy dziewięć, remanentu pieniężnego z
lat pięciu do roku tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt trzeciego złfcu sto czterdzieście,1

summa zllch sto czterdzieście. Jan Boryse-
wicz, Prokop Maceralik remanentu zbożo-
wego żyta ośmiu sześć, Jan Potapowicz
sołi garcy sześć, Stanisław Supranowicz
soli garcy sześć, remanentu zbożowego
żyta ośmin dwie, ięczmienia ośmin dwie,
owsa bec/.kę iedną, ośmin dwie, 2ryki
ośminę iedną, remanentu pieniężnego z
lat pięciu, do roku tysiąc siedmset dziwię-
dziesiąt trzeciego zllch sto osimnaście,
summa złlch sto osimnaście. Zachar Po-
tapowicz soli garcy cztery, remanentu zbo-
żowego owsa ośmin cztery. Kazimierz Sup-
ranowisz, Mikołay Romanczyk remanentu
zbożowego żyta ośmin dwie, owsa beczkę
iedną. ośmin pięć, remanentu pieniężnego
z lat pięciu do.roku tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt trzeciego zllch dwanaście, sum-
ma złlch dwanaście. Dominik Romanczyk
soli garcy sześć, remanentu zbożowego
owsa ośmiu siedm. Jurko Romanczyk re-
manentu zbożowego gryki ośmin dwie.
Mateusz Szymański soli garcy osim. Borys
Żdanowicz remanentu zbożowego żyta oś-
min sześć, garcy dziewięć, owsa ośmin
dwio, remanentu pieniężnego z lat pię-
ciu do roku tysiąc sedmset dziewię-
dziesiąt trzeciego złłch sześćdiesiąt ieden
Dominik Maceralik, Teodor Maceralik
remanentu zbożowego owsa ośmin dwie,
Zachar Macerałik, soli garcy ośm, re-
mamentu zbożowego owsa ośminą ied-
ną. Zachar Mingiriowicz remanentu
zbożowego owsa ośmin sześć, Roman
Żak remanentu zbożowego owsa oś-
mina iedna, Mikołay Boszko, Dominik Zda-
nowicz remanentu pieniężnego z lat pięciu
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do roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
trzeciego złłch piędzieisiąt sześć. Summa
złlch piędziesiąt sześć. Wieś cala Bużuny
remanentu pieniężnego z lat pięciu do ro-
ku tysiąc "siedmset dziewiędziesiąt trzecie-
go 7,fłch trzydziescie.

Wieś' Monki. Oleś Dudarczyk remanen-
tu pieniężnego po I. 0. Xięciu Sangursz-
ce złłch sześćdziesią, Imsć pan Jan Dulę-
wicz remanentu pieniężnego z lat pięciu
do. roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
tszcciego złłch sto czterdziescie dwa, gro-
szy piętnaście. Summa soli garcy trzydzieś
cie ośm, remanentu zbożowego żyta be-
czek dwie, ośmin trzy, garcy dziewięć,
ięczmienia, ośmiu cztery, owsa beczek
sześć, gryki ośmin cztery, siemienia ko-
nopnego garcy dziewięć, remanentu pie-
niężnego po I. 0. Xięciu Sanguszce złłeh
sześćdziesiąt y, lat pięciu do raku tysiąc
siedmset dziewiędziesiąt trzeciego zlłch
pięćset sześćdziesiąt dziewięć, groszy pięt-
na ście, Sunima złłch steśćset dziewiętnaś-
cie, groszy piętnaście.

Opisanie sytuacyi włościan у ich da-
niny.

. Wieś Bużuny. Kazimierz Cybulski żo-
naty, brat Adam żonaty, synowie Jan ко
lat dziesięciu, Pietruska oś mu, córki Ma-
rula łat piętnastu, Kasia lat pięciu, dym
ciągły ieden, ludności męskiey osób czte-
ry, kobieciey cztery, summa ludności osol)
ośm,. maiątku koń ieden, wót ieden, kro-
wa iedna, owiec dwoie, świnia iedna, pszczół
pień ieden, pańszczyzny w tygodniu ciąng-
łych dni dwa, pieszy dzień ieden, czynszu
złłch szesnaście, groszy szesnaście, strożo-
wego złłch ieden, groszy piętnaśce, gro-
szowego groszy szesnaście, za drób złłch
dziewiętnaście, groszy siedmnaście. Jan
Borysewicz żonaty, szwager Ławryn lat
piętnastu, synowie Аіахіеу lat pięciu,
Hryszko lat trzech, córka Dorota lat
siedmiu, dym ziemiański ieden, ludności
męskiey osób cztery, kobieciey озоЬ dwie,
summa ludności osób sześć, maiątku koń
ieden, wołów dwa. krowa iedna, owiec
czworo, świń dwoie, należytosci włoscian-

skicy ziemianszczyzny złlch piędziesiąt
siedm, Jakub Масегаїік żonaty, brat Mi-
chaś żonaty, syn Tadeusz lat sześciu, cur-
ki Magda lat trzech. Jenka roku pierwsze-
go, dym ciągły ieden, ludności męnskiey
osób cztery, "kobieciey osób trzy, summa
ludności osób siedm, maiątku koń ieden,
wołów dwa, krowa iedna. owiec troie, świń
troie należytosci włoscianskiey pańszczyzny
w tydzień "ciągłych dni dwa, pieszy dzień
ieden, czynszu zlłch szesnaście, groszy
szesnaście, stróżowego złłch ieden, groszy
piętnaście, groszowego groszy szesnaście,,
za drób złlch ieden, summa zlłch dzie-
więtnaście groszy siedmnaście,. Jan Poła-
powicz żonaty, brat Аіахіеу lat piętnaście,
synowie Józef lat ośmiu, Hryhor roku
pierwszego, córki Anula lat piętnastu, Ro-
zalia lat czterech, Tacianalat sześciu, dym
ciągły ieden, ludności męskiey osób cztery,
kobieciey osób cztery, summa ludności
osób ośm. maiątku koń ieden, wołów dwa,
krowa iedna, .owiec troie, świnia iedna,
należności włościańskiej pańszczyzny w ty-
godniu ciągłych dni dwa. pieszy dzień
ieden, czynszu zllch szesnaście, groszy
szesnaście, strożowego złłty ieden, groszy
piętnaście, groszowego groszy szesnaście,
za drób zlłty ieden, ̂ sunima zlłch dziwięt-
naście groszy siedmnaście. Stanisław Sup-
ranowicz żonaty, dym ciągły ieden. lud-
ności męskiey osoba iedna, kobieciey oso-
ba iedna, maiątku koń ieden, wół ieden,
krowa iedna, świnia iedna. należności włos-
cianskiey pańszczyzny w tygodniu ciągłych
dni dwa, pieszy dzień ieden, czynszu złlch
szesnaście groszy szesnaście, stróżowego
zlłoty ieden, groszy piętnaście, groszowego
groszy szesnaście, za drób złtch ieden, sum-
ma złłch dziewiętnaście, groszy siedmnaście.
Wasil Maceralik, żonaty, " synowie Symon
lat ośmiu, Józefiat trzech, Nnsta lat dzie-
sięciu, dym ciągły ieden, ludności męskiey
osób trzy, kobieciey osób dwie, summa
ludności osób pięć, maiątku wołów dwa,
krowa iedoa, owiec dwoie, świń dwoie, na-
leżności wtoscianskiey pańszczyzny w ty-
godniu ciąirłych dni dwa, pieszy dzień
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ieden, czynszu- zlłch szesnaście, groszy
szesnaście, stróżowiego zllty ieden, gro-
szy piętnaście, groszowego groszy szes-
naście, za drób zllty ieden, summa zlłch
dziewiętnaście, groszy sicdmnaście. Kazi-
mierz Supranowicz, żonaty, syn Ludwik
lat dziewięciu, Wincoś lat czterech, córka
Helena lat sześciu, dym ciągły ieden, lud-
uosci męskiey osób trzy. kobieciey osób
dwie, sunnna ludności osób pięć, maiątku
koń ieden, wół ioden, krowa iedna, jało-
wic dwie, owiec troie, świń dwoie, należ-
ności wloscianskiey pańszczyzny w tygod-
niu ciągłych dni dwa. pieszy dzień ieden,
czynszu złlch szesnaście, groszy pięntnaście,
groszowego groszy szesnaście, za drób
zlłty ieden, sumina zlłch dziewiętnaście
groszy siedmnaścio. Mikolay Romanczyk,
żonaty, synowie Pietiuk lat dvyudziesłu,
Marko lat piętnastu, córka Jagnieszkalat
dziesięciu, • dym ciągły, ieden, ludności
męskiey osób* trzy,' kobiciey osób dwie.
summa ludności osób pięć, majątku koń
ieden, wół ieden, krowa iedna, owiec dwoie,
świnia iedna, należności włoscianskiey
pańszczyzny w tygodniu ciągłych dni dwa,
pieszy dzień ieden, czynszu zlłch szesnaś-
cie groszy szesnaście, stróżowego zllty
ieden, groszy piętnaście, groszowego gro-
szy szesnaście, za drób zlłty ieden, sum-
ma zlłch dziewiętnaście, groszy siedmnaś-
cie. Dominik Koszalewski, żonaty, brat
Stefan, żon.-'ty, synowie Janko lat ośmiu,
Eliasz lat trzech, Justyn lat dwóch, Mar*
cella lat pięciu, Teodorka putroka, dym
ciągły ieden, ludności męskiey osób pięć.
kobieciey osób cztery, sumina ludności
osób dziewięć, maiątku koń ieden, wołów
dwa, krowa iedna, jałowica iedna, owiec
troie> świń dwoie, pszczół pniow dwa. na-
leżności wloscianskiey pańszczyzny w ty-
godniu ciągłych dni dwa, pieszy dzień
ieden, czynszu zlłch szesnaście, groszy
szesnaście, stróżowego złłty ieden, groszy
piętnaście, groszowego groszy szesnaście,
za drób zlłty ieden, sumuia złłch dziewięt-
naście, groszy siedmnaście. Iurko Roman-
czyk, żonaty, syn Banedyś pulroka, córka

Magda łat trzech, dym ciągły ieden, lud-
ności męskiey osób dwie, kobieciey osób
dwie, summa ludności osób cztery, maiąt-
ku koń ieden, wól ieden. krowa iedna,
jałowic dwie, owiec troie. świń dwoie,
należności wloscianskun" pańszczyzny w ty-
godniu ciągłych dni * dwa, pieszy dzień,
ieden. czynszu zlłch szesnaście, groszy
szesnaście, stróżowego zlłoty iedeni, gro-
szy piętnaście, groszowego groszy szesnuś-
cin, za drób żllty ieden, summa zlłch
dziewiętnaście. Mateusz Szymański, żonaty,
syn Jan lat pjętnastu, córka Agata lat
dwonastu. dym ciąngły ieden, ludności
męskiey osób dwie. kobiociey osób dwie,
summa ludności osób cztery, maiątku koń
ieden. wół ieden, krowa iedna, świń dwoie,
pszczolów pień ieden. należności włoscian-
skiey pańszczyzny w tygodniu ciągłych dni
dwa, pieszy dzień ieden, czynszu złlch
szesnaście, groszy szesnaście, stróżowego
złłty. ieden, irroszy piętnaście, groszowego
groszy siedmnaście. Słanislaw Supranowicz,
żonaty, syn Mateusz lat ośmiu, córka Te-
ressa lat sześciu, Ludwisia lat piecu, Józef
lat piętnastu, dym ciągły ieden, ludności
męskiey osób trzy, kobieciey osób trzy,
maiątku koń ieden, wotów dwa, krowa
iedna, jałowica iedna, owiec troie, świń
troie, należności włoscianskiey pańszczyzny
w tygodniu ciągłych dni dwa, pieszy dzień
ieden, czynszu złłch szesnaście, groszy
szesnaście, stróżowego zlłty ieden, groszy
piętnaście, groszowego groszy szesnaście,
za drób złłty ieden, summa złlch dziewięt-
naście, groszy siedmnaście. Borys Zdano-
wicz, żonaty, "synowie Stefan lat trzech,
Grabryeł puł roka, dym ciągły ieden,
ludności męskiey osób trzy, kobieciey oso-
ba iedna. summa ludności osób cztery,
maiątku koń ieden, wołów dwa. krowa
iedna, owiec dwoie, świń dwoie, należności
włościańskie}' pańszczyzny w tygodniu ciąg-
łych dni dwa, pieszy dzień ieden, czynszu
zlłch szesnaście, gros/.y szesnaście, stróżo-
wego zlłty ieden, groszy piętnaście, gro-
szowego groszy szesnaście, za drób złłch
ieden, sarnimi złłch dziewiętnaście/ groszy
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siedmnaście. Dominik Maceralik, żonaty,
synowie Sciepan lat dwónastu, Jasiuk lat
sześciu, Michaś. lat pięciu, córki Kasia lat
piętnastu. Dorota lat dzeisięciu, Domicela
lat pięciu, dym ciągły ieden. ludności mę-
skiey osób cztery, kobieciey osób cztery,
maiątku' koń ieden, wołów dwa, krowa
iedna, jałowica iedna, owiec troie, należ-
ności włoscianckiey pańszczyzny w tygodniu
ciągłych dni dwa. pieszy dzień ieden,
czynszu-z] łoi i szesnaście, groszy szesnaście,
stróżowego zllty ieden. irroszy piętnaście,
groszowego groszy szesnaście, za drób
złloty ieden, summa zllcli dziewiętnaście,
groszy siedmnascie. Teodor Maceralik, żo-
naty, synowie Ignaś żonaty, Jan żonaty,
Łukasz lat dziesięciu, córka Aniela pulro-
ka. dym ciągły ieden, ludności męskiey
osób cztery, kobieciey osób cztery, maiątku
koń ieden, wołów dwa, krowa iedna, iało-
wica iedna, owiec troie, świń troie, należ-
ności wloscianskiey pańszczyzny w tygodniu
ciągłych dni dwa, pieszych dzień ieden,
czynszu zlłch szesnaście, groszy szesnaście,
slróżowego zllt.y ieden, groszy piętnaście,
groszowego groszy szesnaście, za drób
zł!ty ieden, sumina złlch dziewiętnaście,
groszy siedmnaście./Zachar Maceralik, żo-
naty, ..synowie Jan żonaty, Klemens lat
dziesięciu, Stefan lat ośmiu, Marcin lat
pięciu, córka Jarbusia lat sześciu, Michaś
roku pierwszego, dym ciągły ieden, ludno-
ści męskiey osób pięć, kobieciey osób czte-
ry,' summa ludności osób dziewięć, maiąt-
ku koń ieden, wołów dwa, krowa iedna,
jałowica iedna, owiec czworo, świń troie,
pszczół pniow trzy, należności wloscianskiey
pańszczyzny w tygodniu ciągłych dni dwa,
pieszy dzień ieden, czynszu" zlłch szesnaś-
cie, stróżowego złłty ieden, groszy piętnaś-
cie, groszowego groszy szesnaście, za. drób
zlły ieden, summa zllch driewiętnaście,
groszy siedmnaście. Z pustki Mikolay Ro- .
manczyk należytosci wloscianskiey, czynszu
złłch dwanaście,. summa zlłch dwanaście.
Stanisław Supranowicz, należności włoscian-
skiey czynszu zlłch dwanaście, summa
zllch dwanaście. Dominik Maceralik, na-

leżuosci włoscianskiey, czynszu złłch dwa-
naście, summa złłch dwanaście. Summa
wsi Buzunow, dymów ciąłrlyeh piętnaście,
dym ziemiański ieden, ludności męskiey
osób piędziesiąt trzy, ludności kobieciey
osób czterdzieście p;ęć. summa ludności
osób - dziewięd/.iesiąt, ośm, maiątku koni
piętnaście, wołów dwadzieście sześć, krów
szesnaście, jałowic dziewięć, owiec czter-
dz;eście, świń trzydieście trzy, pszczół
pniow siedm, należności włościańskiej- pań-
szczyzny w tygodniu ciągłych dni ' trzy-
dzieście, pieszych dni piętnaście, czynszu
zllch dwieście ośtndziesiąt sześć, stróżowyoli
zlłch dwadzieście dwa, groszy piętnaście,
ziemianszczyzny złłch .pędziesiąt ieden,
groszowego zllch ośm, za drób zlłch pię-
tnaście, summa zlłch tszysta ośmdziesiąt,
groszy piętnaście. Dalsze opisanie sytuacyi
włościan у ich daniny.

: Wieś Orłowszczijzna. Jan Szaszko. żo-
naty, brat Mikołay lat piętnastu, syn .Józef
lat pięciu, córka Magda lat dwuch. dyni
ciągły ieden. ludności męskiey osób trzy,
kobieciey osób dwie, summa ludności osób
pięć, maiątku koń ieden, wołów dwa, kro-
wa iedna, owiec troie, świń dwoie, należ-
ności włoscianskiey pańszczyzny w tygod-
niu ciągłych dni dwa, pieszy dzień ieden,
czynszu"ztlch ośm, stróżowego zlłty ieden,
groszy piętnaście, groszowego groszy ośm,
summa zllch dziewięć, groszy dwadzieście
trzy. Mikolay Boszko, żonaty, syn Jurko
lat" czterech, córki Magda lat dwónastu,
Joanna lat ośmiu, Ania lat sześciu, dym
ziemiański ieden, ludności męskiey osób
dwie, kobieciey osób cztery, summa lud-
ności osób sześć, maiątku koń ieden, wo-
łów dwa. krów dwie, owiec troie, świń
dwoie, należności włoscianskiey ziemian-
szczyzny zlłch pięilziesiąt ieden. Roman
Zak, żonaty, bracia Michał lat dwódziestu,
Andrzey lat trzynastu, Eliasz lat dwónastu,
syn Janko lat dwóch, dym ciągły ieden,
ludności męskiey osób pięć, kobieciey oso-
ba iedna. summa ludności osób sześć,
maiątku koń ieden, wołów dwa, krowy
dwie, iafowiea iedna, owiec troie, świń
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dwoie, należności włoscianskiey pańszczyz-
ny w tygodniu ciąirlych dni dwa. pieszy
dzień ieden, czynszu zllch ośm, śtróżowego
zlłty ieden, groszy piętnaście, groszowego
groszy ośm. sum ma zlłch dziewięć, groszy
dwadzieścia trzy. Summa wsi Orlowszczyzny
dymów ciągłych dwa. ziemiański dyni ieden,
ludności, męskiey osób dziesięć, kóbieeiey:
osób siedm. summa ludności osób siedm-
naście, maiątku koni trnie, wołów s/.eść.
krów pięć. jałowica iedna, owiec dziewię-
cioro, świń sześcioro, należności wloscian-
skiey pańszczyzny w tygodniu ciągłych dni
cztery, pieszych dni dwa. czynszu zllch
szesnaście, śtróżowego zllch trzy, ziemian-
szczyzny zllch piędziesiąt ieden, groszowe-
go «rroszy szesnaście. Summa zllch siedm-
dziesiąt, groszy szesnaście.

Wieś" Mońki. Michał Dudarzyk. brat
Jan. lat piętnastu, siostry Tekla lat ośm-
nastu, Polonia lat trzynastu, Marya lat
dziesięciu, matka, dym ziemiański ieden,
ludności męskiey osób dwie, kobieciey osób
cztery, summa ludności osób sześć, mająt-
ku koni dwoie, wołów cztery, jałowica
iedna, owiec sześcioro, świń czworo, należ-
ności wjoscianskiey. ziemianszczyzny zllch
czterdzieśeie. groszowego złłty ieden, gro-
szy dziesięć, summa- złłch czterdzieście
ieden, irroszy dziesięć. Jm. pan Maciey
Korbunowiez należności włpseianskiey, zie-
mianszczyzny zlłch dziesięć, groszowego
groszy dziesięć, summa złotych dziesięć,
groszy dzeisięć. Jm. pan Dulewicz należ-
ności włościańskiej ziemianszczyzny zlłch
sto czterdzieście dwa. groszy piętnaście.
Summa Morikow dym ziemiański ieden,
ludności męskiey osób dwie, kobieciey osób
cztery, summa ludności osób s/.eść, maiąt-
ku koni dwoie. wołów cztery, iałowica
iedna, owiec sześcioro, świń czworo, należ-
ności włoseianskiey ziemianszczyzny złlch
sto dziewiędziesiąt dwa, groszy piętnaście,
groszowego zloty ieden, groszy dwadzieś-
cia, summa złlch sto dziewiędziesiąt czte-
ry, groszy pięć. Transport. Summa Bużu-
now: dymów ciągłych piętnaście, dym zie-
miański ieden, ludności męskiej osób pię-

dziesiąt trzy, kobieciey czterdzieście pięć,
summa ludności osób dziewiędziesiąt ośm,
majątku koni piętnaście, wotów dwadzieścia
sześć, krów szesnaście, jałowic dziewięć,

. owiec czterdzieście. świń trzydzieście troie,
pszszoł pniow siedm, należności wfoscian-
skiey pańszczyzny w tygodniu ciągłych dni
trzydzieście. pieszych dni piętnaście, czyn-
szu złlch trzysta- szesnaście, śtróżowego
złłch dwadzieścia dwa, groszy piętnaście,
ziemians/.c/.yzny zlłch piendztesiąt siedm,
groszowego zlłch ośm, za drób złłch pię-
tnaście, summa zlłch с/.terysta os mnaś^ie,
groszy piętnaście. Summa Orłowszczyzny,
dymów ciągłych dwa. ziemiański dym ieden.
ludności męskiey osób dziesięć, kobieciey
osób siedm, iiimma ludności osób siedym-
naście, ma;ątku koni troie. wołów sześć,
krów i>ięć, jałowica iedna, owiec dziewięcio-
ro, świń sześcioro, należności włoseianskiey

. pańszczyzny, w tyirodniu ciągłych dni
cztery,? pieszych dni dwa, c/.ynsza złłch
szesnaście, śtróżowego zllch trzy, ziemian-
szczyzny złtch piędź esiąt ieden. groszowe-
go groszy szesnaście, summa złłch siedm-
dziesiąt. groszy szesnaście, sumjma dymów
ciągłych siedmnaście, ziemianszczyzny dy-
mow trzy, ludności męskiey osób sześdzie-
siąt pięć, kobieciey osób piędziesiąt sześć,
summa ludności osób sto dwadzieści iedna;
maiątku: koni dwadzieścia, wołów trzy-
dzieścia sześć, krów dwadzieścia iedna,
iałowic iedynnście, owiec piędziesiąt pięć,
świń czterdzieście tr/.y. pszczół pniow siedm,
należności włoscianskiey panszczy/.ny w ty-
godniu ciągłych dni eztyrdzieście cztery,
pieszych dni siedmnaście, czynszu złlch
trzysta trzydzieścia dwa, stróżowe^o zlłch
dwadzieścia pięć, groszy piętnaście, gro-
szowego złlch dziesięć, groszy sześć,^ za
drób złłch piętnaście, summa zlłch sześć-
set ośmdziesiąt trzy. groszy sześć.

Tabella aręd karczemnych z propina-
cyi z włości folwarku Karabanowszczyzny
rachuie się zysku złłch poi. sto piędzie-
siąt. ' '

Otasowanie remanentów zbożowych na
. włościanach tego folwarku. Soli garcy
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. trzydzieście ośm, florenos trzydzieście osm,

.<żjrta beczek dwie, ośmiu trzy, garcy dzie-
więć, a flor. piędziesiąt, sto dwadzieścia
ieden, groszy dwadzieścia sześć, ięcz-
mienia ośmiu cztery, a flor. czterdzie-
ście, dwadzieście złłotych, owsa be-
czek sześć, a. flor. dwadzieścia, effioyt;
złłch sto dwadzieścia; gryki osmin cztery,
a flor. dwadzieście cztery, efficit zlłch
dwanaście; siemienia konopnego garcy
czterdzieście efficit /.Uch dwa, groszy pięt-
naście. Sum ma zł Ich trzysta czternaście,
groszy iedynaście. Wywód intraty roczney:
gruntu w tym folwarku oromego znayduie
się morgów dwieście, sianożęci morgów
trzynaście, dzieląc grunt oromy • na trzy
zmiany, wypada pod ozime morgów sześć-
dziesiąt sześć, wysiewu na mórg rachuie
się po ćwierci żyta beczek piętnaście we
trzy ziarna, efficit beczek czterdzieście pięć,
a flor. dwadzieścia cztery facit złlch ty-
siąc. Pszenicy beczka iedna, czwierci . . .
efficit beczki cztery, a florenis czterdzieście
dwa, facit 'złlch sto osimdziesiąt dziewięć,
sumnia tysiąc sto osimdziesiąt dziewięć, za •
jarzynę alterum tantum zlłćh tysiąc sto
osimdziesiąnt dziewięć. Opłaty pieniężney
od włościan, zlłch sześćset osimdziesiąt trzy,

„• groszy sześć zysku propinacyinego zlłch
sto piędziesiąt. Ukosu siana wozów sześć-
dziesiąt pięć, a florenis pięć złłch trzysta
dwadzieścia pięć, miodowego złłch siedm,
summa trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy,

• groszy sześć; potrąca się opłata podatku
publicznego zlłch dwieście piędziesiąt sześć,

• zostaie na czystą intratę złłch trzy tysiące
dwieście ośmdziesiąt siedm, groszy sześć,
wynosi' na dziedzicstwo na piąty procent
złłch sześćdziesiąt pięć tysiący siedmset
czterdzieście cztery. Długu na włościanach
za zboże facit. złłch trzysta czternaście,
groszy iedynaście, gotowym groszem facit
złlch sześćset dziewiętnaście, groszy pięt-
naście, efficit zlłch dziewięćset trzydzieście
trzy, groszy dwadzieścia sześć. Całego sza-
cunku folwarku Karabanowszczyzny zltch
sześćdziesiąt' sześć tysięcy sześćset siedm-
dziesiąt siedm, groszy dwadzieścia sześć.

Expensa fundi proporcyonuiąc opłatę po-
datku dziesiątego grosza całego hrabstwa
Rakowskiego ogólnie skarbowi publiczne-
mu należącą do folwarków wszystkich
wypada na Karabany złlcb poi. dwieście
piędziesiąt sześć.

Opisanie, powinności włościan. Primo.
Włościanie z gruntów osiadłych po dni
dwa, ciąsle po iednym pieszym w ty-
dzień odbywają. Secundo. Czynsz taki
płacą iaki się w rubrykach wyraża.
Tercio. Podroszczyzny o mil dwadzie-
ścia w zimie na rok otbywaią, a o
mil dziesięć za pańszczyznę wolno ich
użyć, potrąciwszy dni tyle, ile w dro-
dze bawią. Quaito. Do orania gwałtów
trzy у do bronowania do poparu dni czte-
ry, do iarzyny dni dwa na rok odbywaią
prócz pańszczyzny. Qninto Do żniwa у
kośby na rok dni cztery całą siemią, zo-
stawiwszy iedną osobę w chacie dla stro-
żenia ognia. Sexto. Do wożenia gnoiu po
dni dwa na rok każdy, ciągły winien, a do
rozrzucania onego. kobiety w kolei po dniu
iednym iść powinny. Septimo. Talek czte-
ry łokciowych z włókna skarbowego czte-
ry każdy wyprząść powinien corocznie.
Ocbivó. Drow świątecznych fur cztery wożą,
lu© dni dwa do reperacyi iakiey idą. No-
no. Podatki wszelkie około Świętego Mar-
cina płacą. Decimo. Miodu połowę z po-
debrania pszczół skarbowi oddaią. Undeci-
rao. Niemogącenm się poddanemu, same-
mu zabudować włościanie w kolei poma-
gaią, toż do reperacyi dróg, grobel etcra
idą. Duodecimo. Stróże w kolei od pory
do рогу у wartę nocną ile potrzeba odby-
wają. Decimo tertio. Na pańszczyznę w
lecie o yyschodzie słońca, w zimie iak nay-
raniey idą. o zachodzie slonca zcho-
dzą.

Obwodnica czyli opisanie granic fol-
warku Karabanowszczyzny. Zacząwszy od
kopca nad rzeką Pralnią usypanego idąc
ku wschodowi ścianami granicznemi kop-
cami udeterminowanemi pod rożnemi za-
krętami aż do kopca zbiegu trzech granic
w starzynie usypanego od folwarku Staro-
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Rakowskiego Kuczkun у obrembu Kara-
banowszczyzny od zarośli у gruntów tak
włościan, iako у folwarku Staro-Rakowskie-
go z tym że folwarkiem graniczy. Od kop-
ca /.biegu trzech granic, załamawszy się
nieco wprawo ku południowi, ścianą pros-
tą, kopcami usypaną aż do kopca w uro-
czyszczu Surokowszczyzna granicznego z
gruntami miasta Rakowa, Kuczkun у <>b-
ręmbu Karabanow z zaroślami у grunta-
mi Kuczkunskiemi graniczy; od tego
kopca załamawszy się wprawo ku zacho-
dowi z ścianami okopczonemi w rożne
pozycyie nachilaiącemi się aż do kopca
nad rzeką Leonowką usypanego, z grun-
tami w lewey sytuacji będącemi miasta
Rakowa graniczy, od tego kopca przez
rzeczkę wyżey wzmiankowaną pierwiey z
Dumszczyzną uroczyszczem. daley z lasem
ichmosciow xięży Dominikanów aż do goś-
cińca z Rakowa do Dubrow idącego, " od
którego znowu z lasem ichmosciow xięży
Bazylianów Rakowskich Bonowszczyzną
ściankami pod rożnemi zakrętami będące-
mi aż do gościńca, idącego z Rakowa do
Krzywic/., daley tymże gościńcem ku Ra-
kowowi aż do kopca przy tym że gościńcu
у drodze idącey z Rakowa do Dubrow
grunta. wsi Buzyn, w prawey sytuacyi
będące graniczą, od tego kopca w prawo
ku zachodowi idąc drogą Dubaszowską
kopcami usypaną graniczną aż do ruczaju
Pralnia zwanego у kopca tam usypanego,
z lasem miasta Rakowa graniczy, od tego
kopca w gorę rzeką Pralnią graniczną w
lewey sytuacyi z gruntami w. Ziiarskiego
graniczy aż do kopca zkąd graniczenie
opisywać zaczęło.

U tego inwentarza, na trzech arku-
szach pisanego; nicią białą sposzytego,

podpis aktora, poniżey świadectwo pieczę-
tarzow takowe: Takowy inwentarz podpi-
suie. Michał z Kozielska Oginski, podskar-
bi W. W. Xtt. Litt. Do takowego inwen-
tarza proszony za pieczętarza podpisuie
się Antoni Dyzmas Lachnicki, stolnik Wił-
komirski. pisarz grodzki Wilen. Do tako-
wego inwentarza proszony za pieczętarza
podpisuie się Stanisław Tomaszewski. dwo-
rzanin skarbu Rzeczy Pospolitey W. Xttwa
Litt. Który to inwentarz za przyznaniem
on ego przez wyż wyrażoną osobę iest w
księgi grodzkie wieczyste w. Mińskiego
przyięty у wpisany.

Изъ акт. кн. Мннскаго грод. суда за 1794 г. J« 11.853,
л. 247—256.

№ 28—1794 г. 10 Апр ля.

Инвентарь староства Тубинснаго въ Россіен-

скомъ пов т

Lustracya starostwa Tubińskiego w
wttwie Zmudzkim. powiecie Rosienskim
sytuowanego po zeysciu W. J. P. Tade-
usza Janczewskiego rottm. na dniu 23

! 1794 R- ku zawakowanego przezemnie niżey
wyrażonego dworzanina z nakazu przes-

I wietney Kommissyi skar. Rzpttey W. X.
Litt, na gruncie uczyniona, roku 1794
msca Kwietnia 10 dnia.
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Inwentarz starostwa Tubinskie<ro na dniu 23 Januarii І794 roku zawakowanego w Wttwie
W. X. Litt przezemnio niżey wy
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Zniudskim, powiecie Rosieńskim sytuowanego z nakazu prześwietnej Kommissyi S. Rzpttey
rażonego na gruncie sporządzony.
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Summariusz intraty roczney starostwa Tu-
binskiego z lustracyi okazuiącey się w go-

towym ::roszu:
Złł. Gr.

Z czynszu od włościan roc/.nie
W racie 7 browey wybieraią-
cego się zlłch 791 gr. 21

Z arendy dwoma ratami \vy-
bieraiącey się . zł. 180 —

Z podymnego ditto'4: 1(50 —
Podros/.czyzny za konrtaktem

od iednego mieszkańca
zllotych . . zł. 18 —

Z naymu ląk somsiaduiącym
гос/лііе złlch • . . 189 —

Efficit. . 1338 21

Z daniny у innych artykułów:
Za wytkanie talek 15-stu

z włókna skarbowego a
gr. 6. zlłch . . 3 —

Z a j a y kop 22|s a f. 1 ат. 6
zlłch . . . . 2,24 —

Za o-ęś № 1 zllch . i —
Za "kur szt. 17 a gr. 7 ] | 2

zlłch . . . . 4 gr. 77«
Z podroszezyznę do ktorey

mieszkance się obowiązani,
biorąc proporcyą z ugodzo-
ney. iuż у przez iednego
mieszkańca za kontraktem
oplnęaiącey się wypada od
ludzi cało gruntowych 3-ch,
licząc również po złlch
18-ście, od pufcrmntowych
4-ch po złłch 9 w ogule
zł lch. . . . . 90 ' —

Efficit . .

Za krescencyą.

Żyta w trzech leciech wysiano
beczek piętnaście, te dzieląc
na części trzy wypada na
rok beczek 5 we trzy ziar-
na uczyni beczek 15, a f. HO
złłch . . 450 —

Za pszenicy z trzech ziarn na
intratę wylikwidowaney be-

loi I7s

czek I1/» • a f. 50 off.
zlłch . . . . 400 gr. —

Za siano wozów • 100 a f. 4
zlłch . . . 400 —

Za wysiew jarzyny w połowie
żytniey taxy zllch-225 —

ZN. Gr.

Efficit. . 1150 -

Summa intraty czystey . 2589 22'/2

Tntrata ze sperandy.

Karczma na trakcie Wornien-
skim nowa Jeszcze у dosyć •

. do mieszkania wygodna a-
dopioro od czwierc roku bez
mieszkańca uczynić może
roczney arendy iak у daw-
niey wnosiła złlch . . . 180 —

Summa czystey ш intraty
y.e sperando . 2769 227г

Opisanie zabudoAvania fund i starostwa
Tubińskiego.

Dom mieszkalny frontem na południe
stary iuż osiadły i do mieszkania mało
zdatny, z weyscia sień obszerna, we srzod-
ku kiichni;i. Po prawey ręce izba o dwóch
oknach małych, daley alkierz z dwoma
oknami, piec z garkow prostych ulepiony.
Po lewey z weyscia stronie izba czeladna
z piecem gospodarskim у alkierzem. Kon-
cein do budynku mieszkalnego szpichlerz
stary, słomo kryty, z prawey od wniscia
strony dosyć dobry, z lewey z;iś ściana
wygniła у opadła. Daley frontem do bu-
dynku mieszkalnego staynia należyta z wo-
zownią nowo wybudowana słomo pokry-
ta; w tyle stayni browar mały z należnym
oporządzeniem od 5-ciu • dlużyny, a od
3-ch sążni szerzyny, nowy ieszcze. W pro-
stą linią ze staynią stodoła gospodarska
razem z odryną na skład zboża i siana, do-
cyć dobra у należycie opatrzona. Naprze-
ciw tey obora iuż osiadła, odlegley nieco
od stodoły osiec z tokiem do suszenia у
wybijania zboża.
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Obszernosć, dobroć gruntów i pozycya
starostwa oraz odległość od miast princy-
palnieyszych.

Starostwo Tubinskie w obrębie swoim
rozległości mieć może do włok czterdziestu, •
grunta w dobroci są srzedniey, łąk ma do-
statek у nad potrzebę zbywających, a nad-
to więcey ich przyczynić może. Położone
to starostwo na trakcie z Tylży i Królewca
do Kroż, Woni, i Kurlandii idącym. Wła-
śnie w granicy starostwa dzielą sie trak-
ta—ieden na Wornie. drugi na Kroże, do
Kurlandii. Od miast princypalnieyszych
kraiowych jako to: od Worń mil 4-ry, od
Eossien 8-Ш. od Kroż 4-ry, od miast zaś
zaaranicznyeli, to iest od Lipawy mil
24-ry. od Kleypedy 12-csie. od Tylży 11-cie,
od Królewca 29 ml odległości liczy.

O puszczy, rod/.aiu drzewa i użytku
z te у że.'

Lasu starostwo mieć może do włok
piętnastu, oprócz zarosło w mało użytecz-
nych; w tym drzewa jodłowego mało
i ledwo na* potrzeby zabudowania fum li
i włościan dostarczającym być może; olchy
brzozy, osiny ma dosyć, i dla tego prócz
potrzeby fundowey na opal zbywać może
do handlu, ku czemu pozycya puszczy
bliska, bo o mile tylko od legł ey od mias-
teczka Szyjel. które niema żadnego lasu,
służyć lno/.o.

Opisan e granicy starostwa.
Starostwo'" Tubinskie na wschód ciłą

ścianą liranii-zy z starostwem Kiawkowskim.
Pomykaiąc sie ku południowi Bobie at-
tynencya starostwa (JhweydiinsKiogo. aż
ku zachodowi granicę swoią rozcąira. Da-
ley wieś dziedziczna J. W. Pilsudzkiogo
Pomeraycie,. też starostwo Kierbiedzkie
tudzież"""ÓKolica Woyrzymy linią granicy .
na zachód rozcią<raia.cey sie. obeymuią.
Idąc na polhoc wieś dziedzicma Л. P.
Rymkiewieza Darjrale. daley wieś również
dziedziczna J. W. Wolmera Klekniszki
o granicę starostwa Tubińskiego opierają.

W ostatku wieś Brunksztaynie, dzie-
dziczna J. \Y. Piłsudzkiego łą<'/4c sie z
wzmionionemi Klekniszkami у ku starost-

wu Kiawkowskiemu pomykaiąc się obremb
sarostwa Tubińskiego formuie.

Takowy inwentarz starostwa Tubińskie-
go z nakazu przeswietney Komissyi skarbu
Littgo na gruncie sporządzony у opiecz.en-
towany ręką własną podpjsuie. Dan w
Tubinach roku 1794 miesiąca Kwietnia
10 dnia. Antoni Kwiatkowski, dworzanin
skarbu Rzptt W. X. Litt,

Из инвентарной книги Литовской Скарбовой Ком-
миссіи 1794 г. Х« 4086.

№ 29—1795 г 25 Апр ля.

Инвентарь им ній Догиле и Дегуце въ Вил-
комирскомъ пов т .

Przyznanie inwentarza maętnosci Г)о-
gil у folwarku Deguc od W. Klimanskiego
WW. Toplickim. "• sędziom grodzkim Wil-
komirskim danego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
szóstego miesiąca Augusta trzydziestego
pierwszego rzymskiego, a dwudziestego
ruskiego dnia.

Gdy wielmożny • Iinsć p;in Stanisław
Klimanski podczaszy pttu oszmianskiego
przedemną, lo/.efe:n Walentynowiczem
prezydentem, sędzią irroilzkim Wilkomir-
skim na instancyą у prozbę tegoż imsi
iako na zdrowiu osłabionego w roku to-
raznieyszym na dniu d\vodzie?tym pier-
wszym miesiąca Maja za 'wniesieniem za-
padłym do przyięc.ia orl niego tranz.aktow
na osoby WW.I Panów Jana у K>>nstan-
cvi z Klimanskich Toplickich, sędziów
grodzkich pttu Wiłkomirskiego uiałżąkow
poczynionych delegowanym, po ziechaniu
moim w dniu dziseyszym do dóbr imsci
Dogile zwanych, w powiecie Wilko.uirskim
leżących, też tranzaktu iako to praw<« za-
stawne dożywotnie WWI Panom Janowi
у Konstancji z Klimanskich Toplickim, sę-
dziom grodzkim pttu Wilkomirskiego, w
roku tysiąc siedmset dziewięd/zesiąt piątym
msca Apryla dwudziestego trzeciego dnia
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wydane у tegoż roku msca Oktobra-.dzie-
siątego dnia przed aktami'grodzkieini pttu
Wilkomirskiego aktykowane z dołonczo-
nym do tegoż prawa zastawną dozywotne-
go w iednego roku dacie msca Kwietnia
dwudziestego piątego dnia sporządzonym
inwentarzem, oraz ostatniey woli swoiey
testamentową dyspozycyą w roku tymże
tysiąc siedmset dziewiedziesiąt piątym msca
Apryla dwodzieste^o czwartego dnia praw-
nie sporządzoną, lubo na zdrowiu osłabio-
ny, lecz w zupełnym rzeczy poznaniu у
należytey umysłu przytomności, oczewisto
у dobrowolnie przyznał, a oraz takowe
przyznanie w ninieyszym protolmle ręką
swoią własną utwierdził, którego wyraz
takowy.

Inwentarz majętności Dógill у folwarku
Deguć z opisaniem sytuacyi fundi oraz
gruntów, łąk у lasów fundowych, tudzież
z wyszczegulnieniem wielości włościan, ich
ludności, maiątku, powinności w robociz-
nie у czynszach, z wyrażeniem każdego
ilości posiadanego gruntu do prawa zas-
tawnego у dyżywotniego WWI Panom
Janowi у Konstancyi z Klimanskich Top-
lickim sędziom grodskim pttu Wilkomir-
skiego; od WJP. Stanisława Klimańskiego,
podczaszego Oszmianskiego wydanego,
służący. Roku tysiąc siedmset dziewiedzie-
siąt piątego msca Kwietnia dnia dwodzie-
stego piątego sporządzony w Dogilach.

Opisanie zabudowania fundi maiętnosci
Dogił. Budynek mieszkalny stary iuż w zje-
mie wlazły, do którego wchodząc z dzie-
dzińca w sieni drzwi podwoyne na zawia-
sach у krukach żelaznych z zamkiem
wnętrznym^ w sieni wschody na gorę, w
których drzwi na zawiasach z zanikiem
wnętrznym, w teyże sieni drzwi do pieców
na zawiasach у z klamką żelazną, w pra-;
wey stronie drzwi do pokoiu pierwszego
na zawiasach żelaznych z zamkiem wnęt-
rznym, w niem okien dwa, piec- z kaflow
białych stary у przy nim kominek; idąc
wprost do pokom drugiego drzwi na za-'
wiasach z zamkiem wpętrznym, w nim
okien dwa,- z tego pokoiii drzwi na zawia-

saćh do apteczki z zanikiem żelaznym
wnętrzńym,- a w niey okno iedne, z ktorey
drzwi do pokoiku wonskiego na zawiasach
z klamką, w niem'- okno' iedne, z tego
drzwi do pokoiu bokowego na zawiasach
у zamkiem1 wnętrznym, w! niem okna dwa,
piec iederi na dwa-, pokoie; z tego drzwi
iedne.do pokoiu pierwszego na zawiasach
żelaznych z zamkiem wnętrznym mosięż-
nym, drugie drzwi do pokoiu dziewickie-
go w niem kominek у iedne okno, z tego
drzwi iedne na galeryą wpół ze szkłem, a
na galeryi dwra pokoiki sekretne vel wy-
chodki, drugie drzwi do spiżarni na za-
wiasach z zamkiem wnętrznym, trzecie do
sieni na zawiasach żelaznych; z sieni w
drugiey stronie drzwi do stołowey na za-
wiasach z zamkiem wnętrznym mosiężnym,
w niey okna cztery, piec z kafel zielonych
у kominek, z tey drzwi do pokoiu boko-
wego na zawiasach z zamkiem • wnętrznym
mosiężnym, w niem okno iedne.

Officyna, do ktorey wchodząc drzwi na
zawiasach z klamką, z sieni w prawą
stronę drzwi' do izby na zawiasach z klam-
ką, w ktorey dwa okna у piec zielony
stary, z tey drzwi do pokoiu końcowego
na zawiasach z zamkiem wnętrznym, okno
w nim iedne, z tego drzwi do pokoika
małego na ziwiasach у z klamką żelazną,
z pokoiu pierwszego drzwi tuż przy piecu
do pokoika bokowego na zawiasach z zam-
kiem wnętrznym. w" którym okno iedne, z
tego drzwi do drugiego obok pokoiku na
zawiasach z zamkiem wnętrznym, a w
niem okno iedne у kratą żelazną, z sieni
w koniec drugi officyny drzwi do pokoiu;

na zawiasach żelaznych z klamką, w nimi
trzy okna у piec zielony stary, ztego.po-

. koiu drzwi do drugiego na zawiasach,, W'
którym okno iedne, z tego drzwi do sieni
na zawiasach żelaznych z zamkiem żelaz-
nym wnętrznym, z sieni drzwi do sadu na"
zawiasach z klamką.

Skarbiec iuż walący się, do którego
wchodząc z ganku drzwi filtrowanych
dwoie na zawiasach z zamkami, drugi zaś
bez zasieków na skład ruchomości, a w
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ni:n drzwi na gnrę na zawiasach, z bo-
ków dwa małe swironki, do których drzwi
na zawiasach z zamkami wnętrznemi,
kuchnia na dziedzińcu, cale zgniłe maiąca
ściany, do ktorey wchodząc drzwi na za-
wiasach z klamką, w niey okno iedne, z
kuchni do izby drzwi na zawiasach, w
kt^rey 'okna dwa i piec piekarń inny, '/ tey
drzwi do komory, w ktorey okno iedne.

Staynia, do ktorey drzwi podwójne na
zawiasach z zanikiem wnętrznym; obok
iey wozownia do ktorey takoż drzwi po-
dwoyne na zawiasach z zanikiem wnętrznym,
obok iey staynia gnoiowa, w ktorey drzwi
podwoyne na zawiasach; z drugiey strony
stayni pod iednem dachem staienka, do
ktorey drzwi na zawiasach z klamką, obok
iey swironek mały na obrok, do którego
drzwi na zawiasach z zamkiem.

Obory, do których wszedłszy w stronie
prawey pięć chlewów, do których dwoie
drzwi na biegunach, a troie na zawiasach
żelaznych, w stronie lewey dwie odryny,
do których wrota na biegunach, chlew
ieden na przeciw wrót, odryny stare dwie,
do nich wrota na biegunach, przy oborze
chlewek na ptastwo stary ieden.

Folwark stary, do którego sieni wcho-
dząc drzwi podwoyne na zawiasach żelaz-
nych, z tey w lewo drzwi do izby na za-
wiasach, w ktorey okien trzy, piec stary
w pól ceglany, z izby drzwi do dwóch
pokoików na zawiasach, w których po ied-
nym oknie; w końcu drugim folwarku z
sieni drzwi do piekarni na zawiasach, w
ktorey piece dwa z gliny ubite, z tey
obok komora, do ktorey drzwi na biegu-
nach z klamką у zamkiem wnętrznym.

Gumno, do którego wchodząc wrota
na zawiasach żelazmch z zamkiem wnęt-
rznym, w nim dla wiatru dwoie drzwiczek
na zawiasacli żelaznych, osieci dwie, do
których .drzwi na zawiasach, zastronki
eztyfy у komora iedna, ktorey drzwi na
biegunach, w końcu drugim gumna wro-
ta podwoyne na zawiasach żelaznych
z antabami do drąga. Swironek stary

na guinnisku, którego drzwi na zawia-
sach żelaznych z zamkiem wnętrznym.

Odryny stare na tym że guinnisku
trzy, do których wrót dwoie na biegunach
a iedne na zawiasach, tamże odryna stara
krzyżowa iedna, do ktorey wrota podwoy-
ne na zawiasach żelaznych. Mięsnica iuż
waląca się na słupach czterech, drzwi u
niey na zawiasich żelaznych z klamką.

Sernica stara, tey drzwi na zawiasach
z zamkieni wnętrznym. na gurę wlazłszy
schodami takoż drzwi na zawiasach z
klamką.

Browar stn-y, do którego drzwi pod-
. woyne na zawiasach żelaznych, w niem

łaźnia у komora na skład, do których
drzwi na zawiasach, naprzeciw drzwi wo-
łowrnia, przy browarze dwa chlewki, do
których drzwi oboie na biegunach.

Lodownia cale zgniła, drzwi troie na
zawiasach z klamkami, a u iednych drzwi
zamek wnętrzny-

Młynek pode dworem stary, drzwi do
sieni у piekarni na zawiasach; w niein
koło iedne wodne, drugie kulakowe, sześ-
ciernia, skrzynia, oraz żaren starych para
iedna, spust ze wszystkim zgniły у wyr-
wany.

Kaplica, do ktorey drzwi filtrowane na
zawiasach z zamkiem wnętrznym у klam-
ką, w niey ołtarze dwa, podłoga zgniła,
stołowanie z tarcic, a nade drzwiami chórek.

Dalsze reąuizyta dworu Dogilow. Byd-
ła rodzaiu wszelkiego. Krów starych sztuk
cztyrdzieście, buhaie dwa, podciołkow ośm-
naście, wolow starych trzy. cieląt sztuk
dziewięć, koz starych ośm, koźląt sześć,
owiec starych ośmnaście, jagniąt czternaś-
cie, świń w ogule sztuk trzydzieśeie czte-
ry, prosiąt sztuk ośm..

Zboże w ziarnie. Żyta Wysiano w polu
dwornym ku Łusiom pudów ośindziesiąt
cztery у siekow trzy, w zasiekach podano
owsa purow ośindziesiąt trzy у puł. ięcz-
niienia purow dwadzieśeie siedm у ćwierć,
grochu purow dziesięć, griki pur ieden,
jarki purow cztery, siemienia lnianego pu-,
row pięć, żyta w zasieku podano purow

28



218 —

czterdzieście, mąki żytniej podano purow
piętnaście.
; Łąk wogule podano na wozów trzysta.

Lasu ani na budowle, ani na opal nie-
ma, prócz chrostow na ploty.

Opisaiie zabudowania folwarku Deguć,
w paraf ij Alexandrowskiey leżącego, a do
maiętności Dogilow należnego ze wszyst-
kiemi w niem reąuizytami.

Budynek mieszkalny stary, do którego
sieni wszedłszy w prawo drzwi do izby na
zawiasach у krukach żelaznych % klamką,
kruczkiem у proboiami żelaznemi, w izbie
okna trzy, piec z kaflow szarych, kredens
z dwoma drzwiczkami podwoynemi z za-
wiaskami у zaszczepkami żelaznemi, z iz-
by drzwi do 'alkierza końcowego na za-
wiasach z zamkiem wnętrznym у klamką,
w niem okna dwa; z alkierza do spiżarni
drzwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym
у zaszczepką żelazną, w tey okna dwa у
szafy dwie; wróciwszy się do izby pierwr-
szey drzwi do bokowki na zawiasach że-
laznych z klamką, w niey okno iedne у
szafka stara w sieniach, przy piecu izbia-
nуm kaptur z cegeł, z sieni do piekarni
drzwi na zawiasach, w ktoroy piec z gli-
ny, okienka małe w niey trzy, z tey drzwi
do komory na zawiasach z zaszczepką, w
sieniach drzwiczki iedne w tył budunku,
a drugie drzwi na dziedziniec na zawia-
sach у krukach żelaznych.

Browar nad ieziorem. do którego drzwi
podwoyne na zawiasach z zaszczepką że-
lazną, w którym kocioł stary miedziany
ieden у trąby dwie, kubeł brażny ieden,
kubełki małe trzy, trąbnik jeden; w bro-
warze łaźnia, do ktorey drzwi na biegunie
drewnianym.

Staynia, do ktorey drzwi podwoyne na
zawiasach, obok iey wozownia у w tymże
ciągu staynia gnoiowa, do ktorey takoż
drzwi podwoyne na zawiasach żelaznych,
wtyle pod temże dachem odryna, do kto-
rey wrota ne biegunach.
' * Obory w kwadrat zabudowane, do któ-
rych z dziedzińca wrota у wtył obory dru-
gie na biegunach, w całym kwadracie

chlewów wielkich pięć, małe dwa, odryna
na słomę iedna. a u wszystkich drzwi na
biegunach drewnianych.

Spichrz czyli swiren. którego srzodek
wiazd do -dziedzińca, w obu końcach po
iednym swirnie, oba z zasiekami, drzwi
do nich dwoie na zawiasach z zamkami
wnętrznemi у zaszczepkami, wschody na,
gurę do salki, u ktorey drzwi na zawia-
sach z zaszczepką. cały spichrz bez stoło-
wania; w bramie wrota podwoyno na za-
wiasach żelaznych; kuchnia w końcu bu-
dynku mieszkalnego drewniana, dranicami
kryta stara, tuż przy niey sernica na słu-
pach czterech, do ktorey drzwi na zawia-
sach żelaznych, w tyle budynku mieszkal-
nego lodownia, do ktorey drzwi na zawia-
sach z zaszczepką. drugie drzwi wdoł na
zawiasach z zamkiem wnętrznym.

Gumno, do którego wrota w końcu
iednym na zawiasach z zamkiem wnętrz-
nym. w drugim zaś podwoyne takoż na
zawiasach z zaszczepkami żelaznymi, w
niem osieci dwie, do nich drzwi dwoie
na biegunach drewnianych, piece w nich
gliniane, stronice cztery, do których drzwi
na biegunach, dwoie drzwiczek dla wiat-
ru, te na zawiasach żelaznych, pieczy к w
gumnie dla światła z cegieł murowany.

Odryna krzyżowa za gumnem na skład
zboża, do ktorey wrota iedne poiedyncze
z zamkiem wnętrznym, drugie podwoyne
z zaszczepkami na zawiasach у krukach
żelaznych, odryna tuż przy lodowni na
siano, do ktorey wrót d»voie na biegunach
drewnianych.

Bydło rod za i u wszelkiego w Degu-
ciach. Krów starych pięć, buhay ieden,
wol stary ieden, podciołkow w ogule sztuk
dziewięć, cieląt dwoie, owiec starych sztuk
czternaście, baran ieden. iagniąt sztuk
trzy, świń maciorek pięć, wieprzów siedm,
prosiąt sztuk pięć.

Ptastwo nayduiące się w Deguciach—
gęsi starych sześć, gęsiorydwa, indyków sta-
rych iedynascie, indyczek trzy, kapluny trzy.

Ptastwo we dworze Dogilach naydu-
iące się — kokoszek dwadziescie. kurów



— 219

pięć, iręsi starych ośm, indyczek starych
dwanaście, indyków cztery.

Zboże rożne w folwarku Deguciach.
Żyta usiewem podano, na polu Deguckim
purow cśmdziesiąt trzy у ćwierć, żyta w
zasiekach purow trzydzieście pięć. ięczmie-
ni;i purow ośmnaście. owsa purow piędzie-
siąt sześć, grochu purow sześć, siemienia
purow trzy, pszenicy letniey purow trzy у
siekow trzy, mąki żytniey purow pięć,
pszenicy ozimki usiewem podano purow
trzy у ćwierć-

Łąk w Deguciach podano na wozów
dwieście. Lasu nie tylio na opal. ale у na
płoty obiemii, borek tylko sosnowy teraz do
wzrostu zaymuiący się, ale ieszcze nie uży-
teczny.

Seąuitur opisanie włościan Dogilskich
' oraz folwarku Deguciow. Opisanie włościan

do maiętności Dogilow należnych ze wszel-
ką onych powinnością у płatąi

Wieś Dogile. Gospodarz ciągły ieden
osób męskich pięć żeńskich sześć, koni
sztuk pięć, wołów sztuk cztyry, krów sztuk
ośm. owiec sztuk czternaście, kozy trzy,
świń sztuk dziesięć, włoka jedna, pańsz-
czyzny latem w tygodniu dni sześć, zimą
dni trzy, wysiewu purow dziesięć. Jan
Wierbiey lat sześćdziesiąt, żona Aga-
ta lat trzydzieście, synowie — Andrzey
lat dziewięć, Antoni lat pięć, córka
Katarzyna lat iedynaście, brat Jakub
lat pięćdziesiąt,, żona Teressa lat trzy-
dzioscie. córka Teressa lat sześć, Ra-
chela lat dwóch, parobek Stanisław Baka-
nowicz lat czterdzieście, żona Katarzyna lat
trzydzieście pięć, płaci podymnego złotych
dwanaście, groszy dwadzieście, talek sztuk
dziesięć, jagód garniec ieden, orzechovy
garniec ieden, grzybów kopa iedna, węgli
purow dwa. drew sążeń ieden. Gospodarz
boiar ieden, osób męskich trzy, żeńskich
dwie, koni troić, krów cztyry, owiec sztuk
pięć, świń sztuk trzy, gruntu pułwłoka
iedna, wysiewów purow pięć, Michał Gm-
rowski lat pięćdziesiąt, żona Ewa lat
cztyrdzieśeia, syn Kazimierz roku jednego,
córka Teressa lat czterech, synowie And-

rzey lat szesnastu, płaci czynszu złotych
dwadzieście, podymnego złotych, sześć,
groszy dziesięć, talek trzy. gęsi pul, jaiek
dziesięć, iagod garniec ieden. orzechów
garniec ieden, grzybów kopa iedua. węgli
purow dwa. drew sążeń ieden. Gospodarz
ciągły ieden, osób męskich cztyry, żeńskich
trzy, koni czworo, wolow sztuk trzy, krów
sześć, owiec dziesięć, kozy dwie, świń
sześcioro, . włoka, iedna, pańszczyzny latem
w tygodniu dni trzy. zimą dni trzy, wy-
siewu purow ośm. Józef Wierbiey lat siedm-
dziesiąt, żona Rwa lat pięćdziesiąt, syno-
wie Antoni lat ośmnaście, Justyn lat pięt-'
nastu, Kazimierz lat sześciu, córki Roza-
lia lat dwadzieście, płaci czynszu złotych
szesnaście, podymnego złotych dwanaście
groszy dwadzieście, talek pięć, gęś iedna,
jaiek dziesięć, jagód garniec ieden, orze-
chów «rarniec ieden, «rrzybow kopa iedna,
wę<rli purow dwa, drew sążeń ieden. Gos-
podarz ciągły ieden» osób menskich trzy,
żeńskich dwie, koni troie, krowy dwie,
owiec troie, kozy dwie, świń troie, pułwlo-
ka iedna, pańszczyzny latem w tygodniu
dni trzy, zimą dni trzy, wysiewa purow
pięć, Michał Bakunowicz lat pięćdziesiąt,
żona Ewa lat pięćdziesiąt, syn Mateusz
lat szesnaste, Jakub lat piętnastu, córka
Rozalia lat iedynastu, płaci podymnego
złotych sześć, groszy dziesięć, iagod gar-
nec ieden, orzechów garniec ieden, grzy-
bów kopa iedna, węgli purow dwa, drew
sążeń ieden. Gospodarz ciągły ieden, osób
menskich pięć, żeńskich cztyry, koni troie,
woły dwa, krów trzy, owiec siedmioro,
kozy trzy, świń troie, wloką iedna pańsz-
czyzny latem dni trzy, zimą w tygodniu
dni trzy, wysiewu purow dziesięć, Kazi-
mierz Pumpuć lat sześćdziesiąt, żona Ka-
tarzyna lat czterdzieście, synowie — Domi-
nik lat dwadzieście dwa, Wincenty lat
iedynastu, Antoni lat pięciu, Stanisław lat
dwóch, córka Rozalia lat dziewiętnaście,
Elżbieta lat szesnaście, Magdalena h t dzie-
więć, płaci czynszu złotycłi szesnaście, po-
dymnego złotych dwanaście, groszy dwa-
dzieścia, talek pięć, gęs iedna, jaiek dzie-



sieć, jagód garniec ieden, orzechów gar-
niec ieden, grzybów kopa iedna, węgli
purow dwa. drew sążeń ieden; Gospodarz
ciąirly ieden, osób menskich trzy, żeńskich
dwie, koni troie. wołów sztuk dwie, krów
siedni. owiec sztuk ośm. koz sztuk dwie,
świń pięcioro, wloką iedna. pańszczyzny
latem w tygodniu dni sześć, zimą dni
trzy. wysiewu purow dziewięć, Stanisław
Wierbiey, lat trzydzieśeic ośm, żona Fran-
ciszka lat dwadzieście pięć, syn Benedykt
lat- dwóch, brat Tomasz lat trzydzieście
pięć. płaci czynszu złotych szesnaście, po-
ci yninego złotych dwanaście, groszy dwa-
dzieście, talek dziesięć, gęś iedna. kurów
dwoie. jaiek dziesięć, jagód garniec ieden,
orzechów garniec ieden. grzybów kopa
iedna. węgli purow dwa, drew sążeń ie-
den. Gospodarz ciągły ieden, osób mę-
skich trzy, żeńskich trzy. koni dwoie, krów
cztyry, owiec sztuk cztyry, koz sztuk dwie,
świń sztuk pięć, gruntu ćwierć włoki, pań-
szczyzny latem w tygodniu dni sześć, zimą
dni trzy, wysiewu purow dziwięć, Maryan-
na Garolowa, lat cztyrdzieście, syn Jus-
tyn lat dziewiętnaście, Michał lat szesnaście,
Symon lat- iedynaście, dziewka Maryanna,
płaci czynszu złotych szesnaście, podym-
nego złotych dziewięć, groszy ośmnaście,
talek pięć. gęś iedna, kurów dwoie, jaiek
dziesięć. ja«fod garniec ieden, orzechów,
garniec ieden, grzybów kopa iedna, węgli
purow dwa, drew sążeń ieden. Gospodarz
ciągły ieden, osób męskich pięć, żeńskich
dwie, koni troie, krów cztyry. owiec dwoie,
ко/, dwoie. świni sztuka iedna, gruntu
pul włoki iedna, pańszczyzny latem w ty-
godniu dni trzy, zimą dni trzy, wysiewu
purow sześć, Jan Szyrwis, lat pięćdziesiąt,
żona Maryanna lat piędziesiąt, syn Jerzy
lat iedynastu, Kazimierz lat siedmiu, pa-
robek Maciey Złocki lat dwadzieście czty-
ry. żona Maryanna lat, dwadzieście, syn
Szymon lat dwóch, płaci podymnego zło-
tych sześć, groszy dziesięć," talek trzy,
gęsi puł, jaiek dziesięć, jagód garniec ieden,,
orzechów garniec ieden, grzybów kopa
iedna, węgli purow dwa, drew sążeń ieden.

Gospodarz ciągły ieden, osób menskich
dwie, żeńskich iedna, koni dwoie, krowy
trzy, owiec czworo, świń dwoie, gruntu
pułwloki iedney, pańszczyzny latem w ty-
godniu dni trzy, zimą dni trzy, wysiewu
pulszosta pura, Andrzey Ліехіеу . Łelis
lat cztyrdzieście pięć, brat Stanisław lat
trzydzieście ośm. siostra Maryanna lat dwa-
dzieście ośm, płaci podynine-iio złotych
sześć, groszy dziesięć, tałek trzy. gęsi puł,
jaiek dziesięć, jagód garniec ieden, orze-
chów garniec ieden. grzybów kopa iedna,
węgli purow dwa. drew sążeń ieden. Gos-
podarz ciągły ieden. osób menskich trzy,
żeńskich cztyry, koni dwoie, wol ieden,
krów siechn, owiec sześć, koza iedna. świń
sztuk cztyry, włoka iedna. pańszczyzny
latem w tygodniu dni cztyry, zimą dni
trzy, wysiewu purow dziecięć, Michał Kie-
pelas lat siedmdziesiąt, żona Maryana lat
trzydzieście, córka Teressa lat dziesięć,
Katarzyną lat trzynaście, brat Kazimierz
lat trzydzieście pięć. siostra Anna lat dwa-
dzieście pięć, syn Kazimierza Ajitoni lat
dwóch, płaci czynszu złotych szesnaście,

шее ieden, grzybów kopa iedna. węgli
purow dwa, drew sążeń ieden. Gospodarz
ciągły ieden. osób menskich dwie. żeń-
skich pięć. koni troie, krów pięć,, owiec
dziewięć, koza iedna, pańszczyzny latem
w tygodniu dni trzy, zimą dni trzy, wy-
siewu purow dziewięć, Józef Juszlciewicz
lat tszydzieśoie cztyry, żona Maryanna lat
i i..r ''.•. — 1 _ i » . " . . . . : . i „ i„*. „ ; „ A тл іли: '

lat dwonastu. córka Anastazya lat dzie-
sięciu, płaci czynszu złotych szesnaś-
cie, podyinnego złotych dwanaście, gro-
szy dwadzieścia, talek pięć, gęś ied-
na, jaiek dziesięć, jagód garniec ie-
den, orzechów garniec ieden, grzybów
kopa iedna, węgli purow dwa, drew
sążeń ieden. Gospodarz ciągły ieden, wło-
ki ćwierć iedna, wysiewu ipułośo» pura.
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Chata pusta, dwór zasiał pole, jagód
garniec ieden, orzechów garniec jeden,
grzybów kopa iedna. Gospodarz boiar ieden,
osób menskich siedm, żeńskich trzy; koni u

czworo, krów pięć, owiec sześć, świń sześć, .
włoka iedna, wysiewu purow ośm, Jakub
Krzywicki lat cztyrdzieście. syn Jan lat
dziewiętnaście, Jerzy, lat siednmaście, Do-
minik lat cztyrnaście Piotr lat ośm. Win-
centy lat trzech, córka Agata lat pięć,
Rachela lat czterech, parobek Mateusz
Trymbielis lat dwadzioście, płaci czynszu
złotych czterdzieste, podymnego złotych
dwanaście, groszy dwadzieście, talek pięć,
gęś iedna, jaiek dziesięć, jagód garniec
ieden, orzechów garniec ieden, grzybów
kopa iedna, węgli purow dwa, drew sążeń
ieden. NB osób męskich c/.tyry, żeńskich

szesc.
Poddani we dworze Dogilskim naydu-

iący się na usługach. Jakub Gródecki
Kuczta lat dwadzieście, Jeris Macicy Źu-
klis lat dwadzieście, Tadeusz Złocki lat
piętnaście, Michał Strungis lat ośmdziesiąt,
Anna Żuklowna lat dwadzieście dwa, Ma-
ryanna Żuklowna lat dwadzieście trzy,
Katarzyna Pielunowna lat dwadzieście
pięć, Helena Żuklowna lat dwadzieście,
Maryanna Mekszenowna lat dwadzieście
pięć; Katarzyna Czurawska lat siedmdzie-
siąt; osób menskioh dwie, żeńskich dwie,
młyn przy dworze, młynarz Antoni Gró-
decki v. Jlia lat cztyrdzieście siedm, siostra
Maryanna lat trzydzieście. syn iego Fran-
ciszek lat dziesięć, córka Anna lat czterech,
młyn podany bez intraty.

Zaścianek Gaweniszki. Gospodarz bo-
iar ieden, osób menskich dwie, żeńskich
dwie, koni czworo, krów sześć, owiec czty-
ry, kozy dwie. świń czworo, włoki dwie,
wysiewu purow iedynaście, Józef Juszkie-
wicz lat pięćdziesiąt pięć, żona Maryanna
lat pięćdziesiąt, syn Maciey lat dwadzieś-
cie sześć, dziewka" Teressa lat trzydzieście,
płaci czynszu złotych ośmdziesiąt, podym-
nego złotych dwanaście, groszy dwadzieś-
cie, tałek dziesięć, jaiek dziesięć, iagod
garniec, orzechów garniec, grzybów kopa

iedna, węgli purow dwa, drew sążeń
ieden. ;

Zaścianek Bałtakiszki gospodarz cią-
gły ieden. osób ' menskich sześć, żeńskich
cztyry, koni czworo, wolow sztuk dwie
krów ośm, owiec sztuk dziewięć, świń sztuk
pięć, włoki dwie. pańszczyzny latem w ty-
godniu dni sześć, zimą dni trzy, wysiewu
purow dwadzieście; Adam Szyrwis lat
trzydiescie cztyry. żona Katarzyna lat dwa-
dzieścia osm. syn Antoni lat siedm. Ma-
teusz lat pięć. córka Hrygida lat c/.terech.
brat Mateusz lat trzydzieście, żona Anna
lat trzydzieście. syn Józef lat dwóch. Ką-
tnik Jan Zawirizynski lat czterdzieści, żona
Felicyanna płaci podymneso złotych dwa-
naście, groszy dwadzieście. talek dziesięć,
gęś iedna, iaiek dziesięć jagód garniec
ieden, orzechów garniec ieden, grzybów
kopa iedna, węgli purow dwa, drew są-
żeń ieden. Latus opłaty czynszu złotych
dwieście trzydzieście sześć, podymnego zło-
tych sto czterdziescie ośm groszy dwadzie-
scie . ośm, talek sztuk ośmdziesiąt dwie,
gęsi sztuk iedynaście. kurów sztuk sześć,
jaiek sztuk sto czterdziescie. jagód garcy
czternaście, orzechów garcy czternaście
grzybów kop czternaście, węgli purow
dwadzieście ой'т, drew sążni czternaście.

Wieś Pietraszuny, gospodarz ciągły
ieden, osób menskich sześć, żenskichsiedm,
koni czworo, wolow sztuk dwie, krów
sztuk dziewięć, owiec sztuk dwanaście,
koz sztuk trzy, świń sztuk ośm. włoka
iedna, puł włoka iedna, pańszczyzny la-
tem w tygodniu dni sześć, zimą dni trzy,
wysiewu purow piętnaście, Jakub Puinpuć
lat cztyrdziesci siedm, żona Anna lat trzy-
dzieście, syn Iakub lat sześć, Dominik
lat czterech, córka Katarzyna roku ied-
nego, brat • Józef lat sześćdziesiąt, żona
Elżbieta lat trzydzieści śiedtn. syn Kazi-
mierz lat sześć, córka Maryanna lat trzy-
nastu. Teresa lat dziewięć, Magdalena lat
ośm, brat Antoni lat trzydzieście dwa,
siostra Agata lat trzydzieście sześć,
płaci czynszu złotych piędziesiąt sześć,
podymnego złotych dziewiętnaście, tałek
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sztuk dziesięć, gęś iedna, kurów dwoie,
jaiek dziesięć, jagód garniec ieden, orze-
chów garniec ieden, grzybów kopa iedna,
węgli purow dwa, drew sążeń ieden. Gos-
podarz ciągły ieden, osób menskich sześć,
żeńskich dwie, koni pięcioro, wołów sztuk
cztyry, krów sztuk cztyry, owiec sztuk
ośm, swin sztuk sześć, włoka iedna, pań-
szczyzny latem w tygodniu dni sześć, zi-
mą dni trzy, wysiewu purow ośm, Stanis-
ław Liczit lat trzydziescic pięć, żona Ma-
ryanna lat dwadziescie trzy,, synowie An-
toni lat sześć, Mateusz lat pięć, córka
Rozalia roku iednego, bracia Jan lat trzy-
dzieście ieden, Piotr lat dwadziescie
ośm, Adam lat dwadziescie trzy, pła-
ci czynszu złotych trzydzieście dwa, po-
dymnego złotych dwanaście, groszy dwa-
dziescie, talek dziesięć, gęś iedna, kurów
dwoie, jaiek dziesięć, jagód garniec ieden,
orzechów garniec ieden, grzybów kopa
iedna, węgli purow dwa, drew sążeń ieden.
Gospodarz boiar ieden, osób menskich trzy,
żeńskich cztyry, koni czworo, krów 'pięć,
owiec sześć, "koza iedna, świń troie, włoka
iedna, wysiewu purow ośm, Józef Kaszkie-
nas lat cztyrdzieście pięć, vel Woy-
cjechowski, żona Ewa lat cztyrdzieś-
cie sześć, synowie Józef lat trzynas-
tu, Kazimierz lat siedmiu, córki El-
żbeta lat siedmnastu, Teressa lat dzie-
sięciu, Katarzyna lat trzech, płaci czynszu .
złotych cztyrdzieście, podyinnego złotych
dwanaście groszy dwadziescie, talek pięć,
gęś iedna, jaiek dziesięć, jagód garniec
ieden. orzechów garniec ieden, grzybów
kopa iedna, węgli purow dwa, drew sążeń
ieden. Gospodarz boiar ieden, osób mę-
skich dwie. żeńskich cztyry, koni dwoie,
krowy trzy, owiec pięć, świń troie, puł-
wloka iedna, wysiewu purow cztyry, An-
toni Jankowski," kowal, lat sześćdziesiąt,
żona Anna lat pięćdziesiąt, syn Jan lat
dziewięć, córki Maryanna lat siedm-
naście, Anna lat iedynaście, Barbara lat
czterech, płaci czynszu złotych dwadzies-
cie, podymnego złotych sześć, groszy dzie-
sięć, talek trzy, gęsi puł, jaiek dziesięć,

jagód garniec ieden, or/echow garniec
ieden, grzybów kopa iedna, węgli purow
dwa, drew sążeń ieden. Gospodarz boiar
ieden.'-osób menskich sześć, żeńskich dwie|
koni troie. krów cztyry, owiec troie, koza
iedna, świnia iedna, połwloka iedna, wy-
siewów pnrow cztyry, Józef Jankowski lat
cztyrdzieście pięć, żona Agata lat cztyr-
dzieście, synowie Stanisław.lat iedynastu.
Dominik lat dziewięć, Kazimierz lat sześć,
Antoni lat czterech, Ludwik lat dwóch,
matka Magdalena lut siednidziesiąt, płaci
czynszu złotych dwadziescie, podymnego
złotych sześć, groszy dziesięć, talek trzy.
gęsi pul, jaiek dziesięć, jagód garniec
ieden, orzechów garniec ieden, grzybów
kopa iedna, węsrli purow dwa, drew sążeń
ieden. Gospodarz ciągły ieden, osób men-
skich trzy, żeńskich dwie, koni troie, krów
sztuk . dwie, owiec sześć, kozy trzy, świń
sztuk trzy. pul włoka iedna, pańszczyzny
latem w tygodniu dni trzy, zimą dni ifcrzy,
wysiewu pulczwarta pura, Adam Łukasze-
wicz lat cztyrdzieście, żona Krystyna lat
cztyrdzieście. syn Władysław lat czterech,
brat Józef rut dwadziescie trzy, siostra Ka-
tarzyna lat dwadziescie, płaci podymnego
złotych sześć, groszy dziesięć, talek trzy.
gęsi puł. jaiek dziesięć, jagód garniec
ieden, orzechów garniec ieden, grzybów
kopa iedna, węgli purow dwa, drew sążeń
ieden. Gospodarz boiar ieden, osób men-
skich sześć, żeńskich dwie, koni czworo,
krów sztuk cztyry, owcy dwie, kozy dwie,
świń sztuk dwie, włoka iedna, wysiewu
purow siedm, Stanisław Czarowski lat
sześćdziesiąt pięć, żona Ludwika lat czter-
dzieście sześć, synowie Kazimierz lat dwa-
dziescie ieden, Justyn lat siedmnaście.
Franciszek lat trzynaście, Dominik lat
dziewięć, Wawrzyniec lat pięć, córka Ludo-
wika lat szesnaście, płaci czynszu złotych
czterdzieście, podymnego złotych dwanaś-
cie, groszy dwadzieśęie, talek pięć, gęś
iednaj" jaiek dziesięć, jagód garniec ieden,
orzechów garniec ieden, grzybów kopa
iedna, węgli purow dwa, drew sążeń
ieden. Gospodarz ciągły ieden, osób inen-
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skicli cztyry, żeńskich, trzy, koni sześcioro,
wolow sztuk dwie, krów iedynaśeie, owiec
ośm, koza iedna, świń sztuk sześć, wloką
iedna, pańszczyzny latem w tygodniu dni
trzy, zimą dni" trzy, wysiewu purow ośm,
Ewa Garolowa "wdowa, synowie To-
masz lat dwadzieście ośm, Jgnaey lat
dwadzieście trzy, parobek Andrzey Złoc-
ki lat ośmnaście, kątnik Adam Go-
bis lat cztyrdzieście, żona Katarzyna lat
oztyrdzieście. córka Wiktorya lat pięć pła-
ci czynszu złotych szesnaście, 'podymnego
złotych dwanaście, groszy dwadzieście. ta-
lek pięć. gcś iedna', jaiek dziesięć, jagód
garniec ieden, orzechów garniec ieden,
grzybów kopa. iedna. węgli purow dwa,
drew sążeń ieden. Gospodarz boiar ieden.
osol) menskich pięć, żeńskich cztyry. koni
czworo, krów sztuk cztyry, owie;: sześć.
koza iedna. świnia iedna. wloką iedna, wy-
siewu purow ośm. Symon «lankowski lat
cztyrdzieście pięć, żona Anna lat trzydzieś-
cie" siedm, synowie—Franciszek lat trzy-
naście. Kazimierz lat pięć.. Mateusz lat trzy,
córki—Katarzyna lat szesnaście, Elżbieta
lat dziewięć, Magdalena roku iednego,
brat Wawrzyniec "lat trzydzieście cztyry,
płaci czynszu złotych czterdzieście, podym-
nego złotych dwanaście, groszy dwadzieś-
ćie,' talek pięć, gęś iedna, jaiek dziesięć,
jagód uarniec ieden, orzechów garniec
'ieden, grzybów kopa iedna, węgli purow
dwa. drew sążeń ieden.

Zaścianek-' Skwinia. osób menskich pięć,
żeńskich pięć, koni dwoie, krów sztuk trzy,
koz sztuk trzy ,swinia iedna, wysiewu pultora
pura, Stanisław Jankowski, tkacz, lat trzy-
dzieście pięć, żona Ewa lat dwadzieście dwa.
córki—Bogumiła lat siedm, Julianna lat
cztyry, Justyna lat trzy, parobek Józef lat
cztyrdzieście siedm, dziwka Anna lat trzy-
dzieście pięć, towarzysze Bartłomiey Ba-
leysza, Antoni Pietkiewicz у Stefan Cudze,
płaci czynszu złotych trzydzieście dwa, po-
dymnego złotych sześć, groszy dziesięć.
Latus opłaty czynszu złotych dwieście dzie-
więćdziesiąt" sześć, podymnego złotych sto
siedm, groszy dwadzieście, talek sztuk cztyr-

dzieście dziewięć, gęsi sztuk siedm у pul, ku-
rów sztuk cztyry, jaiek sztuk dziewiędziesiąt,
jagód • garcy dziewięć, orzechów garcy
dziewięć, grzybów kop dziewięć, węgli pu-
row ośmnaśce, drew sążni dziewięć. Sequi-
tur tenże zaścianek Skwinia. Osób men-
skich dwie, żeńska iedna, koń ieden, kro-
wa iedna, koza iedna, świnia iedna, wy-
siewu pur ieden. Prokop Jankowski, gar-
barz, lat trzyd/.ieście trzy, żona Rozalia
lat trzydzieście, towarzysz służący Jerzy gar-
barz lat czterdzieście, płaci czynszu zło-
tych trzydzieście dwa, osób menskich trzy,
żeńskich dwie, koń ieden, krowy dwie.
owcy trzy, kozy dwie, świń sztuk dwie,
gruntu pul włoka iedna, wysiewu purow
cztyry, Franciszek Jankowski. szewc, lat
cztyrdzieście, żona Лроіопіа lat trzydzieś-
cie ośm, synowie Malcher lat czterech,
Stefan roku iednego, córka Juliana lat
dwóch, płaci czynszu złotych dwadzieście
cztyry, podymnego złotych sześć, groszy
dziesięć.

Zaścianek Mekszeniszki gospodarz boiar
ieden, osób menskich pięć. żeńskich dwie,
koni dwoie, wolow sztuk dwie. krów sztuk
pięć, owiec czworo, kozy dwie. świń sztuk
cztery, wysiewów purow • dwadzieście, An-
drzey Laskiewicz lat pięćdziesiąt, żona
Ewa lat sześćdziesiąt, syn Andrzey lat
czternaście, kątnik Macicy Wierzbicki lat
trzydzieście, żona Asrata dwadzieścia pięć
lat, synowie Jan lat pięć. Józef lat dwuch
płaci czynszu złotych dziewięćdziesiąt sześć.
Gospodarz boiar ieden, osób męskich trzy,
żeńskich trzy, koni troie, wolow sztuk
cztyry, krów" sztuk szesp, owiec sztuk
dziewięć, kozy dwie, świń sztuk cztyry,
wysiewu purow dziewięć, Andzey Ruzkaz
lat ośindziesiąt, syn Kazimierz lat trzydzie-
ście, żona syna Rozalia lat dwadzieścia
pięć, córka Urszula lat dwuch, syn drugi
gospodarza Tadeusz lat dwadzieście trzy
córka gospodarza Katarzyna lat trzydzieś-
cie dwie, płaci czynszu złotych dziewięć-
dziesiąt sześć. Latus opłaty czynszu zło-
tych dwieście czterdzieści osm, podymne-
go. złotych sześć groszy dziewięć. Siąuitur
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opisanie włościan do folwarku Degucian
należących. .

Wieś Degucie. Gospodarz ciągły ieden
osób męskich cztyry, żeńskich pięć, koni
dwoie, krów sztuk sześć, owiec sztuk pięć
koza iedna, świń sztuk cztyry, pułwłoka
iedna, pańszczyzny latem w tygodniu dni
cztyry, zimą dni trzy, wysiewu purow
sześć, Michał Degutis lat sześćdziesiąt,
żona Maryanna łat pięćdziesiąt pięć, córki
Katarzyna lat dwanaście, Elżbieta lat dzie-
więć, na bądzie Adam Ozypikas lat dwa-
dziescie, kątnik Kazimierz Strungis lat
trzydziescie, żona iego Katarzyna lat dwa-
dziescie pięć, syn łan lat pięć, córka An-
na lat dwuch, płaci podymnego złotych
dziesięć groszy dziesięć, talek sztuk pięć
gęś iedna, kurów dwoie, jaiek dziesięć
iagod garniec ieden, orzechów garniec
ieden, grzybów kopa iedna, węgli purow
dwa, drew sążeń ieden. Gospodarz ciągły
ieden, osób męskich dwie, żeńskich trzy,
koni troie, krów sztuk cztyry, owiec troie,
koza iedna, świń sztuk trzy, gruntu cwierc
włoki iedney, pańszczyzny latem w tygod-
niu dni cztyry, zimą dni trzy, wysiewu
purow pięć, Jakub Żuklis lat czterdziescie
cztyry, żona Maryanna, syn Ludwik roku
iednego, córka Katnrzyna lat siedem, dziw-
ka Rozalia Koparowna, płaci podymnego
złotych dziesię groszy dziesięć, tałek piec'
gęś iedna, kurów dwoie, jaiek dziesięć
jagód garniec ieden, orzechów garniec
ieden, grzybów корч iedna, węgli purow
dwa, drew sążeń jeden. Gospodarz ciągły
ieden, osób męskich cztyry, żeńskich trzy
koni dwoie, krów sztuk pięć, owiec sztuk pięć,
koza iedna, świń sztuk trzy, gruntu włoki
ćwierć iedna, pańszczyzny latem w tygodniu
dni sześć, zimą dni trzy, wysiewu purow dzie-
więć. Michał Ozypikas lat trzydziescie.
żona Elżbieta lat dwadzieście, syn Józef
roku iednego bratowa Ewa lat czterdzieści
trzy, syn iey Antoni lat pięć, córka Tere-
sa lat trzech, parobek Tomasz Mekrenas
lat dwadzieście pięć, płaci podymnego zło-
tych dziesięć. groszy dziesięć talek sztuk
dziesięć gęś iedna, kurów dwoie, jaiek

dziesięć, jagód garniec ied.Mi, orzechów
garniec ieden, grzybów kopa iedna, wę-
gli purow dwa, drew sążeń ieden. Gos-
podarz ciągły ieden, osób męskich trzy
żeńskich cztyry, koni dwoie, krów sztuk
cztyry, owiec troie, koz sztuk dwie. świń
sztuk dwie, puhyloka iedna, pańszczyzny
latem w tygodniu dni cztyry, zimą dni
trzy. wysiewu purow sześć, Franciszek
Sieniawski lat trzydziescie pięć, żona Aga-
ta lat trzydziescie, synowie Justyn lat
sześć, Stanisław lat cztyry, córka Mary-
anna roku iednego, . kontnica Konstancya
Kryżenowa lat sześćdziesiąt pięć, córka
Anna, lat dwadzieścia pięć, płaci podym-
nego złotych dziesięć groszy dziesięć, ta-
talek sztuk pięć, gęś iedna, kurów dwoie
jaiek dziesięć, jagód garniec ieden, orze-
chów garniec ieden, grzybów kopa iedna
węgli purow dwa, drew sążeń ieden. Gos-
podarz ciągły iedon osób męskich dwie,
żeńskich cztyry, koni dwoie, krów sztuk
trzy, owiec troie, koza iedna, świń dwoie,
gruntu cwierc włoki iedna, pańszczyzny
latem w tygodniu dni sześć, zimą dni
trzy, wysiewu purow dziesięć, Iakub Czy-
pikas lat piędziesiąt, żona Maryanna lat
cztyrdziescie, syn Antoni roku iednego
córki Agata lat piętnaście, Anna lat siedmiu
Marcianna lat trzech, płaci podymnego zło-
tych dziesięć, groszy dziesięć, talek dzie-
sięć, gęś iedna, kurów dyyoie, jaiek dzie-
sięć. " jagód garniec ieden, orzechów
garniec' ieden, grzybów kopa iedna.
węgli purow dwa, drew sąźeń_ ieden
Gospodarz boiar ieden, osób męskich dwie
żeńskich trzy, koni dwoie; krów sztuk
cztyry, owiec sztuk sześć, świń troie, grun-
tu cwierc włoki iedna, wysiewu purow
dziesięć Stanisław Malic lat trzydiescie-
pięć córki Brygida lat czterech. Ursula
lat trzech, brat Symon lat dwadzieś-
cie pięć, dziewka Maryanna Daszcze-
rowna lat dwadzieścia, płaci czynszu
złotych trzydziescie dwa, podymnego
złotych dziesięć, groszy dziesięć, tałek
pięć, gęs iedna, kurów dwoie, jaiek dzie-
sięć, jagód garniec ieden, orzechów gar-
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oiec iedehj : grzybów kopaf. iedna,i"
purow. dwa,, drew sążeń' ieden. "Gospodarz
boiar ieden, osób męskich.-trzyj- żeńskich
cztyry,. koni dwóie,;; krów sz.tuk cztyry,
owiec sześć.' kozi pięć,' świń czworo, ćwierć
włoka iedńa,: wysiewu purow .dziesięć-:. Je-v
rzy ; Mekszenas/,. tkacz,--..lat'sześćdziesiąt,
żona Anna. lat.pięćdziesiąt, synowie Sta-
nisław lat osmnascie, Justyn lat dwanaście,
córki Brygida: lat sześć, Rozalia^ lat trzy,
kątnića Maryannk lat. sześćdziesiąt, pięc,>
płaci czynszu złotych czterdziescie ośm. po-
d у mnegó złotych dziesięć, groszy dziesięć,

• talek-."sztuk pięć, gęs iedna, kurów dwoie,
jaiek . dziesięć, jagód: garniec ieden, orze-
chów ieden, grzybów kopa iedna, węo-li
purow dwa, drew. sążań; ieden. Gospodarz
ciągły ieden, osób menskich trzy, żeńskich
sześć, koni troie. krów sztuk cztyry, owiec
pięcioro, koz troie, ,swiń dwoie,.ćwierć
wloką, iedna, pańszczyzny latem w tygodniu
dni sześć, zimą, dni trzy, wysiewu purow
dziesięć -.Michał Mekszenas; lat pięćdzie-
siąt,- żona .Anna, lat cztyrdziescie, syn
Jiizef lat trzynaście, córka Teresa lat dwa-
naście, Barbara lat ośm, Elżbieta lat pięć,
Rozalia b t pięć, brat Kazimierz lat c/ter-
dziesćie. żona Elżbieta lat trzydziescie, po-
dymnego, złotych dziesięć, groszy dziesięć,
talek .sztuk : dziesięć, gęś "iedna, .. kurów,
dwóie, jaiek dziesięć, jagód garniec ieden,
orzechów garniec ieden,. grzybów _ kupa
iedńa,, węgli purow dwa,, drew "sążeń іет
den. Gospodarz ciągły ieden. osób men-
skichrdwie, żeńskich sześć, koni troie, krów
sztuk dwie, owiec pięcioro, koza iedna,
świń dwoie. pul wloką iedna, pańszczyzny
latóni. w • tygodniu dni cztyry, zimą dni
trzy,! wysiewif purow: sześć, Kazimierz.Kry-
szenas lat siedmdziesiąt, żona Anna lat
trzydziescie pięć, syn Jan lat-dwadzieście:,-
corki Teresa, uboga, lat dwadziescie pięć,
Agata lat trzynaście, Anna lat'-dwanaście,
Rozalia łat sześć, Katarzyna lat pięć, pla-

iedna, węgli purow .dwa, drew sążeń ieden.'
Gospodarz ;boiar ieden, osób'męskich trży^
zenskich, cztery, копії troie, wołowi sztuk
dwie,: krów pięć, o.wiec troie. kozy dwiê
świń sztuk ,.szes'ćj :gruntu ćwierć włoki
iedney, wysieiYu T purow .'dziesięć,: Michał
Nywelski lat ośindziesiąt pięć, żona Aga-
ta lat sedmdziesiąt, syn Antoni lat' trzy-
dziescie pięć,; żona Katarzyna lat dwa-
dzieścia . siedm, syn Antoni' lat trzech,
córka Anna roku iednego, siostra Teresa
lat osnmastu; płaci czynszu złotych czter-1

dzieście. podymnego złotych' dziesięć, gro-
szy dziesięć,- talek sztuk sześć, gęś iedna,
kurów dwoie, jaiek • dziesięć, jagód garniec
ieden- orzechów.. garniec ieden, grzybów,
kopa jedna, węgli purow dwa, drew są-
żeń ieden. Gospogarz. ciągły ieden, osób
męskich dwie, żeńskich cztery, koń. ieden,
krów .dwie, kozy: dwie. świń dwoie, pul wło-
ka iedna, p.inszczyzny latem w tygodniu
dni cztery, , zimą dni trzy, wysiewu pu-
row pięć, . żona Rozalia lat trzydziescie,
syn Antoni lat dwanaście, córki Brygida
lat dziewięć,. Barbara lat czterech,. Teresa
lat dwóch, płaci podymnego złotych dzie-
sięć, groszy dziesięć, talek sztuk cztery,, gęś
iedna, kurów dwie, jaiek dziesięć, jagód
garniec ieden, orzechów garniec ieden,
grzybów. kopa iedna, węgli purow' dwa,
drew sążent ieden. Gospodarz ciągły ieden^
osoba męska iedna, żeńskich dwie. krów
sztuk dwie, koza iedna, pul włoka iedńa;
pańszczyzny, latem w tygod niu d ni I с ztery,
zimą dni trzy, wysiewu purow pięć, Tade-?
usz Strungis lat czterdzieście, żona Jego
Elżbieta , lat dwadziescie, córka Agata lat
dwóch, płaci podymnego złotych d/iesięć,
groszy dsiesięć.. talek sztuk pięć, grś ied-
na, kurów dwoie, jaiek dziesięć, jagód
garniec ieden, orzechów garniec i.icden,'
grzybów kopa ! iedna, węgli purow dwa,
drew sążeń ieden. Gospodarz ciągły ieden,_
osób męskich cztery., żeńskich sześć, koni
troie, krów cztery, owiec sztuk dwie,..kozy
cztery, .świń sztuk, -'tr/уі gruntu. ćwierć
wjoki iedna, pańszczyzny latem л tygodniu
dni . .szęsć, : zinią dni trzy, wysiewu purow

29
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sześć, Mateusz Strungis, oiczym, lat pięć-
dziesiąt sześć; żona Elżbieta lat czter-
dzieście, syn Kazimierz lat piętnastu, cór-
ki Helenna lat dwadzieście, Agata, uboga,
lat ośm. Eleonora lat dwóch, Maryanna
lat dwonastu, kątnik Maciey Oiemoszka
lat piędziesiąt, żona Katarzyna lat cztyr-
dziescie pięć, syn Wincenty lat ośm, piąci
podymnego złotych dziesięć, groszy dzie-.
sieć, talek dziesięć, gęś iedna, kurów dwoie,
jaiek dziesięć, jagód garniec ieden, orze-
chów garniec ieden, grzybów kopa iedna,
węgli purow dwa, drew sążeń ieden. Ła-
tus opłaty czynszu złotych sto dwadzieście,
podymnego złotych sto trzydziescie cztyry,
groszy dziesięć, talek osmdzieśiąt pięć, gę-
si piętnaście, kurów dwadzieścia sześć, ja-
iek sto trzydziescie, jagód garcy trzynaś-
cie, orzechów garcy trzynaście, grzybów
kop trzynaście, węgli purow dwadzieście
cześć, drew sążni piętnaście, Seąuitur taż
wieś Degucie. Gospodarz, ciągły ieden, oso-
ba menska iedna, żeńskich cztyry, koni
troie, krów sztuk dwie, owiec sztuka ied-
na, putwłoki gruntu iedna, pańszczyzny
latem w tygodniu dni cztyry, zimą dni
trzy, wysiewu purow sześć. Symon Strun-
gis lat cztyrdziescie pięć, żona Elżbieta lat
dwadziestu dwuch, córka Maryanna. kąt-
nica Katarzyna Strungiowa lat czterdzies-
cie sześć, córka Maryanna lat pięć, płaci
podymnego złotych dziesięć, groszy dzie-
sięć, talek pięć, gęś iedna, kurów dwoie,
jaięk dziesięć, jagód garniec ieden, orze-
chów garniec ieden, grzybów kopa iedna,
węgli purow dwa, drew sążeń ieden. Gos-
podarz ciągły ieden, osób menskich czty-
ry, żeńskich cztyry, koni dwoie, krowy
dwie, owiec sztuk trzy, świnia iedna, puł-
włoka iedna, pańszczyzny latem w tygodniu
dni trzy, zimą dni trzy, wysiewu purow
sześć, Anna Czypikowa, wdowa, lat siedra-
dziesiąt, syn Jerzy lat trzydziescie ośm,
żona Katarzyna lat dwadzieście trzy, syn
Justyn roku iednego. Dorota siostra lat
dwadzieście pięć, jey syn Filip roku iedne-
go, kątnica Ewa lat trzydziescie siedm,
syn Józef roku iednego, płaci podymnego

złotych dziesięć, groszy dziesięć, talek
pięć, gęś iedna, kurów dwoie, jaiek dzie-
sięć, jagód garniec ieden, orzechów gar-
niec ieden, grzybów kopa iedna, węgli
purow dwa, drew sążeń ieden. Gospodarz
ciągły ieden, osób menskich pięć, żeńskich
sześć, koni pięcioro, krów dziewięć, owiec *
sztuk sześć, świń sztuk cztyry, włoka ied-
na, pańszczyzny latem w tygodniu dni
sześć, zimą dni trzy, wysiewu purow pięt-
naście, Józef Żuklis lat dziewięćdziesiąt,
żona Małgorzata lat ośmdziesiąt, syn Jan
lat trzydziescie sześć, żona Elżbieta lat
dwadzieście ośm, syn Franciszek lat dwóch,
brat Stanisław lat dwadzieście pięć, żona
Katarzyna lat dwadzieście trzy, syn Jus-
tyn lat dwóch, Agata córka lat trzech,
siostry Jana—Elżbieta lat trzydziestu, Krys-
tyna łat ośmnastu, płaci podymnego zło-,
tych dziesięć, groszy dziesięć, talek dzie-
sięć, gęś iedna, kurów dwoie, jaiek dzie-
sięć, jagód garniec ieden, orzechów gar-
niec ieden, grzybów kopa iedna, węgli
purow dwa, drew sążeń ieden. Gospodarz
ciągły ieden, osób menskich dwie, żeń-
skich trzy, koni czworo, krów cztyry,
owiec cztyry, koz sztuk dwie, świń sztuk
cztyry, pułwłoka iedna, pańszczyzny latem
w tygodniu dni cztyry, zimą dni trzy, wy-
siewu purow sześć, Kazimierz Koparis lat
sześćdziesiąt dziewięć, żona Anna lat pięć-
dziesiąt pięć, Elżbieta lat dwadzieście, Ma-
ryanna Kaparowna lat dwadzieście, wycho-
wanki, Kazimierz Mekszenas, na bondzie,
lat dwadzieście pięć, płaci oodymnego zło-
tych dziesięć, grossy dziesięć, talek pięć,
gęś iedna, kurów dwoie, jaiek dziesięć,
jagód garniec ieden, orzechów garniec
ieden, grzybów kopa iedna, węgli purow
dwa, drew sążeń ieden, pulwfoka iedna.
NB. Karczma Degucka ma gruntu puł-
włoki.

Zaścianek Giaguźyszki. Gospodarz cią-
gły ieden, osób menskich pięć, żeńskich
pięć, koni czwozo, wołów sztuk dwie, krów
ośm, owiec sztuk sześć, kozy dwie, świń
sztuk pięć, włoka iedna, pańszczyzny la-
tem w tygodniu dni sześć, zimą dni trzy,
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wysiewu purow ośmnaście, Michał Żuklis
lat pięćdziesiąt, żona Katarzyna lat trzy-
dzieście, synowie Ludwik lat sześć. Syl-
wester lat czterech, brat Józef łat dziewię-
tnastu, siostry Ewa lat dwadzies'cie cztyry,
Anna lat szesnastu, matka Rozalia lat
ośmdziesiąt, kątnik Piotr Wroblewski lat
cztyrdzieście siedm, żona Agata lat dwa-
dzieście siedm, płaci podymnego złotych
dziesięć, groszy dziesięć, Ыек dziesięć,
gęś iedna, kurów dwoie, jaiek dziesięć,
jagód garniec ieden, orzechów garniec
ieden, grzybów kopa iedna, węgli purow
dwa, drew sążeń ieden.

Zaścianek Degutyszki, osób menskich
trzy, żeńskich pięć, koni troie, woł^ ieden,
krów dziesięć, о уіес sztuk dwanaście, koz
sztuk cztyry, świń sztuk dziewięć, gruntu
włok dwie, wysiewu purow dwadzieścia, J.
P. Franciszek Pawrynski lat ośmdziesiąt,
żona Anna lat sześćdziesiąt pięć, J. P.
Szymon Romanowski lat cztyrdzieście, żo-
na Tekla lat trzydzieście, syn Antoni lat
pięć. córka Bogumiła roku iednego, sio-
stra Pawrynskiey Zofia lat ośmdziesiąt
pięć, dziwka służąca Katarzyna, mieszkaią,
na arendzie za kontraktem, płaci arendy
złotych sto sześćdziesiąt. Latus opłaty
czynszu złotych sto sześćdziesiąt, podym-
nego ztorych pięćdziesiąt ieden, groszy
dwadzieście, talek trzydzieście pięć, gęsi
pięć, kurów dziesięć, jaiek pięćdziesiąt,
jagód garcy pięć, orzechów garcy pięć,
grzybów kop pięć, węgli purow dziesięć.

Sumaryusz intraty wszelkiey ze włości
i karczem tak w samey maiętnosci Dogi-
lach, jako у w folwarku Deguciach w
ogule wyciągnięty. Intrata ze włości Do-
gilskiey czynszu złotych siedinset ośmdzie-
siąt, podymnego złotych dwieście sześć-
dziesiął dwa, groszy dwadzieście ośm, talek
sto trzydzieście iedna, gęsi ośmnaście у
puł, kurów dziesięć, jaiek dweście trzy-
dzieście, orzechów garcy dwadzieście trzy,
jagód garcy dwadzieście trzy, węgli pu-
row cztyrdzieście sześć, grzybów kop dwa-
dzieście trzy, drew sążni dwadzieście trzy.
Z włości Deguckiey czynszu złotych dwie-

ście ośmdziesiąt, podymnego złotych sto
ośmdziesiąt sześć, talek sto .'dwadzieście,'
gęsi ośmnaście, kurów sztuk trzydzieście
sześć, jaiek sto ośmdziesiąt, orzechów gar-
cy ośmnaście, jagód garcy ośmnaście, wę-
gli purow trzydzieście sześć, grzybów kop
ośmnaście, drew sążni ośmnaście.

Karczmy przy dworze Dogilskim, szynk
skabowy. Z karczmy we wsi Dogilach czyn-
szu złotych stó sześćdziesiąt, prócz arendy
wódki skarbowey szynkuie garcy pięcdzie-
ziąt, po tyle wódki skarbowey we wszyst-
kich karczmach biorą na akord oraz po
ćwierci mięsa у po piędziesiąt funtów łoiu.
z karczmy w Skuini czynszu złotych dwieś-
cie ośnidziesiątp z karczmy w Deguciach
czynszu złotych sto tszydzieście. Summa
eficit czynszu złotych tysiąc sześćset cztyr-
dzieście cztyry, podymnego złotych sztjry-
sta cztyrdzieście ośm, groszy dwadzicie
ośm, talek dwieście pięćdziesiąt iedna, gę-
si trzydzieście sześć у puł, kurów trzy-
dzieście sześć, jaiek cztyrysta dziesięć,
orzechów garcy cztyrdzieście ieden, jagód
garcy cztyrdzieście ieden, węgli purow
ośmdziesiąt dwa, grzybów kop cztyrdzieś-
cie iedna, drew sążni cztyrdzieście ieden.

Dalsze powinności włościan Degulskich
у Deguckich w rubrykach nie umieszczo-
ne tu się kładną. Primo—podróż do Ry-
gi iedną tak boiar, jako у ciągły każdy
co rocznie odbyć powinien, a iesli by kto-
ren nie odbył oney, w pwczas złoty dwa-
naście dworowi opłacić iest obowiązanym.

Secundo- Pańszczyzna letnia liczy się
od S. Jerzego po dni sześć na tydzień,
niektórzy, po dni cztyry у trzy aż do Wszy-
stkich Świętych; od Wszystkich Śs. aż do
S- Jerzego wszyscy ciągli równie po trzy
dni odbywać są obowiązani; do młodzby
od zaczęcia się oney aż do końca każdy
ciągły na tydzień po trzy nocy przycho-
dzić powinien.

Tertio. Straże у ponocne tak cią.głi,
jako у boiarowie odbywać maią z kolei.

Quarto. Czynszy podymne lnem dwo-
rowi opłacać powinni, daiąc pundel ważą-
cy funtów dwadzieście pięć po złytych ośm.
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. :': Quinto. Gwałtów małych: sześć, to iest
z domu po dwie osoby! latem do potrzeby,
dworu; ciągi і у boiarowie odbyć powinni,
a.żaś do zbierania żyta, jarzyny у wywo-.
żenią gnoiu z całą siemią przychodzić
т-лщ: zostawiwszy iedną osobę w domu
dla dopilnowania oneiro. Po iednym mor-
gu na żyto у jarzynę ksżdy boiar у ciąg-
ły zaorze dniami swoiemi, oraz spust przy.
młynie (gdy tego potrzeba) swoiemi dnia-
mi zasypywać są obowiązani; wyiowszy
gwałty wielkie do żyta, jarzyny etc. gdy
się odbywaią, wówczas . pans/.czyzna ustę-
puie się ciągłym. Węgle w rubrykach wy-
szczegulnione, których każdy włościanin:
JDogilski у Degucki pur ieden na wiosnę,
drugi pur w iesjeni oddawać powinien.
Siano z odryn zimową porą (iesli gdzie
będzie składane) włościanie, tak boiary
jako у ciągli, dniami swoiemi zwieść do
dworu są obowiązani.

Takowy inwentarz przy wycisnieniu na
czerwonym laku pieczięci własną podpisa-
łem ręką. Bat ut supra. U tego inwentarza
podpis W. aktora tymi wyraża się słowy:
Stanisław Kłimanski. Który to takowy in-
wontarz za przyznaniem onego przez wyż
wyrażoną osobę do akt iest xiąg grodz-
kich powiatu Wiłkomirskiego przyięty у
wpisany. . .

Изъ акт. кн. Вилкомірскаго Гродскаю суда за 1795—
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Akt inwentarza przez W. Staszewicza
czynionego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego miesiąca Maia ósmego dnia.

Przed aktami ziemskierni powiatu Wił-
komirskiego stawiąe obecnie W, J. P.
Thadeusz Straszewicz autentyk inwentarza
maiętności i wsi Bolonet od W- W. .Ada-

ma i Ewy-z MaławskichStaszewic/.ow. rot-
mistrzów powiatuWiłkomirskiegd, J.W.J.P.
Michałowi Straszewiczowi, marszałkowi po-
wiatu . Upitskiego, kawalerowi orderu S.
Stanisława wydany przed, sądem ziemskim
powiatu Upitskiego przyznany i przez ten
że sąd konnotowany w, sposób przenosu
ad octa podał, iakoż ia regent ony pszy-
iowszy ze wszelką w nim wyrażoną rze-
czą w księgi ziemskie powiatu "Wiłkomir-
skieiio wpisałem, który od słowa.do słowa
wpisuiąc tak się w sobie ma.

Inwentarz maiętności.i wsi Hołonet w
powiecie Wiłkomirskim sytuowaney, przy
prawie wiecźysto przedażnym od nas Ada-
ma i Ewy z Malawskich Staszewic/.ow,
rotm. powiatn Wiłkomirskiego, J.W.J.P.
Michałowi Straszewiczowi, marszałkowi po-
wiatu Upitskiego, kawalerowi orderu S.
Stanisława danym, w roku teraznieyszym
tysiąc siedmset dziewiędziesiąt piątym, mie-
siąca Februaryi dwudziestego czwartego
dnia sprawiony i podpisany.

Opisanie dymów z wyszczegulnieniem
gospodarzy poddanych i ich siemienistości.

Primo—clwor z zabudowaniem wszelkim
gospodarskim.

Wieś Bolonety. Michał Kula, żonaty,
żonie imię Krystyna, ma synów dwóch,
Józefa lat dwadzieście maiącego, Antonie-
go lat trzy, córek dwie—Rozalia lat siedm,
Katarzyna roku iednego, przysobie teście

ma koni trzy, woły trzy, krów trzy, cie-
ląt dwoie, owiec cztery, kozy dwie, świnie
trzy. Augustyn Spurgis, żonaty, żonie imię
Maryanna, ma syna iednego Antoniego
roku iednego, brata ma rodzonego. Mioha-
ła lat szesnaście i sióstr dwie—Ellżbieta
lat dwadzieście, Judyta lat piętnaście, ma-
tkę Annę i pastuszkę Maryannę, koni
cztery, wołów o. tery, krów cztery, cieląt
dwoie, owiec ośm, kozy dwie, świń trzy.
Maciey Kieta, żonaty, żonie imię Katarzy-
na, ma przy sobie brata stryieoznego Bartło-
mieia lat dwadzieście sześć, oyczyma Ma-
cieia Szpurgia, żonatego, ż dwuma syna-
mi—Symona lat piętnaście, Antoniego.lat
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osm i- curkę iedną lat szesnaście Rozalią,
Koni sześć, wolow trzy, krów sześć, cieląt,
cztery, owiec ośm, kozy dwie,- świń cztery.

- Jakub Kepiczko, żonaty, żonie imię Kata-
rzyna,, ma synów dwuch, Kazimierza lat
dwadzieśeie, Antoniego lat piętnaście, eu-
rek trzy—Elżbietę lat • dziewięć, Dorotę
lat. szesc, Maryanną roku drudego, koni
dwoie, wotów cztery, krmv trzy, cieląt dwoie,
owiec cztery, kozy trzy, świnia iedna. Józef
barak, żonaty, żonie imię Helena, ma sy-
nów dwuch-Audrzeja lat cztery, Bartłb-
miea lat dwuch, brata przyrodneo-o J m e _
go .lat dziesięciu, siostrę Dorotę^ht dwa-
dziescie sześć, parobka zachożeeo Mateu-
sza i kobietę Apolonię Szukidwę, koni
trzy. wotów cztery, krów trzy, ciele iedne
owiec ośm, kozy trzy, świń cztery. Adam
bzpurgis, żonaty, żonie imię Krystyna, sy-
nów ma dwóch—Andrzeia lat ośmnaście,
Macieia lat s/.esnaście, eurek trzy—Apolo-
nią lat dziewięć, Maryianną lat pięć, Fwę
lat cztery i Katarzynę, Wotonsownen pa-
sierzbicą lat dwanaście, brata przy sobie ma
Ąudrzeia Szpurgia, żonatego, żonie ie«0

imię Krystyna, synów ma trzech—Kazi-
mierza lat sześć, Antoniego lat cztery,
Jakuba lat dwa, gospodyni brat zbie«iy
okoto lat dwuch ma imię Jgnacy Dzie-
wielis, koni cztery, wołów cztery, krów
trzy, cieląt dwoie, owiec dziewięć, kozy
sześć, swm trzy. Józef Budrys, żonaty, żo-
nie imię Regina, synów ma dwuch-Tha-
cleusza lat czternaście, Symona lat siedm;
przy nim brat rodzony Jan, żonaty, żonie
imię Jadwiga, syn ich Stefan lat dwa-
dzieście. córka Rozalia lat dwa, koni
pięć', wołów cztery, krów cztery, cieląt pię6
owiec siedm, koz trzy, świń'trzy. Jakub
benowaytis, żonaty, żonie imię Regina,
syna ma iednego Jana lat dwadzieście
trzy, córek cztery—Maryannę lat ośmnaś-
cie, Krystynę lat szesnaście, Lucyę lat ośm,
Apolonie lat trzy, przy sobie ща-bratowę
JJorotę, synowca Macieia lat dwadzieście
sześć, i Aunę Dylmownę kątnieę, koni pięć,
wolow. dwa, krów trzy, ciele iedoe, owiec
pięć, koz cztery, świń trzy. Antoni Szpur-

gis, żonaty, żonie' imię Apolonia*, synów,
ma dwuch—Dominika lat iedynaśćie., Jana
lat.ośm, córkę iedną Ewę roku . iednego,
pasierzbicę Franciszkę lat siedm, koni troie,
wbłow dwa, krów. trzy, cieląt dwoie,. owiec,
cztery, koz dwie, świń dwie- Battrommy.
Karlanas, żonaty, żonie imię, Dorota,, sy-
nów ma trzech—Jerzego lat dwanastu,
Andrzeia, lat iedynastu, Thomasza, lat
ośmiu, córek trzy—Elżbietę lat siedm, Apo-
lonie lat pięć. Domicillę lat roku drugie-
go, ma przy sobie siostrę Apolonię z sy-
nem Franciszkiem lat szesnastu, koni troie,
wolow trzy, krów dwie, ciele iednę, owiec
pięcioro, кол trzy, świń dwoie. Micha!
Auguliri. żonaty, żonie imię Dorota, synów
ma trzech—Jana lat siedmiu, Antoniego
lat pięciu, Józefa roku iednego, szwagrów
dwuch—Andrzeia, żonatego, imię żonie
Franciszka i Stanisława lat dwadziestu,
Kietow, wychowanicę Maryanną Wojaniow-
nę lat czternastu i teścia Kazimierzowę
Ketowę, koni czworo, Wolow pięć, krów
sześć, cieląt pięcioro, owiec dziesięć, koz
trzy, świń czworo. Jerzy Szostak, żonaty,
żonie imię Dorota, syna ma iednego Jana
lat dwadziestu, córek dwie—Cecylię lat
dziewiętnastu, Ann§ lat ośmiu i Stanisła-
wą Kietę przy sobie ma lat siedninastu,
koni troie, wotów cztery, krów trzy, cielie
iedno, owiec sześć, koz trzy, świń troie.
Andrzey Szpurgis, żonaty, żonie imię Do-
rota, córek ma dwie—Rozalię lat szesnaś-
cie, Dorotę lat trzynaście, brata rodzone-
go Michała lat dwudziestu czterech, koni
troie, wolow dwa, krów dwie, cieląt troie,
owiec czworo, koz dwie, świnia iedna. Ka-
zimierz Burak, żonaty, żonie imię Ewa,
córek ma dwie—Katarzynę lat pięć, Bar-
barę lat dwa, braci rodzonych dwuch—
Jakuba lat dwadziestu czterech, Macieia
lat dziewiętnastu, siostrę .iedną Annę lat
dwadziestu, Katarzynę Wołomownę włoś-
cian kę lat dwanastu, koni pięó, wołów pięć,
krów sześć, cieląt cztery, owiec dziewięcio-
ro, koz dwie, świń cztery. Jan Dylunas,
zo.iaty, żonie imię Ewa, synów ma dwuch—
Jakuba lat siedmnastu, Tomasza lat czter-;
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nastu, córek cztery —Maryannę lat szes-
nastu, Annę lat ośm, Katharzynen lat
sześć, Lucye lat dwa, matkę Dorotę, ko-
ni pięć, wolow cztery, krów cztery, cieląt
troie, owiec sześć, koza iedna, świń czte-
ry. Jan Budrys, żonaty, żonie imię Dorota,
ma synów dwuch — Macieia lat czterech,
Andrzeja lat dwuch, brata rodzonego ma
pszy sobie Józefa lat siedmnastu, parobka
włościanina Tomasza Waluka lat dwadzieś-
cia ieden, dziewek dwie—Katherzynę Szo-
stakowę lat ma dwadzieście pięć, Rozalię
Krysztopayciynę lat ośmnaście, koni pięć,
wolow cztery, krów pięć, cieliąt pięć, owiec
ośm, kozy tszy, świń cztery. Kazimierz
Krystopaytys,—żonaty, żonie imię Anna,
ma syna iednego Kazimierza lat trzynas-
tu, córek dwie—Maryanna lat ośmnaście,
Magdalena lat piętnaście, siostra z syna-
mi Kazimierzem lat dwanastu i Janem
lot dziewięć, koni cztery, wolow cztery, krów
cztery, cieląt dwoie, owiec pięć, koż dwie,
świń dwoie. Kazimierz Maczulis, żonaty, .
żonie imię Dorota, syna ma Jerzego lat
pięć, siostrę iedną Rozalię lat ośmnastu,
parobka Augustyna Autkuczuka, włoscia-
na, lat maiącego trzynaście, koni cztery,
wolow dwa, krowy trzy, owiec cztery, koza
iedna, świń dwie. Pustusz po Mateuszu
Lenowatiu, Jerzy Minicki, włościan kątnik,
niewidzący, synów ma trzech, starszemu
imię Michał lat dwudziestu pięciu, Waw-
rzyńcowi lat ośmnastu, Bałtromieiowi łat
dwadzieście. córek dwie—Barbarę lat dwa-
dzieście ieden, Elżbietę lat iedynastu. Jó-
zef Budrys, żonaty, żonie imię Barbara,
córkę ma iedną Domicillę roku pierwsze-
ro, ma brata rodzonego Jerzego lat trzy-
dziestu, koni troie, woł ieden, krów dwie,
ciele iedne, owiec cztery, świnia iedna.
Michał Maczulis, żonaty, żonie imię Doro-
ta, ma eurek dwie—Franciszkę lat dwuch,
Rozalię roku ^ pierwszego, siostrę Maryan-
nę lat dwudziestu, parobka włosciana Mi-
nickiego, koni cztery, wołów dwa, krów
trzy, cielie iedne, owiec cztery, koz dwie,
świnia iedna, Jakub Szostak, żonaty, żo-
nie imię Dorota, ma synów czterech—Mi-

chała lat dwadzieście • pięć, Antoniego lat:
dziewiętnastu, Józefa lat piętnastu, StanP
sława lat trzynastu, córek dwie—Annę lat
czterech, Katarzynę lat siedmnastu, koni;
pięć, wołów cztery, krów trzy, cieląt dwoie,'
owiec sześć, koz cztery, świnia iedna. Józef
Szostak, żonaty, imię żony Barbara, ma
synów dwuch—Marcina lat dziewięciu, Mi-
chała lat siedmiu, córek dwie—Apollonię
lat dwanastu, Maryannę lat dwuch. Brat
rodzony Michał, żonaty, żonie imię Anna,
syna ma Kazimierza łat szesnastu, kątni-
ca Elżbieta Szostakowa, wdowa, syn iey
Jan lat dwudziestu pięciu, służy, koni
dwoie, wołów trzy, krów dwie. Maciey;

Bulczunas, żonaty, żonie imię Jadwiga,
synów ma czterech—Szymona lat dziewię-
tnastu, Jakuba lat szesnastu, Jana lat'
trzynastu, Kazimierza lat dwanastu, curkę
iedną Annę lat maiącą ośm, koni dwoie,
wołów dwa, krów dwie, cielie.iodno, owiec
trzy, koza iedna. Andrzey Jozinas, żonaty,
imię żony Anna, córek dwie —Annie lat
ośm, Elżbiecie lat pięć, pasierzbic dwuch — •
Rozalij lat ośmnaście, Agacie lat dwanaś-
cie, pasierzba Jana Krysztowacia lat ośm-
nastu i brata rodzonego żonatego ma przy
sobie Szymona, żonie iego imię Magdale-
na, Andrzeja Jezena, gospodarza, syn Mi-
kołay lat maiący dwie, koni pięć, wołów
cztery, krów dwie, cieląt czworo, owiec
pięć, kozy cztery, świń dwie. Michał Szo-
stak, żonaty, żonie imię Anna, curkę ma
Dorotę lat dwuch, teście Janową Krysz-
torąyciowę z synami dwuma—Jerzym lat
maiącym dwadzieście ieden, Macieiem lat
szesnastu, koni trzy, wolow cztery, krów dwie,
cieląt dwoie, świnia iedna. Józef Szostak,
żonaty, żonie imię Apolonia, ma synów
dwuch—Kazimierza lat dziewięciu, Misha-
ła lat trzech, brata, rodzonego Thadeu-
sza lat dwadzieście pięć, parobka Józefa
Kietę maiącego lat dziesięć, włościanin,
koni trzy, wołów cztery, krów trzy, cieląt
trzy, owiec trzy, koz trzy, świń trzy. Mat-
teusz Szewczuk Mikołaiuna, żonaty, żonie
imię Anna, ma córkę Maryannę lat dwuch,
ma matkę przy sobie, brata rodzonego,
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/Thadeusza lat dwudziestu pięciu, parobka
'Józefa Kietę lat dziesięciu, koni czworo,
wolow trzy, krów cztery, cieląt sześć, owiec
pięć, koz dwie, świń trzy. Antoniowa wdo-
.wa Szostakowa, ma dwie córki—Agniesz-
kę lat tszynastu, Rozalię lat trzech, bra-
towa Stanisławowa córkę ma iedną Kata-
rzyną lat trzech, koni sześć, wołów pięć,
krów sześć, cieląt dwoie, owiec sześć, kozy
trzy, świń dwie. Józef Czesaialis, żonaty,
żonie imię Elżbieta, synów ma trzech—
Jakuba lat dziesięć, Antoniego lat pięć,
Thomasza łat dwie, córki dwie—Annę
lat trzynastu, Elżbietę sześciu, braci stry-
iecznych dwuch—Jan lat dwadziestu czte-
rech, Jerzego lat dwadziećcie ieden, sio-
strę Helenę lat maiącą szesnaście, rodzony
zaś brat zbiegły Adam Czesnialis, koni
cztery, wołów dwa, кго уу dwie, ciele ied-
no, owiec trzjr, kozy dwie, świń trzy. Ka-
zimierz Czesnialis, żonaty, imię żonie Do-
rota, synów ma czterech—Antoniego lat
dwudziestu, Bałtroinieja lat ośmnastu, Ka-
zimierza lat piętnastu, Jakuba lat pięć,
curkę Lucyę lat dziesięć, koni cztery, wo-
łów cztery, krowa iedna, owiec dwie, kozy
cztery, świń trzy. Jan Czesnialis, żonaty,
żonie imię Katharzyna, ma syna Kazimie-
rza lat dwuch, ma teścia Stanisława Kie-
ta, żonatego, syn iego lat dwadzieście
dwa, córek dwie—Elżbieta lat dwadzieście,
Annę lat ośmnaście i teście Krystynę Bu-
rakowe, koni troie, wołów cztery, krów
dwie, cieląt dwoie, owiec pięcioro, koz
cztery, świnia iedna. Antoni Burak, żona-
ty, żonie imię Dorota, ma synów trzech—
Andrzeia lat piętnastu, Mącieia lat trzy-
nastu, Krzystofa lat dwuch, córki dwie—
Katarzynę lat dziesięciu, Barbarę roku
pierwszego, siostrę Dorotę lat trzydziestu
maiącą, koni dwoie, wofow dwuch, krów
trzy, cieląt dwoie, owiec pięć, kozy trzy.
Thadeusz Budrys, żonaty, żonie imię A poi-
kraia, synów ma dwych — Andrzeia lat
trzynastu, Thomasza lat s*ześć, córek ma
dwie—Ewę lat dziesięć, Maryannę lat dwie,
koni dwoie, wofow dwa. krów dwie, ciele
iedne, owiec pięć, koz dwie, świń dwie.

Andrzey Czesnialis, żonaty, żonie imię
Katharzyna, ma synów dwuch—Jana lat
siedmiu, Zacharyasza lat pzterech, brata
rodzonego Michała lat dwudziestu pięciu,
koni cztery, wołów trzy, krów dwie, cieląt
dwoie, owca iedna, koza iedna, świń trzy.
Jakób Jozenas, żonaty, żonie imię Katha-
rzyna, ma pasierzba Jerzego Kietę lat
piętnastu, pasierzbic dwie—Krystynę lat
dwudziestu dwuch, Rozalię lat dziewiętna-
stu Kietowny, parobka Józefa Nowiaka
lat dwudziestu, córka Jakuba Jozena zbieg-
ła, ma imię Krystyna lat siedmnastu, ko-
ni cztery, wołów dwa, krów trzy, cieląt
dwoie, owiec sześć, kozy dwie, świń trzy.
Pustosz po Kazimierzu Moczalu bez zasie-
wu, chaty wcale opadłe.

- Karczma we wsi Hotonetach, arędarz
Icko Orelowicz.

Młyn między wsią a dworzem supeł-
nie zruynowany.

Zaścianek Saciszki, w którym białorus-
kich ludzi gospodarzy trzech za kontrak-
tami mieszkaią na słobodzie.

Powinność wsi Hołoneckiey w odby-
waniu pańszczyzny i różney dani. Każdy
ciągły poddany odbywa panszczżynę z un-
tarnikiem tygodniową, a w swoim tygod-
niu tak ciągły iako i czynszowy zarówno
odbywaią рщоагутаа z czym dwór każe.
Grwaltow trzy do zdięcia żyta, trzy do
zdięcia jarzyny równie ciągły i czynszowy,
wiele się w chacie znayduie, zostawiwszy
w domu iednego dla strzeżenia ognia, od-
bywaią; drogi Ryskie w iesieni i zimie
odbydz się powinni; przędziwa różne
kobiety w swoich dniach iaką, dwór
daie prządź powinni; oprucz tego z
każdey chaty gospodarz daie corocz-
nie: prinio, talek z własnego lnu sztuk
piętnaście; 2-do chmielu funtów dziesięć,
tertio, gęś iedną, ąuarto, kur czworo,
ąufnto, jniow sztuk dziesięć, sexto, grzy-
bów wianek ieden; takorz zwyczayny po-
datek podymnego na skarb publiczny kra-
iowy dwoma ratami: pierwszą w miesiącu
Marcu, drugą w miesiącu Szeptembrze
każdego roku opłacać do dworu są obo-
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wiązani; Supetaddytur -i':to iż iako wsz};-
stkie budynki we dworce Hołoneckim znay-
dniące :'srę, tak też ci wszyscy w gurze
wymienieni' irospodafze poddani z całym
swoim majątkiem i ruchomości;;, z końmi,
z bydłem -rogatym i nierogatym, /; zbo-
żem w polu usianym i w zasiekach znay-
duiącym się, z zabudowaniem, wszystkim, i
wszelkim,; z drzewem na budowę przygo-
towanymл owo zgolą z tym. wszystkim, iako
się dopiero znayduie, bez żadney ехсерсуі
i'zachowania iakiey kolwiek do nich o re-
manentami inne dlusri; pretensyi J .WJ.P.
Michałowi Straszewiczowi, mar. pttu Upit-
skiego postępuią się. Rożne zboża in fun-
do zostiwuiące się. Prymo, żyta purow
Ryskich pięćdziesiąt,- 2-do, jęczmienia pu-
row .Ryskich trzydziście» ąuarto, grochu
purow Riskich pięć, ąuinto, pszenicy pu-
row. Ryskich dwa, sexto, siemienia lniane-
go purow diva, siemienia konopnego sie-
kow dwa.; •,
•" U tego inwentarza podpisy rąk ta!k
samych aktorów iako też W.W. pieczęta-
rzow temi wyrażaią się słowy Takowy in-
wentarz przy prawie wieczysto przedaż-
nym: sporządzony własnemi podpisuiemy
rękoma.,. Datt supra. Adam Staszewicz,
rotm.; pttu Wilkom- Ewa z Maławskich
Staszewiczowa. Ustnie i oczewisto prósz i-
ny od W.WJ.P.P. Adama i Ewy z Ma-
lawskich Staszewiczow—rotm. pttu Wilkom,
rodziców dobrodziejów moich, do tego in-
wentarza inaiętności Holonet, w p-cie Wil-
kom. Iezącey, przy prawie wieczysto przę-
dażnyir. J.W.J.P. Michałowi: Straszewiczo-
wi, .marszałkowi Upitskiemu, kawalerowi'
orderu Sw- Stanisława na tęż lnaiętność
HolonetyWydanym sporządzonego, za pie-
czętarza według prawa podpisuię się Win-
centy'Staszfiwicz, rotm. Wilkom. Ustnie i:
Qczewisto proszony od W.W.J.P.P. Ada-;
ma i Ewy Sta szew iczow; rotm. Wilkom.,
do tego.inw.entarza wieczystego nmiętnos-
ci Hołpnei za pieczętarza podpisuię się
Jan ' Żongołlowicz, .'regent, dekret. v grodź.!
pttu ;Upitskieg(?. flo tego - inwentarza wie-1:
czystego, maiętności Hołoriet ustnie i pc/.e-'

-wisto-proszony, zał pieczętarza podpisuię
Щ' Juzef Kordźikowski, ісе-regent grodz-
ki "pttu Upitskiego. Ad haec connotata',u
dohi pod podpisami W;W. pieezętarzow
temi wyraża się słowy.' Roku tysięcsiedmr
set dziewiędziesiąt piątego, miesiąca- Feb-
ruaryi dwudziestego siódmego dnia. Znay-
duący się' obecnie W.WJ.P.P. Adam i
Ewa z Maławskich Staszewiczowie takowy
inwentarz przy prawie wieczystym sporzą-
dzony jrzed sądem ziemskim Upi.tsTcini
przyzna i, poczym do akt ziemskich Upit^
skich podany został—Tliadeusz z ;Bystmiiy-
sędzia zeniski. prezyduiąoy pttu' Upitslde-
go, Thadeusz Olechnowicz, sędzia- ziemski
pttu Upitskiego, Krzysztof Wigant, .sędzia
ziemski pttu Upitskieao,- Stanisław Boban,
sędzia.' ziemski pttu Upitskieiro,: Józef
Szuksta, pisarz ziemski pttu Upitskiego.
J tem correcta W regenta ta ко wa:' zgodzi-
łem z księgami Maciey Paszkiewicz—re-
gent ziemski pttu Upitskiego. Który to
inwentarz, za podaniem do akt przez wyż
wyrażony, osobę iest w księgi.ziemskie pttu
Wilkomirskiego wpisany. .
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Aktykacya inwentarza podawczego.dobr
Kolnian, w arędowną j)ossessyą bierących

Jię-przez W.J.P. :Korzeniewską. . •'••.',[
Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt

piątego, msca Śepteinbra trzynastego driia.
, Na roczkach1 Septembrowych grodzkich

Rósienskich xięstwa Żmudzkiego. przed'
nami Karolem Janczewskim. na. ten.czasf
przeyduiącym, Antonim Zaleskim,: Jaku-^
bem Józefem Zaleskim, sędziami, ur-zędnir>
karni irrodzkieinij w-zwyklyni^sądow лшеу4
scii. juryzd}cznie. zasiadaiącenii,; jstanąwszy!



osobiście u sądu grodzkiego xtrwa Ż-go
repartycyi Rossienskiey patron W.J.P.
Aloizy Olchowicki, dwór. skarb. Litt. in-
wentazr dóbr Kolnian przez W. J.P.Jerze-
go Jucewicza, sędziego ziemskiego Tel-
szewskiego, dla W.J.P. Franciszki Korze-
niewskiey, przy prawie arędownym podaw-
czy sporządzony, ad acta podał w te słowa
pisany. *

Inwientarz folwarku Kołnian ze wsia-
mi poniżey specyfikowanemi W.J.P. Fran-
ciszce Korzenie wskiey, mostowniczyney
Lidzkiey, przy prawie arędownym trzylet-
nim podawczy, a przezemnie Jerzego
Jucewicza," sędziego ziemskiego Telszew-
skie<ro, prezyduiącego у oboznego xttvva
Żmudzkiego, w roku teraznieyszym tysiąc
siedmset dziewiędziesiąt piątym, msca Ap-
ryla dwudziestego trzeciego dnia sporzą-
dzony.

Opisanie budynków. Budynek meszkal-
ny z kominem murowanym, kuchnią mu-
rowaną na spodzie, z piecem pekarnianyni
pod kuchnią. Wchodząc do budunku drzwi
na zawiasach żelaznych- z zaszczepką że-
łazną, do pierwszego pokoiu drzwi na za-
wiasach żelaznych z zamkiem angielskim,
posadzka tarcicami wymoszczona, piec far-
iurowy nowy z kominkiem, okna dwa ca-
le, do alkierzowego pokoiu wchodząc, drzwi
na zawiasach żelaznych, posadzka tarcicami
wymoszczona, okna dwa cale, z niego do
pokoiku drzwi na zawiasach żelaznych z
zaszczepką żelazną, okno iedne całe, z
niego do spiżarni drzwi na zawiasach że-
laznych z zamkiem wnętrznym, okno jed-
ne całe, z spiżarni do prywetu drzwi na
zawiasach żelaznych z zakrętką drewnia-
ną, okienko iedne małe całe, w nokoiu
bocznym drzwi .troie, iedne na zawiasach
żelaznych z zamkiem wnętrznym, dwoie
podobniey na zawiasach żelaznych, a z
nich iedne z zaszczepką żelazną, wymosz-
czony tarcicami, z kominkiem z cegeł
murowanym. Naprzeciwku pokoik goscm-
ny, drzwi na zawiasach żelaznych, okna
dwa całe, z kominkiem murowanym z ce-
gełj piec zielony, bba .czeladna, w niey

okno iedne całe, kominek z cegeł muro*
wany, dzwi na zawiasach żelaznych. Z sie-
ni w boku spiżarnia, czyli warzywnia, drzwi
na zawiasach żelaznych z zaszczepką że-
lazną, okno iedne całe; z sieni wychodząc
na tylny dziedziniec drzwi na zawiasach
żelaznych z zasuwką drewnianą. Pod spi-
żarnią sklepik dęmbowy z zasiekami, drzwi
dwoie na zawiasach żelaznych, a iedne.z
zamkiem wnętrznym, na górze salka, drzwi
na zawiasach z zanikiem wnętrznym, okno
iedne całe. Budynek po prusku kryty ca-
ły, swiron nowy po prusku kryty, do nie-
go wchodząc drzwi na zawiasach żelaznyh
z zamkiem wnętrznym, okna dwa większe,
drzwiami zabite,,dwa okienka małe szklan-
ne, tarcicami wymoszczony, w nim altanki
dwie i komora, zasieków dziesięć, staynia
nowa, bo prusku kryta pod iednym da-
chem, iedna staynia na koni dziewięć, pod-
łoga dębowa, żłób у drabiny z obu stron,
drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych,
druga staynia gościnna na koni dziesięć, żfo-
by z obu stron, posrzodku wozownia wymo-
szczona bez drzwi, w tyle stayni odryna
nowa po pruska kryta, drzwi bierwionka-
mi zabudowane; na gumnisku dwie odry-
ny pod iednym dachem, odryna udzielna,
wszystkie po prusku kryte, osieć z bier-
wion z dwoma drzwiami, z piecem muro-
wanym z cegieł у kominkiem, nowo dach
słany, obory kwadratowe dwie duże poie-
dynkowe, po koniec iedney gęsiarnik, trze-
cia pod iednym dachem z trzema chlewa-
mi, czwarta pod iednym dachem z czter-
ma chlewami, we dwóch żłoby na konie
z bramą na dziennik, dachy na trzech
większych nowe po prusku kryte, na
czwartym stary nie nowy, ale dobry; wszy-"
stkie chlewy z drzwiami. Browar, w nim
izba z komorą, drzwi czworo na biegu-
nach, studnia iedna we środku, druga na
podwórku z uzrębami nowemi, dach stary
dobry, przy browarze swiniarniki trzy pod
iednym dachem, drzwi na biegunach
dwoie, dach po prusku kryty.

Powinność ludzka. Wieś Pempie. Pierw-
szy Szymon Milinis dni do roku sześć

зо
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pełniłoś -drew, czynszu płaci talarów•' bitych»
dziesięć. Drugi Jónikas po dniu iednyrn'
na tydzień od S. Jerzego do Wszystkich
Świętych pełni, młodzjbę po iedn у га" poran-
ku aż do wymłocenia odbywa., oś iedną
drew wywozi, czynszu płaci talarów, bi-
tych ośm. ' : :

"Wieś Łowmiany. Pierwszy Tomasz Gint-
woyn,: woyt, czynszu płaci talarów bitych
ośmnaście. Drugi Statka, czynsz płaci talarów
tych dwadzieścia trzy, ci obydwa dni począw-
szy od S. Jerzego pełnią po dwadzieścia,
tłoki trzy,, poranek ieden młodzby do wy-,
młpcenia, po iedney osi drew wywożą,
trzeci J.P. Bitowt czynszu płaci talarów:
bitych dwa, czwarty Wyszynski podymne-
go do roku płaci złłch poll. dwa, piąty
Waśilewski podymnego do roku płaci
złłch poll. dwa, szósty Tomasz Junokas
podymnego do roku płaci złłch poll. dwa,
siódmy J.P. Rosimowicz podymnego do
roku płaci złłch poll. dwa. Oi pięciu zi-
mą у latem dzień ieden na tydzień młodz-
by poranek aż do wy młócenia у trzy tłoki
pełnią,- po iedney osi drew wywożą.

Wieś StancyszM у Podworniki. Pierw-
szy Grrykszas czynszu płaci talarów bitych
dwa, złłch poll. dwa. drugi Ignotas czyn-
szu płaci talabow bitych dwa, złłch poll.
dwa, trzeci Pawłowski czynszu z podat-
kiem у ofiarą płaci talarów bitych siedm,
złłch poll. trzy, czwarty Kirkicki ci wszys-
cy zimą у latem po dniu iednym na ty-
dzień у młodzby po iednym poranku, oraz
po trzy tłoki w roku'pełnią, po iedney osi
drew wywożą.

Wieś Martynkiszki. Pierwszy J.P. Piotr.
Szołe czynszu z podatkiem у ofiarą pła-
ci, talarów bitych piętnaście, złłch poll.
dwa, groszy dwadzieście ieden, dni od S.
Jerzego począwszy pełni dwadzieście,
młodzby poranek, drew oś wywozi.

Wieś Foniekocze. Pierwszy Szymkus
czynszu z podatkiem у ofiarą płaci. tala-
rów bitych dziewięć, złłch poll. ieden,
groszy siedm; drugi Rymont czynszu, z
podatkiem у ofiarą płaci taliarow bitych
dziewięć, złł. poll. ieden, groszy siedm;

trzeci 'Antonowicz*/' czynszut к :podatkiem у
ofiarą f płaci talarów bitych .'dziewięć,: złł::
poll. ieden, groszy • siedm, czwarty Szauliś
czynszu z podatkiem; у: ofiarą płaci;,. tala-f
rów bitych dziewięć,: złoty polski ieden,
groszy siedm, piąty .Ssymkiis czynszu z
podatkiem у ofiarą płaci talarów bitych
szesnaście, zlłch polL dwa, .groszy dwa.-?
dzieście ieden. ' . '.•

Wieś MałtrawMe. Pierwszy GaulisJ
czynszu z podatkiem у ofiarą. płaci tala-
rów bitych iedynaście, złłch poll. dwa,
drugi: Żadeykis, czynszu z- podatkiem у
ofiarą płaci talarów bitych iedyniście, złtch
poll/dwa. Ci siedmiu ludzi dni" począwszy
od S. Jerzego pełnią do roku po dwa-
dzieście, lecz jako odległych niema ina-:
czey pendzić w tenutorka iak na trzy dni
z czyni dworowi potśzeba, byleby nie bro-.
nować, a dla zapendzenia onych na pań-
szczyznę ma oznayinić woytowi Gomalskie-
mu, a iego pędzić obowiązkiem zakazić.

Nayma sianozęciow Łowmianskich. Pierw-
sza za Kraupie dni cztery, taliarow bitych
cztery, żłfch poll. cztery, groszy piętnaście,
druga za Pokopie dni trsy, talarów bitych
dwa, złłch poll. sześć, trzecia za Ciuzykie
dni trzy, talar bity ieden, cwarta za l)yr-
wany dni trzy, talarów bitych cztery, złł.
poll trzy, piąta za Elacale dni trzy, złłch
poll. cztery,: groszy piętnaście, szósta za
Jakubiszki dni trzy, talarów bitych cztery,
siódma za Kirmiupiwa dni piętnaście, ta-
larów bitych ośm, złł. poll. ieden, ośma
za Połokpiawnia dni cztery, talarów bitych,
cztery, złłch poll. cztery, dziewiąta za Wis-
tykły dni trzy, talar bity ieden, zlłch poll.
trzy, dziesiąta za Lendrynie dni trzy, ta-
larów bitych dwa, zlłch poll. sześć, iedy-
nasta za Staugany dni trzy, /talarów bi-
tych dwa, złoty polski ieden, grosy pięt-
naście, dwunasta za Kięsuty dni trzy, ta-
lar bity ieden, groszy dwadzieście ieden,
trzynasta za Krauledzie zlłch poll. trzy,
groszy dwadzieście ieden.•:. czternasta za
Dorwonale_ dni trzy, talar bity ieden, złłch
połl.: cztery, groszy piętnaście, piętnasta za>
Pasieki dni - trzy, talar . bity ieden,'. złlch



fbll/ trzy,;•-szesnasta- za: paszą, Łowmiansfcą
Sabutis dni .trzy," żłłch poll. sześć,' siedm-
nasta za otawę z: Pempiow' Adomaytis у
J.P. Zdanowicz .po dni dwa. Dalszych przy-

/ graniczaiących, jako to z Boroiwikow^dwoch,
^ Krozkiego >cżłefca .Stasia iednego, Berzow-

skich pięciu po dniu iedhym ma wypędzić.
-Takowe pieniądze za naymę sianożęciow
iest powinnością Tomasza Gintwoynia woy-
ta wybierać: у równo z czynszami dworo-
wi importować regularnie,; oraz wiele dni
w teńutorkadoj.siana. potrzebować będzie^
czyli do inney :roboty byleby bez sprzę-?
zaia ten że woyt/powinien zapędzić, dni
zaś panszczyznowe od ludzi Łowmianskieh
•y Kotnianśkich у.: dalsze powinności nale-'
żące sama w; tenutorka ma i do odbywa-
nia przez dwornego posłańca nakazywać,
a woyt nie powinien mitręźyć się. .;

• Wysiewu żyta w każdym . polu podaie
щ dla w. tenutorki purow czterdziście
pięć, kompensuiąc za: mnieysze pole yr
\yiększym polu wysiew .iest umnieyszonyj
licząc wysiewu: żytniego! pur po dwa tala-
ry bite, czyni talarów bitych dziewiędzie:
siat, jarzynę w polu ceniąc, czyni talarów
bitych czterdzieście; pięć.i Krovy paktowych
in fundo zostawue się piętnas'cie, czyni ta-
larów bitych trzydzieście, siana wozów
płatnych, sto, każdy po zlłch poll. dvva,
czyni talarów;bitych dwadziescie pięć, pod-
wod zimową drogą dobrą po iednyni ko-̂
•niu do Lipawy dziesięć,; naktórych żyta
purow siedm podwodnik ma zawieść,
a soli dwie beczki ma przywieść, za każdą
po /łłch poll. dwanaście, czyni talarów
bitych piętnaście.. Którzy zaś ludzie maią
do Lipawy iecbać w. tenutorka ma do
dziedzica zgłosić się, a dziedzic wyznaczy.
Karczma Kołnianska arędy do roku pła-
ci, talarów bitych dziesięć. .

Młyn Kołnianski , dwoma ratami na
Boże narodzenie у S. Jerzy arendy do ro-
ku talarów bitych trzynaście.

Ludzie Gomalscy paczesi albo pakuli
maią prza.sc po funtów dziewięć, ta przen-
da ceni się w ogule talar bity ieden. Lu-
dzie mianowicie: Bitowt,: Gintwoyn, Stat-

kus,:,Ignotas, -Grykszas, Szołe, Pawjowsjki,
Wyszynski/ Basimowicz po: dwa dni ,dp
roku do. ogrodów i pljećia • maią, odbywać".
\Y.:,tenutorlia nad tę; podaną w inwenta-
rzu, powinność • nic wymagać na ludziach
nie powinna, dni wtrzymywać nie ma, dni
przenaymować nikomu ani tez za dni w
pańszczyznę wypędzać nie może, ale pro
fundo dni -obrócone -być powinne. Lasu
pod. żadnym .pretextem wydawać, ani
przenaymować nie, iria mocy. Ludzie na
wolnosciach będący,, kturemu , by in. spatio
arendy wo]ność wyszła,, pańszczyznę w. te:
nutorce, pełnić będą. Pócius у Kńsper, na
wołnościach mieszkający, do roku po trzy
dni w; • tatutorcę ma ią. od by ć. Zmianą te-
raznieyszą, żytem i pszenicą czterma pura;
mi zasianą, w ostatnim trzecim roku swo-
im ziarnem czystym у wschodzącym, przy
widzu dziedzica wytróiWszy grunt, ш а ї .
tenutorka odsiać. Remanenta, iesliby iakie
były, my dziedzice mamy przyiąć, a wza-
iemnie my dziedzice у w. tenutorka we
wszystkim obowiązki tego inwentarza ma-
my dopełnić. Na gumnisku przepłotu
praśkm dziesięć, gumnisko, ogrody у
wszystkie trzy zmiany zagrodzone miey-
scami płotem nowym, mieyscami reparacyi
potrzebnym, podobnież у pastewnik przy
karczmie zostawuią się, sad wiszniowy у
dziedziniec żeby nie były zdezelowane,
iako oparkanione w. tenutorka obliguie
się. Wolne łowienie ryb w stawach tylko
na własną konsumpcyą:pozwolą się. Mly- ,
narz na dwór bez miarek mleć powinien,
dwór zaś na wiosnę у w iesieni ma kazać
do potrzeby swoiey namleć kiedy wody
iest naywięcey. Sianożęci Kłodowskiszki у
Iucyszki, iako przez folwark Kolnianski
nie używane, wyimuią sie. Kirkicki dni
pocznie od S. Anny odbywać powinien.
In summa gotowego grosza wypada talarów
bitych czterysta trzydzieście pięć, groszy
dwadzieścia dwa. Dni oprócz pańszczyzny
ci^głey, to iest za sianożęci, paszę у ple-
widło, wycada do roku sto trzydzieście
dwa. Co się zostawuie in fundo krzeseł
sztuk pięć, stołków sztuk dwie, stołów
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sztuk dwie, kufa z sokiem iedna, sledziów-
ka z sokiem iedna, kubeł do warzywa
ieden, doynicy dwie, wiadro iedne, garkow
siedmnaście, świń maciorek dwie, knurek
ieden, gęsi cztery, gęsior ieden —;sztuk
pięć, kokoszki cztery, kaczek trzy, cieląt
pszeszłorocznych, уоіікі dwa, krówka
iedna—sztuk trzy, cieląt tegorocznych od-
łączonych pięć, buhay siwy ieden, kube-
łek ieden, drew osi siedm, wolik dwulet-
ni ieden. U tego inwentarza podpis na-
stępny: Jerzy Iucewicz, sędzia ziemski Tel-
rzewski, prezyduiącyy oboznyxttwa Żm—go.
Który to inwentarz za podaniem onego
przez wgórze wyrażoną osobę ad acta iest
w xęgi grodzkie Eosienskie xttwa Zmudz.
zapisany.
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Aktykacya inwientarza folwarku Mostoł-
towicz,

Eoku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
szóstego, miesiąca Junij siódmego dnia.

Przed aktami ziemskiemi woiewodstwa
Wileńskiego stanowszy osobiście WJP.
Nikodem Antoni Modzelewski, komornik
woiewodstwa Smoleńskiego, inwentarz fol-
warku Mostołtowicz w woiewodstwie Troc-
kira sytuowanego W. J. P. Leonardowi
Wiszniewskiemu, sędsiemu Prenskiemu, przy
prawie zastawnym w roku tysiąc siedmset
dziewiędziesiąt piątym przez W. J. P- Jó-
zefa Bakowskiego,, za plenipotencyą od
J. W. Kazimierza Żaby, chambelana J. K.
mści wydaną spozrądzony, dopiro zaś so-
bie służący iako przy prawie zastawnym
pro objecto dany do akt podał, którego
słovya takowe. Inwentarz folwarku Mostoł-
towicze zwanego, w woiewodstwie Trocktm

sytnowanego, za prawem zastawnym W.J.P.
Leonardowi Wiszniewskiemu, sędziemu
ziemskiemu Prenskiemu, przez niżey pod-
pisanego za plenipotencyą od J. W. J. P.
Kazimierza Żaby, szambelana J. K. mści
Kawałem orderu Świętego Stanisława wy-
daną w roku tyciąc siedmset dziewiędzie-
siątym, miesiąca Apryla dnia dwudzie-
stego trzeciego in fundo sporządzony. .

Opisanie całego zabudowania w folwarku
Mostoltowiczach. Wyieżdzaiąc ot Впіи тап-
cow wrota iedne, nakryte dranicami na^dwuch
słupach, po prawey stronie dom mies/.kal-
ny nowy, dranicami kryty, wchodząc do
niego sieni mierney wielkości bez okien,
w nich drzwi na zawiasach żelaznych z
klamką, proboiami у zasuwką, po prawey
stronie pokoy, do niego drzwi na zawiasach
z zamkiem sldsarskim, kruczkiem у pro-
bbiem iednym, podłoga drewniana, repa-
racyi potrzebuiąca, okien cztery podwoy-
nych z zaszczepkami, zawiasami у szyba-
mi czwiartkowymi, każde okno zawiera w
sobie szyb ośm sztuk, piec z kafel białych
na gałkach drewnianych, kominek przy
nim, w końcu pieca do pokoiu drugiego
mnieyszego drzwi na zawiasach z zamldem
slosarskim, okien dwa takich że iak w
pierwszym pokoiu у podłoga takaż, szyby
niektóre nadtłuczone, z niego drzwi iedne
do garderobki na zawiasach żelaznych z
zamkiem slosarskim, okno iedne mierne,
bez podłogi. Wyszedłszy z garderobki po
prawey stronie drzwi na zawiasach z klam-
ką у proboiem do kuchni, w ktorey pos-
tąpiwszy kroków ze dwa, drzwi do garde-
robeczki na zawiasach, w niey okienko
małe, wyszedłszy z niey, postępuiąc daley
w tey samey linij koło kuchni, drzwi do
stancyi kucharza na zawiasach z zaszczep-
ką i proboiem, okno iedne, idąc drugą
stroną kuchni drzwi do sieni na zawia-
sach żelaznych z klamką у proboiemprzy
nich, już w sieniach drzwi podwoyne na
zawiasach z zaszczepką у proboiem, którą
zamykaią schody od góry, piaskiem usypa-
ney, oba końce góry tarcicami zarabiane,
w każdym z nich po dwa okna szklane
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otwierane, schodząc z gury pod schodami
komórka mała, do niey drzwiczki na za-
wiasach z zaszczepką у proboiem iednym,
w grugim końcu mieszkania drzwi do po-
koju alias przeciwney na zawiasach żelaz-
nych z zamkiem slosarskim wnętrznym,
posadzka ceglana, ściany od łuczyny po-
smalone, okien cztery podwoynych z za-
szczepkami у zawiasami, szyby czwiartko-
we częścią potłuczone, piec z kafli białych
na gałkach drewnianych, kominek przy
nim okruszony у osmalony, w końcu pie-
ca drzwi do drugiego pokoiu na zawia-
sach żelaznych bez klamki у zamek po-
psuty, w nim posadzka ceglana, częścią też
у drewniana reparacyi potrsebna, okien
dwa z szybami mnieyszeini iak w pierw-
szym pokoiu, iedne z nich na zawi;isach
z zaszczepkami, z niego drzwi do garde-
robki na zawiasach z zamkiem slosarskim,
oknem iednym, bez podłogi, nakoniec okc-
ło tego domu okiennic na zawiasach że
laznych nayduie się ośm. Blisko tego po-
mieszkania w prawey stronie sernica na
dwa piątra stara, dranicami kryta, do kto-
rey drzwi dolne na biegunash z klamką
у proboiem, na górę zaś schodki, u gury
drzwi stare; blisko tey folwark stary na
podborach, dach z dranic stary, wchodząc
do sieni drzwi na biegunach, po prawey
stronie drzwi do ігЬуГ w którey piec z
kafel starych, kominek pobity, okno małe
szklane iedne, reszta zaś okien deskami
zabito, w sieniach komórek dwie na ptast-
wo z drzwiami nikczemnemi bez żadnego
żelaza, w drugim końcu piekarnia, do niey
drzwi połamane na biegunach, w srzodku
bez okien, ławy у piec prosty, z niey ko-
mora u ktorey drzwi stare ną biegunach
NB. W izbie zaś komin tylko nad stołowa-
nie wywiedziony. Przy tym folwarku swi-
ron dranicami kryty, drzwi iedne na za-
wiasach z klamką у proboiem, we sródku
zasieki, podłoga stara у dach. Idąc do
rzeczki sadzawka na dziedzińcu, w końcu
niey browar dranicami kryty, wrota z dra-
nic, w którym łaźnia, w niey dwoie drzwi
na biegunach, bez okien szklanych. Wy-

szedłszy do sieni schody na górę popsute,
w tey że sieni ryn trzy, koryt trzy; wy-
szedłszy z niego, a idąc drugą stroną sa-
dzawki odryna waląca się stara na podpo-
rach, dach słomiany dziurawy, wrota iedne
bez żadnego żelaza, przy niey gumno sło-
mą kryte krzyżowe z cztermą wrotami,
przy iednych klamka у proboiedwa żelaz-
ne, cale gumno reparacyi potrzebuiące; po
prawey stronie przepłoty; dale у idąc po
prawey ręce z gumna na wzgurku obora
kwadratowa stara, częścią na podporach,
z iednego boku od pola ze strzechy odar-
ta, nakryta słomą, w niey chlewów dzie-
więć z wrotami staremi, w iednym chle-
wie przeoryny na koni staiennych cztery
z pomostem mizernym, dach słomiany na
niey stary dziurawy, obok z oborą wo/.ow-
nia, w drugim końcu staienka nowa bez
dachu у wszelkiego opatrzenia. Około te-
go zabudowania ogrodzenie stare w praw-
dzie lecz ieszcze dosyć trwałe у mieysca-
mi tylko reparacyi potrzebuiące. Opisanie
młynu do tegoż folwarku należnego. Dom
mieszkalny na wzgurku stary, słomą kry-
ty, wchodząc do niego drzwi podwoyne
stare, w sieniach zaś przegroda na bydło,
drzwi do chaty na biegunach, we srzodku
piec ordynaryina, okien szklanych małych
dwa, z piekarni komora, drzwi do niey
na biegunach, przy sieniach dwa chlewki
słomą kryte małe, młyn nad rzeką w dole
stary, słomą kryty, do niego drzwi na
biegunach, we srzodku zaś ze wszelkiemi
rekwizytami należnemi, jako to: kamie-
niami, skrzynią, koszem у żelastwem do
tego stosownym, grobla wyrwana у zruy-
nowana cale przez wodę. Opisanie karczmy
Jawnianskiey, do tegoż folwarku należącey.
Karczma z stodołą stara, w niey wrót po-
dwoynych dwoie, cale popsutych, w stodo-
le komórka, drzwi do niey na biegunach
z zaszczepką у proboiem, oknami dwuma
dużemi szklannewi popsutemi, w niey piec
ordynaryiny z ławami у stołem złamanym,
obok niey komora z drzwiami na biegu-
nach, w niey dwa okna mizerne szklane,
stołowanie wywalone; przy tym że budun-
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ku odr.yna stara z : wrotami iednemi z za?
szczepką у proboiem; blisko . niey browa-
rek z wrotami iednemi z sienią dużą, w
niey koryto okrągłe iedne, chatka miesz-
kalna, do niey drzwi na biegunach, w
niey piec prosty, okienek dwa szklanych,
na wszystkioh trzech budowlach dachy
słomiane zupiełnie reparacyi potrzebuia[ce.

Wieś Jawmiance. Liczba gospodarzy,
dobytek wsi Jawniancow, woły. krowy,
podciołki, konie, owce, kozy, świnie. Pier-
wszy. Stanisław Tołoczko, ż<na Marjanna,
synowie Szymon, Kazimierz, córka Ewa.
Drugi Józef Dziengielewicz, żona Marjan-
na, synowie Mateusz, Jakub, Jan, córki
Agata, Ewa, wołów dwa, кго уа iedna,
podciołek ieden, owca iedna, świń dwoie.
-Trzeci Szymon Monarcha nie żonaty, mat-
ka Krystyna, siostry Krystyna. Katarzyna,
wołów dwa, krowa iedna, podciolkow dwa,
koni dwoie, owiec sześcioro, świń troie.
Czwarty Józef . Tołoczko, żona Marjanna,
•brat Franciszek, córka Krystyna, wołów
cztery, krów cztery, podciolkow dwa, k)ni
czworo, owiec trzydzieście dwie, świń sześ-
cioro.' Piąty Adam Buczynski, żona Mał-
gorzata, matka Krystyna, córka Marjanna,
woł ieden, krowa iedna, koń ieden, owca
iedna, świnia iedna. Szósty Michał Ńowic-

•ki, żona Ewa, synowie Wincenty, Domi-
nik, córki Katarzyna, Marjanna, wołów
dwa,,, owiec dwie, świnia iedna. Siódmy
Michał Kaczkowski, żona Marjanna, cór-
ki Marjanna, Krystyna, Anna, wołów dwa,
krowa iedna, koń ieden, koz trzy, świń
troie. Ośmy Szymon Korsak, żona Teressa,
ma przy sobie . braci dwućh—Ignacego у
Michała, dzieci Szymona syn Maciey, cór-
ki Ewa у Marjanna, ditto dzieci Jgnacego,
syn Józef, córka .Ewa, brat trzeci nie żo-
naty Michał, wołów cztery, krów cztery,
podciolkow dwa, koni troie, owiec czter-
naście, świń czworo. Dziewiąty Jan To-
łoczko, żona Marjanna, syn Marcin, córka
Anna, brat Jerzy, wołów dwa, krów trzy,
koń ieden, owiec dsiewięcioro, świń troie.
Dziesiąty Stefan Monarcha, żona Marian-
na, synowie Bartłomiey, Jerzy, córki Ro-

zalia, :Anńa,;Ewa, koni; troić,:;owiec 'dzie-
sięcioro, : swin-czwo.ro. Iedynasty Andrzey
Majewski, żona Magdalena, synowie' Jerzy,
Szymon, córki Marjanna,: Elżbieta, wołów
cztery, krowa iedna podciolkow dwa, koni
dwoie, owiec iedynaścioro, świń .czwotp.
Dwunasty Tomasz Borusewicz, żona Ma-
rjanna, syn Józef, córka Ewa, brat1 Mi-r
chał, wołów cztery, krowa iedna, podcioł-
kow dwa, koni troie, owiec szesnaścioro,
świń czworo. Trzynasty Jakub Tołoczko,
żona Krystyna, synowie Antoni, Jerzy,
Józef, córki Marijanna, Anna* wołów:• czte-
ry, podciolkow dwa, koni dwa,.owiec troie-
świń pięcioro. Czternasty Marcin Nowicki,
żona Krystyna, syn Szymon; córki • Mar
rjanna,,Kozalia, wolow dwa, krow-dwie:,
podciołek ieden, koń ieden, owiec ;dwoie>
świnia iedna. Piętnasty Szymon Tołoczko,
żona, synowie Adam, Kazimierz,. Symon,
córka Anna, wołów ; cztery, krowy cztery^
podciołkow dwa, koni dwoie, owiec troie,
świń pięcioro. Latus efficit, wołów czter*-
dzieście ieden, krów trzydzieście iedna, pod-
ciołkow ośmnaście, koni dwadzieścia pięć;
owiec sto dziesięć, świń czterdzieście

i ; \
Powinność włościan . Mostołtowickich:

Wszyscy ciągli Jawmianscy maią płacić
podymne do^ skarbu, a odbywać^ pańsz-
czyzna z wołami czy z końmi dni trzy z
czym dwór każe, a czwarty dzień—kobie-
ta pieszo,'lub męszczyzna na iey mieyscu,
gwałtów na żniwo dwanaście pieszo z ca-̂
łą siemą, zostawuąc w domu wyrostka, mo-
gącego bespiecznie dopilnować ognia w
domie, strorza odbywać się powinna koley^
no pieszo, a tak stróża jako też : pansz-
czyznicy у na .. gwałt wychodzące stawać
obowiązani do swoiey powinności równo
ze .wschodem, a odchodzić z zachodem
słońca powinni, zimo zaś raniey niż wschód
słońca stawać do roboty obowiązani.. Bes-
pieczenstwo ognia pod surową karą у od-̂
powiedzią tak we dworze, jako też w do-
mach swoich . naymocniey zachować .por
winni, czego woyt у dziesiątnik we wsi
naysurowiey dostrzegać obowiązani. " .,::
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. /л granicijy wszelkiego gruntu na',
dftiach swoich.'pilnować obowiązani, tych
że^lasow/ gruntów i łąnk pod żadnym
pretextem nikomu na stronę naymować у.
Uwodzić pod !wiełką karą nie powinni;'
wołów, koni i żadnego dobytku, oraz żad-
nego zboża bez.; wiadomości dworney wy-
przeda wać nie maią, a iesli by do tego
przynaglała potrzeba, tedy za wiadomością
у uwagą dworu, włościanin zbyw.iiącą nad
potrzebę rzecz pozyszcze wolność do prze-
dania; dziwek, synów у córek w cudzą
włość oddawać nie' maią, lecz owszem .
gdzie by się znaydować mogli pod suro-
wą korą odyskać onych powinni. Woły у
konie skarbowe, iakie w taxie" włoscianow
oddane zostały oraz wszelkie zapomogi w
zbożu ile możności w czasie zdolnym у
przyzwoitym oddawać у opłacać obowiąza-
nemi zostaią.

Inwentarz Mostołtowicki kredens, obo-
ra, zboże. Kredens z zamkami trzema wnę-
trznemi z drzwiczkami szklaneini N o ieden,
szafa także z zamkiem wnętrznym bez
klucza, znaczney reparacyi potrzebuiąca,
iedna, stoi okrągły na zawiasach iesionio-
wy ieden, stołków ordynaryinych cztery,
miara nieriegularna od ośminy iedna,
krów cztery, delie iedne, owiec starych
dziewętnaście, jagniąt piętnaście, owsa miary
dworney beczek cztery, jęczmienia tey że
miary beczka iedna, grochu beczka iedna,
siemienia Imanego ośmin dwie у gar-
су siedmnaśeie. A każden z poddanych
Mostółtowickich obowiązany oddać do dwo-
ru kur dwoie co rok, lub za nie po
złotemu.

Który to inwentarz in fundo sporzą-
dzony przy podaniu folwarku Mostołtowicz
w zastawną possesyą na wzaiem włnsnemi
podpisuiemy rękami. Dat ut supra. Leo-
nard Wiszniewski. sędzia powiatu Ргзп-
skiego. Roku tysiąc siedmset dziewiędzie-
śląt szóstego, miesiąca Maia szóstego dnia
takowy inwentarz folwarku Mostołtowi-
czy tymczasowy do uformowania in fundo
nowego przy possessyi zastawney W. J. P,
Nikodema Modzelewskiego, Komornika Smo-

leńskiego, rewerźuię Józef Bakowsfii; Sżuttt-r

belan Ikmści. Który to in\ventarz po po-'
daniu do akt iest w xięgu ziemskie woewod-.'
Wileńskiego wpisany. •

Изъ акт. кн. Виленскаго Земскаго суда за 1796 г.
№ 4244, л. 494—495. - •

№—33 1795 г. 5 Іюня.

Инвентарь им нія Репля, Волковыскаго по-

в та.

Akt inwentarza podawczego na maięt-
nos'ć Repla J.W. Zawadzkiemu służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt
piątego, msca Oktobra dwudziestego czwar-
tego dnia wedle stylu greckiego, a czwar-
tego nowembra wedle rzymskiego.

Na sądach ziemskich Wołkowyskich w
imieniu у powadze Nayjasnieyszey Impe-
ratorowey Samowładnącey Całą Rossyą
otwartemi w mieście Wołkowysku, w
zwykłym sądów mieycu ągituiącemi się,
przed nami Stanisławem Żyniewym, Fran-
ciszkiem Kolupayłą, Leopoldem Tujow-
skim, sędziami urzędnikami sądowemi ziein-
skiemi pttu Wołkowyskiego, stawaiąc oso-
biście patron W. J.P. Józef Bieląwski, ko-
niuszyc Wołkowyski, inwentarz maiętności
Repli w poniższych wyrazach pisany ad
akta podał.

Inwentarz podawczy maiętności Repla
zwaney, w zemi Wolkowyskiey leżącey,
pszy prawie yyieczysto przedażnyin J.W-J.
Panu Zawackiemu, chorążemu woiewodstwa
Chełmińskiego, Kawalera orderu S-go Sta-
nisława tysiąs siedmset dziewięćdziesiąt
piątego roku, msca Czerwca piątego dnia
sporządzony.

Opisanie zabudowania dwora Replan-
skiego. Z przyiardu od miasteczka Repli
grobla, obie strony różnym drzewem wy-
sadzone, wieżdżaiąc na dziedziniec brama
0 dwuch słupach z wrotami podwoynymi
z fórtka^ sztakietową, a przy niey klamką
1 proboiami żelaznemi; po lewey stronie
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bramy officyna z drzewa budowana stara,
gątami kryta, do к turey wchodząc sień, u
tych drzwi tarciczne na krukach i zawia-
sach żelaznych, na pszeciw tych drzwi
drugie do kanału na krukach у zawiasach,
z sieni od pierwszego po prawey stronie
pokoy, do niego drzwi tarciczne na kru-
kach у zawiasach z zaszczepką у proboia-
mi. w nim piec z kafel kafowych w czę-
ści poruynowany, drugi krzyżowy z komi-
nem nad dach wyprowadzonym, w nim
okien szkła białego drobnego w drewo
oprawnych, częścią potłuczonych dwie, po
prawey ręce sieni konstarz, którym idąc w
końcu po prawey stronie pokoy bęz drzwi,
okna szkła drobnego całe iedne, a drugie
tarcicami zabite; z tego alkierzyk, któren
bez drzwi у okien, w nim piec z gliny
ulepiony; od pierwszego wchodu w sieni
po lewey stronie kuchnia bez drzwi, w
niey ognis у cztery słupy około wymuro-
wane, okien szkła drobnego, częścią potłu-
czonych dwie, stoi długi tarciczny przez
całą kuchnią ieden, w końcu spiżarnia
tarcicami przepierzoną, do niey drzwi na
krukach у zawiasach o iednym oknie ma-
łym bez szkła, drzewem założone, stoło-
wanie z tarcic ułożone, z iedney strony
komina tylko nayduiące się; daley izba pie-
karska, do kfórey drzwi tarciczne na kru-
kach у zawiasach z zaszczepką у krukiem
do zamykania, piec krzyżowy ceglany, a
drugi z kafel białych, okno szkła białego
iedne, w te у izbie przepierzenie tarciczne,
pokoik czyniące, do niego drzwi na kru-
kach, okno szkła białego drobnego iedne;
z tego pokoiku komora, do niey drzwi na
krukach у zawiasach z zaszczepką у zam-
kiem wnętrznym bez klucza, okno małe
iedne bez szkła; w całym tym zabudowa-
niu podłoga z gliny ubita, stołowanie op-
rócz części w kuchni у całych sieniach z
z tarcic ułożone, od' tey' officyny po pra-
wey stronie z południa na północ wzdłuż
budowany pałac z drzewa sosnowego, gon-
tami kryty z pięeiu kominami nad dach
wyprowadzonemi, do kturegó wchodząc po
obuch stronach ławki w ganku z tarczyc,

każda z nich iedną klamką żelazną do
ściany przibita, do sieni drzwi podwóyne
stolarskiey roboty futrowane na krukach у
zawiasach z zamkiem wnętrznym z klam-
ką, antabą, zasuwką у dwoma kunami
żelaznemi na drąg do zaparcia; w sieni
okien szkła białego, w drzewo oprawnych,
na pół otwieraiących się na krukach у za-
wiasach, podłoga z tarcic ułożona; po pra-
wey stronie pokoy, do którego wchodząc
drzwi podwóyne na krukach у zawiasach
z zamkiem wnętrznym у zaszczepką, w
którym piec kafel biało-błękitnych z ko-
minem, okien szkła białego, w drzewa
oprawnych, na puł otwieraiących się na
zawiasach у krukach z iaszczepkami dwie,
obicie papierowe na dnie zielonym w kwia-
ty różowe, podłoga у stołowanie z tarczyc
ułożone, w prost z tego pokoiu do pokoiu
drugiego drzwi podwóyne na krukach i
zawiasach z zamkiem wnętrznym, piec z
kafel kafowych z kominkiem, okien takich
że iak wT pierwszym pokoiu dwie, obicie
papierowe na białym dnie w kwiaty róż-
nego koloru, podłoga i stołowanie tarcicz-
ne, z tego pokoiu drzwi podwóyne do sio-
nek na krukach i zawiasach z kruczkiem,
obiciem ukrywaiące się, drugie takoż na
zawiasach z zamkiem wnętrznym, z tych
sionek do ogrodu drzwi poiedyncze na
krukach у zawiasach z zaszczepkami у
proboiami, oraz z zasówką we wnątrz że-
lazną; znowu z sionek po lewey stronie do
pokoiu drzwi poiedyncze na krukach у za-
wiasach z zamkiem wnętrznym popsutym,
z skoblem у proboiami, piec kaflany, ko-
kominek, okien szkła białego w drzewo
oprawnych na krukach i zawiasach na pul
otwieraiących się' dwie, obicie płócienne w
różne kolory pomalowane, podłoga у sto-
łowanie tazciczne, przy dzwiach kruczek
ze wnątrz, z tego pokoiu drzwi podwóyne
na krukach у zawiasach z zamkiem wnętŁ

rzńyrn z krukiem przy iedney połowie,
przez które weyście do pokoiu przy sali
będącego, w którym piec kafowy z komin-
kiem, okien równych iak w dnłgich po-
koiach trzy (lecz u tych okien dwóch bra-
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Xu:e z;iszczcpek) obicie płócienne, w róż-
ne kolory pomalowane, podlona у stoło-
wanie tarciczne; od tych drzwi wraz po
lewey stronie drzwi poiedynczc na
krukach у zawiasach z zamkiem wnętrz-
nym, drugie podwoyne na krukach у za-
wiasach z" zanikiem wnętrznym do pokoiu
pierwiey pisanego, trzecie podwoyne
na krukach у zawiasach z zamkiem wnęt-
eznym do sali. w którym piec kątowy,
komin szafiasty, okien szkła b:ałego na
krukach у zawiasach dwie, obicie papie-
rowe na dnie błękitnym w różne kwiaty
malowane, posadzka z tarczyc, sufit wap-
nem .tynkowany, lustro stare wytarte iedne;
z sali do ogrodu drzwi podwoyne, do po-
lowy szklanne, na krukach у zawiasach z
przesówką. drzwi drugich z podwórza z
tarczyc na zawiasach przyprawionych; z
pokoiu do sieni od dziedzińca drzwi pod-
woyne na zawiasach у krukach z zanikiem
wnętrznym, z te у sali po lewey stronie po-
koy, . do którego drzwi podwoyne na za-
wiasach z zanikiem wnętrznym mosiężnym,
piec z kafel kafowych, kominek, okien
szklą białego, w drzewo oprawnych, na
puł otwierających się na krukach i zawia-
sach z zaszczepkami dwie, obicie papiero-
we na dnie zielonym w różne kwiaty ma-
lowane, posacka tarciczna, sufit wapnem
tynkowany; z tego pokoiu wychodząc do po-
koiu <innieyszego drzwi podwoyne na kru-
kach у zawiasach z zamkiem wnętrznym,
okno w drzewo oprawne na krukach у
zawiasach z zaszczepkami, obicie na żółtym
dnie w różne kwiaty, piec z kafel białych,
kominek, podłoga tarciczna. sufit wapnem
tynkowany, z tego pokoiu drzwi do garde-
roby poiedyncze na krukach у zawiasach z.
zamkiem wnętrznym. w niey obicie płócien-
ne, w różne kolory malowane, podłoga z
ciegeł ułożona, a stołowanie tarciczne; z
t<7 garderoby drzwi takież poiedyncze na
korytarz na krukach i zawiasach z za-
sówką żelazną, /.; korytarza do ogrodu drzwi
poiedyncze na zawiasach у z zaszozepką у
dwoma, proboiami. (Wchodząc w sieni po le-

stronie pokoy, do którego drzwi po-

dwoyne z zanikiem, piec kaflany kafowy z
kominem, obicie żółte" papierowe, wprost
pokoy drugi o drzwiach podwóynych z
zamkiem wnętrznym mosiężnym, z komi-
nem, piecem kafel kafowych z drzwiczka-
mi żelaznymi do zamykania, z obiciem
białym у niebieskim, wprost do trzeciego
pokoiu drzwi poiedyncze z zamkiem wnęt-
rznym z kominkem bez pieca, obicie pa-
pierowe niebieskie, w tych trzech pokoiach
okien c/.tery. z srzedniego pokoiu do sio-
nek drzwi poiedyncze z zamkiem, w koń-
cu sionek drzwi do pokoiu na zawiasach,
drugie dzwi posrzodku na zawiasach, ok-
no nad drzwiami, sklep w ogrodzie za pa-
łacem z cegieł wymorowany, gontami kry-
ty, u którego drzwi poiedyncze na krukach
v zawiasach г zaszcepką у dwoma probo-
iami, drugie drzwi również poiedyncze na
krukach у zawiasach z klamką у probo-
iami, w nim schody drewniane у skrzynia
dla włoszczyzny z tarezic założona, lodow-
nia w drugim ogrodzie z drzewa sosno-
wego zbudowana, słomą kryta, wierzbami
wkoło osadzona, do którey korytarzyka
drzwi poiedyncze na krukach у zawiasach
iedne z zaszczepką у proboiami żelaznemi;
z tego korytarzyka po lewey stronie okno
do rzucania w nią lodu bez szkła tarcicami
zamykające się ną krukach у zawiasach,
okiennice maiące, a przy tey zaszczepka у
proboie znyduią się, dałey drzwi do samey
lodowni poiedyncze na krukach у zawia-
sach,.'w którey schody у legary do sta-
wienia beczek są urządzone; szpichrz obok
tey lodowni stary z drzewa sosnowego na
dwie kondygnacyi zbudowany, słomą kry-
ty, do tego na kondygnacyi dolney drzwi
dwoie poiedynczych na krukach у zawia-
sach z klamkami у proboiami, a na gurze
drzwi iedne również na krukach i zawia-
sach z klamką у proboiami, w tey górney
kondygnacyi iest okien szkła drobnego w
drzewo oprawionych dwie. Staynia na prze-
ciw pałacu drzewa sosnowego opiłowanego
zbudowana, cała gontami kryta; od bramy
do stajni wrota podwoyne na zawiasach,
we wnątrz przy ścianach doby у drabiny,
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drzwi drugie poiedyncze na zawiasach z
zaszczepką, okno iedne szklarnie, drugie po-
bite bez szklą, przy niey druga stajnia o
drzwiach •pod.voynych na krukach у za-
wiasach, prsy niey wozownia, w które у
dzwi podwóyne na potróynych zawiasach,
przy końcu tey budowy magazyn z drzwia-
mi na zawiasach z zaszczepką wewnątrz
z pomostem; w całym tym zabudowaniu
dymników z oknami szklą drobnego w
drzewo oprawnemi trzy, między pałacem
i ogrodem folwarcznym studnia, zrąb no-
wy maiąca. kołowrót z wiadrem, obręczami
żelaznemi okutym у do drąga, wodąn cięgną-
cego, przykutym, z korytem do poienia koni,
przy końcu ogrodu pałacowego nad kanatem
tranzet s tarcic wystawiony, gontami kry-
ty, u którego drzwi na krukach у zawia-
sach tarciczne z klaniką у proboiami iedne,
w tym podłoga z tarcic ułożona Dalsze
opisanie zabudowania dworu Eeplanskiego.
Zabudowanie folwarczne, budynek miesz-
kalny ekonomski idąc do pałacu po pra-
wey stronie przy końcu ogrodu stary z
drzewa sosnowego w kostkę oprawnego
wybudowany, czenścią dranicami, a resztę
słomą kryty, do którego wchodząc drzwi
ńa krukach у zawiasach z klamką żelazną,
po prawey stronie sieni, izba biała, do
którey drzwi na krukach i zawiasach z
klamką, zaszczepką у proboiami żelaznemi,
w niey piec kafel zielonych, komin sza-
fiasty, komin murowany, nad dach wypro-
wadzony, okien szkła białego w drzewo
oprawnych z kwaterami na pół otwieraią-
cemi się bez kruczków trzy. gliną wytyn-
kowana у wapna wybielona, podłoga у po-
łap z tarczyc ułożona; z tey izby komora
o drzwiach na krukach у zawiasach z za-
sówką у proboiami z oknem iednyrn szkła
białego w drzewo oprawnym, podłoga у stoło-
wanie tarciczne; po lewey stronie komory
drzwi do pokoiu na krukach у zawiasach, za-
szczepką żelazną, w nim okno małe z kawał-
ków szkła ordynarnego, posadzka z gliny ubi-
ta, piec kafel różnych у kominek, stołowanie
tarciczne; z tego pokoiu dzwi do sieni na
krukach у zawiasach z klamką, w tych

sieniach po lewey stronie do ogrodu drzwi
na biegunie z zakrętką drewnianą, od
których wprost opisanego pokoiu komora
na skład gospodarki o drzwiach tarcicz-
nych na biegunie z zaszczepką у proboia-
mi żelaznemi; tuż obok piekarnia, z dzwia-
mi na krukach i zawiasach, w niey pie-
ców murowanych do pieczenia cliłebow
dwa. okien szkła drobnego c/tery, Jaw du-
rzych dwie, trzecia mała, na tey piekarni
drabina dla wycierania kominów na dachu
iest zawieszona. W tyle tego budynku
karmnik nowy z dzewa piłowanego '/budo-
wany, cały słomą kryty r/ drzwiami tar-
cicznemi na biegunie, we wnątrz podłoira
z dylów ułożona; daley browar z drzewa
ordynarnedo wybudowany, dranicami kry-
ty, do którego wrota tarciczne poedyncze
na krukach у zawiasach z zaszczepką, hor-
no na kocioł; w końcu tego browaru chlew
słomą kryty o iednycli drzwiach na biegu-
nie, po prawey stronie browaru chlew
drusri, słomą kryty, o drzwiach dwoygu
na biegunach, spichlerzyk na drugiey stro-
nie budynku mieszkalnego w ogrodzie wa-
rzywnym z drzewa sosnowego zbudowany,
słomą kryty, u którego drzwi na krukach
у zawiasach iedne, z zaszczepką у probo-
iami; przy tym że szpichlerzyku blizko piw-
nica z kamieni wymurowana, słomą kryta,
do którey dzwi na biegunie z zaszczepką
у proboiami, daley postępuiąo drzwi do
samey piwnicy na biegunie i połap z dy-
lów ułożony, syrnik blisko piwnicy na dwie
kondygnacje; wybudowany, gontami kryty,
do którey drzwi tarciczne na biegunie z
zaszczepką у proboiami żelaznemi, a na
gurney kondygnacyi, do którey są schody
z paręczami, drzwi ordynarne z klamką у
proboiami żelaznemi, dodłoga z tarcic uło-
żona, gumno z drzewa sosnowego piłowa-
nego na dwudziestu sześciu sochach zbu-
dowane, w którym wrót czyli drzwi tar-
cicznych podwóyuycli na biegunach sześ-
cioro, z tych iedne z skoblem у proboiami
cztery z zaszczepkami ze srzodka do za-
mykania, iedne bez żadnego żelaza, drą-
giem ze srzed/iiny zamyka się, bez żad-
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nych ustronkow toki, z gliny ubite; odryna
nowa z drzewa różnego w słupy zbudowa-
na, stoma kryta, do którey drzwi podwóy-
nych na biegunach dwoie z klamkami у
proboiami żelaznemi, spichrz na podmuro-
waniu z drzewa ciosanego zbudowany z
krokwami bez dachu z gankiem o sześciu
słupach bez pomostu, do kturego wcho-
dząc drzwi tarciczne na ktukach i zawia-
sach dwoie, z klamkami у proboiami bez
podłogi, zasieków i stołowania. Daley idąc
szopka, słomą kryta, z iedną tylką ścianą
tylną, a przy niey chlewek z chrustu ule-
piony, do którego wrota na biegunie. Da-
ley staienka ekonomską zwona, w niey
żłoby, drabiny у pomost, drzwi .na kru-
kach у zawiasach z zaszczepką у próbo-'
iami, slodownia stara za ogrodem nad
rzeczką z drzewa sosnowego okrąg-

. łego budowana, słomą kryta, do któ-
rey drzwi na biegunie, obora z drzewa
sosnowego zbudowana, stara, podporami

. zmocniona, w którey na rożne rodzaia trzo-
dy chlewów znayduią się ośm, w samym
srzodku przez to iedno wyięte у dach nad

.chlewem iednym opadł, bez słomy w srzod-
ku, wrota podwóyne na biegnnacli, w nich
drabiny dla karmu dawania у żłoby u ko-
ryta do sypania plew у zgorrin nayduią
się, cała ta obora p.lomą kryta. Opisanie
zabudowania. Extrafundum dworu auste-
rya Replanska wiezdna, do którey z mias-
teczka wieżdżaiąc wrota podwóyne, każda
z nich połowa na tróygu zawiasacli zawie-
szona, drągiem w dwie kuny żelazne za-

• mykaiąca się; po lewey stronie budynek
vel izba szynko\vi:a, do któroy drzwi na

, krukach у zawiasach z klamką у zaszczep-
ką żelazną, oraz kruczkiem, piec kafel
zielonych, komin duży, okien dwie szkła
arkuszowego, a trzecie czwiartkowego w
drzevyo oprawne, nowe, stołów roboty sto-
larskiey dwa, zydel ieden, ław około ścian
у pieca trzy; na boku tey izby komora,
do którey drzwi na krukach у zawiasach
z zaszczepką,у zasuwką żelazną z komi-
nem, a przy nim zasuwką drewnianą dla
zatrzymania duchu, czili ciepła, o iednym

oknie szkła pułczwiartkowego; z tey ko-
mory drzwi w tył na krukach у zawia-
sach z zaszczepką żelazną, po prawey
stronie pokoy gościnny, do którego drzwi
na zawiasach z klamką у zaszczepką, oraz
kruczkiem żelaznym, piec kafel prusowych,
kominek murowany, podłoga i połap tarci-
czne, w nieystolow z dylów roboty stolarskiey
dwa. latarnia szklarnia do potrzeb iedna,
okien szkła arkuszowego trzy; przy tey
izbie na boku spichlerz, do którego drzwi
na zawiacnch z krukami у zaszcłepką że-
lazną, okienko małe iedne szklą drobnego
w drzewo oprawne, połap tarciczny. w do-
le drzwi do sklepu leżące nad schodami
bez zawiasów, w sieniach wrota drugie
podwóyne na biegunach, antabami żelaz-
nemi wgurze przybite z drągem do za-
mykania urządzone, w tey sieni żłoby у
drabiny z obustron są porządne, w sie-
niach od ulicy okien dwie wyciętych bez
szklanych okien, przy piecu izby szynko-
wey blacha żelazna z zaszczepką. Cała ta
karczma pod szczotką słomą kryta, komin
wymurowany, nad dach wyprowadzony;
przy każdym oknie z podwórza okienice
na zawiasach z krukami żelaznemi; około
budynku szynkownego у gościnnego pa-
ręcze w słupy w ziemę zakopane ułożone,
drabina dla wycierania kominów iest urzą-
dzona na dachu. Karczma Milkowska w
końcu wsi z drzewa okrągłego zbudowana
na trakcie Wołkowyskim wiezdna, słomą
kryta, z przyiazdu do niey od wioski wro-
ta duże poiedyncze tarciczne z drewnia-
ną do zamykania zasuwką у żelazną za-
szczepką, przeciwko tych wrota drugie
również na biegunie tarciczne z drewnia-
ną zasówką, szczyt w końcu dranicami
zabity; w końcu sieni komora przy izbie
szynkowej' przybudowana, na niey stoło-
wanie draniczne, do niey drzwi na. biegu-
nie z zasówką drewnianą a zaszczepką że-
lazną, do izby drzwi tarciczne na krukach
у zawiasach z kruczkiem wewnątrz przy-
bitym, okien szkła w części czwiartkowego.
a w części drobnego dwie, stół roboty sto-
larskiey ieden, ław na słupach w ziemię
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ukopanych dwie, stołowanie tarciczne; ścia-
ny tey izby wewnątrz wytynkowane, okie-
nic nowych zasuwaiących się dwie. piec
kaflfiny koloru piec/.owcgo у krzyżowy z
gliny ulepiony, komin murowany nad dach
wyprowadzony, drabiny na dachu dla wy-
cierania kominów są urządzone; w sieniach
dla wygód podróżnych żłoby у drabiny są
uporządkowane. Karc.ma Novvo=adzka z
barci wicinnych wybudowana wiezdna,
słomą к ty ta, na gościńcu Jablonowskim. Z
przyiazdu od Suhakow do sieni wrota po-
iedyncze tarciczne na biegunie, drzwi, dru-
gie podwóme od gościńca Jablonowskiego
również na bieirunie, antabami żelaznemi
dwoma w gurze zawieszone: z sieni do
izby drzwi na zawiasach z klamką, krucz-
kiem oraz wewnątrz zaszczepką, w izbie
piec kaflany krzyżowy, okien większych dwie,
a mnieysze trzecie, wszyskie cale, stoi dłu-.
gi ieden. zydel ieden, law u ścian dwie. u
pieca iedna, przy drzwiach polic mniey-
szych dwie. większa w gurze. iedna Irama
z tarcicy przyprawiona, w niej stołowanie
tarciczne. '/• izby do komory drzwi na za-
wiasach z zaszczepką i proboiaini. okien
dwa szkła drobnego małych, komin muro-
wany, nad dach wyprowadzony; blizko tey
karczmy studnia nowo wykopana z żura-
wiem у smykiem do ciągnienia wody znay-
duie się. Dom szynkowny we wsi Małach-
wiejowcach z drzewa nowego zbudowany,
słomą kryty, drzwi na biesrunie iedne,
okien nowych trzy, piecpiekarniany z -gli-
ny ulepiony, w nim przy ścianie ława
iedna, przy tym sień у wrota na biegunie
z zasówką drewnianą. Młyn wodny na ka-
nale przy grobli z dworu do mias-
teczka idącey sytuowany, w ścianach
stary, ruynuiący się, gontami kryty, o
ieclnyni kole wodnym cum omnibus
reąuisitis. iak do mliwa należących,
do którego młyna na gurę do kosza
drzwi z grobli na krukach у zawiasach
z zaszczepką у proboiem żelaznym,
przed temi drzwiami mostek do no- ;
szenia żborza do koszana gurą, na do-
le zaś drzwi drugie tarciczne na zawia-

sach z żelazną zaszczepką ze srzodka, w
tym młynie okno iedne bez szkła.

Zmiana paletkow. Pierwsza zmiana wyież-
dżiiąc z dworu do miasteczka Replipo prawey
ręce ijaiem brzozowym, drnga zmiana pod
dworem у gumnem, trzecia zmiana idąc
do miasteczka po łowcy ręce ku wsi Ma-
łachwiejowcom kączący się ku granicom
Duchowlanskim.

Sianożęci dworne. Pierwsza sianozęć -za
olszyną od dworu, druga sianożęć koto że-
ki Wieraciei od stawu młynowego aż do
granicy Puszk.irowskiey z obustron, tsze-
cia sianożęć ciągnie się od brzeziny iadąc do
Tereszek, czwarta w kawałach w końcu
brzeziny, piąta pod gaiem Hale zwaną

Ogrody dworne. Pierwszy ogród fruk-
towy.y warzywny zacztywszy od lodowni aż
pod sam folwark ciągnie się у pod browar,
drugi ogród fruktowy za pałacem prócz
drew rodza\nych ulice ma wysadzane róż-

: nym drzewem gęstą zarosi у m.
Opisanie sytuacyi mieszczan у włos'ciian,

ich maiątku, wszelkiey powinności pełnie-
nia, prowentów pieniężnych у dań dzia-
kielnych distinctim w rul»ryce przez szcze-
gulność każdego gospodarza obiasnione.

Pierwsry gospodarz Tomasz Niewie-
rowski. żonaty, brat Ka/.imierz lat dwa-
dzieśsie ieden у matka, męszczyzn dwa,
białoglow dwie, koń ieden. woł ieden, kro-
wa iedna, jałownikow dwoie, owiec dziewię-
cioro, świń czworo, pszczół u Iow cztery,
osób na dwałt dwie. pańszczyzny męskiey,
dni trzy,Jbiałogłowskiey dwa, z dwunastu
gwałtów letnich pieszych dni dwadziescie
cztery, czynszu groszy piętnaście, żyta dzia-
kielnego garcy dziewięć, owsa dziakelnego
garcy "dziewięć, daniny kur sztuk sześć,
talek sztuka iedna. Drugi gospodarz Mi-
chał Czepelin. żonaty, syn Franciszek lat
cztery, męszczyzn dwa, białogłow trzy,
krowa iedna, jałownik ieden. owiec dwoie,
osoba na gwałt iedna, pańszczyzny mę-
skiey dni trzy, białoglowskiey dwa, z dwu-
nastu gwałtów letnich dni dwanaście,
czynszu groszy • piętnaście, ^yta dziakelne-
go' garcy dziewięć, owsa dziakełnego garey
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dziewięć, daniny kur sztuka iedna. jaieo
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Mularz
Kazimierz Kowalewski, żonaty, syn Stanis-
ław, lat . trzynaście, brat Piotr lat . dwa-
dzieśćie siedm. gruntu -nie robi, nięnsz-
czyzn trzech, białogłowa iedna. Tszeci
.gospodarz Jerzy Matukiewicz. żonaty, brat
Michał lat trzydieście ieden, Antoni służy
gdżieść lat dwadzieścia iedcn. męszczyzn
trzech, bialoirłowa iedna, woł ieden, owiec
dwoie, osób na gwałt dwie, pańszczyzny
męskiey dni trzy, białosrłowskiey <lni dwa
z dwanastu gwałtów letnich pieszych dni
dwadzieście cztery, czynszu groszy piętnaś-
cie, żyta dziakelnego garcy dziewięć, ow-
sa dziakelnego garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Czwarty gospodarz. Mai\;in Mi-
chalowski, żonaty, syn Je r/y lat trzy, cór-
ka Helena lat siedm, brat Antoni lat trzy-
dzieścia dwa, siostra Marysia lat dwadzieś-
cia, męszczyzn trzech, białogłow trzy, koń
ieden, wołów dwa, owiec siedmioro, świń
troie. pszczół ulow trzy, osób na gwałt
trzy. pańszczyzny. męskiey, dni trzy, biało-
głi.wskiey dni dwa, z dwunastu gwałtów

cv dziewięć, daniny kur sztuka iedna,
jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna. Pią-
ty gospodarz Mateusz Michałowski, żonaty,
syn Jan lat dziewięć, Antoni lat ośm, brat
Mikołay wdowiec, męszczyzn czterech, bia-
łogłowa iedna, koń ieden. wol ieden, kro-
wa iedna, owiec czworo, osób na gwałt
dwie. pańszczyzny męndkiey dni trzy, bia-

iłogłowskiey dni dwadzieście cztery, czyn-
szu groszy piętnaście, żyta dziakelnego
garcy dziewięć, owsa dziakelnego garcy
dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Szósty gos-
podarz MikolayZyzbiilski. żonaty, syn And-
rzey lat cztery, brat Michał lat dwadzieście
osim, męszczyzn trzech, białogłowa jedna,
wol ieden, owiec pięcioro, świnia iedna,
osób na gwałt dwie, pańszczyzny męskiey
dni trzy, ^ białoglowskiey dni dwa, z dwu-

nastu gwałtów letnich pieszych dni dwa-
dziescie cztery, czynszu groszy piętnaście,
żyta umkelnego garcy dziewięć, owsa
dziakelneso garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna. jaiec sztuk sześć, talek s?.tu- .
ka iedna. Siódmy gospodarz Antoni (Jie-
lasz. żonaty, syn Józef lat sześć, córka
Krystyna lat cztery, Olesia rok ieden, mę-
szczyzn dwucli. hialoglow trzy, świń dwoie,
osób na «rwalt iedna. pańszczyzny męskiey
dni tszy- białoglowskiey dni dwa. z dwu-
nastu dwaltow letnich pieszych dni dwa-
naście, czynszu groszy piętnaście, żyta
dziakielnogo цагсу dziewięć, owsa dzia-
kielneao irarcy dziewięć, daniny kur sztu-
ka iedna, jaiec sześć, talek sztuka iedna.
Ośmy gospodarz Jan Szuleka, żonaty, y
teścia stara, męszczysna ieden, białogłow
dwie, wol ieden. krowa iedna, jalownik
ieden, owiec pięcioro, świń dwoio, osoba
na gwałt iedna, pańszczyzny męnskiey dni
trzy. bialo<rlowskiey dni dwa. z dwunastu
gwałtów latom pieszysh dni dwanaście,c/.yn-
•szu groszy piętnaście, żyta dziakielnogo garcy
dziewięć, owsa dziakielnedo garcy dziewięć,
daniny kur sztuka iedna, jaiec sześć, ta-
lek sztuka.iedna. Dziewiąty gospodarz Do-
minik Slizewski,-. młodzian, siostra Helena
у matka stara, męszc/yzna ieden, biało-
głow dwie, wol ieden, owiec czworo, osób
na gwałt iedna. pańszczyzny męskiey dni
trzy, bialosłowskiey dni dwa, z dwunastu
gwałtów letnich pieszych dni dwanaście,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakielne-
go garcy dziewięć, daniny kur sztuka ied-
na. jaiec sztuk sześś, talek sztuka iedna.
Dziesiąty gospodarz Teodor Piotrowski, żo-
naty, syny Jan, Maciey, Antoni, .Michał,
Tomasz, córki Anna, Aniela, Konstancya,
męszczyzn sześciu, białogłow c/.tery, wołów
dwa, krowa iedna, jalownik ieden, owiec
czworo, świń dwoie, osób na gwałt trzy,
pańszczyzny męskiey dni tszy, białogłow-
skiey dni dwa, z dwunastu gwałtów.letnich
pieszych dni trzydzieście sześć, czynszu
groszy piętnaście, żyta dziakielnego garcy
dziewięć, owsa • dziakielnego garcy dzie-
więć, daniny kur sztuka iedna, jaiec sześć,
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talek sztuka iedn;i. Summa miasteczka
Kepli: gospodarzy dziesięcin, męnszczyżn
trzydziestu, białogłow dwadzieścia . trzy,
koni troie, wołów dziesięć, krów pięć,
jalownikow pięć, owiec czterdzieścię dwie,
świń czternaścioro, pszczół ulow siedm,
osób na irwalt ośmnaście, pańszczyzny ty-
godniowey męskiey dni tsz} dzieście, biało-
glowskiey dni dwadziście, z dwunastu
gwałtów letnicb p'eszych dni dwieście
szesnas'cie, czynszu złotych pięć, żyta dzia-
kielnego ośmin pięć, owsa dziakielnego
ośmin pięć. daniny kur sztuk dziesięć,
jai sztuk sześćdziesiąt, talek sztuk dzie-
sięć.

Wieś Małackwiejowce, niedaleko od
dworu. Pierwszy gospodarz Jan Pozniak,
żonaty, syn Kazimierz lat sześć, Józef lat
trzy, Jerzy pulroku, męszczyzn czterech,
białogłowa iedna, koń ieden, wołów dwa,
krowa iedna, owiec dwoie, świnia iedna,
osoba na gwałt iedna, pańszczyzny mę-
skiey dni tszy, białoglowskiey dni dwa, z
dwunastu, gwałtów letnich pieszych dni
dwanaście czynszu groszy piętnaście, żyta
dziakelnego garcy dziewięć, owsa d-dakiel-
nego garcy (łziewięć, daniny kur sztuka
iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna.
Drugi gospodarz Adam Oielarz, żonaty,
córka Magdalena, siostra Krystyna wdowa,
syn iey Marcin ma lat cztery, męszczyzn
dwuch, białogłow trzy. koń ieden, wolow
dwa, jałownik ieden, owiec troie, osób na
gwałt dwie, pańszczyzny męskiey dni tszy,
białoglowskiey dni dwa, z dwunastu gwał-
tów letnich pieszych dni dwadzieście czte-
ry, czynszu groszy piętnaście, żyta dzia-
kielnego garcy dziewięć, owsa dziakielne-
go garcy dziewięć, daniny kur sztuka ied-
na, jaiec sztuk sześć, talek sztuka- iedna.
Trzeci gospodarz Marcin Kowalewski, żo-
naty, syn Adam lat dwadzieście ieden,
Andrzey lat dziewiętnaście, Jerzy lat szes-
naście, córka Teressa łat dwie, męszczyzn
cztery, bialogłow dwie, woł ieden, krowa
iedna, jałownik ieden, owca indna, świnia
iedna, osób na gwałt cztery, pańszczyzny
męskiey dni trzy, białogłowskiey dni dwa,

z dwunastu gwałtów letnich pieszych dni
czterdieście ośni, czynszu grorzy piętnaście,
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dsiewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Czwarty gospodarz Stanisław To-
maszuk, żonaty, syn Jerzy lat dziesięć,
Wawrzyniec lat iedynaście, córka Krysty-
na lat ośm Anna lat (lwa у teścia stara,
męszcyzn trzech, bialogłow cztery, koń
ieden, wolow dwa, krowa iedna, jałownik
ieden, owiec troie, świń iedna, osób na
gwałt dwie, pańszczyzny nięskiey dni trzy,
białoglowskiey dni dwa, z dwunastu gwał-
tów letnich pieszych dni dwadzieście czte-
ry, czynszu groszy piętnaście, żyta dzia-
kielnego garcy dziewięć, owsa dziakielne-
go garcy dziewięć, daniny kur sztuka ied-
na, jaiec sześć, talek sztuka iedna. Piasty
gospodarz Marcin Pozniak, żonaty, syn
Michał lat trzy, córka Krystyna lat sześć,
brat Franciszek lat, dwadzieście dwa, mę-
szczyzn trzech białoglow dwie, koń ieden,
wołów dwa, krowa iedna. jałownik ieden,
owiec czworo, świnia iedna, osób na gwałt
dwie, pańszczyzny mę?kiey dni tszy, biało-
glowskiey dni dwa z dwunastu gwałtów
letnich pieszych dni dwadzieście cztery,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakielne-
go garcy dziewięć, owsa dziakielnego gar-
cy dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
cztuk sześć, talek sztuka iedna. Szósty go-
spodarz Wawrzyn Pozniak, żonaty, syn
Wawrzyniec lat piętnaście, męszczyzn dwuch»
białogłowa iedna, krowa iedna, owiec dwoie,
świnia iedna, osób na gwałt dwie. pansz-
.czyzny męrikiey dni trzy, białoglowskiey
dni dwa, z dwunastu gwałtów letnich
pies/,ych dni dwadzieście cztery, czynszu
groszy piętnaście, żyta dziakielnego garcy

•dziewięć, owsa dziakieluego garcy dziewięć,
daniny kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć,,
talek .sztuka iedna. Siódmy gospodarz Jan
Kuraczyk, żonaty, syn To mas/ lat dwa-
dzieście ieden, Józef lat piętnaście, Kazi-
mierz lat trzy, córka Magdaleną lat siedm,
męszczyzn czterech, białoglow dwie, koń
ieden, wolow dwa, krowa iedna, owiec
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dwoie, świnia iedna. osób na gwałt trzy,
pańszczyzny inęskiey dni trzy,7białogłow-
skiey dni dwa, z dwunastu -gwałtów let-
nich pieszych dni trzydzieście sześć, czyn-
szu groszy piętnaście, żyta dziakielnego
garcy dziewięć, owsa dziakielnego garoy
dziewięć, daniny, kur sztuka iedna. jaiec
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Oś my gos-
podarz Jan Prokopczuk, żonaty, syn Ma-
ciey lat dziesięć. Marcin lat cztery, córka
Magdalena lat tszynaście, męszczyzn trzech,
białoglow dwie, wol ieden. krowa iedna,
owiec dwoić świnia iedna, osób 11« gwałt
dwie, pańszczyzny męskiey dni trzy. biało-
głowskiey dni dwa, z dwunastu gwałtów
letnich pieszych dni dwadzieście cztery,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakielne-
go garcy dziewięć., owsa dziakielnego gar-
<lziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Dziewiąty
gospodarz Лап Oielasz, żonaty, córka Mag-
dalena, rok ieden, męszczyzna ieden. bia-
łogłow dwie, wojów dwa, krowa iedna,
owca iedna, świnia iedna, pszczół ułów
dwa,, osoba na gwałt iedna, pańszczyzny
męskiej-.dni trzy, białogłowskiey dni dwa,
z dwunastu gwałtów letnich pieszych dni
dwanaście, czynszu groszy piętnaście, żyta
dziakielnego garcy dziewięć, owsa dziakiel-
nego garcy dziewięć, daniny kur sztuka
iedna. jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna.
Biesiąty gospodarz Michał Oielasz, żonaty,
syn Antoni lat siedm, Józef lat cztery,
córka Agata pułroku, męszczyzn trzech,
białoglovv dwie, osoba na gwałt iedna,
pańszczyzny męskiey dni trzy, białogłow-
skiey dni dwa., z dwunastu gwałtów let-
nich pieszych dni dwanaście, czynszu gro-
szy piętnaście, żyta dziakielnego garcy
dziewięć, owsa dziakielnego garcy dziewięć,
daniny kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć,
talek sztuka iedna. Jedynasty gospodarz
Jan Kalinowski, żonaty, syn Maciey lat
sześć, szwagier Józef lat gziewiętnaście,
Aiulrzey szwagier lat piętnaście, Anna lat
oHinnaścif, męszczyzn czterech, biatogłow
dwie, wolow dwa, krowa iedna, owiec
troie, osób na gwałt trzy, pańszczyzny inę-

skiey dni trzy, bialoglowskiey dwa z dwu-
nastu irwaltow letnich pieszych dni trzy-
dzieście sześć, czynszu.groszy piętnaście,
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dziewięć, daniny kur',
sztuka ieefna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Dwunasty gospodarz Jan Tro-
chimczyk, żonaty, syn Michał lat.-siedm-
naście, Kazimierz lat pięć. Józef lat sześć,
córka Anna lat dwadziście, szwagier-Józef,
żonaty, męszczyzn pięciu, białoirłow trzy,.
koń ieden. wołów dwa, krowa iedna, jalow-
nik ieden, owiec dwoie. osób na. gwałt
cztery, pańszczyzny męskiey dni trzy, biało-
głovyskiey dni dwa, z dwunastu gwałtów
letnich pieszych dni czterdziescie 03'm,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakielne-
go narcy dziewięć, owsa dziakielnego gar-
cy dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Trzynasty
gospodarz Grabarz Kazimierz Jesiewicz,

.żonaty, syn Antoni lat ośm, Michał lat dwa,
córka Franciszka lat sześć, szvyagier Leon
lat szesnaście, Teressa lat dziewiętnaście,
męszczyzn czterech, białoglow trzy, owiec

„.dwoie, osób na gwałt iedna, pańszczyzny
białoglowskiey dni dwa. Czternasty, gospo-
darz Antoni Prokopczyk, żonaty, syn Jan
łat dziewięć, córka Krystyna lat siedm,
Katarzyna lat pięć, męszczyzn dwuch,
białogłow trzy, wol ieden, owiec troie, oso-
ba na gwałt iedna, pańszczyzny męskiey
dni trzy, białogłowskiey dni dwa,, z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni dwa-
naście, czynszu groszy piętnaście, zytą d/.ia-
kielnego garcy dziewięć, owsa dziakielnego
garcy dziewięć, daniny kur sztuka iedna,
jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna. Pięt-
nasty gospodarz dziesiątnik Adam Łagon-
da, żonaty, syn Marcin lat dziesięć, Jakub
lat siedm, Wawrzyn lat dwie, brat Jan
lat dwadzieście siedm, męszczyzn pięciu,
białogłowa iedna, krowa iedna, jałownik
ieden, owiec troie, świnia iedna, osoba na
gwałt iedna, czynszu groszy piętnaście, żyta
dziakielnego. garcy dziewięć, owsa.dziakiel-
nego darcy dziewięć, daniny kur. sztuka
iedna,, jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna,
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Szesnasty Jiospodarz Mateusz Oielacz, żo-
naty, syn Kazimierz lat siedm, córka Ma-
ryanna lat iedynaście. męszczyzn dwuch,
bialoglow dwie, wol ieden, osoba na gwałt
iedna. pańszczyzny nięskiey dni trzy, bia-
logłowskiey dni dwa, z dwunastn gwałtów
letnich pieszych dni dwanaście, czynszu
groszy piętnaście, żyta dziakielnego gar-
cy dziesięć, owsa dziakielnego garcy
pięć, daniny kur sztuka . iedna. jaiec
sztuk sześć, talek sztyka iedna. Siedym-
naśty gospodarz Józef Kayszel, żonaty,
córka Anna hit dwa. męszczyzna ieden,
bialoglow dwie, koń ieden, wolow dwa,
krowa iedna, owiec czworo, osoba na
gwałt iedna, pańszczyzny męnskiey dni
trzy, białoglowskiey dni dwa, gwałtu dni
dwanaście, czynszu groszy piętnaście, żyta
dziakielnedo garcy dziewięć, owsa dziakiel-
nego garcy dziewięć, daniny kur sztuka
iedna, jaięc sztuk sześć, talek sztuka iedna.
Ośnmasty gospodarz Franciszek Cielasz,
żonaty, syn Józef lat dziewięć, córka Ka-
tarzyna lat sześć, męszczyzn dwuch, bia-
łogłow dwie. wol ieden, krowa iedna, ow-
ca iedna, osoba na gwałt iedna, pańsz-
czyzny męnskiey dni trzy, białogłowskiey
dwi dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni dwanaście, czynszu groszy pięt-
naście, z.}ta- dziakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Dziewiętnasty gospodarz Marcin
Cielasz, żonaty, syn Tomarz, męszczyzn
dwuch, białogłowa iedna, osoba na gwałt
iedna, pańszczyzny męskiey dni trzy, bia-
łoglowskiey dni dwa. z dwunastu gwałtów
letnich pieszych dni dwanaście, czynszu
groszy- piętnaćcin, żyta dziakielnego gar-
cy dziewięć, owsa dziakielnego garcy dzie-
więć, daniny kur sztuka iedna. jaiec-sztuk
sześć, talek sztuka iedna. Dwudziesty go-
spodarz Stefan Beysyk, żonaty, córka Mag-
dalena lat ośm, męszczyzna ieden, biało-
głow dwie, wołów dwa, owca iedna, świ-
nia iedna, osoba na gwałt iedna. pańsz-
czyzny męskiey dni trzy, białogłowskiey
dni dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-

szych dni dwanaście, czynszu groszy pię-
tnaście, żyta dziakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego garc-y dziewięć, daniny
kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek

Anna lat ośm, męszczyzn dwuch, biało-
głow trzy, wolow dwa, krowa iedna, owiec
dwoie, świń dwoie, osób na gwałt dwie,
pańszczyzny męskiey dni trzy, białojrlow-
skiey dni dwa, z dwurastu gwałtów let-
nich pieszych dni dwadzieście cztery, czyn-
szu groszy piętnaście, żyta dziakielnego
garcy dziewięć, daniny kur sztuka iedna,
jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna. Dwu-
uziesty drugi irospodarz Audzieykowa, wdo-
wa, syn Maciey lat piętnaście, córka Piet-
ronella lat dziewiętnaście, Maryanna lat
iedynaście, Marcella lat cztery, męszczyzna
ieden, białogłow cztery, owiec troie. świ-
nia iedna, osoba, na gwałt iedna, pańsz-
czyzny męskiey dni trzy, bialogłowskiey
dni dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych diii dwanaście, czynszu groszy rjię-
tnaście, żyta dziakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego. garcy dziewięć, daniny
kur sztuka iedna. Summa wsi Małachwie-
iowcow: gospodarzy dwudziestu dwuch, mę-
szczyzn sześćdziesiąt, białogłow ozterdzieś-
cie dziewięć, koni siedm, wołów dwadzieś-
cia siedm, krów czternaście, jałownikow
sześć, owiec czterdzieścioro czworo, świń
trzynaścioro, pszczół ulow dwa, osób na
gwałt trzydzieścia ośm, pańszczyzny mę-
skiey tygodniowey dni sześćdziesiąt trzy,
białoglowskiey dni ozterdzieście cztery, z.
dwunastu iiwałtow letnich pieszych dni
czterysta trzjdzieście dwa. czynszu złotych
dziesięć, groszy piętnaście, żyta dziakiel-
nego ośmin dziesięć, garcy dziewięć, owsa
dziakielnego ośmiu dziesięć, garcy dziewięć,
daniny kur dwadzieście iedna. jaiec sztuk
sto dwadzieście sześć, talek sztuk dwadziś-
cie iedna.

Wieś Milkowce, czwierć mili od dworu.
Pierwszy gospodarz Józef Dziernieyко, żo-
naty, syn Marcin lat ośm, szwagier Jakób,
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żonaty, męszczyzn trzech, białogłow dwie,
koń ieden, wolow dwa. krów dwie, iałow-
nikow dwa, owiec ośmioro, świń troie,
osób na gwałt cztery, pańszczyzny męskiey
dni trzy, bialoglowskiey dni dwa,-z dwu-
nastu gwałtów "letnich pieszych dni czter-
dzieście ośm, czynszu groszy piętnaście,
żyta _ dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy "dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, "jajec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Drugi gospodarz Mikołay Au-
dzieyczyk. wdowiec, syn Mateusz, żonaty,
Jakób lat dwadzieścia dwa, Stefan lat ośm-
naście, wnuk Michał lat pięć, męszczyzn
pięciu, białogłowa iedna, koni dwoie, wo-
łów dwa, krowa iedna, jalownikow dwa,
owiec sześcioro, świń dwoio, osób n.i gwałt
dwie, pańszczyzny męskiey dni trzy, bialo-
głowskiey dni dwa/z dwunastu "gwałtów
letnich pieszych dni dwadzieścia" cztery,
czynszu gros/л- piętnaście, żyta dziakielne-
go garcy dziewięć, owsa dziakielnego gar-
cy dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Trzeci go-
spodarz Bazyl Oszmiana, żonaty, syn Jerzy
lat cztery, Marcin czwierć rokii, córka
Krystyna lat sześć у teścia stara, męsz-
czyzn trzech, białogłow trzy, wolow dwa.
krowa iedna, jatownikow dwa. owiec pię-
cioro, świń dwoie. osoba na gwałt iedna,
pańszczyzny męskiey dni trzy. białoglow-
skiey dni dwa, z dwunastu "gwałtów let-
nich pieszych dni dwanaście, czynszu gro-
szy piętnaście, żyta dziakielnego garcy
dziewięć, owsa dziakielnego garcy dziewięć",
daniny kur sztuka iedna, "jaiec sztuk sześć,
talek sztuka iedna. ('zwarty gospodarz
Michał Kuraczvk, żonaty, brat "Wawrzyn
jat dwadzieścia ieden у matka, Januk rok
ieden. męs/.czyzn trzech, białogłow dwie,
woł ieden, krowa iedna, owiec troie, swi-
nia iedna, osób na gwałt dwie. pańszczyz-
ny męskiey dni trzy. bialoglowskiey dni
<J.wa, z dwunastu gwałtów letnich pieszych
dni dwadzieścia cztery, czynszu groszy
piętnaście, żyta dziakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego garcy" dziewięć, daniny
kur ь/Лика iedna, jaiec "sztuk sześć, talok

sztuka iedna. Piąty gospodarz Baltromiey
Kuraczyk, żonaty, syn Jan lat siedmnaś-
cie, Baltromiey lat pięć, córka Krystyna
lat iedynaście, Katarzyna lat ośm, męsz-
czyzn trzech, białogłow trzy. koń ieden,
wolow dwa, krowa iedna, jałownik ieden,
owiec pięcioro, swiii troie, osób na gwałt
dwie, pańszczyzny męskiey dni trzy. biało-
glowskiey dni dwa, z dwunastu gwałtów
letnich pieszych dni dwadzieścia cztery,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakielne-
go garcy dziewięć, owsa dziakielnego gar-
cy dziewięć, daniny kur sztuka iedna,
jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna. Szó-
sty gospodarz dziesiątnik Józef Kuraczyk,
żonaty, syn Józef lat cztery, męszczyzn
dwucli. białogłowa iedna, woł'ieden, krowa
iedna, jałownik ieden, owiec troie, świń
dwoie, osoba na gwałt iedna, czynszu gro-
szy piętnaście, żyta dziakielnego garcy
dziewięć, owsa dziakielnego garcy" dziewięć,
daniny kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć,
talek sztuka iedna. S.óchńy gospodarz Jan
Kot, wdowiec, brat Jerzy lat piętnaście,
syn Mikołay lat trzy, męszczyzn trzech,
koń ieden, wol ieden. krowa iedna, jałow-
nik ieden. owiec dwoie, świnia iedna, oso-
ba _ na gwałt iedna, pańszczyzny męskiey
dni trzy, białogłowskiey dni dwa, z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni dwa-
naście, czynszu groszy piętnaście, żyta
dziakielnego garcy .dziewięć, owsa dzia-
kielnego garcy dziewięć, daniny kur sztu-
ka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztuka
iedna. Ośniy gospodarz Maciey Kaleynik,
żonaty, córka" Magdalena lat pięć, Ewa
lat dziesięć, Katarzyna lat dziewięć, Kry-
styna lat cztery, męs/.czyzna ieden. bialo-
głow pięć, koń ieden, wol ieden,' krowa
iedna. owiec czworo, świń dwoie, osobami
gwałt iedna, pańszczyzny męskiey dni trzy,
bialoffłowskiey dni dwa." z dwunastu gwal-
tow letnich pieszych dni dwanaście, czyn-
szu groszy piętnaście, żyta dziakielnego
garcy dziewięć, owsa dziakielnego garcy
dziewięć, daniny kur sztuka iedna jaiec
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Dziewiąty
gospodarz Bazyl ,Sieryk, żonaty, córka
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Maryia lat sześć, Anna lat c/.tery. Agata
lat trzy, szwagier Urban służy, szwagier-
ka Alesia lat szesnaście, męszczyzn dwuch,
bialogłow pięć, wol ieden, jałownik ieden,
osób na gwałt trzy, pans/.czyzny męskiey
dni trzy. bialoglowskiey dni dwa, z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni trzy-
dzieście sześć, czynszu groszy piętnaście,
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Dziesiąty gospodarz Jakób
Szaciło, żonaty, bratanicz Marcin lat iedy-
naście, syn Michał rok ieden, Krystyna lat
szesnaście, Agata lat pięć, męszczyzn trzech,
białoglow trzy. koń ieden, wot ieden, kro-
wa iedna, jałownik ieden, owiec dwoie,
osób na gwałt dwie. pańszczyzny męskiey
dni trzy, bialogłowskiey dni dwa, z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni dwa-
dzieścia cztery, czynszu groszy piętnaście,
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Jedynasty gospodarz Franciszek
tSylwon, żonaty, syn Jan, córka Anna lat
szesnaście, Franciszka lat dziewięć. Aga-
ta lat dwa, męszczyzn dwucli. Jrałogfow
cztery, koń ieden, wolow dwa, krowa iedna.
jalownikow dwa, owiec dwoie, świń dwoie,
osób na gwałt dwie, pańszczyzny męskiey
dni trzy, białf.głowskiey dni dwa, z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni dwa-
dzieścia cztery, czynszu groszy piętnaście,
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Dwunasty gospodarz Jakub Szu-
leka, żonaty, syn Józef lat ośm, Jerzy lat
pięć, córka Katarzyna lat dwanaście, syn
Maciey lat trzy, brat Mateusz, żonaty, syn
Jan lat sześć, Bazyl lat cztery, Jerzy lat
dwa, męszczyzn ośmiu,.białoglow trzy, ko-
ni dwoie, wotów trzy, krów dwie, jałowni-
kow dwa, owiec ośmioro, świń czworo,
ośob na gwałt trzy, panszczysny męskiey
dni trzy, białogłowskiey dni dwa, z dwu-

astu gwałtów letnich pieszych dni trzy-

dzieście sześć, czynszu groszy piętnaście,
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dziewięć, daniny kur
sztuka, iedna, jaiec sztuk s/.eść, tnlek sztu-
ka iedna'. Trzynasty gospodarz Bałtroiniey
Tomaszuk*. żonaty, córka Magda lat trzy,
brat Józef lat piędziesiąt. córka Magdale-
na lat szesnaście, brat Jerzy, stary, męsz-
czyzn trzech, bialoirlow tszy, koni dwoie,
wol ieden, krowa iedna, jałownik ieden.
owiec pięcioro, świnia iedna. osób na
gwałt dwie, pańszczyzny męskiey dni trzy,
bialogłowskiey dni dwa. z dwunastu gwal-
tow letnich pieszych dni dwadzieścia czte-
ry, czynszu groszy piętnaście, żyta dzia-
kielnego garcy dziewięć, owsa dziakielne-
go garcy dziewięć, daniny kur sztuka ied-
na, jaiec sztuk sześć, tak*к sztuka iedna.
Czternasty gospodarz Mateusz Kruk, żo-
naty, syn Jakub lat cztery, Kazimierz
szwagier, Agata lat szesnaście, у оусіес
stary, męszczyzu c/.terech, bialogłow dwie.
koń ieden, wołów dwa. krowa iedna, jalow-
nikow dwa, owiec siedmioro, świnia iedna,
osób na gwałt dwie, pańszczyzny męskiey
dni trzy, bialogłowskiey dni dwa, z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni dwa-
dzieścia cztery, czynszu groszy piętnaście,'
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielneao garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek
sztuka iedna. Piętnasty gospodarz Jakób
Szułeka. żonaty, męszczyzna ieden, biało-
głowa iedna, koń ieden, wol ieden. osoba
ńa gwałt iedna,. pańszczyzny męskiey dni
trzy, białoglowskiey dni dwa. z dwunastu
gwałtów letnich pieszych dni dwanaście,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakielne-
go garcy dziewięć, owsa dziakielnego gar-
cy dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, talek sztuka iedna. Szesnasty
gospodarz Adam Jarosz, żonaty, syn Ma-
ciey, Andrzey lat siedm, Mikolay lat czte-
ry, córka Krystyna lat ośmnaście, Chrisoi-
na łat dwanaście, męszczyzn czterech, bia-
łogłow trzy, wol ieden, świnia iedna, osób
na" gwałt trzy, pańszczyzny męskiey dni
trzy, bialogłowskiey dni dwa, z dwunastu
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gwałtów letnich pieszych dni trzydzieście
sześć, czynszu groszy piętnaście, żyta dzia-
kielnego garcy "dziewięć, owsa dziakielnego
garcy dziewięć, daniny kur sztuka iedna,
jaiec sztuk sześć, talok sztuka iedna. Sum-
ma wsi Milkowcow—gospodarzy szesnastu,
męszczyzn piędziesiąt, bialogłow czterdzieś-
cie iedna, koni czternaścioro, wołów dwa-
dzieścia cztery, krów piętnaście, Jalowni-
kow siedmnaście, owiec sześćdziesiąt, świń
dwadzieście pięć, osób na gwałt trzydzieś-
cie dwie, pańszczyzny męskiey tygodniowej
dni czterdzieście' pięć, bialoglowskiey dni
trzydzieście, z dwunastu gwałtów letnich
pieszych dni trzysta siedmdziesiąt dwa,
czynszu złotych ośm, żyta dziakiełnego oś-
min ośm. daniny kur sztuk szesnaście,
jaiec sztuk dziewięćdziesiąt sześć, talek
sztuk szesnaście-

Wieś Nowosady, czwierć mili od dwo-
ru. Pierwszy gospodarz Wawrzyn Ray-
szel. żonaty, syn, Mikołay lat cztery, cór-
ka Rozalia' lat dwa, męszczyzn dwuch, bia-
logłow dwie, osoba na gwałt _ iedna, pań-
szczyzny męskiey dni trzy, bialogłowskiey
dni dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni dwanaście, czynszu groszy pięt-
naście, żyta dziakiełnego garcy dziewięć,
owsa dziakiełnego garcy dziewięć, daniny
kur sztuka iedna, "jaiec sztuk sześć, talek
sztuka iedna. Drugi gospodarz Mikolay
Budryk, żonaty, syn Jan. córka Petronela
lat trzy. brat Józef lat dwadzieście ośm,
siostra' Marysia lat ośmnaście, matka sta-
ra, męszczyzn trzech, białoglow cztery,
koń ieden, 'wołów trzy, krów trzy, owiec
troie. świń tro :e,osob na gwałt trzy, pań-
szczyzny męskiey dni trz)\ bialogłowskiey
dni 'dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szy cli dni trzydzieście sześć, czynszu gro-
szy piętnaście, żyta dziakiełnego garcy
dz ewięć. owsa dziakiełnego garcy dziewięć,
daniny kur sztuka iedna, jaiec sztuk
sześć, talek sztuka iednn. Trzeci gospo-
darz Symon Kochanski, żonaty, syn Miko-
łay lat' dziesięć, Józef lat pięć, Jerzy lat
dwa, męszczyzn czterech, białogłowa iedna,
wołów dwa,' krowa iedna, owca iedna, oso-

ba na gwałt iedna, pańszczyzny męskiey
dni trzy, białogłowskiey dni dwa, z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni dwa-
naście, czynszu groszy piętnaście, żyta dzia-
kiełnego garcy dziewięć, owsa dziakiełne-
go garcy dziewięć, daniny kur sztuka ied-
na, jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna.
Czwarty gospodarz Tomasz Budryk, żonaty,
syn Jakub lat sześć, Tomasz lat dziesięć,
Maciey lat cztery, córka Marya lat ośm-
naście służy, Konstancya łat czternaście,
Anna lat iedynaście, Agata lat sześć, mę-
szczyzn czterech, białoglow pięć, osób na
gwałt trzy, pańszczyzny męskiey dni trzy,
białogłowskiey dni dwa, z dwunastu gwał-
tów letnich pieszych dni tszydzieście sześć,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakiełne-
go garcy dziewięć, owsa dziakiełnego gar-
cy dziewięć, daniny kur sztuka iedna,
jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna. Pią-
ty gospodarz Adam Andrzeyczyk, żonaty,
syn .Tacko lat dwa, córka Katarzyna lat
ośm, brat Maciey, żonaty, córka Agata lat
trzy, siostra Magdalena lat ośmnaście, mę-
szczyzn trzech, bialoglowr pięć, koń ieden,
wolow dwa, krów dwie, owca iedna,. świ-
nia iedna, osób na gwałt dwie, pańszczyz-
ny męskiey dni trzy, bialogłowskiey dni
dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni dwadzieście cztery, czynszu gro-
szy piętnaście, żyta dziakiełnego garcy
dziewięć, owsa dziakiełnego garcy dzie-
więć, daniny kur sztuka iedna, jaiec sztuk
sześć, talek sztuka iedna. Szósty gospo-
darz Jerzy Jałowczyk, żonaty, siostra Krys-
tyna lat trzydzieście ieden, męszczyzna
ieden, bialogłow dwie, koń ieden, krowa
iedna, jalownik ieden, świnia iedna. osób
na gwałt dwie, pańszczyzny męskiey dni
trzy, białogłowskiey dni dwa, z dwunastu
gwałtów letnich pieszych dni dwadzieście
cztery, czynszu groszy piętnaście żyta dzia-
kielnego garcy dziewięć, owsa dziakiełnego
£arcy dziewięć, daniny kur sztuka iedna,
jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna. Siód-
my gospodarz krawiec Mikolay Oszmina,
żonaty, syn Januk czwierć roku, córka An-
na lat cztery, męszczyzn dwuch, białogtow
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dwie, krowa iedna, owca iedna, osoba na
gwałt iedna, pańszczyzny męskiey dni trzy,
biahglowskiey dni dwa, z dwunastu gwał-
tów letnich pieszych dni dwanaście, czyn-
szu groszy piętnaście, żyta dziakielnego
garcy dziewięć, owsa dziakielnego garcy
dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, tale к sztuka iedna. Ośmy go-
spodarz Maeiey Kowalczuk. żonaty, syn
Józef lat dziesięć, Maciey lat trzy, córka
Agata lat dwadzieścia ieden, męszczvzn
trzech, bialoglow dwie, koń ieden, wolow
dwa, krów dwie, owiec troie, świń dwoi?,
osób na gwałt trzy, pańszczyzny męskiey
dni trzy, bialoglowskiey dni dwa z dwu-
nastu gwałtów letnich pieszych dni trzy-
dzieśeie sześć, czynszu groszy piętnaście,
żyta dziakielnego garcy dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
ka iedna. Dziewiąty gospodarz Maciey
Kowalczuk, żonaty, brat Józef, niemy, sio-
stra' Kasia lat dziesięć, męszczyzn dwuch,
bialoglow dwie, wolow dwa, krowa iedna,
owiec dwoie, osoba na gwałt iedna, pań-
szczyzny męskiey dni trzy. bialoglowskiey
dni dwa. z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni dwanaście, czynszu groszy pięt-
naście, żyta dziakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego garcy dziewięć, daniny
kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek
sztuka iedna. Dziesiąty gospodarz Józef
Budryk, żonaty, męszczyzna iedęn, biało-
głowa iedna, osoba na gwałt iedna, pań-
szczyzny męskiey dni trzy. białoglowskiey
dni dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni dwanaście, czynszu groszy pięt-
naście, żyta dziakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego garcy dziewięć, daniny
kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talok
sztuka iedna. Jedynasty gospodarz Jerzy
Szymanczuk. żonaty, syn. Symon, żonaty,
córka Krystyna lat trzy, męszczyzn dwucli,
białoglow trzy, osób na gwałt trzy, pań-
szczyzny męskiey dni trzy, bialoglowskiey
dni dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni trzydzieście sześć, czynszu gro-
szy piętnaście, żyta dziakielnego garcy

dziewięć, owsa dziakielnego garcy dziewięć,
daniny kur sztuka iedna. jaiec sztuk sześć,
talek sztuka iedna. Dwunasty gospodarz
Jerzy Kochanski, żonaty, syn Michał Ste-
fai lat dwa, męszczyzn trzech, białogłowa
iedna, osoba na irwałt iedna, pańszczyzny
męskiey dni trzy. białoglowskiey dni dwa,
z dwunastu gwałtów letnich pies/ych dni
dwanaście, czynszu cieszy piętnaście, żyta
dziakielnego garcy dziewięć. ow.*a dz;akiel-
nego garcy dziewięć, daniny kur sztuka
iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztuka iedna.
Trzynasty gospodarz Kazimierz Szacilo,
żonaty, syn Michał lat dwadzieście, Jan
lat cztery, córka Katarzyna lat ośm, Ma-
rya lat dwa. mę*zc/.\zn trzeci), bialoglow
trzy, koń ieden. wolow dwa. owiec troie,
świnia iedna, osoba na gwałt iedna, pań-
szczyzny męskiey dni trzy, białoglowskiey
dni dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni dwanaście, c/.ynszu groszy pięt-
naście, żyta dziakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego irnrey dziewięć, daniny
kur sztuka Fulna, jaiec sztuk sześć, talek
sztuka iedna. Czternasty gospodarz Jerzy
Janusik, żonaty, syn Januk lat trzynaście,
córka Krystyna lat sześć.. Nastusia rok
ieden. jalownikow dwa, świń dwoie, osób
na gwałt dwie, pańszczyzny męskiey dni
trzy, bialoglowskiey dni dwa, z dwunastu
gwałtów letnich pieszych dni dwadzieście
cztery, czynszu groszy piętnaście, żyta
dziakielnego garcy dziewięć, owsa dzia-
kielnego garcy dziewięć, daniny kur sztu-
ka iedna," jaiec sztuk sześć, talek sztuka
iedna. Piętnasty gospodarz Jan Szacilo,
żonaty, syn Jan lat ośm, córka Anna lat
sześć, Magdalena rok ieden, szwagier Ku-
raczyk Jakub, młodzian, matka, męszczyzn
trzech, bialoirlow cztery, koń ieden, krów
dwie, jałownikow dwa, owiec dwoie, świnia
iedna, osób na gwałt trzy, pańszczyzny mę-
skiey dni trzy, białogłowskiey dni dwa, z
dwunastu gwałtów letnich pieszych dni
trzydzieście sześć, czynszu groszy piętnaś-
cie, żyta dziakielnego garcy ""dziewięć, owsa
dziakielnego garcy dziewięć, daniny kur
sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek sztu-
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ka iedna. Szesnasty gospodarz Jan
Kowalc/.uk, • żonaty, syn Michał bit
•dziewięć, Mikolay lat pięć, Jerzy lat dwa,
córka Katarzyna lat dziewięć, męszczyzn
cztery, białogłow dwie. koń ieden, wolow
trzy, krowa iedna, jalownik ieden, owiec
czworo, świnia iedna, osoba na gwałt iedna,
pańszczyzny męskiey dni trzy, białogłow-
skiey dni dwa, z dwunastu gwałtów let-
nich pieszych dni dwanaście, czynszu gro-
szy piętnaście, żyta dziakielnego garcy
dziewięć, owsa dziakielnego garcy dziewięć,
daniny kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć,
talek szmka iedna. Siedymnasty gospodarz
Maciey Kochanski, żonaty, syn Marcin
lat trzy, męszczyzn dwuch, białogłowa ied-
na, wol ieden, krowa iedna, jalownik ieden,
owiec dwoie, świnia iedna, osoba na gwałt
iedna, pańszczyzny męskioy dni trzy, bia-
łogiowskiey dni dwa, z dwunastu gwał-
tów letnich pieszych dni dwanaście, cz\n-
szu groszy piętnaście, żyta dziakielnego
garcy dziewięć, owsa dziakielnego garcy
dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, lalek sztuka iedna. Ośmnasty
gospodarz dziesiętnik Antoni Kochanski,
żonaty, męszczyzna ieden, białogłowa ieilna,
osoba na gwałt iedna, czynszu groszy pię-
tnaście, żyta dyjakielnego garcy dziewięć,
owsa dziakielnego garcy dziewięć, daniny
kur sztuka iedna, jaiec sztuk sześć, talek •
sztuka iedna. Dziewiętnasty gospodarz
Maciey Tureyko, młodzian, brat Jan lat
dwadzieście dwa, siostra Krystyna bit dzie-
więć, у matka stara., męszczyzn dwuch,
białogłow dwie, wołów dwa, krowa iedna,
jalownik ieden, owca iedna, osób na gwałt
dwie, pańszczyzny męskiey dni trzy, bialo-
głowskiey dni dwa, z dwunastu gwałtów
letnich pieszych ' dni dwadzieście cztery,
czynszu groszy piętnaście, żyta dziakielne-
go garcy dziewięć, owsa dziakielnego garcy
dziewięć, daniny kur sztuka iedna, jaiec
sztuk sześć, tiikek sztuka iedna. Sunmia
wsi Nowosad: gospodarzy dziewiętnastu,
męszczyzn czterdziestu siedmiu, białogłow
czterdzieście sześć, koni siedmioro, wolow
dwadzieście ieden, krów siedmnaśeie, jalowni-

kow dziewięć, owiec dwadzieścioro, troie,
świń trzynaścioro, osób na gwałt trzydzieście
trzy. pańszczyzny męskiey tygodniowey
dni piędziesiąt cztery, białogłowskiey dni
trzydzieście sześć, z dwunastu gwałtów
letnich pieszych dni cztery, czynszu zło-
tych dziewięć, groszy piętnaście, żyta dzia-
kielnego ośmiu dziewięć, garcy dziewięć,
owsa dziakielnego ośmm dziewięć, <yarcy
dziewięć, daniny kur sztuk dziewiętnaście,
jaiec sztuk sto czternaście, talek sztuk
dziewiętnaście. Transport wsi Milkowcow —
gospodarzy szesnastu, męszczyzn piędzie-
siąt, białogłow czterdzieście iedna, koni
czternaścioro, wolow dwadzieście cztery,
krów piętnaście, jalownikow siedmnaście,
owiec sześćdziesiąt, świń dwadzieścioro pię-
cioro, osób na gwałt trzydzieście dwie, pań-
szczyzny męskiey tygodniowey dni czter-
dzieście pięć, białogłowskiey dni trzydzieś-
cie, z dwunastu gwałtów letnich pieszych
dni trzysta siedemdziesiąt dwa, czynszu
złotych oś ni, żyta dziakielnego ośmin ośm,
owsa dziakielnego ośmin ośm, daniny kur
sztuk szesnaście, jaiec sztuk dziewięćdzie-
siąt sześć, talek sztuk szesnaście. D-o D-o
Małachwiejowcow—gospodarzy dwudziestu
dwuch, męszczyzn sześćdziesiąt, białogłow
czterdzieście dziewięć, koni siedmioro, wo-
łów dwadziście siedm, krów czternaście,
jalownikow sześć, owiec czterdzieścioro
czworo, świń trzynaścioro, pszczół ulow
dwa. osób na gwałt trzydzieście ośm, pań-
szczyzny męskiey tygodniowey dwi sześć-
dziesiąt trzy, białogłowskiey dni czterdzieś-
cie dwa, z dwunastu gwałtów letnich pie-
szych dni czterysta trzydzieście dwa, czyn-
szu złotych dziesięć, groszy piętnaście, żyta
dziakielnego ośmin dziesięć, garcy dziewięć,
owsa dziakielnego ośmin dziesięć, garcy
dziewięć, daniny kur sztuk dwadzieście
iedna, jaiec. s/іик sto dwadzieście sześć,
talek sztuk dwadzieście iedna. D-o mias-
teczka Replt—gospodarzy dziesięciu, mę-
szczyzn trzydziestu, białogłow dwadzieście
trzy, koni troie, wolow dziesięć, krów pięć,
jalownikow pięć, owiec czterdzieścioro dwoie,
świń czternaścioro, pszczół ulow siedm,
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osob na gwałt rśmnaście, pańszczyzny mę-
skiey tygodniowey dni trzydzieście, białog-
łowskiey dni dwadzieście, z dwunastu gwał-
tów letnich pieszych dni dwieście szesnaś-
cie, czynszu złotych pięć, żyta dziakielne-
go ośmin pięć, owsa. dziakielnego ośmin
pięć, daniny kur sztuk dziesięć, jaiec sztuk
dziesięć, talek sztuk dziesięć. Summa swn-
marum efficit: gospodarzy sześćdziesiąt
siedm. męszczyzn sto ośmdziesiąt siedm,
białoglow sto piędziesiąt dziewięć, koni
trzydzieście jeden, wolow ośmdziesiąt dwa,
krów pięćdziesiąt iedna, j;ilownikow trzy-
dzieście siedm.. owiec sto sześćdziesiąt dzie-
więć, świń sześćdziesiąt pięć, pszczół ulow
dziewięć, osób na gwałt sto dwadzieścia
iedna, pańszczyzny męskiey tygodniowey
dni sto dziewięćdziesiąt dwa, bialoglow-
skiey. dni sto dwadzieście ośm, z dwunas-
tu gwałtów letnich pieszych dni tysiąc
czterysta cztery, czynszu złotych trzydzieś-
cie trzy, żyta dziakielnego ośmin trzydzieś-
cie trzy, owsa dziakiełnego ośmin trzydieś-
cie trzy, daniny kur sztuk sześćdziesiąt
sześć, jaiec sztuk trzysta- dziewięćdziesiąt
sześć, talek sztuk sześćdziesiąt sześć.

Specyfikacya włościan w stronę wysz-
łjch, niżey imionami у nazwiskami wypi-
sana. Z miasteczka Repli rymarz Baltro-
miey Łukaszczyk, żonaty, syn Walenty
służy, drugi Kazimierz żołnierzem, córka
Maryanna, Andrzey Prymaczek, ogrodnik,
wdowiec, z synem Jakóbeni, żonatym, z
wsi Małachwiejowcow Maciey Mielniczek,
z wsi Nowosad Jerzy Szymanczuk, z wsi
JMilkowcow, Bartłomiey Trochimczyk.

Opisanie gaiow. Pierwszy gay brzozo-
wy za stawem у rzeką, ma w sobie drze-
wo brzozowe, olchowe, osowe eta, drugi
gay sosnowy, za młynami wietrznemi, trze-
ci gay około dworu za rzeką z samego
drzewa olchowego, czwarty gaik starą
brzeziną у olszyną zarosły.

Specyfikacya wysiewu zboża. Żyta be-
czek trzydzieście, pszenicy ozimey beczek
sześć, wysiew jarzynny jarki beczka iedna,
pszenicy beczka iedna, ięczmienia beczek
piętnaście, pięć ośmin, owsa beczkę iedną

у pul, grochu sześć ośmin, siemienia lnia-
nego ośmin dwie, garniec ieden, konopne-
go ośmin trzy. kartofel ośmin cztery.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt
piątego, msca Czerwca piątego dnia. Ta-
kowy inwentarz poddanych Replanskich
przy prawie wieczysto przedażnym J. W.
Zawackiemu. chorążemu Chełmińskiemu,
kawalerowi Świętego Stanisława wydanym
z wszelką у konieczną do warunku w pra-
wie przedażnym wyrażonego względem
wyszlych poddanych stosownością, iż wy-
szłych z maiętności Replanskiey poddanych
etiam w tym inwentarzu nieznayduiących
sit̂  odzyskiwać wolno, podpisuemy. U tego
inwentarza podpisy takowe: Rozalia Ob\r-
nowa. pułkownikowa, Jan Obyrn, porucz-
nik, .Jakób Obyrn. porucznik.

Opisanie powinności włościan. Gospo-
darze miasteczka Repli у wsiow Małach-
wiejowcow, Nownsad у Milkowcow pełnić
maią w każdym tygodniu panszcyznę mę-
szczyzna <1ni trzy, kobieta dni dwa, nad to
czynszu z siedziby płacić będzie każdy o-0s-
podarz po groszy piętnaście, dziakła żyta
garcy dziewięć, owsa garcy dziewięć, kurę
iedną, jai sześć у talkę iedną pultoralok-
ciową ó s\yiętym Marcinie oddawać maią,
wyłącza się Kazimierz Jasiewicz, któren
za pańszczyznę męską czyn?z у dziaklo
powinien corocznie we dworze Replanskim
gdzie wyznaczoną będzie prętów siemdzie-
siąt wykopać, kobiecia zaś pańszczyzna z
te у chaty odbywaną ma być: gwałtów dwa-
naście letnią porą do żniwa z każdey cha-
ty całą siemią, prócz iedney osoby dla
strzeżenia ognia w domu zostaiącey się,
co rocznie odbyć obowiązani, stróże у
stróżki z każdey chaty koleią iść do dwo-
ru powinni bez uprzęży samą tylko osobąr
za co w drugim tygodniu odsiadywać ma-
ią do doienia krów, polewania ogrodów
wedle konieczney potrzeby umiarkowania
z każdey chaty у wioski koleią iść powinni.

Wiadomość płacących się do skarbu
Rzpltey podatków. Pmno. Ofiara dziesią-
tego grosza z intraty dóbr na ratę pierw-
szą złotych dwieście pięćdziesiąt dziewięć,.
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groszy dwadzieście dwa у szósta część
grosza. Secundo. Podymne, które włościa-
nie sami składnią na ratę iedną złotych.
Tertio. Poglówne żydowskie, które żydzi
sami złożyć у do dworu oddać powinni z
partykubirzami do miasteczka Repli należ-
nemi. a to w tym sposobie: miasteczko
Eepla z należnemi do niey karczmami у
szynkarzami florenos dwadzieście siedm,
groszy ośm; Olekszyce ze wszystkieini
karczmami na ratę florenos czterdzieście
pięć. groszy piętnaście, Żłobowszc/.yzna
płaci na ratę iedną florenos dwadzieście
dwa, groszy dwadzieście dwa у pul. Ra-
szewo z Grzybowem у Marcinowiczaini flo-
renos dziewiętnaście", groszy dwadzieście
ieden у pul. Nowosiolki płacą florenos
dziesięć, groszy dziewiętnaście, Trzeciaki
ditto florenos dziewięć, groszy trzy, Po-
loszki у Puszkarowszczyzna opłacaią na ra-
tę florenos siedmnaście. groszy dwadzieście
ieden, florenos sto pięćdziesiąt dwa, gro-
szy dwadzieście.

* Remanenta w maiętności Repla zwa-
ney nayduiące się na dniu szóstym mie-
siąca Junij tysiąc siedmset dziewięćdzie-
siąt piątego roku spisane. W pałacu lust-
ro'srzedmey wielkości iedne, krzeseł opla-
tanych nowych ośm, stołów dużych ordy-
naryinyoh dwa, ditto małych dębowych
dwa, kanapa kalameyko obita iedna, krze-
seł ditto obitycU sześć, ditto suknem zie-
lonym obitych dwa. zasłona malowana
płócienna do komina iedna. W folwarku
obraz Pana Jezusa ieden, kadzi warzyw-
nych siedm, dzieża do chleba iedna, żarna
z poprzycą у wrzecionem iedne, cebrów
dwa, faska do masła iedna, doynic do
mlecznego trzy, konew do mleka ieden,
bóyka do bicia masła iedna, beczka iedna,
stołów dwa, stołków pięć, krosna z narzę-
dziem iedne, stempa do oleiu iedna, ditto
ręczna iedna, łóżek poiedynczych dwie,
czerpaków do vyody dwa, koryt większych
cztery, ditto mnieyszych dwa; w browarze,
kocioł duży ieden, czopów piwnych pięć,
beczek ditto dwadzieście dwie, leyka drew-
niana iedna, w gumnie arfa do czyszcze-

nia zboża iedna, fas zbożowych dużych
dziesięć, w oborze koryt dziewiętnaście,
drabin tamże dwadzieście dwie, ryn w
oborze dwie, w stayni czółno iedne, w mły-
nie pytel ordynaryiny ieden. Miary blasza-
ne u szynkarzy: garcy cztery, pułgarcowek
cztery, sztuk ośm, kwart cztery, pulkwart
sztuk ośm, miary drewniane; łasztowka
iedr.a, czwierć iedna. ośmina iedna, sztuk
dwie, szestnastka iedna, garniec ieden,
sztuk dwie. Różne rzeczy—sklut ciesiel-
ski ieden, pilą podłużna iedna, rzezak od
sieczki ieden, zamków wiszących ośm.
wiek słomiannych trzy, lado do sieczki
iedno, sledziówka iedna, gontów czternaście
kop, sztuk czterdzieście cztery, drabina do
budowli iedna. koryto w studni iedne,
pszczół ulow c/iery, ditto u młynarza ieden,
ulow próżnych szesnaście. Ptastwo: gęsi
sześć, gęsior ieden—sztuk siedm, kaczek
sześć, kaczor ieden—sztuk siedm, indyczki
trzy, indyk ieden—sztuk cztery, kur ośm,
kogutów dwa—sztuk dziesięć..

U tego inwentarza podpisy. rąk przy
wyciśnieniu na laku czerwonym herbow-
ney pieczęci takowe: Rozalia Obyrnowa,
pułkownikowa, Jan Obyrn. porucznik,
Jakub Obyrn, porucznik. Który to inwen-
tarz za podaniem onego przez wyż wyra-
żonego patrona do akt, iest do xiąg ziem-
skich Wołkowyskich zapisany.

Изъ акт. кн. Волковыскаго Земскаго суда за 1794 —
1796 гг., № 10352, л. 879-887.

№ 34—1795 г. 24 Іюня.
Инвентарь им нія Ширвинтъ, Виленскаго

пов та.

Aktykacya inwentarza maiętności Szyr-
wint J. Panu Fribessowi służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, miesiąca Lipca dwudziestego trze-
ciego dnia. ;

Przed aktami ziemskiemi woiewodztwa
Wileńskiego, przed mną Klemensem Józe-
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fem Szatmrskim, regentem tychże akt,
stanowszy osobiście J. Gelon Brykman in-
wentarz maiętności Szyrwint zporządzony
do possessyi W. J. P;ma Frybesa służący
do akt podał, który co do słowa w хіеці
ziemskie woiewodztwa Wileńskiego wpi-
suiąc tak się w sobie ma.

Ustawa włościan Szyrwinskich. Primo.
Mieszczanie Szyrwintscy z gruntu swogo,
którego każdy ma po morgów dwadzieście
cztery, płacić maią czynszu po złotych
tzzydzieście sześć у podyinnego po zło-
tych ośm, groszy dwa na rok. Oprócz tey
płaty każdy pańszczyzny trzy dni w tydzień
у gwałtów dni dwanaście rocznie do iakiey
dwór potrzebować będzie roboty zasłuży у
stróżowstwo tygodniowe wspólnie z ciąg-
łemi у boiarami z koley odbywać ma, z
warunkami, ażeby dwór nie pretendował
więcey iak iednego stróża у iedną stróżów-
kę w tydzień z całey włości Szyrwinskiey,
w tygodniu zaś stróży у pańszczyzna ty-
godniowa rachowana być powinna. Secun-
do. Ciągli po wsiach у zaściankach miesz-
kaiący z włoki gruntu maią płacić po
zllch sześdziesiąt czynszu i po złotych osim,
groszy dwa podymnego, tudzież po trzy
pańszczyzny w tydzień у po dwanaście gwał-
tów na rok, oraz strożowe, równie iak
mieszczanie wysługiwać są obowiązani.
Tertio. Boiarowie z włoki gruntu opłacaią
po zlłch s:edmdziesiąt pięć czynszu, po
złłcli osim. groszy dwa podymnego, przy
tym po dwadzieście dni gwałtów na rok
у po cztery dróg do Wilna, iedną do Ry-
gi odbywaią, lub, ieżliby drogi Ryskiey
dwór nie użył, po zlłch dwadzieście czte-
ry za nią płacą, do stróżowstwa równie z
ciąglemi obowiązani. Quarto. Który by z
włościan chciał być od wszelkiey powin-
ności wolnym, taki od morga gruntu po
zllch cztery czynszu у zlłch osim, groszy
dwa podymnego zapłacić iest winien.

Powinność ogulna wszystkich. Primo. Po-
datki pieniężne każdy w roku poczowszy od
Świętego Marcina do Gromnic opłacić po-
winien bez żadnego remanentu у nie wyp-
łatnych -gospodarzow dwór konfiskować, a

na ich mieyscu innych osadzać mocen ięst.
Secundo. Każdy w roku każdym po pięć
sztuk drzewa, lub po pięć wozów innego
materyału do budowli dworney dostarczy.
Tertio. Każdy powinen zabudowanie swoie
gospodarskie у obrodzenie w należytym
opatrzeniu utrzymywać, łąk nie zapuszczać
у grunta wszystkie należycie wyrabiać у
zasiewać iest obowiązkiem. Quarto. Knżdy
z włościan Szyrwintskich wolny iest, wolno
w każdym roku każdemu wynieść z wa-
runkiem, ażeby się wcześnie opowiedział
dworowi, pole ozime należycie usiał у za-
budowanie gospodarskie oraz obrodzenie
w należytym zostawił porządku. Quinto.
Wszyscy włościanie do obrony granic po-
mocą być powinni у żadnemu gruntów
ani ląk swoich obcym zawodzić nie wolno
pod surową karą. Sexto. Lasów pustoszyć
naysurowiey zabrania się wszystkim włoś-
cianom, z których żaden bez ро/л оіепіа
dwornego na budowlę nawet własne nio
będzie miał mocy drzewa z pnia zscinać,
na opal zaś z samych poivałow drwa doz-
walaią do maiętności Szyrwinskiey nale-
żących jako też oplata onych w rubrykach
sporządzona następnie wyraża się.

Opisanie włościan maiętności Szyrwin-
skiey, to iest osady ludności, uprzęży у
gruntów oraz powinności у podatków pie-
niężnych.

Miasteczko Szyrwinty. Garbarz Syinon
Kisielewicz wolny od powinności, osiada
iedna, męszczyzna ieden, niewiasta iedna,
gruntów pustych bez zabudowania sześć
znayduie się, czynszu zlłch trzydzieście dwa,
podymnego złleh osim, groszy dwa płaci.
Jakub Dąbrowski, osada ciągła iedna, mę-
szczyzn dwucb, niewiast dwie. ma konia
iednego, wołów dwóch, gruntu włoki ciąi?-
ley czltery piąte, pańszczyzny tygodniowey
dni trzy, gwałtów rocznych dwanaście,
dróg do Wilna cztery, czynszu płaci złłch
trzydzieście sześć, podymnego zlłch ośm,
grzoszy dwa. Pustosz po Antonim Kono-
packim, na którey dwór zasiał żyto, grun-
tu włoki boiarskiey znayduie się cztery
piąte- Kazimierz Źemeytis, osada ciągła
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iedna, męszczyzn trzech, ma konia iednego,
wotów dwóch, gruntu ciągłey włoki czte-
ry piąte, pańszczyzny tygodniowey dni trzy
odbywa у gwałtów na rok dwanaście, dróg
do Wilna cztery, płaci czynszu złotych
trzydzieście sześć, podymnego złotych ośm,
groszy dwa. Maciey Miesztutowicz, osada
ciągła iedna. męszczyzn trzech, niewiast
dwie, ma konia iednego, wolow dwuch,
gruntu włoki ciągley cztery piąte, odby-
wa pańszczyzny tygodniowej dni trzy у
gwałtów na rok dwanaście, dróg do Wil-
na cztery, płaci czynszu złotych trzydzieś-
cie sześć, podymnego złotych ośm, у gro-
szy dwa- Antoni Dydziakas. osada ma bo-
iarską iedną, męszczyzn trzech, niewiast
trzy, konia iednego, wolow dwuch, gruntu
włoki boiarskiey' cztery piąte, odbywa
gwałtów na rok dwadzieście, dróg do Wil-
na cztery, płaci czynszu złotych sześćdzie-
siąt, podymnego złotych ośm, groszy dwa.
Maciey Sawicki. ma osadę ciągłą iedną,
męszczyzn dwuch, niewiast dwie, konia
iednego, wołów dwuch, gruntu włoki ciąg-
łey cztery piąte, odbywa pańszczyzny ty-
godniowey dni trzy, gwałtów na rok dwa-
naście, dróg do Wilna cztery, płaci czyn-
szu złotych trzydzieście sześć, podymnego
złotych ośm, groszy dwa. Franciszek Dą-
browski ma osadę ciągłą iedną, męszczyzn
pięciu, niewiast sześć, konia iednego, wo-
łów dwuch, gruntu włoki ciągley cztery
piąte, odbywa pańszczyzny tygodniowey
dni trzy, gwałtów na rok dwanaście, dróg
do Wilna cztery, płaci czynszu złotych
trzydzieście sześć, podymnego złotych ośm,
groszy dwa, tenże za place z Antonim
Daszko puste • bez zabudowania dwa, pła-
ci czynszu zlłch sześć. Jerzy Daczko ma
osadę ciągła iedną, męszczyzn trzech, nie-
wiast dwie, konia iednego. wołów dwuch,
gruntu włoki ciągłey cztery piąte, odbywa
pańszczyzny tygodniowey dni trzy, gwał-
tów na rok dwanaście, dróg do Wilna
cztery, płaci czynszu złotych trzydzieście
sześć, podymnego złlch ośm, groszy dwa.
Jakub Daczko ma osadę ciągłą iedną,
męszczyzn dwuch, niewiastę iedną, konia

iednego, wołów dwuch, gruntu włoki ciąg-
łey cztery piąte, odbywa pańszczyzny ty-
godniowey dni trzy, gwałtów na rok dwa-
naście, dróg do Wilna cztery, płaci czyn-
szu złotych trzydzieście sześć, podymnego
zlłch ośm, groszy dwa. Antoni Daczko ma
osadę ciągłą iedną, męszczyzn trzech, nie-
wiast dwie, konia iednego, wolow dwuch,
gruntu włoki ciągłey cztery piąte, odbywa
pańszczyzny tygodniowey dni trzy, gwał-
tów na rok dwanaście, dróg do Wilna
cztery, płaci czynszu złotych trzydzieście
sześć, podymnego zlłch ośm, groszy dwa.
Jerzy Lisowski ma osadę ciągłą iedną,
męszczyzn dwuch. niewiast trzy, konia ied-
nego, wołów dwuch, gruntu włoki ciągley
cztery piąte, odbywa pańszczyzny tygod-
niowey dni trzy, awaltow na rok dwanaś-
cie, dróg do Wilna cztery, płaci czynszu
złlc.h trzydzieście sześć, podymnego rJ 1 ch
ośm, groszy dwa. P. Kazimierz Skorupski
ma osadę wolną od powinności, męszczyz-
na ieden, niewiastę iedną, konia iednego,
wołów dwuch, gruntu wolnego od powin-
ności włoki cztery piąte, płaci czynszu
złłch sześćdziesiąt cztery, podymnego złłch
ośm. groszy dwa. Pan Symon Kolęda ma
osadę wolną od powinności iedną, męsz-
czyzna ieden, niewiasta iedna. konia ied-
nego, wołów dwuch, gruntu wolnego od
powinności włoki cztery piąte, płaci czyn-
szu złłch sto dwadzieście dwa, podymnego
zlłch ośnij groszy dwa. Kowal Piotr Woyt-
kiewicz ma osadę wolną od powinności
iedną, męs/.czyzna ieden, niewiasta iedna,
konia iednego, wołów dwuch, gruntu wol-
nego od powinności włoki cztery piąte,
płaci czynszu zlłch sześćdziesiąt cztery,
podymnego złlcli ośm, groszy dwa. Pus-
tosz po Ignacym Markowskim, młynarzu
zmarłym, pusta bez zabudowania dwie.
Jerzy Meszlukas ma osadę ciągła, męsz-
czyzna ieden, niewiast cztery, konia jedne-
go, wolow dwuch, gruntu włoki ciągłey
cztery piąte, odbywa pańszczyzny tygod-
niowey dni trzy, gwałtów na rok dwa-
naście, dróg do Wilna cztery, płaci czyn-
szu złotych trzydzieście sześć, podymnego

33
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złotych ośm, groszy dwa. Pustosz po
żydzie Kastrelu osady wolney od po-
winności iedna. gruntu włoki cztery
piąte. Summa efficit: osad ciągłych
dziewięć, boiarowych iedna, wolnych od
powinności pięć; ludność: męszczyzn trzy-
dziestu trzech, niewiast trzydzieści iedna,
koni czternaście, wolow dwadzieście ośm,
gruntu ciągłych włok ośm, boiarowych
włoka iedna у trzy piątych, wolnych od
powinności włok dziesięć, pańszczyzny ty-
godniowo.y dni trzydzieście, gwałtów7 na rok
sto czterdzieście, dróg do Wilna czterdzieś-
cie cztery, czynszu złłch siedmset ośm.
podymnego złotych sto dwadzieście ieden,
groszy dwa.

Wieś Snipance. Dominik Jasiewicz ma
osadę boiarskę iedna, męszczyzn trzech,
niewiast dwie, koni dwa, wołów cztery,
gruntu wlokę iedną boiarską. odbywa
gwałtów na rok dni dwadzieście, drogę Rys-
ką iedną i do Wilna cztery, płaci czynszu
złlch sześćdziesiąt, podymnego złlch ośm,
groszy dwa. Jan Dydziokas ma osadę bo-
iarską iedną. męszczyzn trzech, niewiasta
iedna, koń ieden, wołów dwa, gruntu bo-
iarskiego włókę iedną, odbywa gwałtów
na rok dni dwadzieście, drogę Ryską ied-
ną, do Wilna cztery i płaci czynszu złłch
sześćdziesiąt, podymnego złłch ośm, gro-
szy dwa. Ignacy Błażewicz ma osadę bo-
iarską iedną, męszczyzn trzech, niewiast
dwie, koni dwuch. wolow czterech, gruntu
iednę wlokę boiarską, odbywa gwałtów na
rok dni dwadzieście, drogę Ryską iedną,
у do Wilna cztery, płaci czynszu złotych
sześćdziesiąt, podymnego zlłch ośm, groszy
dwa. Adam Woweris ma osadę boiarską
iedną, raęszczyzna ieden, niewiast dwie, ko-
ni dwuch, wołów cztery, gruntu boiarskie-
go włókę iedną, odbywa na rok gwałtów
dni dwadzieście. drogę iedną Ryską, a
cztery do Wilna, płacT czynszu złłch sześć-
dziesiąt, podymnego złłch ośm, groszy dwa.
Summa efficit: osad boiarskich cztery, mę-
szczyzn dziesięciu, niewiast siedm, koni
siedm, wołów czternaście, gruntu włok bo-
iarskich cztery. Powinność: gwałtu roczne-

go dni ośmdziesiąt.. dróg Ryskich cztery,
dróg Wileńskich szesnaście, czynszu złtch
dwieście czterdzieście, podymnego złotych
trzydzieście dwa, groszy ośm.

.Wieś Degucie. Jan Andrukaytis ma osadę
iedną ciągłą, męszczyzn dwuch, niewiast
dwie, konia iednego, wolow dw.uch, grun-
tu ciągłego włókę" iedną, pańszczyzny ty-
godniowey dni trzy. gwałtów dni na rok
dwanaście, dróg do Wilna cztery, płaci
czynszu zlłch sześćdziesiąt, 'podymnego
złłch ośm, groszy dwa. Лап Deirutis ma
osadę ciągłą" iedną, męszczyzn dwuch,- nie-
wiast trzy, koń ieden. wolow dwuch, grun-
tu ciągłego wlokę iedną, odbywa pańsz-
czyzny tygodniowey dni trzy, gwałtów na
rok dni dwanaście, dróg Wileńskich czte-
ry, płaci czynszu złlch sześćdziesiąt, podym-
nego złotych ośm, groszy dwa. Kazimierz
Koralis ma osadę ciągłą iedną, męszczyzn
dwuch, niewiastę iedną. konia iednego.,
wolow dwuch, gruntu ciągłego wlokę
iedną. pańszczyzny odbywa tygodniowey
trzy dni, gwałtów na rok dni dwanaście,
dróg do Wilna cztery, płaci czynszu zlłch
sześćdziesiąt, podymnego złłch ośin, gro-
szy dwa. Józef Błusewicz ma osadę bojar-
ską iedną, męszczyzn trzech, niewiast
dwie. koni dwuch, wołów czterech, grun-
tu włókę iedną boiarską, gwałtów odbywa
na rok dni dwadzieście, drogę iedną Rys-
ką, cztery Wileńskie, płaci "czynszu zlłch
ośmdziesiąt, podymnego złłch ośm, groszy
dwa. Summa efficit: osad ciągłych trzy,
boiarską iedna, męszczyzn dziewięciu, nie-
wiast ośm. koni pięć, wołów dziesięć, grun-
tu ciągłego włok trzy, boiarskiego iedna,
pańszczyzny tygodniowey dni dziewięć, gwał-
tów na rok dni pięćdziesiąt sześć, droga
Ryska iedna, drou do W ilna szesnaście,
czynszu złłch dwieście sześćdziesiąt, podym-
nego zlłch trzydzieście dwa, groszy ośm.

Wieś Kiwance. Michał Rogowski ma
osadę boiarską iedną, męszczyzn dwuch,
niewiast cztery, koni dwuch, wolow czte-
rech, gruntu boiarską wlokę iedną, odby-
wa gwałtów na rok dni dwadzieście, dro-
gę iedną Ryską у cztery do Wilna, płaci
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czynszu zlłch siednidziesiąt pięć, podymne-
go złotych ośra, groszy dwa. Kazimierz Koia-
ło ma osadę ciągły iedną. męszczyzn dwuch,
niewiast trzy, konia iednego. wolow dwuch',
grunta ciągłego włókę iedną, odbywa pań-
szczyzny tygodniowey dni trzy, gwałtów
na rok dni dwamiście, dróg do Wilna
cztery, płaci czyns/ді złotych sześćdziesiąt,
podymnego zlłch ośm, groszy dwa. Tade-
usz Woyczelis ma osadę ciągłą iedną. mę-
szczyzn dwuch, niewiast dwie, konia ied-
nego, wołów dwuch. gruntu ciągłego włó-
kę iedną, odbywa pańszczyzny tygodniowey
dni trzy, gwałtów na rok dni dwanaście,
(lro«i do Wilna cztery, pbici czynszu zło-
tych sześćdziesiąt, podymnego zlłch ośm,
groszy dwa. .Maciey Koialo ma osadę cią-
głą iedną, męszczyzn tr/.ech. niewiast dwie,
konia iednego. wolow dwuch, gruntu cią-
głego wlokę iedną. odbywa pańszczyzny
tygodniowey dni trzy. gwałtów na rok
dwanaście, dróg do Wilna c/tery, płaci
czyns/.u zllch sześćdziesiąt, podymnego
zlłch ośm, groszy dwa. Jan Tuba ma osa-
dę boiarską iedną, męszczyzn dwuch, nie-
wiast dwie, koni dwoie, wołów cztery,
gruntu boiarskiego wlokę iedną, odbywa
gwałtów na rok dni dwadzieście, drogę
iedną Ryską у do Wilna cztery, płaci
czynszu złlch siedmdziesiąt pięć, podym-
nego zlłch ośm, groszy dwa. Stefan De-
gulis ma osadę iedną boiarską, męszczyzn
trzech, niewiastę iedną, koni dwoie, wolow
cztery, gruntu boiarskiego wlokę iedną,
odbywa gwałtów na rok dni dwadzieście,
drogę iedną Ryską у do Wilna cztery,
płaci czynszu zllch siedmdziesiąt pięć, po-
dymnego zllch ośm, groszy dwa. Summa

tu ciągłego włok trzy, gruntu boiarskiego
wlok trzy, pańszczyzny' tygodniowey dni
dziewięć, gwałtów rocznych dni dziewię-
dziesiąt sześć, dróg Ryskich trzy, dróg
Wileńskich dwadzieście cztery, czynszu zło-
tych czterysta pięć, podymnego zlłch
czterdzieście ośm, groszy dwanaście.

Zaścianki różne: Primo Jasiski. Adam
Snieganis ma osadę boiarską iedną. mę-
szczyzn dwuch, niewiast dwie. koni dwuch,
wołów cztery, odbywa gwałtów na rok dni
dwadzieście, drogę iedną Ryską, a cztery
Wileńskie, płaci czynszu zlłch sto dwa-
dzieście, pndymnego zllch ośm, groszy dwa.
Secundo Uliczniki. Mateusz Woweris ma
osadę boiarską iedną, męszczyzn dwuch,
niewiast dwie, koni dwuch, wołów cztery,
gruntu boiarskiego włókę iedną, odbywa
gwałtów na rok dni dwadzieście, iedną
drogę Ryską, cztery drogi' do Wilna,
czynszu płaci złlch ośm, groszy dwa. Ter-
tio Morgiele. Stanisław tewandowski ma
osadę wolną od powinności iedną, męsz-
czyzna ieden, niewiasta iedna, koni dwuch,
wolow cztery, gruntu wolnego od powin-
ności wlokę iedną, płaci czynszu zllch
ośmdziesiąt, podymnego zlłch ośm, groszy
dwa. Qnarto Liklszki. Mikolay Koialo ma
osadę boiarską iedną, męszczyzn dwuch,
niewiasta iedna, koni dwa, wołów cztery,
gruntu boiarskiego włókę iedną, odbywa
gwałtów na rok dni dwadzieście, drogę
iedną Ryską у cztery Wileńskich, czynszu
płaci zlłch ośmdziesiąt ośm. podymnego
zllch ośm, groszy dwa. Quinto Szateykisz^-
ki. Pan Piotr Bołeysza ma osaclę^ wolną
od powinności iedną, gruntu wolnego od
powinności włókę iedną, płaci czynszu
dziewięćdziesiąt sześć złłch, podymnego
złłch ośm groszy dwa. Sexto Poszyrwin-
cie. Kazimierz Gierwiacki ma osadę bo-
iarską iedną, męszczyzn dwuch, niewiast
trzy, koni (lwa, wolow cztery, gruntu bo-
iarskiego włókę iedną, odbywa gwałtów
na rok dni dwanaście, drogę Llyską iedną,
dróg do Wilna cztery, czynszu płaci zllch
sześćdziesiąt, podymnego złłch ośm, gro-
szy dwa. Summa efficit osad boiarskich
cztery, osad wolnych od powinności dwie,
męszczyzn dziewięciu, niewiast dziewięć,
koni dziewięć, wolow dwadzieście. gruntu
boiarskiego włok trzy, gruntu wolnego od
powinności, włok dwie, gvvałtow na rok
dni ośmdziesiąt, dróg Ryskich cztery, do
Wilna szesnaście, czynszu zlłch pięćset
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dziewiętnaście, podymnego zlłch czterdzieś-
cie ośm, groszy dwanaście.

Miasteczko Szyrwinty. Osad ciągłych
dziesięć, osada boiarska iedna, osad wol-
nych od powinności pięć. Ludność: męsz-
czyzn dwudziestu ośmiu, niewiast dwadzieś-
cie pięć- Uprząż', koni czternaście, wotów
dwadzieście ośm. Grunt: wtok ciągłych ośm,
włoka boiarska iedna у trzy piąte, włok
wolnych od powinności trzy у iedna piąta,
pustych bez żadnego zabudowania dziesięć,
pańszczyzny tygodniowych dni trzydzieście,
gwałtów rocznych dni sto czterdzieście,
dróg Wileńskich czterdzieście cztery, czyn-
szu złłotych śiedmset ośm, podymnego
zlłch sto dwadzieście ieden, groszy dwa.

Wieś Sznipance. Osad boiarskich czte-
ry, męszczyzn dziesięciu, niewiast siedm,
koni siedm, wołów czternaście, gruntu bo-
iarskicgo włok cztery, gwałtów na rok dni
ośmdziesiąt, dróg Ryskich cztery, dróg do
Wilna szesnaście, czynszu zlłch dwieście
czterdzieście, podymnego zlłch trzydzieście
dwa, groszy ośm.

Degucie. Osad ciągłych trzy, osada
boiarska iedna, męszczyzn dziewięciu, nie-
wiast ośm, koni pięciu, wołów dziesięciu,
gruntu ciągłego włok trzy, gruntu boiar-
skiego włoka iedna, pańszczyzny tygodnio-
wej7 dni dziewięć, gwałtów, rocznych pię-
dziesiąt sześć dni, droga Ryska iedna,
dróg do Wilna szesnaście. Czynszu zlłch
dwieście sześćdziesiąt, podymnego zlłch
trzy dwa (sic), groszy ośm.

Eiwance. Osad ciągłych trzy, osad
boiarskich trzy, męszczyzn czternastu, nie-
wiast czternaście, koni dziewięć, wołów
ośmnaście, gruntu ciągłego włok trzy,
gruntu boiarskiego wtok trzy, pańszczyzny
tygodniowey dni dziewięć, gwałtów na rok
dni dziewiędziesiąt sześć, dróg Ryskich trzy,
dróg do Wilna dwadzieście cztery, czynszu
złłch czterysta pięć, podymnego zlłch
czterdzieście ośm, groszy dwanaście.

Zaścianków sześć różnych. Osad bo-
iarskich cztery, osad wolnych od powin-
ności dwie, męszczyzn dziewięciu, niewiast
dziewięć, koni dziesięć, wołów dwadzieście,

gruntu boiarskiego włok trzy. gruntu wol-
nego od powinności włok dwie, gwałtów
rocznych dni ośmdziesiąt, dróg Ryskich
cztery, dróg do Wilna szesnaście, czynszu
zlłch pięćset dziewiętnaście, podymnego
złłch czterdzieście ośm, groszy dwanaście.
W szczegule czyni osad ciągłych szesnaś-
cie, osad boiarskich trzynaście, osad wol-
nych od powinności siedm, męszczyzn
siedmdziesiąt, niewiast sześćdziesiąt trzy,
gruntu ciągłego włok czternaście, gruntu
boiarskiego włok dwanaście у tr/.y piąte,
gruntu wolnego od powinności włok pięć
у iedna piąta, gruntu pustego bez zabu-
dowania włok dziesięć, pańszczyzny tygod-
niowey dni czterdzieście ośm, gwałtów na
rok dni czterysta pięćdziesiąt dwa, czynszu
złłch dwa tysiące sto trzydzieście dwa,
podymnego zllch dwieście ośmdziesiąt dwa,
groszy dwanaście.

In summa osad ciągłych boiarowych у
wolnych od powinności trzydzieście sześć,
efficit ludności męszczyzn у niewiast sto
trzydzieście trzy. koni czterdzieście pięć,
wołów dziewiętnastu, efficit wtok grun-
tu ciągłego, boiarskiego у wolnych
od powinności trzydzieście dwie, mor-
gów cztery, pańszczyzny у gwałtu na rok
dni dwa tysiące dziewięćset czterdzieście
ośm, dróg Ryskich dwanaście, dróg Wi-
leńskich sto szesnaście; efficit czynszu у
podymnego złotych dwa tysiące czterysta
czternaście, groszy dwanaście.

Specyfikacya propinacyi w Szyrwin-
tach. ' Propinacja у aręda z karczem
etcra. W austeryi nowey miasteczko-
wey szynk, di to starey szynk za przepiek
obarzankow, przedawanie soli, siedzi, żela-
za żyd Morduchowicz płaci rocznie wes-
pół у za grunt z domkiem po Kastrelu
żydzie zllcłi trzysta, arędy ze wsi Kiwan-
cow rocznie żyd płaci złtch sto, młyn
skarbowy arendy sucliey od włościan Szyr-
(win)tskich, wieś Sznipance v. domów czte-
rech a florenis ośm, złotych trzydzieście
dwa, wieś Degucie z domów czterech a
florenis ośm—złtch trzydzieście dwa, zaścia-
nek Tuliszki dym ieden, zlłch ośm, ditto
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іісъпікі dym ieden zlłcli ośin. ditto Mer-
gielie dym ieden złłch ośm, ditto Lilusz-
Ш dym'ieden, zllch ośm, ditto Poszyrwin-
cie dym ieden. złłch ośm, efficit zllch sto
cztery. Pod temiż zlotyma podpisano zlłch
szesnaście odciągnięto, pozostaie zllch
ośmdziesiąt ośm, n:i dole zaś przypisek z
podpisem plenipotenta wydaiącego takowy
inwentarz tak się wyraża: Ninieysze opi-
sanie inwentarza co do powinności groma-
dzkich, opłaty czynszów i innych danin,
tudzież sposób propinacyi przy kontrakcie
W. Frebessowi danym podpisuie z tym
ostrzeżeniem, że na gruncie osobno nas-
tąpić opisanie wszelkich remanentów tu-
dzież zasiewów, które iakje zostaią teraz
W. Possessor taki zostawić będzie powi-
nien. Datt w Werkach dnia dwudziestego
czwartego Czerwca, tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt piątego roku. Tomasz Paszkow-
ski jako plenipotent. Który to inwentarz
trzyletnią arędowny przy kontrakcie za po-
daniem przez wyż wyrażoną osobę do akt,
iest do xiąg ziemskich woiewodztwa. Wileń-
skiego przyięty у wpisany.

Изъ акт. кн. Віілонскаго земокаго суда за 1795 г.
№ 4242/4236, л. 1299—1307.

№ 35—1795 г. 7 Іюля.
Инвентарь части им нія Ходыничъ, Брест-

скаго воеводства.

Akt listu podawczego części gruntów
w mttsci ChodyniczaclT z inwentarzem J.
P. Adamowi Stachorskiemu służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, msca Augusta iedenastego dnia.

Przed aktami ziemskiemi wdztwa Brzgo,
w imieniu у powadze Nayiasnieyszey liupe-

' ratorowey 'Wszech Rossyi otwartemi, sta-
nowszy osobiście W. J. Pan Tomas/. Sta-
chorski, palstrantSubsell-w Wtt. B-gu list po-
dawczy części Bosiaszczyzny у Stachorsz-
czyzny gruntów w mttności Gliodyniczach,
w wdzstwie Bram leżących, za dekretem
ziemiańskim pttu Kobrynskiego przez W.

J. P. Bogusława Wereszezakę, sędziego
grodź. W. В go, dla J. • P. Adama Sta-
chorskiego sporządzony wraz z inwenta-
rzem do akt podał, którego listu podaw-
czego wyrazy następne.

Bogusław Wereszczaka. sendzia grodz-
ki woiewodzstwa Brzeskiego. Oznayumię
tym moim urzędowym podawczym listem,
iż na mocy dekretu ziemskiego pttu Ko-
brynskiego między J. P- Adamem Stachor-
skhn z iedney, a J. P. P. Joanną z Las-
kowskich matką, Wincentym i Józefem sy-
naini Laskowskimi у dalszym potomstwem
zeszłego Heronima. Laskowskiego, lant-
woyta Kobrynskiego, Józefem у Kazimie-
rzem Piedorowiczami maiętności Bosiasz-
czyzny alias Ohodynicz possesorami, Janem
Filipowiczem, regentem Wiłkomirskim,
Andrzejem Koryckim у Franciszkiem Do-
bieszewskim części- Stachorszczyzny alias
Chodynicz possesorami z drugiey strony,
w roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt trze-
cim, msca Listopada iedenastego dnia
oczewiście zapadłego summę pięć tysięcy,
trzysta osimdziesiąt ośm złfch у groszy
dziewiętnaście z terminem opłaty na dniu
dwudziestym czwartym msca Junii przez
J. Pp-w Heronimowę у Heronimowiczow
Laskowskicli dla J. P. Adama Stachor-
skiego przysądzającego, a w przypadku ta-
kowego terminu uchybienia inekwitncią do
maiętności Chodynicz zwaney. w ро іесіе
Kobrynskim leżącey, części do dziedzictwa
J. PP. Heronimowey у Heronimowiczow
Laskowskicli należących' tak wolnych, iako
też w zawiedzeniu pozwanych у innych
posiadaczow będących, przez urząd od wo-
li powoda użyć się maiący w każdym
upatrzonym czasie, z użyciem nawet pomo-
cy woyskowey przeznaczaiącego, będąc od
strony powodowey ia urzędnik sądowy
wdztwa Brzeskiego do zadość uczynienia
wyż wztnienionego dekretu użytym, po do-
pełnionych podług prawa dwukrotnych ten-
tacyach tak do części Bosiaczyzna, iako też
Staehorszczyzna, alias Chodynicze zwanych
(uti testatur list testymonialny -w onym.
czasie stronie powodowey wydany) gdy zo-
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stałem niedopuszczonym, disponente legę
na skutek wyroku sądowego, o woyskową
pomoc do komendy w Brześciu konsystu-
iącey zarekwirowałem, za dodaniem, którey
na dniu siódmym msca Julii roku teraź-
niejszego do maiętności Bosiaczyzna, alias
Chodynicze przybywszy, w ргорогс а sądzo-
ney summy tak w Bosiaczczyznie iako też
Stachorszczyznie z gruntami tak pod usie-
wem żytnim у jarzynnym, iako też w ugo-
rach będącemi, z sianożenciami morożnemi
у blotnemi, z zabudowaniem dwornym oraz
z poddanemi у onych powinnością, w przy-
łączonym inwentarzu części wyszczegulnio-
nych per ineąuitationem w possesyą J. P.
Adamowi Stachorskienm podałem, posłu-
szeństwo poddanym zaleciłem у woźnemu
przy mnie będącemu, Janowi Harmuckie-
mu. obwołać kazałem, na dowód czego
ninieyszy list urzędowy podawczy przy
wy ciśnieniu herbowney pieczęci podpisem
ręki mey własney stwierdzam. Datt- w
Chodyniczach dnia siódmego msca Julii,
tysiąc siedmset dziewiędziesiąt piątego roku.
U tego listu podawczego przy wycisnioney
na laku czerwonym herbowney pieczęci pod-
pis urzędnika takowy: Bogusław Wereszcza-
ka, sędzia grodzki wott Brz-go (L. S.)
Inwentarza zaś wyrazy następuiące.

Inwentarz przy podaniu tradycyinym
in fundo Chodynicz sporządzony.

Opisanie zabudowania dwornego. Wcho-
dząc do sieni drzwi z tarcic, na zawiasach
żelaznych, z których sień do izby miesz-
kalney takoż drzwi z tarcic na zawiasach
z klamką у zaszczepką, w tey izbie okien
dwoie z szkła białego w drzewo oprawionych
'/ iedną szybą wytluczoną, przy których za-
wiaski żelazne у dwa kruczki do zaszcze-
piania, komin kopiasty wprowadzony w
kuchenkę, z którey na dach iest wyciąg-
nięty, piec kaflow zielonych pobielana
wapnem, nie zaymuiąc alkierza dla po^esora
zastawnego zostawionego; z tychże sieni
po prawey ręce piekarnia, do którey drzwi
na biegunach z piecem glinianym do pie-
czenia chleba do wspólnego z zastawnym
possesorem użycia. Szpichlerz większy, do

którego drzwi z tarcic na zawiasach z
. zamkiem wnętrznym у zaszczepką z pod-

wórza, przy którym schody na gurę, podło-
ga у suffit z tarcic z małym zasieczkiom
przy scienie będącym, stodółka na skład
zboża wcalku z wrotami z tarcic zrobio-
nemi podwóynemi z zaszczepką у zamkiem
wiszącym, obok tey stodółki chlew na bydło
ieden, naprzeciw którego staienka stara,
studnia przy bramie na wspólny użytek.
Te wszystkie zabudowania pokryte słomą.
Przy bramie sadek z drzewami fruktowemi, w
którym drzew gruszkowych dużych siedym,
jabłoni drzew dwie, z kwaterą iedną do
warzywneiro usiewu sposobną, a teraz od-
łogiem leżącą, w którym chmielnik iest
zasadzony. Za bramą pastewnik, którego
połowa od ulicy zaczynaiąca się do użytku
tradycyinego posesora należy. Tamże og-
ród warzywny, różnym warzywem zasadzo-
ny, drugi ogródek o trzech zagonach za
bramą takoż z warzywem.

Opisanie gruntów tak pod usiewem ży-
tnim, iako też jarzynnym oraz łąk tak
morożnych, iako też błotnych. Uroczysko
Dubowoie, na którym wysiewu żyta szan-
kow dwa у puł. Uroczysko Klinek, na
którym wysiewu żyta szankow dwa. Uro-
czysko Ostrowszczyzna we czterech kawał-
kach, na którym wysiewu żyta szankow
trzy у pul. in summa wysiewu szankow
ośm. Uroczysko na Popławach, na którym
ięczmienia wysiewu szanek ieden, grochu
czwierć iedna, lnu garcy cztery у puł,
prosa kwarta iedna. Uroczysko Nawoź po-
de dworem, na którym znayduie się wy-
siewu owsa szankow dwa у puł, bokiem
iednym o ściankę opiera się równo z og-
rodem za budynkiem mieszkalnym idącą,
drugim o ulicę ze dworu idącą. Grunta w
ugorze Uroczysko w Sadku na szankow
trzy, uroczysko Chmielnik na czwierci trzy,
uroczysko pod Chłopeckim na szankow dwa,
uroczysko Lyszczynie na szanek ieden,
czwierci dwie. Opisanie łąk w uroczysku
na Popławach: zaczowszy od ulicy, z dwo-
ru idącey, równo z kączącą się szopą, na
tymże uroczysku stoiącą. do składu -siana
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teraz podaiącą się, na którey to łące uko-
su ma się znaydować wozów piętnaście, w
uroczysku Stawiszcze sianożęci blotney
polowa, którey początek od drogi z Cliody-
nicz do Kobrynia idącey zaczyna się, uko-
su na niey siana wozów osim.

Opisanie powinności poddannych у ich
siemienitości. Pierwszy Chilon Kondraczuk
żonaty, synów dwóch, ieden Chwedor, ma-
iący lat piętnaście, drugi Sidor lat dzie-
więć, córka Ulana lat dwie. wotów para
iedna, powinności dni trzy męskich z up-
rzężą, dni dwa pieszą czeladnich. Drugi
Chwedor Glexijuk, żonaty, syn Semen,
żonaty, córek dwie—Охепіа, maiąca lat
trzynaście, Ohapa, mąiąca lat dziesięć, .
wotów trzy, byków para iedna, powinności
dni dwa z uprzężą męzkich, dni dwa pie-
szą czeladnich. Trzeci Demian Hetmaniuk,
żonaty, syn Wakula lat dwie maiący, córka
Maryna w pierwszym roku. wolow para
iedna, powinności dni dwa męskie z
uprzężą, dni dwa czeladne pieszo. Od
tych poddanych podatek publiczny to
iest podymne do dworu, dwoma rata-
mi wnoszony bydz powinien, gwałtów do
żniwa cztery z całą siemienistością, zosta-
wiwszy iedna osobę zdolną do pilnowania
osmia w domu. Z części Stachorszczyzny
alias Ohodynicz zaięte tradycią uroczysko
Zababie we dwóch kawałkach, w pierw-
szym idąc dróżką od Sielnika J. PP-w
Wasilewskich po prawey stronie od mie-
dzy Pawłowszczyzny, a w końcu przy no-
winie J. P. Kazimierza Chodynickiego
wysiewu żyta czwierci dwie. w drugim po
lewey stronie dróżki ob miedzę J. P-w
Wasilewskich, na którym wysiewu żyta
ćwierci trzy, in summa szanek ieden,
czwierć iedna. Ugoru w sadku na szanek
ieden.

Wyszczegulnienie intraty. Żyta wysie-
wu szankow' ośm na części Bosiaczyznie,
a na części Stachorszczyznie szanek ieden,
ćwierć iedna, uczyni wysiewu żyta szan-
kow dziewięć, czwierć iedną. na cztery
ziarna licząc, wypada do intraty szankow
trzydzieście siedm, licząc szanek a fl.

sześć, eficit złotych dwieście dwadzieścia
dwa; ięczmienia wysiewu szanek ieden, na
trzy ziarna licząc, wypada do intraty szan-
kow trzy, licząc szanek a fl. cztery eff.
zlłch dwanaście. Owsa wysiewu szankow
dwa, ćwierci dwie, licząc na trzy ziarna
do intraty szankow siedm у puł, szanek a
fl. trzy, eficit zlłch dwadzieścia dwa, gro-
szy piętnaście. Grochu wysiewu ćwierć
iedna, na ziarn trzy, do intraty ćwierci trzy
afl. ośm szanek, za trzy ćwierci eficit ztt.
sześć. Lnu garcy cztery у pul. na trzy
ziarna, do intraty garcy trzynaście у pul,
licząc szanek a fl. dziesięć z włóknem, za
garcy trzynaście у put, efficit złtch trzy,
groszy dwadzieścia dwa, szeląg ieden. Pro-
sa wysiewu kwarta iedna, na cztery ziarn
do intraty garniec ieden, licząc szanek afl.
dwanaście, za garniec eficit groszy dzie-
sięć. Siana morożnego wozów piętnaście, a
flor. cztery, efficit zllch sześćdziesiąt,
ditto błotnego wozów ośm, a flor. dwa,
eff. zlłch szesnaście- Ogrody warzywne
у fruktowy zll. czternaście. Z karezem-
ney arędy ad complementum intraty zło-
tych dwadzieścia, groszy szesnaście, sz.
ieden. In summa prowentu rocznego od
summy dekretem sądzoney pięciu tysięcy
trzechset ośmdziesiąt ośmiu, groszy dzie-
więtnastu efficit złotych trzysta siedmdzie-
siąt siedm, groszy cztery. U takowego
inwentarza podpis urzędnika przy wyciśnio-
ney na laku czerwonym herbowney pie-
częci z adnostacyą w tych wyrazach. Takowy
inwentarz przy podaniu urzędowym sporzą-
dzony na dniu siódmym msca Julii roku ty-
siąc siedmset dziewiędziesiąt piątego pod-
pisuię Bogusław Wereszczaka sendzia
grodzki WŚtta Brzgo (L. S.). Który to
inwentarz wraz z listem podawczym przez
wyż wyrażoną psobę do akt podany, iest
do xiąg ziemskich wdzttwa Brzgo wpisany.

Изъ акт. кн. Г>рестсі;аго земскаго суда за 1795 годъ,
№ 7351, л. 1381—1384.
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№ 36—1795 29 Іюля.
Инвентарь селъ Лепары и Гегужи, принад-

лежащихъ Шавельской плебаніи.

Akt inwentarza kościołowi Szawelskie-
mu służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, miesiąca Lipca dwodziestego dzie-
wiątego dnia.

Przed aktami ziemskiemi Jey Impera-
torskiey mości xttwa Żmudzkiego, pttu
Szawelskiego, stawaiąc osobiście J.. 0. Xią-
że Ignacy Giedroyć archidiakon Żmudzki,
pleban Śzawelski, kawaler orderu S- Sta-
nisława, takowy inwentarz do akt podał,
następny wyraz maiący.

Inwentarz poddaństwa do plebaniy Sza-
welskiey należącego.

Sioło Lepary. Te sioło Lepary ut pa-
tet z dawnych inwentarzow et specifice in-
wentarza anni tysiąc sześćset czterdzieste-
go szóstego przez J. pana Zaranka Hor-
bow., stolnika Brzeskiego, J. K. mści se-
kretarza, podstarościego Szawelskiego, za
żądaniem, J . W. Jmści Xdza Jerzego
Tyszkiewicza, biskupa Żmudzkiego, ad
instanciam J. X- Salomona Niewiardowskie-
go, koadiutora kościoła Szawelskiego,
sporządzonego, w gruncie srzednim ma
włok trzydzicście in ea circumferentia
existuntT~lMnyni bokiem od granic miey-
skich Szawelskich, drugim bokiem od
szlachty Auksztelkiow graniczą iedneini
końcami od wsi Giterow J. K- mści, dru-
gimi końcami od wsi Werdulow kościel-
nych у królewskich . zachodzą. Poddani
we wsi Leparacli mieszkaiący: Michał Skacz-
kowski, woyt, z osiadłości tynfow trzy; zieś-
cie pięć, tenże za przyiemną pasiekę tyn-
fow trzy, ten ex quo woyt od pańszczyzny
wolenydoosi drewnie dokłada się; do in-
szych zaś, iako to stróżowych, podroszczyzny,
sypki równie z drugiemi contribuit. Piotr
Skackowski z osiadłości tynfow trzydzieś-
cie trzy. Rafał Skaczkowski z osiadłości
tynfow szesnaście, szostak ieden, tenże za
ćwierć pustą tynfow ośm, tę ćwierć pustą

in posterurn P. Gruzdz ma władać у pła-
cić. Józef Giedgowd z osiadłości tynfow
siedmnaście, szostakow dwa. Kazimierz
Jaskunas z osiadłości tynfow piętnaście.
Józef- Jakubaytis po Józefie Wałayciu z
osiadłości tynfow dwanaście, szostakow dwa,
tenże za pustą treynę po Stankiewiczu.
Kazimierz Adamaytis z osiadłości tynfow
iedenaście, pultorakow dwa. Pan Kazimierz
Gruzdz po Mateuszu Stankiewiczu z osiad-
łości tynfow trzydzieście ieden bez powin-
ności dni. Kazimierz Gudaytis czy Bredis
na mieyscu Ilguna z osiadłości tynfow
piętnaście. Michał Rakowski z osiadłości
tynfow szesnaście, tenże za ćwierć wło-
ki przyiemney żydowskiey tynfow sześć.

. Antoni Brazas na mieyscu Kostrzyc-
kiego z osiadłości tynfow piętnaście.
Krzysztof Rakowski po Andrzeiu Brązie z
osiadłości tynfow siedmnaście, ten pań-
szczyznę zacznie po dniu na tydzień od
S. Anny. Jan Rakowski po Bałtromieiu
Rakowskim tynfow siedmnaście. tenże za
ogród po Ławrynayciu tynfow dwa, szos-
tak ieden. preterea kurów parę.' Kazimie-
rzowa Stankunpwa, wdowa, z osiadłości
tynfow piętnaście. Jan Grezis z osiadfości
tynfow piętnaście, tenże za łąki w małym
zaścianku tynfow cztery. Andrzey Grezis
z osiadłości tynfow siedmnaście, szostak
ieden, pułtorakow trzy. Pustki po Antonim
Ławrynayciu, które różnie rozbieraią у
ptacą tynfow czternaście. Piotr Szynka,
moskal, gancarz, z osiadłości tynfow dwa-
naście, szostak ieden, póltornkow dwa. Sta-
nisław Prociunas z osiadłości tynfow dwa-
naście, Mateusz Szołowje po Gasparze
Szawłayciu z osiadłości tynfow dwadzieścia
trzy, ten pańszczyznę ma zacząć od S.
Anny. Józef Gabriolaytis z osiadłości tyn-
fow ośinnaście. Franciszek Stankiewicz z
osiadtości tynfow piętnaście, szostak ieden,
pultorakow dwa- Jerzy Jakstas po Waw-
rzyncu Szyszkowskim z osiadłości tynfow
piętnaście. Baltromiey Simaytis, y. Bis-
kup, po Józefie G ryci u z osiadłości tynfow
dziewięć. Tomasz Dobilius z osiadtości tyn-
fow czternaście, szostak ieden, pułtorakow
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dwa. Mateusz Berżanski z osiadłości tynfow
dziewięć, Maciey Grabriełaytis z osiadłości
tynfow trzynaście, Jankiel Izraelowicz,
arendarz Leparski, według kontraktu pła-
ci talarów dwadzieście sześć, co reducen-
do na tynfy facit sto piędziesiąt sześć,
dwoma ratami; na Boże Narodzenie tala-
rów trzynaście, na s. Jan takoż talarów
trzynaście у ćwierć mięsa wołowego od bi-
tego albo bity; czopowego na ratę zll. pięć.
razem у z domu na jurysdice rozumieiąc
Leparscy, Werdulscy у Giegużynscy po-
winni trunki od niego brać pod winą kop
pięć, a gdyby kto piwo robi), od sieka,
czopowego szostak ieden ma onemu cont-
ribuere, szynku na jurysdyce mieć nie
będzie. Cala włość podroszczyzny płaci
tynfow dziewiędziesiąt pięć, cała ta wieś
na stróża tynfow czterdzieście, za zaścia-
nek AYieski, "alias Ponery nazwany, który
ut fertur z inwentarza wyżey wyrażonego anni
tysiąc sześćset czterdziestego szóstego ma
'•yloiLskilui- w tym ograniczeniu: bokiem
iednym od włok wsi Leparow, drugim bo-
kiem od szlachcica Dauksza, który grunt
według powieści ludzkiey. zdawna odcięto
iednym koncern od włok osiadłych Lekar-
skich, drugim koncern w iezioro WW.J.PP.
Karpiow kończy się. Ludzie Leparscy, któ-
rzy naymuią, "płacą ogułem tynfow dzie-
sięć. Zaścianek drugi" przydatkowy. w
którym ut constat z inwentarza supra
mianowanego, wloką iedna. Powinność po-
danych w tey wsi mieszkaiąóych podług
tegoż inwentarza, lotięs mianowanego anni
tysiąc sześćset czterdziestego szóstego: z
włok osiadłych płacić czynszu po kop
sześć, a z włok przyjemnych po kop czte-
ry, do tego zbożem żyta solankę iedną,
ięczmienia solankę iedną, lnu czesanego
dziesiątek ieden. gęś iedną, kura iednego,
oś drew, straż odprawować, a iesliby
straży nie odprawowali, tedy powinni dwóch
parobków naymować у odzieżę dawać; ciż
poddani około plebanij płoty, ogrody gro-
dzić у w podwody iechać, także na gwałt
siano kosić, żyto у jarzynę sprzątnąć у
gnoy wywieść. Ad praesens zaś prócz pła-

ty czynszowey supra distinctim wyrażoney
sypki żyta siekow trzynaście, ięczmienia
siekow trzynaście, gęsi sześć у pul, ku-
ro w sześć у puł, lnu garści sześć у pul,
osi drew sześć.

Sioło Werdule. Stefan Gabrioałaytis po
Martynayciu z osiadlości tynfow piętnaście,
Jerzy Zabłocki z osiadłości tynfow piętnaś-
cie,' Bałtromiey Rad/.iulis z osiadłości
tynfow piętnaście, Лап Kudlyszko z osiad-
lości tynfow piętnaście. Powinność tych po-
danych yigore inwentarza zwyż mianowane-
go przez Imsci pana Pawła Zaranka Hor-
bow. stolnika Brzeskiego, sporządzonego:
zwłok osiadlvch płacić czynszu.kop pięć, a
z przyienmych po kop dwie, żyta solanka ied-
na, ięczmienia solanka iedna, lnu czesanego
dziesiątek ieden, gęś iedna, kur ieden, oś
dreWj plebanią opatrować, ploty grodzić,
siano kosić, żyto yjarzynę sprzątnąć, gnoy
wywozić у wszelkich budynków w pleba-
nij pomagać у poprawować; teraz zaś po-
winność: drew oś iedną zwieść, .pańszczyz-
ny po dniu na tydzień iść. w podróż
na pańską potrzebę ile potrzeba poiecliać,
na stróża do Lepar przykładają się, sypki
żadney nie daią. Te sioło, Werdule fertur
że w gruncie podłym ma włok. dwanaście,,
którego ograniczenie takowe: iednym bo-
kiem od Werdul Królewskich, a drugim
bokiem od ściany Giegużow graniczą,
koncern iednym od wsi Lepar, drugim
koncern przez dwoie pole od ściany Wer-
dulow Królewskich, a przez trzecie pole
od ieziora WW.JJ. panów Karpiow przez
bagna, gdzie nie daleko iezioro graniczy.

Sioło Gieguży. W pomienionym siole
Gieimże fertur w podłym gruncie włok
sześć, które in ea circumferentia existunt:
leżą bokiem iednym od Werdul plebań-
skich, drugim od" zaścianku Kamienistego
inszarystego sioła Lepar. iednym końcem
idą grunta Leparskie, drugim koncern do
ieziora W W. J. p p . Karpiow. Poddani w
tym siole mieszkaiący: Władysław Brażas
z osiadłości tynfow dwadzieścia ieden, Jan
Jankiewicz z osiadłości tynfovy dwa-
dzieścia ieden. Powinność tych poda-

34
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nych ut fertur z inwentarza supra to-
ties mianowanego anni tysiąc sześćset
czterdziestego szóstego: z włok osiad-
łych po kop trzy. Ńr. trzy. a z przy-
jemnych po kop dwie płacić powinni; pre-
terea, oś drew iedną. kura iednego, gęś,
iedną. lnu czesanego dziesiątek ieden dać,
płoty grodzić, siano kosić, żyto у iarzynę
sprzątnąć. Ad presens zaś powinność
onych takowa: prócz płaty czynszowey la-
tem w czas roboczy z czym dwór każe po
trzy dni iść, w podróż ile potrzeba iechać,
puł osi drew zwieść.

Sioło Wiole. W tym siole fertur w
gruncie srzednim włok dwanaście, które
leżą bokiem iednym od szlachty Dougia-
layciow. drugim bokiem od lasu plebań-
skiego, końcami zaś do włok mioyskicli
graniczą, drugiemi końcami od gruntów
szlachty Dowgialayciow у od gruntu Gras-
pera Gineycia, mieszczanina Szawelskiego.
Poddani tego sioła: Baltromiey Kosinski z
osiadłości fcynfow szesnaście, Kazimierz
Reczas z osiadtości tynfowT trzynaście, szo-
stakow dwa, pułtorak ieden, Jan Zmitras
po Macieiu Stuporze z osiadłości tynfow
iedynaście, szostak ieden, pułtorak ieden,
Józef Szyleyko z osiadlości tynfow dziewięć.
Piotr Szyłeyko z osiadłości tynfow trzy-
naście, szostakow dwa, pułtorak ieden,
Józef Powilaytis z osiadlości, Mateusz
Baranowski po Krzysztofie Bielowskim z
osiadlości tynfow trzynaście, szostakow
dwa. pułtorak ieden. Zelmaii Abramo-
wicz. arendarz, .-trendy z karczmy Wiol-
skiey tynfow trzydzieście. Powinność poda-
nych sioła Wiol, pódl u u: dawnych inwen-
tarzow et specifice zwyż mianowanego
anni tysiąc sześrset czterdziestego szóstego:
z włok osiadłych po kop sześć płacili, a z
włok pięciu przyiemnych zbożem dawali z
każ.ley włoki żyta solanka iedna, ięczmie-
nia druirą. oś drew, kura iednego, gęś
iedną, lnu dziesiątek, plebanią opatrywa-
li, ploty grodzili, siano kosili, żyto у
iarzynę sprzątali, gnoy wywozili, teraz zaś
powinność onych taka — krom płaty
czynszowey pańszczyznę po dniu iednym

na tydzień pełnią, w podróż ile potrzeba
iadą. Przy tey wsi zaścianek ut patet z
inwentarza supra mianowanego na wygo-
ny in ea eircuinferentia: bokiem iednym
od szlachty, drugim bokiem od granicy
gruntu Sjjłowczyszki, albo Bernptyszki,
końcem od szlachty, u drugunT od sioła
Wiolow przydany do osiadłych włok. Zaś-
cianek drugi lesnyv nazwany Morgowaiiie,
\vlok_d_wie w tym4 ograniczeniu: bokiem
iednym od mieyskich gruntów, które się
zowią ogrody, drugim bokiem od gruntów
wsi Wiolow, końcem iednym od włok
mieyskich, drugim koncern. Trzeci zaścia-
nek w woytowstwie Krzyksztanayckowym,
w obrębie Wieskim inszarzystym, który
rozdzielony ma bydz na części ośm; z te-
go od P. Tukowicza do plebani) Śzawel-
skiey należy morgów d\vadzieścja_ pięć.
Zaścianek czwarty we włości Zamuskiey w
woytowstwie Pauperowym włok „dwie pod
wsią Strozdy na ogrodzenie plebanij Sza-
welskiey vigore funduszu. Juryzdyka
Meszkucka, do plebanij Szawelskiey nale-
ząća.2. Jakub Sawicki z osiadlości tynfow
piętnaście,2.Jerzy Karakiewicz z osiadłości
tynfow dziesięć.7. Antoni Brassowski, po
Władysławie Szukiu, z osiadlości tynfow
dwanaście, szostak ieden, pułtorakow dwa,

Z.Symon Jouas po Janie Urbanowiczu z
osiadlości tynfow dziesięć,'/Piotr Urbano-
wie/ i>o Piętrze Lukaszewiczu z osiadlości
tynfow dwadzieścia. "^Franciszek Tanmlis z
osi;idłości tynfo\y piętnaście. j.Maciy Jacc-
wicz z osiadłości tynfow dwanaście, szos-
tak ieden, pułtorakow dwa, 7 Franciszek
Jędza z osiadlości tynfow dziesięć^Siinon l>uy-
wid z osiadlości tynfow siedm. szostak ieden,
pułtorakow dwa^Franciszek Jędza z osiad-
lości tynfow dziesię2.Simon Buy wid z osiad-
łości tynfow siedm, szostak ieden, pułto-
rakow dwa. Cala juryzdyka Meszkucka
podroszczyzny tynfow trzydzieście sześć.
Mejer arendarz Meszkucki, arendy z
karczmy. Powinność tey juryzdyki proc/,
płaty czynszowey supra wyrażoney: latem
w czas roboczy na robotę z czym dwór
każe do plebanij Szawelskiey po sześć dni
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iść powinni. Juryzdyka w mieście Szawel-
skim do plebanij należąca. Stefan Roma-
nowski z osiadłości tynfow dwanaśc;e,
Wawrzyniec Kłodowski na mieyscu Jur-
gieleuicza z osiadlości tynfow dwanaście,
Kazimierz Mikolaiunas z osiadtości tynfow
dwanaście, Jan Szaławiey z osiadlości tyn-
fow dw;i naście. Thomasz -lankiewicz z
osiadlości tynfow dwanaście, Andrzey Kie-
tis z osiadlości tynfow dwanaście, Jakub
Kasperowicz na końcu włok z osiadlości
bez dni tynfow dwadzieścia cztery, Stani-
sla Leszkiewicz, na mieyscu Sudakiewicza,
z osiadlości tynfow sześć, szostak i eden,
Wawrzyniec .lankowski, gancarz, z placu
tynfow cztery, preterea na dworną potrze-
bę daie garkow trzydzieście, Symon Szpak
tynfow "sześć, Antoni Kulczynski tynfow
dziesięć, Sznlom Jzraelowicz tynfow dwa-
dzieście. Abraham Hirszowicz, generalny
ekonomij Szawelskiey arendarz, kupił dom
za tynfow czterysta na juryzdyce, z któ-
rych 'za plac kto tam mieszka corocznie
płaci tynfow sześć,- tenże Abraham Hir-
szowicz arendarz arendy z karczmy miey-
skiey do plebanij należącey tynfow trzysta,
preterea ćwierć mięsa wołowego od bite-
go. Jan Jakubowski, organista, nic nie
płaci. Powinność Juryzdyki Szawelskiey—
latem na robotę z czym dwór każe iść
powinni et specifice Stefan Romanowski
ex quo na dwuch polach tylko ma, a na
trzecim niema, dni. cztery, Simon Szpak
trzy dni, inni "zaś iako to Wawrzyniec
Klodowski, Kazimierz Mikolaiunas, Jan
Szaławiey, Tomasz Jankiewicz, Andrzey
Kietis, Stanisław Leszkiewicz, Antoni Kul-
czynski po sześć dni, Jakub Kasperowicz,
Wawrzyniec Jankowski, gancarz, у Jan
Jakubowski, organista, . żadnych dni
nie idą. Anteriu/ było na juryzdyce _ry-
bakow sześciu, z tych każdy dawał drygi
po sążni trzydzieście. Do którego to in-
wentarza circa traditioneni in realem pos-
sessioneni iako kościoła cum supelectili
tak donms plebanalis cum omnibus mobi-
libus et immobilibus in ea reperibilibus
etadeamspectantibus W. J. X-dzu Kazie-

mirzowi Giecowi, Kan. Kath. prokur,
przesw. Kap. Żm. uti delegatus ab Jllmo
Ехеііто Rever. Domino loci ordinario
podpisuię się. Datum ut supra. Xdz Miko-
}ay Milwid, instygator diec. Żm. *) Skarb-
cem drugi pod zakrystyą, do tych sklepów
drzwi na zawiasach bez zamków wnętrz-
nych z zaszczepkami. W kościele idąc ku
wielkiemu ołtarzowi a sinistris zakrystyą,
przy którey drzwi na zawiasach z zamkiem
wnętrznym у zaszczepką, w te у zakrystyi
okna dwa, krata do obodwóch żelazna;
wychodząc z zakrystyi na podwórze drzwi
na zawiasach z zaszczepką у klamką.
Apparaty Kościelne. Ornaty. Ornatów
czerwonych nowych trzy, ornatów czerwonych
starych dziewięć, ornatów białych nowych
dziewięć, ornatów białych starych cztery,
ornatów czarnych nowych dwa., ornatów
czarnych starych pięć, ornatów zielonych
cztery, ornatów filatowych starych trzy,
ornatów różnego koloru ad usum mniey
zgodnych pięć, ornat czerwony w kwia-
tach złotych z galonem złotym ieden.
Stuły. Stul czerwonych nowych trzy. stul
czerwonych starych ośm, stul białych no-
wych ośm, stul białych starych dziesięć,
stul zielonych nowych cztery, stul Wato-
wych nowych у starych pięć, stul czar-
nych ośm, stula czerwona iedwabney ma-
teryi. Manipularze. Manipularzow czerwo-
nych nowych trzy. manipularzow czerwo-
nych starych sześć, manipularzow białych
nowych sześć, manipularzow białych sta-
rych pięć, manipularzow zielonych cztery,
manipularzow filatowych cztery, manipula-
rzow czarnych pięć, manipularz czerwony
iedwabney materyi ieden. Dalmatyki. Dal-
matyk białych starych para iedna, dalma-
tyk filatowych starych para iedna. dalma-
tyk czarnych starych para iedna. Kappy.
Kappy czerwone stare dwie, kapa biała,
nowa iedna, kapy białe stare dwie, z tych
dwóch iedna przerobiona, kappy filatowe
stare dwie, kapa sztofowa na dnie ceg-
lastym w kwiatach białych iedna, kappy
czarno dwie. Wela. Welow czerwonych

*) Ид сь, очевидно, въ подлннник пропускъ.
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starych trzy, weluni czerwone w kwiatach
złotych iedna, welow białych nowych pięć,
welow starych białych dziesięć, welow fi-
latowych trzy. welow czarnych dziewięć,
welow zielonych dwa. Bursy. Burs czer-
wonych starych trzy, bursa czerwona w
kwintach złotych iedna, burs białych
nowych cztery, burs białych starych siedm,
burs filatowych trzy, burs zielonych sta-
rych trzy, burs czarnych cztery; bursy do
chorych: burs czerwonych trzy, burs bia-
łych dwie. Pałki. Pałek czerwonych dwie,
pałek czerwonych w kwiatach złotych ied-
na, pałek białych trzynaście, pałek filato-
wych cztery, pałek zielonych trzy, pałek
czarnych iedenaście. Korporaly. Korpora-
łow starych у nowych trzydzieste dziewięć.
•Purjfikaterze. Puryfikaterzow trzydzieście
pięć. Bumerały. Humerałow dziewięć. Alby.
Alba holenderskiego płótna stara iedna,
alba bawełniczna mało co ad usum zgod-
na iedna, alba tkackiego płótna stara ied-
na, alb szwabskiego płótna dziesięć- Kom-
ży. Komży prostych otfmnaście, komży
szwabskich mniey ad usum zgodnych siedm,
komża rombkowa iedna, komża szwabska
iedna. Passy. Passy iedwabne czerwone
dwa, passow nicianych pięć. Birety. Bire-
tów starych dwa. Antepedia. Antepedium
N. P. Różane brackie mosiężna posrebrza-
ne iedne, antepedium różney materyi
starych podartych ośm. Towalnie у inne
chusty białe. Towalni szwabskich starych
у ad usum zgodnych szesnaście, towalnia
szwabska srebrem у iedwabiem wyszywa-
na iedna, towalnia rombkowa stara ze zlo-
tem у iedwabiem wyszywana iedna, to-
walnia bawełniczna w kwiatach iedna, to-
walni ronibkowe nowe trzy, towalnia szwab-
ska nowa iedna. towalni prostych domowe-
go płótna piędziesiąt dwie, towalnia gazo-
wa w kwiaty z kompanką słomianą iedna,
chustek w kwiaty iedwabiem wyszywanych
trzy, chustka rąmbkowa cienka iedna,
chustka takoż rąbkowa stara iedna. Sub-
korporat szwabski w kwiatach ieden, far-
tuszki do Pana Jezusa z wstęgoma dvya,
fartuszek rąbkowy z korunkami szerokie-

mi ieden, fartuszek lamowy lity ieden,
fartuszki fzwabskie dwa, fartuszek kartu-
nowy ieden. fartuszek kitayczany żółty
ieden, fartuszek czarny w к wiata cli zło-
tych do Pana Jezusa przy słupie ieden.
Stangierka gazowa czerwona ze srebrem
iedna, kwefow czarnych cztery, obrusów
do krat cztery, ręczników tkackich nowych
dwa, ręczników starych domowey roboty
trzynaście. Sukno. Sukno czerwonego bre-
tow cztery, sukna czerwonego kawał do
zaścielania-grailusow ieden. Poduszki pod
mszał—poduszek starych siedm. Kappy
passyine—kap starych ad usum nie zgod-
nych dziesięć, kap nowych z kapturami czter-
naście. Chorągwie. Chorągiew kitayczana
nowa na dnie granatowym reprezentuiąca
mękę Pańską iedna. Proporce takowey
że kitayki dwie, chorąswie stare kitay-
czane dwie, chorągiew nowa czerwoney ki-
tayki iedna. proporce nowe takoweyże ki-
tayki dwie. Processye. Processya wielka o
trzech drzewcach adamaszkowa karmazy-
nowa z fręzlami у kutasami jedwabnemi,
obraz z iedney strony SS. Piotra у Pawła
Apostołów, z drugiey N. Panny Kożanco-
wey iedna, processya nowa karmazynowe-
go adamaszku, obraz z iedney strony N.
Panny, z drugiey I. iedna, processye czer-
wone stare parzyste dwie. processyi ma-
łych mniey ad usum zgodnych cztery
processya wielka stara czerwona SS. Piot-
ra у Pawła Apostołów, iedna, processyi
nowych sześć, processya żałobna nowa
iedna. Ołtarzyki ponośne. Ołtarzyków no-
wych snicerskiey roboty cztery, ołtarzyków
starych trzy. Zasłonki do ołtarzów. Zas-
łonki bogate nowe do N. Panny z kain-
panką srebrną para iedna, zasłonek bo-
gatych para iedna.. zasłonek materyi bo-
gatey litey z kampanką złotą w kap-
licy na górze w kwiatach różnych para
iedna, zasłonek sztofowych bogatych w
kwiatach złotych z kampanką złotą u oł-
tarza S. Franciszka para jedna, zasłonek
sztofowych w kwiatach białych na dnie
cegłastym u ołtarza S. Anny para iedna,
zasłonek putadamaszkowych u ołtarza N-
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Panny para iedna, zasłonek u różnych
ołtarzów kitayczanyeh par ośm, zasłonki
puła damaszko we. u ołtarza S. Barbary
iedne, zasłonek zielonych para iedna, za-
słonek czerwonych prostych para iedna,
zasłonek puładamaszkowych nowych u oł-
tarza S. Michała para iedna, zasłonek ma-
łych nowych u ołtarza S. Maryi Magdale-
ny brety d»va, zasłonek także małych по-
ду \ cli u ołtarza S. Agaty brety dwie, za-
słon do zasłonienia ołtarzów w poście
kraszaninowych у płóciennych starych
cztery. Całun. Całun sukienny czarny z
białym krzyżem płóciennym takoż białym
w koło obiamowany nowy ieden, całun
czarny sukienny z białym sukiennym krzy-
żem z fręzlami ieden. Srebro. Ampułek
srebrnych para iedna, taca iedna, lampa
srebrna duża przed wielkim ołtarzem iedna,
koronka cum radijs u ołtarza S. Thadeusza
iedna, węirielnica u tegoż ołtarza iedna,
reliąuiarz duży cum reliąuis u ołtarza S.
Barbary ieden, reliąuiarz takoż u ołtarza
N. Panny Rożancowey ieden, pacifikal
srebrny cum reliąuis S. Baltromieia ieden,
korona u S. Michała iedna, w ołtarzu
wielkim na obrazach SS. Piotra у Pawła
sukienki mosiężne posrebrzane, na głowie
u tych że SS. promienie z literami „Vos
estis Lux mumii", w tymże obrazie effi-
gies.SS.-mae Trinitatis w sukience iedney,
sukienka u ołtarza Pana Jezusa z promie-
niami na głowie iedna, sukienka u ołta-
rza N. Panny ponośnego ex aurichallo у
u Pana Jezusa, którego na ręku ma z
koronami na obodwóch pozłocistemu po
bokach S. Dominik у Teressa w szatach
takich że z korami (?)*w ręku у па głowach
koronami pozłocistemu '/, drugiey strony
tegoż obrazu szaty białe z koronami poz-
łocistemi у dwóch SS. effigies, szata u oł-
tarza S. Jana z promieniami na głowie,
iedna, promieni srebrnych u ołtarza Pana
Jezusa na gurze pięć, korona srebrna u
tegoż ołtarza iedna. nóżek srebrnych, ex vo-
to ofiarowanych u tegoż ołtarza dwie, serce
iedne większe, drugie innieysze srebrne,
na obudwóch Jmie Jezus wyryte, u te-

goż ołtarza dwa votum czworograniaste,
na którym takoż Jmie Jezus wyryte
iedne, u tegoż ołtarza tabliczki srebrne
cztery, u tegoż Pana Jezusa ramki w
koło z blachy mosieżney posrebrzane
w pół pozłociste iedne, tabliczki małe
cztery, szata u ołtarza S. Franciszka
Seraficznego z paskiem pozłocistym у
promieniami na głowie, szaty na wszy-
stkich aniołach, takoż promienie ab effi-
gie у korona u P. Jezusa na promieni
pięć wpół pozłociste, cierniowa korona
mieyscami pozłocista iedna, też koronę
trzymaią aniołowie dwóch, korona ciernio-
wa srebrna u Pana Jezusa na górze przy
słupie iedna, wstęgi bogate cztery, koro-
neczki u S. .Józefa na głowie dwie, koro-
na u S Antoniego srebrna iedna, u te-
goż ołtarza korona na głowie Pana Jezu-
sa iedna. u tegoż ołtarza w palmie Pan
Jezus srebrny ieden, tabliczka u tegoż
ołtarza S. Antoniego iedna, szata u ołta-
rza Nay. P. Rożancowey iedna, u teyże
N. Panny korona na głowie pozłocista
iedna, u teiroż ołtarza korona na głowie
Pana Jezusa iedna, u tegoż ołtarza
N. Panny Rożancowey tabliczka srebr-
na czworograniasta iedna, u tegoż oł-
tarza serca srebrne dwa, tabliczka ofc rągła
u N. Panny iedna, szkaplerzy u tegoż
obrazu para iedna. lampa przed ołtarzem
N. Panny srebrna iedna, lichtarzyki srebr-
ne dwa, trybularz srebrny ieden, па іси-
la czyli łódka srebrna ad incensum ser-
vandum cum cochleari pendente na
łaneużku ieden, monstrancya wielka wspa-
niała iedna, monstrancya bracka poła-
mana od moskalow iedna. Puszki у kieli-
chy z patenami: puszka okrągła intus et
ab extra pozłocista iedna, puszka srebrna
intus pozłocista, ab extra mieyscami po-
złoceniem distingwowana z koroną iedna,
kielich intus et ab extra pozłocisty nie
gładki z korunkami takoż pozłocistemi in
labijs we dwóch mieyscach nadłamany in
kappa z kazami iedna, kielich intus et
ab extra pozłocisty ab extra floresarui
srebrnemi distyngwowany ieden, postumeat
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z gałką sine kappa zepsuty sine kapa
ieden, kielichów srybrnych ab intus po-
złocistych, ab extra mieyscami przyozdo-
bionych większych pozłotą cztery, mniey-
szych takowych że cztery. NB z tych
mnieyszych ieden s pateną w Meszkuciach,
drugi w Rykijowie; pateny totaliter pozła-
cane cztery, z tych czwarta circa signum
crucis wyłamana, paten z iedney strony
pozłacanych ośm, z tych iedna w Mesz-
kuciach druga w Rikijowie- Tysiąc siedm-
set piędziesiąt siódmego J. X. Jacewicz
e>; legatione antiąua oddal kielichów no-
vae formae srebrnych intus pozłocistych
dwa, paten a frontp pozłocistych dwa.
Bisiury. Bisiury u N. Panny у zausznice
dwie, pierścień złoty u N. Panny ieden,
bisiury u S. Barbary у zausznice iedne.
Cyna. Lichtarzow wielkich u wielkiego
ołtarza sześć, lichtarzow u ołtarza S- Fran-
ciszka para iedna, lichtarzow małych par

, siedm, ampułek par dwie, tacy z starych
przerobione dwie, chrzcielnica stoiąca z
nakrywką stalową iedna, waskulow poie-
dynkowych do chorych trzy. vasculum
potroyne pro oleis sacris iedne, krzyż
wielki u wielkiego ołtarza ieden, dzba-
nuszków do kwiatów par trzy, dzba-
nuszków farfnrowych dwa. Mosiądz у
żelazo. Lichtarz mosiężny ieden, try-
bularz mosiężny nowy ieden, kociołek
do wody swięconey ieden, kotłów iuż
przebitych para iedna, trąbow do chóru
para iedna, zwonow dużych cztery, dzwon-
ków małych ośm. Cienie. Cieniów szklan-
nych siedm. Lichtarze drewniane. Lichta-
rzow drewnianych żałobnych cztery. Kon-
fessionały. Konfessionaly nowe stolarskiey
roboty malowane dwa, konfessionalow sta-
rych po bokach kościoła pięć. Księgi.
Mszał wielki w szarey oprawie ieden,
mszał także wielki w czarney oprawie
ieden, mszalik nowy z futeralikiem ieden,
agenda iedna, mszalikow rekwilialnych
starych у nowych pięć, agendki trzy,
Ewangehczki dwie. Księgi cliorowe. Msza-
lik in quarto maiori bez początku у kon-
kluzyi ieden, antiionarz stary in folio ieden,

ordinarium missarum w szarey oprawie
ieden, gradualik stary podarty ieden, bre-
wiarz w czarney oprawie z klauzurami
ieden.

Opisanie plebanij Szawelskiey. Przy-
chodząc z rynku wrota na biegunach że-
lazną refą obite, takoż zasuwą żelazną, z
daszkiem tarcicami krytym starym, przy
których fórtka, drzwi na zawiasach z klam-
ką; od tych wrót idąc a sinistris rum
mieszkalny stary, do sieni tego rumu
drzwi na zawiasach z zaszczepką у klam-
ką; wszedłszy do sieni a dextris izba sto-
łowa, do którey drzwi na zawiasach z
zaszczepką у klamką, w niey pomost sto-
larskiey roboty, piec zielona stara, przy
nim kominek, okien w niey dwoie dob-
rych bez ołowiu. Jdąc z tey izby prosto
pokoy sypialny, do którego drzwi na za-
wiasach z zamkiem wnętrznym, w nim
pomost stolarskiey roboty, okien troie, z
pokoiu sypialnego wychodząc po prawey
ręce komora, do niey drzwi na zawiasach
z zaszczepką iedna, w tey okno iedne; z.
tey komory idąc prosto a dextris pokoik
sekretny, do którego drzwi na zawiasach
z zaszczepką, z pomostem prostym. Wy-
chodząc z komory do izby stolowey drzwi
na zawiasach z zamkiem wnętrznym. W
tych wyż wyrażonych pokoiach drzwi wszyst-
kie stolarskiey roboty. Wyszedłszy z izby
stołowey do sieni, z których idąc prosto
izba czeladna, do którey drzwi na zawia-
sach z zaszczepką. piec w niey stara, no-
wego potrzebujący, okno iedne stare po-
wybiiane, bez pomostu żadnego; z izby tey
komora, do którey drzwi na zawiasach z
klamką у zamkiem wnętrznym, w niey
okno iedne. Wyszedłszy z tey izby a si-
nistris kuchnia, do których drzwi na za-
wiasach z klamką, w niey kuchnia, ko-
min z chrostu, gliną lepiony, poniżey
murowany: z tey kuchni idąc prosto drzwi
na zawiasach z zaszczepką. Dach tego ru-
mu tarcicami kryty. Wyszedłszy z tego
rumu po lewey ręce budynek nazwany
niegdyś klasztorkiem, cały opadły, zruy-
nowany, z dachem opadłym, ścianą zgni-
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lą, mniey do mieszkania zgodny; idąc z
tego starego budynku, klasztorkiem nieg-
dyś nazwanego, a sinistris staynia, do któ-
rey drzwi na zawiasach podwóyne stare
połamane, dach dranicą kryty, stary, dziu-
rawy, opadły, po końcu tey stayni pod
iednym dachem staienka. do którey drzwi
na biegunach z zaszczepką. w większey
stayni jasle popsute; idąc od stayni po
lewey ręce swironki dwa у wozownia po-
środku onych pod iednym dachem, drani-
cami krytym, starym, dziurawym, opadłym;
do pierwszego swironka od stayni drzwi
na zawiasach z zamkiem wnętrzaym у
zaszczepką, tarcicami niegdyś wymoszczo-
ny z zasiekami staremi; przy tym swiron-
ku posrzodku wozownia, przy niey drzwi
podwóyne na biegunach stare, połamane,
do drugiego swironka od луі-ot drzwi na
zawiasach.z zaszczepką, tarcicami niegdyś
wymoszczony, w nim zasieków starych
cztery; wyż wyrażoney stayni у swironkow
ściany całe mizerne, miejscami cale wyg-
niłe у ad ruinain naklaniaiące się. Jdąc z
rumu mieszkalnego a sinistris sad, do
którego wrota proste, stare, płotem nieg-
dyś у ostrokolem był ogrodzony, ad pre-
sens zaś cale opadły, zgniły, nowego og-
rodzenia potrzebuiący. Stot składany na
zawiasach ieden, stoi ex uno długi w iz-
bie czeladney ieden, stolik srzedni nie
długi ieden, stolik na kredens ieden,
stołków pięć, szafa czyli kredens ieden,
łóżko iedne, szaragi iedne, portretów na
płótnie dwa, portret na papierze ieden.
Żyta miary Szawelskiey beczek sześć, ?iek
ieden, ięczmienia teyże miary Szawelskiey
beczka iedna, siek pięć, jarki takowey że
miary beczki dwie, sieka iedna, grochu
sieki dwie, soli ośmina solną iedna.

Opisanie browarku у młynku do plebanij
Szawelskiey należących. Idąc z plebanij
prosto na doł browar, do którego drzwi
na biegunach z zaszczepką, w tym bro-
warze mur na dwa kotły, wszedłszy a
dextris łaźnia, do którey drzwi na zawia-
sach z zaszczepką, w niey piec kamienny,
nad którym kaptur murowany poły iedne,

dach teijo browaru przez połowę słomą
pod łopatą kryty, przez drugą połowę
dranicami dobry, takoż ściany dobre;
przy tym browarze powietka у swiniarnik
pod iednym dachem słomą krytym, drzwi
jak do powietki • tak do swiniarnika proste;
idąc od browaru d;> plebanij a sinistris
młynek nowy, do którego drzwi na z iwia-
sach z zaszczepką, na iedne koło z spust-
kiem dobrym, wszystko w sobie malały,
żarna dobre, dach dobry słomą pod łopa-
tą kryty. Idąc z mlynu mimo gaiu olcho-
wego у sadu do plebanij po prawey ręce
slodownik, do którey drzwi dwoie na za-
wiasach z zas/,czepl<ami, w niey piec mu-
rowany w ziemi, dach słomą pod łopatą
kryty. Naczynie w tym że browarze у młyn-
ku znayduiące się. W browarze kocioł
od dwócli beczek ieden, czapka do tego
kotła iedna, trąby trzy. kubeł braźny
ieden, kubły do piwa dwa, kubeł stary
ieden, trąbniki dwa. beczki do odwodku
dwie, pul beczki takoż do odwodku dwie,
ankarek wodczany ieden, leyka drewniana
iedna leyka blaszana iedna, wiadro iedne,
nasadki dwa, naliwacz ieden, ryny trzy,
kubły do zlewania brahy do ziemi wko-
pane stare dwa, dno do kotła iedne, ko-
ryto do piwa iedne, siekiera iedna, rydel
złamany ieden, kubełek mały stary ieden,
we. młynku kublow srzednich starych dwa,
beczka stara iedna, młot żelazny do ku-
cia żaren ieden.

Opisanie folwarku do plebanij Szawel-
skiey należącego. Wchodząc na folwark
wrota proste, od których płot szczepany
iodłowy koło całego folwarku po większey
części opadły, od tych wrót idąc prosto na
górze budynek z dachem całym słomia-
nym pod łopatą krytym; do sieni tego
budynku drzwi na zawiasach z zasuwką
drewnianą, z sieni a dextris izba, do któ-
rey drzwi na zawiasach z zaszczepkami z
obustron у z klamką, w tey izbie piec
szara stara, reperacji potrzebna, przy nim
kominek, w którey izbie okien troie,
stół czworograniasty, ława przez całą izbę
iedna; przy tey izbie komora, do którey
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drzwi na zawiasach z obustron zaszczep-
karni, w niey okno iedne; naprzeciw tey_
izby przez sieni piekarnia, do którey drzwi
na zawiasach bez klamki у zaszczepki, w
którey pjec piekarniana, ławy wkoło, w niey
okna piekarniane. Wyszedłszy z piekarni
a sinistris kuchnia przepierzona tarcicami.
Wyszedłszy z budynku folwarkowego pros-
to na dole syrnica, do którey drzwi dwoie
na zawiasach z klamkami, przy dolnych
drzwiach zamek wnętrzny, z schodami na
dwa piątra, dach dranicami kryty. Idąc
od syrnicy po lewey ręce swironek mały
stary, do którego drzwi na zawiasach z
zaszczepką, w którym zasieków dwa,
dach słomiany stary, nowego pokrycia
potrzebujący; od tego swironka po lewey
ręce swiron z gankiem, do którego drzwi
na zawiasach z zamkiem wnętrznym у klu-
czem z zaszczepką; takoż przy ganku drzwi
na zawiasach z zaszczepką, w którym za-
sieków małych у wielkich sześć; dach dra-
nicami kryty. Idąc od swirna prosto gę-
siarnik, przy którym drzwi na biegunach,
dach słomiany stary, opadły; idąc od
gęsiarnika a sinistris staienka, do którey
drzwi na biegunach z dachem słomianym
opadłym; daley po teyże ręce pod
iednym dachem starym słomianym opad-
łym, cgnilym staynia у chlewkow dwa,
przy stayni wrót dwoie prostych, przy
chlewkach drzwi takoż dwoie na biegu-
nach; idąc przez staynią powietka, z któ-
rey wychodząc obora, do niey drzwi pod-
wóyne na biegunach, dach słomiany nad-
gniły, Idąc z obory na gumno wrota
proste, płotem szczepanyni iodlowym, po
większey części opadłym, wkoło ogrodzone,
w nim przepłotow cztery, od którego prze-
płotu idąc po lewey ręce gumno alias tok,
do którego drzwi na biegunach, dach
słomiany nadgniły, w osieci piec kamienna,
przy toku powieć; idąc z toku po lewey
ręce odryna, do którey drzwi proste, dach
słomiany, z tey odryny idąc do folwarku
takoż po lewey ręce odryna z chróstu, przy
niey wrota proste, dach słomiany stary,
Opadły,

Specifikacya obory, ptastwa у inney
ruchomości w folwarku do plebani)" Sza-
welskiey należącym znayduiącey się. Byd-
ło: krowa biała iedna, wolik alias byczek pło-
wopstry ieden. Koni: koń gniady, stary, chro-
my, kozy stare dwie, koziołek ieden. Świń
maciorek cztery. Ptastwo,—gęsi starych
cztery, gęsior ieden, kaczki cztery, kaczor
ieden, indyków cztery, kurów osm. Miedz.
Kociołek miedziany od wiadra ieden, ko-
ciołek mosiężny dużo stary ieden. Żelazo.
Lichtarz blaszany ieden, letarnia iedna,
petelnia żelazna iedna, kosy dwie. sierz-
pow starych pięć, narogow par dwie, po
przecznicy dwie, narogow bardzo starych
para iedna, sklut stary ieden, świdry do
łat świdrowania dwa, świderek do grab-
low ieden, piłka iedna, kłódki bez kluczy-
ków dwie, siekacz ieden, nożyce do strzy-
żenia owiec iedne, siekiery dwie. Naczynie
drewniane. Kubły do warzywa' trzy, be-
czka do warzywa iedna» dzieża iedna,
wiadro iedne, faski dwie, siek okowany
ieden, kubełek od wiadrow czterech ieden,
beczki do sypania zboża dwie, siewalnia
iedna, necułki stare trzy, misy drewniane
dwie, talerzy dwa, połoniki dwa, stolik
ieden, stołki dwa, krosna cum reąuisitis
iedna, kolotowka iedna. łoszko iedne. ża-
ren dwoie, stepu drewniana iedna. Chusty
czeladne, siermięgi podarte dwie, spodni
starych dwoie, kożuchy stare dwa, koszul
starych trzy...

(Окончанія н тъ).

Изъ акт. кн. Шйвельскаго Земскаго суда за 1795—
годъ Хч 14985 л. 1569- 1584.

№ 37—1795 г. 3 Августа.

Инвентарь им нія Дубяжина. Б льскаго
у зда.

Działo się na gróncie dóbr Dubiażyna
ехекисуі ninieyszey uległech w dworze
tamże będącym dnja trzeciego miesiąca
Sierpnia roku Pańskiego 1795 w przytom-
ności WWch Michała Kuczewskiego, Ra-
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f.iła Wnorowskiego, Jana Szmurly, Igna-
cego Dąbrowskiego у innych nienmiey
opatrznego Jacentego Siderskiego, woźne-
go przysięgłego, toż dzieło ogjaszaiącego.

Ur/ąd komorniczy ziemski ziemi Biel-
skiey, od wielmożnego Antoniego Lucinskie-
go, podczaszego dworu Jeao Królewskiey
mości, rekwirowany, na mocy dekretu są-
du ziemskiego ziemi Bielskiey dnia 17
msea Czerwca roku teraz bieżącego 1795
między tymże wielm. Lucinskiem, pod-
czaszym Jego Królewskiey mości, powo-
dem z iedney. a J. Wielmożnym Andrze-
iem Ii.arwowsk.ira, starostą Narewskira, or-
deru Świętego Stanisława Kawalerom,
pozwanym z drusiey strony, zapadłego,
zapłacenie summy piędziesiąt ośm tysięcy
sto sześć złotych groszy dwadzieścia pol-
skich na rzecz powoda, od pozwanego w
dniu 20 miesiąca Lipca roku teraz idące-
go 1795 wraz z prowizjami podług pra-
wa liczyć się niianemi у luitą złotych
dwanaście pod karą za sprzeciwienie się
dekretowi prawem przeznaczoną, nakazu-
jącego, oraz ехекисуа w przypadku za do-
syć nieuczynienia, urzędu swego komorni-
czego do dóbr Dubiażyna z przyleglościa-
mi J. W. Karwowskiego dziedzicznych у
całkowitego maiątku tamże znaydmącego
się we dwa tygodnie, to iest na dzień
trzeci miesiąca Sierpnia tegoż iako wyżey
roku przeznaczaiącego, na tenże termin
у dzień podług przepisu pomienionego
dekretu do dóbr w akcie wyrażonych, exe-
kucyi ninieyszey uległych zjechawszy, jurys-
dykcją swą urzędowną ufundował,, wszel-
kie bezpieczeństwo prawem obwarowane
ostrzegł, strony stawić się у komparycye
pisać "zobowiązał. Na którym terminie
strona powodowa W. Antoni Lucińśki,
podc/.aszy J. Kr. mści, prawem konwin-
kuiąoy powód, osobiście staiąc, złożywszy
rzeczony dekret, tudzież pilność na termi-
nie dość czynnym, toiest dnia dwudziestego
msca Lipca, roku w akcie wyrażonego do
akt ziemskich ziemi Bielskiey Branskich
względem za dosyć nieuczynienia temuż
dekretowi, nie zapłacenia sobie sumni ka-

pitalnych у od nich należących prowizio-
nałnych luity nakazanych przez иг-go Mi-
chała Kuczewskiego, plenipnłenta swe<ro,
zaniesioną oraz komplanacyą miedzy W .
Woyciechem, Michałem, Stanisławom у
Janem Piotrowskiemi niegdyś (?) W. Macieja
Piotrowskiego Wices Ger- ц-rodz. Branskie-
go synami z iedney. a sobą rekwiruiącym
przez ur. Michała Kuczewskiego plenipo-
tenta swego czyniącym z drugiey strony
zawartą w Bransku dnia 22 msca Lipca
roku ninieyszego 1795 datowaną, w aktach
ziemi Bielskiey powiatu Branskiego dnia
1 msca у roku teraz bieżących, przez też
obydwie strony zaroborowana у utwierdzo-
ną, odstąpienie od tradycji dóbr Dubiaży-
na z przyleglościami przez urząd swoy
komorniczy exekwuiąey. dnia 7 msca Lip-
ca w teraznieys/.ym roku na rzecz tych że
"WWch Piotrowskich w satysfakcyą sum-
my trzystu trzydziestu czerwonych złotych
kapitalney у od teyże pięciuset dwudziestu
trzech złotych polskich у groszy dziesiąciu
prowizyonalney, oraz luity у za kontrawen-
cyą dekretowi onym że należących sporzą-
dzoncy, a ustąpienie sobie praw do tychże
summ służących okazuie у dowodzi, poda-
nia tychże tlobr Dubiażyna z przyległoś-
ciami podług obmowy dekretu wyżey ad-
notowanego domaga się. Przeto urząd swoy
rekwirowany na fundamencie tyle razy
rzeczonego dekretu do podania dóbr Du-
biażyna z przyległościami J. W, Karwow-
skiego. starosty Narewskiego, orderu S.
Stanisława. Kawalera, dziedzicznych sum-
moin W. Lucinskiego rekwiruiąceico przy-
sądzonym uległych, stosownie iak prawo
seyinu Grodzieńskiego 1793 roku o exe-
kucyach przepisane . niieć chcę, przystą-
piwszy, do wyciągnienia z takowych dóbr
intraty udał się. A ponieważ z złożonych
przez urodzonego Ignacego Dąbrowskiego,
folwarku Dubiażynskiego ekkonoma, temiż
dobrami lat pięć dysponuiącego, regestrow
wysiewu żyta ozimego, biorąc proporcyą z
lat trzech, na rok ieden j)o korcy 120,
garcy 13, pszenicy korcy 6, garcy 18 у
puł, tudzież ięczmienia prócz w ogrodzie

35
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zasianego, który poniżej* do intraty wraz
z ogrodami podany będzie, na rok teraz-
nieyszy korcy dziesięć, garcy dwa. owsa
korcy dziewiędziesiąt cztery, gryki korcy
pięć, garcy szesnaście, grochu korcy dwa.
rzepaku garcy dwa, okazuie sit;; biorąc
tedy do intraty żyta ziarn trzy. to iest
korcy trzysta sześćdziesiąt ieden, garcy
siedm. korzec a florenis ośm, pszenicy,
zważaiąc grónta do urodzaiu teyże niespo-
sohne,—ziarn dwie—korcy 13, garcy p:ęć,
jarzynę zaś wszelką, podobnież miarkuiąc
grunta piaszczyste, do urodzaiu mniey
zdolne, na dwa ziarna do intraty biorąc
Jęczmienia korzec ieden a floren, siedm.
owsa korzec ieden a florenis pięć, grochu
kt.rzec a flor. 9, gryki korzec a flor. 7,
rzepaku garniec po groszy piętnaście 1 -
cząc, niemniey siana podług przyznania
ekkonoina, gumienne^o у gromady więcey
nad fór ośmdziesąt cztery na dobrach
Dubiażynskich ukosć się niemogącego. też
fór ośmdziesiąt cztery do intraty rachuiąc
a fórę każdą po złotych siedm licząc, sum-
n i у z wysiewu tak ozimego, iako у inrzyn-
nego wyżey wyszczegulnioneiro у z ukosu
siana pochodzącej*, wraz złączonej', złotych
polskich cztery ty.-iące ośmset trzydzieści
dwa, groszy pięć, denarów cztery у pul
wynoszącej, niemniey z ogrodów częścią
warzywem,, lnem, konopiami, jęczmieniem
zasianych у sadu fruktowe<ro, tudzież
chmielnikow dwóch, iednego w ogrodzie,
a drugiego pod olszyno, mniey opatrzo-
nych, w roku niniiMszym żadne iro użytku
nie przynoszących, podług umiarkowania
swego złotych polskich trzysta, z czystych
zaś dochodów, iako to czynszu dóbr Du-
biażynskich podług niżey osobnego wy-
szczegulnienia złotych polskich pięćset
pięć, z arędy karczmow trzech, iedney za
dworem, drugiey we wsi Dubiażynie,
trzeciej w Dydulach stoiących, iednyin
kontraktem obiętych, iak świadczy tenże
kontrakt przez urodzonego Łopienskiego,
jasnie wielmożnego Karwowskiego, staros-
ty Narewskiego plenipotenta na arędę
wraz z młynem wietrznym niewiernemu

Dawidowi Szymonowiczowi w roku tym
dan}*, łącząc razem łoju kamień a złohch
szesnaście—złotych polskich pięćset sześć-
dziesiąt sześć, tudzież z danin od włościan
dóbr Dubiazyna należących, iako to za
żyta dziakielnego korcy in nuuiero 94,
korzec a flor. 8—złlch 752. za ow â
także dziakielnego korcy tyleż korzec a
fłor. 5—złotych 470. za gęsi sztuk 44 przez
tychże włościan dworowi dawać zwykłych,
sztuka a flor. uno—złotych 44, za kapło-
nów sztuk osimdziesiąt ośm, sztuka a gro-
szy 20—złotych 58, groszy 20, za jay kop
siedm у sztuk czterdzieści, kopa a flor.
dwa—złotych czternaście, groszy dwadzieś-
cia, za podwod boiarskich naydaley do
Warszawy, dworowi odbywać się po winnych,
złotych dwieście szesnaście, za nabiał od
krów pięciu cielentnycli, rachuiąc od każ
dey na rok cały po złotych ośmnaście—zło-
tych dziewię lziesiąt, za welne od owiec
starych sztiiiv 39 na gróncie przy p >sses-
syi tradytora pozostać się niaiących, prócz
sztuk 90 przez urodzonego Fabiana Ło-
pienskiego jasnie W. K-irwowskiego, sta-
rosty Narewskiego, plenipotenta przy ni-
nieyrfzym podaniu excypowanych, od każ-
dey sztuki po złotym iednym — złotych
trzydzieści dziewięć, od рз/.czoł pni dwóch
w ogrodzie znayduiących się a florenis
trzy—złotych sześć. Takowe tedy summy
wyżey wyszc/.egulnione w ogul zebrawszy
у zlikwidowawszy ze ws/.elkich dochodów
у srzodeł dóbr Dubiazyna z przyległościa-
mi pochodzące razem zebrałyśmy у zalik-
widowawszy sumniy ogulney na' intrate
<lobr Dubiazyna z przyległościami złotych
siedm tysięcy ośmset dziewiędziesiąt siedm,
groszy piętnaście, denarów cztery у pul
polskich wynoszącey wynayduie, po wyciąg-
nicniu bowiem у wynalezieniu intraty
ogulney do opisania expensow nieodbi-
tych gruntowych wytrącenia, onych że
wyszczegulnienia, powinności czynszów у
danin od włościan dóbr Dubiażynskich po-
chodzących у należących zabrał się w spo-
sobie następującym.
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Opisanie expensow gruntowych, do wytrącenia od intraty należących, z dóbr tychże

pochodzących.

Dziesiątego grosza do skarbu . . . . . . . .

Podymnego z dymów dworskich na ratę a fl. 5

Zasługi:• ekkonomowi na rok

„ podlesniczemu ditto .

Ordynarya wspólna ekkonomowi у podlesniczemu:

Żyta korcy 16 a fl. k. ieclen 8

Pszenicy kor. 1 gar. 16 a fl. 12

Jęczmienia kor. 8 a flor. 7

Gryki kor, 2 a flor, 7

Owsa korcy 12 a flor. 5

Wieprzów karmnych 2 a flor. 30

Baranów 4 a flor. 8

Masła faska a flor. 18

Soli car. 16 гаг. a flor. 1

Cena distinctim.

Złote.

393

10

200

100

128

18

56

14

60

60

32

18

16

Grosze.

24

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Summa suramaruin

Złote.

—

—

—

—

—

—

—

-—

—

—

—

1105

Grosze.

—

—

—

—

—

—

—

—

• —

—

24
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. Dla (jumiennefjo у pastucha ordynarya:

Żyta korcy 8 kor. ;i fl. 8 . . . . . . .

Pszenicy даг. 3 gar- ;i fl. . . . . . .

.Jęczmienia kor. 4 kor. a fl- 7

Owsa kor. 1 gar. 8 a flor. 5 . . . . . . .

Grochu korzec 1 a flor. 9

Gryki gar. 24 .

Wieprz chmlziec

Sukmanow 2, 1 л flor. 10

Bótow par 4 a flor. 3

Soli gar. 7 -ar. a flor. 1 . .

Na cliiisty. czapki у pisy

('ona (listinctim.

Ziole..

64

3

28

6

9

5

15

20

12

7

18

Gro-ze.

—

—

—

T/2

Siinima suiiiinarum

Złote.

_

—

. —

—

—

—

—

—

—

187

Grosze

—

—

—

• - •

—

—

—

—

—

15

Wyże у wmczegulnione opłaty у ехреп-
sa gróntowe należycie opisawszy na sum-
nię wraz zniesioną tysiąc dwieście dziewię-
dziesiąt trzy złotych, groszy dziewięć pol-
skich czyniącą, zredukowawszy taż sum-
mę od ogulney suminy złotych siedmiu
tysięcy ośmiuset dziewięd/.iesiąt siedmiu,
groszy piętnastu у denarów czterech у
pul polskich, odtrąciwszy sumnifj sześć

tysięcy sześćset cztery złotych, groszy sześć,
. denarów cztery у pól polskich z dóbr

Dubiażyna z przyległościami pochodzącą
za czystą na wytrzymanie suinmy 58106
złotych, groszy 20 polskich, kapitalney у

• od niey poniżey zalikwidować się mianey
należącey prowizyonalney W. Lucińskiemu,
podczaszemu Jego Król. mości tradowne-

dóbr Dubiażyna posssessorowi stanowi.
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Wyszczegulnienie powinności у danin włościan wsi Dubiażyna, Dydulow у Оіехе
Boiarskiey zwanych do dóbr у folwarku Dubiażynski ego należących na terminie ziaz-
du urzędu komorniczego ziemskiego /леті Bielskiey dnia 3 msca Sierpnia 1795 roku.

1 wieś Dubiażyn.

Iwan Tomczuk

Wasyl Trochimczuk

Hrehor Łuszczynski . . . . . .

Tomasz Moskaluk

S/Aipron Oi-opiuk

Stach Łuszczynski

Samuyło Pawluczuk

Dmiter Skowronczuk • • •

Prokopowa wdowa

Adam Owerc-zuk . . . . . . . .

£ukian Pułtoniuk . . . . . .

Dmiter Tomczuk

Hrechor Marczuk . . . . . .

Stępan Antoniuk woyt . . . .

Ouchim Łuszczynski . . • . .

Leon Szeroka

Powinność.

Mę-
ska.

Dr

3

3

3

3

3

3

3

3

—

3

3

3

3

3

3

3

Bialo-
głow-

ska.

i i e.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Czynsz.

Z
ło

te
.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

G
ro

sz
e.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ży

K
or

ce
.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

t o.

G
ar

ce
.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Owies.

K
or

ce
-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

G
ar

ce
.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gęsi.

S z

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 .

1

Kapło-
ny.

t U

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Jaja.

к i.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

!O

10
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Wasil Petruczuk

Oles Jakubiuk

Semen Kiismierzuk

Tomko Tomczuk

Oleś Marciniuk

Eoman "Wolosiuk

Iwan Pawluczuk

Stach Kuśmieruck . . . . . .

Оіехіеу Jakoniuk

Hrechor Hrcczuk

Mikolay Wasyluk

Ichnat Owerczuk . . . . . . .

Tomko Jakubiuk

Michalko Serelucha

Troh i in Tomczuk

Hrehor Wasiluk

Iwan Махутіик . . . . . . .

Lewko gumienny bez powinności
у daniny

Simima powinności - .

Powinność.

Mę-
ska.

Dn

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

—

Biało-
głow-

ska.

i e.

3

3

3

3

3

3

3

3

3V

3

3

3

3

3

3

3

3

—

Czynsz.

•

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

115

ó

p

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Ż у

•
o

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

66

t o.

p

S

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Owies.

ó
p
o

M

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

66

o

Je

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gęsi.

S z

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

Kaplo-
nv

t u

2

2

•2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

' 2

2

2

66

Jaja.

к i.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

330
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2 wieś Dydule do tegoż fol-

warku należąca.

Ostapko Górko

Iwan Szeroka

Icbuat Marciniuk

Махіт Jakoniuk

Iwan Mikitiuk

ЗІІГОП Górka

Autocli Moskaluk

Jakub Marciniuk

Hrelior Seroka . . . . . . .

Józef Махітіик

Daniło Hrehoruk

Hrelior Махітіик

Jan Wasiuk

Jan Antoniuk

Sumina powinności .

Powinność.

Mę-
ska.

Dn

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

Biało-
głow-
ska.

i e.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Czynsz.

ó
с

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3-

3

47

5
с

&

15

-

—

—

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Ż y t o .

a.
P
o

M

2

2

2.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

i-

s

—-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Owies.

6

o

M

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

o

s

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gęsi.

S z

1

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Kapło-
ny.

t U

2

—

—

—

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

Jaja.

к i.

10

—

—

—

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

110
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3 wieś Оіехе Boiarska do tegoż folwarku Dubiażyn-

skiego należąca.

Piotr Jakubiuk

Harasim Jakubiuk

Wasyl Korniluk

Л іеготіеу Hawłosiuk

Tomasz Hawlosiuk

Andrey Onupiuk

Wieś Dyclule w Jakuboskicli:

Stopan Tomczuk - •

Osyp Krawezuk

Josyp Szaraburda

Summa efficit

C3.2 «2

24

24

24

24

24

24

24

24

24

• —

C z y n s z.

Złote.

38

38

38

38

38

38

38

38

38

342

Grosze.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Niemniey tychże boiarow powinnością
każdego iest, ażeby gruntu po 3 morgi na
jarzynę у oziminę corocznie zarobić, po trzy
broń posyłać у po iedney podwodzie do
Warszawy, lecz za nieodbycie takowey pod-

róży po złotych 24 dworowi (iuż do intra-
ty zaciągniono) płacić maią, czyli też po-
bliższemi podróżami przez dwór będąc uży-
temi powyższey podróży wydostarczaiącemi
przez tenże dwór kompensowani zostaną*
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Tabella - ogulney powinności у wszelkich danin włościan wsi Dubiażyna, Dydulow у
Оіехе Bojarskiey zwanych, do folwarku Dubiażynskiego należących.

Wieś Dubiażyn

Wieś Dydule

Wieś Оіехе Boiarska . . .

Summa summarum • •

Inne powinności zdawna przez włościan
wyżey wyszczegulnionych odbywać się
zwykle, jako to gwałty do żniwa po dni
dwanaście od każdego gospodarza, prócz
boiarow, których powinność wyżey wymie-
niona iest, nie mniey stróża dzienna z
pańszczyzny ciąsłey wytrącana, a warty
nocne w osobach dwóch z powinności peł-
nione bydz raaią.

Urząd tenże komorniczy ziemski ziemi
Bielskiey exekutoryalny po wyciągnieniu z
dóbr Dubiażyna у przylegfościow iego
intraty, ustanowienia oneyże, wyszczegulnfe-
nia powinności, czynszów у danin od włoś-
cian tychże dóbr należących do opisania
inwentarza у sytuacyi takowych dóbr przy-
stąpi Ї.

Inwentarz dóbr Dubiażyna у wsiow do
niego przyległych, budowisk dworskich у
poddanskich ogulnie wszystkich, tudzież
ludności poddaństwa, załogo w dworskich
у własnego onych maiątku z wyszczegul-
nieniem każdego z osobna na dobrach
tychże Dubiażynie dnia 3-go msca Sierpnia
roku 1795 przez urząd komorniczy ziem-
ski ziemi Bielskiey exekutoryalny istotnie
sporządzony, і.чко następnie.

A naywprzod idąc groblą brama podwóyna
ze dwoma fórtkami na biegunach drewnia-
nych, po prawey ręce druga brama między

Powinność.

Mę-
ska.

Biało-
głow-
ska

D n i e .

96

42

138

99

42

141

D
ni

e 
gw

ał
tn

e 
bo

-
ia

rs
ki

e 
m

ęs
ki

e
у 

bi
ał

og
ło

w
sk

ie
.

21Є

216

Czynsz.

ó
•s

115

47

342

505

o
SJ
co
O
S-c

Ф

15

15

Ż y t o .

ó
S-'
с

M

66

28

94

ó

£

• —

Owies.

ó

66

28

94

©

1

1

Gęsi. Kapło-
ny. Jaja.

S z t u k i .

33

11

-

44

66

22

88

330

110

440

sztachetami do officyny, z korytarzami dwo-
ma, z pokoiami pięcioma, spiżarnią у kuch-
nią; wchodząc na korytarz od wschodu słońca
drzwi podwóyne, nad temi drz»viami okien-
ko niewielkie, szybka wybita. Do pokoiu
drzwi poiedyncze malowane żółtą у zieloną,
w którym pokoiu stoi na stelugacli sto-
larskiey roboty, kredensik przy progu z
szufladką iedną, czerwoną malowany, przy
którey antabka żelazna, okien dwie pod-
wóynych z zawiaskami, rogownikami у z
zaszczepkami; w tych oknach szyba iedna
wybita, komin murowany, w kominie bla-
cha żelazna do zamykania z prętem że-
laznym, na kominku wilków niewielkich
dwa. Do drugiego pokoiu pobocznego drzwi
takież, w tym pokoiu stoi ieden, okno
iedno, łóżek dwie, kominek taki iak w
pierwszym pokoiu у z blacho; w tych po-
koiach obicia na płótnie różnemi kwiatami
у kolorami malowane, z meblami zielonemi,
piec do tych pokoiow biały polewany, na
trzy skrzynie stawiony, z prętami żelazne-
mi, na którym piecu w drugim pokoiu
koronki niemasz; w tymże pokoiu portre-
tów na płótnie malowanych różnych świę-
tych sześć; z tego pokoiu drzwi na kory-
tarz takie iak у w pokoiach, drugie z ko-
rytarza na ogród niemalowane, z tego
korytarza okno do kuchni z drzwiczkami

36
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podwóynemi na zawiasach у zakrętkami
żelaznemi, malowane biało, bez szkła. Z
tego korytarza do pokoiu pobocznego
drzwi na zawiasach żelaznych, okien dwie,
piec biały, komin murowany . szafiasty,
iedna ściana od kuchni murowana, na
trzech ścianach obicie papierowe, lamperye
od spodu, drzwi, uszaki, ramy popielatą
malowane. Wchodząc na drugi korytarz
od zachodu słońca drzwi podwóyne, nad
któremi okienko z iedną szybą wybitą, na
tym korytarzu szafnrnia z przegrodami
sześcioma na lęgu miny. z zawiasami trze-
ma, z zaszczepko у proboianii dwoma; z
tego korytarza dr/.wi do szpiżarni, w tey
szpiżarni stół ieden na stelugach, szanek
ieden stary, to iest miara, tłuczka bez
wierzchnika, miarka dwugarcowa, policzek
trzy, czwarta wisząca na sznurach, w tey
szpiżarni okno iedne tak okute, iak у dru-
gie- Do pokoiu drugie drzwi po prawey
ręce malowane biało popielatą, w tym po-
koiu stołów trzy na stelugach stolarską
robotą, okien dwie dobrych z zawiaskami,
rogowniczkami, z zaszczepkami, haczykami
żelaznemi, komin murowany, w którym
blacha do zatulania. Do drugiego pokoiu
drzwi takież, w tych pokoiach piec ziolo-
ny na prętach żelaznych na trzy skrzynie
stawiony, na którym koronka około iest,
w tych pokoiach obicie na płótnie różnenii
kolorami malowane. Z tego korytarza po
lewey ręce drzwi do kuchni, w tey kuchni
stołów dwa. ieden na słupkach dwóch,
drugi na zawiasach z stelugą iedną, z
zaszczepkami trzema, te stoły przy ścia-
nach. Kuchnia murowana, wilków żelaz-
nych dwa z drągami dwoma, faierek dwie
murowanych z prętami żelaznemi, w tey
kuchni znayduie się naczynia: kociołek
piwny, stary, zły, łatany, z iednym uchem,
cebrów trzy, szaf liczek ze dwoma uchami
ieden, zly, dzieża stara iedna, dzieża duża,
zła, dziurawa, stępa iedna, okien dwie
wielkich; z tey kuchni na góro schody,
nad któremi drzwi z zawiaskami, skoblem
у proboiami dwoma żelaznemi, na tey gó-
rze skrzynka na zawiasach stara, zła; gó-

ra druga przepierzona tarcicami starcmi,
do które у drzwiczki na zawiasach, skob-
lem у proboiami dwoma, żelaznemi bez
zamku. Drzwiow wszystkich u tych officyn
12, zawiasy u wszystkich pasowe, z zam-
kami у antabami fraiicuskieini, kluczy do
tych zamków dziewięć, u iednego klucza
piurko ukręcone. W tych pokoiach krzeseł
skorą czerwoną wybijanych 12, ganków
przed te mi offi cynami dwa, ztylu od og-
rodu trzeci, po trzy gradusow, lecz niek-
tóre nadpsute, na tych gankach pokrycie
złe, dziurawe, w tym zabudowaniu podło-
gi у połap z , tarczyc układany dobry,
iednak dziur dwie wyłamanych, kafel ieden •
rozpadnięty na dwoie. Okiennic podwóy-
nych wszystkich na zawiasach, krukach, z
przesmykami у z zaszczepkami iedynaście.
Dach nad tymi officynami gontami pobity
dobry, na którym drabin dwie starych,
dymników murowanych, nad dach wy-
wiedzionych trzy; około tych officyn у po
węgłach rogowych dla gnicia tarcicami
obite. Wtyle tych officyn na ogrodzie od
drogi prewet pokryty drewniany. Na prze-
ciwko tych officyn stoi szpichlerz o dwóch
przepierzeniach, stary, dobry, z wystawą,
pod którą podłoga ułożona z dylów sta-
rych, pod tą wystawą stoi magiel z. wszel-
ką należytością, tamże baba od kataru z
obręczami dwoma, z podoskami trzema że-
laznemi. Wchodząc do komory od wscho-
du słońca drzwi dobre na zawiasach, kru-
kach z zaszczepko proboiami dwoma z
zamkiem у kluczem dobrym wiszącym, w
tym szpichlerai zasieków z tarczyc prze-
pierzonych z przegrodami pięcioma, na
górę schody, na górze tafel po obódwoch
stronach, z tarcic przegród siedymnaście,.
obręczy niewielkich kop trzy, mniey lub
więcey, lina od kafara iedna, okseft stary
z ieduym dnem ieden, nakrywow od ka-
dzi cztery, dwie dobrych, a dwie poszcze-
panych na kawały, poiazdow od szkuty
dwanaście, klepkow dębowych nie opraw-
nych starych trzydzieści. Na tym s/.pich-
lerzu w szczytach okienek dwie. nie du-
żych, w których iedna szyba stłuczona.
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beczek pięć, okiennic od folwarku pogo-
rzafego 4, zawiasów cztery, trynog ieden,
fas na mąkę pięć, kadłubów dwa, piła ;

podłużna stara iedna, beczek od smoły 2,
bańka plecianna dziurawa iedna, stongiew-
ka od warzywa iedna, solanek 3. kadka
od piwa iedna, pulkorce iedne, ćwierć '•
iedna, okute żelaznemi obręczami, szkła
arkuszow całych dwadzieścia ieden, w

'sztukach czyli kawałkach do arkuszy sied-
miu mniey lub więcey. kwater od spalo-
nego folwarku nadpsutych siedm, u któ-
rych szyb cztery wybitych, pieśnią 1,
szczotka do przędziwa, żelazna 1, borakow
dwa osadzonych, szalki do ważenia przę-
dziwa, stół kuchenny bez stelugow ieden, >
topór stary ieden, banora od szkuty czer-
wona z krzyżem białym iedna. Od zacho-
du słońca druga komora, drzwi na zawia-
sach, krukach, z zaszczepkami у proboia- :

mi dwoma, w tey komorze schowanie P.
Gostyńskiego, zamkiem iego zamknięta, a
skarbowy ieden zamek wiszący; nad tym
szpichlerzem dach stary, dobry, koło tego ^
szpichlerza pod sztachetami od schodu slon-
ca leży osiny grubey dwa kawały. Idąc do
obór od szpichlerza brama z iedną fórt-
ką sztachetow kawał po ona pól bramy. Obo-
ra trzykwadratowa, w którey drzwi pod-
wóynych sześcioro na zawiasach у krucz-
kach żelaznych, u każdych drzwi po parze
tylko będących, z' czwartey strony od za-
chodu słońca ściana, przy którey ścianie
drzwi podwóyne na zawias:ich у krukach
u spodu będące. W srzodku obory przy
tey ścianie chlewkow małych z drzwiczka-
mi dwa, drabin dla zadawania pastwy
bydłu około ścian wielkich у małych trzy-
naście, żłobów wielkich у małych siedm,
koryto dla cieląt do poienia iedno, szkop-
kow do doienia krów dwa, w srzodku obo-
ry dylów starych trzy, ryny kawał, w
iedney oborze tarczyca dłuira na police
położona, drugiey scin iedon. Idąc od obo-
ry do gumna brama stara, między płotem
pleciannym, za tą oborą od zachodu słoń-
ca stodoła stara pochylona z dwoma kle-
piskami, troygi na biegunach drzwiami

podwóynymi, z iednemi staremi, w których
u spodu dziura, wierzch na tey stodole
stary dziurawy; u iedney stodoły drzwi z
zaszczepką, z proboiami dwoma, z zam-
kiem wiszącym у kluczem; na tey stodo-
le oderwano łatę iedną, przez co stodoła
gnije. Itein od pułnocy stodoła dobra o
trzech klepiskach, drzwi sześcioro podwoy-
nych na biegunach, przy troygu drzwiach
zaszczepkow 3, proboiow sześć, zamków
wiszących dwa z kluczami, trzeci bez
klucza, z tyłu. drągami się zamyka
na zaszczepili; poszycie nad tom stodołą
dobre. Daley od pulnocy szopa stara po-
chylona o iednym klepisku, z dwoygi drzwia-

•mi. na którey dach stary, zły, reparacyi
potrzebuiący. przy iednych drzwiach zasz-
czepką z dwoma proboiami; przy tey szo-
pie plewnik z przegrodami czteroma bez
połapiu, podłoga mieyscem wygniła, a w
czwartey niemasz, drzwiczkow małych dwoie
z proboiem iednym; przy tym plewniku
staynia plecianna dobra, do którey drzwi
podwóyne na biegunach z zaszczepką у
proboiami dwoma, bez zamku; w tey stay-
ni drabin trzy, żłobów cztery,' podłoga na
trzech częściach stayni, nad tą staynia
poszycie częścią słomą, częścią trzciną,
iednak reparacyi potrzebuiące; w tey stay-
ni kołow dębowych na przęstrzu kop trzy
mniey lub więcey; na przętrzu tymże sanie
stare у pulkoszka kawałek. Posrzodku
gumna spichlerz nowy podmurowany o
dwóch komorach у korytarzu, przed któ-
rym gradusow dwa; wchodząc do szpich-
lerza drzwi nowe z zawiasami у krukami,
z zamkiem у kluczem francuskim, z za-
szczepką у proboiami dwoma, drzwi do
obydwóch komór na zawiasach, krukach» z
zaszczepkami dwoma, proboiami czteroma.
W tym szpicli lerzu całym połap у podłoga
nowy, okien wszystkich ośm o czterech
szybach, w iednym oknie szyb dwie, roz-
bitych na dwoie, dobre. Idąc na górę
schody, na którey zasieki po iedney tarci-
cy stawione, na tey górze okno iedno z
ośmioma szybami, a na drugę okna dziu-
ra. Na tey samey górze dachówki mniey
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lub wiccey kop 20, w tym szpichlerzu
kadź duża iedna, ławka iedna. zydel у
tapczan. Od zachodu słonca у stayni, idąc
do sklepu plot z żerdzi tartych, w któ-
rych wrota podwóyne na biegunach. Йкіер̂
murowany podwójny, do którego drzwi
troie nowych na zawiasach, krukach z
zaszczepkami trzema, proboiami, sześ-
cioma; w tym sklepie tarcic dwie na
mleko у z legarami sześcioma, nad tym
sklepem dach nowy snopkami poszyty.
Idąc od sklepu na dziedzińcu dymników
dwa /. pogorzałego folwarku z piecami.
Daley idąc sernik na czterech słupach no-
wy, tarcicami pokryty, z schodami ze sztan-
kietow starych, do którego drzwi na bie-
gunie z zaszczepko у proboiami dwoma, w
tym połic/.kow sześć. Daley idąc studnia
ocębrowana stara, żuraw у klucz nad nią,
przy którey krypa na dwóch przekładach.
Daley idąc chlewkow trzy, od dziedzińca z
drzewa, ztyłu у szczytów plecianne, drzwi
dwoie na zawiasach, krukach, z klamkami
у proboiami czteroma, nad iednym chlew-
kiem połap z żerdzi tartych у tarczyci
iedney ułożony, na których poszycie dob-
re nowo. Daley idąc osrrod różnenii owo-
cami zasadzony, do którego brama ze
dwoma fórtkami, w tym ogrodzie pszczół
starych pni dwa у chlewek przy płocie
drewniany dla drobiu, na dziedzińcu drze-
wa tartego sztuk ośmdziesiąt у iedna, słu-
pów oprawnych sosnowych sztuk cztery-
naście, tarcica iedna, łat tartych sztuk 12,
opoikow od tarczyc dwa, balk stary ieden.
Ploty tak około dziedzińcu jako też ogro-
dów, sadu у grodziow częścią plecianko,
częścią żerdziami, a w małey części szta-
chetami z.-igroclzone dobrze.

Ogrody dworskie. Naywprzod w tyle dwo-
ru zagonów siedm szerokości około dwuch
prętów, długości około sążni piąciu kono-
piami, a reszta ięczmieniem zasiany. Da-
ley ku chmielnikowi w większey części
ięczmieniem, zagonów zaś sześć kapustą,
zaironow pięć t\tuniem b.ikunein zasadzo-
ny, na grodzi zaś zagonów iedynaście,
blisko fetaią przez puł prosem i warzy-

wem, a przez pul anyżem zasiane, gdzie
proso у anyż zewszystkim przepadło. Da-
ley chmiftlnik -długości około staia, a sze-
rokości pułstaia w sobie maiący, który
chmiel robactwo ziadlo. Za tym cłmiiel-
nikiem około obór у stodół ogród warzy-
wem zasiano zagonów 40 у dwa, reszta
zaś ięczmieniem, lnem у grochem zasia-
ny. Za tym ogrodem wypust duży z iedno
stronę dobrym płotem ogrodzony, z drugą
stronę rzeczką opuszczony. Powracaiąc ze
dworu groblą do wsi. Dubiażyna poddan-
skiey na lewą stronę karczma nowa, dob-
ra, bez wiazdu, frontem na południe sto-
iąca, dranicami pobita, który dach repa-
racyi znaczney potrzebuie; wchodząc do
sieni drzwi na biegunach, u izby zaś na
zawiasach, daley zaś z izby do alkierza, у
z alkierza do komory, niemniey z komory
do sieni drzwi na biegunach drewnianych
z zaszczepkami у proboiami. u tychże drzwi
będącemi; w tey karczmie stołów prostych
dwa, ieden większy, drugi mnieyszy, ław
dwie, zydel ieden, piec z kafłi prostych
szary, komin mularską robotą, dymnik z
wierzchu nadmurowany cegło; w tey karcz-
mie okien cztery, po większey części nad-
psute, deszczkami pozaprawiane, policow
prostych cztery. Przez drogę naprzeciwko
tey karczmy kuźnia nowa, dachówko po-
kryta, dymnik murowany, do tey kuźni
iest u żyda miech kowalski, szparog cudzy
zastawny u imści pana ekkonoma у mło-
tek durszlak, do tey kuźni drzwi na za-
wiasach у drugie do komórki także na
zawiasach у komin murowany. Za groblo
od teyże karczmy za mostkiem browar, w
którym drzwi dwoie na zawiasach żelaz-
nych, dymnik zwierzchu nadinurowany,
okien u hoznicy niemasz; przy tym bro-
warze chlew wtyle dla bydła płotem ople-
ciony, przez puł na podłodze, drzwi pod-
wóyne, które podłoga у drzwi złe; w rogu
tego browaru studnia ocembrowana у żu-
raf zakopany, na sosze ryna do tegoż
browaru, w rogu tey studni na prawe
rękę budynek z okrąglaków у z drze-
wa tartego, z dwoma komórkami у pola-
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piem żerdzianym nowo postanowiony, u któ-
rego drzwi poiedynczych troie, a u ziemi
składane, ale wszystkie na biegunach
drewnianych, dymnik postanowiony nowo,
ale nie dokończony, okienko w małych tr/.y,
komin у piec z cegły mularskiey roboty.
Ten budynek nowo poszyty.

Idąc groblą do wsi przez mostek, przyszedł-
szy do wsi Dubiażyna na lewą rękę budynek
dobry, słomo pokryty, w którym mieszka Iwan
Tonic/uk, u którego drzwi troie na biegu-
nach drewnianych, okienkow trzy małych,
pobitych, dach na tym budynku stary, lecz
dobry, przez ulice stodoła drewniana z
poszyciem mizernym, drzwi poiedyncze
mizerne, przy którey szpicli lerzy к z pod-
łogą у polapietn, drzwi na biegunach z
skoblem żelaznym; przy tym szpichlerm
chlewkow dwa, te zabudowanie słomą po-
kryte mizernie, w rogu tych chlewkow
studnia ocembrowana. z żurawiom zakopa-
nym. Ten gospodarz ma żonę z dwoy<ri
dziećmi synem у córką, wotów parę iedną
swych własnych, krowę iedną, świnie iedną
owiec starych 6, młodych 4, woz wolowy
dobry, socha z sosnikami, brona, siekiera
у kosa iedna. Wasyl Trochimczuk, wdo-
wiec, Tekla córka trzy lat, Taras syn dwa
lat maiące, Paraska matka stara; ma wo-
Iow parę iedną krowę iedną, owiec starych
cztery, młodych dwoie, świnie iedną, wo/.,
socha z sosnikami, brona, siekiera; bu-
dynek dobry nowy, drzwi do niego dwoie
na biegunach drewnianych, okienek trzy,
po części powybijane szybki, poszycie na
tym budynku dobre; przez ulice gumno,
stodoła drewniana waląca się, drzwi po-
iedyncze, dach snopkami poszyty, zły, wa-
lący się; przy tey stodole chlewkow ple-
•ciannych z poszyciem dwa, drzwi blagich
troie bardzo złych, na tymże gumienku
szopka na słupach pleebinna, dobrze po-
szyta bez wierzejow. Hrehor Łuszczyński,
Hapka żona, Iwan syn lat 8, Cliwedora córka
lat 6. Wasyl brat lat 25 maiący, wołów
parę iedną swoich, krowę iedną, owiec
starych cztery, młodych cztery, świnie
iedną, woz, socha z sosnikami,. kosa, sie-

kiera; budynek nowy dobry, słomą poszy-
ty, do którego drzwi dwoie na biegunach,
okien trzy poczęści złe powybijane, stół
ieden, ław dwie. przy tym budynku ko-
mórka, u niey drzwi na biegunie, nad któ-
rym zabudowaniem całe poszycie; na tym-
że podwórzu studnia ocembrowana у żu-
raw zakopany: przez ulice stoi stodoła
plecianna. drzwi podwóyne złe. chlewkow
dwa także z plecianki stare, złe, walą się,
nad tym zabudowaniem poszycie z gróntu
złe. Tymoch Moskaluk, Maryanna^ żona,
Iwan syn lat 19, w. służbie, Harasim lat
14 takoż w służbie, Hrehor lat 12 у Iwan
lat 3 synowie, Paraska rok ieden córka
maiąca, wolow para iedna. krowa 1. by-
czek 1, owiec starych 7, młodych czworo,
prosie iedno, woz .dobry, socha z sosnika-
mi, brona, siekiera; budynek dobry, do.
którego drzwi dwoie na biegunach drew-
nianych, poszycie na tym budynku dobre,
przez ulice stodoła drewniana, drzwi poie-
dyncze, nad tą stodołą dach zły, przy tey
stodole chlew plejianny, drzwi poiedyncze,
dach na tymże chlewie przez puł zły.
Supron Onopiuk oyciec, Wasyl syn gospo-
darz, Maryanna Supronowa żona. Śemen
lat 10 syn у Махуш lat. 7, Paraska córka
lat 2, wolow para. koń ieden, krowa ied-
na, owiec starych 7, młodych 4, świń dwoie,
woz, socha z sosnikami, brona, kosa, sie-
kiera; budynek mieszkalny z komorą у
poszyciem dobrym, u którego drzwi dwoje
na biegunach drewnianych, w tey izbie
ław dwie, stoi ieden, okien niewielkich 4
po częs'ci powybijane, na podwórzu studnia
ocembrowana у z żurawiem, przez ulice
stodoła drewniana pochylona, drzwi poie-
dyncze, przy tey stodole szpichlorek. u
którego drzwi dobre z zaszczepką у pro-
boiami, chlewkow dwa drewnianych, trzeci
plecianny stary zły? na których dachy re-
paracyi potrzebuią. Stach Łuszczynski,
Maryanna żona, Iwan syn lat 6, Охепіа
córka lat 8, у Anna córka lat dwie, Os-
tapko brat, Paraska żona, niaią w.iłu ied-
nego swego, drugiego pańskiego, krów
dwie, owiec starych 6, młodych 4, świnie
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starą iedną, woz. sochę z sosnikami, bro-
na, siekiera; budynek z prz\scionkiem,'do
których drzwi troie dobre, poszycie na ''
tym zabudowaniu dobre, chlewkow ple- :
ciannych starych z drzwiczkami staremi ;
ziemi; przez ulice stodoła plecianna, u |
którey drzwi podwóyne dobre у dach dob- :
ry, przy którym chlewkow dobrych dwa z
poszyciem przez pul złym. Samuylo Paw-
luczuk, Olexija żona. Eoman zięć, Zofia
żona, Mikołay syn lat 3, wolow para ied-
na, krowa 1, owiec starych 6, mło-
dych 3, świnia iedna, woz, socha z sos- ,
nikami, brona siekiera; budynek z przy-
scionkiem. drzwi troie na biegunach drew-
nianych, okien trzy po części powybijane,
przy tym budynku chlewów trzy plecian-
nych z drzwiczkami dobremi, nad iedriym
dach dobry, na drugim у budynku zły,
stary, reparacyi potrzebuiący, stodoła przez
pni drewniana, a przez pul płeciana,
drzwi poiedyncze złe, przy którey sto-
dole chlewkow plecianych trzy z da-
chami staremi, na tym gumnie szpieh-
lorek z zamkiem wnętrznym у skoblem
do zamykania, na nim poszycie dobre.
Dmiter Skowronozuk, Fruzyna żona, Jakub
syn lat dwa, Paraska matka, ma wołu
iednego swego, konia 1, krowę 1, owiec
starych pięć, młodych trzy, świń dwie,
woz, sochę z sosnikami, bronę, siekierę,
kosę; budynek z przyścienkiem, do które-
go drzwi troie na biegunach drewnianych,
który budynek stary, poszycie na nim dob-
re, przy tym budynku chlewów trzy drew-
nianych przez puł, a przez puł plecian-
nych, dwa starych a trzeci się wywraca,
poszycie na nich niezłe, daley stodoła
plecianna stara, waląca się, z drzwiami
poiedynczemi у dachiem złym- Prokopowa
wdowa, Anna córka, ma wola iednego,
owiec starych trzy, młodych dwie, świnie
iedną, woz, sochę z sosnikami/ bronę,
siekierę; budynek mieszkalny stary, wcho-
dząc do niego drzwi na biegunach drew-
nianych, okien cztery, po części powybija-
ne, ław 2, stół ieden; za budynkiem tym
przyscionek, gdzie owce stoią, drzwi u

niego dobre, daley przy tym budowisku
chlew plecianny stary, poszycie na nim
niezłe, przez ulice stodoła pleciańna,
drzwi u niey podwóyne. dach dobry, przy
którey stodole chlew plecianny z drzwiami,
który cały nic niewart, zły. Adam Ower-
czuk wdowiec, Paweł syn, Hryppa żona.
Iwan. Semen synowie, Maryanna у Fruzy-
na córki, Omelan takoż syn у żona iego,
wolow parę ma iedną, konia iednego.
krów dvyie, owiec starych 8, młodych 6,
świń dwie, sochę z sosnikami, woz ieden,
bronę, kosę, siekierę; budynek u niego z
przyscionkiem, do którego drzwi troie na
biegunach, w tey izbie okien trzy, ław
dwie, st;ił ieden, przy tym budynku chlew-
kow pięć, ieden drewniany, a cztery ple-
cianne, drzwi czworo, a piąte złe, dach na
nich stary dobry, na podwórzu studnia
ocembrowana z żurawiem; na drugą stro-
nę ulicy stoy szpichlerzyk, drzwi u niego
z tarczyc do zasufki, dach stary, przy
tym spichlerzu s/орка na drwa, drzwi
u niey z deszczek pod iednym pokryciem,
na tym gumnie stodoła iedna, o dwóch
sąsiekach, szopa na siano, przy tey szopie
dwa chlewy plecianne, drzwi u nich dobre,
przy stodole plewnikow dwa drewnianych,
drzwi dobre; na tym całym zabudowaniu
dach dobry. Łukian Pułtoniuk, ma żonę
Maryanne. Hrehora syna lat 10, Anasta-
zy^ córkę, wola iednego, drugiego pań-
skiego, krów dwie, owiec starych 5. mło-
dych cztery, świnie iedną, woz, sochę z
sosnikami, bronę, siekierę; budynek z przy-
scionkiem, u kturych drzwi troie na bie-
gunach, w tym budynku okien trzy złych,
ław dwie, stoi ieden, chlewkow 3 drewnia-
nych, plecianny ieden, drzwiczek troie
złych, na tym całym zabudowaniu poszycie
stare złe; na drugą stronę ulicy stodoła
stara, do którey drzwi poiedyncze, dach
na tey stodole stary zły, przy stodole
chlewkow pleciannych dwa, przez połowę
nowym dachem pokryte; na podwórzu
studnia zdrąbiona z żurawiem zla. Dmitr
Tomczuk, Paraska żona, Oxięty syn lat
dwie, ma wołu iednego, a drugiego pan-
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sfciego. krowo iedną, owioc starych czwo-
ro, młodych troie, woz, sochę z sosnikami,
bronę, kosę, sekiere; budynek z przyscion-
kietn, do których drzwi troie na biegunach,
okien trzy, po części powybijane, chlewkow
trzy pleciannych. u kturych drzwi stare,
poszycie na całym zabudowaniu stare, na
drugie stronę ulicy stodoła drewniana sta-
ra, pochylona, u kturey drzwi poi.-dyncze
stare złe, poszycie znaczney naprawy po-
trzebuie; chlewek у szopka plecianne, na
których dach dobry. Hrehor Marczuk,
Chwedora żona, Fedor syn lat 11, Iwan
lat 9, Matwiey lat 6 synowie, Anastazya
lat 15, Darka lat 3 córki, ma wolow parę
iedno, owiec starych czworo, młodych troie,
świń dwoie. woz, sochę z sosnikami,
bronę, siekierę: budynek chlewkow dwa
pod iednym dachem starym, ieden plecian-
ny, drzwi troie na biegunach, okien trzy
małych dobrych, stoi ieden, ławd wie, przez
ulice stodoła drewniana stara, waląca się,
do którey drzwi podwóyne złe, poszycie
na niey złe, przy niey chlew plecianny z
dachem złym, na tym podwórzu iest stud-
nia ocembrowana z żurawiem. Mieszka u
tegoż Paraska pokomornica, pastucha dwor-
skiego żona. Stepan Antoniuk, Audokima
żona, Mikolay lat 7, Filip lat cztery sy-
nowie, ma wołu iedenego, krowo iedną,
owieczek starych cztery, młodych dwie,
woz, sochę z sosnikami, bronę, kosę, sie-
kierę; budynek z przysionkiem stary,
chlewkow przy nim dwa, iedim z drzewa,
drugi plecianny, u tego zabudowania drzwi
pięcioro starych złyclC na biegunach, okien
trzy, ław dwie, stół ieden, pokrycie tego
zabudowania, to iest dach stary zły; na
drugą stronę ulicy stodoła drewniana dobra,
w którey szpichlorek z połapiem у podło-
gą, przy którey drzwi poiedyncze dobre,
dach dobry; przy tey stodole chlewkow
dwa pleciannych z drzwiczkami ziemi, po-
szycie na nich niezłe; studnia na podwó-
rzu ocembrowana z żurawiem. Onichim
Łuszczynski, Maryanna żona, Paweł syn,
Anna żona, Махііп syn, Teodora żona,
Józef lat 10, Kiryło lat 3, synowie Pawła,

maią \yolovv parę iedną, krowę iedną,
owieo starych sześć, młodych trzy, świnie
iedną, woz, sochę z sosnikatni, bronę sie-
kierę, kosę. Także budynek z przysiąkiem,
chlewkow pleciannych trzy, drzwi do izby

. у przysiąka troie na biegunach, okien trzy
w części całkiem złe у budowisko się wa-
li, na podwórzu studnia ocembrowana z
żurawiem, za ulicą stodoła drewniana wa-
ląca się, drzwi poiedyncze; po prawey rę-
ce do stodoły idąc spichlerz, drzwi u nie-
go na biegunie z połapiem у podfogą, po
lewey ręce szopka plecianna stara, przy
którey chlewkow pleciannych dwa, na tey
budowli poszycie do szczętu zgniło, tak iż
znaczney reparacyi potrzeba. Leon Szero-
ka, Zofia żona, Anna córka lat cztery, ma-
ią wolow parę iedną, krowę iedną, owiec
starych sześć, młodych trzy, świń dwie,
woz, sochę z sosnikami, bronę, siekierę;
budynek z przysionkiem, przy nicli drzwi
czworo na biegunach, okien trzy powytłu-
kanych w większey części, stół ieden, ław
dwie, wedle tego budynkn chlewkow dwa,
ieden drewniany, drugi plecianny/ dach
nad tym zabudowaniem stary, zły. Idąc
do stodoły po prawey ręce chlew drewnia-
ny dobry z drzwiami, na którym poszycie
stare, daley idąc szopa pleciauna stara,
poszycie na niey stare, stodota drewniana
dobra, na którey dach reparacyi potrze-
buie, przy tey stodole plewniк drewniany
dobrze pokryty, na podwórzu studnia
ocembrowana z żurawiem dobra, przy któ-
rey krypa do poienia bydła. Wasyl Petru-
czuk. Anastazya żona, Owsiey syn, Anna
żona, Anastazya córka, Stefan lat 11. Iwan
lat 8 synowie, Felisia lat 15 córka, ma
wolow parę iedną, konia iednego, krowę
iedną, owiec starych ośin, młodych czworo,
świnie iedną, woz, sochę z sosnikami, bro-
nę, siekierę; budynek z przysiąkiem, przy
tym budynku drzwi troie na biegunach
drewnianych, okien trzy dobrych, stół
ieden, law dwie, przy tym budynku chle-
wów dwa pleciannych starych, złych, drzvyi
z dranic, na którym zabudowaniu poszycie
stare, stodoła drewniana dobra, drzwi po-
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iedyncze, na niey poszycie dobre, także
spichlerz na przeciwko stodoły, poszycie
na nim у drzwi na biegunie dobre, przy
stodole szopka plecianna, zła, ze wszyst-
kim wywracająca się. Oleś Jakubiuk, Fru-
zyńa żona. Katarzyna lat 6 V Eudokia lat
3 córki, Omelam lat 25, Iwan—bracia,
Anastazya matka tychże. Ma wołów parę
iedną, krowę iedną, owiec starych siedm,
młodych 7, świń 2; budynek z przysiąką
dobry, drzwi u tego budynku troie, okien
3, Jaw 2, stół ieden, dach na tym budyn-
ku dobry; do stodoły idąc po prawey ręce
chlewów pleciannych dwa, daley stodoła
drewniana, drzwi u nich dobre у poszycia,
Semen Kusnieruk, Ewa żona, Ohwedor
lat 8, Kliin lat 7—synowie, Anastazya lat
7, Eliasz zachodży. Ma wolow parę iedną,
krowę iedną, owiec starych 6, świnie ied-
ną, woz, sochę z sosnikami, bronę, siekie-
rę, kosę, budynek, przy nim chlewkow 3
drewnianych starych z drzwiami, okien 3,
stoi 1, ław 2, nad tą budowlą dach zły,
naprzeciwko budynku spichlerz drewniany
dobry z drzwiami na biegunach będącymi,
z połapiem у podłogą, poszycie choć stare,
ale dobre, daley studnia na podwórzu zła,
reparacyi petrzebuiąca; idąc daley stodoła
stara, drzwi poiedyncze у poszycie stare,
złe. Tomko Tomczuk, żona iego Anasta-
zya, Anna lat 6 córka, Roman sierota,
ma wołów parę 1, z tych ieden pański,
krowę iedną, owiec starych 4, młodych 3,
świń dwie, woz,- sochę z sosnikami, bronę,
kosę, siekierę; budynek przy którym przy-
scianek, który bez reparacyi obyść się nie
może. drzwi dwoie, a trzecie do przyscian-
ka, okien trzy, ław dwie, stół 1, przy tym
komora bez połapiu, chlewkow pleciannych
dwa, złych, szopa plecianna, u którey
drzwi poiedyncze, nad którym zabudowa-
niem dach ledwie przez trzecią częsc dob-
ry i znaczney potrzebuie reparacyi, daley
stoi stodoła plecianna o dwóch sąsiekach,
drzwi u iey podwóyne у dach na niey dob-
ry. Oles Marciniuk, żona Anna, Mikołay.
lat 12, Wasyl lat 18 syn у pasierzb na
służbie zostający, Hapka lat 13, Anna lat

5—córki; ma skarbowych-pańskich wolow
dwa, jałówkę swą wlasnę iedną, owiec sta-
rych 37, młodych dwie, podswiniaka ied-
nego, Woz, kosę, sochę z sosnikami sie-
kierę, bronę; budynek z przysiąkiem,
drzwi truie, okien troie potłuczone, stół
jeden, law dwie, chlew przy tym budynku
ieden, szopa plecianna bez drzwi, nad
tym zabudowaniem przez połowę poszycia
złeiro; idąc do stodoły po lewey ręce
chlewkow dwa przez puł drewniane, a
przez puł plecianne, dach bardzo zły, sto-
doła o dwóch sąsiekach drewniana dobra,

1 drzwi u teyże poiedyncze. Roman Wolo-
szuk. 'Paciana żona, Maryanna matka,
Trochim lat 8 maiący brat, Soch win 15
lat córka; wołów para iedna, krowa iedna,
owiec starych 7, młodych 5, świń dwie,
woz, socha z sosnikami, kosa, brona у
siekiera. Dom mieszkalny у z komorą у
przysiąkiem, drzwi czworą na biegunach,
stół, ław dwie, chlewów drewnianych dwa
starych z drzwiczkami, poszycie przez po-
łowę dobre; od budynku idąc do stodoły
szopka plecianna stara, waląca się, chlew
drewniany stary, na tey budowli dach zły,
stodoła drewniana stara, pochylona, drzwi
poiedyncze, dach także zły, przy tey sto-
dole szpichlerzyk drewniany, drzwi dobre,
połap, podłoga, у poszycie złe. Iwan Paw-
luczuk, Anastazya żona, Iózef lat 37 syn,
Anna lat sześć córka, Anastazya matka
wdowa; wołów para iedna. kobyła iedna,
krów (lwie, owiec starych sześć, młodych
cztery, świnia iedna, woz, socha z sosni-
kami, brona, kosa, siekiera. Dom miesz-
kalny z przysiąkiem, drzwi troie na bie-
gunach, okien trzy, stół ieden, ław dwie;
przy tym budynku chlewkow trzy drew-
nianych, nad tym zabudowaniem poszycie
stare; na przeciwko budynku chlewkow
dwa, ieden plecianny już pochylony, dru-
gi drewniany, drzwi z dranic, poszycie
stare, na gumienku szpichlerzyk, drzwi na
biegunie, połap, podłoga у poszycie dobre,
stodoła drewniana dobra, drzwi poiedyn-
cze stare, przy stodole plewniczek plecian-
ny z drzwiczkami, nad tą stodołą poszy-
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сіє częścią złe,- szopa drewniana zewszyst-
kiem powaliła się.. Karczma w teyże wsi
wiezna, do którey drzwi dwoie, iedne po-
iedyncze, drugie podwóyne dobre, w sieni
żłobów dwa, Jednego sążni piec, a dru-
giego sążni trzy, izba z dwoma kominami,
do którey wchodząc drzwi na zawiasach y,
krukach bez klamki у zaszczepki, okien
cztery, w tych oknach wybitych szyb dwa-
dziścia cztery, przy tycli oknach okiennic
zasuwanych cztery, stoi ieden, zydel ieden,
law dwie, policow u proga dwie, piec z
szarych kafli na prętach żelaznych z ko-
rąką u góry potłuczoną, komin murowa-
ny у szabasnik do chleba; wchodząc do
komory drzwi o iedney zawiasie у krukach,
w tey komorze okno iedne, w którym
pięć szyb wybitych, z okiennicą zasuwa-
ną; idąc do dr.ugiey komory drzwi na bie-
gunie drewnianym, wychodząc z komory
do sieni drzwi także na biegunie, nad
któremi komorami у izbą połap przez
trzecią część zgniły у tarczyce połamane, a
na dwóch częściach dobry; wychodząc z
izby na prawą rękę kuchenka, do którey
drzwi z tarczyc na biegunie, dymnik nad-
murowany, dach dranicami pobity, ze
wszystkiem opadły у zgniły, nowego po-
krycia potrzebujący. Stach Kusznierczuk,
Eudota żona, Dmitr lat dziewięć. Mikolay
lat dwa synowie, Anastazya lat sześć cór-
ka, Łukasz parobek; woł własny ieden,
a drugi pański, jałówka iedna. owiec sta-
rych dwie, młodych dwie, świnia iedna,
brona, woz, socha z sosnikami, коза, sie-
kiera; dom mieszkalny z przysionkiem.
drzwi Iroie na biegunach, stoi ieden,
ław dwie. okien trzy po części powybijane,
chlew plecianny walący się ieden, z po-
szyciem złym, stodoła drewniana z drzwia-
mi podwóynemi у poszyciem w części dob-
rym, w części złym. Оіеху Jakonmk, Ma-
ryanna żona iego, Benedykty- lat dwanaście
brat, wołów para iedna, kui ieden, krowa ied-
na, owiec starych sześć, młodych cztery, woz,
socha z sosnikami, brona, kosa, siekiera; bu-
dynek mieszkalny, przy nitn .chlewów trzy
drewnianych, drzwi pięcioro na biegunach,

w srzodku tego budynku stoi ieden, ław
dwie. okien trzy, szyby częścią powybija-
ne, nad tym zabudowaniem poszycie mi-
zerne, studnia na podwórzu ocembrowana
z żurawiem, ploty około tego podwórza у
gumna mizerne. Hrehor Hrehorczuk,
Paraska żona, Semen lat dwadzieścia,
Paweł lat ośmnaście, Iwan lat 13, Zachar-
ko lat 10, Łukian lat 9—synowie, Chim-
ka lat pięć córka; wolow para iedna. pań-
ski ieden, a drugi iego, owiec starych
cztery, młodych trzy, świnia iedna, woz,
kosa, socha z sosnikami, siekiera, dom
mieszkalny z przysiąkiem, drzwi troie na
biegunach, stół, law dwie, okien trzy w

- części powybijanych, chlewów pleciannych
dwa z mizernym poszyciem nad tym ca-
łym zabudowaniem, stodoła drewniana dob-
ra, drzwi u niey poiedyncze dobre, przy
tey stodole szopa plecianna, drzwi poie-
dyncze dobre, nad całym tym zabudowa-
niem poszycie mizerne. Mikolay Wasiluk,
Anastazya żona, Iwan lat sześć. Stępko
lat cztery synowie, Hapka lat os'm córka,
Jan parobek zachoży, wołów para iedna,
krowa iedna, owiec starych siedm, mło-
dych cztery, świń dwoie. socha z sosnika-
mi, brona, kosa, siekiera; dom mieszkalny,
przy nim przysionek у komora, drzwi
czworo, stoi, law dwie, okien trzy dobrycK,
przy tym chlewów dwa pleciannych z
drzwiami, poszycie nad tym zabudowaniem
dobre, stodoła drewniana dobra, drzwi
poiedyncze, poszycie na niey dobre, potyni
szopa drewniana po części plecianna, drzwi
poiedyncze dobre, poszycie dobre, na pod-
wórzu studnia ocembrowana у z żurawiem.
Ihnat Owerczuk, Maryanna żona, Prokop
lat 4--syn, Katarzyna lat trzy—córka,
Wawrzyniec brat, Fruzyna żona, Stefan
lat trzy syn, Maryanna lat cztery cór^ą,
Iwan brat, lako w brat, Miron brat na
służbie w Dydulącli; wotów para iedna,
krów jałowych .dwie, owiec ; stary%
osiin, młodych cztery, świń dwie,
woz, so,cha z sosnikami, brona, jSiekiera,
kosa; dom mieszkalny, przy którym przy-
scionek, .drzwi czw,oro, stół, law dwie,

37
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okien trzy. chlewek ieden drewniany, na
którey budowli poszycie dobre, na podwó-
rzu prosto budynku chlewów dwa, ieden
drewniany, drugi plecianny, dr/л і dwoie,
te chlewki у poszycie na nich dobre, sto-
doła dobra, drzwi poiedyncze dobre, przy
tey stodole plewnik drewniany z podłogą,
pr/.y tey stodole szopka pleeianna у na
woz szopka, na którey budowli dach dob-
ry, na podwórzu studnia ocembrowana у z
żurawiem. Tomko Iakubiuk, Anna żona,
Oksienia córka. Iaknb Iakubiuk, Maryanna
żona, Tatyanna rok ieden, córka, wolow
para jedna, krowa iedna, koń ieden, owiec
starych pięć, młodych cztery, świnia iedna,
woz moskale zabrali, socha z sosnikami,
kosa, brona, siekiera; mieszkalny budynek
z przyscionkiem reparacyi potrzebuiąey, do
którego drzwi troie, okien trzy. stoi 1,
ław dwie, na którym dach przez pul repa-
racyi potrzebny, na podwórzu studnia
ocembrowana z żurawiem pochylonym,
chlewów trzy, ieden drewniany, dwa ple-
ciannych złych walących się, drzwi troie,
na których mocno dach zły, po prawey
ręce chluw drewniany у szopka przez polowe
drewniana, a prze połowę plecianna, na
którey dach poprawy znaczney potrzebnie,
stodoła drewniana, drzwi poiedyncze, na
którey dach у sama zla, narządzenia zgo-
ła znacznego potrzebuie. Michalko Seretu-
cha, Hapka żona, Adam syn. Anna żona,
Iwan lat 5 syn, Pilip lat ośmuaście syn,
wołów para iedna, krów dwie, owiec sta-
rych pięć, młodych cztery, świń dwie, so-
cha z sosnikami, brona, kosa, siekiera;
dom mieszkalny z przysciankiem dobrym,
do którego drzwi troie, z oknami trzema,
stoi 1, ław dwie, przy tym budynku chlew-
kow pleciannych starych dwa. na którey
budowli dach. dobry, na podwórzu studnia
ocembrowana у z żurawiem starym złym;
idąc na gumno stodoła d'»bra drewniana o
dwóch sąsiekach у szpichlerz w niey, przy
którey szopkow dwie pleciannych dobrych,
drzwi do stodoły- poiedyucze dobre, u
szpichlerza drzwi na biegunie, w tym
szpiclilerzu połap у podłoga, nad tym иа-

budowaniem dach dobry. Trochim Tomczuk,
Paraska żona, Leon lat szesnaście syn. Kata-
rzyna lat dwanaście córka, Maryanna lat ośm
córka. Matalka lat cztery córka, wołów
para iedna, krowa iedna. owiec starych
sześć, młodych pięć. świń dwie, socha z
sosnikami, woz, brona, kosa, siekiera; chin
mieszkalny z przyscionkiem dobry, do któ-
rych drzwi troie na biegunach drewnia-
nych, okien trzy-, stół 1, ław dwie, przy
tym chlewkow pleciannych stirych dwa,
na tey budowli dich zły, na podwórzu
studnia ocembrowana z żurawiem złym,
stodoła drewniana, a przezpuł plecianna, dach
reparacyi potrzebuiący. Hrehor Wasiluk,.
Hapka żona, Fedor lit 5, Miron lat trzy
synowie, Anastazya córka, Benedykty An-
na żona, wolow para, koń ieden, krów
dwie, owiec starych oś:n, młodych ośm,
świń dwie. woz, socha z sosnikami, brona,
siekiera, dom mieszkalny z przyscionkiem,
do którego drzwi troie, stoi ieden, okien
trzy, ław dwie. chlewkow dwa, ieden drew-
niany, drugi plecianny, drzwi dwoie. na
którym zabudowaniu dach zly, na podwó-
rzu studnia осе:nbrowarni у z żurawiem
starym, za studnio chlewkow7 trzy plecian-
nych z drzwiczkami, na których poszycie
złe, na gumnie stodoła drewniana, drzwi
poiedyncze dobre, w tey stodole szpichlerz,
drzwi na biegunie, przy tey stodole szopa
plecianna dobra, drzwi poiedyncze złe,
nad stodołą у szopą dach dobry. Iwan
Махушіик, Połosia żona, lakub. lat pięć
syn, Danilko lat trzy syn. owiec starych
trzy. młodych cztery, koń siwy ieden;

i budynek z przysciankiem stary zly, okienek
| trzy prze/, pul wybite, chlewkow dwa
i pleciannych walących szię, szopa stara zła

rozwaliła się, przez ulicę stodoła drewnia-
na o dwóch sąsiekach dobra, przy teyże
od zachodu szopka z plecieni przygrodzo-
na, pokryta słomą, także z drugiey strony
szopka nowo przygrodzona bez wierzei ni.
Lewko gumienny, Paraska żona.. Махіт
lat pięć syn, Daniło służący; budynek z
przysciauką mizerny, stary, poszycie stare,
drzwi dwoie. okien trzy małych, stoi ieden,



— 291 —

ław dwie, przy tym budynku chlewek
plecianny stary zły, za ulico stodoła drew-
niana przezpót plecianna, stara, zła, nie-
złe pokryta, chlewkow przy nioy plecian-
nych • trzy, słomo pokryte; wołów para
iedna, krnw jałówek dwie. owiec starych
trzy, młodych dwie, świnia iedna. woz,
socha!z sosnikami. brona, kosa, siekiera.
Młyn wietrak stary, tarczycami około obi- •
ty, latami z wierzchu pokryty, be/. ram,
w którym kamieni dwa. wierzchem calow
szerokości dwadzieścia siedm, grubości iedy-
naście, spodni szerokości teyże, grubości
calow osim, wrzeciono żelazne z panwią,
reffami dwiema, socha żelazna z wierzeią,
na którey reff dwie z paprzycą, koło pal-
czaste z wałem nadpsute, na którym ryff
cztery, panwiow pod wałem trzy, podos-
kow w wale dziewięć szfornikow żelaznych
u fruzy dwa, czop żelazny w windzie, na
którym ryff iedna. kosz do nasypowania
zboża, schody u młyna spodnie zle.

Wieś Dydule. Folwark. Wieżdzaiąc na
dziedziniec do folwarku brama podwoyna
ze dwoma fortkami o słupach czterech,
idąc daley po prawey ręce szopa plecionna
nowa, w podwaliny koly bite, z drzwiami
podwoynemi, na ktorey dach dobry, koło
tey szopy, owczarnia plecianna, przy którey
chlewkow przygrodzonych dwa, w tey ow-
czarni drzwi podwoyne stare, złe у z da-
chem złym, w owczarni drabin cztery dłu-
gich, a dwie krótszych, tarczyc na przetrzu
dwanaście na pultrzecia sążnia, ciękich
tarcic sześć, na przetrzu drugim żerdzi tar-
tych sztuk pięć. Idąc ku folwarkowi stud-
nia ocębrowana stara, zła у z żurawiem,
przy tey studni krypa do poienia bydła
dziurawa; daley idąc folwark o dwóch iz-
bach у alkierzu, iedna czarna, wchodząc
do sieni drzwi stare, złe na zawiasach у
krukach z klamką bez zaszczepki, po lewey
ręce drzwi stare zle na zawiasach у kru-
kach z klamką у zaszczepką, w tey izbie
stoi ieden, stołek ieden, ławow dwie, po-
liczków trzy, piec z szarych kafli na prę-
tach żelaznych., przy piecu ławek dwie,
komin z cegły murowauy, z tey izby al-

kierz, do którego drzwi na zawiasach у
krukach stare, złe, z klamką, w tej izbie
у alkierzu okien cztery, okiennic cztery,
w których szyb dziesięć, mniey lub więcey
wybitych, w sieni kuchenka przepierzona,
do którey drzwi stare na biegunie, wcho-
dząc do piekarni drzwi stare na zawia-
sach у krukach żelaznych, w tey piekarni
stoi 1, law dwie z dylikow wąskich, piec
czarny, komin z gliny ulepiony, okien trzy,
w tych szyb 17, a trzy stłuczonych, dym-
nik od spodu lepiony, nad wierzeniem
nadmurowany, okkiennic trzy, na którym

j folwarku poszycie na bokach dobre, a po
I szczytach zle, bez grzbieta. Idąc ku bra-

mie stodoła iedna z czwórgo drzwiami
podwoynemi, w którey stodole przez trze-
cią część tok, na tey stodole dach dobry,
a w szczytach wiatr dziury powydzierał, u
tey stodoły drzwi z zaszczepkami dwoma
у proboiami czterema, w tey stodole drew
plus minus fór piędziesiąt. Około tego fol-
warku płoty plecianne w słupki sztukami,
ale nie wszędzie, częścio dobre, a częścio
złe; w tym folwarku mieszka Hrehor Kup-
ryiauiuk gumienny. żona Aniela, Oleś lat
trzy syn, Anna córka, Katarzyna, Jan
Jakubiuk kusznierz, Paraska żona, Kup-
ryan lat osim, Hrechor lat sześć, Antoni
lat trzy—synowie, w drugiey izbie miesz-

. kaiący. Koło tego folwarku leży cegły

.wypaloney caley. potłuczono}7 у porozma-
kaley mniey lub więcey tysięcy trzy. Idąc
z folwarku do cegielni wrota nowe między
słupkami; za folwarkiem cegielnia trzy-
kwadratowa na sochach dwunastu z trze-
ma daszkami, nad tą cegielnią dach na
bokach dobry, spodem i wierzchem zły,
dziurawy na dwóch częściach, nad iednym
daszkiem nienmsz pokrycia; w tey cegiel-
ni skrzyń do gliny podwóynych trzy, sto-
łów do robienia cegły z stelugaiui trzy,
ieden bez lisztwow, cegły w tey cegielni
niewypaloney podgniłey у całey mniey lub
więcey tysięcy trzy. dachówki także nie
wypaloney zgniley, porozwalaney, potłuczo-
ne у mniey lub więcey tysięcy dziesięć.
Posrzodku tey cegielni * piec murowany z
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trzema czeluściami, z wierzchu nadpsuty,
ze spodu nadgniły dobrze, dziury iuż po-
wypadali koło czeluści, dwie studzianek
do wylewania wody ocembrowane drzewem
nadgniłe, dach nad tym piecem podbity
dranicami, na bokach dobry, na rogach
dziurawy, do tey cegielni od stódni ryn
'dwie. iedna sążni pięć, a druga cztery.

Karczma w Dydulach. W Dydulach
karczma wiezna, do którey drzwi dwoie
pfidwóynych z izbą у komorą, wchodząc do
izby drzwi na zawiasach, krukach, bez

'klamki у zaszczepki, w którey stoi ieden, :

zydel ieden, law dwie, policzek trzy. piec
'z cegły murowany bez żadnego pręta, ko-
''tiiirfz cegły murowany у sabasnik. do komory :

drzwi ii a zawiaasch ro/.szczepane, W tey :

izbie у komorze okien trzy, w tych oknach
' szyb wybitych trzynaście, okkiennice zasu-
wane, w sieni kuchenka tarcicami zapie-

czona. Wychodząc z komory do kuchni
drzwi na biegunie, a z kuchni także do
sieni na biegunie drzwi, "w sieni żtob, któ-

' rego sążni pięć. nad ton karczmą od spadu
, szofieden z tarcic, ale dziurawy, claley snop-
(

! karni dobrzy poszyta. Ostapko Grorko, Bar-
! :bara żona, mikita lat pięć, Kupryan lat
' dwa synowie, Maryanna lat 15, Kafcarzyna

lat- dwanaście córki, "wolow para iedna,
krowa iedna, owiec starych trzy, młodych
dwie, świnia iedna, woz, souha z sosnika-
mi, brona, siekiera; dom mieszkalny, przy
nim przysionek, chlew ieden plecianny
wali się,' drzwi troie na biegunach, okien
trzy, stoi, law dwie. poszycie zle nad tym
zabudowaniem, stodoła drewniana waląca
się, przy tey stodole szopka pięcianna,
przy tey stodole drzwi dobre, u szopy nie •

' n;a'sz drzwi, poszycie iednak dobre. Iwan

.córki, wołów para iedna. pański ieden, a
drugi iego własny, krowa iedna, owiec
starych czworo, a młodych troić, świnia
iedna,' woz, sóclia z sosnikami, brona,'ko-
sa, siekiera; doni mieszkalny^ przyscionek
przy nim, drzwi troie, stół ieden; ław dwie,

okien trzy, chlewów trzy, ieden drewnia-
ny, a dwa plecianne z drzwiczkami, po-
szycie nad tym zabudowaniem zie, ku sto-
dole idąc szpicblerzyk. drzwi u niegodna
biegunie, połap у podłoga z zasuwką dob-
re, dach zly, daley stodoła drewniana
przez część drzewniana, a przez część pie-
cianna, drzwi poiedyncze złe, dach zły.
Ihnat Marciniuk, Palaszka żona, Paweł

•lat dwadzieścia syn, Stefan lat ośinnaście
syn, Anastazya żona Pawiowa, Daniłko
syn Pawia, Katarzyna żona Stefana, wo-
łów para iedna, owiec starych-pięć, mło-
dych cztery, świnia iedna, woz, brona, ko-
sa, siekiera, socha z sosnikami: dom mie-
szkalny z przysciąkiem stary, drzwi troie,
okien trzy, ław dwie, stół ieden. dach
częścio zly, częścio dobry, daley chlew
plecianny stary, yły. poszycie złe, stodoła

•plecianna waląca się, drzwi ; poiedyncze,
dach stary na nie у, szopka plecianna dob-
ra, drzwi dobre, dach stary, szpichlerz
drewniany, drzwi na biegunie z podłogo,
z; pbłapiem у poszycie złe. Махіпі Jaku-
biuk, Maryanna żona, lózef lat trzy, Karp
rok ieden synowie, Охепіа lat dziewięć,
Paraska lat pięć córki, wolow para iedna,
kobyła iedna, krów dwie jałowych, owiec
'starych cztery, młode iedne, świnia iedna,

' socha z sosnikami. brona, kosa, siekiera;
dom mieszkalny, przy tym przyscionek'у
komora dobra, drzwi czworo, okien trzy,
ław dwie, stoi ieden, chlew drewniany

'dobry у'poszycie nad tym zabudowaniem
dobre, stodoła drewniana dobra, drzwi po-
iedyncze, chlew drewniany dobry, szpich-
lerz, drzwi na biegunie z zamkiem у za-
szczepką z proboiami dwoma у cały dach
dobry, szopa drewniana bez drzwi у wierz-
chu. Iwan Alikiciuk, Franka żona. Iwan
lat dwa syn, Hrehor parobek zachodzy,
wołów para iedna, krowa iedna, owiec sta-
rych cztery, młodych dwie, świnia iedna,
woz zgincł w obozie, socha z sosnikami,
brona, siekiera; dom mieszkalny stary, zly,
z przysiekiem у chlewkiem 'drownianym
walącym się, okien trzy złych, 'stół, law
dwie, drzwi troie,- wierzch stary, zly, przed



budynkiem chlew drewniany dobry, dach
stary, stodoła drewniana, drzwi, poiedynrze,
dach na niey przez część zly. Miron Gór-
ka, Eudota żona, Kiryło lat piętnaście,
Petro lat dsiesięć synowie, Paraska lat
sześć córka, wołów para iedna, krowa
iedna. о уіес starych trzy, młoda iedna,
świnia iedna. woz, socha z sosnikami,
brona, kosa. siekiera; dom mieszkalny z
przyscionkiom, drzwi troić1, okien trzy, stoi
ieden, ław dwie, pos/.ycie dobre, chlew
drewniany stary, drzwi poiedyncze, dach
dobry, stodoła drewniana pochylona, drzwi
poiedyncze stare. Antoch Moskaluk, Ka-
tarzyna żona, Niczyper lat dwadzieścia syn,
Eudokima żona, Iwan syn. Anastazya lat
piętnaście córka, wołów para iedna, krowa
iedna, owieczek starych dwie, młoda iedna,
woz, socha z sosnikami, kosa, siekiera,
brona; dom mieszkalny z przysiekiem у
komorą, drzwi czworo, okien trzy, stół
ieden, law.dwie, poszycie dobre, chlew
drewniany, drzwiow dwoie, poszyci*; dobre,
stodoła drewniana w ziemie wlazła, drzwi
poiedyncze, poszycie dobre, szopka drew-
niana dobra у poszycie na niey dobre,
lakub Marciniuk, Paraska żona, Hilimon
rok ieden syn, Tomko Łnszczynski, Kata-
rzyna córka, Ioachim lat cztery syn, Eu-
dokija lat dwa córka, wolow para iedna,
ieden pański, krowa iedna, owiec starych
trzy, młodych dwie, świnia iedna, woz.
socha z sosnikami, brona, kosa, siekiera;
dom mieszkalny z przyscionkiem, chlew
ieden plecianny, drzwi czworo na biegu-
nach, okien trzy. stoi ieden, ław dwie,
poszycie przez pul zle, stodoła drewniana
pochylona, drzwi poiedyncze, przy tey sto-
dole chlew drewniany dobry, poszycie złe,
szopka przy stodole drewniana у poszycie
zle. Iakon Seroczuk dziesiątnikj Paraska
żona, lakub lat cztery syn, Ulianna lat
dziewięć córka, Gibla lat siedm córka,
Misiey brat, Fedora żona, Palaszka, lat
dwa córka, wołów para iedna, krowa ied-
11,4, owiec starych pięć młodych cztery,
swiiV,dwie,tzrz(.'bii! iedne, woz, socha '/ so-
snikami, kosa, brona,.siekiera; dom. miesz-

kalny .z przysciąkiem, drzwi troie. stół
ieden, ław dwie. okien trzy, dach dobry,
chlewów przed budynkiem trzy, dwa ple-
ciannych, trzeci drewniany, drzwi na bie-
gunach troie, dach dobry, stodoła drew-
niana, w szczycie iednym plecianna, drzwi
poiedyncze, przy stodole szopka plecianna
dobra, chlewkow pleciannych walących się
dwa, dach na stodole у szopie dobry, na
chlewkach zly. Józef Махутіик, Fruzyna
żona, Iwan lat, cztery syn, Anna lat dwa
córka, Michał ко brat, Hapka żona, Onuf-
ry brat, Małaszka siostra Iózefa, wolow
para iedna, koń ieden, krów dwie, owiec
starych cztery, młodych trzy, świń dwoje,
socha z sosnikami, woz, brona, kosa, sie-
kiera; dom mieszkalny z przysiakiem, drzwi
troie, okien trzy, stoi, law dwie, chlewkow
.dwa y, poszycie dobre wszystko, przy sto-
dole chlewkow dwa pleciannych z drzwia-
mi, poszycie dobre, stodoła drewniana czę-
ścio plecianna, szpichlerzyk w stodole,
drzwi na biegunie, połap у podłoga, dach
zewszystkiem dobry. Daniło Hrehoruk,
Ewdokija żona, Jan lat dwadzieścia, Hali-
mon lat czternaście synowie, Salonie ja lat
ośm córka, Maryanńa żona Iwana, Mikita
rok ieden syn, wolow para iedna, krowa
iedna, owiec starych czworo, młodych czwo-
ro, świnia iedna, woz, socha z sosnikami,
brona, kosa, siekiera; dom mieszkalny z
przysiakiem. drzwi troie, okien troie, stół,
Jaw dwie, chlew drewniany, poszycie dob-
re nad wszystkim zabudovvaniem, przed
izbą chlewkow dwa drewnianych, ieden
dobry, drugi zły, dach stary, stodoła drew-
niana, drzwi poiedync/.e, dach dobry, przed
stodoło szpichlerz st;iry, drzwi na biegunie
z połapiem bez podłogi, stodoła iedna
dobra, druga zła obdarta, przy stodole
plewnik z drzwiczkami także pokryty dob-
ry. Hrehor Махутіик, żona Maryanńa,
Stepan lat piętnaście, Tymosz lat dwa sy-
nowie, Darka córka, Maryanńa matka, wo-
łów para iedna, krowa iedna, owiec sta-
rych cztery, młodych" trzy, świnia iedna,

; woz, socha z sosnikami, brona, коза, 'sie-
k.era; dom mieszkalny z przysciąkiem у
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komorą, drzwi czworą, okien trzy, ław
dwie, stół iedeu, przy budynku kuczka
plecianna, dach dobry, chlew plecianny
dobry, stodoła drewniana zewszystkim dob-
ra, przy . stodole chlew plecianny, poszyty
zły ze wszystkiem. Iwan Wasi u k, 01exija
żona, Kupryan lat osim, Hrechor lat czte-
ry, Iwan lat dwa, Danilo rok ieden syno- .
wie, wołów para iedna, krowa iedna, owiec
starych dwie, młoda iedna, kobyła iedna,
woz, socha z sosnikami, siekiera, brona, ko-
sa; dom mieszkalny z przysciankiem, drzwi
troie, okien trzy, stół ieden, Jaw dwie,
przy tym budynku chlewkow dwa plecian-
nych na dwoie się rozwrócilo, stodoła
drewniana na dwoie rozwalaiąca się, pra-
wie cale gumno rozwaliło się. Jan Anto-
niuk, Olexieja żona, Wasil, Michalko lat
ośmnaście synowie, Anastazya lat dwa
córka. Paraska córka, Anna wdowa, Ryp-
pa lat sześć córka, Stepan syn, wofow pa-
ra iedna, krowa iedna, owiec starych czte-
ry, młodych dwie, świnia iedna, woz, sor
cha z sosnikami, brona, kosa, siekiera;
dom mieszkalny, drzwi troie, okien trzy,
stół ieden, ław dwie, chlewów dwa, ieden
plecianny, drugi drewniany, ale się walą,
poszycie iednak dobre, stodoła drewniana,
drzwi poiedyncze, poszycie dobre, szopka
plecianna, wierzch zły, szpichlerz, drzwi
na biegunie, połap у podłoga, z zasuwką,
dach dobry. Dmitr Krawczuk boiar, Eudo-
cha żona, Kondrat lat trzy syn, Jan brat,
Krystyna żona, Mikołay lat dwa syn, An-
na siostra, wołów para iedna, koń ieden,
krów dwie, owiec starych sześć, młodych
trzy. świń troie, socha z sosnikami, brona,
kosa, siekiera; dom mieszkalny z komorą, z
przysciąkiem drewnianym, drzwi pięciorą,
stół ieden, ław dwie, okien trzy, wtyle
chlewkow dwa, ieden drewniany, drugi
plecianny, nad tym zabudowaniem dach
stary, lecz dobry, na podwórzu chlew sta-
ry drewniany, na którym dach reparacyi
potrzebujący, idąc ku stodole chlewów trzy,
drewnianych, ieden nowy, dwa starych, po
lewey ręce chlew stary, nad któremi dach
dobry, stodoła drewniana dobra, drzwi

dobre, przy którey szopa drewniana, po-
szycie na tym budowisku złe. Stepan Tom-
czuk boiar. Maryanna żona. Maryanna lat
trzy córka, Autoch brat, Eudocfrja żona,
Hryhor lat dwa syn, Sylwester lat ośmnaś-
cie brat. Teresija matka, wołów para krnw
dwie, owiec starych sześć, młodych trzy,
świń dwie, woz. socha z sosnikami, brona,
kosa, siekiera; dom miezskalny z przyscią-
kicm у komorą, drzwi czworo, okien trzy,
stół ieden, law dwie, przy tym chlewów
dwa у poszytych dobrze, przed oknnmi
chlewkow dwa z poszyciem dobrym, stodo-
ła drewniana, w stodole szpichlerz, drzwi
na biegunie; z podłogą у połapiem, p;v.y
tey stodole chlewkow dwa drewniane na
zgoniny, szopka drewniana po części ple-
cianna, wrota do niey, chlew niedaleko
stodoły drewniany у szopka przy nim,
daclii iednym słowem mówiąc dobre, po-
rządne-

Wieś Оіехе. Bojary. Piotr Hrechoruk,
Hapka żona, Niczyper lat sześć, syn, Ma-
ryanna lat szesnaście, Domasya lat czter-
naście. Połosia. sześć, Marta cztery córki,
Paweł brat, Anastazya żona, Maryanna lat
pięć córka, Hrehor * lat cztery, Felis lat
trzy synowie, wolow para iedna, krów
dwie, koń ieden, owiec starych s/.eść, mło-
dych sześć, świń trzy, woz, socha z sosni-
kami, brona, kosa, siekiera; dom miesz-
kalny, przyscionek у komora, do których
drzwi czworo na biegunach, stół ieden,.
okien trzy, ław dwie, okna po części po-
wybijane, przytym chlewek plecianny zły,
nad tymże zabudowaniem dach dobry, da-
ley chlew drewniany, ieden dobry z dwoy-
gi drzwiami, daley szopa o dwóch sąsie-
kach, drzwi poiedyncze, dach zły, przy
tym szopka, dach zły, stodoła o dwóch
sąsiekach, drzwi poiedyncze dobre, pokry-
cie stare; idąc daley szpichlerz, drzwi na
biegunie z zamkiem wnętrznym, przy tym
chlewkow dwa drewnianych złe, nad tym
szpichlerzetn poszycie stare, a zaś nad
chlewkami zews/jstkiem zgniłe, także na
podwórzu studnia drzewem ocembrowana,
zła, obwaliła się. Harasim Iakubiuk, Eu-
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dota żona, Stepan lat dwadzieścia pięć
syn, Tacyanna żona, Oksenty syn, Trolli m
lat szesnaście syn Harasima, Semen lat
czternaście syn, Katarzyna lat 12 córka,
wotów para iedna, krów dwie, koń ieden,
owiec starych sześć, młodych cztery, świń
trzy, woz, socha z sosnikami, brona, kosa,
siekiera; dom mieszkalny, przy tym ko-
mora у przyscionek, drzwi pięciorą, okien 3,
law dwie, stoi ieden, nad tym zabudowaniem
poszycie dobre, daley chlewkow cztery,
drzwi czworo, dach niekoniecznie dobry,
daley szpichlerz z połapiem bez podłogi
у przyscionek przy nim bez połapią, drzwi
dwoie na zawiasach żelaznych na zasuw-
kę, stodoła drewniana у chlew drewniany
przy stodole, drzwi dwoie poiedyncze, po-
szycie, dobre, studnia ocembrowana у z
żurawiem na podwórzu. Wasil Korniluk,
Ulianna żona, Mikolay syn, Оіехіа żona,
Охепіа rok ieden córka, Bazyl lat 14, To-
masz lat 12, Fedor lat 9. synowie Wasy-
la, wolow para iedna, koń ieden, krów
dwie, owiec starych ośm, młodych ośm,
świń troie, woz, socha z sosnikami, brona,
siekiera, kosa; dom mieszkalny z przyś-
eionkiem у komorą, u których drzwi pię-
ciorą, stół ieden, ław dwie, okien trzy
częścią powybijane, chlewkow trzy, ieden
pleciarmy, a dwa drewniane, drzwi do nich
troie, dach nad tymi dobry, studnia na
podwórzu ocembrowana у z żurawiem. We-
remey Owłasiuk, Katarzyna żona, Semen
lat 15, Kondrat lat 12. Tymoch lat 10,
Roman lat sześć synowie, Maryanna lat
11, Zofia lat cztery córki, woł ieden pań-
ski, owiec starych sześć, młodych ̂  trzy,
świnia iedna, woz, socha z sosnikami, bro-
na, kosa, siekiera; dom mieszkalny z przy-
soionkiem у komorą, do którego drzwi
pięciorą na biegunach drewnianych, sto!
ieden, okien trzy, law dwie, okna po części
powybijane, chlewkow dwa drewnianych,
drzwi dwoie, dach nad tym zły, stodoła
drewniana wali się. dr/.wi poiedynoze, du-li
zly, za tą sio.Mą- szpiohlerz, d<> którego
drzwi na biegunie z zaporą, z potapiem у
podłogą, dach dobry, na podwórzu studnia

ocembrowana у z żurawiem rozwaliła się.
Tomasz Otosiuk, Maryanna żona, Stepan
lat ośm, Eliasz lat pięć synowie, Anna lat
12 córka, Józef szwagier, wołów para ied-
na, z tych ieden pański, krów dwie, owiec
starych sześć, młodych pięć, świń, dwie,
woz, socha z sosnikami, brona, siekiera,
kosa; dom mieszkalny z przyscionkiein у
komorą, chlewkow trzy drewnianych, w
tym budynku drzwi czworo, stół ieden, ław
dwie, okien trzy c/.ęscio powybijane, po-
szycie częscio dobre, częscio złe, daley
stodoła drewniana, drzwi poiedyncze, w sto-
dole komórka, drzwi na biegunie drew-
nianym, nad tym zabudowaniem poszycie
dobre, studnia zła у z żurawiem. Andrzey
Onopiuk, Łukasz syn, Anna żona, Maryan-
na lat 9 córka, Petro syn, Арка lat c/ie-
ry córka, Hrehor lat dwadzieścia sześć
syn, Anastazya żona, wołów para iedna,
koń ieden, krów dwie, owiec starych sześć,
młodych sześć, świń cztery, woz zabrany
w Faieńlm у chomąt, socha z sosnikami,
kosa, brona, siekiera, dom mieszkalny z
przysciąkiem у komorą, drzwi pięcioro na
biegunach, stół' iedrfn, ław dwie, okien trzy.
przy tym chlewkow cztery drewnianych,
drzwi czworą, nad tym zabudowaniem dach
stary zły. daley szopa drewniana już się
wali, dr/wiow niemasz, dach się iuż zwala,
daley stodoła, u którey drzwi, poiedyncze,
dach nad tą stodołą dobry, daley szpich-
lerz, drzwi na zawiasach żelaznyszh у z
zasuwami, dach dobry, studnia na podwó-
rzu ocembrowana z żurawiem.

W Jakubowskich boiar. Józef Szarabur-
da, Anastazya żona, dziewcząt dwoie sie-
rot, wołów para iedni koń ieden, ku o w
dwie, owiec starych cztery, młodych trzy,
woz, kosa, socha z sosnikami, brona, sie-
kiera; budynek mieszkalny, drzwi dwoie
na biegunach drewnianych, stot ieden law
dwie, przy budynku przysionek у komora
z drzwiami, poszycie dobre, idąc daley sto-
doła drewniana o dwóch sąsiekach. drzwi
poiedyncze, szopa pr/.y teyże stodole drew-
niana, dr/.wi poiedyncze, nad tym zabudo-
waniem poszycie dobre.
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Bydło w folwarku. Dubiażynskim. Krów
płowych trzy. iedną z nich somołata z
pstrą glovvą z cielętami, gniada iedna z
cielęciem, siwa stara iedna z cielęciem,
efficit doynyoh krów pięć. Jalownik—krów
jałowych siwych trzy, gniadych dwie, pło-
wych trzy, czarna iedna, buchay smoło-
wały ieden, byczków niekaystrowanych wy-
pustkow gniadych dwa, jalowiczka czerwo-
na iedna, efficit wszystkiego jalownika sztuk
13. Owce. Owiec starych z jagniętami trzy-
dzieście dziewięć- Drób. Gęsi starych pięć,

••• gęsior ieden, efficit sztuk 6. Kur starych
cztery, kogut ieden, efficit sztuk 5. Koń
ieden z płowa gniady lat dwanaście maią-
cy. W szpichlerzu zawiasów od pogorzale-
go folwarku 10, zawiasów esoswych sztuk
7, rogowniczkow od okien dwóch, kruków
od okiennic pięciu, efficit sztuk siedm, od
okna kruk ieden, proboy ieden, przesmy-
ków od okiennic cztery, efficit sztuk 6.
Rydel ieden stary zły, obręcz od ćwierci
ieden, kolko od kaffara iedne, kaffar dob-
ry ieden, efficit 4.

Nakoniec po opisaniu у sporządzeniu
takowego inwentarza urząd swoy komorni-
czy ziemski ziemi Bielskiey exekutoryalny
podług tegoż inwentarza у ustanowioney
intraty z przyleglościami у rozleglościami
J. W. Andrzeja Karwowskiego stty Na.
rewskiego, orderu S. Stanisława kawalera
dziedicznie z siedliskami, ogrodami, sada-
mi, dworem z wszelkim zabudowaniem
mnie.yszym у większym dworskim у pod-
danskim, polami, łąkami, zasiewami ozi-
memi у jaremi, lasami, pastwiskami, wy-
pustami, rzekami, źródłami, sadzawkami,
poddanemi у ich żonami, dziećmi, budyn-
kami, załogami, gruntami przez nich pos-
siadanemi, z wszelkim onych że sprzętem
gospodarskim у powinnością zdawna dwo-
rowi pełnić się zwykło, czynszami, dani-
nami, karczmami, arędarzami, arędami, bro-
warami, inwentarzem dworskim na gruncie
znayduiącym się у poddanskim, owo zgoła
ze wszystkiemi prowentami у użytkami dó
wytrzymania summy piędziesiąt ośmiu ty-
sięcy stu sześciu złotych groszy dwudzie-

stu polskich ną skrypta. ręczne zaciągnio-
ney kapitalney у zalestfey do dnia dwu-
dziestego miesiąca Lipca teraźniejszego
1795 roku po p:ęć od sta przez urzą-l
swoy liczoney pięć tysięcy dwieście ezter-
dzieście dwa złotych, groszy dwadzieścia
cztery polskich wynoszącey, а w następuią-
ce czasy po siedm od sta po sprzeciwieniu
się dekretowi rachować się mianey na rok
ieden cztery tysiące sześćdziesiąt siedm
złotych, groszy 14 polskich czyniącej'
tudzież huty złotych dwunastu у za sprze-
ciwienie się dekretowi podług prawa zło-
tych polskich czterdzieści, należących wiel-
możnemu Antoniemu Lucinskiemu podcza-
szemu'Jego Królewskiev mości podał, pod-
danym posłuszeństwo nakazał у w aktual-
ną nienaruszoną possessyą wypuścił, aby
nikt w takowey possessyi przeskadzać у z
oney że rugować nie ważył się, pod kara-
mi prawem przepisanemi zakazał. Do og-
łoszenia bowiem takowego podania woźne-
go w akcie wyrażonego dodał, który to woź-
ny na dziedzińcu dworu Dubiażynskiego
stanowszy w przytomności wielu do tego
dzieła zgromadzonych obwołał у te»-oż
wielmożnego Lucinskiego, podczaszego Jego
Królewskiey mości, w pomienioną posses-
syą przerzeczonycli dóbr Dubiażyna z przy-
leglościami bez żadney czyjey nądz prze-
szkody у impugny wwiązał у wprowadził,
o czym urzędowi swemu ninieysze uczynił
zeznanie. Gabryel Brzoska, komornik ziem-
ski ziemi Bielskiey mp.

Изъ акт. кн. Б льскаго Зомскаго суда за 1794-1797
годы, Л» 9032/9061 л. 3S5- 400.

№ 38—1796 г. 23 Октября.

Инвентарь им нія Чадосы, въ Внлонаиомь
пов т .

Przyznanie inwentarza maiętności Cza-
dos z attynencyami od W W. Pietkiewiczow
W. J. Panu Rutenbergowi szamb. Bi-
pontt.
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Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
szóstego, miesiąca Nowembra dziewiątego
dnia N. s. a dwudziestego dziewiątego
octobra V. S.

Przed aktami /Jem. pttu Wilłk. w nie-
bytnosci sądów przedemną Adamem Za-
gielleni, pisarzem ziems. pttu Wilkom,
stawaiąc obecnie JWW. у WWJPPwie Be-
nedykt Pietkiewicz, szamb. Dworu Polskiego,
w osobie wlasney у nieletnich braci Tha-
deusza у Ludwika Pietlciewiczow, Bene-
dykt Moi-ykoni, pisarz Л Л .Х. Litt., Ka-
zimierz Koscialkowski, podkomorzy pttu
Wilkom., kawaler orderów Pllch, Józef
Toplicki. podstoli pttu Wilkom- qua opie-
kunowie 'nieletnich Pietlciewiczow. inwen-
tarz przy prawie wieczysto przedażnym od
siebie wydany WJPanu Janowi Krzyszto-
fowi Rutembergowi, s/.ambellanowi Dworu
Bipottskiego służący oczewist<> przyznali у
takowe swe przyznanie w protokule zapiso-
wym przyznali według konstytucyi tysiąc
siedmset sześćdziesiąt czwartego roku pod-
pisami rąk własnych utwierdzili, którego
wyraz następny.

Inwentarz maiętnosci zwaney Zamkiem
Czadosy, foll. Kofpaciszek z przykuplami
rożnemi, w iedno zlączonemi у w oddziel-
nych osadach у obrębach będącemi, w po-
wiecie Wiłkomirskim położoney, z xięstwem
Kurlandzkim graniczące)*, z opisaniem osa-
dy ludności poddaństwa oboiey pici, dobytku
ich, dani у wszelkiey powinności, tudziesz
wysiewu oziminy w polach dwornych у na
gruntach arędarskich z wyrażeniem zabu-
dowania dwornego, browarnego, oborowego
у gumiennego, z wyszczegulnieniein kar-
czemnych iako też у wszelkich dochodów
у płaty przy prawie wieczysto przedażnym
od WJPana Benedykta Pietkiewicza, pod-
komorzego Dworu polskiego, w roku te-
raznieyszym tysiącznym siedmsetnym dzie-
więdziesiątym szóstym dnia dwudziestego
trzeciego msca octobra podług greckiego
kalendarza WJPanu Janowi Krzysztofom
Ruthenbergowi, szambellanowi Dworu Bi-
pątskiego, wydanym у przyznanym w teyże

dacie sporządzony у przez tegoż W. Piet-
kiewicza wspólnie z JWW. opiekunami za
małoletnich braci pis/.ącemi się przy do-
kończeniu podpisnny.

Opisanie zabudowania dworu Czadoskie-
go. Z przyiazdu od miasteczka brama duża
murowana, blachą źescianą wierzch okryty,
przeciwko którey paląc z dwoma kominami,
dach lomany, gontami kryty, blachą że-
scianą brzegi oprowadzone, mieszkanie wy-
godne, obszerne, drzwi wszystkie na zawia-
sach angielskich, z zamkami wnętrznemi
niosięźnemi, okna wszystkie szyby ołowiem
орпп пе, wewnątrz sufity у podłogi stolar-
skiey roboty, w znaczney części podmuro-
wany, iranek kani eniami wysadzany, przed
którym trzy sztuki drzewa kasztanów owo-
cowych dzikich, oficyna kuchenna zewnątrz
czerwono malowana, gontami kryta, z trzema
kominami, wkoło duże okna, w iednym
końcu w stancyach sufita i podłogi stolar-
skiey roboty, drzwi na, zawiasach zamkiem
wnętrznym, pośrodku kuchnia murowana,
w drugim zaś końcu mieszkanie kuchen-
nych. Dom magazynowy, zewnątrz ściany
czerwono malowane, w części podmurowany,
dach słomą kryty, po końcach spichrza
zbożowe, drzwi kute z wnętrznemi zamkami,
pośrodku skarbiec, drzwi duże podwoyne
kute na zawiasach z zamkiem wiszącym,
klamką у proboiami, staynia duża, gontami
kryta, pod iednym dachem mieszkanie dla
ludzi staiennych, wozownia, a w drugim
zaś końcu staynia gnoiowa, folwark zew-
nątrz czerwono malowany, słomą kryty, w
części podmurowany, w iednym końcu
mieszkanie ekonomiczne, okna duże, drzwi
na zawiasach, przy jednych zamek wnętrzny,
sień duża z kuchnią, w drugim zaś końcu
piekarnia z komorami dla czeladzi, figarnia
zewnątrz czerwoną malowana, z iednym ko-
minem, słomą kryta, w iednym kopcu
mieszkanie wygodne, drzwi z zamkiem
wnętrznym, na zawiasach żelaznych, okna
duże, w drugiey stronie mieszkanie ogrod-
nika, swironek mały ekonomiczny, słomą
kryty, drzwi na żelaznych zawiasach, z zam-
kiem wnętrznym, lodownia zewnątrz ezer-
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wono mnlowana, dach kryty gontami, drzwi
na zawiasach żelaznych z klamką у pro-
boiami, mleczna, ściany czerwono malowane,
dach gontami kryty, drzwi na żelaznych
zawiasach z zamkiem wiszącym, klamką у
proboiami, posrod dziedzińca studnia mię-
dzy czterma słupami murowanemu nad
którą dach gontami kryty z kołowrotem у
wiadrami do niey, cały dziedziniec wkoło
dylami w słupy murowane zarzucany. Brama
druga duża murowana, wierzch blachą że-
scianą obity ku jeziorowi, za którą nie-
daleko pod iednym dachem, słomą okry-
tym, spichrze trzy, do nich drzwi na za-
wiasach żelaznych z zamkami wiszącemi,
klamkami у proboiami. Obora kwadratowa
zewnątrz czerwoną malowana, przy wszy-
stkich zaś chlewach drzwi na biegunach,
dach słomą okryty, w iednym zaś kwadracie
staynia у wozownia dla wygoiły ekonoma,
przy wozowni drzwi duże podwoyne na że-
laznych zawiasach z klamką у proboiami
do zamku wiszącemi. Browar duży wygodny
z dwuma kominami, dach kryty gątami,
drzwi duże podwoyne na żelaznych zawia-
sach, w iednym końcu stancyi mieszkalne
trzy, okna duże, drzwi stolarskiey roboty
z żelaznemi zawiasami, klamkami у pro-
boiami, w drugim końcu narzędzie wszel-
kie gorzalne, a obok tego stancya do ro-
bienia piwa. Budynek dla praczkami nowo
postawiony, słomą kryty, wewnątrz miesz-
kanie niepokoiowe, w cyrkule gumiennym
fol. stary, słomą kryty, mieszkanie do
konserwy ptastwa у warzywa są obrócone.
Przy tymże budynku staynia gnoiowa do
konserwy klacz, słomo kryta, drzwi duże
na biegunach, odryny duże dwie, iedna do
składania zboża w snopie, druga do kon-
serwy siana, ściany w słupy murowane
zarzucane, drzwi wszystkie stolarskiey ro-
boty, na żelaznych zawiasach, z klamkami
у proboiami do zamków wiszących- Gumno
z dwuma osieciami, dach słomą kryty, drzwi
podwoyne duże na żelaznych zawiasach, z
klamkami у proboiami do zamków wiszą-
cych. Odryna w polu niedaleko dworu do
konserwy siana, dach słomą kryty, ściany w

słupy murowane zarzucane, drzwi podwoyne
na żelaznych zawiasach, ogród fruktowy,
zawieraiący w sobie rożne owoce drzewa, w
koło parkanem z dylów w słupy murowane
zarzucany, do którego brama duża z dzie-
dzińca mnrowana, wierzch blachą żescianą
obity, wrota podwoyne malowane stolarskiey
roboty, na żelaznych zawiasach, z klamką
proboiami do wiszącego zamku, w posrod
takowego ogrodu altanka stolarskiej roboty
malowana, dach okrągły, gątami kryty.
Ogrody warzywne—ieden pod folwarkiem
parkanem w słupy zarzucany, dwa za bramą
ku jeziorowi parkanem stoiącym ogrodzone,
przed pierwszą bramą kanały dwa, ieden
do konserwy ptastwa, drugi do zarybiania,
w końcu którego studnia użyta do browaru,
trzeci kanał w końcu pałacu wkoło porzecz-
kami osadzony. Jezioro tuż pod dworem
zwane Czadosy, na którym wyspa teraz z
zabudowaniem tkacza, tam mieszkaiącego,
a niegdyś murowanego zamku obszerne
znayduią się gruzy, kuźnia nie daleko te-
goż jeziora, przy którey drzwi na zawiasach
z klamką у proboiami do wiszącego zamku.

Wiadomość wysiewu oziminy na po-
letku dwornym у pustoszach. Wysiew:
na poletku dwornym ku Kołpaciszkom
posianego żyta purow dwieście trzy-
dziescia trzy. siek. ieden, pszenicy pu-
row dwadzieścia, siek ieden, na pustoszy
zwaney Stusys/.ki nieosiadłey żyta purow
siedmnascie, siekow dwa, w miasteczku
Czadosach żyta purow dziewięć, w Wiłka-
tach żyta purow sześćdziesiąt trzy, siekow
dwa, w Ginaciacli żyta purow siedmnascie,
w Grubach żyta purow czterdzieścia trzy,
siekow trzy, w Gudyszkach żyta purow
czterdzieści sześć, na Zaściankach żyta pu-
row trzydzieście, siekow dwa, na pusloszach
arendarskich. Latus wysiewu: oziminy żyta
purow czterysta sześćdziesiąt, siekow dwa,
pszenicy purow dwadzieścia, siek ieden.

Ludzie poddani we dworze. Ewa Tum-
kunowa gospodynią paktowa, Ewa Szyr-
winska dziewka pokoiowa, Ewa Urzeszkow-
na dziewka folwarczna, Ewa Żeglowna
dziewka folwarczna, Maryanna Rydykowa
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stara do ptastwa, Jerzy Kalinowski komuch,
Piotr Mikszys furman, Stanisław Hrynciu-
nas ogrodnik, Jan Nikiporas szeryk.

Opisanie sytuacyi włościan Czadoskich
z ich siemienistością.

Miasteczko Czadosy. Ciągły ieden, grun-
tu siellzibnego wlokę iedną, koni dwoie,
'krów dwio, ciel o iedne, owiec cztery, świnia
iedna, wieczysty Baltromiey Pielcyn, żona
Krystyna, synowie Tomasz, drugi Ignacy,
gotowych zllch sześćnaście, podymnego zło-
tych dziesięć. Ciąi»'ly ieden, gruntu siedzib-
nego wlokę iedną, koni troie, wołów dwa,
krów trzy. podciolek ieden, cieląt dwoie,
owiec sześć, świń troie, ditto Szymon Szy-
manowski wdowiec, synowie Krzysztof,
drugi Maciey, wychowanka Ewa Iwanowska,
gotowych złłch sześćnaście, podymnego
zlłch dziesięć. Ciągły ieden, gruntu sie-
dzibnego włókę iedną koń ieden, krowa
iedna, owiec pięć, świnia iedna, ditto Piotr
Grynciunas, żona Elżbieta, syn Maciey, córki
Magdalena, druga Katarzyna, gotowych
złłch sześćnaście, podymnego zlłch dziesięć.
Ciągły ieden, gruntu siedzibnego włókę
iedną, koni troie, woł jeden, krów cztery,
cieląt troie, owiec dziesięć, koz trzy, świń
dwoie, ditto Kazimierz Żeglinis, żona Ewa,
synowie Tomasz, Stanisław, Stefan, brat
Jerzy, gotowych złłch sześćnaście, podyrane
złłch dziesięć. Ciąsrły ieden, gruntu sie-
dzibnego włókę iedną, koni dwoie, wołów
dwa, krów trzy, podciołkow trzy, cieląt
dwoie, owiec czternaście, koz sześć, świń
troie, ditto Antoni Baltrunas młodzian, bra-
cia Mateusz, Jan, oyczym Adam Szyma-
nowski, ciunem, żona Katarzyna, służące
dziwka Kurwelowna. parobek Krzysztof
Iiokicki, gotowych złłch sześćnaście, podym-
nego zł Ich dziesięć. Ciągły ieden, gruntu
siedzibnego włoka, iedna, koni troie, wołów
cztery, krów sześć, podciołkow dwa, cieląt
troie, owiec dwadzieścia sześć, koz. czworo,
świń cztery, ditto Piotr Szyszkowski, woyt,
bracia Adam, Tomasz, siostra Dorota, wy-
chowanka Maryanna Iwanowska, gotowych
złłch sześćnaście, podymnego złłch dzie-

sięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego puł-
włoki, koni czworo, wołów dwa, krów dwie,
cieląt dwoie, owiec ośm, świń ośm, ditto
Michał Mikszys młodzian, siostra Anna,
Matka Maryanna, gotowych złłch ośm. po-
dymnego zllch dziesęć. Ciągły ieden, grun-
tu siedzibnego wlokę iedną, koni pięć,
wolycztery, krów dziewięć, podciołkow dwa,
cieląt dwoie, owiec szescmscie, koz cztery,
świń cztery, ditto Kazimierz Bynkiewicz,
żona Krystyna, synowie Maciey, Józef, Piotr,
dziewka Teressa Stasiukowna, gotowych
złłot. s/.eśćnascie, podymnego złłch dziesięć.
Plac ieden, ditto Antoni Mikszys, kowal,
placowego złotych sześćnaście. Placów pięć
у puł, zabudowane ad presens wolni rze-
miesnicy posiadaiące płacą gotowych zło-
tych dwieście ośmdziesiąt ośm. Gruntu
przyiemnego pulwłoki. Karczma arendy
roczney, łoiu topionego kamieni trzy, mięsa
wolowego czwierci dwie. Razem z gruntem
pnyiemnym gotowych złłch ośmset ośm-
dziesiąt, osobno za młyn arendy roczney
gotowych złłch ośmdziesiąt. Latus miastecz-
ka Czadosow efficit: ciągłych ośmin gruntu
siedzibnego włok siedrn у puł, przyiemnego
pulwłoki, płaco w sześć у puł, koni dwa-
dzieścia trzy, wolow piętnaście, krów trzy-
dzieścia, podciołkow ośm, cieląt piętnaście,
owiec ośmdziesiąt dziewięć, koz siedmnaście,
świń dwadzieścia sześć, gotowych złłch
tysiąc ośmdziesiąt, placowego trzysta cztery
złote, podymnego złlch ośmdziesiąt.

Wieś Powizunki. Ciągły jeden, gruntu
siedzibnego włoka iedna, koni dwoie, krów
cztery, podciołek ieden, cieląt troie, owiec
piętnaście, koz dwie, świń dwoie, wieczysty
Józef Turczyn, żona Krystyna, córka Elż-
bieta, siostry Ewa, Katarzyna, matka Zofia,
gotowych złłch sześćnaście, podymnego złłch
dziesięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
włoka iedna, koni dwoie, woł ieden, krów
dwie, podciołek ieden, ciele iedne, owiec
cztery, koz dwie. świnia iedna, ditto Maciey
Mikszys, młodzian, brat Stanisław, siostry
Elżbieta, Anna, matka Dorota, gotowych
złotych sześćnaście, podymnego złłch dzie-
sięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego wło-
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ka iedna, koni dwoie, wol ieden, krów
dwie,. podciolkow dwa, ciele iedne, owiec
cztery, koz dwi3, swiń dwoie, ditto Michał
Pawiłenas, żona Elżbieta, pasierzb Jakub
Freynis, córka Elżbieta, druga Teressa,
dziwka Anna Jasimuwa, gotowych złotych
sześćnaście, podymnego zlloh dziesięć.
Ciągły ieden, gruntu siedzibnego wloką
iedna, koni dwoie, krów dwie, cieląt dwoie,
owiec ośm, świnia iedna, ditto Maciey Der-
wiato, żona Agata, synowie Jan, Ignacy,
córki Elżbieta, Anna, Krystyna, gotowych
/Uch sześćnaście, podynmego złłch dziesięć.
Ciągły ieden, gruntu siedzibnego włoka
iedna, koń ieden, wol ieden, krowa iedna,
ciele iedne, owiec dwie, koz trzy, świnia
iedna, ditto Michał Mikszys, żona .Maryan-
na, syn Franciszek, córka Teressa, parobek
Maciey Żeglinis. gotowych złłch sześćnaście,
podymnego złłch dziesięć. Ciągły ieden,
gruntu siedzibnego włoka iedna, Ttoń ieden,
krów dwie., podciolkow dwa, ciele iedne,
owiec pięć, świnia iedna, ditto Symon
Treynis, młodzian, siostra Katarzyna, druga
Krystyna, synowiec Michał Nadkunas, mat-
ka Maryanna, gotowych złotych sześćnaście,
podymnego zlłch dziesięć. Ciągły ieden.
gruntu siedzibnego, włoka iedna, koni
dwoie, woł ieden, krów cztery, podciołek
ieden, cieląt dwoie, owiec dwanaście, koz
dwie, swiń dwoe, ditto Jerzy Turczyn, żona
Ewa, synowie Maciey, Michał, córka Ewa,
gotowych złłch sześćnaście, podymnego złłch
dziesięć. Latus wsi Powizunkow efficit:
ciągłych siedmiu, gruntu siedzibnego włok
siedm, koni dwanaście, wofow cztery, krów
siedmnaście, podciołkow siedm, koz iedy-
naście, owiec pięćdziesiąt, cieląt iedynaście,
swiń dziesięć, gotowych zlłch sto dwanaście,
podymnego złłch siedmdziesiąt.

Wieś Eymiki. Ciągły ieden, gruntu sie-
dzibnego włoka iedna, koni dwoie, wot
ieden, krów cztery, cieląt dwoie, owiec
czternaście, koz cztery, swiń troie, wie-
czysty Jan Szymanowski, żona Teressa, sy-
nowie Michał, Ignacy, Bałtromiey, Fran-
ciszek, Tomasz, córki Teressa, Katarzyna,
gotowych złłch sześćnaście, podymnego złłch

dziesięć. • Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
włoka iedna, koni troie, wołów dwa,
krów trzy, podciołek ieden, ciele iedne,
owiec .czternaście, koz dwie, swiń dwie,
wieczysty Jerzy Stasiukielis, żona Bar-
bara, syn Symon, córki Elżbieta, druga
Apolonia, trzecia Teressa, gotowych zlłch
sześćnaście, podymneiro złłch dziesięć. Po-
sadnik ieden, gruntu siedzibnego włoka
iedna, koni troie, wol o w dwa, krów sześć,
podciolkow dwa. cieląt troie, owiec dwa-
dzieścia, koz cztery, swiń pięć, ditto Leś-
nik Piotr Stasiukielis, żona Maryanna, sy-
nowie Maciey, Kazimierz, Franciszek. Aloizy,
córka Teresa, wychowanek Michał Hryn-
ciunas, dziewka Zofia Stasiukowna, gotowych
zlłch sto sześćdziesiąt, podymnego zlłch
dziesięć. Latus wsi Eymikow efficit: cią-
głych dwuch, posadnik ieden, gruntu
siedzibnego włok trzy, koni ó?m, wołów
pięć, krów trzynaście, podciolkow trzy,
cieląt sześć, owiec czterdzieścia ośm, koz
dziesięć, swiri dziesięć, gotowych złotych
sto dziewięćdziesiąt dwa, podymnego zlłch
trzydzieścia.

Wieś Wilkale. Posadnik ieden. gruntu
siedzibnego włoka iedna, koni dwoie, wo-
ló dwa, krów dwie, ciele iedne, owiec sześć,
koz cztery, swiń dwoie, zamieszkały od
dziadów Józef Janiunas. żona Agata, brat
Stanisław, matka Elżbieta, gotowe mi- zlłch
ośindziesiąt, podymnego złłch dziesięć.
Ciągły ieden, gruntu siedzibnego włoka
iedna, koni troić, wołów trzy, krów cztery,
cieląt dwoie, owiec piętnaście, koz trzy,
swiń cztery, wieczysty Jan Jasiunas, żona
Maryanna, synowie Józef, Bałtromiey, córka
Anna, wychowanka Dorota, gotowemi zlłch
sześćnaście, podymnego zlłch dziesięć.
Ciągły ieden, gruntu siedzibnego włoka
iedna, koni troie, wołów dwa, krów cztery,
podciołek ieden, cieląt dwoie, owiec dwa-
dzieścia, koza iedna, swiń siedm. ditto Jan
Mikszys, żona Maryanna, synowie Antoni,
Józef, córki Elżbieta, Ludowika, Anna, pa-
robek Parszuk, gotowych złłch sześćnaście,
podymnego złłcli dziesięć. Posadnik ieden,
gruntu siedzibnego vyłoka iedna, koni cztery,
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wołów pięć, krów cztery, podciolkow dwa,
owiec dwadzieścia trzy, koz trzy, świń pięć,
ditto dziesiątnik Jerzy Adamenas, żona
Rozalia, synowie Franciszek, Maciey, córka
Apolonia, służąca Dziekanowska, gotowych
zllch ośmdziesiąt, podymneso zllch dziesięć.
Posadnik, gruntu siedzibnego wloką iedna,
koni dwoie, wot ieden, krów dwie, owiec
siedm, koza iedna, świń troie, ditto Stani-
sław Jasiunas. żona Krystyna, syn Piotr,
córki Katarzyna, Teressa, zięć Kazimier/.
Paluszys, żona Anna, gotowych zllch ośm-
dziesiąt, podymnego zllch dziesięć. Ciągły
ieden, gruntu siedzibnego włoka iedna, koni
dwoie, wolow dwa, krów trzy, cieląt dwoie,
owiec sześć, koz trzy, świń troie, ditto An-
toni Kulmitis, żona Elżbieta, brat Stani-
sław, żona Katarzyna, służąca Anna Chwie-
dorowna, gotowych zlłch s/.eśćnaście, po-
dymnego złłch dziesięć. Ciągły ieden, gruntu
siedzibnego wloką iedna, koń ieden, krów
dwie, podciolkow dwa, cieląt dwoie, owca
iedna, koz pięć, świnia iedna, ditto Treynis
Krzysztof, żona Elżbietn, syn Antoni córka
Cecylia, brat Jakub, gotowemi zlłch sześć-
naścię, podymnego zllch dziesięć. Gruntu
siedzibnego pul włoki, koni dwoie, krów
dwie, podciołek ieden, cieląt dwoie, owiec
sześć, koz dwie, świnia iedna, ditto Jerzy
Kazimierko, żona Ewa, syn Mateusz, drugi
Tomasz, trzeci Jgnacy, córki Katarzyna,
Johanna, gotowemi złłch czterdzieście, po-
dymnego złłch dziesięć. Posadnik ieden,
gruntu siedzibnego wloką iedna, koni troie,
krów cztery, cieląt dwoie, owiec sześćnaście,
koz trzy, świń troie, zamieszkały od dzia-
dów Piotr Kliinus, wdowiec, syn Tomasz,
żona Elżbieta, syn Jerzy, córka Anna, druga
Elżbieta, drugi syn Jerzy, żona iego Kry-
styna, córka Rozalia, trzeci syn Mateusz,
gotowemi zllch ośmdziesiąt, podymnego
zlłch dziesięć. Gruntu siedzibnego włok
dwie, przyiemnego czwierć włoki, pustosz
ze wszelkim zabudowaniem, gotowemi złłch
czterysta dwadzieścia dwa, podymnego zllch
dziesięć. Gruntu siedzibnego wloką iedna,
druga ditto, gotowemi złłch sto dwadzieścia
sześć, podymnego- zllch dziesięć. Gruntu

. siedzibnego wloką iedna у czwierć. Trzecia
ditto, gotowemi zlłch sto sześćdziesiąt sześć,
podymnego złłch dziesięć. Plac ieden, arendy
z karczmy mięsa wolowego czwierć iedna,
gotowemi zlłch dwiescia cztyrdziescie. teraz
na szynku skarbowym. Latus wsi Wiłkalow
efficit: ciągłych cztery, posadnikow pięciu,
gruntu siedzibnego włok dwanaście у czwierć,
przyieumesro czwierć włoki, plac ieden, koni
dwadzieścia dwa, wołów piętnaście, krów
dwadzieścia ośm, podciolkow ośm, cieląt
piętnaścin. owiec sto, koz dwadzieścia pięć,
świń trzydzieścia, jrotowemi zlłch tysiąc
trzysta siedmdziesiąt ośm, podymnego zllch
sto dwadzieścia.

Wieś Kalniecie. Posadnik ieden. gruntu
siedzibnego włoka iedna, koni dwoie, wol
ieden, krów dwie, podciołkow dwa, ciele
iedne, owiec sześć, koz cztery, świń dwie,
wieczysty Michał Jasiunas, żona Anna. sy-
nowie Kazimierz, Piotr, córki Ludwika,
Teressa, Barbara, Anna, gotowych złłch
ośmd/iesiąt, podymnego złlch dziesięć. Po-
sadnik ieden, gruntu siedzibnego wloką
iedna, koni troie, wolow dwa, krów cztery,
podciołek ieden, cieląt dwoie, .owiec czter-
naście, koz cztery, świń dwie, ditto Sta-
nisław Jasiunas, żona Anna, syn Bartło-
miey, córka Maryanna, gotowych zllch ośm-
dziesiąt, podymnego zllch dziesięć. Posad-
nik ieden. gruntu siedzibnego włoka iedna, '
koni dwoie, wołów trzy, krów trzy, podcioł- ,
ко w dwa, ciele iedne, owiec dziewiętnaście,
świń cztery, ditto Krzysztof Adamenas, żona
Ewa, córka Teressa, brat Mateusz, siostra
Katarzyna, oyciec Józef, matka Barbara,
gotowych złotych ośmdziesiąt, podymnego
złotych dziesięć. Posadnik ieden, gruntu
siedzibnego włoka iedna, koni dwoie, krów '
dwie, ciele iedne, owiec cztery, koza iedna,
świń troie, ditto Michał Adalis, żona He-
lena, synowie Michał, Jakub, Piotr, Krzy-
sztof, córka Teressa, brat Piotr, siostra
Zofia, matka Anna, gotowych złłch ośm-
dziesiąt, podymnego złotych dziesięć.
Posadnik ieden, gruntu siedzibnego włoka
iedna, koni dwoie, wolow dwa, krów czte-
ry, podciołek ieden, ciele iedne, owiec iedy-
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nas'cie. koz trzy,, świń troie, zamieszkały
Antoni Narbut, żona Ewa. synowie Jerzy,
Adam, siostra Anna. służąca Katarzyna
Adulowna, gotowych zlłch ośmdziesiąt, po-
dymnego złłch dziesięć. Gruntu siedzibnego
włoka iedna pustosz ze wszelkim zabudo-
waniem, gotowych złłch sto sześć, karczma
arendy roczney miensa jałowiczego czwierc
iedna, gotowemi zlłch sto. Latus wsi Kał-
nieciow efficit: posadnikow pięciu, gruntu
sadzibnego włok sześć, koni iedynaście, wo-
łów ośm, krów piętnaście, podciołkow sześć,
cieląt sześć, owiec pięćdziesiąt cztery, koz
dwanaście, świń czternaście, gotowych zło-
tych s/.eśćset sześć, podymnego złłch pięć-
dziesiąt.

• Wieś Gaczany. Posadnik ieden, gruntu
siedzibnego puł włoki, koni dwoie, wołów
dwa, krów dwie, podciołkow dwa, ciele
iedne, owiec sześć, koz sześć, świń dwie,
wieczysty Adam, żona Krystyna, syn Adam,
córki Anna, Teressa, gotowych złłch ośm-
dziesiąt, podymnego złotych dziesięć. Po-
sadnik ieden, gruntu siedzibnego puł włoki,
koni dwoie, wołów dwa, krów trzy, pod-
ciołkow dwa, ciele iedne, owiec dwanaście,
koz sześć, swió cztery: zamieszkały Maciey
Samutenas, żona Brygida, syn Maciey,
córki Zofia, Krystyna, brat Jerzy, gotowych
złłch ośmdziesiąt, podymnego zlłch dziesięć.
Posadnik ieden, gruntu siedzibnego puł
włoki, koni dwoie, wołów dwa,.krów czte-
ry, nodciołko*v dwa, ciele iedne, owiec pięt-
naście, świń dwie, koz dwoie, ditto Jakub
Samutenas, żona Anna, syn, córki Z f̂ia,
Dorota, brat Maciey, żona Ewa. córka Ewa,
brat drugi Jerzy, gotowych złłch ośmdzie-
siąt, podymnego zlłch dziesięć. Posadnik
ieden, gruntu siedzibnego puł włoki, koni
dwoie, woł ieden, krów dwie, podciołkow
dwa, ciele iedne, owiec dziewięć, koz trzy,
svyiń dwoie, zamieszkały Michał Spirydo-
wicz, żona Dorota, syn Michał, żona Te-
ressa, syn Maciey, córka iey Elżbieta, brat
Józef, gotowycli złłcli ośmdziesiąt, podym-
nego złłch dziesięć. Karczma, arendy rocz-
ney łoiu topionego kamieni dwa, mięsa
jałowiczego czwierć, gotowych złłch dwieście.

Latus wsi Gaczaiow efficit: posadnikow
czterech, gruntu siedzibnego włok dwie, koni
ośm, wolow siedm. krów iedynaście, pod-
ciołkow ośm, cieląt cztery, owiec czter-
dzieści dwa, koz siedmnaście, świń dziesięć,
gotowycli zlłch pięćset dwadzieścia, podym-
nego złotych czterdzieścia.

Wieś Ginacie. Oiąsly ieden, gruntu sie-
dzibnego włoka iedna, koni dwoie, woł ieden,
krów cztery, podciołek ieden, cieląt troie,
owiec dziewięć, koz trzy, świń troie, wie-
czysty Maciey Stasiukielis, żona Katarzyna,
synowie Jakub, Kiizimierz, córka Zofia,
matka Elżbieta, szwagierka Maryanna, go-
towych zlłch sześćnaście, podymne<ro zlłch
dziesięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
włoka iedna, koni troie, wołów trzy, krów
cztyry, cieląt dwoie, owiec iedynaście, koza
iedna, świń pięć, ditto Jan Gurklis, żona
Anna, brat Piotr, żona Maryanna, synowie
Jan, Jgnacy. córka Anna, drugi brat Ma-
ciey. trzeci Antoni, siostra Katarzyna, matka
Zofia, gotowemi złotych sześćnaście, po-
dymnego złotych dziesięć. Ciągły ieden,
gruntu siedzibnego pułwłoki, koni dwoie,
wolow dwa, krów trzy, podciołek ieden,
cieląt dwoie, owiec iedynaście, koz dwie,
świń troie, ditto Piotr Gurklis, żona Ra-
chela, synowie Krzysztof, Franciszek, Igna-
cy, brat Jerzy, służący Maciey Treyni, go-
towych złłch ośm, podymnego złotych
dziesięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
puł włoki, koni dwoie, wołów dwa, krów
trzy, podciołek ieden, cieląt dwoie, owiec
dziewięć, k-'Z dwie, świń dwoie, ditto Ma-
ciey Karwelis, żona Helena, zięć Jerzy Ja-
siunas, żona Elżbieta, synowie Józef, Ka-
zimierz, maciey. Antoni, córka Anna, szwa
gierka Heleną, gotowych złlch ośm, po-
dymneiro zlłch dziesięć. Ciągły ieden, grun-
tu siedzibnego włoka iedna, koni troie,
wolow trzy. krów pięć, podciołek ieden,
cieląt dwoie, owiec czternaście, koz trzy,
świń sześć, ditto Maciey Gurklis, żona
Agata, synowie Antoni, Jan, córki Anna,
Ewa, Elżbieta, parobek Jerzy Szymanowicz,
gotowycli zllcli czterdzieście, podymnego
dziesięć. Ciąirly ieden, gruntu siedzibnego
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pułwloki, koń ieden, krów dwie, ciele jedne,
owiec troie, svyiń dwoie, Piotr Pawlicz od
ośmiu lat zamieszkały, żona Anna, synowie
Jerzy, Jakub, córka Anna, naiemnik Ja-
kub Sokołowski, gotowych złotych ośm,
podymnego zllch dziesięć. Ciągły ieden,
gruntu siedzibnego pul włoki, koni dwoie,
krów dwie, podciolkow trzy, ciele iedne,
koz trzy, świń dwoie, ditto Antoni Jasiu-
nas, żona Monika, synowie Jerzy, Kazi-
mierz, Antoni, naiemny Andrzey Grielwa-
nowski, gotowjch złlch ośm, podymnego
ztłcli dziesięć-ZGruntu siedzibnego wloką
iedna, pustosz ze wszelkim zabudowaniem,
gotowemi zł leli sto trzydzieścia cztery, po-
dymnego złłch dziesięć. Latus wsi Ginacie
zwaney efficit: ciągłych siedmiu, gruntu
siedzibnego włok sześć, koni piętnaście, wo-
łów, iedynaście, krów dwadzieścia trzy, pod-
ciolkow siedm, cieląt iedynaście, owiec pięć-
dziesiąt siedm, koz czternaście, świń dwa-
dzieścia trzy, gotowych zllch czternaście,
podymne.go zlłch ośmdziesiąt.

Wieś Dakcie. Ciągły ieden, gruntu
siedzibnego włoka iedna, koni trzy, wojów
cztery, krów cztery, podciołków dwa; ciele
iedne, owiec dwanaście, koz trzy, świń trzy,
wieczny Maciey Rymkiewicz, brat Józef,
ułomny, drugi Jan, trzeci Franciszek,
czwarty Michał, siostra Krystyna, matka
Anna, służący Józef Szymanowski, goto-
wych złtch sześćnaście, podymnego zlłch
dziesięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
włoka iedna, koni dw-оіеГ wołów dwa, krów
dwie, podciołek ieden, cieląt dwoie, owiec
dwanaście, koz dwie, świń dwoie, ditto
Józef Treyna, żona Maryanna, syn Bałtro-
miey, brat Maciey, szwagier Józef Weżys,
gotowych złłch sześćnaście, podyinnego
dziesięć, Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
włókę iedną, koni troie, wołów cztery, krów
cztery, cieląt troie. owiec dwanaście, koz
trzy, świń sześć, ditto Kazimierz Uszelis,
żona. Apolonia, córka Anna, druga Ma-
ryanna, brat Kazimierz, żona Maryanna,
synowie Maciey, Jan, służące Лему Szyszko,
Ewa Parszukaycia, gotowych zllch sześć-
naście, podymnego złotych dziesięć. Ciągły

ieden, gruntu siedzibnego pul włoki, koni
dwoie,-krów dwie, podciołków dwa, cieląt
dwoie, owiec czternaście, koz trzy, świń
cztery, ditto Adam Żukowski, żona Elżbieta,
córka Maryanna, brat Piotr, synowiec Mi-
chał, synowice Anna, druga Krystyna, go-
towych złlch ośm, podymnego zlłch dzie-
sięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego puł
włoki, koni dwoie, wołów dwa, krów dwie,
podciolek ieden, ciele iedne, owiec dwa-
naście, koz trzy, świń cztery, ditto Stefan
Jassunski, żona Anna, zięć Antoni Szyma-
nowski, żona Anna, córka Ewa, druga
Barbara, służący Tomasz Kalinowski, dziew-
ka Agata Strukowna, gotowych złłch ośm,
podymnego złotych dziesięć. Ciągły ieden,
gruntu siedzibnego pul włoki, koni troie,
wołów trzy, krów trzy. ciele iedne, owiec
dziewięć, kozy trzy, świń troie, ditto Ma-
ciey Rukiało, żona Ewa. synowie Лап, Ja-
kub, brat Jan. gotowych złłch ośm, po-
dymnego zlotyeliT dziesięć. Ciągły ieden,
gruntu siedzibnego wlokę iedną, koni troie,
wolow dwa, krów trzy, cieląt dwoie, owiec
dwanaście, koz trzy, świń sześć, ditto Sta-
nisław Boiarunas, żona Katarzyna, syn
Jerzy, córki Katarzyna, Krystyna, goto-
wych złotych sześćnaście, podymnego zło-
tych dziesięć. Ciągły ieden, gruntu sie-
dzi buego włókę iedną, koni trzy, wołów dwa,
krów cztery, podciołków dwa, cieląt dwoie,
owiec trzynaście, koz cztery, -świń cztery,
ditto Maciey Hrynciunas, żona Elżbieta,
córka Maryanna, służące Józef Pulcyn,
Mikołay у Лап Zgrundowie, Anna Roki-
taycia, gotowych złtch sześćnaście, podym-
nego złłch dziesięć. Ciągły ieden, gruntu
siedzibnego włoka iędna, koni dwa, wołów
dwa, krów cztery, cieląt dwoie, owiec dzie-
więć, świń cztery, koz trzy, ditto Michał
Sokolowski, żona Katarzyna, syn Jan, żona
Katarzyna, synowie Maciey, Franciszek,
córka Elżbieta, gotowych złotych sześćna-
ście, podymnego zlłch dziesięć. Latus wsi
Dukciow: ciągłych dziewięciu, siedzibnego
gruntu włok siedm у pul, koni dwadzie-
ścia trzy, wołów dwadzieścia ieden, krów
dwadzieście ośm, podciolkow ośm, cieląt
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sześćnaście, owiec sto pięć, koz dwadzieście
siedm. świń trzydzieścia sześć, gotowych
złotych sto dwadzieście, podymnego zlłch
dziewięćdziesiąt.

Wieś Gruby. Gruntu siedzibnego' wlokę
iedną, przyiemnego czwierć włoki. Primo
pustosz ze wszelkim zabudowaniem, goto-
wych złłch sto siedmdziesiąt cztery, gi-oszy
piętnaście, podymncgo zllch d/.iesięć. Se-
cundo ditto gruntu siedzi bnego włoka
iedna, gotowych złlch sto trzydzieście,
groszy piętnaście, podymnego złotych dzie-
sięć. Gruntu siedzibnego włoka iedna,
Tertio ditto, gotowych złotych sto cztyr-
dzieśpie. groszy piętnaście, podymnego zllch
dziesięć. Gruntu siedzibnego włoka iedna,
przyiemnego czwierc włoki Quarto ditto,
gotowych złotych sto sześćdziesiąt cztery,
podymnego złotych dziesięć. Latus wsi
Grubow efficit: gruntu siedzibnego włok
cztery, przyiemnego puł włoki, gotowych
zlłch sześćset dziewięć, groszy piętnaście,
podymnego złłch czterdzieście.

Wieś Gudyszki. Gruntu siedzibnego
trzy czwierci włok. Primo pustosz ze wszel-
kim zabudowaniem, gotowych zlłch sto
dziesięć, podymnego złłch dziesięć; gruntu
siedzibnego trzy czwierci włoki, ditto, go-
towych złłch sto dziesięć, podymnego złłch
dziesięć; gruntu siedzibnego trzy czwierci
włoki ditto. Latus wsi Gudyszek efficit:
zlłch trzysta trzydzieście, podymnego rzłłch
trzydzieście, gruntu siedzibnego włok dwie
у czwierc.

Wieś Eybieiszki. Ciągły ieden, gruntu
siedzibnego puł włoki, krów trzy, woł ie-
den, podc-iolków dwa. cieląt dwoie, owiec
dziesięć, koz dwie, świń troie, wieczysty
Maciey Korowayczyk, żona Ewa, córka Te-
ressa, brat Jerzy, druid Michał, siostra
Anna, Katarzyna, matka Krystyna, goto-
wych złlch ośm, podymnego złłch dziesięć.
Gruntu przyiemnego puł "włoki- Karczma
arendy wspólnie у za grunt nrzyieinny
gotowych złlch trzysta dwadzieście. Latus
Rybiciszek efficit ciągły ieden, puł włoki
siedzibnego gruntu, przyiemnego puł włoki,
koni troie. woł ieden, krów trzy, podcioł-

ków dwa, cieląt dwoie, owiec dziesięć, koa
dwie. świń troie, gotowych złłch trzysta
dwadzieścia ośm, podymnego zlłch dziesięć.

Zaścianki Wszelkie. Ciągły ieden, grun-
tu siedzibnego~pułvvłoki, koni troie, krów
cztery, podciołków dwa, ciele iedne, owiec
siedm, koz dwie, świnia iedna, Trakus
Stanisław Janiewicz, żona Krystyna, syn
Stanisław, drugi Antoni, siostra Anna, słu-
żące Anna Jakubowska, Elżbieta, Gałwa-
nowska, gotowych zlłch ośm. podymnego
zlłch dziesięć. Posadnilc ieden. gruntu sie-
dzibnogo włoka iedna, koni dwoie, wołów
dwa. krów cztery, podciołków dwa, cieląt
troie, owiec dwadzieścia, koz cztery, świń
cztery.

Kirmeliszki Jakub Szyszkowski, żona
Anastazy a, syn, żona Katarzyna, córka
Anna, drugi syn Michał, żona Elżbieta,
syn Jakub, trzeci syn Kazimierz, czwarty
Piotr, gotowych zllch sto sześćdziesiąt,
podymnego złłch dziesięć, posadnik ieden,
gruntu siedzibnego puł włoki, koni dwoie,
wołów trzy, krów sześć, podciołków trzy,
cieląt dwoie, owiec sześćnaście, koz trzy,
świń sześć.

Jakubiszki. Kazimierz Sokołowski, żona
Zofia, syn Antoni, wychowanka Szyszkowna,
gotowych zlłch czterdzieścia ośm, podym-
nego zlłch dziesięć, posadnik ieden, gruntu
siedzibnego p_uł_\vłpki, koni cztery, wołów
cztery, krów pięć, podciołków trzy, cieląt
cztery, owiec sześćnaście, koz cztery, świń
sześć, ditto Jan Kołpak wdowiec, syn Ma-
c ey, brat Jerzy, wychowany Józef Adame-
nas, matka Dorota, służąca Rozalia (Jze-
lowna, gotowych złłcli czterdzieścia ośm,
podymnego złlch dziesięć. Ciągły iedon,
gruntu siedzibnego wlokajedna, koni troie,
krów trzy, podciołków dwa, cieląt iedynaś-
cie, owiec dwanaście, koz dwie, świń cztery.

Trumpiszki. Wilhelm Dawidenas, żona
Dorota, synowie Stanisław, Tomasz, córki
Anna, Katarzyna, brat Jan, żona Krystyna,
gotowych zlłch sześćnaście, podymnego
zlłch dziesięć, gruntu siedzibnego trzy
czwierci włoki.
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Podgrubie. Pustosz ze wszelkim zabu-
dowaniem, gotowych pieniędzy złłeh ośm-
dziesiąt sześć, podymnego złłch dziesięć,
posadnik ieden, gruntu siedzibnego wloką
iedna, koni dwoie, krów trzy, cieląt dwoie,
owiec ośm, koz cztery, świń trzy, ditto
Jer;y Szyszkowski, żona Maryanna, syno-
wie Józef. Jan, Adam, córka Ewa, goto-
wych '/Uch dwa, podymnego złlch dziesięć,
gruntu siedziЬПЄІІО wloką iedna.

Szyłeygalis. Pustosz z zabudowaniem
wszelkim, gotowych pieniędzy zllch sto
ośmnaśeie, podymnego zlłch dziesięć, cią-
gły ieden, gruntu siedzibnego pul włoki,
koń ieden, wotów dwa, krów trzy, podcio-
lek ieden, cieląt dwoie, owiec sześć, świnia
iedna.

• Strozdowszyszki. Krzysztof Derwiato,
żona Katarzyna, córka Klżbieta, brat An-
toni, siostra Agata, matka Dorota, goto-
wych zlłch ośm, podymnego zlłch dziesięć,
posadnik ieden, gruntu siedzibnego wloką
iedna, koni dwoie, wołów dwa. krów trzy,
podciólek ieden, cieląt dwoie, owiec dzie-
więć, koz trzy, świń cztery.

Ozerakszcie. Maciey Boiarunas, żona
Teressa, służące Antoni Peluszys, Elżbieta
Peluszowna, gotowemi zlłch dziewięćdzie-
siąt cztery, podymnego zllch dziesięć, grun-
tu sied/.ibnego pul włoki.

Pukina. Pustosz ze wszelkim zabudo-
waniem, gotowemi zllch czterdzieści^ sześć,
podymnego zllch dziesięć, ciągły ieden,
gruntu siedzibnego pulwłoki, koni dwoie,
wol ieden. krowa iedna, cieląt dwoie, owiec
siedjn, koz siedm, świń dwoie.

Gryszkiszki. Jan Koroway, żona Kata-
rzyna, syn Jerzy, córka Zofia, brat Krzy-
sztof, matka Anna, gotowych złlch ośm,
podymnego zlłch dziesięć, posadnik ieden,
irnintu siedzibnego wloką iedna, przyiem-
nego czwierć włoki, koni dwoie, wolow dwa,
krów cztery, podciołkow dwa, cieląt dwoie,
owiec czternaście, koz dwie, świń cztery.

WroblewszczyszM. Macicy Treynis, żona ,
Anna, synowie Stanisław, Jan, Franciszek,
córka Elżbieta, druga Maryanna, brat Jan,
służący Michał Tunkunelis, gotowemi złłch

sto sześćdziesiąt, podymnego złlch, dziesięć,
posadnik ieden, gruntu siedzibnego włoka
iedna. Ditto Gryszkiszki, Piotr Pawlicz, za-
choży, gotowemi złłch siedmdziesiąt, po-
dymnego zlłch dziesięć, gruntu siedzibnego
wloką iedna.

Gruntowtyszki. Pustosz, ze wszelkim
zabudowaniem, gotowemi złłch sto sześć-
dziesiąt, poradnik ieden, gruntu siedzibnego
czwierć włoki, koni dwoie, krów dwie, pod-
ciołek ieden, cieląt dwoie, owiec dwanaście,
świń cztery.

Zamek. Tkacz Adam Kuliuistys, żona
Maryanna. syn .lozef, córka Anna, Elżbieta,
gotowemi zllch trzy zieścia ośm, podym-
nego zllch dziesięć, posadnik ieden, gruntu
siedzibnego wloką iedna. Wiłkalski zacho-
ży, Dawid Tomaszenas, gotowemi złłch
sto cztery. Latus zaścianków efficit: ciągłych
czterech, posadnikow dziewięć, gruntu sie-
dzibnego włok trzynaście, przyienmego
czwierć włoki, koni dwadzieścia pięć, wołów
sześćnaście, krów trzydzieśćie ośm, pod-
ciolkow siedmnaście, cieląt dwadzieścia czte-
ry, owiec sto trzydzieśćie iedna, koz trzy-
dzieśnia jedna, świń trzydzieśćie dziewięć,
gotowemi zlłch tysiąc dwieście siedmdzie-
śiąt cztery, podymnego złlch sto pięćdziesiąt.

Opisanie powinności włościan Gzadoskich.
Primo. Ciągli poddami robocizny ty-

godniowey pełnić powinni od S. Jerzego
do S. Marcina z włoki trzy dni z untry-
nikiem, z pulwłoki trzy dni bez untrynika,
a od S\v. Marcina do S. Jerzego wszyscy
ogułem iak z włoki tak у z pulwłoki po
trzy dni z czym dwór każe isć powinni.
Ciągli poddani oprócz pańszczyzny gwałtów
dwanaście, razem też у posadnicy służyć
maią wielkich gwałtów sześć, to iest zo-
stawiwszy iedną osobę do pilnowania ognia,
cala drużyną stawać powinni, drugie sześć
gwałtów nie iuż z całą siemią, lecz po dwie
osoby z chaty do czego dwór nakaże słu-
żyć maią. Tertio. Na pańszczyznę у gwałty
poddani ciągli у boiarowie o wschodzie
słońca przychodzić, aż do zachodu słońca
służyć powinni. Quarto. Co rok podwod
dwie do Rygi z włoki iak ciągli, tak też у
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boiarowie z puł włoki po iedney"odbyć lub.
opłacić powinni. Quinto. Straż tygodniowa
koley iedna wszyscy jako to z wioki у pul;
włoki, drugą koley -stróżowstwa tylko wło-
cznicy odbywać maią latem dwuch do bydła
у ptastwa, zimową zaś porą po trzech; pod
czas takowe у straży od pańszczyzny są
wolnemi. Secsto. Ciągli poddani młodzbę
zwyczayną zaczynaiąc porą z każdego domu
na tydzień trzy nocy o kurach aż do skon- •
c.zenia wymłotu pełnić powinni. Septimo
Gumiennikow dwuch z ciągłych ludzi do
pilnowania osieci у wywiania zboża aż do
skończenia wymlotu krescencyi podług woli
dwór swoiey wyznaczać będzie, ciż ludzie
będąc w te у powinności panszczy/.ny zwy-
cztiyney odbywać nie maią, przy tym ich
powinnością będ/.ie karby rożnego zboża
wymłotu у namiaru utrzymywać. Octavo.
Ciż włościanie oprócz czynszu daninę roczną
obowiązani są oddawać do dworu: lnu z
włoki pundel ieden, a z pul włoki pul
pundela, chmielu tyleż; talek z własnego
lnu sprząść powinni czynszowi po s/.tuk
dwanaście, a ciągli po sztuk dziewęć z
włoki, a z pułwłoki w połowie, gęsi z wło-
ki po dwie, kurów z włoki po trzy z puł
włoki dwoie, jay po sztuk dziesiąć, grzy-
bów po wianku у orzechów po garcu z
każdey chaty gospodarskiey. Nono. Wszyscy
ogniem poddani w przypadku potrzeby
erekcyi chat iakich kolwiek po wsiacli
czyli na zaściankach czyli też reperacyi
bądź iakicli kolwiek budynków, grobel,
mostów, młynów swemi dniami wedle dy-
spartymentu uczynionego przez dwór bier-
wion у różnego drzewa wyprowadzić powinni
ile potrzeba będzie у po dniu iednym na
tydzień nie inkluduiąc pańszczyzny do bu-
dowli dopóty poydą, aż zupełnie zakończą,
takowa oraz pomoc włościan do gospoda-
rzowodzinokich użyta będzie. Decimo. Oprócz
powyższych powinności wszyscy włościanie
podług potrzeby у rozkładu dwornego uzwy-
czaieni dostarczać swemi dniami węglow do
potrzeby kowalskiey у kamieni wapiennych
do potrzeby mularskiey przez porównaną
koley.

Opisanie folwarku Kołpaciszek. Budy-
nek nowo ;postawiony mieszkalny z iednym
kominem, słomą kryty, okna duże. drzwi,
ciesielskiey roboty na żelaznych zawiasach
z klamkami у probóiami, fol- stary, opadły,;
słomą kryty, swiron słomą kryty, od którego ,
drzwi dwoie na żelaznych zawiasach, staynia ,
pod iednym dachiMii z. wozownią kryta słomą,
drzwi duże podwoyne na biegunach, svyi-
ronek mały słomą kryty, drzwi na zawia-
sach; z klamką у probóiami żelaznemi, bro-
war z łaźnią у komórką, z drzwiami na-
zawiasach, klamkami у probóiami żelaznemi,
przy którym slodownia nowo wystawiona, z
dwu ma drzwiami na zawiasach, klamkami
i proboiami żelaznemi, obory przy browa-
rze z drzwiami na biegunach, słomą kryte,
obory kwadratowe z dziennikiem z drzwiami
na biegunach, w znaczney podmurowane
części, więdlarnia nowo wystawiona, słomą
kryta, drzwi na zawiasach, budynek przy
starym mieszkalnym budynku na różny
skład, iedne drzwi na zawiasach, drugie
na biegunach, odryna z swironkiem. erek-
cyi potr/.ebuiąca, słomą kryta, drzwi na
zawiasacli przy swironku. a przy odrynie
na biegunach, odryna na nowo teraz prze-
stawiona, «tonią kryta, wrota na biegunach,
druga odryna duża z dwinna wrotyma po-
dwoynemi na biegunach, erokcyi potrzebu-
iąca, gumno z dwu ma osieciami puł krzy-
żowe z wrotami у drzwiami na zawiasach
żelaznych, dach słomą kryty, z klamkami у
probóiami do zamku, odryna pr/.y. oborach
kwadratowych na nowo postawiona, z wrotami
na biegunach, cały dziedziniec płotem sto-
jącym ogrodzony, brama stara, wrota na bie-
gunachfogrodek fruktowy, w nim skarbczyk
nowo postawiony, z drzwiami na żelaznych
zawiasach, oparkaniony płotem wysokim sto-
iącym, ogrodów warzywnych dwa, ieden za
oborami kwadratowemt, drugi przy browarze.

Wiadomość wysiewu. Posiano na poletku
dwornym żyta purow pięćdziesiąt dziewięć,
pszenicy purow dwa.

Opisanie sytuacyi włościan Kołpaciskich.
Wieś Łuźyszki. Ciągły ieden, gruntu

siedzibnego puł włoki, kont troie, wołów
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dwa, krów cztery; podciołków dwa, cieląt
dwoio, owiec sześć, koz cztery, świń troie,
wieczysty Stanisław Gierwiat, żona Ewa, syn
Kazimierz, drugi Jan, żona Katarzyna,
trzeci Józef, czwarty Mateusz, piąty Michał,
szósty Piotr, gotowych zllch.sześćnaście, ;
podymneiro złotych dziesięć. Ciągły ieden,
gruntu siedzibnego puł włoki, koni troie,
wotów dwa, krów trzy, podciołków d\ya,
cieląt dwoie, owiec sindin, koz trzy, świń
troie, ditto Józef K-dmetis, żona Maryanna, !
synowie Maciey, Michał, córka Teressa,
gotowych złotych sześćnaścio, podymnego
złotych dziesięć. Ciągły ieden. gruntu sie-
dzibnego pul włoki, koni dwoie. wołów
dwa, krów dwie, podciolek ieden, cieląt
dwoie, owiec sześć, koz trzy. świń troie,
ditto Michał Kubilis. żona Ewa, bracia
Józef, Adam. Stanisław, matka Dorota,
gotowemi zł Ich sześćnąście, podymnego
złlch dziesięć. Ciągły ieden, gruntu sie-
dzibnego pul włoki, koń ieden, wol ieden,
owiec cztery, świnia iedna, ditto Jan Sku-
likus, żona Elżbieta, syn Franciszek, córka
Rachela, brat Kazimierz,, gotowych /.Uch
sześćnaście,. podymnego zllch dziesięć. La-
tus wsi Łużyczek efficit: ciągłych czterech,
gruntu siedzibnego włok. dwie. koni dzie-
więć, wołów siedm, krów dziewięć, podciol- ,
ków pięć, cieląt sześć, owiec dwadzieścia
trzy. koz dziesięć, świń dziesięć, gotowych
złlch sześćdziesiąt cztery, podymnego złlch
czterdzieście. .

Wics Wirszyły. Ciągły- ieden, gruntu
•'siedzibneffo pul włoki, koni troie. wołów :
dwa, krów pięć, podciolek ieden, cieląt
dwoie, owiec siedrn, koz dwie, świnia' ied-
na. wieczysty Kazimierz Szeszkas, żona iego
Krystyna, synowie Tomasz, Jakub. Ignacy,
.Józef, siostra Anna, druga Teressa, goto-
wych zlłe.h dwanaście, podymnego zlłch
dziesięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
puł włoki, koni dwoie, wołów dvya, krów
pięć, podciołków dw;i, cieląt dwoie, owiec
dziewięć, koz dwie, świni cztery, ditto Wa-
wrzyniec Kulnietys. żona: iego Anna, syn
Kazimierz, gotowych złłch dwanaście, po-
dymnego zlłch dziesięć. Ciągły ieden, gruntu

siedzibnego pul włoki, wolny zamieszkały
Maciey Szyryminski, gotowych zlłch dwa-
naście, podymnego złłch dziesięć. L-itus wsi
Wirszylow efficit: gotowych zlłch trzydzie-
śęie sześć, podymnego: zlłch trzyd/.ieście,
ciągłych trzech, gruntu.siedzibnego wloką
iedna у puTTkoni pięć, wołów cztery, krów
ilzieśięć7 podciołków trzy, cieląt cztery,
owiec sześćnąście. koz cztery, świń pięć,
gruntu siedzibnego pul włoki.

Zaścianek Kodysski, Pustosz ze wszel-
kim zabudowaniem, gotowych złłch sześć-
nąście, podymnego zlłch dziesięć.

Wieś Kowale. (liągły ieden. gruntu sie-
dzibnego puł włoki, koni dwoie, wot ie-
den, owca iedna, świnia iedna, wieczysty
Adam Komorowski, żona Elżbieta, syn Mi-
chał, ociec Adamr matka Anna, brat Adam,
Michał zbiegły, gotowych złlch sześćnąście,
podymnego złlch dziesięć. Ciągły ieden,
gruntu siedzibnego put włoki, koni dwoie,
wol ieden, owca iedna,. świnia iedna, go-
towych zlłch sześćnąście, podymnego zllch
dziesięć. Ciągły ieden, gruntu siedzib-
nego pul włoki, woł ieden, cieląt dwoie,
owca iedna, koz:i. iedna. świnia iedna,
wieczysty Jerzy Misiunas, żona Krystyna,
synowie-Kazimierz, Józef, Jan, córki Kry-
styna, druga Barbara,- gotowych zlłch sześć-
nąście, podymnego złłch dziesięć. Ciągły
ieden, gruntu siedzibnego pul włoki, koni
dwoie, wol ieden, krów dwie, podciołek
ieden.. owiec pięć, koz dwie, świń dwoie,
ditto Mateusz G-afwanowski. żona Krystyna,
syn Jakub, brat.Stanisław zbiegły, goto-
wych złłch sześćnąście, podymnego złlch
dziesięć. Ciągły ieden, gruntu siedzibnego
pul włoki, koni dwoie, yyolów dwa. krowa,
iedna, owiec dwie, koza iedna, świnia iedna,
ditto Michał Putrynski, żona Elżbieta, córki
Anna, Maryanna, Katarzyna, Krystyna, bra-
cia Jerzy, Jan, gotowych złłch sześćnąście,
podymnego złłch dziesięć. Ciągły . ieden.
gruntu siedzibnego puł włoki, koni dwoie,
wołów dwa, krów cztery, owiec cztery,
świni dwie, ditto Лап Rudak,. bracia Jer/.y,
Stanisław, siostra Katarzyna, matka Zofia,
gotowych złlch sześćnąście, podymnego
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zlłch dziesięć. Ciąirły ieden, gruntu sie-.
dzibnego pnł włoki, koni dwoie., wołów dwa,
owiec cztery, świń dwoie. ditto Bałtromiey
Uszacki. bracia Piotr, Stanisław, siostra
Ewa, Katarzyna. Anna. gotowych zlłch
sześćnaście, podymnego złłch dziesięć,
gruntu siedzibnego włok dwie у pnł. Pięć
pustoszy ze wszelkim zabudowaniem, go-
towych zllch ośmdziesiąt, podymnego zł fch
pięćdziesiąt. Latus wsi Kowalow efficit:
ciągłych sześciu, gruntu siedzibnego włok
pięć у pól, koni dziesięć, wołów dziesięć,
krów dziesięć, podciolek ieden, cieląt dwoie,
owiec siedmnaście, koz cztery, świń dzie-
więć, gotowych zllch sto siedmdziesiąt sześć,
podymnego zlłch sto dziesięć.

WiesKalniecie. Ciąjrły ieden, gruntu
siedzibnego pul włoki, koni dwoie, wołów
cztery, krów cztery, owiec iodynaśeie. koz
cztery, świń troie, wieczysty Michał Lulis,
żona Teressa. córka Teressa, brat Józef,
żona Katarzyna, syn Stanisław, gotowych
zllch sześćnaście, podymnego zlJch dziesięć.
Ciągły ieden, gruntu siedzibnego puł włoki,
koni dwoie, wol ieden. krów cztery, owiec
cztery, koz dwie, świnia iedna, ditto Ka-
zimierz Jodzianis, żona Elżbieta, synowie
Stanisław, Kazimierz, Franciszek, siostra
Teressa, gotowych złłch sześćnaście, podym-
nego złłch dziesięć. Ciągły ieden, gruntu
siedzibnego pul włoki, koni cztery, woły
dwa., krów dwie, owiec siedm, koz trzy,
świń cztery, ditto Piotr Giełwanowski, żo-
na Dorota, córka Agata, Anna. pasierzbo-
wie Stanisław, Michał, gotowych złotych
sześćnaście, podymnego złłch dziesięć. Ciągły
ieden. gruntu siedzibnego puł włoki, koni
dwoie, krów trzy, cieląt dwoie, owiec trzy,
koz dwie. świnia iedna, ditto Józef Misiu-
nas, żona Anna, syn Jakub, córka Teressa,
gotowych złłch sześćnaście, podymnego
złłcli dziesięć. Latus wsi Kąlnieeiow efficit:
ciągłych czterech, gruntu siedzibnego włok
dwie, koni iedynaście, wołów siedm. krów
dziewięć, cieląt dwoie, owiec dwadzieścia
pięć, koz iedynaście, świń dziewięć, goto- ;
wych złłch sześćdziesiąt cztery, podymnego
złłch czterdzieście, posadnik ieden, gruntu

siedzibnego włoka iedna, koni troie, wołów
dwa, krów sześć, cieląt dwoie, nwiec dzie-
sięć, koz trzy, świń cztyry.

Zaścianek Gaczany alias Pokrausza.
Piotr Kołpak, wdowiec, synowie Jan, żo-
naty, żona Zofia, synowie Adam, Jerzy,
córka Elżbieta, drugi syn Maciey, siostra.
Katarzyna, gotowych zlloh sto pięćdzie-
siąt, podymnego zllch d/,iesięć. Karczma
niedaleko dworu, gotowych złłcli ośmdzie-
siąt. Służące poddani: Krystyna Jodzianowa,
wdowa, we .dworze, syn iey Michał, córka
Dorota służą w Kalnieciach, Jerzy Lulis
bezżenny, siostra Zofia, służą we wsi zwa-
ney Łużyszki, Andrzey Grałwanowski służy
we wsi Kałnieciach, Józef Karczewski słu-
ży w Wiłkalach u imsci Sielickiego, tegoż
żona у synów dwuch Jakub у Piotr służą
po ludziach; tychże Karczewskich eurek
trzy Maryanna, Magdalena, Katarzyna, słu-
żą za wiedzą rodziców.

Opisanie powinności włościan Kolpa-
ciskich. Primo. Cała włość maiętnosci Kol-
paciszek we wszystkich wioskacn mieszka-
iący, oprócz czynszowego Piotra Kołpaka,
według dawnych zwyczaiow у tuteyszecfo
kraiu używania, to iest aby każdy poddany
z swoiey chaty po dni trzy co tydzień sam
ieden bez untrynika zimą у latem z końmi,
lub wołami, z czym dwór zndysponuie, od
wschodu slonca, aż do zachodu odbywać
punktualnie powinien. Secundo. Gwałtów
zaś przez lato od tychże włościan tak cią-
głych iako też czynszowych, nie inkludu-
iąc w to pańszczyzny tygodniowey, odbyć
wszyscy powinni dni dwanaście tym sposo-
bem: do żyta żniwa gwałtów dwa у do ja-
rzyny gwałtów dwa, a takowe gwałty bydz
maią wielkie, bo z kaudey chaty wszyscy
z całą drużyną у czeladzią, zostawiwszy tyl-
ko iedną osobę dla ognia, odbyć maią,
gwałtów zaś ośm mnieyszych, to iest z każ-
dey chaty po osób dwie z czym dwór ka-.
że у do czego odbyć у odsłużyć przez lato
raaią. Tertio. Ponocne ieden z ciągłych ko-
leyno do dworu odbywać są powinni. Quar-
to. Toż samo у straż tygodniowa iedna ko-
leyno bez pokrzywdzenia ieden drugiego
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то піе każden z ciągłych odbyć powinni
bez żadnego zamitrężenia, Quinto. Drogę
jedną do'Rygi każden chłop tak ciągły
iako też у czynszowy odbyć powinien, lub
zaoną pfacić do dworu zllch ośm. £exto-
Oiż włościanie oprócz czynszu daninę.roczną
obowiązani są oddawać do dworu; równie
każdy ciągły у czynszowy z chaty chmielu
funtów рГес. talek z własnego lnu przę-
dzionych sztuk sześć,, gęs iedna, kur dwoję,
jaiek sztuk dziesięć, grzybów wianek ie-
den. orzecjiow garniec jeden z każdey cha-
ty gospodarskiey. • Septimo. Włościanie tak
Kołpaciscy jako' у C/.adoscy są wezwyezaie-
ni oddawać wszelką płatę pieniężną w la-
tach na len urodzaynych lnem suchym,
•czystym, wagą dobrą podług ceny, iaka w
którym roku bywa, oprócz lnu grzyszto-
wego (?) w powinności włościan Czadoskich
opisaney. Septimo. Wszyscy ogułem pod-
dani w przypadku potrzeby erekcyi chat
jakichkolwiek po wsiach czyli na zaścian-
kach czyli też reperacu bądź iakichkol-
wiek budynków swemi dniami wedle dys-
partymentu uczynionego przez dwór tyle
bierwion у rożnego drzewa wyprowadzić są
•obowiązani. U tego inwentarza na dobra
Ozadosy.y Kołpaciszki, w powiecie Wilko-
mirskim leżące, przy prawie wieezysto-prze-
(hiżnym podpis W. Benedykta Pietkiewicza
podkomorzego D-ru Poll. a poniżey podpi-
sy JWWIPP. opiekunów у WWIŁT.^ pie-
c/ętarzow temi wyrażaią się słowy. Tako-
wy inwentarz przy wyprzedaniu maiętno-
sci Czados z folw/Kolpaciszkami у wszel-
kiemi attynencyami na wieczność WIP.
Szambellanowi Rutenbergowi ręką własną
podpisuię przy assystencyi у radzie JWW
opiekunów dla braci móiey' wyznaczonych.
Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt szó-
stego dnia dwudziestego trzeciego Octobra
Teteris stili. Benedykt Pietkiewicz. podko-
morzy Dworu Polskiego, Benedykt Mory-
копі pisarz W. W. X" Litt. jako opiekun.
Kazimierz Kosciałkowski, podkomorzy po-
wiatu Wjłkomirskiego iako opiekun mp.
Józef,Toplicki, podstoli powiatu Wiłkomir-
•skiego iako opiekun mp. Ustnie i oczewi-

sto proszony pieczętarz od WIP. Benedyk-
ta Pietkie-Mcza podkomorzego dworu PoL-
skiego у .1WWIPP. Benedykta Moryko-
niego, pisarza W. W. X. Litt. Kazimierza
Kosciałkowskiego, podkomorzego powiatu
Wiłkoinirskiego, W.IP. Józefa Toplickiego
podstolego powiatu Wiłkoinirskiego opie-
kunów do tego inwentarza przy prawie
wieczysto przedażnym na maiętność Cza-
dosy у folwark Kołpaciszki z attynencyami
WIP. Janowi Krzysztofowi Rntenbergowi
Szambellanowi Dworu Bipontskiego dane-
go podpisałem się Józef Kuczewski, pre-
zydent sądów ziemskich powiatu Wiłko-
mirskiego. Ustnie у oczewisto proszony pie-
czętarz od osób wyż wyrażonych do tego
inwentarza WJP. Janowi Rutenbergowi
Szambellanowi dworu Bipontskiego dane-
go przy prawie przedażnym podpisuię się
Józef Hoppen, sędzia ziemski powiatu Wił-
komirskiego. Proszony za pieczętarza od
osób zwyż wyrażonych do tego inwentarza
podpisuię się Adam z Kniażia Michavło-
wicza Zagięli, pisarz ziemski powiatu Wił-
koinirskiego. Który to inwentarz za przy-
znaniem onego przez wyż wyrażone osoby
iest do ksiąg ziemskich powiatu Wiłko-
mirskiego przyięty у wpisany.

Нзъ акт. кв. Вилкомирскаго Земскаго суда за 1796 годъ,
№ 1422а, л. 456-47J.

№ 39—1796 г. 18 Декабря.
Инвентарь волости Глухаревской, Себежска-

го у зда.

Инвентарь волости его высокоблаго-
родия Рогачевскаго господина камендан-
та подполковника и ковалера Леонтия
Яковлевича Неклюдова, состоящей в По-
лоцкой губерній, Себежской округи, вой-
товства Езерицкаго, села Глухарева и
деревнямъ Ицкова, Пухлова, Валотеики,
Припагостья, Езерицкое, Сейково, Да-
рошково, Бловка, Тарчилово, Уструбищи,
Турлаково, Устья, Пепловья, Подкрестов-
ка, Шилохи, Денисрво, Мачалово, Оль-
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танка, Микулино, Ильчичинъ, Одары,
Тушина, Зуево, Сурики, Наволоки, cero
тысяча семъ сотъ девяноста шестаго го-
да, декабря осьмагонадесятъ дня одан-
ныхъ арендою въ содержание земли Пре-
мыжской господину стражниковичу Фран-
цу Адамову сыну Гневчинскому получать
по силе контракта банковыми ассигнаци-
ями и медною монетою тысячу двесте
рублей, а за четыре года четыре тысячи
восемъсотъ рублей, за которую сумму
онъ, стражниковичъ, чемъ им етъ воз-
вратить свои денги и какими выгодами
ему позволяется на то.

Следуютъ пункты:
Первое. На каждую ревижскую душу

моим крестьянамъ уделя земли на три
измены десять десятинъ пахотной съ сен-
ными покосами, а какъ въ тысяча семъ-
сотъ девяноста пятомъ году по ревизіи
состоитъ душъ мужеска пола сто восем-
десятъ девять да избеговъ возвративших-
ся ныне, кои розумеются бобылями та-
ковыхъ тритцать две, а всего двесте
дватцать одна душа, на таковых уделя
земли две тысячи двесте десять десятинъ,
а ему господину стражниковичу двести
по дворъ мои и ево пахоту для засеву
хлеба на' три измены по тритцати да
иод сенакосом тритцать, а всего сто
дватцать десятинъ, на которой имеетъ
волю хлебъ свой сеить, сено косить,
огороды разводить • з будущаго тысяча
семъсотъ девяноста седмаго года, Генваря
перваго числа, за что зачитается денегъ
сто семдесятъ пять рублей и землемеръ
для розмеру земли с моей стороны.

Второе. По наступленіи первой весны
мои крестьяне всею волостью должны
выслать для. аранія поля съ дватцатью
сохами и лошадми одну неделю въ году
быть при такой работе, а во время се-
накоса тожъ всею волостью крестьяне
должны доставить тритцать работниковъ
с косами для косбы сена одну неделю,
во вреия-жъ убора с поля поспевіпаго
хлеба всею волостью крестьяны должны
доставить для ужину хлеба тритцать ра- j

ботницъ съ серпами ири первом господи-
номъ Гневчинскимъ от старосты требова-
ниях поспешествовать ево работе, к то-
муж крестьяне имеютъ в& дворъ ему,
Гневчинского, доставить одного сторожа,
да из бобылей двух малчиковъ и одну
сторожовку в годъ безъ отлучных, да в:
показанное время то есть зимою или
летомъ из числа ревижских душъ рабо-
чей мущина долженъ съ господскова дво-
ра вывести в поля четыре воза гною и
класть в том месте, где' будетъ намеренъ
какой хлебъ засевать, да дровъ по пяти
возъ в годъ иривест къ господскому
двору на его надобность; сверхъ.
того каждая сопряженная бракомъ пара
муж съ женою погодно должны достав-
лять по две курицы, дватцать яицъ и
одному гусю, за что полагается цена сто
пятдесятъ восемъ рублей

Третие. С реви;і;ской души собирать
денгами с мущинъ по три рубли, итого
в годъ собирать, с волости таковых де-
негъ пятьсотъ шездесятъ семь рублей.

Четвёртое. Винокурню построить и в
гумне к томупринадлежащие починки по-
править из моего лесу ево рабочими и
коштомъ, какъ вино курить, .такъ во
всехъ построенныхъ карчмах мелочную и
ведерную продажу вина иметь мелочной
же продаже, содержать. цену по состоя-
нию близких соседей, а ведерную моимъ
крестьякамъ отпускать высокоценное ви-
но не дороже двух рублей ведро, а разве
при повышении на хлебъ цены по раз-
числению почему можно будегь приба-
вить, при томъ всемъ моимъ крестьянамъ
воспрещается вина не сидет, пива и мег
ду не варит и в домах оными не шин-
ковать кроме их собственно. домашней
надобности по праздникамъ святой неде-
ли, днямъ святаго Николая и святаго
Георгия, Рождеству Христову, сырной
недели и во время брака их сочетания
позволить варить пиво въ господской ви-
нокурне крестьянами дровами и брать от
них покотелнова от четвертка солоду по
петнатцати, а от пуда сырова меду па
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.дватпати копеекъ. По прошествии ж сро-
ка какъ постройки винокурни, такъ и
починки гуменныя оставя при своемъ
месте к томуж причисляется во вснм
моемъ именіи. По рекамъ, речкамъ и озе-
рамъ для его надобности и на продажу
ловить рыбу, на что единожды в четыре
года ныне мною выдается неводъ, за та-
ковой доходъ и выгоды зачитается сум-
мы в годъ триста рублей.

Пятое. На винное куреніе и на ис-
топъ домовой въ дрова лесъ употреблять
всякаго рода дробной валежник и стоя-
чей, кроме сосны и ели также и Столе-
това дуоа не рубить.

Шестое. Буде в моемъ именіи на ре-
ках и речках окажется способное место
къ построению мелницы, а но необходи-
мости ветренную, в том доставить мне
планъ со сметою,' что мелница оудетъ
стоить и ожидать моего согласия, также
къ домовому строенію или карчмъ и по-
стоялыхъ домовъ окажется способность
места, на то доставить со сметою планъ
и ожидать моего согласия и строить не
инако дабы привести в совершенное дей-
ствие, по окончаниижъ нользоватся до
сроку ему таковыми выгодами равно да-
бы по сроке и я за истраченную на то
сумму могъ получить излишние доходы.

Седмое. Буде же в моем именіи ста-
рателствомъ своимъ господииъ Гневчин-
•ской изъищетъ къ ползе моей какъ то в
пустошах пахотная, болотах сенные по-
косы, а за исключениемъ раздаточной
крестьянамъ и содержимой имъ, стражни-
ковйчемъ, окажется лишняя пахотная или
сенокосная земля, то по требованиямъ
ч;тражниковича ско/ко десятинъ будетъ
им ть долженъ мне илатить за.пахотную
землю по рублю пятидесяти копеекъ, а
сенных иокосовъ по рублю от десятины,
но прежде должно старыми землями и
внов разработанными удовольствовать из-
лишество по требованію крестьянъ с по-
лучениемъ с них помянутой цены; тако-
вые доходы доставлять особо мне, да при
томъ с крестьянъ сбират на мои домаш-

ней расходъ с рабочих женщинъ по три
аршина льнянаго холста и полфуна чи-
стаго льну, оное доставлять ко мне, а
ему за старание уступаю восмой про-
центъ.

Восмое. По прибытииж в мое име-
ніе село Г.іухарево от поверенных дви-
жимое мое. имение принять по описи
со означениемъ цены, дабы по проше-
ствии четырелетняго термина могь я по-
лучить всю в целости, кроме тленных
вещей. Домовое строение принять ему,
стражниковпчу, все по описи, а какая к
тому последуетъ починка, какъ то печи,
окны и маловажная пристройка таковы
екъспенсъ имею принять в щетъ свой.

Девятое. По прошествии четырех-
летняго срока въ винокурне будуть мед-
ные котлы, за таковые сколко вегомъ
будетъ по состоящей цене я имею за-
платить денги.

Десятое. Какъ домовое равно и гу-
менное строеніе хранить от пожарных
случаевъ, дабы небрежениемъ или злобою
ево рабтники причинять, такое произ-
шествие по изъследованіи виновниковъ
представлять ко мне и за далнейшедо
отлучкою не укосня уведомлять, дабы я
с виновнаго могъ взыскать мои убытки.

Первоенадесять. В теченіи четырех-
летняго времени на помянутомъ числе
земли иметь г-дину Гневчинъскому изъ
(юбетвеннаго семя засевъ хлеба, нз тре-
буя о г кр'ЧУгьянъ моих свыше пригона
на оранье дватцать работниковъ с ло-
шадми и сохами в году одну неделю, да
на сенакое тритцать человекъ с косами
в каждомъ году однуж неделю, во время
жнива тритцать женщинъ съ серпами
одну неделю, также и оброчных денегъ
болье не собирать трехъ рублей с ре-
вижской, души, то какъ сие, равво вывоз-,
ку дровъ, гною и пактъ боле помянутаго
не собирать; при всемъ томъ по повеле-
нию моему крестьяне въ своих надобно-
стях имеютъ имет господину стражнико-
вичу во всем относится, а онъ, г-нъ
стражниковичъ, имеетъ наблюдать над.
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ними порядокъ, одинъ другому в причи-
ненных обидах давать справедливость, на
что старосте моему дано особое повеленіе.

Сей инвентарь моего именія данъ
арендатору г-ну стражниковичу Гневчин-
скому, по которому ползоватся вышеозна-
ченными доходами и выгодами въ полной
но описанію воли четыре года за договор-
ную цену четыре тысячи восемъсотъ руб-
лей. Девги получилъ впередъ за два го-
да две тысячи четыреста рублей. Полу-
чать по наступленіи тысяча семъсотъ де-
вяноста девятаго и тысяча осмисотнаго
годовъ в генііаре мсце. Во уверение че-
го данъ сей въ благополучномъ городе
Рогачеве. Подполковиикъ Леонтей Не-
клюдовъ.

1796 года, Декабря 10 дня сей ин-
вентар и при нем другая страница, что
до слова въ одной силе написанные, въ
Рогачевскомъ уездноиъ суде явлены и
въ книгу подъ Л? 126 записаны и при-
тоиъ персонално объявлено, что таковые
по воле и согласию рогачевскаго г-на ко-
менданта подполковника и ковалера. Леон-
тел Яковлева Неклюдова ковалеря и
земли Премыскоіі стражниковича Франца
Гневщинского писаны и 1-я страница
вышереченнаго г-на коменданта Неклю-
дова, а 2-й реверсалная ево г-на Гнев-
щинскаго руками подписаны, в чемъ сей
судъ за подписаниемъ и с приложениемъ
казенной печати свидетелствуетъ. Подпи-
сали: Заседатель порутчикъ от армій
войскъ Расейских Валентій Иолкъ Лево-
новичъ, Секретарь Леопольдъ Амброкъ,
Коллежскій регистраторъ Н. Датуновъ.
Подлинъньте конътракты и инънянътари
принели подполковник Леонтей Неклю-
довъ. Францъ Гневчинскій.

за
Изъ акт. кн. Р чицкаго (Рогачевскаго) у зднаго суда

1796 годъ № 1758, л. 91—92.

№ 40—1797 г. 31 Января.
Инвентарь им нія Семонелишки въ коро-

левств Прусскомъ.

Inwentarz folwarków Semoneliszek y
Linkowa Zabiełlowi y Fergissowi służący.

Roku < tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
siódmego Julij siedmnastego , .

dwodziestego ósmego

Przed aktami ziemskieini pttu Kowień-
skiego stanowszy osobiście jasnie wielmoż-
ny iegomość pan Onufry Zabiełlo, marszał-
kowie/, pttu Kowieńskiego z iedney, a wiel-
możny imść pan Józef Fergis, krayczy Ko-
wieński z drugioy strony inwętarz" przy
prawie zamiennym na dobra Samoneliszki
w królestwie Pruskim, a Linkow w Impe-
rium Rossyiskim w powiecie Kowieńskim
leżące w dwucli barwianych sztukach spo-
rządzony na wzaiem wydany w obecności
mnie Marcina Swirskiego, ziemskiego Ko-
wieńskiego, regenta orzewisto przyznali у
takowe swe przyznanie w protokule przy-
znań podpisami swych rąk umocnili у pod-
pisali się w tych się znayduie wyrazach.

Inwentarz dóbr Semoneliszek w trakcie
Zapuszczanskim w parafij Olwickiej leżą-
cych z opisaniem zabudowania, siemiem-
stosci у maiątku poddanych, ich powinno-
ści roboczey, czynszowey у daniny przy ol>-
ięciu do possessyi wieczystey J\Y. Jeymość
pani Anny z Biallozorow Zabiełlowey, mar-
szalkowey pttu Kowieńskiego w roku te-
raznieyszym tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
siódmym, msca Stycznia trzydziestego pierw-
szego dnia podług dawnych ustaw у wy-
znania samych że wlcscian in fundo spo-
rządzony z zachowaniem dla J\V. dzie-
dziczki wolności przemiary nowey grun-
tów, a z przybyszu podwyższenia intraty.

Opisanie budowow dwornych. Primo. '
Dom do mieszkania duży drewniany na
podmurowaniu z trzema nad dach komi-
nami, z siedmią pokoiami у z salą zupel- '
nie opatrzony, gontami kryty. Secundo.
Officyna murowana z trzema nad dach ko-
minami, dachówką kryta, reperacyi potrze-
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buiąca. Tertio. Officyna kuchenna drewnia-
na stara z iednym kominem nad dach, re-
peracyi potrzebuiąca. Quarto. Kaplica mu-
rowana w ogrodzie nie duża, dachówką
kryta. Quinto. Szpichlerz murowany, da-
chówką kryty, zupełnie opatrzony. Sexto.
Szpichlerz drugi murowany z staynią pod
spodem у z wozownią, dachówką kryty, zu-
pełnie opatrzony. Septimo. Kuźnia muro-
wana, dachówką kryta. Octavo. Chlewy w
kwadrat zabudowane drewniane, słomą kry-
te, zupełnie opatrzone. Nono. Folwark
drewniany z dwoma nad dach kominami,

gontami kryty, reperacyi potrzebuie. Deci-
mo. Stodoły do zboża trzy, małey repera-
cyi potrzebuią, drewniane, słomą kryte.
Undecimo. Młyn у dom dla młynarza, sło-
mą kryty. Duodecimo. Browar drewniany,
gontami kryty, z dwoma kominami, repe-
racyi potrzebuie. Tridecimo. Chlewy przy
browarze dla świń zruynowane- Quatuor-
decimo. Ogród fruktowy w kwadrat, deska-
mi opatrzony. Quinquedecimo. Gay od kil-
ka morgów na polu, a drugi nieco więk-
szy w nizinie, Plimbal nazwaney.
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Wieś Czyżuny, a w niey poddani.

Maciey Stankiewicz, żonaty, synowie To-
masz 11, Józef 9, Jerzy 7, pół włoki, koni 4,
bydła sztuk 5, płaci czynszu

a podroszczyzny kiedy dwór do Królewca
nie pędzi

Symon Ziomaytis, żonaty, synowie Jan 3,
Antoni 1, pół włoki, koni 3, bydła sztuk 3,
płaci czynązu •

Za podroszczyznę kiedy dwór do Królewca
nie-pędzi • • • •

Andrzey Sagatowski, żonaty, synowie Ma-
teusz 20, Jan 12, córki Magdalina 14, Anna
2, koni 4, bydła sztuk 4, pół włoki .

Za podroszczyznę kiedy dwór do Królewca
nie pędzi . . . . .

Wawrzyniec Dundulis, żonaty, synowie
Jerzy 16, Michał 8, Mateusz 5, córka Ewa
7, koni 3, bydła sztuk 4, pół włoki . • . .

Za podroszczyznę kiedy dwór do Królewca
nie pędzi

Maciey Kozamiakaytis, żonaty, synowie
Wawrzyniec 3, Jan 1, "koni 8, bydła sztuk 3,
ćwierć włoki, płaci • . .

Podroszczyzny z wspólnikiem
Wspólnik Jerzy Szweygier, żonaty, za

kontraktem, synowie Jakub 15, Maciey 8,
cwieró włoki, płaci czynszu « . .

Danina.
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Podroszczyznę odbywa, lub płaci razem z
wspólnikiem

.Ter/y Juchniewicz. żonaty, synowie Jerzy
6, Jan 4, Józef 1, córka Anna 9, koni 5,
bydła sztuk 5, pół włoki -

Za podroszczyznę ieżeli dwór do Królewca
nie pęd/.i

Symon Mickiewicz, żonaty, córka Agata 9,
Magdalena 2, koni sztuk 7, bydło sztuk 10,
pół włok .

Za podroszczyznę kiedy dwór do Królewca
nie pędzi. •

Symon Slabkowski, żonaty, syn Jakub 10,
Mateusz 6. córka Magdalena 8. Ewa 3, brat
Krzysztof 18, koni 7, bydła sztuk 9 . . . .

Za podroszczyznę ieżeli dwór do Królewca
nie pęd/.i

Stmiislaw Arcimowicz, młodzian, brat Ja-
kub, żonaty, syn iego Jan 3, córka Ewa 2,
koni 5, bydło sztuk 7, pój włoki

Za podroszozy/.nę ieżeli dwór do Królewca
nie pędzi . . . . .

•Józef Adamayt:s. żonaty, synowie Wawrzy-
niec 11, Szymon 9, orka Marianna 20, An-
na 15, Agata 1. koni 4, bydła sztuka 1,. pól
włoki . Г • '. . .

Za podroszczyznę ieżeli dwór do Królewca
nie pędzi .. , . . . . . . .

Jan Grygaytis, żonaty, synowie Jakub 15,
córka Marta 20. zięć Maciey Grasimow.cz,
żonaty, koni 6, bydła sztuk 4, pól włoki . .

Za podroszczyznę ieżeli dwór do Królewca
nie pędzi

Piotr Graiewski, żonaty, syn Paweł 18,
Szymon 14, córka Magdalena. 10, koni 5,
bydła sztuk .5, pól włoki

Za podroszczyznę ieżeli dwór do Królewca
nie pędzi

Maciey Krakowski, żonaty, synowie Andrzey
9,'Jakub 2, Szymon 1, córka" Magdalena 4,

•
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szwagierka Agata Andrzeiewska 20, koni 7,
bydła sztuk 9, pół włoki, płaci czynszu . . .

Za podroszczyznę leżeli dwór do Królewca
nie pędzi

Zyd Beniamin Jankielowicz trzyma pól
włoki, płaci złotych . . . . . . . . . .

Ogrodnik Jan Marcie]ajtis, żonaty, syn
Marcin 15, córki Agata 5, Magdalena 20,
Ewa 2 .
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Powinność tey wsi jako у dalszych, to
iest G-uzelskiey у Wyszczekayskiey, wspól-
na, to iest zimą у latem z uprzężą parą
lub trzy konną z czym dwór każe, oprócz
których dni strożowstwo z koley zprzęża-
iem przez cały tydzień niepotrącaiąc pań-
szczyzny; ponocne takoż z kolei po dwóch •
co noc do dworu, stróżówka z kolei iedna
co dzień, lub pastuch do paszenia bydła,
gwałtów do orania na rok dwa po iodney
sosie z chaty, a zaś do zbierania siana,
oziminy у caley jarzyny tyle, ile potrzeba-
po trzech z keżdey chaty co dzu'% oprócz
dni pańszczyźnianych wycho"1 : powinno-
aż do zupełnego skończenia. '.v лтш\і do:

zbierania lnu, konopi 'zmłocr.ii;., posłania,
namoczenia у wytarcia z koiei maią iść
kobity wiele ich potrzeba, takoż 'do owiec
mycia у strzyżenia, do ogrodów sadzenia,
pięcia, polewania, zbierania у układania'
do kadziow w każdey' potrzebie iść maią,
równie у do posług • domowych, iako to
chust prania, krup robienia, oprawo wania
ptastwa i inszych potrzeb taż kolei zacho-
wać się powinna, przy tym powinnością
iest poddanych za opłatą przez !nićh sa-
mych w gaynego drwa dworowi na każdą
potrzebę dostarczyć, a dwór za każdą furą
trzykonną dzień iedeu pańszczyzny potrą-
ca, a zaś za bierwiona у łyki sam dwór
płaci у dzień pańszczyzny za same przy-

wiezienie potrąca; powinni takoż Czyżuny
po dziesięć funtów, wełny z każdey chaty
połwłoczney co rok wyprząść jak najcieniey,
Gużelscy po dwa funty у ćwierć funta lnu
po dziesięć talek iak naycieniey wyprzę-
dzionych z każdego domu połwłocznego
oddaiąc, Wyszczekaynie zaś po dziesięć
funtów pakuł takoż cięko wyprząść, a to
wszystko z materyału skarbowego. Jeżeli
do Tylży poddani posyłani będą z produk-
tami, to у za każdą drogę po trzy dni
pańszczyzny dwór im potrąci. A że orania
pola morgami odbywaią, zaczyni mórg ie-
den za pańszczyznę tygodniową, czyli za
dwa dni rachować się powinien, a w bro-
nowaniu na parę koni w dzień mórg ie-
den. Wychodzić do roboty powinni równie

•że wschodem słońca, znayduiąc się na
mieyscu roboty, a odchodzić równo z za-
chodem słońca. Czynsz opłacać powinni
złotem hollenderskim, licząc po złotych

•••• polskich ośmnascię czerwony złoty holę-
derski, a to w miesiącu Oktobrze. poda-
tek zaś podymnego po złotych dwanaście
z każdego półwłocza pierwszych dni Sep-
tembra wnosić do domu powinni, równie
у za morgi dworne iesliby dwór naymo-
wał one, względem ktorycli morgów dwor-
nych iako do zupełney własności i używa-
nia dwornego należących zostawuie się
urządzenie dworowi dalsze. {
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Wieś Grużele, a w niey poddani.

Krzysztof Heryng, żonaty, za kontraktem,
synowie Daniel 10, Mateusz 3, Szymon 1,
córki Katarzyna 12, Magdalena 8, Helena 4,
ma ćwierć włoki, płaci czynszu .

Ma koni 2,-'bydła sztuk 4, podroszcz\zny
iesli nie odbywa . '. . . . . . . . . .

Jerzy .luraytis, żonaty, syn Wincenty 2,
córka Magdalena, ma koni 3, bydła sztuka 1,
pół włoki '•

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królewca
nie .pędzi •. • • • • • . • • :

Andrzey Peyks/.a, żonaty, syny Maciey 16,
• Tomasz 9, córki Ewa 20, Agnieszka 8, koni

5, bydła sztuk 10. pół włoki . .
Ża podroszczyznę, ieżeli dwór do Królewca ,

nie pędzi . .. . • . . . . . . . . . . . .
Jerzy Pupa. żonaty, syny. Maciey-20, .lan

17, Piotr 13, Stanisław ІЗ , Jerzy 6, Józef 9,
Szymon 14, córki Katarzyna 22, Jadwiga 18,
Anna 5, ma koni 6, bydła sztuk 10, pół
włoki

Za podroszczyzuę, ieżeli dwór do Królewca .
nie pędzi. . • . . . • . •

Jerzy Dubnowski, żonaty, syny Michał 12,
Szymon 9, Wincenty 1, córki Giertruda 8,
Magdalena 6, Katarzyna 4, ma koni 4, bydła
sztuk 5. pół włoki

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królewca ,
nie pędzi . . . . . . . . . . . . . .

Jan Woyciulis, żonaty, córl>a Magdalena
1, brat Jerzy 2Ї, Maciey 20, siostry—Ka-
tarzyna 14. Marianna 12, ma koni 4, bydła
sztuk 6, z pól włoki płaci czynszu . . . .

Ża podroszczysnę, ieżeli dwór do Królewca ;

nie >pęd7.i • . . . . . . . . . . . . . ,
Jeray Bukis, żonaty, zięć Pielekuraytis,

żonaty, syn Andrzey 3, córka Brygida 3,
tóarta 4, ma кові 3, pól włoki . . "• ...• •

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Krolew- ,
ca nie pędzi . . . . . . . . . . . . .
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Jan Płociak, żonaty, syny Jan 20, Jakub
15, córka Anna 8, Ewa 4, Marya 1, koni 4,
bydła sztuk 9, pót włoki

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królew-
ca nie pędzi

Szymon Pupa, żonaty, syn Jakub 5, cór-
ka Marya 9, Ewa 7, Katarzyna 1, koni 4,
bydła sztuk 5, pól włoki

2a podroszczy/nę, ieżełi dwór do Królew-
ca nie pędzi * . . . . ' • . .

Jan Panasewic/., żonaty, syny Baltromiey
16, Mateusz 12, córki Anna 20, Katarzyna
11, koni 4, bydła sztuk 5 . . . : . . .

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królew-
ca nie pędzi . . . . . . . . . . . . .

Baltromiey Pupa, żonaty, syny Jakub 10,
Szymon 7, córka Anna 16, Ewa 13, 'Magda-

. lena 4, Katarzyna 3, Maria 1, ma koni sztuk
5, bydła sztuk 12, za pół włoki płaci . .

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królew-
ca nie pędzi

Szymon Daratienas, żonaty, syny Tomasz
11, Maciey 5, Jakub 2, córka Anna 8, ma
koni 5, bydła sztuk 8 . .

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królew-
ca nie pędzi

Józef Rakulis, żonaty, syny Jakub 6, .Szy-
mon 3, córka Anna 12, ma koni 3, bydła
sztuk 6, z pót włoki :j)łaci . . . . . . '.

'Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królew-
ca nie pędzi-. . . . . • .

Micnał Paplinśki, żonaty, córka Magdale-
na 1, siostra Anna 2t), ma koni 3, bydła
sztuk 5, z pół włoki, J)laei • . . . . . .

Zą podroszczyznę, ieżeli dw.or do "Królew-
ca nie pędzi . . . •

Józef Sznmas, żonaty, syny Szymon 20,
Marcin 12, Maciey 12, Jerzy 8, córki Magda-
lena 24, Katarzyna '6, ma koni 2, .bydła
sztlik "4, z рбї Włocza płaci • . . . • • . .-.
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Za podroszczyznę, iezeli dwór do Królew-
ca nie pędzi

Antoni Szatynski, żonaty, syny Michał 12,
Józef 10, córka Eoza 8, A.nna 3, ma koni 5,
bydła sztuka 1, pół włoki . . . . . . .

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królew-
ca nie pędzi . . .

Jan Poplinski, żonaty, synowie Jan, żo-
naty, Józef 24, Wawrzyniec 18, córka Anna
12, ma koni 4, bydła sztuk 5, z pół włoki
płaci c z y n s z u . . . . . . . . . . . . . .

Za podroszczyznę, ieżeli dwór do Królew-
ca nie pędzi

Jerzy Okuń, żonaty, syn Adam 3, córka
Katarzyna 10, Ewa 1, koni C, bydła sztuk
8, ma pół włoki, płaci • .

Podroszczyzny płaci, ieżeli dwór do Kró-
lewca nie pędzi . . . . - . , .

Jerzy Biżulis, żonaty, syny Maciey, Jan,
Wawrzyniec, Michał, córka Roza, ma koni 4,
bydło sztuk 5, puł włoki • •

Podroszczyzny płaci, ieżeli dwór do Kró-
lewca nie pędzi . . - , • • • •

Marcin Krysciun, żonaty, syny Jakub 4,
Kaziemierz 1,' córki Ewa 12, Magdalena 7,
Anna 2, ma koni 6, bydła sztuk 13, z pół
włoki płaci

Podroszczyzny, ieżeli dwór do Królewca
nie .pędzi

Żyd Beniamin Jankielowicz, arędarz karcz-
my, ma pół włoki, płaci arędy . . . . . .

Ogrodnik Kazimierz Janusz, żonaty, syny
Jan 20, Piotr 15, córki Maria 18, Katarzy-
na 44 : : . . . . . . .

Ogrodnik Józef Reff, tkacz, żonaty, syn
Bernard 9, córki Ewa 15, Katarzyna 7, El-
żbietą 4 . . . . . . . . .

Ogrodnik Jerzyna Sztefanowa, wdowa, syn
Gotlib 12, Jakub 8, Jan 3

Powinność tey wsi wspólna у taż sama
iaka się wyraziła pod wsią Czyżunami, ogród-
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nikow zaś powinność według umowy z dwo-
rem do odbywania posług z odmianą ich sa-
mych odmienia się, wszakże tkacz obowiązany
robotę skarbową przed innemi wyrabiać, za
którą dwór mu opłaca według umowy.

Wieś Wyssczekaynie, a w niey poddani.

Wawrzyniec Dubicki, za kontraktem, sy-
nowie Michał 8. Marcin 2, ma koni 4, bydła
sztuk 5., pół włoki . .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi .

Mateusz Ziemaytis. żonaty, córki Jadwiga
9, Magdalena 6, Marya 1, ma.koni 3, bydła
sztuk 3, pół włoki .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Maciey Bakałaytis, żonaty, syn Michał 9,
córka Magdalena 3, ma koni 4, bydła sztuk
5, pół włoki

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi . . . . . . . . . . . . . .

Józef Szwirkun, żonaty, syn Wawrzyniec
20, córka Katarzyna 18, ma koni 4, bydła
sztuk 2, z pół włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi .

Kazimierz Gilewicz, żonaty, córka Marian-
na 4, ma. koni 2, z pół włoki płaci czynszu.

Podroszczyzny, iesli dwór nie pędzi . . .
Antoni Miciulis. żonaty, syny Stanisław 16,

Bartłomiey 14, córki Jadwiga 20, Ewa 18,
koni 2, bydła sztuk 3, z pół włoki płaci
czynszu . . . . . . . . .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Jakub Dąbrowski, żonaty, córka Marianna
2, ma koni 3, bydła sztuka 1, pół włoki. .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi . . •
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Stefan Jankowski, żonaty, córki Anna 6,
Marianna 4, ma koni 4, bydła sztuk 5, z
pół włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Mateusz Doratienas, żonaty, syny Symon
10, Wincenty 8, Maciey 3, ma koni 5, bydła
sztuk 6, pół włoki

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi •. . . . .* . . . .

Piotr Juraytis, żonaty, syny Jerzy 5, Szy-
mon 2, ociec 70, matka 60, ma koni 4, bydła
sztuk 4, z pół włoki . . . . . . . . .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi • . • . . . . .

Jozefowa Brankowa, wdowa, syny Stani-
sław 12, Szymon 10, córki: Katarzyna 20,
Ewa 18, Agata 10, Jadwiga 6, ma koni 4,
bydła sztuk 4, z pół włocza płaci . . . . .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Jan Kiepołowicz, żonaty, synowie A^J л
20, Mateusz 16, Michał 12, córki Agnit z H
18, Ewa 10, ma koni 4, bydła sztuk 3, z
pół włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi .

Bałtromiey Olszewski, żonaty, pasierzb
Kazimierz 18, córki Magdalena 10, Agata 6,
Jadwiga 2, ma koni 4, bydła sztuk 5, pół
włoki .

Podroszczyzna, iesli dwór do Królewca
nie pędzi .

Paweł Babiński, żonaty, syn Sylwester 4,
brat Kazimierz 9, ma koni 3, bydła sztuka 1 .

Podroszczyzny. iesli dwór do Królewca
nie pędzi . . . . . . . . .

Kazimierz Piepa, żonaty, syny Jan 13,
Tomasz 7, córki Maria 9, Katarzyna 6, ma
koni 5, bydła sztuk 5, z pół włoki płaci . .
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' Podroszczyzny, iesli dwoi1 do Królewca
nie pędzi . . . . . . . . .

Piotr .luchniewicz, żonaty, syny Лап З,
Szymon 3, córki Agata 20, Marya 14, Roza
7, Giertrnda 4. ma koni 4, bydłu sztuk 3, z
pól włoki płaci czynszu . . . . . . .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi • . •

Józof rudzis, żonaty, oyciec Jan 70, ma
koni 3, bydła sztuk 2, z pól włoki płaci
czynszu • . .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Szymon Ziomaytis, żonaty, syny Kazimierz
9, Wincenty 6, Szymon 3, córka Ewa. 1, ma.
koni 5. bydła sztuk 5

Podros/.czyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi . . . .

Kazimierz Grabeldys, brat Jakub 24, mło-
dzianowio, ma koni 4', bydła sztuk 4, z pół
włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Szymon Ruta, żonaty, syn iego Szymon 4,
ma koni 4, bydła sztuk 4, z poi włóki płaci
czynszu

Podroszczyzny. iesli dwór do Królewca
nie pędzi . . . .

Michał Janusz, żonaty, brat Maciey 20,
siostry Anna 18, Ewa 13, ma koni 4, bydła
sztuk 3, pól włoki '

Podroszczyzny.. iesli dwór do Królewca
nie p^dzi

Michał Swiatelis, żonaty, brat Mateusz
żonaty, syn Mateusz 3, córki Katarzyna 9,
Magdalena 7, koni sztuk 3, bydła sztuk 6,
z pól włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi
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Michał Ziemaytis, żonaty, syny Szymon
16, Jan 5. córki Katarzyna 20, Anna 18,
Magdalena 7, Maria 7, ma koni 4, bydła
sztuk 4, z pól włoki płaci czynszu . .

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Jerzy Ziemaytis, żonaty, córki Magdalena
6, Katarzyna 4, Ewa 1, ma koni 3, bydła-
sztuk pięć, pół włoki • •

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi -

Kazimierz Liszkiewicz, żonaty, pasierzbo-
wie Mateusz 18, Jan 12, Wawrzyniec 8, Szy-
mon 4, córki Maria, Ewa, ma koni 3, bydła
sztuk 3, z pół włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi .

Kazimierz Jankowski, żonaty, córka iego
Magdalena 2, ma koni 4, bydła sztuk 4, z
pól włoki płaci . . .

Podroszczyzny. iesli dwór do Królewca
nie pędzi • . • . .

Antoni Mateuszaytis, żonaty, syn Jerzy 9,
córki Jadwiga, Maryanna 6, Agata 3, ma
koni 3, bydła sztuk 3

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Michał Brazis, żonaty, syn Andrzey 2,
córka Maria 4, ma koni 3, bydła sztuk 3,
z pół włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie pędzi

Jerzy Żomaytis Gralinis. żonaty, córki
Jadwiga 20, Marya 13, Ewa 1, ma koni 4,
bydła sztuk 4, z pół włoki płaci

Podroszczyzny, iesli dwór do Krołewca
nie pędzi . . . .

Piotr Komar, żonaty, syn Symon 12,
Jerzy 8, Piotr 3, córki Katarzyna 18, Ma-
ria 14, Magdalena 10. ma koni 2, bydła
sztuk 3, z pól włoki płaci czynszu . . . -
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Powinność tey wsi iest taż sama, iaka
się pod wsią Czyżunami wyraziła, za mor-
gi zaś у łąki, które naymuią od dworu,
osobno w ten czas płacą, kiedy są naięte,
wedle woli dworu, & szczegulnie:

za łąkę, Dąbrowskinie zwaną, zło-
tych 36,

а za drugą łąkę, Nizbal. złotych. 12,
wszakże wyrażona opłata nie iest sta-
łą, gdyż od woli naymuiących у dwo-
ru zależy.

Młynarz dworny Johan Sehienleld
płaci arędy za młyn у za mor-
gi złotych 102.

Zaścianek * dwornych gruntów za wsią
Gużelami naymuie się rożnym у samey że
wsi Wyszc/.ekayskiey ludziom, lecz że
oświadczyli ludzie wyszozokayscy niepodo-
bieństwo daley naymowania dla odległego
położenia, z.-iczym dwoi1 inne urządzenie
zrobi. Wstęp do ieziora Katetnika wolny
iest podług używania у praw dawnych tak
dworowi, jako też у wszystkim wioskom.
Wysiew zboża: żyta korcy sto pięćdziesiąt
trzy. pszenicy korcy 66, ięczmienia korcy
73. owsa korcy 190, grochu korcy 9. gry-
ki korcy 6, siemienia lnianego 6, ditto ko-
nopnego 3. Siana z ukosu wozów 200.

Obora: krów dwadzieścia, wołów 9. pod-
wołków ośm, jałoszek pięć, byczków trzy,
ciele icdne, w ogule sztuk cztyrdziescie
sześć, owiec sztuk cztyrdziesoie. świń z
wieprzami trzydziescie.

Podroszczyzny, iesli dwór do Królewca
nie .pędzi

Żyd Beniamin Jankielowicz, arędarz Karcz-
my, płaci

Ogrodnik Bartlomiey Żmuydas, żonaty,
syn Szymon 4

Franciszek Gąsiewicz żonaty, syn Marcin
4, córki Maria 6, Roza 16

Piotr Rutii. żonaty, syny Bałtromiey 6,
Jan 2, córka Magdalena 4

Ptastwo: indyków
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siedm, gęsi siedm,
icaczek siedm. kokoszow cztyrnascie. Ofia-
ry do skarbu opłaca się dwadziescie czty-
ry procentu, to iest złłch pollch tysiąc
ośmdziesiąt pięć. groszy siedinnascie. po-
dymnego złotych polskich sześćset feden.
fzopowego złotych polskich' cżtyrdziescie,
młynowego złotych cztyry, na armatę ko-
ściołowi Olwicldemu złotych polskich sześć-
dziesiąt.

Takowy inwentarz, sporządzony przez
kommissarza mego przy obięciu possessyi
na mnie dóbr Semoneliszek. a teraz przy
odstąpieniu takowey że possessi wraz z
dziedzictwem synom moim J. "Wiehn. I.
Panom Onufremu у Jozeffowi Zabiełłom,
marszałkowiczompttuKowienskiego.utwier-
dzaiąc у oddaiąc przy wycisnioney pieczęci
podpisuję. Działo się w Łabunowie, roku
tysiąc siedmset dziewiędziesiąt siódmym,
miesiąca Apryla dziesiątego dnia. U tego
inwentarza podpis przy wycisnioney na
czerwonym laku pieczęci taki: Anna Za-
biełłowa, marszalkowa pttu Kowieńskiego.
Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt siód-
mego., msca .Tuli j dwodziestego szóstego
dnia, takowy inwentarz z całym remanen-
tem, stosownie do prawa zamiennego wraz
z possessyą у z dziedzictwem dóbr Semo-
neliszek z wsiami Czyżuny, GHiżele у Wy-
szczekaynie zwanemi у z poddanemi" w nich
mieszkaiącemi z ich powinnościami у dani-
nami na osobę W. I. Pana Józefa Fergi-
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sa, Krayczego pttu Kowieńskiego, iako
dziedzica do brania wszelkich pożytków
utwierdzam, a na pewność у wieczną twar-
dość takowy inwentarz przy wycisnioney
pieczęci własną podpisuię ręką. U tego in-
wentarza przy wyeisnioncy na czerwonym
laku herbwney pieczęci podpis taki: Onufry •
Zabielło.

Inwentarz dóbr Linkowa z folwarkiem
Kumpie zowiąoym się z wsią tegoż imie-
nia Linkowy z osadą oddzielną Werszwy
do Linkowa należąca, wieczysto ziemskich,
z osobną wsią skarbową starościńską, Uzle-
dzie zowiąca się, w emphiteutyczney na lat
piędziesiąt przez dyplomma utwierdzone)1

possessyi do Linkowa przysluchaiącey.
Opisania zabudowania. Primo. Dom

murowany, gontami kryty z kominem nad
dach, dlużyni sążni siednmascie, a szyrzy-
ni półszosta, w nim na dole pokoiow trzy
z sufitami mieszkalnych, z oknami, drzwia-
mi у'z piecami białych kafli, zupełnie wy re-
perowanych; na drugim piętrze takoż po-
koiow trzy z sufitami, oknami szyb du-
żych, z dwoma w murach szafkami, z
drzwiami podwoynymi na zawiasach mo-
siężnych, z zamkami mosiężnemu z pie-
cami kafli białych, z żelaznymi blachami,
z podłogami we wszystkich pokoiach tak
gurnych, iako też у dolnych z tarcic, z ko-
minkami nayporządniey opatrzonych, drzwi
drzewa jasinowego, stolarskiej roboty у do
szaf, sklepów pod tym domem trzy z wszel-
kim oporządzeniem z sienią na dole, у dru-
gą na gurze, w którey okno szklarnie z
szyb dużych, a u okien wszystkich stolar-
skiey roboty zawiasy, w pokoiach pierw-
szych po trzy okna, w drugich po dwa,
a w trzecich po iednym. Ż sieni dolney
drzwi do magazynu w tym samym domie
na różne składy у do zboża zrobionego, a
drugie drzwi z końca drzewem osadzonym
różnym.

Secundo. Oficyna z pięcia pokoiami,
z sufitami, z osmią oknami szyb dużych
z obiciem, z piecami z blachami przy nich
żelazneini, z dwoma nad dach kominami,
z sienią, z kuchnią w niey, z czterma iz-

bami gospodarskiemi w drugiej" stronie,
z oknami takoż szklannymi, gontami kry-
ta у zupełnie dobra, w słupy murowane
robiona; pod tą oficyną sklep murowany
na składy у do mleka, na officynie szpich-
lerz do zsypowania zboża, z zasiekami у
z osobnym gontami pokryciem drzewem
osadzona. Tertio. Lodownia z drzewa so-
snowego nowo zbudowana, gontami knta
duża, drzewem osadzona, z osobnym na
wierzchu składem. Quarto. Browar duży
z drzewa sosnowego brusowcgo, nowo zbu-
dowany, z dwoma wielkiemi izbami, z pie-
cami, z blachami do piecowr, z oknami
szklannymi, z drzwiami na żelaznych kru-
kach у zawiasach z studnią we strzodku
у z korytem dużym dembowym. Quinto.
Karmnik przy browarze osobny nowo zbu-
dowany, gontami kryty. Sexto. Słodownia
nowo zbudowana, gontami kryta, z pie-
cem dużym w ziemi do suszenia słodu,
z luftami у z osobnym piecem w izbie
przy tey slodywni z oknami szklannymi.
Septimo. Gumno do składania zboża od
trzydziestu sążni długie, a od dziewięciu
szerokie, nowo zbudowane z drzewa ciosa-
nego z s/.escio wrotami na krukach у za-
wiasach żelaznych, w słupach dembowych
pod łopatę kryte z trzema do młócenia to-
kami. Осіалч). Odryna nowo zabudowana,
słomą kryta. Nono. Obory na podmuro-
waniu nowo zbudowane, słomo kryte na
sto pięćdziesiąt sztuk bydła. Decimo. Stay-
nia у wozownia nowo zbudowana, słomą
kryta- Undecimo. Dom w sadzie dla ogro-
dnika nowo zbudowany, z kominem nad
dach z figarnią z oknami szklanneini, z
izbą у z komorą, gontami knta. Duode-
cimo- Figarnią osobna, z kominem nad-
dach, gątami kryta, z oknami szklannemi,
Trydecimo. Młyn pod domem nowo zbudo-
wany z drzewa brusowego sosnowego, we
dvya rzędy palami opatrzony, z kamienia-
mi, gontami kryty. CHiatuordecimo. Młyn
drugi, nowo zbudowany, tymże sposobem
gontami kryty. Quinterdecimo. Młyn trze-
ci nowo zbudowany z drzewa sosnowego,
pale we trzy rzędy bite z spustami у zu-
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pełnym opatrzeniem. Decimosexto. Kosciol
nie daleko dworu nowo zabudowany z trze-
ma ołtarzami, na podmurowaniu, cegłami
wymoszczony, z stołowaniem tarcicznym
ciosanego drzewa, z całym porządkiem,
gontami kryty. Decimo septimo. Karczma
przy tym kosciełe nowo zabudowana, z ko-
minem nad dach, z izbami na obudwu
stronach.

Wieś Linkowa, w niey poddani skazką
iicc

Primo. Piotr Kublicki, żonaty, synowie
Jerzy 22, . ateusz 18, Andrzey 16, Adam
10, córki Magdalena у Anna. Drugi. Mi-
chał Szescbial, żonaty, syn Symon 40, sy-
nowie Józef Tankiewicz. córka Katarzyna.
Trzeci- Antoni Tankiewicz, żonaty, córka
•Magdalenna. Czwarty. Piotr Tankiewicz,
żonaty, synowie. — Józef 25, Andrzey 16,
Antoni 1І. córki Tekla, Urszula у Anna.
Piuty. Tadeusz Kasiulewicz, żonaty, syno-
wie iego Symon 25, żonaty, Jan 19,. Mi-
chał 17, Kazimierz 13. córki Elżbieta у
Magdalena. Szósty. Jan Niewiarowski, żo-
naty, synowie iego Józef 12, Jan 9, Igna-
cy 7, Onufry 3, dziewka Barbara. Siódmy.
Marcin Kotowski, żonaty, szwagier iego
Franciszek Tankiewicz, córka Ewa, matka
Elżbieta. Ośmy. Antoni Niewiarowski, żo-
naty, synowie "Antoni 35, Franciszek brat,
szwagier Tomasz Tankiewicz. Dziewiąty.

naty, synowie iego Karol у Andrzey, cór-
ka Rozalia. Taż wieś Linkow- Jedynasty.
Stefan Pietkiewicz, żonaty, synowie — Jó-
zef 19, Nikodem 17. Antoni 16. zięć An-
toni 2G. Dwonasty. Kazimierz Krawcewioz,
żonaty у syn iego Onufry 7. Trzynasty.
Michał Zaiączkowski, żonaty. Czternasty.
Michalko. żonaty. Piętnasty. Aliokim. arę-
darz Werzewowski, płaci zł Ich pollch sto
sześćdziesiąt у łososia. Szesnasty. Jan Freyd-
man, bednarz, płaci złotych sto. Siedmna-
sty. Żyd w karczmie Woyszewowskiey pła-
ci* złotych dwieście. .Ośmńasty. Kaietan Sy-
ryatowicz w karczmie na dwornym szynku,

razem iest kucharzem у w skazce. Dzie-
więtnasty. Młynarz Prusak dwa młyny arę-
duie i płaci, prócz dwornego mliwa, na rok
złotych sześćset. Dwodziesty. Młynarz dru-
gi za młyn dolny płaci złotych sześćset.

Wieś Kumpie. Pierwszy imść pan Ma-
ciey Kozłowski płaci arędy na rok złotych
sto, drugi Prusak pańszczyznę odbywa,
trzeci Michał skaskowy pańszczyznę od-
bywa.

Wieś Uzledzie, a w niey poddani emphi-
teutyczny. •

Na takową wieś inwentarz skarbowy
z opisaniem czynszów у powinności od-
daie się.

Powinność ludzi Linkowskich у Kum-
piowskich ciąjzłych po cztyry dni od Wszyst-
kich Świętych do Świętego Jerzego, a' od
Świętego Jerzego do Wszystkich Świętych
po trzy dni z przężaiem, przy tym gwałtu
po osmnascie dni latem do ogrodów, do
owiec strzyżenia z koley, podymnego każdy
y. dymu opłaca po złotych dziesięć. •

Takowy inwentarz przy wycisnioney
pieczęci podpisuię. Dat. w Linkowie tysiąc
siedmset dziewiędziesiąt siódmego roku
miesiąca Lipca dwodziestego szóstego dnia.
U tego inwentarza podpis przy wycisnio-
ney na czerwonym laku pieczęci taki: Jó-
zef Fergis, Krayczy pttu Kowieńskiego.
Który inwentarz po przyznaniu onego fest
w xięgi ziemskie pttu Kowieńskiego za-
pisany.

ІІ:іъ акт. кн. Ковенскаго Земспаго суда за 179Ó—1797
годы, Xs 13809 л. 1612—1622.

№ 41—1797 г. Апр ля 10.
Инвентарь войтовства Заснудскаго съ дерев-
нями, принадлежавшая Александровичамъ.

Aktykacya inwentarza woytowstwa Za-
snudzkiego W W. Ichin. panom Аіехап-
drowiczom służącego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
siódmego msca Apryla dziesiątego v.'s.
dwodziestego pierwszego n. s. dnia.
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Przed aktami ziemskiemi pttu Brasław-
skiego, stawaiąc osobisto W. Imsc pan Mi-
chał Sawicz, Porucznik wóysk Koronnych,
inwentarz woytowstwa Zasnudzkiego niżey
wyraża iący się do akt podał, który słowo

Inwentarz.

Wieś Krasnoliorska o '/« mile.

do słowa w xięgi wpisuiąc tak się w sobie
ma: sporządzony folwarku Zasnudzia у wio-
sek, oraz młynów, karczem etc. etc. w do-
ży wotniey posessyi J. Wney Teressy z Po-
tockich Kossakowskiey hetman. W. W. X.

Kuzrna Michayłow .
Wąsko Anuszonek .
Wąsko Dawidów
Fiodor Tymofiejow . . . •
Cimocha Michayłow .
Wasil Jwanow
Fiodor Jeremiejow . . .
Wąsko Jlluszonek . . -
Andziey Fiadociow .
Maciuoha Parfienow .
Karpa Fiadotow . . • •

':.'. Wieś Wasilltiszki o pół mile.

Symon Kaczanowski . . .
Iwan Halyna . . . .
Baltromiey Szemel • . .
Piotr Sżakal . . . . .
Jerzy Szemel
Cimocha Jagun
Paweł Szakal . . • . .
Stanisław Kiezik
Fiodor Sidoronek. . . .
Jan Naydzionek . . .

v Zaścianek Łapatnica pół mile.

Fiodor Siemionow
Jan Zaborowski • • •

Osada

gospodarzow.
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Littgo gen. por. W. Rós. istotnie trwają-
cego na ziemi у dobrowolnym z włościa-
nami ułożeniu się do arędownego trzyle-
tniego prawa Wielmożnym Wincentemu у
Maryannie z Walickich Alexandrowiczoin

komornikom Wtwa Potockiego, małżonkom,
przez J. Wną Posessorkę wydanego w sto-
sunkach do poprzedniczych.

Dobytek gospodarski.
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Wieś Spryndzie */i mile.

Bałtromiey Trubowicz.
Krzysztof Trubowicz .
Piotr Trubowicz .
Arciom Wiktorynek

Wieś Mosciszcze mila.

"Wasil TCozłowski
Danii a Zienczonek .
Miron Zienczonek
Józef Amielko
Nikon Fiedorow
Махіга Ni копо w
Pauluk Masiejow
•Jhnat Pietrow

Wieś Apanasiszki mila.

Józef Petkun
Zacliar Fiodorow
Piłat Nikiferow
Antoni Petkun . . . . .
Аіоха Girsa

Zaścianek Maciuliszki 3/* mile.

Piotr Krysiuczonek •

Zaścianek Boroivikiszki 3/V mile.

A mili;) n Iwanów
Garasim Iwanów
Amilian Jakimow

Wieś Szaszkiszki.

Proszka Aulasow
jMichiey Autasow
Fiodor iMichayłow
Kuźnia Mikicin
Kiryła Aulasow
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Wieś Ostro wiła 3Д mile.

Makar Aulasow • . .
Harasim Autasow • . .

.. iMitracbi Antonow . . . .
Mikita Axionn\v . .
Wanko Oimos/.onek . . . .

Wieś Jurany o Vs mile.

Antoni Łukszan . .
Аіехіеу Radziwonow . . .
Stanisław J u r a n
Michał Stnszan

Wieś Pirtiunie o czwierc mile.

Krzysztof Łuks/.an dziesiątnik .
J a n Pirtyń
Michał Pirtyń . . . . .

Wieś Olocliny o pół mile.

J. Pan Ba/.yli Bortkiewicz.
J. Pan Felicjan Ozarniawski
Stanisław Szemel. •. • •
Kazimierz Olochna •

Zaścianek Podziszki pół mile.

J . P a n J a n P o d o l s k i . . . .

Zaścianek Słaniszki pół mile.

Józef Szemel
Piotr S/.emel

Wieś Stryniszki */• mile.

.T. Pan Franciszek Walmus
Piotr Kordel. . . . .
Antoni Kordel . •
Grzegorz (Jhodorowski.

Zaścianek Adamiszki 3/* mile.

Michał Bi/.nia . .
Adam Daugiało ^ . . . .
Kondrat Powaser
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Wfcś Rożki mila.

•Ohwiodor 'Rożek . , .
Лап Rożek .
'Grzegorz Rożek . '.
Michał Dragnn
Leon Łuksza. . . . . . .
Kazimierz Błachan . . . .

Zasciunek Pustoszka pól mile.

• S c i e p a n O l o c h n a . . . . . .

Wieś Raugisski '3/* mile.

Andrzej Kozlowski . . .
Аіехіеу Łuksza . . . .
Michał ^Wieliczko. •
Maciey Koloynia . . . . .
Makar Apońka .
Antoni Sawicki
Grzegorz Drujanin .

Wieś Łakinie 3/t mile.

J. Pan Piotr Jasiońowicz .
J. Pan Władysław Podolski
J. Pan Michał Szaniawski . - ' .
Mikita Apanasów • • • • •
Józef Wieliczko
Wincenty Kozlowski .
Adam Czapul
Iwan Pozniach

Zaścianek Polepiszki s/« mile.

Antoni Biznia .

Wieś Czyżewniki V* mile.

•'.Jerzy Aszaruk
Antoni Kozlowski. •
Michał Aszaruk . . . •
Iwan Woulc

Zaścianek Popieliszki poi mile.

J. Pan Józef Skókowski
J. Pan Karol Petysz .
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Wieś Ławniki pół mile.

Jan ко Tatfassow • •
Józef Roznowski
Uscin Zacharyow
Fiedos Sciepanow • • •
Jwan Marcinów • •
Sciepan Michayłow
Siegniey Agnieiow . . . . . • •
Iwan Kalinow
Piodor Iwanów
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Wysiewu żyta purow sto dwa. ршг zło-
tych dwanaście, talarów sto piędzieśiąt trzy,
wysiewu pszenicy ozimki purow pięć pół,
pur złotych dwadziescie cztery, talarów
szesnaście, wysiewu jarzyny drugie tyle
talarów sto sześćdziesiąt dziewięć, za ogro-
dy warzywne talarów ośm, za siana wozów
trzysta talarów pięćdziesiąt ośni, złotydh
dwa* groszy dwadziescie, za iezibra Snude,
Wblose, 'Niedżiednie, Birce, Вого піке,
liże, Krzywiec. Ostro wite, Pluse, Strustb,
Niespiż, Woysa ze wsztelkiemi rzeczkatni
do tych fezibr wpadaiącehii talarów trzy-
sta dwadżiescie', czynszu talarów siedmset
cżterdzifescie cztery. • żlo^yćh - cztery*. pody-
ninegb tólaro# dziewięćdziesiąt pięć. po-
droszczyzOy talarów dziewiędżie^iąt iedeh,
zloty iedeh, bobylszczyżny takrów pietfla-

-sćfe, za lśłyn w ttbireiszkach taterow' dwa-
dzieścia trzy» Lattus tallarow tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt dwa, złotych siedm, gro-

szy dwadziescie. Za kal-czmę Krasnohorską
arędy talarów piędzieśiąt, ditto Olimienicką
z młynem ozterdżiescie \wfi ;ditto Rożkow-
ską dwadzieścia cztery, ditto Jiirańską trzy-
naście, z tychże karczem podymnego czte-
ry tallarow sto trzydziescie sześć. Ża czty-
ry ozwierci mięsa jalówiczeiro z karczem
a złotych sześć, ża łoju funtów sześćdzie-
siąt, flint groszy ipiętnascip, tallarow sześć,
złotych sześć, ża gęsi z włoki po (lwie sztuk
sześćdziesiąt a złoty ieden tallarow siedli^
złotych cztery, za kitrow v. \vłóki M1WOI'<V
s/tiik sześćdziesiąt a groszy p^tnasou! tal-
larow trzy złotych «ześć\ za jaiek z. włoki
sżtitk czterdziescie -a 'febly leden,. fcillarow
trzy, złotych meiO, ^і'оэяу dwanstsoie, tal-
larow piętnaście, ĝroszy tiwanascii?. za sie-
rnieiiia 'lnianego purow trzydzieeie garcy

. dziewięć kwtrfe, par złotych ośm tnlWow
trzydziescie, złotych trzy, za przędzę talek
czterech z włoki talka groszy dziesięć tal-
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larów pięć. Ogulna roczna z poszczeguli-
zowania wszystkiego iako to z krescencyi,
czynszów, aręd, w takowy ogul me wciąga-
iąc mii zaliczaiąc zaścianku Kiewierowicze
w arędzie I. Pana Skokowskiego pod udziel-
nym kontraktem, znayduie się pewna in-
trata talarów tysiąc ośmset osmdziesiąt
sześć, zloty ieden, groszy dwa. Kondycye
względem włościańskich płaty powinno-
sciow zaraykaiące ninieyszy inwentarz w
stosunkach do poprzedniczych mianowicie
trzyletniego orędownego prawa przez Л W.
Teressę z Potockich Kossakowską, hetma-
nową W. W. X. Litt. generał porucznikowę
woysk Rossyiskich istotnie trwaiącą na do-
żywociu possessorkę woytowstw Dryska,
Zasnudzia etc. WW. Wincentemu у Ma-
ryannie z Wałickich • Aleksandrowiczom, ko-
mornikom woiewodztwa Potockiego, mał-
żonkom, w dacie roku tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt szósfego Februaryi dwodzieste-

go dnia autentycznie zapisanego у wyda-
nego z udzielney у z daney dla mnie mo-
cy WW. Komornikom Pofockim arędato-
rom Zasnudzia" we srzedzinie inwentarza
wyszczegulizOwania z naymocnieyszą ufno-
ścią y. wiarą oraz skutkiem że w ciągu
swoiego dzierżenia onych przestępować nie
będą, zostawuią się niżey wyrażaiące. 1. Pła-
ta у powinności włościan pryhonnych ogul-
nikow у szlachty na dawnych włokach osa-
dami zachowuiąc sprawiedliwą miarę, a na
czuley względności maiąc onych podupa-
dłość iak oświeciła poprzednicza obiazdowa
rewizya w ten inwentarz wciągnioną z całą
zebraną dzisiay włością po pretożeniu przez
onych co czuią ciężarem podług możności
у teraznieyszego czasu ułożona," to iest: z
każdey włoki we wszystkim' trzymając się
równości w proporcyą gruntu, a naypier-
wiey z pryhonney-czynszu talarów szesna-
ście iedna, drc^a do Rygi- w zapotrzebo-

43



waniu pod towary dworu albo podroszczyz-
ny zapłacić talarów trzy, iesli by dwór pod
swoie własne towary niepotrzebował, gęsi
dvyie, kurów dwo.e,; jaieJc sztukrczterdzie- ;
scie, talek wyprząść z dwornego lnu eztyry,
a podymnego z każdey chatytalar bity ie-
den, pryhonu z każdey włoki z uprzężem
dni cztvry na tydzień, a iesli pieszego to
ośm, '/ ogulney włoki, czynszu talarów dwa-
dziescie cztyry, droga Ryska iedna albo
talarów trzy, gęsi dwie, kurów dwoie, ja-
iek czterdziescie, talek wyprząść z dworne-
go lnu cztyry, a podymnego z każdey cha-
ty talar ieden. Z włoki pod szlachtą arę-
dy talarów trzydziescie dwa, a podymnego
z każdey chaty talar ieden. 2-do. Pomimo
płaty powinnnsciow wyszczegulizowanych у
taxą wyżey obiętych zwyczaiem ies/.cze by-
ło у teraz nie zmienia się z włoki tak pry-
honney iak ogulney swoimi dniami mórg
to iest bulkę ziemi krescencyi dworney fun-
dowey zarobić, zebrać pod оз'апіе z dwor-
nego spichrza ziarnem cztero-purnwy, a
pur każdy trzymający garcy dwadzieścia
pięć z naywzględnieyszą pierwsza uwagą
do którey у słuszność powoduie sama; kie-
dy bułki zarabiać będą z włok pryhon-
nych, w owy czas pryhonu z tychże włok
żadnego tygodniowego nie wymagać, bo by
to było iawnym ciężarem у z drugą równą
nad cztyry pury siemienia lnianego nie
siać, bo te ziarno wycięc/л у czyni złą zie-
mię, oraz ze wszech miar iest ciężarem dla
ludzi. 3-tio. Na zmłocenie krescencyi dwor-
ney na swoich dniach w osobach sześciu
pryhonni. na strożę męszczyzna у kobita
tygodniowo z włoki takoż z pryhonnych
wychodzić będą, a na zapotrzebowanie przez
WW. arędarzow poprzedzaiącemi latami od-
bywaną celem ulżenia pryhonnym iako
cząstce naypotrzebnieyszey. Ponocne którą
dwie osoby przychodząc z wieczora przez
noc do rana utrzymuią nie znosząc oney
teraz, aby daley następowała koleią tak
z pryhonnych iak ogulnikow, wszakże po-

. nocni w przypadku nieszczęśliwego zdarze-
nia szkody gdy nie będzie za nimi у w nich
winy w owy czas odpowiedzi nie będą ob-

iektem; młynowy dowoź na fundo we dwor-
ne potrzeby równie iak ponocne z koleyki
wywoź gnoiow z dworney .obory, zkoszenie
у-'zebranie; dmjmych eianożeciow| zwycza-
leńi dawnieyszym prżeż wszystkich ogulnie
ustanowią się. 4-to. Las tylko do opałów
in fundo у reperacyi budowli takoż in fun-
do używanym bydz ma przez WW. aręda-
rzow przy wiedoiności zwierzchnika leśni-
czych a nie inac/.ey, zaś na opal inwenta-
rzem wyrażeni ludzie brać będą z powa-
low у zaroslow przy gruntach takoż przy
wiadomości leśniczych. 5-to. W roku trze-
cim ostatnim obowiązani są WW. arędarze
w całey zmianie, nic nie zostawuiąc uży-
walney ziemi, ziarnem pewnym w zwyc/.ay-
nym czasie w porze у na dobrze wyrobio-
ney ziemi żyto usiać у na wiosenne usia-
nia jarzyny drugą całą zmianę poorać у
zabronować. Zboże podaiące się inwenta-
rzem w ziarnie naylepszym odsypać у od-
dać. Budynki w swoim iestestwie utrzy-
mywać у w opisanym stanie zdud/4, co ma
się równie rozumieć o karczmach у mły-
nach. Obora iaka się podaie, gdy z powo-
du taxowanegn siana nie zdało J. W. po-
sessorce hetmanowey taxować ani przy-
plodku wyłączyć ta um być koniecznie nie-
śmiertelna у zdana, równie wszelkie pta-
stwo. Na ostatek miedź browarną opatrzo-
ną z naczyniem wszelkim drewnianym zo-
stawić WW. arędarze są obligowani. 6-to.
Czynsze, podymne, daniny, podroszczyznę,
z karczem, młynów, arędy, zapomogi iesli
iakie czynić się będą w przyzwoitych ter-
minach у w pierwszym każdym roku ko-
niecznie wybierać nie zaciągaiąc onych do
roku ostatniego ze szkodą skarbu, bo od-
kład wybierania do poznieyszego czasu
czyli roku pierwszego na rok drugi psuie
у gorszy niewypłacaiącego, a na skarb
szkodliwy zciąga bonifikowania niedoborów
ciężar, wszakże włościańskie remanenta pie-
niężne у dalsze włościan tyło dworowi w
roku ostatnim bonifikować się będą za tych
włościan tyło, z których iako nic nie ma-
iących przez żadną usilnosć czego by wy-
brać nie można było w przypadku zubó-
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żenią przez- ogień, lub dopuszczonego po-
wszechnego okolicznie nieurodzaiu inaczey
pretensje do skarbu, a dalsze z karczem,
młynów mianowiciey pod żadnym pretex-
tem podawane bydź nie mogą. 7-mo. Opła-
cenie arędowney rocznie summy inwenta-
rzem podaney z taxy у poszezegulnienia
wszystkiego naliczono w ognie złotych pol-
skich piętnaście tysięcy osmdziesiąt dzie-
więć, groszy dwa, wedłuff arędownego pra-
wa trzyletniego przez JW. hetmanową po
zapłaceniu wedle lustracyi tysiąc siedmset
osmdziesiąt dziewiątego roku, opartych na
woytowstwie całym Zasnudzkim kwarty, po-
dymnego, czopowego, młynowego do skar-
bu resztę pozostałą każdego roku zaczy-
naiącego się przez W arędarzow Zasnu-
dzia będzie pilnowanym. 8-vo. A gdy tak
włościanie wysługiwać, opłacać, oraz dani-
ny dawać, jak wyszczegulizowano w inwen-
tarzu, zostaią obowiązanemi, równie у obok
kladnie się obowiązek na WW. arędarzow
nad dostateczny wszystkiemu opis inwen-
tarzowy, z-włościan nic nie wymagać, do
niczego nie zmuszać, z gruntów na drugie
nie przesadzać, powinnosciow у opłaty nie
przemieniać, słomy kulowey ani z włościan
wybierać, ani też z krescencyi dworney ku-
lowey, tartey, ozimey у iarey, nikomu nie
przedawać ani pod żadnym pretextem nie
wydawać, ale utrzymywać na opatrzenie
dachów, na dobre utrzymywanie obory у
pomnożenie gnoiow; w pomoc ani przez
przyiaźń ani za pieniądze ani pod naypo-
zornieyszym pretextem nikomu ludzi nie
tyło nie dawać, ale aby szli nawet nie in-
stynktować, a gdyby у zbywał od potrzeb
dworu pryhon," przezorność miejscowych
WW. arędarzow znaydzie w swoim fundzie
co czynić, bo ninieyszym urządzeniem у
rozdzieleniem wsiow każdy folwark stale
opatrzony w potrzebach swoich zarobienia.
Na ostatek, miarą słuszności WW. aręda-
rze sprawy wszystkie rozsądzać, winnych
nie przechodząc sprawiedliwości, ani winami
pieniężnemi okładaiąc w miarę przestęp-
stwa karać będą, w krzywdach od somsiad
у wszelkich lesliby były ezułemi /jeeh

bydz o zyskanie sprawiedliwości w opła-
tach, służeniu у wszelkich włościan powin-
nościach, oraz posyłkach rzetelnie baczny-
mi na swoich ekonomów у na dziesiętni-
kow, aby pokrewnym bogatszym nie folgo-
wano, a tym odetnie się okazia do ucisnie-
nia dragich Erekcyow (prócz w iestestwie
у stanie dobrym mlynow, karczem, wło-
ściańskich chat у nayduiących się fundo-
wych zabudowań, w inwentarzu opisanych,
utrzymywania). Przez swoią znaiomość po-
sessyi WW. arędarze nowych czynić nie
będą у melioracji czyli ulepszenia poi,
sianożęciow mnożyć robotnikiem naiemnym,
wszakże zbywaiącym tyło pryhonem byle-
by bez ciężenia ludzi у ich na to żalenia
się można robić, ą te wyraźne zastrzeże-
nie zakłada się na niewolny upominek o
bonifikacyą. Na ostatek J. W. posessorka
zawsze czulą na szczęśliwość swoich wło-
ścian na rok razy dwa będzie zsyłać lu-
stratora, który jesienią obiedzie vvlość cala,
weyrzy w zarobione у osiane pola, opatrzy
chaty, zaleci reperacyą, wyindaguie czy nie
wymaga się nad inwentarz, a drugi гл ,
pierwszych dni takiż obiazd pocznie у uczy-
ni msca Marca, a to dla tego, aby włościa-
nie poznawali, że maią swoią panią troskli-
wą у chcącą każdy ucisk nad inwentarz
oddalić, dla czego wszystko poszczegulnito
się naydokładniey. 9-mo. Ponieważ w te-
raznieyszym roku у poprzedniczych latach
z woytowstw mianowicie Zisnudzia wsie у
karczmy do folwarków rożnie podołączone,
z tego aby sprzeczka nie nastała, opłat
aręd karczemnych oświeca się, że od dzi-
siay maią parafie aręd zamykać się każde-
go folwarku w poszczegulnionych wsiach
w inwentarzu. 10-mo. Dziesiątnikow dwuch,
których ma podać do kilku włość, a z tych
dwór dobrych nie notowanych, szczerych
dla skarbu wybierze w popsuciu się do-
wodnym zmieni ukarawszy, którym nadgro-
da iesli pryhonny to dni pryhonne kondo-
nuią się, iesli ogulnik to zarabianie bułek
ustępuie się, a obay od gwałtów na gnoie,
sianożęci, młodzby, stroży у od posyłek
wolni, wolność zachowaie .sobie pózniey
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układ leśniczych '.uczynić, ieśliby który
przypadał na metę potrzeby. 11 -ino. Jeśli-
by się zdało J. W. posessorce, iak poprze-
dziło iuż kilkokrotne żądanie, założyć gdzie-
kolwiek w Znsnudzkim woytowstwie cegiel-
nie, temu WWni arędarze nie maią prze-
szkadzać, ani przeczyć układowi J. W. po-
sessorki względem zwyczaymch potrzeb z
ludzi woytowstwa Zasmudzkiego w ostatnim
trzecim roku do runiacyi WW. arędarzom
iak wyraz prawa J. W. posessorki. o mil
dziesięć podwody będą użyć wolne, nie
więcey iednak iak z włoki po dwie sanną
drogą, byle by dobrą у w porze zimowey
z każdey włoki podwoda iedna tak z pry-
bonney. iak ogulney, iesli będzie soi spro-
wadzona z Rygi pod tęż soi1 albo do mia-
sta Głębokiego, albo do Widz możno użyć
podwodę w sposób tak Ryskiey іаі у w
tym punkcie wyrażonych nad powszechny
ładunek po beczeli trzy nie obciążaiąc Ta-
kowy sporządzony inwentarz bez przemia-
ny trwać maiący przy prawie .1. W. poses-
sorki na lat trzy wydanym do roku tysiąc
siedmset dziewięćdziesiąt dziewiątego apryla
dwódziestego trzeciego dnia zostawuiąc iii
fundo a rewersalny iako obowiązkiem WW.
arędarzow nie przestępować nayscisley- wią-
żący z podpisem tychże WW. arędarzow
przymuiąc sporządzony w Zasnudziu pod-
pisuię. Dan roku tysiąc siedmset dziewięć-
dziesiąt szóstego msca Apryla dwudzieste-
go trzeciego dnia. W tym rnieyscu podpis
ręki takowy: Mikolay Żaba, pisarz ziemski
Braś-ki; mp.

Opisanie zabudowania dwornego fol-
warku Zasnudzia.

1-mo. Jadąc z Juran mostek na ka-
nale, łazienka słomą dobrze nowo ukryta,
do którey drzwi na biegunach drewnia-
nych, a we srzodku piec kamienny z po-
latkaini. 2-do. Po prawey stronie odryna
do złożenia siana, słomą dobrze pokryta,
ściana stoiakami zarzucona, z którey z bo-
ku wrót dwoie z tarcic na biegunach dre-
wnianych, przy których klamki, z proboia-
mi żelazne- 3-tio. Idąc do odryn nad ie-
ziorem,'browar nowy, dranicami kryty, do

którego wchodząc dziennik tynem od dzie-
dzińca ogrodzony, wroita z żerdek, do bro-
waru drzwi duże z tarcic na biegunach
z klamką у probpiem żelaznemi, gdze w
słodowni okien z zasuwkami drewnianemi
troie szklannych całych, iedne większe, piec
ubity z glin\, pałatki do ros7czenia słodu
у suszarnia na wierzchu z szczeblami, obok
tey słodowni przepierzenie dla. ukarmienia
wołów z drzwiczkami; wyszedłszy z browa-
ru, po obu stronach chlewów dla świń czte-
ry z drzwiczkami okryte dobrze. 4-to.
Idąc z browaru po lewey stronie obora w
kwadrat z stayniami у wozownią nowo za-
budowana, słomą dobrze ukryta; wchodząc
do dziennika, wrota z tarcic na zawiasach
у krukach żelaznych, z tego dziennika do
chlewów ośmiu drzwi nowe z tircic dobre

.na biegunach, wychodząc z obory po lewey
ręce staynia z pięcia przeorynami z podło-
gą dobrą z drzwiami z tarc:c na zawia-
sach krukach, klamką, proboiami zasuwką
у kluczem żelaznemi, z dziennika wycho-
dząc po lewey ręce w tymże kwadracie
obory wozownia, do którey wrota podwoy-
ne z tarcic na zawiasach у krukach że-
laznych bez podłogi, przy wrotach klamka
żelazna z proboiami, drągiem przymykaią-
cym się; obok tey wozowni w-dnurim koń-
cu kwadratu obory, staynia, podłogą wy-
moszczoną z dziewięcią przeorynami, do
którey drzwi na zawiasach z klamką pro-
boiami zasuwką у kluczem żelaznemi. •
5-to. Naprzeciw tey obory officina stara
ekonomiczna, dranicami pokryta, do któ-
rey drzwi na biegunach, wchodząc do sie-
ni po lewey stronie drzwi na zawiasach у
krukach z klamką, zaszczepką у proboia-
mi żelaznemi do bokowki, w którey okno
duże szklanne, z tey bokowki do spiżaręki
drzwi na zawiasach z zaszczepką у pro-
boiami żelaznemi, w tey spiżaręce okien
mabch dwoie, w iednym tyło szyba szklan-
na iedną, z tey spiżaręki do alkierza drzwi
na biegunach z zaszczepką у proboiami
żelaznemi, w tym alkierzu okno dużes/.klau-
ne iedne у w nim dwie szyby wybite; z te-
go alkierza do izby drzwi na zawiasach
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и zamkiem wnętrznym. kluczem, w tey iz-
bie okien szklannych dużych dwoie, w ie-
cfoym oknie szyba iedna wybita, piec stary
z kaffel szarych, do bokowki przechodzący;
z tey izby wychodzą do sieni drzwi na za-
wiasach z klamką, proboiami у kruczkiem
źelaznemi, naprzeciw którey izby przez
sieni piekarnia, do którey drzwi'na'biegu-
nach z zaszczepką у proboiami źelaznemi,
w tey piekarni okno szklanne duże iedne,
małych z zasuwkami drewnianemi zamyka-
ięcych się trzy, piec z gliny ubity, z tey
piekarni komora, w którey okno szklarnie
iedne, w sieniach komora z descek, do któ-
rey drzwi na biegunach z zaszczepką у
proboiami źelaznemi, posrzod sieni wzrąb
kuchenka zabudowana у zasypana 6-to.
Z tey officyny wychodząc na dziedziniec
drzwi na bieirunach, po prawey stronie na
dziedzińcu swironek stary dranicami kry-
ty, do którego drzwi na .biegunach drew-
nianych z zaszczepką у proboiami źelaznemi,
w tym swironku zasieków cztyry. 7-mo.
Z tego swironka wychodząc po prawey rę-
ce swiren większy, dranicami ukryty, do
którego wchodząc przed drzwiami mostek
z schodami, drzwi do niego ha biegunach
z zaszczepką, proboiami, zamkiem-wnętrz-
nym у kluczom, w tym swirnie zasieków
dużych trzy. małych .cztery. 8-vo. Z tego
syyirna idąc, po prawey stronie ku ieziero-
wi lodownia, lodem nałożona, nową sloiną
ukryta у opatrzona, do którey drzwi z des-
cek '/. klamką у proboiami źelaznemi, we
srzodku b erwionami wymoszczona, na dol
do lodu drzwi z descek z klamką у pro-
boiami źelaznemi. 9-mo. Idąc od lodowni
ku nowey officynie, po prawey ręce.trzeci
swironek słomą kryty, w dachu reperacyi
potrzebuiący, do którego drzwi na zawia-
sach у krukach żelaznych z zamkiem wnętrz-
nym у kluczem, tudzież z zaszczepką у pro-
boiami źelaznemi, w tym swirnie zasieków
dwa, pomost opadły,.reperacyi notrzebuiący.
10-mo. Wyszedłszy z tego swirna, po pra-
wey ręce officyna nowo .zabudowana, sło-
mą pokryta, komin z cegieł nad dach wyr
prowadzony, do którey naprzeciw drzwi fa-

ciata z tarcic na czterech filar л cli d rewii ia-1

nycli у pomostem z tarcic, wchodząc do
sieni drzwi na zawiasach у krukach z klam-:

ką у zasuwką źelaznemi z sień mi po le-
wey ręce drzwi do izby na zawiasach, kru-
kach z klamką, kruczkiem у proboiami
źelaznemi, w tey izbie piec kafel polewa-
nych kafowych у kominek z coiriel muro-
wany, do kuchennego komina w pro wad/.o-1

ny, z tey izby do alkierza drzwi na zawia-
sach у krukach z klamką żelazną, w tym
alkierzu piec z izby przechodzący, z takich
że kafel w części, z tego alkierza do gar-
derobki drzwi na zawiasach.у krukach że-
laznych z zamkiem wnętrznym у kluczem,
w tey gar.lerobie okiennica ze srzodka na'
zawiasach у krukach z zasuwką у probo-
iami źelaznemi, z tey garderobki wyszedł-
szy przez alkierz do sieni drzwi na zawia-
sach у krukach z klamką у zasuwką źe-
laznemi, z tych sieni po lewey ręce drzwi
na zawiasach у krukach żelaznych z zam-
kiem wnętrznym у kluczem dó spiżarni,
z którey przez sieni na : przeciwko piekar-
nia., do którey drzwi na zawiasach у kru-
kach z klamką źelaznemi, w tey piekarni
piec z kafel kafowych polewanych, ławki
w koło pieca у ścian, tudzież żarne znay-
duią się iedne. z tey piekarni do komory
drzwi na zawiasach у krukach z zaszczepką
z zasuwką у proboiami źelaznemi, z tey wy-
szedłszy komory przez piekarnię do sieni
po lewey геез schody tarcicami obite, do
których przychodząc na górę drzwi ńa za-
wiasach у krukach z zaszczepką у probo-
iami źelaznemi, od tych drzwi schodowych;
po рга уеу ręce nad iezioro z sieni drzwi
na zawiasach, krukach z zasuwką у pro-
boiami źelaznemi, z tych sieni do kuchni
idąc kuchenka z cegieł wymurowana' dla!

gotowania, drzwi do sieni pierwszych na
krukach zawiasach z kruczkiem у probo-
iami źelaznemi, z tych sieni po lewey ręce
przeciwna izba, w którey drzwi do komór-
ki idąc na zawiasach krukach z zanikiem:
wnętrznym у kluczem, tudzież zasówkaj ze'
wnątrz у proboiami żelamenu\ w tey izbie"
piec z kafli polewanych kafowych, w fef
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caley officynie okien z szklą białego, w drze-
wo osadzonych, stolarskiey roboty czterna-
ście, z których w iednym tylko polowa na
zawiasach kruczkach z zaszczepką у pro-
boiami, otwierać się mogących, nad drzwia-
mi siennemi, okienek ważkich dwoie, na
górze po obu końcach tey officyny- okien
w pół odsuwanych dla wiatru szklannych
dwa, w caley tpy officynie prócz garderob-
ki, piekarni у komory tudzież sieni, podło-
ga, suffit z tarcic. 11-mo. Z tey officyny

..przez drzwi w tyle do ieziora będące wy-
szedłszy po lewey ręce nowo zabudowana
na dwie kondygnacje, dranicami pokryta,
więdlarnia czyli syrnica, do którey na dole
drzwi z tarcic na biegunach, przy których
schody na drugą kondygnacyą у drzwi na
biegunach. 12-do. Wyszedłszy z tey offi-
cyny, po prawe у ręce pałac drewniany, sło-
mą pod łopatę ukryty у wapna oblany, w
którym kominów z cegły murowanych nad
dach wyprowadzonych trzy; wchodząc do
tego pałacu faciata z tarcic na czterech fi-
larach drewnianych okrągłych, między nie- .
mi ganek z dwoma ławeczkami zobustron
у pomostem dobrym, z tego ganku do sie-
ni drzwi podwoyne stolarskiey roboty z za-
wiesami, krukami у zasówkami żelaznemi
z zamkiem wnętrznym у kluczem; po pra-
wey stronie do pierwszego pokoiu drzwi
podwoyne stolarskiey roboty na zawiasach
angielskich ъ zamkiem wnętrznym angiel-
skim у kluczem, tudzież zasówkami żela-
znemi; w tym pokoiu obicie popielate pa-
pierowe, suffit у lamperye płócienne po-
bielane, podłoga z tarcic, piec z kafli po-
lewanych kaffowych arkuszowych, do dru-
giego pokoiu przechodzący, z pierwszego
pokoiu po lewey ręce drzwi podwoyne do
drugiego pokoiu stolarskiey roboty na za-
wiasach angielskich z zamkiem wnętrznym
angielskim, zasówkami, w tym pokoiu obi-
cie papierowe siarczyste, suffit у lamperye
płócienne pobielane." podłoga z tarcic, ko-
minek murowany nowo pobielany; z tego
pokoiu do sali po lewey ręce drzwi podwoy-
ne, stolarskiey roboty na zawiasach angiel-
skich z zamkiem wnętrznym angielskim у

zasówkaim żelaznemi; w tey sali obicie pa-
pierowe saladynowe. lamperye у suffit płó-
cienne pobielane, podłoga z tarcic, piec
sajedynowych polewanych arkuszowych kafli,
mieyscami poszczepanych, przy którey ko-
minek, z cegieł murowany pobielany; z tey
sali po lewey ręce drzwi do pokoiku sto-
larskiey roboty na zawiasach angielskich
z zamkiem wnętrznym angielskim у klu-
czem; w tym pokoiku obicie papierowe po-
pielate, lamperye z płótna.pobielane, suffit
у podłoga z tarcic, pieczyk mnly kaflo-
wych czwiartkowych kafli у szafka w mu-
rze, do którey drzwiczki stolarskiey robo-
ty na zawiasach z kruczkiem у próboiami
żelaznemi, z tego pokoiku idąc przez salę
do sionek drzwi stolarskiey roboty poiedyn-
kowe na zawiasach у krukach żelaznych
z zamkiem wnętrznym angielskim у klu-
czem, naprzeciw tych drzwi przez sionki
do małego pokoiku wchodząc drzwi poie-
dynkowe stolarskiey roboty na zawiasach
у krukach żelaznych z zamkiem wnętrz-
nym angielskim, w tym pokoiku obicie
niema, lamperye у płótno pobielane, suffit
у podłoga z tarcic, piecyk mały kafowy;
z tego pokoiku wyszedłszy po prawey ręce
drzwi ordynaryine na zawiasach у krukach
z zasówką żelaznych do ogrodu. Po lewej
ręce wchodząc z dziennika na przeciw pierw-
szego pokoiu z sieni drzwi do stołowego-
pokoiu podwoyne, stolarskiey roboty, na za-
wiasach angielskich z zamkiem wnętrznym
angielskim, kluczem у zasówkami żelazne-
mi, w tym pokoiu obicie błękitne papiero-
we, suffit у lamperye płócienne pobielane,
piec nowy kafli czwiertkowych polewanych,
tudzież okno do kredensu z drzwiczkami
na zawiasach stolarskiey roboty z dwoma
zaszczepkami у próboiami żelaznemi, z koń-
ca tego od starey ekonomiczney officyny
idąc dr/.wi poiedynkowe stolarskiey roboty
na zawiasach у krukach z klamką próbo-
iami. zamkiem wiszącym у zasówką we
srzodku żelazną do kredensu, w tym kre-
densie kominek у police nayduią się, w
tym całym pałacu okien z szkła białego-
czystego w kit osadzonego na cztery kwa-
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1ery odmykaiących się z zawiasami у za-
szczepkami żelazneini sztuk czternaście №
sztuk 14, z których w jednym pokoiku ma-
łym? lvwaterai-iednavdrobnteyszyn3i,-szkleni Г
reperowana, w kredensie okno piętnaste o
dwóch kwaterach bez zawiasek, tudzież
nad drzwiami siennemi okno duże w kit
szkło osadzone bez zawiasek. naglucho za-
bite,1 w kredensie szafa w murze z iirźwicz-
kami na zawiasach z kruczkiem у probo-
iami żelaznemi. 13-tio. Z tego pałacu wy-
szedłszy po prawey ręce w tyle wycbodek
z bierwionek w kwadrat zabudowany, sło-
mą kryty, do którego drzwiczki na biegu-
nach drewnianych z zakrętką w srzodku
drewnianą. 14-to. Idąc mimo officyny no-
wey ku Krasnohorce po lewey ręce tok
z osiecią у plewnikiem pod iednym da-
chem, słomą ukryte, do którego wchodząc
z irumniska wrota duże poiedynkowe na
biegunach drewnianych z zaszczepką, pro-
boiami żelaznemi у zasó.wką drewnianą,
w tym toku po obu stronach zastronlu z
bierwion w słupy zarzucone, z tego toku
drugie drzwi po prawey ręce podwoyne
nad iezioro na biegunach drewnianych drą-
giem ze srzodku a przezeń szworniem że-
laznym у hakiem na proboiu przykutym
zamykaiące się, przeciw których wrót w
drugim końcu osiec, do którey drzwi na
biegunach, piec z gliny ubity, z tego toku
wychodząc przez wrota poiedynkowe po
prawey ręce plewnik we trzy ścianki, obok
osieci zabudowany, z pomostem drewnia-
nym, do którego drzwiczki na biegunach
drewnianych z "zaszczepką у proboiami że-
laznemi. 15-to. Idąc od tegoż toku na tym-
że gumnisku opodal po prawey ręce do
lnu tarcia osiec z trzyscienkiem przy niey
przybudowanym, słomą ukryte, do którey
wrota poiedynkowe na biegunach drewnia-
nych ze srzodka po lewey ręce do osieci
drzwi na biegunach drewnianych, w tey
osieci piec z gliny ubity. 16-to. Wyszedł-
szy z tey osieci po lewey ręce przepłoty
nowe w ośmiu rzeszetniach, szesnasto pod-
porami umocowane z żerdziami w nich zu-
pełnie wsuniętemi, te gumnisko zupełnie

ogrodzone żerdziami a przy osieci drew
sążni dziewiętnaście znayduie się. przy nó-

-. wey officynie sążni dwadzieścia, przy bro-
•IWąr/e -sążni śiedin-W ógule drew sążni
cżterdziescie sześć № drew sążni 46. 17-mo.
Ogrodów warzywnych dużych trzy, czwartj
mały między swirnem у lodownią, z któ-
rych w iednym za pałacem kanał kopany,
a sadzawka przy browarze znayduiących się.

Opisanie bydła у ws/.elkich żywiołów
w Zasnudziu znayduiącycli się. 1-я krowa
strokata ryża doyna, rogi duże. 2-а krowa
czarna bez odmiany, jałowa, rogi duże. 3-a
krowa ryża bez odmiany doyna, rogi duże,
prosto stoiące. 4-а krowa popielata, jałowa,
głowa biała, rogi małe. końce w srzodek
uchylone. 5-ta krowa ryża doyna, tył z obu-
stron, nogi у podbrzusie białe, rogi małe
w tył odchylone, polowa ogona białego.
6-а krowa łobata czarna, doyna. na łbie. Ty-
sina popielata у pysk wkoło białawy, ogon
duży. 7-ma krowa jałowa biała, na ogonie
białym plamka czarna nie wielka, z prawe-
go у lewego boku na szyi przy łopatce
przedniey plama czarna nie wielka, na gło-
wie z obustrón oko zaymuiące plamy c/.ar-
ПР. srzodkiem łba łysina duża, pysk wkoło
biały. 8-ma krowa czarna doyna, podbrzu-
sie białe, ogon duży czarny, rogi duże, pro-
sto stoiąoe. 9-а krowa czarno-strokata prze-
doyka, rogi duże w górę zuchylone, ogon
cały biały/10-a krowa lobata strokata doy-
na, połowę ogona białego. 11-ta krowa ry-
ża doyna, podbrzusie białe, połowę ogona
białego, rogi duże w górę zachylone. 12-a
krowa ryżo-strokata, podbrzusie białe, ogon
z połowy urwany, doyna, rogi wprost "za-
chylone. 13-а krowa czarna doyna, pod
brzuchem trochę biało, prze/, łeb łysina
biała у w koło pyska wązko ciągnie się
dróżka biała, rogi duże w górę proat sto-
iące. 14-a krowa przedoyka czarna, pod-
brzusie białe, połowę ogona białego, rogi
w górę prost stoiące, pysk wkoło trochę
popielaty. 15-ta krowa ryża jałowa, połowę
ogona czarnego, rogów końce w srzodek
uchylone. 16-a krowa czarna doyna, łeb
biały, połowę ogona białego, pod brzuchem
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przednie łopatki białe. 17-a krowa ryża,
doyna, rogi wprost sto:ące, połowę ogona
czarnego, pod brzuchem t\lne łopatki bia-
łe. 18-а krowa ryża. doyna, rogi wprost
stoiące, połowę ogona czarnego, pod brzu-
chem tylne łopatki białe. 19-a krowa jało-
wa czarna, podbrzusie białe, rogi w górę
prost stoiące, ogon duży. 20-a krowa ryża
jałowa, rogi małe, w górę zachylone, ogon
duży. 21-a krowa doyna bura. z prawego
у lewego boku przy łopatce tylniej plama
biała, ogon duży, rogi wielkie, wprost końce

.zachylone, podbrzusie białe. 22-a krowa
ryża doyna. rogi duże wprost stoiące, ogon
duży. 23-a krowa czarna doyna, pod brzu-
chem z boku prawego у lewego przy tyl-
nych łopatkach pachwiny same białe, roiri
w tył odchylone proste, pod samą przednią
łopatką plama biała. 24-a krowa ryża doy-
na. rogi duże w srzodck uchylone prosto
stoiące białe, pod przednią łopatką plama
biała. 25-a krowa doyna ryża, rogi małe,
ogon duży. 26-a krowa jałowa ryża,, z pra-
wego у lewego boku pachwiny białe. 27-a
wolik czarny, drugi ryży, trzeci czarny, pod-
brzusie białe, wól bury, ogonu połowę bia-
łego. Koz maciorek sztuk trzynaście, ko-
zioł stary ieden, gęsi sztuk dziewięć, gęsio-
row dwa, indyczek sztuk trzy, indyk ieden,
kaczek siedm, kaczorów dwa.

Naczynie wszelkie. W pałacu kanapa
z paręczami, płocienkiem błękitnym obita,
s/.tuka iedna, krzeseł poiedynkowych, ta-
kim że płocienkiem obitych, pięć. ditto pło-
cienkiem nowym w paski obitych sześć,
stół (luzy kwadratowy ieden, stół mały z
ceratą у szufladą ieden, w officynie szafek

Wieś' Koczergiszkl.

Jerzy Szemel . .
Andrzey Kaminski
Nikiper Moroz . .

Latus , .

rogowych z drzwiczkami na zawiasach dwie,
stołów sztukowych dwa, duży czeladny ie-
den, kuchenny ieden, stoików nowych sto-
larskiey roboty szes'ć. W folwarku kubłów
warzywnych c/iyry, kubłów starych dwa,
kubłów małych dwa, cebrów dobrych dwa.
dzieżułek dwie,, wiader sztuk trzy,, fasek
do masła dwie, kadec/.ka do składania ma-
sła iedna, stępa iedna, żarna z kamieni
dobrych para iedna, żłuklo do prachania
chust iedno, kotłów używanych dwa, trąb
takich że par dwie, czopów- dobrych z wie-
kami sloMiianemi dwa, trąbnikow z przy-
. trąbkami drewnianemi dwa, beczek gorzał-
czanych trzy. kubłów do brali i trzy, kadź
duża iedna, trzynożek żelazny ieden, ku-
bełek drewniany ieden, cebrów dwa, wan-
na duża iedna, ditto mała iedna, faska
•duża do składu iedna, czerpach trzy, leiek
dwie, sledziowek dwie, łotakow trzy, koryt
dobrych dwa, pur okuty drewniany ieden.
czółno w używanych starych dwa.

Zboże ziarnem, w spichlerzach na za-
siew zostawione. Żyta purow trzydziescia,
pszenicy iarey pur. dwa, ięczmienia pur.
-dwadzieścia cztery, owsa pur. sześćdziesiąt,
gryki purow cztery, grochu białego pm*.
dwanaście, siemienia purow szesnaście nie-
podsiewanego, konopi purow dwa, iarki
purow dwa. Lattus zboża purow sto pię-
dziesiąt dwa, ditto w ogule zboża podana
purow sto piędziesiąt dwa.

Do takowego inwentarza przyłącza się-
wieś Kocz'4'giszki w posessyą trzyletnią arę-.,
downą W . ,T. PP. Wincentemu у Maryannie
z Walickich Alexandrowic/«om komornikom
woiewodztwa Potockiego, małżonkom.
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Summarysz roczney intraty z powyzszey
wsi czyni w ognie złotych sześćdziesiąt ie-
den № złlch 61. Na tym mieyscu podpis
następny: Mikolay Żaba mpp a przypisok
у z .podpisem takoż temi wyrażaią się sło-
wy: Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
szóstego Julij piątego dnia po<l y.naydowa-
nie się w Drnysku JW. Kossakowskiey
hetmanowey WW. X-a Litt. nayczulszey
na opłacanie skarbowych podatków, które
do dziś uwiększyly remanentu obiasnia się
pierwsza Illośc arendy każdoroczney wy-
ciągniona inwentarzem iak w punkcie iest
siódmym między kondycyami złotych pol-
skich piętnaście tysięcy osmdziesiąt dzie-
więć irroszy dwa, a powtórna ze wsi Ko-
czerińszek w dniu dzisiejszym przez Л W.
aktorkę dodaney za Dzieruki wieś odeszło
do Krzy wosielcow przez prawo WW. Ru-
dnickim Szam. zllch pollch sześćdziesiąt
ieden w ogule z tego dwoyga złotych pol-
skich pętnascie tysięcy sto piędziesiąt gro-
szy dwa przy zastosowaniu się więc do pra-
wa arędownego w dacici tysiąc siedmset
dziewiędziesiąt szóstego Febr. dwudzieste-
go ósmego dnia co wedle lustracyi tysiąc
siedmset osmdziesiąt dziewiątego roku na
woytowstwie całym Zasnudzkim leży dla
skarbu kwarty podymnego czopowego mły-
nowego to obowiązani WWni arędarze Co-
rocznie do ехаксуі w ratach akuratnie opła-
cać у wyrachować się z reszty a że w te-
raz idącym pierwszym roku do dzisiaj* na-
ruszyła się aręda na konto .IWney ąjktorki
następne tedy lata iak prawo у inwentarz wią-
żą w ratach akuratnie do ехаксуі wnosić się
ł>ędą to iest złotych polskich dwanaście tysięcy
osmsft, czternaście groszy dwadzieścia osin, a
do .IWney aktorki złotych polskich dwa ty-
siące trzysta trzydziescia pięć groszy cztery zaś
z teraźniejszego roku kwitami wyrachuią się
przed terminem wcześnie Świętego Jerzego
у wypłacą się skarbom. Mikolay Żaba mpp.
Jakowy inwentarz po podaniu przez wyż
wyrażoną osobę do akt iest do "xiąg ziem-
skich pttu Brasl. przyjęty у wpisany.

Иіъ акт. кн. Браславскаго Зезіскаго <лда за 1797 годі.
№ Ш 2 7 л. J31—160.

№ 42—1797 г. 25 Апр ля.

Инвентарь им. Островокъ-Яблоновщизна въ
Новогрудскомъ пов т .

Przyznanie inwentarza folwarku Ostro-
wek Jabtonowszczyzny od WIP. Mierze-
iewskieao WIP. Woynie wydanego.

Uoku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
ósmego, msca Januaryi trzynastego Yeteris
śtili dnia.

Na sądach ziemskich pttu Nowogrodz-
kiego przed nami Eleuferym Siemiradz-
kim. pi-ezyduiącyin, Xawerym Obuchowi-
czem, Benedyktem Dachnowiczem Haci-
skim. Franciszkiem Duninem Raieckim,
sendziami, Ignacym Tuhanowskim, pisa-
rzem, urzędnikami ziemskiemi pttu Nowo-
grodzkiego, stawaujc obecnie W. Imść Pan
Albert Michał Mierzeiewski, szambelhn
J. K. mści, inwentarz folwarku Ostrowki,
Jablonowszczyzną zwanego, przy prawie
dziedzicznym na tenże folwark W. I. Panu.
Zacharyas/.owi Woynie, szambellanu Dworu
Polskiego, wydany, przyznał у swe przy-,
znanie w protokule przyznań zapisowym
podpisem ręki wlasney umocnił, którego
treść takowa.

• Inwentarz folwarku Ostro wek, Jablo-
nowszczyzną zwanego, w pcie Nowogrodz-
kim leżącego na gruncie dóbr wspomnio-
nych w folwarku Ostrowkach, Jabłonow-
szczyzna zwanym, z wypytaniem gromad
o wszystkich ustawach, onych maiątku,
siemienistfisci, z opisaniem zabudowania
dwornego, gruntów, sianożęci, lasów, ogro-
dów, rzekv ruczaiow. kanałów etc etc. wy-
prowadzony roku tysiąc siedmset, dziewię-
dziesiąt siódmego Apryla dwudziestego
piąteiro dnia.

Opisanie zabudowania dworu Jabłonow-
skiego. Wieżdżaiąc do dvyoru drogą nową
we cztery linnie brzozami sadzoną, od wsi
Jablonowszczyzny idącą, wrota podwoyne
na biegunach z tarczyc, ogrodzenie dzie-
dzińca w szuły laskami zkołow robionemi,

44
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między biorwiona wpuszczano. Officyna z
drzewa ciosowego wystawiona, «ratami kry-
ta, z trzema kominami nad dach. wypro-
wadzonemu w srzodku którey kuchnia du-
ża wymurowana z cegieł' z wyprowadzo-
nym kominem, za którą komora na skład
miedzi у naczyń kuchennych,; po iedney
stronie kuchni dwie stancye na spiżarnie
obrócone, z piecem piekarskim z ce<rieł
na nowo postawionym, z oknami szklą dro-
bnego, kominom w alkierzu murowanym;
z drugiey strony za ścianą sień, przy niey
stancya dla dyspozytora z komorą we wnątrz
wytynkowaną i pobieloną, piecem kafel zie-
lomch, obie stańcie ogrzewającym, okna'
szklą drobnego białego, drzwi wszędzie
zkoblami, zawiasami, klamkami, zamkami,
a do kuchni wnętrznym, reszto wisza,coim
zamykają się, dach reperacyi potrzebuie.
Dom mieszkalny z drzewa ciosowego z bru-
sów wystawiony, tarcicami na około obity,
przed którym ganek z podłogą z tarcic,
daszkiem pokryty gątowym. w srzodku sień
z podłogą ceglaną, pokoiow mieszkalnych
dziesięć; po lewey stronie pokoy pierwszy
obiciem papierowym żółtym wykleiony z ko-
minkiem у piecem białym fizycznym z lam-
peryzami stolarszczyzny całe у gdzie ucho-
dzi stolarszczyzna okładany; wprost pokoy
rogowy dla gości, angielskim nowym pa-
pierem wybity, z kominkiem teraznieyszym
w marmur malowanym, piec nowy z kaflów
białych fizyczny na nóżkach takoż z lam-
peryami у drzwiami malowanemi, z które-
go w bok gabinet, takoż angielskim pa-
pierem wybity nowym z malowaniem koło
drzwi, okien z angielskimi nad drzwiami
у oknami supraportarni, a z niego pokoy
srzedni z drzwiami naprzeciw poiedyncze-
mi, z iednym oknem a dwoma piecami, z
którego pokoju weyscie do sypialnego, z
którego drzwi pojedyncze na galeryią dłu-
gą wzdłuż domu idącą, w tymże pokoiu
piec kaflow ciemnych у przy nim kominek
rogowy. Druga strona tego domu ma
przeyscie przez sieni; pierwszy pokoy ra-
zem у izba iadalna z piecem białych kaf-
low, z sieni pieczura do palenia w nim, z

kominem takoż murowanym, wybity ten
pokoy obiciem papierowym zielonym; z te-
go dużego pokoiu naprzeciw pokoy rogo-
wy mnieyszy z dwoma oknami, na osrod
nowy wychodzącemu z kominkiem; z tego
pokoiu przez drzwi pojedyncze nokoik "ma-
ły na apteczkę obrócony bez pieca у ko-
minka; z pierwszego pokoiu zielonego z
drzwi • w boku podwóynych weyscie do po-,
koiu. letniego sypialnego z lamperyami ta-
kiemiż iak w z elonyin jadalnym stolar-
szczyzny robionemi, w tym, pokoiu drzwi
małe w- rogu na weyscie do gardyroby,
która ma .iedne tylko okno у iedne drzwi
na wspomnioną galeryą. Nad tym domem
dach gontowy, nad nim cztery wyprowa-
dzone kominy murowane1, okna w całym
domu duże napuł odmykane, ze szkła szyb
dużych.białych z żelastwem wszędzie po-
rządnie zrobionym, z frontu od przyjazdu
у z boku domu sadzone drzewa duże wi-
szniowe iuż rodzayne, dobierane w koszach
porzeczkowych ostrzyganych, między niemi
mieszane róże wielkie centofalie, równo z
wypuszczeniem ganku oprowadzony w koło
drzew plotek nizki, stolarską robotą. Skle-
py: na przeciw domu przy parkanie od ogro-
du sklepy dwa у szyia długa ze wschndami
do sklepów z framugą murowane, sklepio-
ne dawne, pod dom nowy użyte bydz mo-
gące na nowo opatrzone z dachem nowym .
z dranic nakryte, pod którym mieysce zam-
czyste do suszenia bielizny użyteczne, lamus
z drzewa brusowego na dwa piątra z ga-
leryą: na koło drugiego piątra spodem lo-
downia postawiona w linij z parkanem, dzie-
dziniec obwiedziony. Magazyn w teyże
samey linij со у lamus, przeciw officyny
sytuowany z drzewa brusowego lat kilka
iak budowany, z czterma przedziałami, spo-
dem drugi. Sklep, takoż murowany duży
w arkadę sklepiony, drania pokryty z gan-
kiem z frontu wypuszczonym у z szescią
słupami. Dziedziniec gumienny. Gumno
z drzewa okrągłego zbudowane, słomą kry-
te o sochach par ośmiu, wrót podwóynych
na biegunach troie, miedzy któremi dwoie
z zasuwami drewnianemi, a iedne z skobla
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у zaszczepką żelaznemi, w końcu wrót po
obydwóch stronach w srzodku dwa spichle-
rze z drzwiami na zawiasach żelaznych z
zamkami wnętrznemi żelaznemi, w iednym
tylko na zboże zasiek. Spichlerz na tymże
dziedzińcu zbożowy, dranicami kryty z
drzwiami na zawiasach z klamką, skoblem
żelaznemi z zasiekami, podłoirą у stolą.
Odryna polowa z drzewa okrągłego od po-
la, a resztę z chrustu pleciona, słomą po-

. kryta, do niey wrota na biegunach z klam-
ką у skoblem żelaznemi. Dziedziniec trzeci
gospodarski. Piekarnia z drzewa ciosowe-
go wystawiona, do sieni drzwi na biegu-
nach z klamką у dwoma skoblami żela/.ne-
ini. do samey izby drzwi na biegunie, okien
szklą prostego trzy, komora z drzwiami na
biegunach, w sieniach warzywnia, do niey
drzwi na biegunach z klamką у skoblami
żelaznemi, chlewów przystawionych z drzo-
wa okrągłego przepierzonych dwa. cale za-
budowanie drania kryte, teraz nowego da-
chu potrzebnie. Staynia у wo/.ownia z drze-
wa okrągłego, niedawno stawiona stoma
pod strychowkę kryta, do którey drzwi po-
chyoyne na biegunach z klamkami, skobla-
mi żelaznemi, na mech budowana, w srzod-
ku stayni przeoryny z dylów łupanych, po-
rządnie zrobione z iaslami у podłogą, na
caley stayni z tychże dylów przypuszcza-
nych. Obora nowa z bierwion dużych у
grubych na pól piłowanych, na mchu sta-
wiona z oddziałem sciaii budowanemi na
krowy, cielenta, owce; z frontu tey obory,
staynie na konie gościnne udzielne z oknem
do wyrzucania gnoiu na dorżeń, stadnica
w tey że oborze za osobnym przepierze-
niem. Cala ta obora słomą kryta, z tylu
chlewy przybudowane, od pola na przeciw
rogu browaru ogrody —nowy fruktowy do-
pioro restaurowany. Obok domu rezyden-
cyonalneiio leży od kwater dwudziestu z
szpalerami z lipy, sadzoney strzyżonemi
wielkiemi, w koło kwater szpalerykami z
agrestu, porzeczek osadzonemi, takoż strzy-
żonemi, z ulicami szerokieini grassowane-
mi, przy którym nowo założona nie skoń-
czona dzika promenada z różnych drzew

naywięcey fruletowych, w którym ogrodzie
tak w młodzieży iako у w. starych drze-
wach znayduią różne gatunki dobrych tak
letnich iako у zimowych fruktow, oraz roś-
lin różnego gatunku, ogrodzony w szuły,
zarzucane laskami, między bierwiona wsta-
wione. Weyscie na przeciw srzednicy ulicy
do altany idącey, brama sztakietowa podwoy-
na z klamkami у skoblami żelaznemi. Dru-
gi sad fruktowy stary, ciągnący się od gum-
na aż do kościółka, znayduią się w nim
drzewa fruktowe gd/іе у pszczolnik. Ogród
za browarem duży warzywny na kapustę,
ciągnie się aż do kanałów. Ogród drugi
warzywny za officyną. przedzielony od du-
żego warzywnego ogrodu ulicą, na wygon
idącą. Wielkość tycli ogrodów z frukto-
wemi morgów dziesięć, prętów kilkanaście.
Kościółek z drzewa ciosanego wystawiony
przy przysadach ze wsi do dworu idących,
na wzgórku sytuowany, na nowo'teraz wy-
reperowany z czterma z frontu kolumnami,
a dwoma na bokach przy załamaniu ro-
gów, z dachem nowym, gontami pobitym,
oknami nowemi, z kopułą blachą pobitą,
krzyżem żelaznym wielkim, ze' wszystkim
oporządzeniem w srzodku, z trzema ołta-
rzami, drzewami iasienowemi staremi koło
oparkanienia osadzony. Kanałów ogulnie
cztery. Pierwszy kanał, Wielki zwany, za-
rybiony karpiami —znayduią się też w tym
kanale у inne ryby—karasie, a osobliwie li-
ny; w ten kanał wpada zrzódło kryniczne
diiże, naprzeciwko którego spodu spust,
wychodzący na sienożęci; dla bespieczęstwa
tych kanałów od powodzi, w górze przed
wpadnieniem zrzódeł do kanału iest spust
drugi, którym zimą у latem odwraca się
woda do rzeki у niżey kanału w lata su-
che znowu się tamuie dla oblania łąk, któ-
re przeto obficiey daią siana. Przed tym
kanałem iest znak dawniey będącego mty-
nu, który od wody był wyrwany у zniesio-
ny, bydz może w tym mieyscu у dopioro
dobry dla dostatku wody, ale w końcu te- '
go kanału albo na kanale Dtjbowka zwa-1

пут, który wedle decyzyi sprowadzonych
do tesro maystrow naybespieczniey stać mo-
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że. Drugi kanał mały, Kuchenka zwany,
do którego też same rozdzielone wyżey
wpada zrzódło; z tego kanału wpada ru-
rami' woda do kanału nazywaiącego się
Karpiowka, ;i ten kanał takoż zarybiony
karpiami у różną ryba, z iego woda rurą
•wychodzi na sianożęci. С/л агіу капа], ta-
koż kwadratowy, duży ma wpływ wody
rurą z Kuchenki, zowie się Dembowka,
rurą z niego wychodzi woda takoż na sia-
nożęci, zarybiony szczupakami. Dostatek
tych wod ani zalewa nigdy łąk, ani prze-
szkadza sianokosom, bo się miarkuie we-
dle potrzeby od rybaka do tego ..odstawio-
nego upustem górnym, maiącyin z rzeką
kommunikacyą. który ieżeli tego potrzeba,
osobliwie dla spustu kanałów zupełnie za-
trzymać można, łowieniem zaś wiosennym
у .Jesiennym ryb na rzec; Uszy w swoich
toniach zarybia sit; corocznie kanał Dera-
bów ka у Kuchenka, na dostarczenie potrze-
bie; skarbowey. Karczmy za wsią Jablo-
nowszczyzną na gościńcu Żuchowiclcim sta-
wiona w roku tysiąc siedmset dziewiędzie-
siąt czwartym, Izba duża z trzema oknami
ze szkła białego drobnego dużeini. z pie-
cem kaflowym у przymurkiem murowanym
zwyczaynym, iak się po karczmach daie dla
gotowania iedzenia, z całym należytym ukoń-
czeniem tey budowli; stodoła z drzewa okrą-
głego po c/.ęści z nowym mieszane drze-
wem, w nowe szuła z wrotami dwoma wiel-
kiemi z descek, zaiezna. drania kryta, w
którey karczmie dotąd dworny szynk zaw-
sze się utrzymywał przez żydów.

Opisanie gruntów dwornych. Pierwszy
poletek Huniowszczyzna у dodatek Dęmbi-
na, czyli polanek trzy za browarem. Dru-
gi poletelc Korotkie Kliny у zaborona.
Trzeci poletek Stasiowszczyzna у dodatek
Zadworyie.

Wyszczególnienie wielości gruntów dwor-
nych. Fundutn dworu .lablonowszczyzna
zwanego z ogrodami fruktowemi i warzyw-
nemi morgów dziesięć, prętów dwieście
pięćdziesiąt у pięć. Drugi Zadworye, za
gumnem, morgów dwadziescie cztery, prę-
tów sto siedymdziesiąt siedym, pręcików

piędziesiąt. Trzeci polatek leży za browa-4

rem, czyli Dembina, morgów siedym. prę-
tów dwieście ośmdziesiąt dziewięć, pręci-
ków piędziesiąt. Czwarty pole Humowszczy:
zna włoka iedna. morgów dziesięć, prętów
dwieście dziewiędziesiąt cztery. Piąty Woł-
kaczouszczyzna morgów iedynaście. prętów
dwieście siedmdziesiąt cztery. Szóste pole
exoposito karczmy Kr.-isnohorskiey, nad ro-
wem leżące, niorirow dwadziescie dwa. prę-
tów dwieście dwadziesc e у pięć. Siódmy—
pole Stasiowszczyzna wloką iedna, morgów
dwadziescie ieden, prętów sto dwadziescie
pięć. Octavo Bazylowszczyzna morgów
trzy, prętów osim. pręcików piędziesiąt.
Nono w uroczyskach Kosilowszczyzna Klin
у Zaboronie włok trzy, morgów dwadzie-
scie ieden, prętów dwieście siedymdzie-
siąt dziewięć, pręcików siedymdziesiąt pięć.
Decimo polanka od wsi Pawłonowszczyz-
ny do Krasnych Horek należącey, w cza-
sie działu nas braci odłączona, morgów
sześć. Wyuonu morgów dwadziescie sześć,
prętów dwieście czterdziescie osim. pręci-
ków dwadziescie pięć у od Zadworyia przy-
łączono do paszy morgów cztery. Sianożęci
za sadzawkami nowemi naprzeciw dworu

. morgów trzydziescie sześć, prętów siedym-
dziesiąt siedym; sianożęci drugiey za no-
wym fruktowym ogrodem z sadzawkami
zaroslemi morgów szesnaście, prętów czter-
dziescie dziewięć. Udzielnie do wśi Jabło-
nowszczyzny g.untow у sianożęci. iak one
są na mappie niedawno przez pana Kli-
maszewskiego, komornika, wydaney ozna-
czone pod numerami siedymnastym. osim-
nastym, dziewiętnastym, dwudziestym, dwu-
dziestym pierwszym i wtórym włok iedy-
nascie, morgów dziewiętnaście, prętów dwa-
dziescie dziewięć, pręcików piędziesiąt. któ-
re to wspomnione grunta tak dworne iako
też chłopskie są bez szachownic у w swoim
obrębie. Ogulu wszystkiego dwornego у
chłopskiego gruntu w aktualney niezaprze-
czonej possessyi (prócz należnych do tego
folwarku wedle dokumętow do doyscia na
włok kilkanaście) znayduie się teraz włok
dwadziescie siedm, morgów iedynascie, prę-
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tow siedymdziosiąr. dwa у pręcików pięd/.ie-
siąt; lasu dużego włok tr/л7, morgów iedy-
nascie, prętów sto trzydziescie ieden, prę-
cików piędziesiąt. Mlynu lubo dopiero nie-
ma, ale są do tego mieysca zdatne., na

'litóryoh у dawnieyszy siad bywszego mły-
nu pozostał у warunek iest zrobiony na
wolność nowego postawienia. Dalsze opisa-
nie teyże budowli w folwarku Jabłonow-
szczyznie. Browar nowo postawiony z drze-
wa okrągłego z suszarnią razem, w nim
liornow na kotły dwa murowanych kamie-
niem у cegłą, z podwoynemi wrotami z
tarczyc, ti'ż wrota z klamką, proboiem у
яаткіеш, drania kryty.

Opisanie inwentarza wsi Jablonowszczy-
zny, maiątku poddanych у powinności dwo-
rowi należney w roku ninieyszym przy pra-
wie wieczysto przedażnym zweryfikowane-
go у uczynionego.

inwentarz wsi Jabłonowszczyzny do fol-
warku Ostrowek należney, podaiący się
przy prawie w roku tysiąc siedymset dzie-
więdziesiąt siódmym, Apryla dnia dwudzie-
stego piątego sporządzony.

Dym pierwszy, osób męzkich cztery,
kobiecich cztery, koń ieden, wołów dwa,
krowa iedna, podciolkow dwoie, Ohwiedor
Stanan, lat czterdzieście, żona Julia, lat,
tmdzieście, syny Janko lat dziesięć, Adam
siedym, córki Justyna, lat czternaście, Na-
stasia, lat cztery, szwagier Oupruk, lat
czterdzieście, wdowiec, córka Anusia, lat
czternaście, pańszczyzny na tydzień dni
męskich dwa, kobiecich trzy, grzybów ko-
pa iedna, jadlowcu garniec ieden; kaplu-
now, dwa, gęs iedna, jaiek dziesięć. Dym
drugi, osob~męskich dwie у kobiecich dwie,
wolow dwa, krowa iedna, podciolek ieden,
Jasko Kuciera, lat trzydziescie sześć, żona
Hanusia, trzydziescie, syn iey, z Źuchowicz
z nią przybyły, Józef, osim lat, córka Zo-
sia, trzynaście lat, pańszczyzny na tydzień
dni męskich trzy, kobiecich trzy, grzybów
kopa iedna, jadlowcu garniec ieden, kaplu-
1Юw dwa, gęś iedna, "jaiek dziesięć. Dym
trzeci, osób męskich pięć, kobiecia iedna,
koń ieden, dwa woły, krowa iedna, Ilmat

Kuciera, lat trzydziescie osim, żona Ргахе-
da, lat dwadziescie osim, syny Maciey. lat
dziewięć, Stefan, lat cztery. * Symon, lat
piętnaście, w skarbie forysiein. Roman rok
ieden. dni-męskich trzy. kobiecich trzy,
arzybow kopa iedna, iadłowcu garniec ie-
den, kaplunow dwa, gęś iedna, jaiek dzie-
sięć- Dym czwarty, osób męskich* trzy, ko-
biecich dwie, wolow dwa, krowa iedna,
podciolek ieden, Andrzey Kireyczyk, lat
czterdzieście, żona Lucyia, lat trzyilziecae,
syny Adam lat osim. Bnrtlomiey rok ie-
den, siostrzenica Praxeda, lat czternaście,
dni męskich trzy. kobiecich trzy, grzybów
kopa iedna, jadlowcu garniec ieden, kaplu-
now dwa, gęś iedna, jaiek dziesięć. Dym
piąty, osób męskich trzy, kobiecich sześć,
koń ieden, wołów dwa, krów dwie, podcio-
lek ieden, Łukasz Atman. lat trzydziescie
pięć, żona Nastusia, lat dwadziescie pięć,
córki Ahapa. lat siedym, Barbara lat trzy-
naście, szwagier Stefan, lat dwadziescie
sześć; Karaczewski kucharz, żona Teresa,
lat dwadziescie dwa, córka Anna rok ie-
den, szwagier drugi Ohwiedor Kaznodziey,
lat szesnaście, matka Maryanna lat sześć-
dziesiąt, dni męskich trzy, kobiecich trzy,
grzybów kopa iedna, jadlowcu garniec .ie-
den, kaplunow dwa, gęś iedna, jaiek dzie-
sięć. Dym s/.ósty, osób męskich trzy. ko-
biecich trzy, wołów dwa, krowa iedna, Ste-
fan Owsiuk, kowal, lat czterdzieście, żona
Agata, lat trzydziecie pięć. syny Zacha-
ryasz, lat szesnaście, Pauluk, rok ieden*
córki Maryanna, lat siedymnascie, Fruzy-
na, lat cztery, dni męskich trzy. kobie-
cich trzy, grzybów kopa iedna, jadlowcu
garniec ieden, kapłunow dwa. gęś iedna,
jaiek dziesięć. Dym siódmy, osób męskich
dwie, kobiecich trzy, wołów dwa, krowa
iedna, podciolek ieden, Jasko Kuczera, lat
piędziesiąt sześć, tkacz, żona Tekla, lat
czterdzieście pięć, syn Danii, lat osim, cór-
ki Helena, lat dwadziescie, Katarzyna, lat
szesnaście, dni męskich trzy, kobiecich trzy,
grzybów kopa iedna, jadlowcu garniec ie-
den, kapłunow dwa. gęś iedna, jaiek dzie-
sięć. Dyiu ósmy, osób męskich dwie, ко-
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biecich trzy, wolow dwa, krowa iedna, pod-
сіоїек ieden, Niczypor Kuczera,' rymarz,
lat piędziesiąt, żona Maryanna lat dwa-
dziecie ośm, syn Maciey, lat piętnaście,
córkiWiktorya lat siedympascie, Barbara
lat czternaście, dni męskich trzy, kobie-
cich trzy, grzybów kopa iedna, jadlowcu
garniec ieden, kaplunow dwa, gęś iedna,
jaiek dziesięć. Dym dziewiąty, osób męs-
kich cztyry, kobiecich trzy. wołów dwa,
krowa iedna, podciołek ieden, Jakim Kur-
han, lat piędziesiąt osim, żona Julianna,
lat czterdziescie sześć, córka Dorota, lat
osimnascie, zięć Piętru к Kuczera, lat trzy-
dziescie dwa, żona Nastusia, lat dwadzie-
scie sześć, syny Chwiedor, lat trzy, Pauluk,
rok ieden, dni męskich trzy, kobiecich
trzy, grzybów kopa iedna, jadlowcu gar-
niec ieden, kaplunow dwa, gęś iedna. ja-
iek dziesięć. Dym dziesiąty, osób męskich
dwie, kobiecich dwie, wotów dwa, krowa
iedna, podciołek ieden, Anton Hruszka,
lat czterdziescie, żona Taciana, lat trzydzie-
scie, syn Leon, lat pięć, córka Audocia,
ląt siedymnascie, dni męskich trzy, kobie-
cich trzy, grzybów kopa iedna, jadlowcu
garniec ieden, kaplunow dwa, gęś iedna,
iaiek dziesięć. Dym iedynasty, osób męs-
kich dwie, kobiecich trzy, wolow dwa, kro-
wa iedna, podciolek ieden, Jakim Kunce-
wicz, lat trzydziescie osim, żona Magdale-
na, lat trzydziescie, córki Ахіепіа, lat sie-
dymnascie, Abapa, lat trzy. Teodor Żuk
przy ogrodzie we dworze, dni męskich trzy,
kobiecich trzy, grzybów kopa iedna, jadlow-
cu garniec ieden, kaplunow dwa, gęś ie-
dna, jaiek dziesięć. Dym dwunasty, osób
męskich trzy, kobiecich trzy, wołów dwa,
podciolkow dwoie, Andrzey Zaiąc, lat pię-
dziesiąt, żona Regina, lat czterdziescie,
syny Jakub, lat osimnascie, Maciey, lat
osim, córki Maryanna lat dziewiętnaście,
Nastusia, rok ieden, dni męskich trzy, ko-
biecich trzy, grzybów kopa iedna, jadłow-
cu garniec ieden, kaplunow dwa, gęś ie-
dna, jaiek dziesięć. Dym trzynasty, osób
męskich cztery, kobicia iedna, wolow dwa,
krowa iedna, podciołek ieden, Michałko

Żuk, wdowiec, lat siedymdziesiąt, kucharz,,
syn Józef, lat czterdziescie pięć, żona Po-
łusia. lat trzydziescie SZPŚĆ, syny Bazyl,
lat siedymnascie, Maciey lat dziesięć, dni
męskich trzy, kobiecich trzy, grzybów ko-
pa iedna, jadlowcu garniec ieden, kaplu-
now dwa. gęś iedna, jaiek dziesięć. Dyni
czternasty, osób męskich dwie, kobiecich.
dwie, koń ieden, wolow dwa, krowa iedna.
podciolek dwoie, Jasko Zuk, lat dwadzie-
sćie osim. żona Nastusia,, lat dwadziescie
cztery, córka Krystyna, rok ieden, brat sa-
mego Niczyper, lat trzydziescie, wdowiec,
dni męskich trzy, kobiecich trzy, grzybów
kopa iedna, jadlowcu garniec ieden, kaplu-
now dwa, gęś iedna, іміек dziesięć. Dym
piętnasty, osób męskich cztery, kobiecich
dwie, wolow trzy, podciolek ieden, Jasko
Pniowski, lat czterdziescie dwa. żona Ахіе-
піа, lat trzydziescie osim, syny Danilo. lat
siedymnascie, Siemion, lat trzynaście, Jan-
ko, lat czternaście córka Krystyna, lat dzie-
więć, dni męskich trzy, kobiecich trzy,,
grzybów kopa iedna, jadlowcu garniec ie-
den, kaplunow dwa, gęś iedna, jaiec dzie-
sięć- Dym szesnasty, osób męskich dwie,,
kobiecich cztery, wolow dwa, krowa iedna,
podciolek ieden, Leon Jakirnowicz, wdo-
wiec, lat siedymdziesiąt pięć. syn Jakub,
lat dwadziescie cztery, żona Nastusia, lat.
dwadziescie ieden, córka Maryanna, rok
ieden, córki Leona Teresa, lat dziewiętna-
ście, Chwiedora, lat czternaście, dni męs-
kich trzy, żeńskich trzy, grzybów kopa ie-
dna, jadłowcu garniec ieden, kaplunow dwa,,
gęś iedna, jaiec dziesięć. Dym siedymna-
sty osób męskich pięć, kobiecych dwie,
koń ieden, wolow dwa, krowa iedna, pod-
ciolek ieden. Mikolay Slużały, lat czter-
dziescie siedym, żona Parasia. lat dwa-
dziescie osim, syny Adam, lat siedm, Pau-
luk, rok ieden, "brat Wasil, lat dwadzie-
scie sześć, żona Teresa, lat dwadziescie,.
(jiwun we dworze, osób męskich, dwie, ko-
biecich trzy, grzybów kopa iedna, jadlow-
cu garniec ieden, kaplunow dwa, jręś ie-
dna, iaiec dziesięć. Dym osimnastyr osób
męskich sześć, kobiecich pięć, koni dwa,.
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_ woł>»%v dwa, krowaiedna. podcio.lkow. dwo-
ie, Pauluk Hrecki. lat trzydziescie, żona
Maryanna, lat trzydziescie, syny Michalko,
lat piętnaście, Antoni, rok ieden, brat An-
drzey, lat dwadzieście sześć, żona Teresa
lat dwadzieście siedyin, córka Magdalena,
rok ieden, matka Maryanna, lat sześć 'zie-
siąt, siostra Praxeda lat czterdzieście pięć,
"wdowa, syny Adam lat diętnnście, Janko
lat osim, dni męskich trzy, kobiecich trzy,
grzybów kopa iedna, jadlowcu garniec ie-
den, kaplunow dwa, gęs iedna, jaiec dzie-
sięć. Dyni dziewiętnasty, osób męskich
dwie, knbiecich cztery wolow dwa, krowa
iedna, Klias [{uciera lat drzydzieście, żona
Maryanna, lat dwadzieście sieoym, syn
Jauchim, lat cztery, córka Agata, rok ie-
don, siostry Eliasza Jystyna, lat siedym-
naście, Chwiedora, lat piętnaście, dni mę-
skich trzy. kobiecich trzy, grzybów kopa
iedna, jadłowcu garntec ieden, kaplunow
dwa, gęs iedba, jaec dziesięć. Dym dwu-
dziesty osobEfęskich cztery, kobicia iedna, .
wołów dwa, Krowa iedna, Andrzey Kuciera,
lat trzydziescie. żona Ахіепіа, lat dwadzie-
ście ośim. syny Махіш lat iedynaście Józef
lat osim, Stefan lat trzy, pańszczyzny dni
męskich trzy, kobiecich trzy, grzybów kopa
iedna, jadlowcu garniec jeden, kaplunow
dwa, gęs iedna, jaiec dziesięć- Dymów dwa-
dzieście, osób uięsnich sześćdziesiąt cztery,
kobiecich piędziesiąt sześć, koni siedym,
wolow trzydziescie osim, krów dziewięt-
naście, dodciolkow dwadzieście, latus effi-
cit pańszczyzny dni na tydzień męskich
pięćdziesiąt osim, kobiecich sześćdziesiąt,
grzybów kop dwadzieście, jadlowcu garcy
dwadzieście, kaplunow czterdzieście, gęsi
dwadzieście jaiek dwieście. Powinnością—
iest tey wsi robienia gwałtów latem od
świętego Eliasza aż do świętego Michała
raz w^tydzień całą gromadą w każdey cha-
cie zostawiać iednego człowieka od ognia.
Z tey wsi excypowahi czterech przez dzie-
dzica drży przedaży folwarku, którzy do
tego inwentarza nie są wciągnieni, jako to
Jakub Zaiąc, Antos Kuciera^ Jozefek Słu-
żaly у Teodor Muciera. Jakowy inwentarz

przy prawie wieczysto przedażnym na fol-
wark w woiewodztwie Nowogrodzkim leżą-
cy Ostrowki Jablonowszczyznr zwany wiel-
możnemu imsci p-inu Zacharyas/.owi Woy-
nie, szambellanowi Jego Krolewskiey mości.
Dworu Polskiego danym zupełnie у do-r
kładnie sporządzony oraz . we wszystkim
zweryfikowany podaiąc, ręką własną, przy
wycisnieniu pieczęci herbu у pr/.y świa-
dectwie uproszonych przezemnie pieczętar-
zow, podpisałem. D;itt ut supra, Roku ty-
siąc siedmset dziewiędziesiąt siódmego,
miesiąca apryla dwudziestego piątego dnia.
U tege inwentar/лі przy wycisnioney na
laku czerwonym pieczęci podpis aktova у
pieczętarzy tak się wyraża. Albert Michał
Mierzeiewski, szambcllan Jego krolew.
mości Dworu "pollskiego (L. S.). Ustnie у
oczewisto proszony do tego inwentarza na
folwark ze wzią Ostrowki Jabłonowszczyzna
przy prawie wieczysto przedażnym od W.
Jmsci pana Alberta Michała Mirzeiewskie-
go, szambellana Dwora Polskiego, danym
sporządzonego у supełnie do myśli wzńiian-
kowanego prawastosownego piszę się pie-
czętarzem Jerzy Buł hak, rotm. pottu No-
wogrodzkiego. Za ustną у wyraźną prozbą
od osoby wyz wyrażoney do inwentarza
wieczystego na folwark Ostrowki Jabłonow-
szczyzna w woiewodztwie Nowogrodzkim
leżący W. J. P. Zacharyaszowi Woynie
szambellanowi Jego krolew. mości danego
у sporządzonego piszę się pieczętarzem Jan
Dzierdziewski szamb. Jego krolewsnosci.
Proszony do tego inwentarza za piczętarza
podpisuięsię Jan Tuhanowski Z.N.R. który
inwentarz po przyznaniu onego przez po-
mienioną osobę iest doxiąg ziemskich po-
wiatu Nowogrodzkiego przyięty у zapisany.

ІІзъ акт. кн. Новогрудскаго земскаго суда за 1798 г.
JSś 12634 л., 109—114.
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Akt inwentarza maiętnosci Wieleyki z
iey attynencyami po podaniu za ukazem
Jego Imperatorskiey inosci w possessyą
WW. pannom Wizytkom Wilen. przez W.
assessora Niecieckiego sprawionego.

Koku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
siódmego, miesiąca Maia dwodzięstego oś-
mego V. 8. a Iunij ośmego dnia N, S.

Przed aktami Jego Imperatorskiey
mości ziem- pttu Boryssow. stanowszy oso-
biście W. J. Pan Maciey Nieciecki, sądu
niższego ziem. pttu Boryssow. zasiadaiący,
inwentarz urzędowy podawczy'maiętnosci
Wieleyki przy podaniu w possessyą wieleb-
nym pannom Wizytkom Wilen. na skutek
ukazu Jego Imperatorskiey mości przez
siebie sporządzony do akt podat, którego
wpisuiącego się do x\hg ziem. wieczystych
pttu Boryssow vyyraz iest nastempuiąoy.
Inwentarz dóbr Wieleyki, przezemnie niżey
wyrażonego za ukazem Jego Imperator-
skiey mości у rządu Guber. sporządzony у
podany wielebnym pannom wizytkom Wilen.
w roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt siód-
mym msca Maja dwodziestego V. a trzy-
dziestego pierwszego N. S. dnia w Wieleyce.

Wieś Wieleykd. Dom ieden, męskich
cztery, żeńskich ośm, koni troie, woły dwa,
pszczół ulle dwa, krowy trzy, cieląt dwpie,
owiec sześcioro, świń troie, grunta włok
siedzibuych iedna trzecia, przyiemnych puł,
Filip Hayczuk lat trzydziescie pięć, żona
TJllana łat trzydziescie pięć, syn Michał lat
iedynascie, córki Chwiedora lat sześć,
Marcella lat cztery, Anna rok ieden, przy
nim szwagier Roman Budnik lat czter-
dziescie, żona Audocya lat trzydziescie, syn
Jan lat dwie, Małania lat iedynascie, Axi-
nia lat siedm, matka Ahapa lat sześćdzie-
siąt, leśniczy, dani kura iedna, jaek trzy-

naście, grzybów kopa iedna, czynszu złło-
tych czterdziestce ośm. Dom drugi, mę-
skich dwie, żeńskich pięć, koń ieden, woły
dwa, krowy dwie, ciele iedne, owiec trzy,
koza iedna, świń dwoie, włok sied/.ibnych
iedna trzecia, przyiemnych iedna trzecia,.
Marcin Sadko lat czterdzieśeie; żonaTa-
cianna lat yiędziesiąt, syn Michał lat czte-
ry, córki Palucha lat piętnaście, Domna lat
trzynaście. Paraska lat sześć, Teressa lat
pięć, powinności tygodniowey męskich dni
dwa, żeńskich ieden, kura iedna, jatek trzy-
naścio, grzybów kopę iedną, czynszu zło-
tych czternaście, ogul złotych czternaście-
Dom trzeci, męskich pięć, żeńskich trzy,
koni dwa, woły dwa, krów dwie, ciele iedne,.
owiec cztery, koza iedna, świń trzy, gruntu
włoki siedzibney pół, przyiemnych pół, mor-
gow siedm у pól, Sidor Skurka lat ośm-
dziesiąt, wdowiec, synowie Wasil lat czter-
dzieście, żona Tacianna lat czterdzieście,
Chalimon lat trzydziescie, żona Małania łat
dwadzieścia ośm, syn Wasila Tomasz lat
siedm, córka Agata rok ieden, synowiec
Hryhor lat dziesięć, powinność tygodniowa
męskich dwa, żeńskich dwa, dani kur dwoie,
jaiek dwadzieście, grzybów kopę jedną,
czynszu złotych dwadzieście sześć, groszy
piętnaście, oguł złotych dwadzieście sześć,,
groszy piętnaście. Dom czwarty, męskich
ośm, żeńskich pięć, koń ieden,. wołów dwa,
krów trzy, ciele iedne, owiec pięcioro, koz.
dwoie, świń dwoie, gruntu włok siedzib-
nych iedna trzecia, przyiemnych pół włoki,
Jlla Zarycz lat czterdzieście pięć, żona Zie-
nowija lat czterdzieście, synowie Antos lat
piętnaście, Kondrat lat dziesięć, Jan lat.
sześć. Paweł lat cztery, przy nim braci
dwóch—Janko lat trzydziescie, zona.Par.isia
lat trzydziescie, Ашіеііап' lat dwadziescie
ośm, żona Nastula lat dwadziescie pięć,
córka Uli Marjanna lat dwie, syn Janki
Zmitrok lat cztery, przy nich matka Alle-
sia lat ośmdziesiąt pięć, powinności tygo-
dniowey męskich dwa dni. żeńskich dwa,,
dani kur dwoie, jaiek dwadziescie, grzy-
bów kopę iedną, czynszu złotych siedmna-
scie. Dom piąty, męskich sześć, żeńskich
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trzy, woł ieden, owiec dwoie, świnia iedna,
włok siedzibnych iedna trzecich, przyiem-
nych' iedna trzecich, Borys Czarnysz lat
czterdziescie pięć, żona Audziucha lat czter-
dzieseie sześć, synowie Hryhor lat siedtn.
Audokim lat pięć, Wąsil lat dwie, przy
nim .brat Hryszko lat czterd/iescie, żona
Darja lat ezterdziescie dwie. córka Barysa
Ullita lat dziewięć, przy nich pasierzb Sy-
moti lat dziewięć, powinności tygodniowey
męskich dni dwa. żeńskich ieden, dani
kura iedna, jaiek trzynaście, grzybów ko-
pę iedną, czynszu złotych trzynaście, gro-
szy dziewięć, oguł złotych trzynaście, gro-
szy dziewięć. Dom szósty, męskich iedna,
żeńskich iedna, koni dwoie, woły dwa, krów
dwie, owiec trzy, koz dwie, świń troje, włok
siedzibnych iedna trzecich, przyiemnych
iedna trzecich, Tomasz Chmieiinko lat
czterdziescie pięć, żona Chwiesia lat czter-
dziescie trzy. powinności tygodniowey mę-
skich dwa dni, żeńskich dwa. dani kura
ііміпа, jaiek trzynaście, grzybów kopę ie-
dna, czynszu złotych trzynaście, groszy
dwadziescie pięć. Dom siódmy, męskich
trzy, żeńskich trzy, koń ieden, wołów dwa,
krowa iedna, ciele iedne, owiec czworo,
świń dwoie, włok siedzibnych iedna trze-
<i;h, .przyiemnych dwie trzecich, Chwiedor
Skurka lat piędziesiąt, żona Nasta lat pię-
dziesiąt, syn Ihnat lat siedm, córka Roza
lat pięć, siestrzanowie Jap lat piętnaście,'
Rozalia lat dziesięć, powinności tygodnio-
wey męskich dni dwa, żeńskich dwa, dani
kura iedna, jaiek trzynaście, grzybów kopę
iedną, czynszu złotych dwadziescie ieden,
oguł'złotych dwadziescie ieden. Dom ósmy,
męskich pięć, żeńskich iedna. woły dwa у
pszczół ullow trzy. krowa iedna, owiec
dwoie, koz cztery, świń dwoie, włok siedsib-
nych iedna trzecich, przyiemnych iedna trze-
cich, Chwiedor Czarnysz lat czterdziescie, żo-
na Marta trzydzieście pięć, synowie Suiepan
lat sześć, Filip lat oztery, Symon lat trzy, przy
nim brat Leon lat trzydzieści©,- powinności ty-
godniowey męskich dni dwa, żeńskich dwa,
dani kura iedna, jaiek trzynaście, grzybów
kopę iedną, czynszu złotych czternaście,

oguł złotych czternaście. Dom dziewiąty,
męskich pięć, żeńskich ośm,- ikonie troie,
woły dwa, pszczół ullow trzy, krowy trzy,
cieląt-dwoie. owiec dziewięcioro, koz cztery,
świń ośm, włok siedzibnych dwie trzecich,
przyiemnych iedna czwartych, Jakub Skór-
ka lat sześćdziesiąt, żona Nasciucha lat
czterdziescie pięć, <:órki—Fnmna1 lat dwa-
dziescie, Justa lat siedm, Ullana lat trzy,
pzzy nim braci dwóch—Isak lat czterdzie-
scie, żona Maria lat czterdziescie,. syn Tho-
mnsz lat pięć, Chwiedor lat trzydzieście.
córki dwie—Mai uta lat siedm, Ullana lat
pięć, brat drugi Chwiedor lat trzydzieście,
żona Fruzyna lat trzydzieście, syn Jan lat
ośm, powinności tygodniowej męskich dni
dwa, żeńskich dwa, dani knr dwoie, jaiek
dwadziescie, grzybów kopę iedną, czynszu
złotych osnmaście groszy dziesięć. Dom
dziesiąty, męskich trzy, żeńskich trzy, koni
troie, woły dwa, krowa iedna, cieląt dwoie,
owiec siedm, koz dwie, świń cztery, włok
siedzibnych pól. przyiemnych iedna trze-
cich, Wasil Pradziad lat piędziesiąt sześć,
żona Malania lat piędziesiąt, syn Miron lat
dziesięć, córka Ahapa lat siedm, przy nim
zdolnik • Andrzey Batura lat dwadziescie
pięć, żona Zienowia lat dwadziescie pięć,
powianosci tygodniowey męnskich dwa dni,
żeńskich dwTa, dani kur dwoie, jaiek dwa-
dziescie, grzybów kopę iedną, czynszu zło-
tych siedmnaście. Dom iedynasty, męskich
pięć, żeńskich cztery, koni troie, woły dwa,
krów dwie, cieląt dwie, owiec dziewięć^ koz
cztery, świń czworo, włok siedzibnych iedna
trzecich, przyiemnych pól, Jhnat Pradziad lat
osmdziesiąt wdowiec, synowie Leon lat
czterdzieŚL-ie, żona Chadora lat trzydzieście
ośm, Marcin lat dwadziescie pięć, żona
Zienowia lat trzydzieście, syn trzeci Aucliim
lat dwadzieście, Leona syn Apanas lat trzy,
córka Teressa lat cztery, Marcina córka
Natalia rok ieden, powinności tygodniowey
męskich dni dwa, żeńskich dwa, dani kura
iedna, jaiek trzynaście, grzybów kopę iedną,
czynszu złotych szesnaście, groszy dwa-
dziescie. Dom dwanasty, męskich trzy,
żeńskich ieden, woł ieden, krowa iedna,

45



— 354 —

. ciele iedne, kozy dwie, świnia iedna, włok
siedzibnych iedna czwartych, przyjemnych

. iedna czwartych, Sciepan Skurka lat czter-
dzieśeię, synowie Roman lat trzy, Hryhor
lat dwie, powinności tygodniowey męskich-
dzień ieden, żeńskich ieden, dani kura
iedna, jaiek trzynaście, grzybów kopę
iedną, czynszu złotych dziesięć. Dom

.trz) nasty, męskich trzy, żeńskich dwie, woł
ieden, krowa iedna, owiec dwoie, koź dwie,
świnia jedna, włok siedzibnych pól, Leon
Jwinski lat czterdzieście, żona Marianna
lat trzydzieście pięć, synowie Kostuś łat
piętnaście, Hryszko lat sześć, córka Ohwie-
dora lat dziesięć, kowal, wolny od'pryhonu
daniekur dwoie, jaiek dwadzieście, grzybów
kopę iedną, czynszu złotych dwadzieście czte-
ry. Dom czternasty, męskich pięć, żeńskich
trzy. koni dwoie, woły dwa, krowa iedna,
ciele iedne, owiec sześć, świń trzy, włok
siedzibnych pół, przyiemnych pół, Kondrat
Skurka |at ośmd/iesiąt, żona Alesia lat
ośmdziesiąt, synowie Łauryn lat trzydzieście,
żona Katarzyna lat dwadzieście ośm, Ma-
kar lat dwadzieście, Hryhor lat dziesięć,
Ławryna syn Lukian lat trzy, córka Kry-
styna lat ośm, powinności tygodniowey mę-
skich dni dwa, żeńskich dwa, dani kur
dwoie, jaiek dwadzieście, grzybów kopę
iedną, czynszu złotych dwadzieście, oiruł
złotych dwadzieście. Dom piętnasry, mę-
skich cztery, żeńskich cztery, koń ieden,
wolow trzy, krów dwie, ciele iedne, owiec
sześć, koz dwie, świń czworo, włok sied-
zibnych pól, przyiemnych iedna trzecich,
Astapko Hayczuk lat piędziesiąt trzy, wdo-
wiec, syn Wieramiey lat dwanaście, żona
Zienowja lat dziewiętnaście, zięć Zmitrok
Kasciukiewicz lat trzydzieście, żona Chwie-
dora lat dwadzieście ieden, syn Taras lat
trzy, córki Astapka-Marjanna lat dwanaście,
Paraska lat, dziewięć, powinności tygodnio-
wey męskich dni dwa, żeńskich dwa, dani
kur dwoie, jaiek dwadzieście, grzybów kopę
iedną. czynszu złotych szesnaście, groszy
dwadzieści. Dom szesnasty, męskich iedna,
żeńskich iedna, woły dwa, krów dwie, cieląt
dwoie, owiec pięcioro, koz cztery, świń czworo,

włok siedzibnych iedna trzecich, przyiemnych
iedna czwartych,. Borys Skurka lat czter-
dzieście pięć, żona Pałahieja lat czterdzie-
ście, powinności- tygodniowey męskich dni
dwa, żeńskich ieden, dani kura iedna, ja-
iek trzynaście, grzybów kopę iedną, czynszu
złotych tszynaśuie. Dom siedmnasty, mę-
skich sześć, żeńskich trzy, koni dwa, wo-
łów trzy, krów trzy. cieląt dwoie, owiec
dziesięć, koz cztery, świń siedm, włok sie-
dzibnych iedna trzecich, przyiemnych iedna
trzecich, Aułas Szymkiewicz lat ośiudzie-
siąt, wdowiec, synowie Jaków lat piędziesiąt,
żona Ahapa lat piędziesiąt, Ohwiedor lat
czterdzieście, wdowiec, synowie Jakowa—
Jan lat piętnaście, żona Jana Audocia lat
piętnaście, Mikołay lat dwanaście, synowica
Teressa lat cztery, Ohwiedora syn Zachar
lat siedm, powinności tygodniowey męskich
dni dwa, żeńskich dwa, dani kura iedna,
jaiek trzynaście, grzybów kopę iedną, czyn-
szu złotych trzynaście, groszy dziesięć. Dun
ośnmasty, męskich pięć, żeńskich dwie, koń
ieden, woł ieden. krów dwie, ciele iedne,
owiec cztery, świń troie, włok siedzibnych
iedna trzecich, przyiemnych iedna trzecich,
Józef Hayczuk lat czterdzieście, żona Anna
lat czterdzieście, synowie Roman lat ośm,
Sciepan lat sześć, Prokop lat trzy, brat
iego Jan lat dwadzieście/ matka Parasia
lat sześćdziesiąt, powinności tygodniowey
męskich dni dwa, żeńskich ieden. dani kura
iedna. jaiek trzynaście, grzybów kopę iedną,
czynszu złotych trzynaście, groś'zy dziesięć.
Dom dziewiętnasty, męskich pięć, żeńskich
trzy, wolow dwa, krowa iedna, koza iedna,
świń dwoie, włok siedzibnych pół, Аііехіеу
Hayczuk lat czterdzieście, żona Marianna
lat trzydzieście, synowie—Mikołay lat dzie-
więć, Pauluk lat cztery, córka Anna rok
ieden, przy nini brat Wasil, trzydzieście,
wdowiec, syn iego Sawasciey lat cztery,
córka Anna lat ośm, dziesiętnik, dani kur
dweie, jaiek dwadzieście, grzybów kopę
iedną, czynszu słotych dziesięć. Dom dwu-
dziesty, męskich trzy, żeńskich trzy, koń
ieden," wołów dwa, krowa iedna, ciele iedne,
owiec dwoie, koza iedna, świnia iedna,
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włok siedzibnych pół, przyiemnysh iedna
czwartych. Samus Hayczuk-lat piędziesiąt,
wdowiec, córki Audocia lat dwadzieście,
Хіепіа lat piętnaście, zdolnik Józef Zawad-
ski lat czterdzieście. żona Ahapa bit trzy-
dzieście, syn Antoni lat siedm, powinności
tygodniowey męskich dni dwa, żeńskich
dwa, dani kur dwoie, jaiek dwadzieście,
grzybów kopę iedną, czynszu złotych pięt-
naście. Dom dwudziesty pierwszy, męskich
ośm, żeńskich dwie, koń ieden, wołów dwa,
krów dwie, cieląt dwoie, owiec siedmioro,
koz dwie, świń dwoie, włok siedzibnych
pół, Janko Sadko lat piędziesiąt, żona
Ahapa lat piędziesiąt, synowie Benedykt
lat ośm, Józef lat sześć, Józef lat cztery,
Mikita lat dwie, Аіахіеу rok ieden, siestr-
zan Sierhey Stankiewicz lat trzydzieście,
żona Chadora lat trzydzieście, syn Józef
lat trzy, powinności tygodniowey męskich
dni dwa, żeńskich dwa, dani kur dwoie,
jaiek dwadzieście, grzybów kopę iedną, czyn-
szn złotych dziesięć. Dom dwudziezty dru-
gi, męskich ośm, żeńskich trzy, koń ieden,
wołów dwa, krów dwie, ciele iedne, owiec
dsiesięć, świń siedmioro, włok siedzibnych
pól, przyiemnych pół, Махіт Hayczuk lat
sześćdziesiąt, żona Agata lat sześćdziesiąt,
synowie Michał lat trzydzieśoie, wdowiec,
Mina lat dwadzieścia ośm, żona Chadora
lat dwadzieście, trzeci syn Jan lat dziesięć,
syn Michała Hryhor lat trzy, przy nich sy-
nowie Symon lat dziesięć, drugi Andrzey
lat ośm, pasierzbowie Was 1 lat dwadzieście,
Jan lat dziesięć, żona Ewa lat dwadzieście,
powinności tygodniowey męskich dni dwa,
żeńskich dwa, dani kur dwoie, jaiek dwa-
dzieście, grzybów kopę iduą, czynszu zło-
tych dwadzieście. Dom dwudziesty trzeci,
męskich cztery, żeńskich cztery, wołów dwa,
krów dwie, owiec czworo, świń troie, włok
siedzibnych pól, Zachar Baranowski lat
piędziesiąt. żona Katarzyna lat piędziesiąt,
synowie Leon lat dwadzieście, Piotr lat
dzieuięć, Jan lat pięć, córki Tacianna lat
piętnaście, Nastazya lat ośm, Anna lat trzy,
młynarz. Smutna wsi Wieleyki domów dwa-
dzieście trzy, ludności męskich sto dwie,

żeńskich śiedmdziesiąt pięć, uprzęży koni
dwadzieście siedm, wotów czterdzieście czte-
ry, pszczół ullow ośm, maiątku włościan
krów szterdzieście, cieląt dwadzieścioro
czworo, owiec sto dziesięć koz piędziesiąt
ośm, świń siedmdziesiąt dwie, cerkiew iedna,
młyn ieden, karczma iedna, powinności ty-
godniowey męskich trzydzieśsoie siedm. żeń-
skich trzydzieście trzy, dani kur trzydzieście
trzy, jaiek trzysta siedmdziesiąt trzy, grzy-
bów kop dwadzieście dwie, czynszu złotych
trzysta ośmdziesiąt pięć.

Zaścianek Kromowicze. Dom ieden, mę-
skich pięć, żeńskich sześć, koni czworo,
wołów cztery, ullow pszczół piętnaście,
krów cztery, cieląt dwoie, owiec dziesię-
cioro, koza iedna, świń ośmioro, włok sie-
dzibnych trzy czwartych, Marcin Baranow-
ski lat ośmdziesiąt, żona Katarzyna lat
ośmdziesiąt, synowie Antoni lat piędziesiąt,
żona Parasia lat czterdziesoie, Stefan łat
trzydzieście, żona Petronela lat dwadzie-
ście pięć, Onufry lat dwadzieście ośm, żo-
na Nasta lat dwadzieście pięć. córki Anto-
nieeo Teressa lat pięć, Anna lat trzy, syn
Stefana Benedykt rok ieden, czynszu zło-
tych sześćdziesiąt. Dom drugi, męskich
trzy, żeńskich pięć, koń ieden, wołów dwa,
krów trzy, ciele iedne, owiec ośmioro, świń
troie, włok siedzibnych trzy czwarte, Adam
Hayczuk lat piędziesiąt, żona Anna lat czter-
dzieście, syn Józef lat dziesięć, córki Bar-
bara lat trzynaście, Nasta lat pięć, brat
Justyn lat dwadzieście pięć, żona Palucha
lat dwadzieście, córka Joanna lat dwie, czyn-
szu złotych czterdzieście. Dom trzeci, męskich
trzy, żeńskich pięć, wotów dvya, krów dwie,
owiec sześć, koz dwie, świń troie, włok siedzib-
nych iedna czwarta, Jaków Łynko łat ośm-
dziesiąt pięć, żona Magdusia lat sześćdzie-
siąt, córka Palucha lat piętnaście, zięć Pau-
luk Załatkowski lat dwadzieście, żona Ma-
rutii lat ośmnascie, szwagier Onufry lat
dziesięć, szwagierka Marja lat ośm, teszcza
Anna lat sześćdziesiąt, powinności tygo-
dniowey męskich dzień ieden, żeński ie-
den, dani kura iedna, jaiek dziesięć, grzy-
bów kopę iedną, czynszu złotych pięć, gro-
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szy iedynascie- Dom czwarty, męskich czte-
ry, .żeńskich-sześć, koni dwa, wołów trzy,-
krów dwie, ciele iednę, owiec ośm, świń
czworo, włok siedzjbnych : iedna czwarta,
przyiemnych iedna trzecich. .Sidor Łynka
lat sześćdziesiąt, żona Ahapa lat sześćdzie-
siąt, córki Auhinia lat dwadziescie, Krysia
lat-pięć, Palucha lat dwie; synowcowie II-
la lal dwadziescie, Chwiedor lat dziesięć,
Teodor • lat ośm, powinności tygodniowey
męskich dni dwa, żeńskich jeden, dani ku-
ra iedna, jaiek dziesięć, grzybów kopę ie-
dną, .czynszu złotych dwanaście, groszy
dwanaście. Dom piąty, męskich dwie, żeń-
skich dwie, wołów dwa, krów dwie, owiec
pięcioro, koz dwie. świnia iedna, włok sie-
dzibnych trzy czwarte, Michałka Czarnysz
lat czterdziescie, żona Rypina lat czter-
dziescie. syn Zacharya lat pięć, córka Pa-
rasia lat dwie, powinności tygodniowey mę-
skich dni dwa, żeńskich dwa, dani kur
dwoie, jaiek dwadziescie. grzybów kopę
iedną, czynszu złotych piętnaście. Summa
zaścianku Kromowicz: Domów pięć, ludno-
ści męskich siedmnascie, żeńskich dwadzie-
scie cztery, uprzęży koni siedm, wołów
trzynaście, pszczół ullow piętnaście, nja-
iątku krów trzynaście, cieląt czworo, owiec
trzydziescie siedm, koz pięcioro, świń dzie-
więtnascioro, powinności tygodniowey mę-
skich pięć, żeńskich cztery, dani kur czwo-
ro, jaiek czterdziescie, grzybów kop trzy,
czynszu złotych sto trzydziecie dwa, gro-
szy dwadziescie trzy. .

Zaścianek Wielkopole. Dom ieden, mę-
skich dwie, żeńskich sześć, koni dwa, wo-
łów dwa, ullow trzydziescie, krów cztery,
ciele iedne, owiec ośmioro, swiri czworo,
włok siedzibnych iedna czwarta, przyiem-
nycb dwie czwarte, Amiellan Batura lat
piędziesiąW żona Audziucha lat czterdzie-
scie; syn Małasz lat trzy, córki Agata lat
trzynaście, Petrula lat ośm, Petrula lat
pięć, Ewa lat trzy, matka Chadosia lat
sześćdziesiąt dzievyięć, leśniczy, czynszu
złotych czterdziescie trzy, groszy dziesięć.
Dom drugi, męskich dwie, żeńskich
dwie, wol ieden, krów dwie, ciele iedne,

,owieci-pięcioro, włok" siedzibnych iedna
trzecich,- .Marcin Hayczulr lat trzydziescie,
żona Pałanieja lat dwadziescie siedm. syn
Stanisław lat cztery, córka Ewa lat trzy,
powinności tygodniowey męskich dni dwa,
żeński ieden, dani kura iedna, jaiek'trzy-
naście, grzybów kopę iedną. czynszu zło-
tych ośm, groszy dziesięć. Dom trzeci, męska
iedna, żeńskich trzy, koń ieden, wot ie-
den, krów dwie. ciele iedne, owiec pięcio-
ro, koza iedna, świń trzy. włok siedzib-
nych dwie czwarte, Nikiper Nowicki lat
piędziesiąf, żona Anna lat czterdziescie
ośm, siostrzenica Agata lat dwanaście, wy-
chowanka Domicela lat pięć. powinności
tygodniowey męskich dni dwa, żeńskich
dwa, dani kur .dwoie, jaiek dwadziescie,
grzybów kopę iedną, czynszu złotych dziesięć.

Zaścianek Zamoysk. Dom ieden, mę-
skich trzy, żeńskich dwie, woł ieden, pszczół
ullow sześć, krów dwie, cieląt dwoie, owiec
siedmioro, świń czworo, włok siedzibnych
iedna czwarta, przyjemnych iedna czwarta,
morgów, dwa, • Piotr Ohmielinko lat czter-
d/ieście pięć, żona Chwiedora lat trzydzie-
scie, synowie Maysiey lat piętnaście, An-
toni lat dziewięć, córka Katarzyna lat pięć,
powinności tygodniowey męskich dni dwa,
żeński ieden, dani kura iedna, jaiek dzie-
sięć, grzybów kopę iedną, czyns/лі złotych
dziesięć. Dom drugi, męska iedna, żeńska
iedna, wol ieden, pszczół uli ieden, owce
iedne, świnia iedna, włok siedzibnych ie-
dna czwartych, przyiemnych iedna czwar-
ta, Jan Byczok lat czterdziescie, żona Pa-
łanieja lat trzydziescie, powinności tygo-
dniowey męskich dni dwa, żeński ieden,
dani kura iedna, jaiek dziesięć, grzybów
kopę iedną, czynszu złotych dziesięć. Dom
trzeci, męskich dwie, żeńskich cztery, ko-
ni dwa, wolow dwa, pszczół ullow sześć,
krów dwie, ciele iedne, owiec czworo, świń
troie. włok siedzibnych iedna siódmych,
przyiemnych iedna czwarta, Sebestyan Pu-
stoszyło lat trzydziescie, bratowa Kasia lat
dwadziescie pięć, córka Tekla lat dwie,
siostra Anna. lat piętnaście, zdolnik Jer-
шак Skoromnik lat trzydziescie, żona Aha-



pa lat dwadziescie, powinności tygodniowey
męskich dni dwa. żeński ieden. dani kura
iedna, jaiek dziesięć, 'grzybów kopę iedną,
czynszu złotych dziesięć. Dom czwarty, mę-
skich cztery, żeńskich cztery, koń ieden,
wołów dwa, pszczół ullow sześć, krów dwie,
cieląt dwoie, owiec pięcioro, koz trzy, świń
czworo, włok siedzibnych iedna czwarta,
przyiemnych iedna czwarta, Symon Batura
lat czterdziescie, żona Auhinia lat'• trzy-
dzieści?, synowie Teodor lat dziesięć Ло-zef
lat cztyry, córki Nastazya lat siedm, Dom-
na lat sześć, Rypina lat trzy, oyciec Ala-
хіеу lat sześćdziesiąt, powinności tyuodnio-
\vey męskich dni dwa, żeński ieden. dani
kara iedna, jaiek dziesięć, grzybów kopę
iedna, czynszu złotych dziesięć. Dom pią-
ty, męskich cztery, żeńskich cztery, koń
ieden, wołów dwa, pszczół ullow cztery,
krów dwie, owiec czworo, koza iedna, świń
pięcioro, włok siedzibnych iedna czwarta,
Amiellan Dobosz lat trzydziescie pięć, żo-
na Marjanna lat trzydziescie pięć, syn An-
toni lat cztyry, brat Łukasz lat czterd/ie-
scie, szwagier Аіахіеу lat dwadziescie, mat-
ka Anna lat siedmdziesiąt, wnuczka Kata-
rzyna lat piętnaście, szwagierka Zofia lat
siedmnascie, leśniczy, czynszu złotych dwa-
dziescie. Gruntu pod tym zaściankiem pu-
stuie czwierci trzy.

Zaścianek Kraśnik. Dom ieden, męskich
trzy, żeńskich trzy, koni dwoje, wolow dwa,
pszczół ullow dwa, krów dwie, ciele iednę,
owiec czworo, świń troie, włok siedzibnych
dwie czwarte, •' przyiemnych iedna trzecia,
Kuzma Babarysz lat piędziesiąt, żona Ka-
tarzyna lat czterdziescie, syn Maysiey lat
dziesięć, córka Patahieja lat pięć, przy nim
zdolnik Chwiedor Skoromnik lat dwadzie-
scie trzy, żona Zienowja lat dwadzieście,
powinności tygodniowey męskich dni dwa,
żeńskich dwa,"dani kur dwoie, jaiek dwa-
dzieście, grzybów kopę iedną, czynszu zło-
tych szesnaście, groszy dwadzieście. Dom
drugi męskich pięć, żeńskich pięć, koni
dwoie, wołów dwa, pszczół ullow dziesięć,
krów pięć, cieląt czworo, koz czworo, owiec
dwanaścioro, świń sedmioro, włok siedzib-

nych1 dwie czwartych, przyiemnych-dwie
czwarte. Łukian Nowicki lat •czterdziescie
pięć, żona TJscinia lat trzydzieści^ córki
Dorota lat piętnaście, Dominika lat dzie-
sięć. Krystyna-lat ośm, brat • iego Jaków
lat trzydziescie pięć, żona Chadora lat.dwa-
dzieście, syn Daniło lat cztyry, córka Ka-
tarzyna lut sześć, przy nich brat Hauryło
lat dwadzieście pięć, żona Parasia lat dwa-
dzieście pięć, syn Marcin lat pięć, ciun w
Ubile. "Dom trzeci, męskich dwie, żeń-
skich dwie, koń ioden, wol ieden, krowa
iedna, owiec dwoie, świnia iedna, włok
siedzibnych iedna trzecia, Hauryło Nowic-
ki lat sześćdziesiąt, żona Nastazya lat pię-
dziesiąt, syn Dziemian lat dwadzieście, sio-
stra Ulłana lat piętnaście, powinności ty-
godniowey męskich dni dwa, żeńskich ieden,
dani kura iedna, j;iiek trzynaście, grzybów
kopę iedną, czynszu złotych sześć, groszy
dwadzieście. D.rni czwarty, męskich dwie,
żeńskich trzy, wot ieden, krowa iedna, koz
dwoie, owiec troie, świnia iedną. włok sie-
dzibnych iedna szósta, przyiemnych iedna
trzecia, Michał Kosciukiewłcz' lat piędzie-
siąt, żona Anna lat czterdziescie, syn Adam
lat pięć, Teressa córka lat ośm, matka
Chima lat dziewiędziesiąt, powinności ty-
godniowey męski dzień ieden, żeński ieden,
dani kura iedna, jaiek dziesięć, grzybów
kopa iedna, czynszu złotych ośm, groszy
piętnaście. Dom piąty, męskich dwieT żeń-
ska iedna, koń ieden, woł ieden, ps/.czot
ullow trzy, krowa iedna, owiec czworo,
włok siedzibnych iedna trzecia, Nikiper
Dubko lat sześćdziesiąt, żona Rypina lat
sześćdziesiąt, syn Leon lat pięć, powinności
tygodniowey męski dzień ieden, żeński ie-
den, dani kura iedna, jaiek trzynaście,
drzybow kopę iedną, scynszu złotych sześć,
groszy dwadzieście. Dom szósty, męskich
trzy, żeńskich trzy, koń ieden, wolow dwa,
pszczół ullow sześć, krowa iedna, ciele iedne,
owiec siedmioro, koz dwoie, włok siedzib-
nych dwie czwarte, Dzemian Pradziad lat
trzydziescie, żona Anna- lat dwadzieście
pięć, syn Chwiedor lat siedm, córka Ry-
pina lat pięć, • szwagier iego Jakim Batura
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lat trzydzieście, żona Ahapa lat dwadzieście,
powinności tygodniowey męskich dni dwa,
żeńskich dwa*,"dani. kur dwoie, jaiek dwa-
dzieście, grzybów kopę iedną, czynszu zło-
tych dziesięć. Dom siódmy, męskich pięć,
żeńska iedna, koń ieden, woł ieden, krowa
iedna, owiec dwoie, świnia iedna. włok
siedzibnych iedna trzecia. Arciorn Dobosz
lat siedmdziesiąt, żona Katarzyna lat pię-
dziesiąt, synowie Sciepah lat dwadzieście,
Hryhor lat dziesięć, Махіш lat sześć, Ni-
kiper lat trzy, powinności tygodniowey mę-
skich dni dwa, żeński ieden, daniny kura
iedna, jaiek trzynaście, grzybów kopę iedną,
czynszu złotych sześć, groszy dwadzieście.
Dom ośmy, męskich cztery, żeńskich sześć,
koni dwoię. wolowdwa, pszczół ullow dzie-
więć, krów dwie, ciele iedne, owi-эс ośmioro,
świń siedmioro, włok siedzibnych dwie
czwarte, przyiemnych iedna trzecia, Hau-
rylo Dobosz lat sześćdziesiąt, żona Marjanna
lat piędziesiąt sześć, synowie Sciepan lat
czterdzieście, żona Parasia lat trzydzieście,
córki Sciepana Audocia lat dwanaście, Aha-
pa lat sześć, drugi syn Wasil lat siedm-
naście, żona Franciszka lat sześćnascie,
trzeci syn Chwiedor lat ośm, pasierzbica
Eozalia lat ośm, powinności tygodniowey
męskich dni dwa, żeńskich dwa, dani kur
dwoie, jaiek dwadzieście, grzybów kopę
iedną, sżynszu złotych sześćnascie, groszy
dwadzieście. Dom dziewiąty, męskich jedna,
żeńskich dwie, wołów dwa, krową iedna,
ciele iedne, koza iedna, owiec sześcioro,
świń dwoie, włok siedzibnych iedna trzecia,
Filip Pradziad lat trzydzieście, żona Matruna
lat trzydzieście, matka Zienowja lat sześć-
dsiesiąt, powinności tygodniowey męski dzień
ieden, żeński ieden, dani kura iedna, jaiek
trzynaście, grzybów kopę iedną, czynszu
złotych sześć, irroszy dwadzieście.

Zaścianek Wiły. Dom ieden, męskich
cztyry, żeńskich sześć, koń ie.len, wołów
dwa, pszczół ullow pięć, krów dwie, ciele
iedne, koz trzy, owiec sześcioro, świń, pię-
cioro, włok siedzibnych dwie czwarte, przy-
iemnych jedna trzecia, Adam Pradziad lat
sześćdziesiąt, żona Ahapa lat piędz/esiąt,

synowie Andrzey lat dwadzieście pięć, żona
Marija lat dwadzieście. Mikita lat dwadzie-
ście, żona Ahapa lat dwadzieście, • Janko
i i i • •-• _ Л . - 1 . : Л r l n - r t i . i Т Э п п с м о l o f m a t . —

lat dzi
naście,
siedm, r- jo-—. , - , -. . . .
dwa, żeńskich dwa, dani kyr dwoie, jaiek
dwadzieś -ie,' srzybow kopę iedną. czynszu
złotych sześćnascie, groszy dwadzieście.
Dom dru2,i, męskich trzy. żeńskich trzy,
koni dwa," krowy dwie, ciele iedne. owiec
troie. świń dwoie, włok siedzibnych iedna
trzecia, Sidor Skoromnik lat ośindziesiąt,
żona Audziucha lat sześćdziesiąt, synowie
Jan lat trzydzieście, żona Anna lat dwa-
dzieścia, druiri syn Jhnat lat piętnaście,
córka Kulina la t siedm, powinności tygod-
niowey męskich dni dwa, żeńskich ieden.
dani kura iedna, jaiek trzynaście, grzybów
kopę iedną, czynszu złotych sześć, groszy
dwadzieście. Dom tr/.sci, męskich cztery,
żeńskich dwie, koń ieden, wolowdwa. kro-
wa iedna, owiec dwoie, świń dwoe, włok
siedzibnych iedna trzecia, Sierhey Batura

ś c i e p i ę ć , и щ и i m t j ^ / .
dziesięć, córka Justa lat siedm, powinnosd
tygodniowey męskich dni dwa, żeński lerten.
dani kura iedna, jaiek trzynaście, grzybów
kopę iedną, czynszu złotych szesc, groszy
dwadzieście. Dom czwarty, męskich iedna.
żeńskich trzy, koń ieden. wotów dwa, krowa
iedna, ciele "iedne, koza iedna. owiec dwoie,
świnia iedna, włok siedzibnych iedna czwar-
ta, przyiemnych iedna czwartych, Hryszko
Kasciukiewicż lat czterdzieście, żona Ahapa
lat trzydzieści^, córki Parasia lat trzy, Au-
docia lat dwie, siostra lat dwadzieście, po-
winności tyirodniowey męski dzień leden,
żeński iedHiiT dani kura iedna, jaiek trzy-
naście, uTzybow kopę iedną, czynszu zło-
tych d/.iesięć. U«»m piąty, męskich trzy,
żeńskich cztery, koń ieden, wołów dwa,
krów dwie, koz dwie, owiec dwoie, świń
dwoie, włok siedzibnych iedna czwar-
ta, przyienmycli iedna czwarta. I Пи, ^ а ~
rycz lat piędziesiąt, żona Katarzyna ^a^
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czterdzieście pięć, synowie Jan lat dzie-
więc, Justyn lat sześć, córki Marta lat ośm,
Anna lat sześć, Wiktorya lat sześć; powin-
ności tygodniowey męski dzień ieden, żeń-
ski ieden, dani kura iedna, jaiek trzyna-
ście, grzybów kopę iedną. czynszu złotych
dziesięć. Dom szósty, męskich trzy, żeń-
skich trzy, włok siedzibnycli iedna trzecia, ,
Hrylior Lipski lat sześćdziesiąt, żona Mar-
ianna lat czterdzieście, synowie Domko lat
dziesięć, Justyn lat cztery, córka Prosia
lat siednmasrie, Tacianna lat dwie, czyn-
szu złotych trzydzieście.

Zaścianek Horodyszcze. Dom ieden, mę-
skich cztery, żeńskich siedm, koni troie,
wolow cztyry, pszczół ullow trzydzieście
cztery, krów cztery, cieląt troie, owiec dzie-
sięcioro, koz troie, świń siedmioro, włok
siedzibnych pul, przyiemnych iedna czwar-
ta, Macicy Hayczuk lat czterdzieście pięć,
żona Chwiedora lat czterdzieście pięć, brat
Jan lat czterdzieście, żona Ahapa lat czter-
dzieście, siestrzan Jaków lat dwadzieście,
syn Justyn lat dziesięć, córki Tacianna lat
trzynaście, Agata lat dziewięć, Paraska lat
sześć, matka Alona lat sześćdziesiąt, Ja-
kowa takoż matka Macieja Fiedora lat sto,
leśniczy, czynszu złotych trzydzieście. Dom
drugi, męskich dwie, żeńskich iedna, koń
ieden, wołów dwa, pszczół ullow dziewięć,
krów dwie, ciele iedne, owiec ośmioro, świń
troie, włok siedzibnych puł, Karpiey Pra-
dziad lat dwadzieście siedm, żona Paraszia
lat dwadzieście, zdolnik Łukasz Hayczuk
lat dwadzieście, powinności tygodniowey,
męskich dni dwa, żeńskich dwa, dani kur
dwoie, jaiek dwadzieście, grzybów kopę ie-
dną, czynszu złotych dziesięć. Dom trzeci,
męskich dwie, żeńskich trzy, koni dwoje,
wołów dwa, pszczół ullow ośm, krów dwie.
ciele iedne, owiec pięcioro, koz dwoie, świń
troie, włok siedzibnych pół, Ludwik Za-
wadzki lat czterdzieście, żona Barbara lat
trzydzieście, Syn Jan lat osim, córki Te-
ressa lat sześć, Nastazya lat cztery, wolny.

Wieś Wołcza. Dom ieden, męskich
ośm, żeńskich pięć, koni troie, wołów dwa,
oszczol ullow dziesięć, krów cztyry, cieląt

dwoie. owiec siedmioro, świń pięcioro, włok
siedzibnych pół, Audokim Batura lat pię-
dziesiąt ośm, żona Anna lat piędziesiąt,
synowie, (Jhoma lat trzydzieścio, żona Darja
lat trzydzieście, syn Jan lat dwie, brat
Audokima Ula lat czterdzieście, żona Darja
lat trzydzieście pięć, syn Махіт lat ośm,
córka Cbadora lat pięć, szwagier Ihnat
Batura lat czterdzieście, żona Marja lat
trzydzieśce, syn Chalimon lat siedm, zięć
Hryszko Batura lat trzydzieście, żona Bar-
bara lat trzydzieście. leśniczy, czynszu zło-
tych czterdzieście. Dom drugi, męskich
dwie, żeńska iedna, koń ieden, woł ieden,
krowa iedna, ciele iedne, owiec dwoie, koz
dwoie, świnia iedna, włok siedzibnych ie-
dna czwarta, Mina Batura lat tr/ydzieście
dwie, wdowiec, brat Zachar lat dwadzie-
ście, żona Zienowja lat piętnaście, powin-
ności tygodniowey męski dzień ieden, żeń-
ski ieden, dani kura ii-dna, jaiek dziesięć,
grzybów kopa iedna, czynszu złotych pięć,
ogul'złotych pięć. Dom trzeci, męskich
dwie. żeńskich dwie, wol ieden, krów dwie,
owca iedna, świnia iedna, włok siedzibnych
iodna czwarta, Ula Batura lat trzydzieście
siedm. żona Marta lat trzydzieście, brat
Symon lat trzydzieście, żona Barbara lat
trzydzieście, powinności tygodniowey męski
dzień ieden. żeński ieden, dani kura ie-
dna, jaiek dziesięć, grzybów kopę iedną,
czynszu złotych pięć. Dom czwarty, mę-
skich trzy, żeńskich cztery, woł ieden, kro-
wa iedna, owiec cztery, świnia iedna, włok
siedzibnyoh pół, Kuzma Batura lat trzy-
dzieście, żona Barbara lat dwadzieście siedm,
syn Andrzey lat dwadzieście dwie, brat Ba-
tury Wasil lat dwadzieście, żona Chadora
lat ośmnaście, siostra. Ahapa lat sześćna-
ście, Ohryścina lat dziesięć, powinności ty-
godniowey męskich dni dwa, żeńskich dwa,
dani kur dwoie, jaiek dwadzieście, grzy-
bów kopę iedną, czynszu złotych dziesięć.
Dom piąty, męskich trzy, żeńskich cztery,
koni dvyoie, pszczół ullow cztery, krów
dwie, cieląt dwoie, owiec siedmioro, koza
iedna, świń pięcioro, włok siedzibnych pół,
Filip Batura lat ośmdziesiąt, żona Alona
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lat czterdzieście, syn Józef lat cztery, zięć
Ihnat Zawadzki lat czterdzieście. żona An-
hinia lat trzydzieścię, córka.Filipa Anna
lat piętnaście, Chadora lat sześć, powinno-
ści tygodniowey męskich dni' dwa, żeńskich
dwa, dani kur dwoie, jaiek dwadzieście,
grzybów kopę iedną, czynszu złotych dzie-
sięć. Dom szósty, męskich dwie, żeńskich
dwie, woł ieden, krowa iedna, owiec dwoie,
koza iedna, świnia iedna, włok siedzibnych

. iedna trzecia, Makar Audoszkiewicz lat
piętnaście, matka Audziucha lat piędzie-
siat, zięć Ancyp Batura lat trzydzieścię,
żona Matrona lat dwadzieście, powinności
tygodniowey męskich dni dwa, żeńskich
ieden. dani kura iedna,' jaiek dziesięć,
grzybów kopę iedną, czynszu złotych sześć,
groszy dwadzieście. Dom siódmy, męskich
cztery, żeńskich dwie. koń ieden. wołów
dwa, krowa iedna, owiec dwoie, koza ie-
dna, świnia iedna. włok siedzibnych iedna
trzecia, Harasim Pradziad lat trzydzieścię,
żona Zienowja lat dwadzieście dziewięć,
synowcowie Klemens Pradziad lat dziesięć,
Stefan lat cztyry, zięć Jakim Pradziad lat
piętnaście, żona Aryna lat trzynaście, po-
winności tygodniowey męskich dni dwa,
żeński ieden, dani kura iedna, jaiek dzie-
sięć, grzybów kopa iedna, szynszu złotych
sześć, groszy dwadzieście. Dom ośmy, mę-
skich tr/.y, żeńskich tr/.y, koń ieden, woł
ieden, krowa iedna, owca iedna, koza iedna,
świnia iedna, włok siedzibnych iedna trze-
cia, Wasil Andoszkiewicz lat dwadzieście,
żona Aryna lat szesnaście, zdolnik Janko
Batura, lat czterdzieście, żona Zienowja lat
dwadzieście, brar Wasila Mikita lat cztery,
siostra Wasila Anhuta lat dziesięć, powi-
nności tygodniowey męskich dni dwa, żeń-
ski ieden, dani kura iedna, jaiek dziesięć,
grzybów kopę iedną, czynszu złotych sześć,
groszy dwadzieście. Dom dziewiąty, mę-
skich pięć, żeńskich cztery, koń ieden, wo-
Jow dwa, pszczot ullow trzy, krów trzy,
ciele iedne, owiec ośmioro, świń siedmioro,
włok siedzibnych pół, Jermak Batura lat
czterdzieście,: żona Marjanna lat czterdzieście,
syn Prokop lat siedm, córka, powinności ty-

godniowęy męskich dni dwa, żeńskich dwa,
dani kur dwoie, jaiek dwadzieście, grzybów
kopę iedną, . czynszu złotych dziesięć^ An-
docią łat dziesięć, brat Jermaka Hryszko
lat trzydzieścię, żona Katarzyna lat trzy-
dzieścię, syn .Tan lat cztfry, brat Jermaka
Sidor lat dwadzieście, żona Parasia lat dwa-
dzieście. Dom dziesiąty, męskich trzy, żeń-
skich cztery, wol ieden, krowa iedna, owca
iedna, świnia iedna, włok siedzibnych iedna.
czwarta Łukjan Cbmieiinko lat'czterdzieście,
żona Kasia lat czterdzieście, synowie Ma-
ciey lat ośm, drugi Wieramiey lat sześć,
córki Anna lat piętnaście, druga Kulina
lat dziesięć, trzecia Ahapa lat siedm, po-
winności tygodniowey męski dzień ieden,
żeński ieden, dani kura iedna, jaiek dzie-
sięć, grzybów kopę iedną. czynszu złotych
pięć. Dom iedenasty, męskich cztyry, żeń-
skich dwie, koń ieden, woł ieden, ullow
dwa, krów dwie, ciele iedne, owiec troie,

. świń troie, włok siedzibnych iedna czwarta,
Leon Batura lat czterdzieście, żona Ахіпіа
lat czterdzieście, zięć Michał Batura lat
dwadzieścia, żona Anna lat szesnaście, sy-

. nowie Leona Arciow lat ośm, Aułas lat
pięć, powinności tygodniowey męskich dzień
ieden, żeński ieden, dani kura iedna, jaiek
dziesięć, grzybów kopę iedną, czynszu zło-
tych pięć. Dom.dwunasty, męskich sześć,
żeńskich cztery, koń ieden, wołów dwa,,
krowa iedna, ciele iedne, owiec ośmioro,
koz dwoie, świń troie, włok, siedzibnych
pul, Wasil Batura lat czterdzieście, żona
Parasia lat czterdzieście, synowie Grzegorz
lat ośm, Cliwiedor lat pięć, brat Borys lat
trzydzieścię, żona Anna lat trzydzieścię,
drugi brat Wasila Hrys/.ko hit dwadzieście,
żona Audziucha lat dwadzieście, trzeci brat
Hryhory lat piętnaście, siostra Natalia lat
dziesięć, powinności tygodniowey męskich
dni dwa, żeńskich dwa, dani kur dwoie,
jaiek dwatizieście, _ grzybów kopę iedną,.
czynszu złotych dziesięć. Dom trzynasty,
męskich pięć, żeńskich trzy, woł ieden,
krowa iedna, owiec troie, koz dwoie, świnia
iedna, włok siedzibnych póf, Siemion Ца-
tura lat piędziesiąt, żona Zienowja lat czter-
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dzieście, syn Mina lat piętnaście,., druid Ale-
хїо-у lat dziesięć, trzeci Jhnat lat siedm,
czwarty Syraon lat pięć, córka Nastazya
lat r/.tyry. żona Miny Ахіпіа lat dwadzie-
ście, powinności tygodniowey męskich dni
dwa, żeńskich dwa, dani kur dwoie, jaiek
dwadzieścia, grabów kopę iedną, czynszu
złotych dziesięć. Dom czternasty, męskich
sześć, żeńskich trzy, koń ieden, wolow dwa,
pszczoti ullow pięć, krowa iedna, ciele iedne,
owiec-sześcioro, świń pięcioro, włok siedzib-
нуеіг iedna trzecia, Janko Pradziad lat
siedmdziesiąt, syn Karniey lat dwadzieście,
żona Lucya lat dwadzieście, drugi syn Jan-
ki Dziemid lat piętnaście, trzeci Aehrem
lat siedm, brat Janki Siemion lat sześćdzie-
siąt, żona Ahmeja lat sześćdziesiąt, syn
]say lat dwadzieście ieden, córka Zofia lat
ośmnascie, powinności tygodniowey męskich
dni dwa, żeński ieden, dani kura iedna,
jaiek dziesięć, grzybów kopę iedną, czynszu
złotych sześć, groszy dwadzieście. Dom
piętnasty, męskich trzy, żeńskich pięć, woł
ieden, krowa iedna, ciele iedne, owiec czwo-
ro, świń troie, włok siedzibnyeh iedna trze-
cia, Zniitrok Batura, lat piędziesiąt, żona
Л usta lat piędziesiąt, córki—Ohadora lat
siedm, Alona lat cztery, brat Zmitroka
Anłon- lat czterdzieście, żona Parasia lat
czterdzieście, syn Dziemid lat pięć, córka
Palanieja lat trzy, powinności tygodniowey
męskich dni dwa, żeński ieden, dani kura
Jedna, jaiek dziesięć, grzybov\ kopę iedną,
czynszu słotych sześć, groszy dwadzieście.
Dom sześćnasty, męskich trzy, żeńskich
dwie, koń ieden, wołów dwa, krów dwie,
owiec pięcioro, kozdwie, świń czworo, włok
siedzibnych iedna trzecia, Wasil Batura
lat czterdzieście. żona Justa lat trzydzieście,
syn Kuryła lat piętnaście, żona Bypina lat
czternaście, synowiec Wasila Ambros lat
piętnaście, powinności tygodniowey męskich
dni dwa, żeński ieden, dani kura iedna,
jaielc dziesięć, grzybów kopę iedną, czyn-
szu złotych sześć, groszy dwadzieście. Dom
siedmnasty, męskich dwie, żenskich dwie,
woł ieden, krowa iedna. ciele iedne, owiec
czworo, świń troie, włok siedzibnyeh iedna

czwarta,-Haiasim Batura lat siedmdziesiąt
zięć, Antoni Skoromnik lat sześćdziesiąt,
żona Katarzyna lat piędziesiąt, córka Darja
lat dziewięć, powinności tygodniowey mę-
ski dzień ieden. żeński ieden, dani kura
iedna, jaiek dziesięć, grzybów kopa iedna,
czynszu złotych pięć. Dom ośmnasty, mę-
skich trzy, żenskich dwie, woł ieden, krowa
iedna, owiec troie, koza iedna, świnia iedna,
włok siedzibnych iedna czwarta, Maciey
Batura lat sześćdziesiąt, syn Piotr lat dwa-
dzieście, żona Chadora lat dwadzieście, syn
Jan lat trzy, córka Macieja Ullana lat
dziesięć, powinności tygodniowey męski
dzień ieden, żeński ieden, dani kura iedna,
jaiek dziesięć, grzybów kopę iedną, czynszu
złotych pięć- Dom dziewiętnasty, męskich
cztery, żenskish cztery, koni dwoie, krowa ied-
na, ciele iedne, owiec sześcioro, świń czworo,
włok siedzibnych pół, Arciom Batura lat pię-
dziesiąt, żona Marjanna lat czterdzieście, syn
Chwiedor lat czternaście, córka Marymi lat
piętnaście, brat Arciom a Jakusz lat czterdzie-
ście, żona Anna lat czterdzieście, syn Da-
niła pulroku, córka Maryna lat trzy, leśni-
czy, czynszu złotych czterdzieście. Dom
dwudziesty, męska iedna, żenskich cztery,
koń ieden, włok siedzibnych iedna czwarta,
Лакіт Nowik- lat piędziesiąt, żona Zieno-
wja lat czterdzieście, córki Łucya lat ośm,
Audocia lat siedm, Paraska lat trzy, od
powinności wolny, czynszu złotych trzy-
dzieście dvya. Dom dwudziesty pierwszy,
męzkich pięć, żenskich trzy, koni dwoie,
woł ieden, pszczół ullow sześć, krowa iedna,
ciele iedne, owca iedna, koz dwoie, świń
dwoie, włok siedzibnych jedna czwarta,
Janko Dobosz lat dziewiędziesiąt, żona Zo-
sia lat sześćdziesiąt, synowie Sierhey lat
trzydzieście, żona Nasta lat dwadzieście,
córka Anna lat pięć, drugi syn Janki An-
toni lat dwadzieście pięć, żona Barbara
trzydzieście lat, wnukowie Janki Józef lat
dwanaście, Janko lat ośm, powinności ty-
godniowey męski dzień ieden, żeński ieden,
dani kura iedna, jaiek dziesięć, _ grzybów
kopę iedną. czynszu złotych pięć. Dom
dwudziesty drugi, męskich dwie, żeńska
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iedna. koń ieden, krów dwie, cieląt troie,
koza iedna, świń dwoie, włok siedzibnych
iedna czwarta, Patap Batura lat czterdzie-
ście, żona Alona lat dwadzieście pięć, syn
Daniło rok ieden, powinności tygodniowey
inęskich jeden, żeńskich ieden, Hani kura
iedna, jaiek dziesięć, grzybów kopę iedną,
czynszu złotych pięć. Dom'dwudziesty, trzeci,
męskich trzy, żeńskich dwie, wol ieden.
krowa iedna, koza iedna, świń dwoie. włok
siedzibnych iedna czwarta, Zmitrok Batura
lat sześćdziesiąt, żona Katarzyna lat czter-
dzieście, synowie Wasil lat piętnaście, Jan
lat dwanaście, córka Darja lat sześć, po-
winności tygodniowey męskich ieden, żeń-
skich ieden, dań kura iedna, jaiek dziesięć,
grzybów kopę iedną, czynszu złotych pięć.
Dom dwudziesty czwarty, męskich cztery,
żeńskich cztery, koni troie, wotów dwa. uli
ieden, krowa iedna, ciele iedne, koz dwoie,
świń pięcioro, włok siedzibnych iedna Czwar-
ta, Ja kusz Batura lat sześćdziesiąt, żona
Praskowia lat piędziesiąt, synowie Hauryło
lat dwadzieścia, Hryhor lat dziewiętnaście,
zięć Jan Kunicki lat trzydzieście. żona Ma-
rjanna lat dwadzieścia, córka Matruna lat
dwa, żona Hauryły Katarzyna lat piętnaście,
powinność tygodniowa męskich ieden, zen-
skich ieden, dani kura iedna, jay dziesięć,
grzybów kopę iedną, czynszu złotych pięć-
Dom dwudziesty piąty, inęskich trzy, wol
ieden, krowa iedna, świnia iedna, włok
siedzibnych iedna czwarta, Zmitrok Batura
lat piędziesiąt, wdowiec, syn beon lat sześć,
synowiec Roman lat siedm, powinność ty-
godniowa męskich ieden, żeńskich ieden,
dani kura iedna, jaiek dziesięć, grzybów
kopę iedną, czynszu złotych pięć. oguł zło-
tych pięć. Dom dwudziesty szósty, męskich
trzy. żeńska iedna, włok siedzibnych iedna
czwarta, Hryszko Kudrawiec lat sześćdzie-
siąt, żona Krystyna lat sześćdziesiąt, syn
Wasil lat dziesięć, brat Hryszki Sawko lat
trzydzieście, żona Ewa lat trzydzieście, po-
winność tygodniowa męski ieden, żeński
ieden, dani kura iedna, jay dziesięć, grzy-
bów kopę iedną, czynzsu złotych pięć.
Dom dwudziesty siódmy, męska iedna, żeu-

skich dwie, Andrzey Hayc/.uk lat ezterdzie-
ście. żona Małania lat trzydzieści, córka
Darja lat dziesięć, młynarz. . ., .

Zaścianek Kamionka. Dom ieden.. mę-
skich trzy, żeńskich iedna,; koń ieden, świń
czworo, włok siedzibnych dwie czwarte,
Ihnat Stoma ,. k t • dwadzieście ośm, żona
Palucha lat, dwadzieście. syn Pauluk lat
dwa, brat Kostuś lat trzydzieście, czynszu
złotych.trzydzieście, leśniczy, ludności mę-
skich, szesnaście, żeńskich cztery. -..'.,"

Posledniey do rewizyi wpisani imionami у
nazwiskami w maiętności Wieleyce. Iwan, Ła-
wryna syn, Rozmyśl ow lat sześćdziesiąt pięć,
Hryhor, Kazimierza syn, Bienicki lat czter-
dzieście, żona iego Anna. Kazimierza córka
lat trzydzieście pięć, syn Grzegorz lat siedm,
Antoni, Andrzeja syn, Szuwałkowic-i lat
dwadzieście ośm, Zachar. Marcina syn, Nie-
wiadoniski lat trzydzieście, żona iego Kata-
rzyna, Siemiona córka lat dwadzieście pięć,
syn Paweł lat pięć, córka Magdalena lat
piętnaście, Stanisław, Махііпа syn, Witłow-
ski lat dwadzieście siedm, Stanisław, Jana
syn, Żerski lat trzydzieście dwie, Apanas,
Tarassa syn, lat czterdzieście trzy, Andrzey,
Michała syn, Bohdanów lat dwadzieście ośm,
Kasper, Kazimierza syn, Dryczkowski lat
trzydzieście, wdowa Dawidowiczowa lat trzy-
dzieście. syn jcy Sym-in lat dziewięć, Jan,
Isaka syn, Podlinski lat czterdzieście, wdo-
wiec, u iego syn Kazimierz lat dziesięć,
Stanisław, • Antona syn, Stołpecki lat dwa-
dzieścia, Лап Kozłów lat dwadzieście trzy.

Zaścianek Tolcza. Szlachta za kontrak-
tami mieszkaiąca w maiętności Wileycę,
włok siedzibnych iedna czwarta I. P. To-
masz Malachowski, czynszu złotych dwa-
dzieścia, włok siedzibnych dwie czwarte.
I. P. Stefan Sawniski czynszu złotych czter-.
dzieście cztery, włok siedzibnych pół. I. P. Ba-
zyli Sawulski, czynszu złotych czterdzieście,
włok siedzibnych pół. W Wieleyce I. P. Sta-
nisław Deynorowicz czynszu zł. czterdzieście.

Zaścianek Filipowszczyzna attynencyi
maiętności Wileyki, włok siedzibnych pół.
I. P. Stanisław Butewski, czynszu zło-
tych czterdzieście.
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Summaryusz: Domów osimdziesiąt siedm,
ludno-:ć: męskich trzysta trzy, żeńskich dwie-
ście piędziesiąt dziewięć, uprzęży i koni osim-
dziesiąt sześć, wolow sto dwadzieście siedm,
pszczół ulłow sto dziewięćdziesiąt trzy. Maiątek
włościan: krów sto trzydzieście pięć, cieląt
sześćdziesiąt dziewięć, owiec trzysta piędzie-
siąt sześć, koz osimdziesiąt iedna, świń dwie-
ście dwadzieście cztery, cerkwi dwie, młyny
dwa, kurczmy dwie, powinności tygodniowey,
męskich sto iedynaście, żeńskich dziewiędzie-
siąt ieden. gwałtów ośm, dani kur dzie-
więdziesiąt iedna, jay ośmset ośmdziesiąt,
grzybów kop sześćdziesiąt ośm, czynszu
złotych tysiąc sto dwadzieście dziewięć, gro-
szy "dwadzieścia ośm, arędy złotych sto ośm-
dziesiąt cztery, oguł złotych tysiąc sto dwa-
dzieście dziewięć, groszy dwadzieścia ośm.
Summaryusz ogulney intraty Wieleyskiey
złotych dziewięćset, arędy z Wołczańskiey
у Kromowickiey złotych tysiąc sto, czyn-
szu ogulnego ze włości aręd od szlachty
kontraktowych summa gotowego grosza
złotych trzy tysiące trzysta trzynaście, gro-
szy dwadzieście ośm. Ad haec usiano ży-
ta w Wieleyce beczek dwadzieścia, ośmin
dwie, usiano żyta w Uhlach beczek iedy-
naśsie, ośmiu cztery, efficit trzydzieście ie-
dna beczka, ośmin sześć.

Powinność włości Wileyskiey. l-ino-
Poddani Wieleyscy у za kontraktami mie-
szkaiący czynsz w rubrykach wyżey wy-
rażony w czasie Bożego Narodzenia w srebr-
ncy monecie importować powinni, a podatki
Monarsze w ratach zwyczaynych wnosić bę-
dą. 2-do. Ciągli pańszczyznę iak w inwen-
tarzu w liniach zapisano z czym dwór każe
zimą у latem odsłużyć są winni. 3-tio.
Gwałtów letnią porą wszyscy ile iest w cha-
cie osób. wołów у koni roboczych, po ie-
dnemu w domu dla ostrożności ognia zo-
stawuiąc, z pół włoki trzeciny po dni ośm
z osoby, a z c/wierci po sześć wedle da-
wnego zwyczaiu odbywać maią. 4-to. Pod-
wody do Wilna у gdzie potrzeba wyciągać
będzie dawnym zwyczaiem koleyno cała
włość, prócz szlachty, oprócz pańszczyzny
odsłużyć powinni, a którzyby nie mieli ko-

ni w drogę,' takowi ile w pódruży stracili-:
by czasu, tyle dni we dworze pieszo zasłu-
żyć obowiązani. 5 to. Drzewa na płyty we-
dle zwyczaiu dawnieyszego całą włością wy-
wozić maią у do Wilna spłycać. 6-to. Dra-
nic do dworu zwłoki po kop dwie dostar-
czać corocznie wszyscy powinni. 7-mo. Straż
koleyko uregulowaną dawnieyszym zwycza-
iem stróż z strużówką odbywać maią. 8-vo.
Siecie zwierzynne wedle potrzeby przez ca-
łą włość z włoki osiadłey po trzy sążnie
dostarczać maią у przez leśniczych odda-
wać. 9-no. Lesnicze, w rubrykach wyra-
żeni, uwalniaiący się od powinności у gwał-
tów, co rok po dwie sztuki zwierza wiel-
kiego starać się maią, w dosledzeniu uta-
ionego zwierza niewierności karę publiczną
odbiorą у wola na skarb dać wedle da-
wnych ustaw powinni, nadto każdy z nich
powinien dać po par dwadzieścia jarząb-
ków у po dwa głuszce. Imść pan ekonom,
dozoruiący tego, ma dać po funcie prochu
у po pięć funtów szrotu każdemu, ciż leśni-
cze obowiązani puszcz granic, ostępów do-
strzegać у od cudzopańskich ludzi wkra-
daiących się bronić, a choway Boże zawo-
dzić, również własnym ludziom ostempy,
zwierzem napełnione, do darcia łyk są bron-
ne; który by z leśniczych ubił wielkiego
zwierza, temu złotych cztery у garcy dwa
wódki naznacza się. 10-шо. Z pasiek no-
wych od swoich ludzi do dwóch korzeni
doli brać dwór niema, a od cudzopań-
skich z pierwszego brać się powinno. Dę-
ci ino 1-mo. Do wywozu gnoiow wszyscy
bez pańszczyzny koleyno obowiązani są.
Decinio 2-do. Kużela kobita z ciągłych,
prócz szlachty, z osoby po talek dwie у po
trzy funty kużeli lub paczesi wy prząść obo-
wiązana. Decinio 3-tio. Na obławy z każ-
dey chaty ile iest męszczyzn z jakim kto
ma orężem wychodzić winni. Decimo 4-to.
Do reperacyi cerkwiow, cmentarzów, mły-
nów, waluszow у grobel cala włość obo-
wiązana na swoicli dniach. Decimo 5-to.
Dolnik. odbieraiący snopszczyznę у nie ou1

połowiczny powinien być przysięgły. Deci-
mo 6-to. Włościanie handlem łyk bawić
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się nie powinni у w eudzę włość wyprze-
dawać naysurowiey zakazuie się. Decirao
7-ino. W dalszych zaś wszelkich obowiąz-
kach iako у wyżey namienionych dawniey-
szym zwyczaiem у inwentarzami obiętych
zupełna у nienaruszona exystencya zosta-
wuie się. Bxpens fundi kapitulacyi i mści
panu ekonomowi roczney przeznacza się
złotych dwieście, namiestnikowi roczney
pensyi złotych ośindziesiąt. na gospodynią
folwarczną ustanawia się złotych czterdzie-
ście, na dwie dziwki folwarczne po złotych
dziesięć, effieit złotych dwadzieście, na do-
rosłego pastucha folwarcznego ztotych dzie-
sięć, na pastuszka mniejszego folwarczne-
go złotych siedm, na parobka folwarczne-
go złotych trzydzieście dwa, na ciuna dwo-
ru Wileyki złotych czterdzieście, dla gospo-
dyni, oprócz jurgieltu, trzewików par trzy.
Do folwarku Uhlow nowo erygowanego z
wyzszey specyfikacyi expens fundi zdeter-
minuie się.

Wiadomość uzyskanego różnego zboża
od pana Mitrofana Iwanowicza, uprawitela
J. W. generała Gerinałowa, Statskiego So-
wietnika у Kawalera, ziarnem przez Ka-
zienną Pałatę podanego w maiętności Wi-
leyce, oraz ze snopa w ziarno w у młócone-
go wedle świadectw szlachty у włościan
scisle examinowanych przyświadczających
się. że umlot z tego snopa był taki iak
następnie poniżey wyraża się, to iest chleb
w snopie, a ze snopa w ziarnie żyta kop
trzysta dziesięć, snopów dziewięć, a kopa
szesnastek trzy, czyni beczek piędziesjąt
ośm, osmina iedna. Jarki kop czterdzie-
ście d\yie, a kopa osmina iedna, czyni be-
czek pięć, osmin dwie. Pszenicy kop pię-
dziesiąt dwie, a kopa iedną szesnastkę,
czyni beczek trzy, osmin dwie. Jęczmienia
kop siedmdziesiąt dwie, a kopa osmina
iedna, czyni beczek dziewięć. Owsa kop
sto dwadzieścia pięć, a kopa trzy szesnast-
ki, czyni beczek dwadzieście trzy, osinin
trzy, garcy dziewięć. Gryki kop trzy, a ko-
pa iedną szesnastkę, czyni osminę iedną,
garcy dziewięć. Grochu wozów czterdzie-
ście sześć, a osminę iedną, czyni beczek

pięć, osmin sześć. Bobu kop trzydzicścia.
iedna, a kopa iedna osminę, czyni beczek
trzy, osmin siednj. Lnu kop siedm, osmi-
na. iedna. Konopi kop sześć, a kopa iedną
szesnastkę, czyni osmin trzy. Siana wozów
sto' sześć. Włókna czystego konopnego pu-
dów dziewięć, funtów trzydzieście ośm.
Płótna zgrzebnego łokci sześć- Takowy na-
młot ze snopa w ziarno wymłócony do per-
cepty ziarna jako wyżey dołącza się у w
rubryki zaciąga się. Percepta ziarna po-
dług regestruz Kazienney Pataty być po-
winno w ziarnie żyta beczek sześć, osmina
iedna, jarki beczek dwadzieście siedm,
osinin trzy. Pszenicy beczek trzy, osmin
sześć, garcy dziewięć. Jęczmienia beczek
dwadzieścia sześć. Owsa beczek trzydzie-
ście, osmin siedm. Grochu beczek cztery,
osmin siedm. Bobu beczek trzy, osmin
pięć- Konopi osmina iedna, garcy sześć,
podług tegoż regestru Kazienney Pałaty
w mieyscu snopa w ziarno wyiuloconego
iak się obok wyświeca namiar perceptuie
się żyta beczek piędziesiąt ośm, osmina ie-
dna, jarki beczek pięć, osinin dwie. psze-
nicy beczek trzy, osmin dwie, jęczmienia
beczek dziewięć, owsa beczek dwadzieście
trzy. osmin trzy, garcy dziewięć, gryki osmi-
na iedna. garcy dziewięć, grochu beczek
pięć, osinin sześć, bobu beczek trzy, osmin
siedm, lnu osmina iedna, konopi osmin
trzy. siana wozów sto sześć. Sunnna na-
leżności od J. W. Germałowa klasztorowi
WW. PP. Wizytek: żyta beczek sześćdzie-
siąt cztery, osmin dwie, jarki beczek tr/.y-
dzieśoie dwie, osmin pięć, pszenicy beczek
siedm, garcy dziewięć, ięczmienia beczek
trzydzieścia pięć, owsa beczek piędziesiąt
cztery, osmin dwie, garcy dziewięć, gryki
osmina iedna, garcy dziewięć, grochu be-
czek dziesięć, "osmin pięć, . bobu beczek
siedm, osmin cztery, lnu osmina iedna, ko-
nopi osmin cztery, garcy sześć, siana wo-
zów sto sześć. Odmierzono na to ze spi-
chrza w naturze żyta beczek dwadzieście
pięć, osmin siedrn; jarki beczek dziewięć,
garcy dziewięć, pszenicy beczek trzy, ięcz-
mienia beczek siedmnaście, owsa beczek
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ezterdzieście sześć, osmin pięć; grochu be-
czek trzy, osinin cztery, garcy dziewięć*,
bobu beczek sześć, osmin pięć, konopi osmin
trzy, garcy sześć; w zamian pszenicą za ży-
to beczek pięć, a we dwa ziarna żyta be-
czek dziesięć, za ięczmień krupami we dwo-
ie beczek pięć, osmin siedm, ięczmienia
beczek iodynaście. osmin sześć, za owies
grykę beczek dwie, osmin trzy. garcy dzie-
więć, owsa beczek dwie,- osmin trzy,' gar-
cy dziewięć, za groch bobem beczek dwie,
osmin sifdin. za lniane siemię konopi ie-
dną osminę; siemienia lnianego osminę ie-
• Iną. Remanentu na ludziach wedle szcze-
gólnego ręgestru: żyta beczek dziewięć,
osmin sześć, jarki beczka iedna, osmin
siedm, garcy dziewięć, pszenicy osmin trzy,
garcy dziewięć, ięczmienia osmin dwie, gar-
<-,y dziewięć, owsa osmin dwie, grochu osini-
na iedna. bobu osmina iedna, konopi osmi-
na iedna, przyimuie się za offiarę у za J.
pana Szymakowskiego żyta beczek trzy,
osmin siedm, owsa beczek trzy. W usie-
wie zboża jarki beczek siedm, osmin dwie,
garcy dziewięć, pszenicy beczek trzy. osmin
pięć. ięczmienia beczek dwie, garcy dzie-
więć, owsa beczek dwie. grochu beczka ie-
dna. osmin trzy, garcy dziewięć, bobu
osmin sześć, siemienia lnianego osmin dwie,
garcy dziewięć. Summa odebranego zboża:
żyta beczek czterdzieście dziewięć, osmin
cztery, jarki beczek osimnaście, osmin dwie,
garcy dziewięć, pszenicy beczek siedm, gar-
<:y dziewięć, jęczmienia beczek trzydzieście
iedna, osmina iedna; owsa beczek piędzie-
siąt cztery, osmin dwie, garcy dziewięć,
gryki osmina iedna, garcy dziewięć, gro-
chu beczek osiem, bobu beczek siedm,
osmin cztery; konopi osmin cztery, garcy
sześć, siana wozów trzydzieście. Odtrą-
caiąc expens od percepty nie dostaie kla-
sztorowi wedle ukazu у ręgestru Kazien-
ney Pataty: żyta beczek czternaście, os-
min sześć; jarki beczek czternaście, osmin
dwie, garcy dziewięć, ięczmienia beczek
trzy, osmin siedm, grochu beczek
«lwie, osmin pięć, siana wozów siedmdzie-
siąt sześć.

Wiadomość po;lanego remanentu przez
tegoż pana uprawitela różnego zboża na
ludziach maiętności "Wileyki. Remanent w
Wieleyce z roku tysiąc siedmset dziewic-,
dziesiąt czwartego у tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt piątego: Marcin Sadko—żyta
osmin pięć, jarki osmina iedna, garcy dzie-
więć. Sidor Skurko — żyta osmin trzy. jar-
ki osmin cztery. Ula Zarycz—żyta osinin
siedm, jarki osmina iedna, Teodor Skurka -
żyta osmin dwie, jarki osmin (lwie, garcy
dziewięć, pszenicy garcy dziewięć. Jaków
Skurka — żyta osinin cztery, Stefan Skur-
ka—żyta osmin trzy; Józef Hayczuk— ży-
ta osmin trzy, garcy dziewięć, jarki osmina
iedna, Wasil Hayczuk — żyta osmina iedna,
garcy dziewięć, jarki osmina iedna, ięczmie-
nia garcy dziewięć, Janko tiadko — żyta
osmin siedm, jarki osmina iedna, Аіахіеу
Hayczuk—żyta osmin cztery, garcy dzie-
więć, jarki osmina iedna. ięczmienia osinin
dwie, bobu osmina iedna, Barys Ozarnysz—
żyta osmin dwie, garcy dziewięć, Anton
Hayczuk — żyta osmina iedna. garcy dzie-
więć, z Kromowicz Ilmat Stoma — żyta
osmin dwie, jarki garcy dziewięć, Jaków
Łynko—żyta osmina iedna, garcy dziewięć,
Michał Czarnysz — żyta garcy dziewięć, z
Wielkopola Marcin Hayczuk — żyta osmin
trzy, jarki osmina iedna, owsa osmin dwie,
Arcioiu Dobosz — żyta osinin trzy, z Kraś-
nik Michał Kosciukiewicz — żyta osmin.
pięć, garcy dziewięć, pszenicy garcy dzie-
więć, Jermak Skoromnik — pszenicy osmi-
na iedna, Uhty: Ula Zarycz — żyta osmin
dwie. jarki garcy dziewięć, Grzegorz Lip-
ski— żyta osniin dwie, z Wotczy: Audziu-
cha wdowa v. Batura — żyta osmin trzy,
Dymitry Batura Zarecki — żyta osmin
trzy, jarki garcy dziewięć, pszenicy osmina
iedna, garcy dziewięć, Łukjan (Jhmielinko—
krup osminę iedną, z Zachoronia: Janko
Batura — żyta osminę iedną, Hryszka Ku-
drawiec—żyta osmin dwie, Jakim Nowik—
żyta osminę iedną^ z Wieleyki: Махіт Hay-
czuk—żyta osmin dwie, z Kraśnik—Niki-
per Dubko — grochu osminę iedną, z Wot-
czy: Ula Zarycz — grochu osminę iedną.
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Filip Maty Batura—grochu osminę.iedną,
Harasim Batura — grochu osminę iedną,
Dymitry młynowy Batura — pszenicy osmi-
nę iedną, grochu osminę ieduą,. garcy dzie-
więć, Jakim Batura — grochu garcy dzie-
więć, JDymitry Zarecki Batura, Jakim No-
wicki — grochu osminę iedną, z Filipow-
szczyzny: Adam Hayczuk—żyta osmin dwie,
jarki garcy dziewięć. Summa remanentu:
żyta beczek dziewięć, osmin sześć, jarki
beczka iedna, osmin siedm, . garcy dzie-
więć, pszenicy osmin trzy, garcy dziewięć,
ięczmienia osmin dwie, garcy dziewięć, ow-
sa osmin dwie, grochu beczka iedna, bo-
bu ; osmina iedna, konopi osmina iedna.

Begestr bydła różnego rodzaiu, uzyska-
nego wedle regestru z Kazienney Pałaty
wydanego od I. pana Mitrofana Iwanowi-
cza w maiętnosci Wilęyce. Sztuki: koń sta-
ry ieden, buhaiow pięć, wołów dwa, krów
doynych sześć,, pierwiastek dziesięć, jało-
wic siedm; cielenta — byczków pięć, jałó-
wek dwie, owiec starych piętnaście, jagniąt
dwadzieście, koz starych dziesięć, koźląt
ośm. świń starych pięć, prosiąt trzydzieście.

Naczynia różne żelazne w maiętnosci
Wileyce: Świder gospodarski ieden, sklu-
tow sztuk dwie, strużek inden, napilnik
ieden, klucz do rozchilania pil ieden, gra-
cy żelazne dwie, dracz ciesielski zepsuty
ieden, siekacz żelazny ieden, piłeczka be-
dnarska iedna, kawał trąby żelazney ieden,
czoropka żelazna iedna, kos gospodarskich
sztuk trzy, kowadło kowalskie iedne, szpa-
rag kowalski ieden, młot kowalski ieden,
scinaczyk kowalski ieden, zamków wiszą-
cych sztuk sześć, pił tarczycznych sztuk
dwie, pil dużych krzywych sztuk dwie, pił
zepsutych sztuk dwie, rydlówek dwie, miech
kowalski ieden, widełki żelazne iedne, try-
nożek żelazny ieden.

Naczynia drewniane: lipowek na zsypkę
pięć. fasa na zsypkę iedna, boiek do bicia
masł:i dwie, pułbeczek ieden, doynic dwie,
osmina iedna, szesnastek dwie. dzież do
pieczenia chleba dwie, stołów dwa, stoł-
ków sześć, zedel ieden. necek dwoie, wia-
dro iedne, żłókto iedne. łóżek cztyry, sza-

fa na żelaznych zawiasach iedna, żarna ze-
wszelkim narzędziem iedne, szuflow dwa,-
garkow do mleka sztuk piętnaście.

Ехріікасуа z pieniędzy pokaźnie się na.
percepcie rubli srebrnych dwieście dwadzie-
ście siedm, kopieiek siedmdsiesiąt pięć, assy-
gnatami rubli czterdzieście cztery, kopie-,
iek piędziesiąt siedm у puł. Item wniesio-
no przez JW. Germalowego rubli pięćset
piędziesiąt pięć, kopieiek ośmdziesiąt dwie,
więc summa percepty. rubli ośmset dwa~
dzieśc e ośm, kopieiek czternaście у puł, a
expens na zapomogi, do których nie ze-
znała się у remanentu żadnego niema po-
kłada się rubli * śmset dwadzieście trzy,,
więc odciągaiąc expens od percepty, nale-
żałoby fundowi Wjleyce zwrócić rubli pięć,
kopieiek czternaście у puł w satysfakcyą:'
Jego Tmperatorskiey mości ukazu z Miń-
skiego guberskiego. Kządu maja piątego
dnia pod numerem dzies;ęć tysięcy czte-
rechsetnym czwartym doszłego, ziechawszy
do maiętnosci Wileyki dotąd w dzierżeniu
JW. Statskiego Sowietnika у Kawalera
Piotra Griermalowa dla podania teyże. ma-
iętnosci Wileyki wielebnym pannom Wi-
zytkom klasztoru Wileńskiego lub plenipo-
tentowi onych wyż rzeczoną Wileykę ma-
iętność z attynencyami, a mianowicie: wieś
Wileyka z zaściankami Kromowic/.e, Wiel-
kopole, Zamoysk, Kraśnik, tJhly, Horo-,
dyszcze. ze wsią Wolczą z zaściankami: Ka-
mionka, Tolszcza, z zabudowaniem dwor-
nym, gumicnnym, oborowym tak w ma-:

iętności Wileyce, iako у w Uhłach nowo-
(krygowanym,, z gruntami oromemi у nie-
oromemi, z puszczami, ostempami, lasami,
gaiami, zaroślami, star/.ynami, z sianożę-
ciami murożnemi у blotnemi, rzekami y
rzeczkami, stawami, sadzawkami, ieziora-
mi, cerkwiami., młynami, karczmami, z za-
siewem żytnim у jarzynnym, tak do usio-
\vu ialco у do konsumacyi nayduiącym
się zbożem, z oborą różnego rodzaiu, z
poddanymi oboiey pici do teyże maiętnosci
Wileyki należącemi. z domami, ludnością,,
uprzężą, maiątkiem, gruntami, powinno-
ścią onych, daniną, czynszami, opłatą od
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szlachty, kontraktami zawiedziouemi, tudzież
arendy tymże inwentarzem we str/.edzinie
-wyrażonemi, owo zgolą co tylko do teyże
maiętności Wieleyki przynależało у przyna-
leży nic ni na kogo ani ехсуршас, ani wy-
łączając, lecz całkowicie tę maiętność Wi-
leykę z attynencyami, wyżey wyrażonemi,
na skarb wielebnych panien Wizytek kla-
sztoru Wileńskiego umocowanemu od nich
plenipotencyą W. Imsci panu Hipolitowi
Wołkowi, rotmistrzowi powiatu Rzeczyckie-
go, na mocy wyż mienionego ukazu poda-
łem possessyą teyże maiętności Wileyki,
ubespieczylem oraz włościanom wszystkim
teyże maiętnosci, wierność у posłuszeństwo
naysurowiey zaleciłem у przykazałem. Dat
w Wileyce* roku tysiąc siedmset dziewię-
dziesiąt siódmego, miesiąca Maia dwudzie-
stego v. s. a trzydziestego pierwszego .n. s.
dnia. U takowego inwentarza podpis tako-
wy: Boryssowskiego niższego ziemskiego
sądu zasiadaiący Maciey Nieciecki mp- Ta-
kowy inwentarz po podaniu do akt w xię-
gi ziemskie wieczyte powiatu Boryssowskie-
go przyicty у wpisany.

Иаъ акт. кв. Борисовскаго Земскаго суда за 1797—1798
годы, J3 13516 л. 0—25.

№ 44—1798 г. Май.

Инвентарь им нія Олексичъ, Р чицкаго у зда.

Akt inwentarza podawczego urzędowego
przy tradycyi dóbr Olexicz za dekretem
oczywistym przez W. Oskierkę czeszni. na
WW. Oskierkach, by wszy ch sędziach ziem.
Rzeczyckich, uzyskanym uczynionego.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
ośmego, miesiąca Maja dziesiątego dnia.

Przed aktami Jego Imperatorskiey mości
ziem. pttu Rzeczyckiego, stanowszy osobiście
imsc pan Daniel Czarnecki inwentarz urzę-
dowy podawczy w części wsi Olexicz. przez
tradycyą urzędową za dekretem sądu ziem-
skiego pttu Rzeczyckiego w roku tysiąc

siedmset dziewiędziesiąt siódmym, msca
Oktobra piątego dnia zapadłym sporządzony,
temi słowy pisany, ad actapoduł. Inwen :

tarz podawczy części wsi Olexicz przez tra J

dycyą za dekretem sądu ziemskiego pttu
Rzeczyckiego w roku tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt siódmym msca Oktobra piątego
dnia zapadłym, a za uprzedzonym czterma
niedzielami obwieszczeniem w terminie roku
tysiąc siedmset dziewiędziesiąt ośmego, maia
trzeciego dnia przez urzędnika ziem. pttu
Rzeczyckiego z opisaniem dymów, ludności,
maiątkow, powinności pańszczyzno wey wło-
scianskiey, gwałtów, gruntów siedzibnego у
do usiewu W. possessorowi zostawionego,
sianożęci błotnych, gruntu z usiewem żyt-
nym dwornego, czynszu od włościan у
wszelkiey dani w rubrykach szczegulniey
wyrażoney opisany у tysiąc siedmset dzie-
więdziesiąt ośmego roku, maia czwartego
dnia w proporcyą summj kapitalney ośm-
nastu tysięcy trzechset trzydziestu ośmiu
złłch, groszy dwóch ża procent od niey wy-
padaiący tysiąc dwieście ośmdziesiąt trzy
złłch polch, groszy dwadzieścia dwa spo-
rządzony.

Opisanie poi dwornych z dołącze-
niem pustek po wyszłych chłopach. W sta-
rym polu włoka żydowska, zawieraiąca mor-
gów piętnaście, włoka Łahuckowska mor-
gów piętnaście, w nowinach pułwłocze kó-
walowskie morgów siedym у puł, pułwłocze
Bądarowskie morgów siedym у puł, włoka
Kusznierowska morgów piętnaście, w poletku
dwornym gruntu morgów czterososznych
dziesięć, żytem zasianego, ieżeliby wielmożny
possessor za nieopłaceniem summy zabrał
i na swoy dożytek obrócił, tenebitur odsiać
przy widzu dziedzica podług zwyczaiu siew-
by, a takowy grunt za dobrowolnym zgod-
zeniem się umocowanego plenipotenta imsci
pana Macieja Kuleszy dodany у dla przy-
czyn, że pańszczyzna na intratę taxovvana.
Do takowych wyżęy wyszczegulnionych pu-
stek sianozęcie błotne w Hałym w uroczy-
sku Działowym у Bdrezohu dodaią się, primo,
sianożęć od włoki żydowskiey, secundo sia-
nożęć od włoki Łahuckowskiey, tertio siano-
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żęć od pułwłocza Kowalowskiego, . ąuarto
sianożęć od pułwłocza Mondarowskiego,
quinto sianożęć . od włoki Kusznierowskiey
z wolnym ieszcze ukosem siana na uroczysku
Berczohach, a żeby liczba wozów ośmdzie-
siąt wynosiła, część wsi Olexicz przez tra-
dycyą urzędową w Jmsci panu Stanisławowi
Oskierce, czesznik. pttu Mozyrskiego, w in-
tracie podana. Dym pierwszy, ludności mę-
skich osób trzy, żeńskich cztery, wołów dwa,
krowa iedna, owca iedna, świń trzy, po-
winność tygodniowa męskich dni trzy, żeń-
skich dwa, gwałtów rocznych męskich dni
ośmnascie, gruntu siedzibnego włoka iedna,
Jeudak Doulek, żonaDomna, syny Małach,
Leon, niewiestka Marya, córki Jeuchimia,
Chadosia, płaci czynszu złłch osim, daie
miodu bezmien ieden, daie siemienia lnia-
nego garcy pięć, daie lnu trzepanego po-
.wiesem pięć, chmielu osminę iedną, grzy-
bów sotkę iedną, kur sztuk osim. Dym
drugi, ludności męskiey osób trzy, żeń-
skie trzy, wołów dwa, krów dwie,
owiec sześć, świń pięcioro, powinność
tygodniowa męskich dni trzy, żeńskich
dni dwa, gwałtów rocznych męskich dni
sześć, żeńskich dni dwanaście, gruntu
siedzibnego pułwłocza, Jwan Siezionik, żona
Anna, syny Mikołay, córki Ulluta, Nasciucha,
płaci czynszu złotych osim, daie miodu bez-
mienow sześć, siemienia lnianego garcy pięć,
lnu trzepanego powiesem pięć, chmielu oś-
minę iedną, grzybów sotkę iedną, kur sztuk
osim. Dym trzeci, ludności męskiey osób
sześć, żenskiey trzy, koń ieden, wołów dwa,
krów dwie, owiec dziesięć, świń zsescioro,
powinność tygodniowa męskich dni trzy,
żeńskich dni dwa, gwałtów rocznych mę-
skich dni osimnaście, żeńskich dni osim-
naście, gruntu siedzibnego włoka iedna,
Hryhor Danilonko, żona Paraska, syny Iwan,
Wasil, Cit. Jewtuch, Chados, niewiestka
Anna, córka Ahapa, płaci czynszu złłch
szestnaście, daie miodu bezmienow sześć,
siemienia lnianego garcy pięć, lnu trzepa-
nego powiesem pięć, chmieli ośmin dwie,
grzybów sotek dwie, kur sztuk szesnaście.
Dym czwarty, ludności męskiey osób siedym,

żenskiey cztery, koni siedym, wołów cztery,
krów cztery, owiec dwadzieścia, świń pię-
cioro, powinność tygodniowa męskich dni
trzy, żeńskich dni dwa, gwałtów rocznych
męskich dni osimnaście, żeńskich dni osim-
naście, gruntu siedzibnego włoka iedna,
Leon Marków, żona Paraska, syn Roman,
córka Eudocya, brat Kirey, żona Katra,.
syny Hryhor, Arciom, drugi brat Marko,
żona Aryna. syn Paweł, płaci czynszu złłch
osim, daie miodu bezmienow trzy, siemienia
lnianego garcy pięć, lnu trzepanego powie-
sem pięć, chmielu ośmin dwie, grzybów so-
tek dwie, kur sztuk szesnaście. Dym piąty,
ludności męskiey osób trzy, żenskiey trzy,
wołów dwa, krowa iedna. owiec trzy, świ-
nia iedna, powinność tygodniowa męskich
dni trzy, żeńskich dni dwa, gwałtów rocz-
nych męskich dni dwanaście, żeńskich dni
osimnaście, gruntu siedzibnego pułwłocze.
Parchom Winik, żona Zosia, syny Ciszko,
Donat, niewiestka Ahapa, córka Taciana,
płaci czynszu złotych osim, daie siemienia
lnianego garcy pięć. lnu trzepanego powie-
sem pięć, chmielu ośminę iedną, grzybów
sotkę iedną, kur sztuk osim. Dym szósty,.
ludności męskiey osób cztery, żenskiey dwie,
wołów dwa, krów dwie, owiec siedym, świń-
pięcioro, powinność tygodniowa męskich
dni trzy, żeńskich dwa, gwałtów rocznych'
męskich dni osimnaście, żeńskich sześć,
gruntu siedzibnego pułwłocze, Jwan Dzie-
lakon, wdowiec, syn Piętro, zięć Mikołay,
żona Marya, syn Cimoch, wnuczka Kulina,.
płaci czynszu złotych osim, daie siemienia
lnianego garcy pięć, lnu trzepanego powie-
sem pięć, chmielu osminę iedną, grzybów
sotkę iedną, kur sztuk osim. Dym siódmy,,
ludności męskiey osób trzy, żenskiey dwie,
wołów dwa, krowa iedna, owca iedna, po-
winność tygodniowa męskich dni trzy, źeu-
skich dwa, gwałtów rocznych męskich dni
dwanasce, żeńskich dni sześć, gruntu sie-
dzibnego pułwłocza, Syrnon Czarnecki. żona
Parasia, syny Jesip, Ciereszko. córka Ullana,
płaci czynszu złotych osim, daie miodu bez-
mienow cztery, siemienia lnianego garcf
pięć, lnu trzepanego powiesem pięć, chmielu
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osminę iedną, grzybów sotkę iedną, kur
sztuk osim. Dym ośmy, ludności męskiey
osób dwie, żenskiey cztery, koń ieden, wo-
łów trzy. krów trzy, owiec dziesięć, świń
pięcioro, powinność tygodniowa męskich dni
trzy, żeńskich dwa, gwałtów roczmch mę-
skich dni dwanaście, żenskih osimnaście.
gruntu siedzibnego włoka iedna, Hryhor
Ihnatow, żona Marya, teścia Zienia, syn
iey Wasil, córka Taciana, płaci czynszu
złłch szesnaście, daie m :odu bezmienow
trzy, siemienia lnianego garcy pięć, lnu
trzepanego powiesem pięć, chmielu osmin
dwie, grzybów sotek dwie, kur sztuk sze-
snaście. Dym dziewiąty, ludności męskiey
osób trzy, żenskiey trzy, wołów dwa, owiec
trzynaście, świń sześcioro, powinność ty-
godniowa męskich dni trzy, żeńskich dwa,
gwałtów rocznych męskich dni dwanaście,
żeńskich dwanaście, gruntu siedzibnego pul-
włocza, Harasko Harbarczyk, żona Pałahia,
syn Kuzma, córka Matrona, brat Iwan, matka
Małania. płaci czynszu złłch osim, daie sie-
mienia lnianego garcy pięć, lnu trzepanego
powiesem pięć, chmielu osminę iedną, grzy-
bów sotkę iedną, kur sztuk osim. Dym dzie-
siąty, ludności męskiey osób siedym, żen-
skiey dwie, koni dwoie, wolow cztery, krów
dwie, owiec dziewięć, świń troie, powinność
tygodniowa męskich dni trzy, żeńskich dwa,
gwałtów rocznych męskich dni dwadzieścia
cztery, żeńskich dwanaście, gruntu siedzib-
nego pułwłocza, Chados Makarow, żona An-
na, syny Hryhor, Paweł. Semen, brat Ci-
moch, żona Salocha, płaci czynszu złłch
osim, daie miodu bezmienow cztery, siemie-
nia lnianego garcy pięć, lnu trzepanego po-
wiesem pięć, chmielu osminę iedną, grzy-
bów sotkę iednij, kur sztuk osim. Summa
części wsi Olexicz przez tradycyą podaney
dymów dziesięć, ludności męskiey osób
czterdzieścia iedna, żenskiey trzydzieście,
koni ied у naście, wołów dwadzieścia pięć,
krów osimnaście, owiec o.simdziesiąt, świń
trzydzieście dziewięć, powinności tygodnio-
wey męskiey dni trzydzieście, żenskiey dni
dwadzieścia, gwałtu rocznego męskich dni
sto czterdzieście czlery, żeńskich dni sto

trzydzieście osim, gruntu siedzibnego włok
siedym, płacą czynszu zlłch dziewiędziesiąt
sześć, daią miodu bezmienow dwadzieścia
siedym, siemienia lnianego osmin dwie, gar-
cy czternaście, lnu trzepanego po«iesem
piędziesiąt, chmielu osmin trzynaście, grzy-
bów sotek trzynaście,, kur sztuk sto cztery.

Intrata na czysty grosz wytaxowana: Czyn-
szu od włościan złlch dziewiędziesiąt sześć,
za miodu bezmienow dwadzieścia siedym,
a bezmien po- złłch trzy у gr. piętnaście,
złlch dziewiędziesiit cztery у gr. piętnaście,
siemienia lnianego osmin dwie, garcy czter-
naście, a tlorenis trzy złłch osim, groszy
dziesięć, lnu powiesem piędzięsiąt, a groszy
pięć, złłch osim, groszy dziesięć, chmielu
osmin trzynaście, a tlorenis ieden, złłch
trzynaście, grzybów sotek trzynaście, a tlo-
renis ieden, grosz ieden, złłch trzynaście у
gr. trzynaście, kur szluk sto cztery, a gro-
szy iedynaście, zlłch trzydzieścia osim V
groszy cztery, pańszczyzny męskiey na rok
dni tysiąc pięćset sześćdziesiąt, a groszy
trzynaście, zlłch sześćset siedymdziesiąt
sześć, pańszczyzny żenskiey na rok dni ty-
siąc czterdzieścia, a groszy siedym, złłch
dwieście czterdzieście dwa у groszy dwa-
dzieście, gwałtu w rok dni męskich sto
czterdzieście cztery, żeńskich sto trzydzie-
ście osim, a groszy dziesięć, złlch dziewię-
dziesiąt trzy у groszy dziesięć. Summa in-
traty wedle należnego od sum my procentu
tysiąc dwieście osimdziesiąt trzy złłch у
groszy dwadzieście dwa.

Opisanie powinności . poddanych wsi
Olexicz.

Knżdy włościanin ciągi у Lak włókę, iako у
pul włócz irzymaiący, co tydzień pańszczyzny
męskiey z czym dwór każe odbyć powinien dni
trzy, a kobieta pieszo dni dwa, także gwałtów
sześć siemienistych do żniwa, sprzątnienia
siana, w potrzebie z wozem у sochą, na
które jako też у pańszczyznę każdy robo-
tnik o wschodzie słońca przychodzić, a o
zachodzie odchodzić do domu powinien;
oprócz tego czynsz w inwentarzu wyrażony
у dań w porze zwyczayney o Pokrowach
ruskich wnosić w. possessorowi pod ехеки-
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cyą w przypadku nieoddania obowiązani,
innych zaś podług wyderkafowych jako to
szarwarkow, rzędówek w. possessor wyma-

gać nie powinien.
U takawego inwentarza przy liście urzędo-

wym podawczym ze wszelkim opisaniem w
czę.śei zalradowaney wsi Olexicz procentowi ty-
siąca dwuch set osimdziesi;it trzech złłch pol-
skich, groszy dwadzieście dwa koresponduią-
cyW-mu Imści Panu Stanisławowi Oskierce,
czesznikowi pttuMozyrskiego, wydanego pod-
pis ręki urzędnika zieinskiego, pttu Rzeczyckie-
go przy wycisnioney na czerwonym laku her-
bowey pieczęci temi wyraża się słowy. Ta-
kowy inwentarz przy liście urzędowym po-
dawczym ze wszelkim opisaniem w części
zatradowaney wsi Olexicz procentowi tysią-
ca dwóch set osimdziesiąt trzech złłch pol-
skich, groszy dwadzieścia dwa korrespon-
duiącey W. Imści Panu Stanisławowi Oskier-
ce, czesznikowi pttu Mozyrskiego, z podpi-
sem whisney mey ręki wydałem tysiąc siedm-
sel dziewiędziesiąt ósmego roku, msea Maia
czwartego dnia,. Wincenty Wilamowski, sę-
dzia ziemski pttu Pizeczyckiego. Takowy in-
wentarz urzędowy podawczy za podaniem
onego do akt iest do xiąg ziemskich pttu
Pizeczyckiego przyięty у wpisany.

Изъ акт. кн. РЬчцццаго Земскаго суда за 1793 годі.
№ ГН)21 л. i6:j — 164.

№ 45—1798 г. Марта.

Инвентарь староства Рокантишскаго въ ви-
ленскомъ пов тЬ, бывшаго въ управленій

Коссаиовскаго.

Inwentarz starostwa Uokańciskieuo mie-
siąca Marca Il-u 1798 sporządzony."

Inwentarz starostwa Rokańciskiego, w
powiecie Wileńskim leżącego, po zeysciu
•/. tego świata uprzywiloiowanego doży-
wotniego possesora J. W. Kossakowskie-
go, wojewody linisławskiego, który dnia.
27 Decembra" 1797 „

7.lanuary 1798 R " u u m a r 1 '

Kollezskiego у Skarbowego Litewskiey Izby
assesora, Alexandra Grzeirorzewskiego spo-
rządzony stosownie do Ukazu Jeno Impe-
ratorskicy Mości Samowłndnące.iro CaląRos-
syą z tey że Izby mnie danego pod dniem
27 .Januaryi . , . л„ „„,,
-rt-f-n • '."oku bieżącego v .i\a-rein 2ob,

7 Febrtiaryi ^ - -
który to inwentarz ma służyć W. Wlodkowi
za prawidło do rządzenia włościanami у
opłacania Monarszych podatków z tego sta-
rostwa, iako dożywotniemu possesorowi, po-
dlug mocy Ayyrajow w Imiennym Jego lm-
peratorrildey Mości Najwyższym Ukazie, któ-
rego mu kopia urzędowa iest z te у że Izby
wydana, a na skutek którego ja te sta-
rostwo W. Wlodkowi podaię.

Opisanie zabudowania dworu liakan-
ciskięgo

Budynek mieszkalny folwarczny, do
którego wchodząc drzwi do sieni z tarczyc
ordynaryiney roboty, w części nadpsute, na
zawiasach bez zaszczepki na zakrętce dre-
wnianey; w sieni zaś wszedłszy po lewcy
ręce drzwi do stancyi z tarczyc ordynaryi-
ney roboty na zawiasach у kruka cli
żelaznych z kruczkiem у proboiem do
zaszczepienia zewnątrz, z sieni zaś z
zaszczepką у proboiem do zamykania na
kłódkę, po prawey ręce od weyscia piec у
kominek z сеціеі, okien w tey stancyi
szkła białego dwa, inaiące szyb w obu ca-
łych 31. podłoga z ordynaryinych descek,
stołowanie z tan-zyc, takoż po prawey ręce
od weyscia drzwi do komory z tarczyc na
zawiasach у krukach żelaznych z zaszczepką
у proboiem, w ktorcy komorze okienko
nie wielkie szkła białego, szyb całych nie
wielkich szt (5, podłoga z ordynaryinych
tarczyc, równie tez у stołowanie z tarczyc
mizernych. Wyszedłszy z pierws/.ey stancyi
do sieni po lewey rę:*e kuchenka nie wielka
z cegieł z kapturem okrągłym, w których
sieniach komórek nie wielkich dwie dla
ptastwa. Wychodząc z tych komórek po
lewey ręce drzwi do piekarni z tarczyc na
biegunach, w którey piec gospodarski,
okienek trzy z zasowkami drewnianemi,
stołowanie z tarczyc, po lewey ręce od wey-
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scia drzwi do komory z tarczyc na biegu-
nach, okienko iedne. Całe te. mieszkanie z
drzewa okrągleiro, naywiększey potrzebnie
reparacji, pokryte dranicami, lecz inż dach
prawie cały nowy dać potrzeba. Swironek,
wyszedłszy z folwarku po lewey n;ce, drzwi
z tarczyc na zawiasach у krukach żelaz-
nych z zaszczepią у proboiem do zamknię-
cia na kłódką, w którym swironku zasie-
ków trzy; na górze w tym swironku niegdyś
był drugi piątr, cały ten swironek z drzewa
okrąiiieiio. słomą pokryty, na iedną strony
iuż pochilony у do obalenia się cale bliski
Chlewy dla bydła idąc prosto od tegoż
swironka, z drzewa okrąirłeiro zdrowego
zrobione, ten chlew tost rozdzielony ścianą,
a wewnątrz przegródkami, do którego dwoie
wrót nowych z tarczyc na biegunach,
sio v\\ pod łopatę dobrze pokryty. Sklep, z
folwarku idąc po lewey ręce, do którego
wchodząc szyia wymurowana z cegieł, re-
paracyi w części znaczney potrzebuiąey.
(Jumno nowe.• wyszedłszy z sklepu p:> le-
wey ręce, wrót do niego krzyżowi' podwoyne
z tarczyc na biegunach troie,ze srzodka
drągami zasuwaiąeemi się, torpaw w tymże
gumnie na skład zboża w snopie ośinv
cale te anilino dobrze słomą pod łopatę
kryte, pr/.y tym gumnie przybudowana osieć
nowa do suszenia zboża, która, ieszeze nie
skończona, bo ani stołowania, ani pieca,
ani też dachu na sobie niema. JSie opodal
tOifoż gumna stoi s/opa do składania słomy
na karm dla bydła, która na słupach ze
sztakietow zrobiona, słomą dobrze pokryta.
Wkoło te<r<> mieszkania у zabudowania
(iakie się wyżey wyraziło) niema dobrego
oparkajiienia, ani leż obrodzenia, gdzie
niegdzie płotu kawał widzieć, można.

Opisani»! folwarku Kuczkuri/szek.
• Od wjazdu samego niema ten f ilwark

bramy, ani wrót żadnych, bardzo mało ma-
iąey oparkanienia czyli ogrodzenia, ordyna-
ryinego, wchodząc do budynku mieszkal-
nego, drzwi do sieni z tarczyc na zawiasnclr
z klamką żelazną, z których po lewey ręce
wchodząc do stancyi drzwi z tarczyc sto-
larskiey roboty na zawiasach у krukach

oraz zaezczepką у proboiami żelazne mi. w
srzodku zaś tey stancyi po lewey ręce ko-
minek у piec z cegieł murowany» okien w
tym mieszkaniu pięć ze szkła, bialeiro y
dosyć porządnie zrobione, w srzodku zaś
tey stancyi przepierzenia z tarczyc bez
drzwiow dwa. z alkierza iedneiro czyli prze-
pierzenia drzwi z tarczyc śtolarskiey roboty,
w tył budynku wiodące, w ćałey tey stan-
cyi stołowanie z tarczyc, a podlona z ce-
gieł wymoszc/.ona, w sieniach zaś kuchenka,
zkąd drzwi do drugich sieni, z których
w\szedlszv piekarń c/.yli izb czeladnych
dwie, ma każda okien po dwa ordynaryi-
nych ze szkła starego у potłuczonego zi-o-
bione, piece dwa z ceirieł piekarniane, drzwi
do nich na zawiasach у krukach żelaznych,
z tych sieni drzwi dwoie na ziwiasa -.li że-
laznych, z których iedne za budvnek, a
drugie na dziedziniec wychodzą. Dach na
tym budynku w polocie" dranicami, a w
połowie słomą kryty. Chlewów dwa z drzewa
okrągłego pod słomianym nakryciem z wro-
tami na biegunach, lecz te iuż są stare,
swironek stary ordynaryiney. roboty ieden,
słomą pokryty. Daley od budynku idąc,
gumno z wrotami na bieirunach z klamką
у proboiem żelaz.-.y.n, słomą dobrze po-
kryte. Piwnica mała w ziemi stara, po-
kryta słomą, potrzebnie reparacyi.

Opisanie karczem, do tego starostwa
należących.

Karczma Rakanciska, na trakcie Po-
lockim stoiąca, z dwoma wjazdami po ka-
cach, oraz gankami. Wchodząc do stodoły
od Wilna,- po lewey ręce izba gościnna, do
ktorey drzwi z tarczyc stare na zawiasach
у krukach żelaznych, okien w pierwszey
izbie cztery, zupełnie prawie poltucwne.
a. we dwóch oknach niemasz po caley kwa-
terze szkła, dranicami założone; stoi w tev
izbie duży, law dwie у zydel, piec z kafel
zielonych krzyżowy, reparacyi potrzebnie.
Obok tey izby komórki dwie, gdzie okien
małych dwa, takoż, potłuczonego szkła у
stare, drzwi dwoie na krukach у zawiasach.
Wychodząc zaś z tey izby do stodoły po
lewey ręce iest znak, iż była kuchenk-u



— 372

lecz teraz zupełnie iest zruynowana, oraz
sklep z kamieni murowany, tako/, zruyno-
wany, bez żadnego pokrycia у stołowania,
ściany ieszcze mocne, które zreparować
można. W drugim zaś końcu stodoły
znayduie się stancya, do ktorey wchodząc
drzwi z tarczyc na biegunach stare, repa-
racyi potrzebuią, gdzie okien ze szklą sta-
rego w małe kawałki poltuczonego dwa;
przy tey izbie komoreczka mała, do ktorey
drzwi na biegunach, piec zaś w tym mie-
szkaniu z cegły piekarniany z kominem,
nad dach wyprowadzonym, cała ta karczma,
pokryta dranicami, lecz iuż w znaczney
części potrzebuie reparacyi. Tuż blizko przy
tey karczmie spichlerz z drzwiami na za-
wiasach у krukach żelaznych z podłogą у
zasiekiem na zsypywanie zboża, w połowie
dranicami, a w połowie słotną pokryty.
Obok tegoż spichlerza osiec w ziemi mu-
rowana, na ktorey chałupka z siąkami, po-
krycie cale mizerne na sobie maiąca, re-
paracyi konieczne у potrzebuie. Gumno z
podwoynemi drzwiami na biegunach z drze-
wa okrągłego stare, pokrycia у dalszey re-
paracyi potrzebuie. Browar nad rzeką^ Wi-
lenką dosyć ieszcze dobry, cały dranicami
kryty.

W Koyranach była karczma wiezdna
na trakcie Bystrzyckhn, która w roku
przeszłym w wigilią Bożeuo Narodzenia
/iiorziiła, pozostała tylko chałupka mała,
do ktorey wchodząc drzwi z descek ordy-
naryinych na biegunach, po lewey ręce od
weyscia piec ріека піапу z cegieł, okienek
małych szkła potłuczonego trzy, obok tey
chałupy komoreczka ciemna z okienkiem
małym, na przociw zaś tey chałupy stoi
swiron z (irzewa okrągłego, dosyć ieszcze
zdrowego, słomą pokryty, wpro?t tegoż swi-
ronka browar, do którego wchod/ąc wro-
ta z tarczyc na biegunach, a wewnątrz
niiego horno wymurowane na kocioł, dach
zaś na nim stary potrzebuie reparacyi.

W Zwirbłach była karczemka pokątna,
która w roku przeszłym zupełnie zgorzała,
pozostał tylko ieden browar z drzewa okrą-

głego, wrota do niego z dranic na biegu-
nach, cały ten browar polrzebuie repara-
cyi. Przy tym browarze wybudowana chata
dla arędarzn z drzewa okrągłego, drzwi
do niey z desrek na biegunach, piec z ce-
gieł piekarniany. słomą pokryta.

Opisanie pola у sianożeci dwornych.
Grunt i lwom R;ikanciskiego dzieli się

na trzy zmiany, czyli poletki: 1-szy, nad
rzeką Murlówką, idąc do wioski Słrzel-
cziiki nazwaney, 2-gi poletek, w koło Wi-
lenki idąc do wsi Zwirblow, 3-ci poletek,
idąc do wioski Grygaycie zwaney. Łąki
murożne nie są przy iednym mieyscu. lecz
tylko kawałkami przy zmianach dwornych,
oraz między górami nayduią się; błotne
zaś sianożęcie nad rzeką Wilenką у przy
innych niższych micyscach maię swe poło-
żenie, zebrać siana można (iak twierdzą
włościanie) wozów 300, a przy dołożeniu
staranności у pracy w trzebieżach zarośli
nierównie więcey zebrać by można było.

Opisanie lasów у gaiow dwornych.
Las tego starostwa na mil dwie roz-

cia.ga się, na opał tylko dostatkiem można
mieć drzewa, lecz do budowli cale mało
zdatnego można znaleść drzewa, co zaś do
handlu iuż się w tym lesie nieznayduie,
bo od dawniejszych possesorow został wy-
niszczony. Od ściany zaś graniczney z
miastem Wilnem, a tym starostwem w zu-
pełności . las wyniszczony tak dale, że w
krotce dwór Rakanciśki z tego mieysca
na opal mieć nie będzie drzewa. Rodzay
drzewa nayduie się w tych lasach sosna,
iedlina.y brzoza, a szczegulniey od wioski
Skaystery zwaney w znaczney części do-
stać można.

Specyfikacya iezior у rzek, nayduiących
się w tym starostwie.

Pod wsią Koyrany zwaną /.nayduie się
małe ieziorko, w którym poławia się ryba

drobna у bardzo mało nayduie się oney.
Rzeka Wileyka, płynąca przez irrunta le-
goż starostwa,' mało takoż ma w sobie ryb-
Rzerzki inne. małe, czyli ruczoie, takoż przez
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grunta tegoż starostwa płyną* lecz te pra-
wie nić nieznaczące, bo ani ryb w sobie
nie maią, a częstokroć w suche lata wy-
sychaią.

Opisanie dobroci gruntów.

Grunta tego starostwa w części wię-
kszey są piaszczyste, a w części dla nie^
użyteczności odłogiem leżą, pod zasiew zaś
żytni dosyć są dobre, jarzyna zaś rzadko
kiedy rodzi, które pod grykę więcey, a
niżeli pod inne jarzyny używaią się,

Ogrody dworne. Ogrody dworne, ma-
iące obszerności więcey iak na morgów 4,
te dla niedostatku gnoiow są spustoszone
у mniey użyteczne do siania warzywa у
inney ogrodowiny. Między tenii ogrodami
nie wielki fruktowy ogródek, w którym
nayduie się drzew jabłonowycb sztuk dwa-
dzieścia cztery у szpalerek niewielki z
agrestu у porzeczek usadzony.

Wysiew zboża różnego we dworze Ra-
kanciskim. Wysiewa się żyta na polu
dwornym beczek 27, w folwarku Kuczku-
ryszkach — 3, jęczmienia—3, owsa—26,
gryki—37а, żyta jarki—6, grochu ХЫ beczki.

Opisanie granicy stwa Rakanciskiego.

Poczyna się granica od kopca rogowego
między dobrami Czarna zwanemi .1. W.
(Jzyża, marszałka pTtu Wileńskiego, â  S/.a-
ternikatni у od t'»y że Czarney, a Ńieimezą"
Osypanego, daley idąc granicą kapituły
Wilenskiey z jlurewiczanii у znowu z Nie-
mieżą z górami z puszkarnią, do artylle-
ryi. przed tym Litewskiey należącą, z
miastem Wilnem у XX-mi Ruskiemi aż
do rogowego kopca XX. kanoników regu-
larnych przy kościele S. Piotra na Anto-
kolu rezyduiących у Х-сіа Franciszka Sa-
piehy, kancler/yca Litt, takoż puszczą tych-
że xięży kanoników regularnych aż do ro-
gowego kopca przez dwór Koyranski zru-
ynowanego do Koyran JWW. Łopacinskich
у prosto do szachownicy wsi Koyran, a
z tamtąd kopcami у ścianą przez puszczę
mimo puszczę Bezdanską aż do Piłwiskiey

puszczy panien Karmelitanek bosych Wi-
leńskich, a z tamtąd aż do kopca rogowego
między Bezdanami, a Rakanciszkami i
PTlwjszkjunTTJęHąćego^ z tamtąd zaś prosto.-
puszczą kopcami, znakami granicznemi у
kleynami czyli ciosami, na drzewach wyra-
żonemi, idąc aż do drogi do Wilczey Jamy,
у przy gościńcu będącego kopca у kleynow,
a z tamtąd aż do dóbr RuJbno J . R . W a -
rakowskiego. z tamtąd kopcami, znakami у
gościńcem Rubienskim, do Wilna idącym,
z pólmili tym gościńcem idąc, z tamtąd
zaś do góry kopca у sosny z kleynami bę-
dące, z tamtąd zaś przez gorę у przez
rzeczkę, Taury zwaną, przeszedłszy oną do
kopca rogowego, przy samey rzece będą-
cego у kleynow granicznych, tam poczy-
nionych, z tamtąd aż do kopca kapitul-
nego, przy którym kopcu у Rubiewska
granica kączv się, a Dziekonska do Kapi-
tuły Wileńskiej należącey zaczyna się. od
tego mieysca prosto idąc aż do gościńca
Bystrzyckiego wszystko znakami grnniczne-
mi у kopcami, a przeszedłszy gościniec By-
strzycki aż do kopca rogowego przy •Dłu-
gim moście będącego, a z tamtąd ścianą
aż do LawarjszelsLciągnie się granica.

Wiadomość o stanie dworu у włościan
starostwa Rakanciskiego.

Storostwo te dosyć iest rozległe, przy-!
graniczą one z wielu possesyami ziemskie-,
mi у starostwami, z powodu zaś tak bli-
skich tychże przygraniczaiących possesyi
doświadcza te starostwo prawie nieustan-
ne у kłótni у sporów o granicę ziemi у la-
sów z różnemi obywatelami. Grunta tego
starostwa są piasczyste-żwirkowate, dosyć
dobre do urodzaiow żyta, co zaś do jarzy-
ny mniey użyteczne. Łąk ma pćjpostat-
kiein, naywięcey zaś siana błotnego, mu-
rożnego zaś bardzo mało. Przez grunta
tego starostwa nieopodal ode dworu pły-
nie rzeka spławna Wilenka, która czyni
possesorowi wygodę co do spławu у ryby.
Lasy w tym starostwie w znaczney są ob-
szerności lec/, iuż wypustoszone, и szcze-
gulniej co do drzewa na budowę у towar
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zdatnego, wszakże na opal ma dwór у
włościanie podostatkiem drzewa- Rodzay

! drzewa znayduie się sosny, brzozy у iedli-
j ny, oraz mieyscoma olszynę znaleść można.

Włościanie teiro starostwa cale są nę-'
dzni, bo ledwo dziesięciu gospodarzy W ca-
ley włości znayduie się takich, którzy re-

igularny uprząż do uprawy roli maią, oraz

Inwentarz starostwa Rakanciskiego z wyszczegulnieniem wiosek, dymów, ludności, opłaty

Wieś Rakanciszki.

Krystyna Ci wińska, s. Jan, o. Elżbieta, parobek Macicy, pastuszka Maudalena
Marjanna Mozyro wą, s. Jan, ż. Stanisław, Tomasz, synowie Лег/у, Kazi-

mierz, с Marianna, Reidna . .
Michał Jasinowski ż., pasierzb Mozyro Jerzy •/.., с Józefa, Anna, Magda-

lena, Hartloinicy pastuch, służąca Rozalia . -
Józef S/.czasny ż., syn Mateusz, szwagier Tomasz, s. Jan, Maciey, с. Те-

ressa, . агіаппа
Jan Pinczuk ż., s. Tomasz ż., Piotr, Jan, с Teressa, Agata, parob. Fran-

ciszek czeladnice Rozalia, Agata Szungielskie
Micłial Palskoyc ż., с Regina, Anna., parol). Jan, pastusz. Marianna z po-

lowy gruntu . . . . . . . . . . .
Dominik Buynicki ż., s. Franciszek, Maciey, Symon, с Marianna. Kata-

rzyna z 2-giey polowy
Marianna, Korbutowic/.owa, s. Jakub, Maciey, zięć Symon Nicdzwiecki ż..

s- Tomasz . .
Andrzey Palskoyc ż., syn Symon, с Krystyna, Teressa, Anna, Marianna .
Bartłomiej7 Zabiel ż., s. Maciey, Jakub, córka Marianna
Jakub Oziewicz ż., córki Ewa, Agata, Marianna, bracia Maciey, Antoni .

Oguł tey wsi .

Kąt n i с у.

Marcin Mozyro •/... s. Symon
Jerzy Palskoyc ż-, c. Anna. Magdalena, Aniela, brat Jakub .
Marcin Wiłczewski ż., s. Wawrzyniec, Jakub, Jan .
Mateusz Oziewic/. ż., wycliowanek Jerzy Janowski . •.
Krystyna Tyryłłowa wdowa, s. Symon, Wincenty, с Anna •

Wieś Sadele.

Maciey Subocz ż., s. Marcin, Jan, Symon, c. Marianna, Teressa, parobcy
Maciey, Józef, czeladnicy Zotia у Katarzyna • .

Dystynkcya gospodarzy.
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dalszy porządek gospodarski у bydło. Do-
my onych zupełnie są opuszczone tak da-
lece, że ani ogrodzenia dobrego koło mie-
szkania, ani dachu na icli chatach, ani też

na dalszym zbudowaniu nie widać, sama
tylko nędza okazuie się. patrząc na to,
trudno iest.teinu wierzyć, aby tam ludzie
mieszkać пюц'іі.

ęzney у powinności wloscianskiey roku 171)8 sporządzony.
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Józef Suchodolski ż„ s. Jakub, Józef, с Anna, opłaca z połowy gruntu •
Agata Suchodolska, s. Jan, Maciey, zięć Tomasz ż., syn Józef, z drugiey

połowy gruntu .

Oguł tey wsi .

Wieś Pupaie.

Michał Wołk ż., s. Maciey z., с Anna, Marianna, Symon ż., Józef, Jakub'
Jan, córki Marianna, Kiystyna, bratowa Krystyna

Jan Czarniawski ż., s. Tomasz, Dominik, Jan, с Rozalia, parobek Jerzy .
Kazimierz Orłowski ż., matka Katarzyna, siostra Marianna, z połowy gruntu

Antoni Burba ż., s. Stanisław, с Krystyna, Rozalia z połowy gruntu .
Marianna Buynicka, s. Jan ż.. Michał z drugiey połowy gruntu .
Andrzey Wołk ż., с Krystyna, Marianna, s. Mateusz Boroda z polowy gruntu
Dominik Januszkiewicz ż., s. Kazimierz, Jan, с Helena z drugiey połowy

gruntu '. . . . . .
Kazimierz Maciulewicz ż., s. Maciey, Mikołay, Jan, с Marianna, Kry-

styna. Ewa,
Dominik Saminowicz ż., pasierzby Jan, Jerzy, pasierzbica Marianna .

Cała wieś rewizyi gruntowey . . . . . . . .

Oguł tey wsi .

Kątnicy w tey wsi.

Bartłomiey Makowski, żona Rozalia «
Józef Kowalewski. żona Agata .
Kazimierz Miscewicz, żona Krystyna .
Maciey Miliszkiewicz ż., s. Józef, Maciey, pasierzby Maciey, Marcin .
Andrzey Oziewicz, siostra Anna, ciotka Magdalena
"Wawrzyniec Godz, żona Elżbieta, s. Franciszek, Kazimierz, с Rozalia •

Ta wieś Pupaie ma dyfferencyą z dobrami Koyrany zwanemi WP-w
Łopacinskich. którzy zabieraią grunta mimo kopce у granice (iak się wy-
żey opisało) na włok trzy, granice są pewne, kopce, kleyna у znaki gra-
niczne są widome, a samy rogowy kopiec włościanie Koyranscy WW. Ło-
pacinskich, który był pod samą wioską Góry zwaną, zruynowali, iednak znaki
bytności kopca znaczne być maią.

Wieś Koyrany.

Michał Mackaniec ż., s. Tomasz, Michał, Antoni, bratowa Marianna, s.
Maciey, Jan, c. Justyna, parobcy Maciey у Symon
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Symon Kiepiarszy ż., s. Symon, c. Marianna, Joanna, szwagier Jan Grob-
lewski, parobcy Maciey у Wincenty

Mateusz Szczasny ż., s. Tomasz ż., Stanisław, Symon, Maciey, córka Roza-
lia, parobek Symon

Stanisław Kiepiarszy ż., s. Tomasz, Marcin, с Katarzyna, Marianna, pa-
robcy Jan у Maciey . . . .

Ogul tey wsi .

Kątnicy w tey wsi.

Maciey Mackaniec ż.. с Katarzyna . . . . . . . . . . .
Józef Sadowski ż-, s. Józef, Tomasz, с Magdalena . . . . .
Agata Kozakiewiczowa, s. Tomasz, с Rozalia, siostra Anna
Magdalena Mackievyiczowa
Krystyna Bernatowiczowa, s. Mateusz, Paweł, Krzysztof

Ta wieś Koyrany ma także dyfferencyą z dobrami I. P-w Łopacinskich
Koyrany zwanemi, którzy zabieraią lasu wzdłuż na pół mili a w poprzek
na kilka stai, od lat kilku iak wdarli się za granicę mimo wyrażność kop-
ców у kleynow czyli ciosów.

Wieś Żwirble.

Jerzy Dedeło ż., s. Mikołay, Jakub, Jan, с Agata, Barbara, parobek Jó-
zef, pastuch Jakub, wnuk Jan Misiewicz, czeladnica Marianna, sio-
stra Agata

Andrzey Żokiewicz ż-, c. Katarzyna, Regina, Rozalia, Magdalena, synowiec
Antoni, s. Krystyna, Marianna Elżbieta • .

Michał Ciunowicz ż-, s. Andrzey, с Agnieszka, Anna, brat Michał, Ste-
fan ż., с Regina, Marianna, Krystyna, parobek Adam

Jakób Bórba ż., s. Symon, Michał, с Agata, Krystyna, brat iego Maciey
W chacie Jerzeiro Dedeły kątnica Magdalena Awinowa, wnukowie Andrzey

у Anna . •"

Ogul tey wsi •

Ta wieś Żwirble ma dyfferencyą z dobrami W. Narbutovyey Łazniki
zwanemi, która w roku 1785 iest zrobiona, pomimo kopców, ściany, kleyna
у znaki graniczne pewne, przez którą przechodząc gwałtownie zabieraią od
sosny kleynowey widłowatey przy Wilczey Jamie kopiec przechodzą у na
włok kilka gruntu zabieraią, włościanom Rakanciskim zboża tratuią.

Wieś Kiwiszki.

Symon Dukiel ż., s. Józef, с Teressa, parobcy Jan Kiewlicz, Jan Balczul,
czeladnica Magdalena . . .

1

1

1

1

1

1
1

- Ą



379

3

2

2

10

3

3

2
2

10

3

6

2

2

16

4

4

3
2

13

4

4-

1

6

3

2

1
1

7

1

2

1

2

6

2

1

1
1

5

3

10

5

6

29

10

8

8
6

32

7

1

1

1

5

2

2

2
1

7

2

8

4

4

19

10

5

4
3

22

4

31

—

20

18

—

19

12

12

12

48

12

12

12
12

48

12

—

52

48

52

200

64

64

64
64

256

80

—

—

—

12

12

36

—

—

12

8

8

8

34

—'

6

6

6
6

24

6

8

7

8

31

—

11

11

11
11

44

7

13

2

13

—

1 
1 1

 
1 

1

68

75

80

301

—

81

81

81
81

324

105

13

2

13

—

—



380 —

Symon Zadranowicz ż-, synowie Adam, Kazimierz, córki Wiktorya, Marian-
' na, Rozalia ' .
I. P. Benedykt G-olgin ż., synowie Felician, Wiktory, córki . Bogumiła,'

Rozalia . . • . . . . .
Tomasz Jonaytys ż., syn Józef, teścia Anna Balcewiczowa, pastuszka Agata
• Balcewiczówna . . . . . . . . . '. . . . " .
Symon Paulukaniec ż-, с Marianna, Anna, Mairdalena, brat Michał ż., s.:

Jakub, c. Ewa,* 2-gi.brat Jakub ż., parobek Marcin . • .
Maciey' Balcewicz ż., s. Jerzy, Jakub, Kazimierz, Piotr, с Katarzyna, Ma-

rianna
Michał Jonaytys ż.. s. Jerzy, Ignacy, córki Ewa, Marianna . .
Symon Balcewicz ż., synowie Andrzey ż., s. Józef, Jerzy, Jakub, Wincenty,

c- Magdalena, brat Franciszek, parobek Symon . . . .
łlaciey Balcewicz ż., с Justyna, Marianna, bracia Kazimierz, Jerzy, ż. Ja-

kub, с Magdalena, opłaca z połowy gruntu . . . . . .
Kazimierz Balcewicz ż., с Teressa, Rozalia, Brygida, matka Krystyna,

szwagier Jakub ż., s. Jerzy, Ludwik, Maciey, Kazimierz z drugiey połowy
Jan Dukiel ż., s. Jerzy ż., s. Jakub, с Agata, wnuk Kazimierz, wycho-

wanka Rozalia, czeladnica Franciszka . •
Jan Koreywo, żona Marianna, syn Maciey, córka Tekla, bracia—Franci-

szek, Józef, Andrzey, siostra Helena . . . . . . .
Cała wieś rewizyi gruntowey -

Oguł tey wsi

Kątnicy w tey wsi.

Jerzy Balcewicz ż., s. Jerzy, Mateusz, с Rozalia, Marianna
Andrzey Stankiewicz ż., c. Magdalena
Marianna Balcewiczowa, s. Tomasz . . . . . .

Ta wieś ma dyfforencyą z dobrami Łazniki zwanemi W. Narbutowey,
która mimo ścianę graniczną kopce pewne, zabiera tey wsi gruntu na dwie
beczki wysiewu żytniego у ustawiczne tymże włościanom przykrości wyrządza.

Wieś Wiluciany.

I. P. Wawrzyniec Łapinski ż.. c. Konstancya, Katarzyna, parobek Jerzy,
czeladnica Marianna . . . . . .

Maciey Kuzmicki i., s. Jan, Andrzey, с Elżbieta, Agata
Kazimierz Grynko %, с Katarzyna, Ewa — z drugiey połowy gruntu .
1. P. Piotr Kondrat ż.. s. Joachim, Stanisław, Antoni córka Marianna . .
Stanisław Dedeło, żona Agata, synowie Marcin, Jerzy, Maciey, с Marianna,

Justyna, Katarzyna z połowy gruntu . . . . . . . . .
Józef Dedeło, żona Anna, syn Tomasz, с Marianna, parobek Stanisław

Stęfanowicz, czeladnica Elżbieta, z drugiey polowy gruntu . . • .
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І. Р. Krzysztof Statkiewicz, po Kaczkowskim pustosz używa . • . . .
Michał Sławinski, żona Anna, s. Stanisław, c. Rozalia, Marianna, brat To-

masz, żona Anna, s. Jakub, drugi brat Jerzy, matka Krystyna, z po-
łowy gruntu z Dukielem .

Tomasz Dukiel, brat Syinon, szwagier Jan Szakuła, żona Krystyna, с Anna
I. P. Franciszek Jankowski, żona Magdalena, synowie Felician, Jakub, pa-

robek Adamowicz, pastuch Józef

Oguł tey wsi •

Kątnicy w tey wsi.

Maciey Dubicki ż., s. Kazimierz, c. Marianna, Salomea
Krystyna Tomaszewiczowa, s. Kazimierz, c. Anna, Marianna . . . .

Od tey wsi a^Szaternikami I. P. Toczyłowski gruntu у łąk więcey
włoki zabiera, granice są pewne, kopca, kleyna, znaki graniczne są ieszcze
znaczne, ale włościanie Szaterniccy popsuli. Toż J. W. Czyż od dóbr swo-
ich Czarna zwanych blisko włoki gruntu zabiera, którego ludzie graniczną
sosnę ścieli у oną spalili, kopiec zaś rogowy od Czarnej, Szaternik, Rakan-
ciszek, Niemieży у od Kapituły Wilenskiey iest dobry" у znaczny. •

Wieś Grygaycie.

Michał Urbanowicz ż„ s. Symop, c- Agata, Donata, parobek Józef. .
Józef Urbanowicz ż., c. Ewa, zięć Krzysztof ż., syn Jakub
Grzegorz Szemetulski ż., s. Dominik, с Marianna, Klara
Mateusz Januszkiewicz ż., s. Stanisław, Krzysztof, с Katarzyna, Krystyna
Jan Urbanowicz, żona Helena, syn Jerzy
I. P. Jerzy Drozdowski, żona Marianna, parobcy Wincenty Michałowski,

Jerzy Drozdowski .
Wawrzyniec Mozyro ż., s. Jakub, zięć Jakub Dedeło ż., с Ewa, Marianna,

parobek Kazimierz, pastuch Jakub Dedeło . . . . . . . . .
Symon Urbanowicz ż., s. Bartłomiey ż., с Teressa, 2-gi syn Adam, An-

drzey, Jakub, parobek Józef Palinski, pastuch Paweł
Teressa Śzyrwinska, s. Maciey ż„ Kazimierz, Jan, szwagier ich Marcin Sin-

kiewicz ż., s. Jakub, c. Katarzyna
Józef Szematulskj, żona Anna, s. Symon, с Tekla
Leon Szematulski ż., s. Józef, Kazimierz, Maciey, parobek Piotr •
Symon Paciey ż., s. Maciey, braci Jan, Bartłomiey, teścia Elżbieta Zabie-

łowa, pastuch Jan, czeladnica Marianna
Marcin Wołk ż., s. Jakub, wychowaniec Symon, parobcy Maciey, Jan, Mi-

chał, czeladnice Rozalia, Marianna, Dorota
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Jerzy Januszkiewicz, żona Anna, s. Symon, с Teressa, Katarzyna, brat
Stanisław, parobek Jerzy Taraszkiewicz

Pustosz po Tomaszu Zabiełu, który wyszedł kryiomo do dóbr kapitulnych
Ponar^ zwanych

Oguł tey wsi . .

Kątnicy w tey wsi.

Michał Palinski ż., с Kozalia, Ewa, przy nim Symon Stankiewicz .
Piotr Konopacki ż„ s. Wawrzyniec, c. Marianna, Rozalia
Jan Ciechanowicz ż., s. Adam, с Katarzyna, Marianna, przy nim Michał

Nowicki ż. . . . •

Zaścianek TataryszM.

Krystyna Kozlowska, s. Stanisław ż., Józef, Symon, pastuch Józef Dorosz-
kiewicz, с Anna

Zaścianek Dolina.

Anastazya Ciunowiczowa, syn Wawrzyniec, ż. Marianna, syn Józef, córka
Agata, 2-gi syn Wincenty, parobek Jan Nowicki, pastuch Jan Toma-
sze wicz, czeladnica Leonarda Cebulska .

Zaścianek Wolowszczyzna.

Symon Balcewicz, żona Justyna, synowie Michał, Jerzy, córki Magdalena,
Anna, parobcy Ignacy Kochanowski, Jan Petrusewicz z połowy grun-
tu opłaca

Agata Balcęwjczowa wdowa, synowie Andrzey, Antoni, Kazimierz, czeladni-
ca Marianna Ancypowa, pastuszka Marianna Woronowiczówna z dru-

, giey połowy gruntu
I. P. Jerzy Hatówski ż., synowie Jan, Mateusz, córka Barbara . . . .

Ogul: tych zaścianków • •

Od tego zaścianku Wołowszczyzna panny Bernardynki Ś-to Michalskie
do folwarku swego Kienna zwanego grunta у puszczę zabieraią у takową
dyfferencyą zrobili w roku 1785, wdarli się gwałtownie do lasów у na 5 kop
brusów, do budowli zdatnych у drzewa opałowego na wozów 200 wycieli
у wywieźli. Granica ma .być pewna, a kopce, ściany, znaki kamienne na
granicy poruynowali у kamienie pobili.
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Zaścianek KuczkuryszM.

Jerzy Hryszkianiec, żona Marianna, synowie Tadeusz, Józef, Jakub, córki
Marianna, Bogumiła, Barbara, parobek Bartłomiey, Mazuraniec. pastuch
Adam

Nowoosiadły Bartlomiey Hryniewicz ż, synowie Лег/у, Tomasz, Mateusz,
c. Justyna na słobodzie do lat 3 . . . .

Pustosz w arędzie I. P. Ptaka

Zaścianek Borowy.

Nowo osiadły Andrzey Dzięga, żona Marianna, synowie Maciey, Stanisław,
Antoni, córki Marianna. Agata słobody, do zabudowania się .

Zaścianek Sunkiełły.

Nowo osiadły Kazimierz Groblewski, żona Marianna, syn Marcin na slo-
bodzie

W zaścianku Tauryskim.

Kątnik Michał Mackiewicz, córki Katarzyna, Marianna, siostra iego Anna
Masłowska

Oguł tych zaścianków . — —

Wieś Skaystery.

Symon Balcewicz ż., synowie Adam, Michał, Mateusz, służąca Ewa •
Jan Woyciechowski ż., syn Józef, с Agata, Magdalena, brat Marcin

ż., córka iego Marianna, parobek Kazimierz, siużebna Rozalia
Krzysztof Żukowski ż., s. Wincenty, с Antonina, Agata .
Jerzy Zubiel ż., syn Symon, с Elżbieta, brat Symon ż., synowie Jerzy,

Krzysztof, Józef, córka Marianna
Jerzy Damulewski żonaty, syn Jerzy, córka Elżbieta
Antoni Filipowicz żonaty, synowie Symon, Jerzy . . . . . .
Jerzy Zubiel żonaty, córka Marianna, brat Jan ż., syn Kazimierz, 2-gi

brat Kazimierz, siostra Rozalia, parobek Antoni . T
Jerzy Karpowicz ż., s.# Maciey, Franciszek, c- Justyna, Rozalia. Kry-

styna, brat Antoni ż., c. Anna, parobek Jakub . . . . .
Jan Kuzmicz ż., s. Tomasz ż., Mateusz, Jerzy, córka Katarzyna .
Kazimierz Karpowicz ż., bracia Jerzy, Mateusz, służebna Magdalena .

Dymy.
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Kazimierz Damulewski ż., s. Krzysztof, c. Ludwika, Krystyna . .
Jerzy Zubiel ż., syn Symon, c. Elżbieta , . . • .
Jerzy Krzysztul ż., syn Tomasz, с Agata, Rozalia, Elżbieta, Magdalena
Krzysztof Tronowicz, syn Jerzy, szwag. Symon ż., córka

•Jakub. Damulewski ż., synowie Józef, Wincenty, c. Agata, Marianna .
Tomasz Zadranowicz ż., synowie Symon, Franciszek, Jan, c. Magdalena,

Krystyna, pastuch A n d r z e y . . . . . . . . . . . .
Krzysztof JBalcewicz ż., synowie Józef, Wincenty, córki Krystyna, Agata,

Rozalia
Pustosz po Bartłomieiu Rudzinie dwór zarabia

Oguł tey wsi . . . .

^ Ta wieś Skaystery ma granicę pewną, kopcami usypanemi ograni-
czającą, iednak pomimo tego J . W. Czyż, były prezydent Ziemstwa Wi-
leńskiego, zabrał gwałtownie gruntu część znaczną, kopcami pooznacżał
mimo wiadomość tegoż starostwa.

Sunimaryusz ogulny wiosek starostwa Rakanciskiego z wyszcze-
gulnieniem dymów, ludności, opłaty pieniężney у powinności włościan-
skicy R-u 1798 sporządzony.

Nazwisko wsiów.

Dwór Rakanciski. .
Wieś Rakanciszki .
Wieś Sndele
Wieś Pupaie
"Wieś Koyrany .
Wipś Żwirble. •
Wieś Kiwiszki. .
Wieś Wiluciany
Wieś Grygaycie .
Zaścianek" Tataryszki
Ditto Doliny . . .
Djtto Wołowszczyzna.
Ditto Kuczkuryszki
Ditto Borowy. .
Ditto Sunkiełły . .
Ditto Tauryski. .
Wieś Skaystery .

Ogul o^ułow .
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Summaryusz intraty roczney starostwa Rakanciskiego R. 1798 sporządzony.

Z gotowego grosza:

Czynszu od włościan Z], gr. Zł.
Podług regestru bierczego 3775 17
Podroszczyzny 275 —
Polesnego" 432 —
Podymnego wybieraiącego na dwie raty. 534 25
Arędy z karczem у szynków 3200 —
Za miód od włościan daiący się plastrami 24 —

Z taxy krescencyi:

Za żyta wysiewającego się na rok bk 32
taxniąc we dwa ziarna b-ka af. 20 . 1280

Za wysiew jarzynny w połowie żytniey
ceny 640

Za siana wozów 60 af. 3 180

gr.

12

efficit 2100 —

Summa intraty roczney 10341

Z tey intraty potrąca się na podymne z
czopowym у młynowym za dwie raty . . . 1232

Zostaie na dochód roczny 9108
Przychodzi więc do opłacanie co'rocznie

z wyż wyrażoney intraty skarbowi Mo-
narchicznemu połowy 5774

12

26
16

22

Nota. Ponieważ pół-podymne przez rząd
naywyższy do podymnego dawnieyszego te-
raz przydane у do opłaty co rok przezna-
czone nie iest w rozlinowaniu tego inwen-
tarza umieszczonym, a z ogułu intraty
potrącone, przeto mocen będzie w- posse-
sor tego starostwa od każdego włościani-
na tab.we pół-podymne wybierać, to iest
włościanin ten, który płacił na rok po-
dymnego złotych sześć, teraz złotych dzie-
więć opłacić będzie obowiązany у w tey
proporcyi od innych włościan wybieranym
będzie.

Powinność włościan starostwa Rokan-
ciskiego.

Włościanie ci, którzy na czynszu у bo-
iarowie siedzą, pańszczyzny nie służą, ale

czynsz у podroszczyznę ogułem płacą, wszak-
że zostawuie się wolność dla teraznieysze-
go possesora robienia z wyż wyrażonemi
włościanami umowy o dni robocze.

Włościanie, pod tytułem ciągli, ci maią
odbyć na tydzień pańszczyzny dwa dni mę-
szczyzna, у kobieta dwa dni, męszc/.yzna z
sprzężaiem " lub pieszą z czym dwór każe
podług potrzeby у według dawnego zwy-
czaiu, latem gwałtów trzy, to iest do żyta
ieden, a do jarzyny dwa odbyć całą siemią
powinni, zostawuiąc iednak dla bespieczę-
stwa od ognia iedną osobę dorodną, prócz
dzieci.

Kobiety do zasiania, zbierania у ple-
widla ogrodów, mycia у strzyżenia dwa ra-
zy na rok owiec bez pans/.czyzny iść ma-
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Tabella obiasniaiąca iak wiele у iakie podatki z starostwa Rakanciskiego na rok
dworna ratami, Marcową v Septembrową, skarbowi lnonarchiczneinu opłacać się powinne.

Podymnego wedle lustracyi 1790 R-u f. 542
Do tego przydaie się podymne ze wsi Skaysterow od

starostwa Ławar. odłączone у maiącey dymów grun-
towych 18, a każdy po /ił. 6 wedle ceny dawniey
byłe у licząc wypada 108

officit . . . . . .

Czopowego wedle lustracyi 1775 R-u
Młynowego wedle teyże lustracyi
Kwarty wedle lustracyi 1789 R-u płaciło się na rok

4517—8
Do które у dodaie się kwarta ze wsi Skaysterow, która

podług wyż pomienioney lustnicyi 1789 R-u czyni
intraty oprócz podymnego zlł. *590, a z tey na
kwartę dawną wypada 295

efficit

Summa ogulna podatków rocznycb, oprócz solarium,,
przy podatkach opłacać się powinnego

Liczba podat-
ków- iakie się
płaciły daw-

niey.

Zł.

650

126
4

4812

5593

gr-

28

8

6

Do tego przy-
dano у opła-
cać nakazano.

Zł.

325

126

962

1414

gr-

28

14

12

Oguł za tym
płacić się teraz

powinnych
podatków.

Zł. | gr.

975

253
4

5774

7007

26

22

18

ią у tę powinność podług dawnych zwy-
czaiow odbywać powinni.

Jak młodzba nastąpi zimową porą na
noc, albo o kurach na pańszczyznę do młó-
cenia przychodzić powinni, a wiosną od
S-o Jer/.ego do Ś-o Michała od wschodu
słońca aż do zachodu panszc/ynę robić
maią.

Stróże tygodniową w kolei iść powinni,
pod czas którey pańszczyzny nie służą ani
też po odbytey straży zszedłszy z oney w
następnym tygodniu" na pańszczyznę pę-
dzeni być nie maią.

Na miesiąc dwa dni szarowarku każdy
odbyć powinien, a te dni maią się obracać
na poprawę dróg, gościńców, grobel у mo-

stów, lub na potrzebę włosci;inską budowy
iakiey, na wywiezienie drzewa, onego obra-
biania, piłowania у zwiezienia kamieni lub
innych materyałow, potrzebnych dla wło-
ścian, a te materyały maią leżeć pod
dozorem w każdey wsi ławników у
woytow.

Panszczyznicy drogi żadney nie maią,
a iesliby dla potrzeby dworu byli wysłani,
wiele dni w drodze bawić się będzie, tyle
dni z pańszczyzny ma być onym potrą-
caną.

Kobiety zimową porą, że nie mogą peł-
nić pańszczyzny, za to prząść maią talki,
na każdego gospodarza czyli na dom pa-
, czesi, pakuł lub konopi wagi maią bvć roz-
dane nie więcey iak funtów 15, a lnu na
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ciękie przędziwo na każdego funtów osim,
co włościanie do S-o Jerzego wyprząść są
obowiązani.

Szlachta trzymaiący grunta, do staro-
stwa tego należące, za który tylko czynsz
czyli arędę pfacą, do żadney więcey powin-
ności nie są obowiązani.

Podymne w proporcyą gruntu ma dwór
od włościan wybierać у one do skarbu w
ratach przyzwoitych wnaszać, a w przy-
padku, że dwór tego podatku w terminie
nie opłaci, ехекисуі woyskowey nie wło-
ścianie lecz dwór ulegać ma у powinien,
równie у czopowe dwór obowiązany w ter-
minie do skarbu wnaszać. Postanawia się,
iż przy odbieraniu samych tylko czynszów
od każdego złotego po groszu iednym dwór
ma wybierać у to osobno do karbony skła-
dać, od którey klucz ma być ieden u woy-
ta włościańskiego, a drugi u dyspozytora
tegoż starostwa. Z takowey karbony maią
być opatrowani włościanie podupadli, lub
przypadkiem ognia ogołoceni a w. posse-
sor sumieniem dostrzegać iest obowiąza-
ny у z takowey karbony nie ma obracać
na swoy użytek, lecz iedynie ku potrze-
bie włościąnskiey. Dyspozytor przy widzu
woyta у ławnika ma odmykać karbonę у
wedle potrzeby wsparcia którego włościa-
nina za wiadomością woyta у ławnika obra-
cać, a nad to osobne regestra percepty у
expensy utrzymywać każdy dysponuiący wi-
nien będzie, a zaś xięga ma być przez sa-
mego possesora konnotowana у z oney
udzielną kalkulacyą dyspozytor każdy uczy-
nić przy indagacyi woytow у ławników wi-
nien pozostanie w. possesorowi, po wzięciu
zaś pieniędzy z karbony w wielości ku po-
trzebie włoscianskiey iteruin karbona ma
b\ć zamknięta у opieczętowana. Przypadek
na karbonę żaden służyć nie będzie, ale
dysponuiący z własnego maiątku winien
będzie odpowiedzieć.

Po wyprowadzeniu takowym sposobem
intraty у opisaniu situacyi tego starostwa
czynie wiadomo W. Władkowi, "że powinien

będzie regularnie opłacać do kaznaczey-
stwa powiatu Wileńskiego kwartę у inne
taryfowe podatki dwiema ratami, to iest
marcową у septembrową po złotych trzy
tysiące pięćset trzy у groszy dwadzieścia
cztery, co uczyni w ogół rocznie siedm ty-
sięcy siedm złotych у groszy osiemnaście
у wszelkie inne Monarsze dochody, leżeli
mkie na potym ustanowione będą, oraz pil-
nować całości granic używaiąc wszelkich
własności tego starostwa tak pus/czy jako
у gróntow oromych у sianokośnych, tak
na swoią, iako у włościańską potrzebę po-
dług praw o starostwach pod rygorem tych-
że samych praw w przypadku uchybienia

20
w czymkolwiek. Dan w Wilnie dnia —z Maia
1798 Roku. Koleski assessor у skarbowey
Litewskiey izby assessor Alexander Grze-
gorzewski. Tadeusz Włodek, possessor do-
żywotni Starostwa Rakanc;skiego.

Изъ инвентарной книги Литовской Скарбоврй Комнс-
сіи за 1793 г. К* 4103.

№ 46—1798 г. 15 Мая.

Инвентарь им нія Головачи Гроднен-

снаго пов та.

Przyznanie Inwentarza na Holowacze
od W I. Klimanskiego W. Wołkowickiemu.

Roku tysiąc siedmset dziewiędzinsiąt
dziewiątego, miesiąca Marca dziewiątego
dnia stirego kalendarza.

Przed aktami ziemskiemi powiatu Gro-
dzieńskiego, stanąwszy obecnie WlPan, Jó-
zef Klimanski, pułkownik powiatu Grodzień-
skiego, inwentarz maiętności Hołowacz w
roku tysiąc siedmset dziewiędziesiątym
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ósmym, msca Maia piętnastego dnia dato-
wany, do prawa wieczyste przedażnego
zrzęcznego teyże maiętności WlPanu Hip-
politowi Wołkowickiemu, sędziemu ziem-
skiemu pttu Grodzieńskiego służący, przy-
znał у to przyznanie podpisem własnoy rę-
ki w protokule przyznań stwierdził, które-
go wyrazy takowe.

Maiętność Holowacze w powiecie Gro-
dzieńskim, parafij Jezierskiey, położona, gra-
niczy od wschodu z Karaszewem, czyli
Osocznikami, Hlinianami, wioskami bywsze-
mi skarbowemi, na południe z Skidlem,
Niekraszami, dobrami bywszemi skarbo-
wemi, na zachód z Kaszubincami, dobrami
Wielmożnego Dankiewicza, sędziego grodz-
kiego pttu Grodzieńskiego, dziedzicznemi
Kaniewiczami, Łazami, w.'oskami bywszemi
skarbowemi; ku pułnocy z Strzelcami у
Bednarzami, takoż wioskami bywszemi
skarbowemi.

Grunta tey maiętności mierne, żyta
przy pognoiach dobrze rodzące, łąki gra-
dowe у błotne, lasy sosnowe у zielone,
ma swoy młyn wietrzny, cerkiew z
wszelkiemi apparatami у prezbiterem. Tych
dóbr obszernieysze niżey opisanie.- Pole
dworskie w trzech zmianach. Zmiana pierw-
sza, oziminą zasiana między lasem Haio-
wiszcze zwanym z iedney, a Długim lasem
z drugiey strony wszerz od ulicy ze dworu
wychodzącey do samey granicy Skidelskiey
wzdłusz ciągnąca się. Zmiana druga ja-
rzynna między lasem Haiowiszcze у rzeką
Kotrą, wszerz od obór у stayni' dworskich
aż do aranicy Kaszubincow wzdłuż przy-
piera. Zmiana trzecia, na ugór przypada-
jąca, między końcem Długieiio lasu у Pli-
skowa z iedney, a rzeką Kotrą z drugiey
strony wszerz od stodoły у zabudowania
dwornego do gruntów włościańskich wsi
Holpwacz wzdłuż ciągnie się; przy tych'
zmianach są ies/.czo poła w różnych mioy-
scach у kawałach czyli rezach położone.

Ogrody у sady. Sad pierwszy zarezy-
dencyą głównieyszą nic wielki nad rzeką

Kotrą, niedawno zaprowadzony, w nim ró-
żne drzewka znayduią się. Drugi przy pie-
karni, w części przez pożar ogniowy zni-
szczony. Ogrody chmielowe: pierwszy w
boku officyny, drugi pod browarkiem. Na
warzywo: pierwszy za officyną, Stare miey-
sce zwany, drugi przy stayni, trzeci pod
piekarnią

Łąki. Pierwsza, Omideniec zwana, pod
gruntami wsi Zalesian, druga na Starynie
rzeczki у Mokroć pud granicą wsi Będna-
rzow, trzecia Horodziszcze przy granicy
wsi Będnarzow z drugiey strony, czwarta
Matoszowka przy teyże łące, piąta Wieli -
ka Luka nad rzeką Kotrą, szósta Krzy-
wula za Bobrowszezyzną, siódma Pohorel-
ka między łąkami Skidelskiemi, ósma Ar-
cimowka do granicy wsi Koniuchow przy-
pieraiąoa. dziewiąta Pastewnik za mostem
między wsią Hołowaczami a dworem, dzie-
siąta Kazusiowszczyzna . za tymże mostem
nad rzeką Kotrą у dalsze pomnieysze łąki
przy poletkach oraz między lasami.

Las. Pierwszy, Hajowiszcze zwany, przy-
piera do granicy Skidelskiey, drugi Długi
las od gruntów dworu Skidelskieso do
granicy wsi Hlinian ciągnie się, trzeci Pli-
skowo zwany, poczynaiący się przy grani-
cy Hlinianskiey bokiem do Karaszewa ma
swoy koniec do łak i zarośli wsi Holowacz
pod granicę wsi Koniuchow, czwarty, Sta-
rzyna у Omieleniec zwany, poczyna się od
granicy wsi Koniuchow, a rozciąga się do
granicy wsi Będnarzow, Strzelców у рої
Zalesianskich, piąty las pomniejszy, Ża-
lesianski zwany, różne drzewo zielone
у sosny maiący między granicami wsi Ła-
zów, Koniewicz у Kaszubincow leżący,
szósty Zarosle у Ługi przy polach у łą-
kach.

Opisanie budynków dworskich. Dwór
w cyrkumferencyi swoiey częścią budyn-
kami,' częścią płotem żerdzianyin у chru-
scianym zastąpiony, do którego' wieżdżaiąc
od Skidła ulica, chrustem wygrodzona, bez
bramy. Dom mieszkalny głównieyszy dre-
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wniany zrujnowany z. dwoma kominami
murowanemi, nad dach gontowy wyprowa-
dzonemi, tudzież gankiem na czterech słu-
pach murowanych wspartym, frontem na
południa śtoiący, do którego sieni z dzie-
dzińca wchodząc, drzwi podwóyne z za-
wiasami, krukami z zamkiem wnętrznym
у klamką do otwierania, w sieni posadzka
ceglana, okien dwa bez szklą, schody na
górę z drzwiami na zawiasach, krukach z
zaszczepką у proboiami żelaznemi. na gó-
rze srzodkiem podłoga у połap z tarcic,
okien cztery, z tych jedno bez szkła, ko-
min szafiasty, drzwi do ganku z zawiasa-
mi, krukami у zamkiem wnętrznym, po
obydwóch stronach przepierzenia z drzwia-
mi ordynaryinemi na zawiasach, krukach
bez zaszczepek у proboiow, okien w dymni-
kach z szkłem pięć, bez szkła iedno; zszedł-
szy z góry do przedpokoiu drzwi z zawia-
sami, krukami, bez zamku wewnątrz, no-
dłoga z tarcic zła. komin szafiasty, piec
z kachli kafowych у białych zruynowany,
kommunikacyą z pokoiem sypialnym maią-
cy, okien dwa bez szkła, drzwi podwoy-
nych dwoie, do sadu iedne, do srzodka
drugie otwieraiące się na zawiasach, kru-
kach z zamkiem wnętrznym; w pokoiu sy-
pialnym drzwi z zawiasami, krukami у
zamkiem wnętrznym, komin szafiasty, okno
iedne z szkłem potłuczonym, alkowa у dwa
gabineciki z drzwiami na zawiasach у kru-
kach., w gabinecikach okien dwa bez szkła;
z sypialnego pokoiu idąc do drugiego po-
bocznego drzwi z zawiasami, krukami у
zamkiem, wewnątrz tego pokoiu komin
szafiasty, piec z kachli zielonych, razem
pokoy sypialny ogrzewający, okno iedno w
drzewo oprawne, drzwi dwoie na zawia-
sach z krukami, zamkami wnętrznemi у
klamkami do otwierania, iedne do garde-
robki, do sieni drugie otwieraiące się, w
garderobce okien.dwa. szklannych potłu-
czonych у drzwi bez zawias do gabineci-
ku, obok alkowy będącego; na druiriey
stronie sieni od weyscia z dziedzińca po.
lewey ręce w pokoiu pierwszym drzwi z
zawiasami, krukami, zamkiem wnętrznym

у klamką. do otwierania, komin szafiasty,
piec z kachli białych, okien trzy bez szkła,
drzwi do pokoiu drugiego na zawiasach
z krukami у zamkiem wnętrznym; w po-
koiu drugim komin szafiasty, piec z kachli
zielonych, okien cztery bez szkła, drzwi
otwieraiące się do przedpokoiu. z zawia-
sami, krukami у zamkiem wnętrznym; w
tych wszystkichjpokoiach połapy turcicowe,
podłogi takież nadpróchni.ile у zruynowa-
ne, w niektórych tynk poopachł, okienu;
u okien czternaście, wszystkie z zawiasami
у krukami. Officyna drewniana, w iednym
końcu od rzeki Kotry podmurowana z ko-
minem iednym murowanym nad dach dra-
nicowy zły wyprowadzonym; wchodząc do
sieni z podwórza, drzwi onlynaryini: na za-
wiasach, krukach z klamką у zasuwką że-
laznemi; w sieni kuchnia z oirniskieni mu-
rowanym, okno szklane potłuczone у scho-
dy na gurę z zamknięciem; z sieni po pra-
wey ręce od podwórza do pokoiu pierw-
szego drzwi z zawiasami, krukami, klamką
у zamkiem ordynaryinyni, we wnątrz ko-
min szafiasty, piec z kachli kątowych,
okien dwa w drewo oprawionych, podło-
ga у połap z tarcic, drzwi wychodzące do
alkierza z potrzebnym okuciem, w którym
okien w drzewo oprawnych «lwa. podłoga
у połap z tarcic; po lewey ręce sieni, wcho-
dząc z podwórza do izby c/.eladney, d;-zwi
ordynaryine z zawiasami, krukami у zam-
kiem ordynaryinym, we wnątrz piec z kachli
zielonych, komin szafiasty z krzyżowym
piecem do pieczenia chleba, podłogi nie-
masz, okien z drobnych kawałków szkła
zrobionych dwa bez szkła, zabite deskami
trzecie, szpiżarnia z drzwit-uni na zawia-
sach, krukach z zamkiem ordynaryiuymi,
oknami dwoma potłuczonemi, z połapem
у podłogą z tarcic. Lodownia za officyna
z drzewa zbudowana, pod dachem słomą
pokrytym, do niey drzwi na biegunach z
zamkiem ordynaryinyni. Loch na konserwą
nabiału w porze letniey, słomą pokryty bez
zamknięcia. Sernik czyli wędlarnia od do-
łu z,dylów w węgły u góry zaś z łat pi-
łowanych w słupy zbudowana, dranicami
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pokryta, drzwi do niey z zawiasami, kru-
kami z zaszczepką у proboiami, we wnątrz
podlona у schody na górę. Szpichlerz na
zsypanie zboża drewniany nie dokończony,
ściany bowiem tylko są złożone, krokwy
postawiono у łaty przybite bez pokrycia,
podłogi у połapu. Stodoła z różnego drze-
wa, na rogu iednym. w węgły, srzodkiem
zaś у w drugim końcu w słupy zbudowa-
na, słomą pokryta, dobra, o iednym toku
podłużnym, a drugim poprzecznym, do niey
wierzey na dwoie otwierających się pięć,
wszystkie na biegunach, u czworgu są za-
szczepki kabłąkowate z proboiami, a u pią-
tych niemasz. Obora w kwadrat z drzewa
okrągłego po rogach w węgły, srzodkiem
w słupy pod dachem słomą pokrytym no-
wo zbudowana, w niey okólnik, drzwi na
biegunach sześcioro у przegrody na bydło.
Stajnia z drzewa okrągłego nowo posta-
wiona, słomą pokryta, drzwi do niey po-
dwoyne na biegunach bez żelastwa, w srzod-
ku przeoryny, żłoby, drabiny у zasiek nie
wielki na siano. Ódryna czyli siennik na
skład siana w węgły у słupy zrzucony,
stary, zły, wrota do niego na biegunach.
Chlewek dreAYniany stary dla drobiu w
węgły zbudowany, pod dachem dranieo-
wyfn złym, drzwi do niego na biegunach
z zaszczepką у proboiem żelaznemi, tu-
dzież z zakrętką drewnianą. Piekarnia czyli
lokacya dla czeladzi nowo z drzewa okrą-
głego postawiona; wchodząc ze dworu do
sieni, drzwi na biegunach, w izbie pieców
dwa piekarnianych, okien trzy z drobnych
kawałków szkła zrobionych, ławy przy ścia-
nach у drzwi dwoie na biegunach, iedne
do sieni otwieraiące się, a drugie do bo-
kowey wychodzące, w którey okienko'ma-
łe; po lewey stronie od podwórza dwie iz-
by nie są dokończone. Browarok nad samą
rzeką К otrą z drzewa okrągłego nowo zbu-
dowany, dranicami pokryty, do niego drzwi
na biegunach z zaszczepką у proboiem że-
laznemi. we wnątrz kotlina czyli horno.
szuszarnia у magazynek na zsypanie mąki

zacierowey; do ściany browarku przysta-
wiona wołownia dla karmienia wołów.

Wychodząc z dworu ku wsi Hołowaczom
most, na rzece Kotrze z poręczami, герегас i
potrzebuiący.

Karczma dworska we wsi Hołowa-
czach z wystawą у zaiazdem z drzewa,
zbudowana, słomą pokryta z kominem ce-
glanym, nad dach wyprowadzonym, w stay-
ni na wjazd у wyiazd wrót dwoie na bie-
gunach bez żadnego żelastwa. W izbie szyn-
kowney drzwi dwoie z zawiasami, kruka-
mi у klamkami żelaznemi, iedne do stayni,
do bokowey drugie, komin kafiasty, piec
z kachli zielonych, у szarych, razem bo-
kową ogrzewaiący, okien szklanych cztery,
z tych dwa są nie całe, stół, ławy przy
ścianach у połap z tarcic, w bokowey okien-
ko małe złe, połap tarcicowy, w rogu bo-
kowey komórka bez zamknięcia z dwiema
okienkami matemi. Przed karczmą posta-
wiony szpichlerzyk mały ż drzewa starego,
drzwi do niego na biegunach- Browarek
do karczmy należący stary, zły, pod da-
chem dranicowym, drzwi do niego na bie-
gunach zle, wewnątrz horno nie dobre.

Młyn wietrzny na słupie sosnowym utrzy-
muiący się pod dachem gontowym złym;
wchodząc do niego po schodach drzwi z
zawiasami, krukami у zamkiem wnętrznym,
w srzodku skrzynia na mąkę, stępy do tłu-
czenia pęcaku dwie у schody w górę wy-
chodzące, na górze kosz do sypania zbo-
ża, kamień wierzchni у spodni z dwiema
wrzecionami żelaznemi, koło paleczne na
wale, okutym dwiema reffami z czopem
iednym, szesciernia, winda do wciągania
zboża," drzwi z krukami у zawiasami, drąg
żelazny do podnoszenia kamienia, młotków
do kucia kamieni dwa dobrych, przebity
na pół trzeci.
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Opisanie -wsi do maietnosci Hołowacz należnych z wyrażeniem chałup, g< spodarzy, ich

Wieś Hołowacze.

Teodor Kors z żoną, córka Katarzyna 9, Anna 6, Barbara 4, Ma-
ryanna 1 .

Brat Symon żonaty, dzieci iego Michał 4, Mikita 1. matka stara,
Siemion Rodak z żoną, syn Jakub 1, córka Praxeda 4, przy
niui wuy Wawrzyniec Jozypc/yk z żoną, siostry żony Marcel-
la 20, Helena 18 . . . . ".

Stefan Jozypczyk z żoną, syn Grzegorz u piersi, córka Konstan-
cya 10, 0x:nka'8, Julianna 4, pasierbica Krystyna 15 .

Teodor Ozobocko ż.. с Julianna 16, Elżbieta 6, przy nim syn
żonaty Teodor . . . . . .

Stefan Borowski ż-, s- Jan 9, Mikołay 2, przy nim zięć Kazimierz
Kucko żonaty, córka iego Taciana u piersi, szwagierka Pa-
raska, wdowa

Teodor Pik żonaty, s. Antoni 9, Gabryol 3,c. Rozalia 13, Agata 4
Stefan Rodak z żoną, s. Mikołay 12, c. Anastazya 18, przy nim

brat Daniło żonaty, dzieci iego Wawrzyniec 7, Andrzey 4,
Anastazya 1 .. .

Maciey S kolenski ż., s. Jan 1, córka Anastazya i i , Katarzyna 7,
Anna 5. bratanek Mikołay żonaty, szwagierka pokątnie mie-
szkaiąca Taciana, wdovya . . . . . . . . . .

Józef Pik z żoną, syn Marcin 10, Tomasz 6, c. Anastazya u piersi
Parfien Owsieyczyk żonaty, с Apolonia 3, Maryanna 1 .
Jakub Hreezyszka ż., s. Eliasz 2, с Anastazya 9, Elżbieta 5, te-

ścia stara
("ypryan Kazimierczyk z żoną, syn Antoni 6, Z-icliaryasz 2, teścia
Grabryel Ozobocka ż., s Mikołay 15, Benedykt 8, Eliasz 5, с Pra-

xeyda 11. Maryanna 1, dziewka służąca Охітка 24, siestrzan
Michał Kors służy za furmana u Klimanskiego .

Bartlomiey Sokolenski wdowiec, с Zofia 18. s. Jan żonaty .
Jan Hreezyszka ż., s. Jan 15, przy nim syn żonaty Andrzey,

córka iego Ewa 6, Agata 3, driiiri syn żonaty Paweł, dzieci
iego Bazyl 2, Anastazya 6. Teodora u piersi . . .

Antoni Chowanski ż., s. Bazyl 2, c. Agata 3, szwagier żonaty
Józef Klinowicz, cór. iego Marcella 8, Krystyna 3, matka
stara
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-ludności, .maiątku, tadzież należących od nich powinności, danin i czynszu pieniężnego-
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J a n Filewicz ż„ s. Mikołay 8, с Maryanna 5, Eudoxya u piersi,
matka żony stara . . . . . . . . .

J a k u b Rodak żonaty, syn Mikolay 7, с. Е уа 9, Tekla 4, stryi
Ostapko z żoną, syn iego Filip 16, teścia stara . • . " .

Adam Chrzanowski z żoną, syn Jan 11, Jakób 3, Gabryel 1, córka
Agata 5, pokątnica Zofia Korsowa z córką Teklą Korecką .

Antoni Czobocko żonaty, s. Kazimierz u piersi, szwagier Onufry 6,
szwagierka BYanciszka 10, teścia Katarzyna, wdowa

Zacharyasz Romanowicz z. c- Katarzyna 7, syn Jan żonaty
karczma dworska ".

Mateusz Milanowski z., s. Piotr 10, Jan 7, Bartlomiey 3, bratowa
Maryanna

Jan Kors ż., с Regina 6, Marcella 1, brat Tomasz żonaty .
Cerkiew drewniana
Zabudowanie prezbitera

Stefan Kazmierczyk z żoną, synowie Józef 11, Toedor 7, Jgnacy
1, przy nim syn Jakob żonaty

Józef Jozypczyk z żoną, synowie Kazimier 18, Jan 16, Mikołay
9, przy nim mieszka syn żonaty Stanisław

Michał Owsieyczyk ż. s. Teodor 11, 'Zmitruk 9, с Tekla 6, Ma-
ryanna 1 « . . .

Bez gruntu mieszka w iedney slosarz niemiec, w drugiey gar-
barz przychodni . .

Na wędrówce ieden Maciey у Bartłomiey Rodaki . . . . .
drugi Andrzey Romanowicz
trzeci Ignacy Kors .
czwarty Andrzey у Jan Wierebieje
piąty Samuel Chowanski *

Efficit w Hołowaczach .

Wieś Zalesiany.

Paweł Żyhak żonaty, s. Andrzey 1, przy nim brat Marcin 10,
siostry Zofia 12, Teodora 5, stryi Michał z żoną, dzieci iego
Paweł 8, Elżbieta 5, Maryanna u piersi, matka stara . .

Samuel Dzieniszczyk żonaty, syn Piotr 8, c. Dorota 19, Wikto-
rya 12, Katarzyna 3

Jan Korecki, с Agata 9, Anna 6, Marcella 1, brat żonaty Teo-
dor, córka iego Anastazya 1, bratanka Franciszka 9 . .

Danilo Kochanowski ż., s. Grzegorz 8, Leon 1, с Agata 5, Ana-
stazya 5, blizniaczki •

Piotr Kondraszuk ż., syn Teodor 8, córki Justyna 20, Аіехап-
dra 16, Maryanna 12, przy nim syn żonaty Grzegorz, syn
iego Bazyl 1
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Jan Owsieyczyk ż., s. Józef 8, bratanki—Махіт 4, Teodora 10,
bratowa wdowa . .

Grzegorz Deniszczyk ż., s. Parfien 5, c. Magdalena 4, Teodora 1
Jan Chowanski z żoną, s. Symon 13, Dominik 7, Michał i , cór-

ka Maryanna 16
Marcin Kors żonaty, syn Alexander u piersi
Grzegorz Kochanowski ż., s. Michał 16, Teodor 13, Piotr 7, c.

Katarzyna 18, Elżbieta 10, Agata 3
Dominik Owsieyczyk żonaty, synowie Grzegorz 6, Kazimierz 3,

Izydor 1 . . . . . . . .
Antoni Owsieyczyk z żoną. syn Zmitruk 10, Adam 5, brat żona-

ty Symon z córkami Teklą 10, Agatą 3
Antoni Owsieyczyk drugi z żoną, syn Filip 10, córki Magdale-

na 6, Maryanna 3, Marcella 1, brat Mateusz żonaty ." •
Stefan Dzieniszczyk żonaty, syn Jan 1, córki Tekla 15, Apolo-

nia 11 . . * . . ". . . . . '.
Karczma stara rozwalona, na nic zdatna . . . . . . .
Na wędrówce Pierwszy Andrzey Owsieyczyk, slosarz .

Drugi Jan Kochanowski
Trzeci Grzegorz Chowanski
Czwarty Kondrasz Deniszczyk, rymarz .
Piąty Siemion Łokcik

Efficit w Zalesianach .

Transport wsi Hołowaczow

In summa w obydwóch wsiach

Ci wszyscy gospodarze siedzą na pólwłoczkach pola.

—

1

1

—

—

1

1

G

G

12

1
1

1

—

1

—

—

1

4

14

18

—

—

—

—

1

—

—

4

8

12

1
1

1
1

1

1

1

1

1

14

26

40

3

2

4

2

4

4

4

3

1 
1

 
1 t

o

44

84

128

l 
co

 co

2
1

4

1

4

5

1 
1

 
1 

co

52

100

152

Prócz powinności pańszczyznowey należą
ieszcze pewne posługi dworowi od włościan,
które się w niżey przepisanych punktach
wyrażaią.

Primo. Każdy gospodarz, na roli sie-
dzący, ffwaltow do żniwa całą swoią sie-
mienistością do roboty zdatną (prócz iedney
osoby, która się dla strzeżenia ognia w
chacie zostać powinna) tyle odbyć iest obo-
wiązaną, ile onych dwór, począwszy od żyta
aż do zupełnego sprzątnięcia krescenoyi
jarzynney z pola, potrzebować będzie. Se-
cnndo. Wartę nocną męską wszyscy w ko-
ley odbywać mąią po dwóch, za dzienną
straż tygodniowie przez męszczyznę odby-

tą przyinmie się panszczysny sprzężayney
dni trzy у kobieciey dni trzy, gdy zaś ko-
bieta przez tydzień we dworze na stróżce
wybędzie, za tę posługę potrąca się tylko
z pańszczyzny dni trzy kobiecich. Tertio.
Pszczoły, którzy maią, połowę od nich inm-
du do dworu dawać obowiązani у bez wi-
dza dworskiego pszczół im podbierać nie
wolno. Qnarto. Do krów doienia, sadze-
nia włoszczyzny у polewania ogrodów ко-
leyno kobiety chodz:ć powinny. Quinto. Pu-
dynme, iakie z Rządu będzie nakazane, ta-
kie włościanie do dworu składać powinni.
Sexto. Czopowe iakie się. opłaca do skarbu,
takie arędarz dworowi zaliczać obowiązany.



— 401

1

1

1

1

—

7

14

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

—

28

57

85

1
1

1

2

1

1

1

13

22

35

1
3

1

1

1

і

3

2

23

29

52

4

•2

4

4

2

3

6

4

52

78

130

3

1

2

1

2

1

2

26

54

80

—

4

4

c
o

c
o

 
co

co
 

со
 

со
 

со
 

со
 

со

42

78

120

со
 

со
 

со
 

со
 

cc
 

co
co

 
co

co

42

78

120

—

3

3

7

2

2

2
2

2

2

2

2

2

4

7

3

1
1

1
1

і

1

і

1

1

14

15

29

—

1

1

2

5
5

5
5

5

5

5

5

5

10

15

25

1
1

1
1

1

1

1

1

1

14

15

29

1
1

1
1

1

1

1

1

1

14

15

29

—

11

51

63

25
25

25
25

25

25

25

25

25

20

10

Mimo wsi wyż wyrażonych dziedzicznych,
do tey maiętności należących, zarabiaią iesz-
cze wioski bywsze skarbowe sąsiedzkie za
psistwiska; powinności ich są wyrażone w
dawnych przywileiach, dokumentach у de-
kretach. Takowy inwentarz inaiętności IIo-
łow.-ic/. przy prawie wieczysto przedażnyni
zr/.ec/.nym .w roku torazuieyszym tysiąc
sietjniset dziewięd/iesiąt ósmym miesiąca
Kwietnia wedle ruskiego kalendarza dzie-
wiątego dnia, a wedle łacińskiego dwó-
dzwstego dnia W- faiści panu Hippolito-
wi Wołków іскіеши, sędziemu ziemskiemu
pttu Grodzieńskiego, ode «nie, niżey podpi-
sanego, wydanym у tegoż czasu w kaneel-

laryi ziemskiey pttu Grodzieńskiego przy-
znanym, sporządziwszy z opisaniem w nim
granic pola, їак, lasów, ogrodów, wszel-
kich zabudowań tak dwornych, karczem-
nych, młynowych, iako też włościańskich,
ich siemenistości, żywioł, czynszów, danin
у powinności, oraz z tym wszystkim tę ma-
iętność Holowacze, iak się w sobie zdawna
miała у mieć powinna, z poddanemi obo-
iey płci, stosownie do prawa wieczysto prze-
dażnego wyż dattą wspomnionego, nic z tey
maiętności nie excy,puiąc, ani wyląezaiąe,
w wieczyste у spokoyne W. Imiści panu
Hippolitowi Wołliowicldemu, sędziemu, na
zawsze dzierżenie ppdaiąc podpisuię sif.
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Działo się w Hołowaczach roku tysiąc
siedmset dziewiędzicsiąt ósmego, msca Maia
piętnastego dnia. U tego inwentarza pod-
pis przy wycisnioney na czerwonym laku
herbowney pieczęci w te słowa. Józef Kli-
manski, pulkow- pttu Grodzieńskiego L. S-

Który to inwentarz przyznany iest, w
księgi ziemskie pttu Grodzieńskiego przyięty
у wpisany.

Ad haec świadectwo o wziętych poszli-
nacli takowe Z tego inwentarza wzięto
od napisania stronic piętnastu po kopieiek
dziesięć, rubel ieden, kopieiek piędziesiąt,
od wpisu stronic tyluż od każdey po ko-
pieiek dwie, kopieiek trzydzieście, poszlin
pieczętnych kopieiek piędziesiąt dwie, wszyst-
kiego rubli dwa kopieiek trzydzieście dwie,
co zaświadczam. U tego świadectwa pod-
pis takowy- Wincenty Sadlucki, ziemski
pttu Grodzieńskiego regent.

Изъ акт. кн. Гродненскаіо Зеискаго суда за 1799 годь,
Jw 0528, л. 3 1 - 38.

№ 47—1798 г. 8 Октября.

Инвентарь части им нія Усц рховъ. принадле-
жавшая Робышамъ.

Akt inwentarza na część Uscierchow,
sławetnym Robyszom wydanego.

Roku tysiąc siedymset dziewiędziesiąt
ósmego, miesiąca Oktobra ósmego dnia.

Na sądach ./ego Imperatorskiey, moś:i
ziem. pttu Bobruyskiego, kadęcyi Ś-to Mi-
chalskiey, przed nami Śtanislawem Woy-
zbunem, sędzią prezyduiącym, Ignacym
Uzłowskim, Ignacym Węsławowiczem, pod-
sędkami, Tadeuszem Szyszko, pisarzem,
urzędnikami ziemskiemi tegoż pttu, sta-
nowszy obecnie patron W. I. Pan Andrzey
Abramowicz, rotm. pttu Rzgo, inwentarz
części wsi Uscierchow na schedę sławe-
tnych Robuszow dekretem sądów exdywi-

zorskicli przeznaczony, w te słowa pisany,
ad acta podał.

Inwentarz części wsi Uscierchy na
schedę sławetnych Robuszów dekretem
sądów exdywizorskich przeznaczony. Dy-
my, prowęt pieniężny, danina, czynsz,
groszowa, popiołowe, podroszczyzna, żyto,
owies-, miód, kury, grzyby, dranie, drwa,
talki, siano, nicie.

Dym pierwszy. Chwiedor wel Sizpn
Kałatusza, żona, syn Ciszko, szwagier
Emelko, czynszu złotych trzydzieście,
popiołowego zloty ieden, groszy pię-
tnaście, podroszczyzny zli. dziesięć, żyta
ośmina iedna, owsa oś mina iedna, miodu
funtów dwa, kur sztuk dwie, grzybów ko-
pa iedna. drani pulkopy, drew wozów sześć,
talek szmk dwie, siana woz ieden, nicieli
pasma iedna. Dym drugi, Andrzey K;ila-
tusza, żona, synowie Iwan, Jaków, córki
Auronia, Pałania, czynszu złotych trzy-
dzieście, podroszczyzny złotych dziesięć, po-
piołowego zloty ieden у groszy piętnaście,
żyta ośmina iedna, owsa ośmina iedna,
miodu funtów dwa, kur sztuk dwie, grzy-
bów kopa iedna, drani pułkopy, drew wo-
zów sześć, talek sztuk dwie, siana wo/. ie-
den, nicieli pasmo iedne. Dym trzeci, Par-
chirn Zubrycki, żona, syn Sciepan. szwa-
gier Cimoch, Dziemid, drugi Harasim,
czynszu złotych trzydzieście osim, popio-
łowego złoty ieden у groszy piętnaście, po-
droszczyzny złotych dziesięć, żyta ośmina
iedna, owsa ośmina iedna, miodu funtów
dwa, kur sztuk dwie, grzybów kopa iedna,
dranic pulkopy, drew wozów sześć, talek
sztuk dwie, siana woz ieden, nicieli pasmo
iedne. Dym czwarty, Iwan Aniskow wel
Warach, żona, brat Sieinion, Andrzey, sio-
stra Matrona, czynszu złotych trzydzieście
trzy, popiołowego złoty ieden, groszy pię-
tnaście, podroszczyzny złotych dziesięć, ży-
ta ośmina iedna, owsa ośmina iedna, mio-
du funtów dwa, kur sztuk dwie, grzybów
kopa iedna, dranic pułkopy, drew wozów
sześć, talek sztuk dwie, siana woz ieden,
nicieli pasmo iedne. Dym piąty, Arciom
Antonowicz, wdowiec, wnuki—Sciepan, Ma-
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ria, Audziucha, Prosia, Katieryna. czyn-
szu złotych dwadzieście ieden, popiołowe-
go złoty ieden у groszy piętnaście, po-
droszczyzny złotych dziesięć, żyta ośmina
iedna, owsa ośmina iedna, miodu funtów
dwa, kur sztuk dwie, grzybów kopa iedna,
dranic pułkopy, drew wo/.ow sześć, siana
woz ipden, nicieli pasmo iedne. Dym szu-
sty, Konon Antonowicz, żona, zięć Iwan
Macha, żona, syn Daniło, Sciepan, czynszu
złotych dwadzieście ieden, popiołowego zło-
ty ieden, у groszy piętnaście, podroszczyzny
złotych dziesięć, żyta ośmina iedna, owsa
ośmina iedna, miodu funtów dwa, kur
sztuk dwie, . grzybów kopa iedna, dranic
pulkopy, drew wozów sześć, talek sztuk
dwie, siana woz ieden, nicieli pasmo ie-
dne. Dymów sześć, latus efficit czynszu
złotych sto siedymdziesiąt trzy, popiołowe-
go zlł. dziewięć, podroszozyzny złotych
szcsdziesiąt. żyta ośmin sześć, owsa ośmin
sześć, miodu funtów dwanaście, kur sztuk
dwanaście, grzybów kop sześć, dranic kop
trzy, drew wozów trzydzieście sześć, talek
sztuk dwanaście, siana wozów .-sześć, nicieli
pasmow sześć.

Opisanie powinności tey wsi. Każdy
chłop, albo żonka s każdego ciągłego dy-
mu, w linij opisanego, z przeiazdem albo
pieszą lub z czym dwór każe zimą у la-
tem przez rok cały w każdym tygodniu
po dni trzy pańszczyzny zasłużyć powinni,
gwałtów trzydniowych sprzężaynych mę-
skich w roku całym trzy, a całą siemią do
zebrania zboża, lub do czego dwór użyie,
zostawuiąc iedną osobę rostropną w każ-
dey chacie dla stroży ognia, według da-
wnego zwyczaju takoż w roku całym sześć
odsłużyć powinni. Pasma, w linij inwęta-
rza wyrażone, maią być długości sążnia
kosego. popioły dawniey у natura znoszą
się, a in locum popiołowego maią płacić
z każdego dymu, to iest od wszystkich
poddanych w tym inwentarzu a szczegul-
nie w linij opisaney po złotemu iednemu
у groszy piętnaście; daninę, okrom popio-
łovy, przez szczegulność wyżey w liniach
opisaną oddawać za nakazem dwornym o

świętym Marcinie stta rzymskiego powin-
ne, a ieśliby tey daniny in natura nie od-
dawali, tedy ceną, dekretem exdywizorskim
przeznaczoną, zapłacić wolni zostaną; stru-
ża tygodniowa podług dawnego zwyczaiu,
gdzie possesor wyznaczy koleyną od tych
poddanych odbywana być powinna. U tego
inwentarza podpis regęta exdywizorskie-
go temi słowy. Takowy inwentarz zgodny
z dekretem exdywizorskim Кг/.yw Łuka-
szewicz, mie. pttu Starod. у regęt sądów
exdywizorskich. Jakowy inwentarz za po-
daniem do akt iest do xiąg ziemskich Bo-
bruyskich przyięty у wpisany.

Изъ актовой книги Бобруйскаго зеискаго суда за 1798
годъ, № 13546, л. 430 — 431.

№ 48—1798 г. 1 Декабря.

Инвентарь казеннаго им нія Ревятичъ съ
фольварками Голлица и Колки, Гродн. губ.,

Пружанскаго пов та.

Inwentarz dóbr skarbowych Rewiatycz
z części pozostałey od oddziału starostwa
Rewiatyckiego natury ekonomiczney, fol-
warków Hollicy у Kołków.

Opisanie zabudowania dwornego.
Folwark Hollica. Jadąc ode wsi Re-

wiatycz, za wsią zwaną Hollica, po lewey
ręce zabudowanie folwarczne, do którego
wiezdżaiąc wrota dylowe na biegunie we
dwóch słupach, od nicli prosto budynek
mieszkalny z drzewa brusowego zbudowa-
ny, słomą pokryty, do sieni drzwi z tar-
cic na biegunie "drewnianym z zakrętką,
zawałem i kluczem do zamykania drewnia-
nemi, vv tey komorze stołowanie z tarcic,
podłogi niema; z tychże sieni po lewey rę-
ce izba mieszkalna, do niey drzwi z tar-
cic na zawiasach i krukach drewnianych,
biegunach, z zakrętką drewnianą, w tey
izbie okien z kawałków szkła w drzewo
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oprawnych trzy, po prawey ręce piec krzy-
żowy warzywny z cegieł murowany i nad
dach wyprowadzony; w tey izbie коїо ścian
law dwie, stołowanie z tarcic, podłoga z
gliny ubita; po prawey ręce komora, do
niey drzwi z tarcic na biegunach zawałem
i-kluczem drewnianymi do zamykania, w
niey okno z szkła okrągłego iedne, stoło-
wanie z tarcic, podłoga gliniana; wyszedł-
szy nazad do sieni, po drugiey stronie izba
bez okien, pieca, i stołowania dla konser-
wy ptastwa, do niey drzwi z tarcic na bie-
gunie drewnianym. Wyszedłszy z budynku
na dziedziniec, po srzodku dziedzińcu stu-
dnia drzewem sosnowym ocembrowana,
przy niey oczep stary do ciągnienia wody
i koryto do poienia bydła; za studnią po
lewey ręce obora w kwadrat nowo przesy-
pana z drzewa brusowego, słomą pokryta,
do niey z dziedzińca wrota podwóyne z
tarcic na biegunach drewnianych z drą-
giem do przymykania; w srzodku kwadra-
towego zabudowania chlewów dużych trzy,
a małych dwa; do dużych chlewów wrót
z tarcic na biegunach drewnianych troie.
do małych ' drzwiczek tarcicznych na bie-
gunach dwoie, w tych wszystkich chle-
wach koło ścian drabiny na karm znaydu-
ią się. Wyszedłszy z obory na dziedziniec,
po lewey ręce irumno nowo postawione z
drzewa brusowego, słomą pokryte, w tym
gumnie po bokach i kacach na krzyż
wrót podwóynych czworo z tarcic na bie-
gunach drewnianych z zawałami, przy ie-

,dnych do wejścia klamka z proboiami że-
,laznymi do zamykania, oraz z zamkiem wi-
szącym i kluczem; we srzodku tego gumna
soch dwanaście, na których dach gumien-

.ny opiera się, około tych soch zastronkow
na zboże, dylami nisko ustawionych, cztery,
a w nich torów dwanaście, tok z gliny
ubity. Wychodząc z gumna, po prawey
stronie odryna z drzewa rzniętego nową,
pokryta słomą, od sążni dwunastu z dwoy-
giem drzwiów podwóynych na biegunach
drewnianych z zawałami; idąc daley dzie-
dzińcem, po lewey ręce szpichlerz z drze-
wa brusowego zabudowany, słomą pokry-

ty, przed nim wzgórek na słupach dre-
wnianych, tarcicami zastolony, do szpich-
lerza drzwi z tarcic na zawiasach i kru-
kach żelaznych z klamką i proboiami że-
laznymi, oraz zamkiem wnętrznym i klu-
czem do zamykania żelaznerni; w tymże
s/.pichlerzu po obu stronach zasieków, dy-
lami wygrodzonych, trzy, pomost tarciczny-
Idąc daley dziedzińcem, w drugiey linij za-
budowania po lewey ręce owczarnia duża,
z drzewa brusowego zbudowana nowa, sło-
mą pokryta, do niey wrót podwóynych z
tarcic na biegunach drewnianych z zawa-
łami dwoie; we srzodku tey owczarni koło
ścian drabiny do karmu znayduią się, oraz
przegrody żerdziami w kilku mieyscach.
Całe takowe zabudowanie płotem żerdzia-
mi ogrodzone.

Folwark Kołki. Z przyiazdu od fol-
warku Hollic brama o trzech słupach z
wrotami podwoyneini z tarcic sosnowych
na biegunach z dyszlem, obok którey fórt-
ka z drzwiami poiedynczemi, z którey idąc
przez dziedziniec po prawey stronie budy-
nek mieszkalny z drzewa sosnowego w
kostkę oprawnego, stary, reperacyi potrze-
buiący, częścią dranicami, a częścią słomą
pokryty, si3ii i izba gospodarska z alkie-
rzem, bokuwką, spiżarnią i komorą z za-
szczepkami у proboiami żelaznemi pięciu,
pieców z kafli zieloney dwa z kominkiem
kapiastyin, z cegły murowanym, takoż z
kominkami przedpiecowemi dwoma z ce-
gły, nad dach wTyprowadzonemi, okien sześć
szkła białego, w drzewo oprawnych z kwa-
terami odpieraiąceini się, z tych nowe w
alkierzu z szyb arkuszowych iedno; po pra-
wey stronie przez sień, pod iednym nakry-
ciem, izba czeladna z komorą, w którey
drzwi poiedynczych tarcic/nych ordynaryi-
ney roboty dwoie z zasuwkami i zakrętka-
mi drewnianymi, piec krzyżowy z cegły
murowany, z kominkiem nad stołowanie
wyprowadzonym, okien z szkła białego
drobnego pięć w drzewo oprawnych, po-
łap z tarcic, podłoga z gliny ubita. Idąc
daley, sernik nowy w cztery słupy, dylami
zarzucony, o dwóch kondygnaciach, drani-
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cami poki^ty, w którym drzwi poiedyn-
czych ordynarynych z tarcic sosnowych na
zawiasach i krukach żelaznych z proboia-
nii i zaszczepkami dwoie. Szpichlerzyk no-
wy z drzewa sosnowego oprawnego wybu-
dowany, snopkami kryty, w załamaniu dra-
nicami przepierzony z okienkiem, w któ-
rym drzwi stolarskiey roboty na zawiasach
i krukach z proboiami i zaszczepkami do
zamków wiszących dwoie, z tych na górny
skład iedne, stołowanie i podłoga tarciczna.
Szpichlerz nowy, z wystawą z drzewa so-
snowego w brusy oprawnego, wybudowany,
snopkami słomianymi poszyty, w którym
stołowanie i podłoga tarciczna, ze składem
górnym i oknem w załamaniu dachowym,
z drzwiami stelmaskiey roboty, na zawia-
sach i krukach żelaznych, z proboiami, za-
szczepką do zamka wiszącego, dwoie.
Szpichlerz srzedni z drzewa sosnowego
oprawnego nowo przesypany, w którym
większa część drzewa nowego, słomianymi
snopkami poszyty z drzwiami tarcicznemi
na zawiasach i krukach żelaznych z za-
szczepką i proboiami dwoma do zamka,
klamką wiszącą iedną, z zasiekami czter-
ma tarcicznemi i podłoga bez stołowania.
Stodoła niedawno wybudowana z drzewa
sosnowego, na pół piłowanego, w słupy za-
rzucona, na szesnastu sochach wsparta,
słomą poszyta, z wrotami na wpół otwie-
raiąeemi się, z tarcic sosnowych na biegu-
nach z dyszlami czworgiem i krato еті
dwoma, z których iedne do zamknięcia
z zaszczepką żelazną i proboiami dwoma
do zamka wiszącego iedne, tok w caley
stodole gliną ubity i reperacyi żadney nie-
potrzebuiąoy. Plewnik z dylów sosnowych,
na pul piłowanych, do stodoły przybudo-
wany z drzwiami tarcicznemi na biegunach
z zaszczepką i proboiami żelaznymi, podło-
ga z tarcic ułożona, słomą pokryty. S/.o-
pa wielka nowo wybudowana z drzewa so-
snowego, na pół piłowanego, w słupy za-
rzucona, słomianymi snopkami poszyta, z
wrotami tarcicznemi na puł otwieraiącemi
się trzema, z których z zaszczepką i pro-
boiami żelaznemi iedne. Szopa druga mniey-

sza na nowo w słupy przesypana z podwa-
linami, oczepami, belkami i częścią drzewa
nowego wzmocniona, dachem nowym sło-
mianym poszyta, z wrotami podwoynemi
tarcicznemi na biegunach dwoma, z tych
z zas/.c/.epką żelazną i klamką oraz pro-
boiami dwoma do zamku wiszącego iedne.
Obora nowa z drzewa sosnowego, mi pul
piłowanego, w słupy zarzucana, slomianemi
snopkami poszyta, w którey chlewów trzy
wielkich z przegrodami na gatunki bydła
z drzwiami tarcicznemi, na pul otwieraią-
cemi się na biegunacb z drągami i z.isuw-
kami drewnianymi Л srzodku zabudowa-
nia teiio studnia nowro wykopana, drzewem
olchowym ocembrowana z żurawiom, kub-
łem i korytem do poienia bydła. W knncu
obory frontem od dziedzińca staynia z drze-
wa takiegoż zabudowana, słomą poszyta, na
koni ośni z przeorynami, żłobami, drabi-
nami, podłogą dylową i drzwiami tarciczne-
mi. na pul otwieraiącemi się na zawiasach
i krukach żelaznych z zaszczepką i pro-
boiami do zamka wiszącego; druga pulowa
tey stayni na chlew stadny przeforsztowa-
na, w którey żłobów dwa, drabin dwie i
przeplatania na gatunki koni z drzwiami
tarcioznemi na biegunach z zaszczepką i
proboiami żelaznymi dwoma do zamka wi-
szącego. Szpichlerz duży z wystawą z drze-
wa sosnowego, stary, reperacyi znaczney
w ścianach i podłodze potrzebuiący, w da-
chu słomianym dobrym, z zasiekami czter-
ma tarcicznemi i drzwiami na krukach i
zawiasach z zaszczepką i proboiami żela-
znymi do zanika wiszącego, w małey odle-
głości studnia druga nową wykopana, drze-
wem olchowym ocembrowana, z żurawiem,
kubłem, wiadrem i korytem. Daley chlew
z drzewa sosnowego przy budynku miesz-
kalnym dla drobiu, stary, w ścianach i da-
chu zupełnie opadły, /.drzwiamitarcicznemi
dwoma na biegunach. Za budynkiem miesz-
kalnym w ogrodzie mtyn nowo zabudowa-
ny z drzewa sosnowego oprawnego, drani-
cami pokryty z załamaniem w dachu tar-
cicami przeforsztowanym, w którym drzwi
z tarcic sosnowych na zawiasach i krukach



— 406

żelaznych z zaszczepką i proboinmi iedne-
mi; w srzodku tego młyna magazyn na
zsypanie zboża z składem górnym w któ-
rym drzwi stelmackiey roboty na zawiasach
i krukach żelaznych z zaszczepkami i pvo-
boiami do zamków wiszących, podłoga i
stołowanie z tarcic sosnowych z okienkami
dwoma. Chlew dla świń z drzewa sosno-
wego oprawnego, nowo zabudowany, słomą
poszyty, w którym drzwi z tarcic sosno-
wych na biegunach dwoie, ściana z dy-
lów rzniętych. Browar z drzewa sosnowego
na puł piłowanego, stary, znaczney repe-
racyi w ścianach potrzebuiący w dachu,
dranicami pokrytym, opadły, w którym
drzwi na biegunach z tarcic sosnowych z
proboiami i zaszczepką iedną, w którym
hornów z cegły murowanych trzy. W koń-
cu browaru studnia nowo wykopana, drze-
wem olchowym ocembrowana, z żurawiem,
kubłem i ryną, w browar wprowadzoną;
daley sadzawka nie wielka dla hodowli pta-
stwa wykopana, w końcu którey słodownia
z nowego drzewa sosnowego na puł piło-
wanego wybudowana, dranicami pokryta,
w którey sień, suszarnia z piecem muro-
wanym z połapem dylowym i tokiom gli-
nianym dla suszenia zboża z drzwiami tar-
cicznemi dwoma, iedne na biegunach z za-
szczepką, drugie na zawiasach i krukach
żelaznych z zaszczepką i proboiami do zam-
ka wiszącego. Całe te zabudowanie dwor-
ne częścią sztachetami, częścią bałaskami,
a resztę płotem chroscianym oprowadzone,
w którym to ogrodzeniu drzwiczki na za-
wiasach żelaznych i krukach z zaszczepką
i wrót na biegunach z tarcic troie.

Extra fundum zabudowania dwornego
za ogrodem budynek ordynaryny z drzewa
sosnowego nie dawno wybudowany, słomą
pokryty, w którym sień, izba, komora,
piec z cegły murowany krzyżowy do pie-
czenia chleba, połap tarciczny, podłoga z
gliny ubita, drzwi na biegunach z tarcic
sosnowych troie, okien z szkła białego ma-
łych w drzewo oprawnych trzy; za budyn-
kiem chlewek o trzech ścianach do tego
przybudowany, słomą kryty z drzwiami na

biegunach. Obok tego budynku kuźnia uo-
wo z drzewra sosnowego na puł piłowane-
go wybudowana, dranicami kryta, z drzwia-
mi na zawiasach, krukach żelaznych z za-
szczepką • i proboiami do zamka wiszą-

cego.

Opisanie karczem w dobrach skarbo-
wych Rewiatyczach po wsiach znayduią-
cych się.

We wsi Postołowie karczma wiezdna,
słomą kryta, maiąca. izbę i komorę z drzwia-
mi na biegunach, okien dużych trzy, mniey-
sze iedne z szkła drobnego w drzewo opra-
wnych, piec z cegieł murowany kaflowy,
drugi krzyżowy do pieczenia chleba z ko-
minkiem i kominem, nad dach wyprowa-
dzonym, stodoła nowo wybudowana z drze-
wa ciosanego, słomą kryta, z drzwiami
tarcicznemi na biegunach, swironek z drze-
wa tartego, słomą kryty, z drzwiami tar-
cicznemi na zawiasach z zaszczepką i pro-
boiem żelaznymi, stołowaniem i pod togą
z dylów wyłożoną; browTar stary, dranicami
kryty, przy którym chlew, słomą kryty z.
drzwiami na biegunach tak w browarze
iako i chlewie tarcicznemi.

We wsi Życzynie karczma wiezdna. z
drzewa rzniętego wybudowana, słomą kry-
ta, z kominem murowanym i nad dach
wyprowadzonym z wrotami do wiazdu i wy-
iazdu na biegunach z zaszczepkami i pro-
boiami żelaznymi, piec z kafli ordynary-
nych z krzyżowym do pieczenia chleba i
kominkiem, okien z szkła ordynarynego,.
w drzewo oprawnych, trzy, stołowanie tar-
ciczne, posadzka z gliny ubita Szpichle-
rzyk dobry z drzewa r/.niętego budowany,
słomą kryty, z drzwiami na zawiasach z
zamkiem wnętrznym i podłogą z tarcic.
Browar z drzewa rzniętego, dranicami kry-
ty, z drzwiami na biegunach icdnemi, hor-
nem z cegły wymurowanym; słodownia przy
browarze pod dranicznym nakryciem z drzwia-
mi na biegunach. Studnia drzewem ocem-
browana z żurawiem, wiadrem i ryną w bro-
war wprowadzoną.



— 407 —

We wsi Barmutach karczma nie wiez-
dna, dranicami kryta, do którey • wchodząc
sień z drzwiami na biegunach, " z sieni iz-
ba z komórką o drzwiach na biegunach
dwoiga, o oknach z szklą ordynarynego
w drzewo oprawnych trzy, a czwarte małe
w komorze, piec z kafli ordynarynych z
krzyżowym do pieczenia chleba, kominem
i kominkiem nad dach wyprowadzonym,
stołowanie tarciczne. Browar przez pul dra-
nicami, a wreszcie słomą kryty z hornem
wymurowanym z cegieł i drzwiach tarci-
cznych na biegunach. Studnia drzewem
ocembrowana, reperacyi potrzebująca z żu-
rawiem i ryną w browar wprowadzoną.

Opisanie dobroci gruntów i sianożęci,
sytuacyi i położenia onych tak w folwar-
kach Hollicy у Kołkach, iako też i we wsiach
do nich należących, tudzież i w części po-
zostałych irruntow od starostwa będących
przy wsi Rewiatyczach, do t\ch folwarków
teraz należących.

Grunta w części pozostałe od wydziału
starostwa, które teraz są natury skarbowey,
położone przy gruntach wsi Rewiiitycz skar-
bowey, podzielone są na trzy połetki: pierw-
szy poletek, idący od granicy starościńskiej'
Rewiatycz, dobroci iest srzedniey, lecz miey-
scami iest zapadły, położenie swe ma ruw-
ne; drugi poletek, w uroczysku Podwincze
leżący ku granicy starostwa Rewiatyckie-
go, dobroci uruiitu w części iest srzednie-
go, w części ku błotu zapadły, a w części
piaszczysty; trzeci poletek za wsią Rewia-
tyczami, przy drodze idącey do folwarku
Hollic, którego położenie iest równe, wraz
ode wsi Rewiatycz, dobroć gruntu iest
srzednia, a zaś idą.c pod zarosle brzozowe
ku granicy Holickiey w części zapadłe i
bardzo niskie, któren poletek potrzebnie
osuszenia rowami. Sianożęcie w różnych
miejscach i uroczyskach są położone, lecz
w większey części błotne. Grunta folwarku
Hollicy są na trzy poletki podzielone; pierw-
szy poletek wedle gruntów wsi Hollic po-
łożony w części iest srzedni, a w części
wcale podły i przypudzisty; drugi poletek,

we srzedzinie gruntów włościańskich poło-
żony, wcale piaszczysty i podły; trzeci po-
letek, ku wsi Karpieszom idący, hleiowaty
i piaszczysty, mieyscoma zapadły. Siano-
żęci ani gradowych ani błotnych w tym
folwarku niema. Grunta folwarku Kołków
podzielone są na trzy poletki: pierwszy po-
letek aur/.ysty w części srzedni, a w czę-
ści większey zapadły i wcale podły; drugi
poletek pode dworem dobroci gruntu w
części srzedni, a w części piaszczysty; trze-
ci poletek od granicy Robackiej, w którym
grunta wcale puste i nie urodzayne. Sia-
nożęci w połowie większey gradowe, a w
części mnieyszey błotne.

Włościan skarbowych wsi Rewiatycz,
od wydziału starostwa pozostałych, grunta
są w części dobroci srzedniey, iednak miey-
scami podle, nie osuszone, zapadłe i niskie.
Sianożęcie ich iedne pomięd/.y gruntami w
cząstkach nie wielkich, a drugie po nad
rzeką Wincera między rużnemi zaroślami,
które są błotniste i osokowato. Wsi Sobo-
lów włościan, o:l wydziału starostwa pozo-
stałych, grunta są położone nad rzeką Win-
cem bokiem lasów Kobrynskich dóbr JW.
Grafta Suworowa, generał feldmarszałka
woysk Uossyiskich, na przeciw wioski Gzer-
niakowa, które grunta są górzyste, borowa-
tę, piaszczyste i same podłe. Sianożęcie na
około rzeki Wieńca w lożach błotne, а po
między zaroślami rożnem i gradowe i tych
obmal maia. Wsi Postołowa grunta dobro-
ci są srzedniey w połowie, a w drugiey
piaszczyste i zapadłe. Sianożęcie maią w
połowie większey błotne, a w mnieyszey
gradowe.

Wsi Życzyna grunta dobroci srzeduiey,
mieyscoma iaś zapadłe. Sianożęci maią w
części gradowe, a w części błotne.

Wsi Barmut grunta dobroci w części
srzedniey, a w części zapadłe i cale podłe,
sianożęcie maią gradowe i błotne.
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Opisanie sytuacyi włościan z oznaczeniem liczby onych i maiątku, tudzież gruntu w cyrkumferencyi

pieniężnym roku 1798 dnia dwunastego m~ca X-bra sprządzone.

Wieś Rewiatycze.

Od oddziału starostwa pozostałe natury skarbowey
ma gruntu ciągłego i płatnego wedle ilości w rubry-
kach wyrażoney, płaci daniny z włoki iedney po zll. 20,
żyta po gar. 40, owsa po gar. 40, chmielu gar. 40,
gęś 1, kur 2.

Z gruntu w zaściankach z morgu po zll. 1 gr. 8.
Józef Hryhorow Czyż, ż. Uducia, s. Kondrat, Hryhor,

Benedyś, Iwan, Stefan, Prokop, с Natalia .
Jakim Hryhorow Czyż, ż. Na sta, s. Józef, Jakim, 1).

Kuprian, ż. Marianna, с Barbara, Hanusia, Nata-
lia, s. Antoś

Józef Prokopow Romanowicz, ż. Nastasia, s. Łukasz,
Ryhor, с Hanusia, Helena, Rypina, b. Piotr, ż. Ha-
nusia, с Охепіа, s. Miąta

Janko Michalkow Gensiewski, s. Petruk, Woyciech, Sta-
nisław, Antoś, с Hanusia, Ulana

Michalko Iwanów Łubko. ż. Franciszka, s. Sylwester,
Gabryel, c. Łucia, Tekla, Aniela. Frań. B. Joa-
chim, ż. Małacha, s. Józef, с Katryna . . . .

Iwan Pawłów Gensiewski, ż. Katryna, s. Petruk, ż. Ma-
gda, s. Prokop, Jaków, с Maryna, Darka, szwr
Marko, ż. Maryna

Stefanowa Gensiewska, wdowa, s. Andrzey, Błażey, Mar-
ko, с Katryna

Dmitruk Malachow Żuk, ż. Taciana, s. Martyn, ż. Anu-
sia, s. Anton, с Ulana, s. Woyciech

Iwan Hrybowski, ż. Anna, s- Tomasz, Dmitruk, Ihnat,
Pawluk, с Krystyna, Охепіа, Br. Andrzey, ż. Охіе-
nia, s. Dominik. Andr. b. Janko, ż. Helena, s. Teo-
dor, c. Zienia, matka Hanusia, wdowa . . . .

Iwan Iwanów Kozak, ż. Małasza, s- Anton . . . .
Dziak morgi płatne trzyma
Arędy z karczem Rewiatycktey, Sobołewskiey у Hol-

ciekiey . .
W dwornych poletkach znayduie się gruntu . . . .

Summa wsi Rewiatycz .

Lud-
ność. Maiątek włościan.
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Opisanie sytuacyi włościan z oznaczeniem liczby
onych i maiątku, tudzież gruntu w cyrkumferencyi
zntiyduiącego się i powinności onych z wyrachowaną
rocznie oraz należącą daniną i prowentem pieniężnym

li-u 1798 dnia т^ msca X-bra sporządzone.

Wieś Sobole.

Od oddziału starostwa pozostałe natury skarbowey
ma gruntu ciągłego i płatnego wedle illości w rubry-
kach wyrażoney płaci daniny z włuki 1-ney po złł. 20,
żyta po gar. 40, owsa gar. 40, chmielu gar. 40, gęś 1,
kur 2, z grun. zaściankowych z morgu po złł. 1 gr. 8.
Aniłrzey Niczyporow Tkaczuk, ż. Zienia, s. Ihnat, Ja-

ków, с Mar
Andr/.ey Józefów Oskirka. ż. Prnzyna, s. Ihnat, Stefan,

m. Anna, c. Matruna
Jakusz Wasilow Omelko, ż. Chwedora, s. Stefan, ż. Ula-

na, c. Matruna, Ohapa, s. Ułas, ż. Helena, c. Eu-
dosia

Semen Wasilow Tkaczuk, ż. Taciana, s. Janko, ż. Ka-
tryna, s. Łukasz, Mikotay, ż. Zienia

Sidor Stefanów Moszko, ż. Opraska, s. Jaków, Teodor,
teszcza Maryna,

Janko Andrzeiow Żotudko, ż. Justyna, s. Ryhor, Syl-
wes., B. ritefan, ż. Охепіа, s. Andrzey, córka Zienia

Ryhor Iwanów Bykowicz, ż. Zienia, siostra Jouchima,
wdowa, s. Jakim. . . . . . . .

Senifii Iwanów Bykowicz, ż. Zienia, s. Sozonty, Roman,
Matwiey . . . . . . .

Andr/.ey Ryhorow Bykowicz, ż. Zienia, brat Wasil, sio.
Pałaszka, s. Andrzey, Onufry, c. Ohapa . . . .

Summa wsi Sobolów . 31

2

3

6

3

2

3

2

1

3

25

16

1417
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2 2650 70 30
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Wieś Postołow.

Ma gruntu w swoiey obszerności włok 11 у Ve,
z tych płatnych osiadłych włok 10 i 3/e a flor. 20 wol-
nych do arendy 8/*» oraz morgów 72, prętów 8, dani-
ny żyta i owsa po korcy 2, gęś 1 i kur 2, jay 10,
talkę iedną.
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;Toraasz Łukianow Żaranko, ż. Hanusia, s. Petruk, с
Praxeda . ' . . '. . • ' . ' . ' . . . .

Jó/.effa Zoludkowa, wdowa, s. Stefan, Denis, cór. Hrypa,
Uryna . . . . г . .

Roman Stefanów Żoludko, s, Dawid, ż. Ohapa, s. Pro-
; kop, ż. Охепіа . . . . . . . .
Omelan Seinenow Szaucił, ż. Matruna, s. Kondrat, с

Hrypina, B. Anton, ż. Ohapa, s. Dmitruk, 'Pawluk,
с Manna . . . . •' . . . . . . . : .

Wasil Chwalono w Karpowicz, ż. Nastasia, s. Maciey,
Stefan. Ruhor, P e t r u k . . . . . . .

Csyp Antonow 'Karpowicz, ż. Maryna, s- Jakub, War-
1 miey, с Ulana, Helena, brat Michałko, ż. Pruży-

na, s. Demian, Wasyl, c. Taciana . . .
Wasil Maximow Karpowicz, ż. Anna, с Tekla
Jaków Махііп Karpowicz, ż. Praxeda, s. Wasyl. Б. Dmi-
' ' truk. lnat.;-Magdalena . . . . . Л •
Pawluk Kusznier, •'/.. Ewa, s. Karp, Osyp, с Sdtomea .
шахіт Chwedorow Grrźybowski, b. Kondrat, Filip. mat.
1 Hanusia wdowa . '• . . . ' . . .
Janko Wasilow Grrzybowski, ż. Agniesza, s. Andrzey,

o. Nastusia. B. Tymosz, •/.. Euducia, с Salomea .
Stefan Wasilow Gmbówski, ż. Taciana, s. Ryhor, Ja-

kim, Maciey, Teodor . . . . . .
Paniło Waskow Tkaczuk, ż. Ulana, s- Tomasz, Ihnat,

с Hanusia, Łucia, pasierzb Elia?z . .' . '.
Dawid Antonow Piesko, ż. Justyna, s. Józef, Adam,

Sein^n, córka Pruzyua, Hanusia, Praxeda ;

Wasil Antonow1 Piesko, ż. Paraszka, s. Wasil, Juzefat,
Jankb, M a r t y n ; С Hanusia • . . . '• ''•• ' .

| l ichałko' Petrow Waszkiewicz, ż. Anna; s. Stefan, с
Praxeda . ' . • ' . . ;• . . . . ' .

Di nitro Bazyluk Kreto wicz, ż. Chwedora, s. Sawka,
Pawluk, Ryhor, Wasil, с P.ruzyna". . . .

Roman Jaskow Żuk, ż. Maryna, c. Tekla, zięć Michał-
ko nówik, ż. Anna, c. Taciana, Dani . . .' ,

Wasil ,0lexieiow Grzybowski, ż. Taciana, s. Daniło, Mar-
tyn, ć. Krystyna, Eudocia '. . .

Petruk Jakubów Kaminski, ż. Maryna, s. Jakub, An-
drzey; c.'-Taciana, Małasza, Uducia, bratowa Uducia,
a. Wasyl, с Klara, Zienia, Pruzyna . . . !- : .

rzey Eazylow Kretowicz, ż. Ohapa, s. Niczypor. De-
nfe, c. Poinicela, ' Br. Chwedor, ż. Euducia, s.
D i i • : • ; • J !
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Mikołay Antonow Karpowicz, ż. Natała, s. Hryhor, Ro-
man, с Olesia, Małasza, Anna, Taciana, zięć Piotr
Tkacz, ż. Hanusia, b. Eliasz . . . . . . .

Roman Andrzeiow Grzybowski, ż. Agata, s. Andrzey,

P o odumarłych trzech gospodarzach rozdano na wieś .
Do arendy Postołowskiey wolno od opłaty trzy ćwiercie

na całey wsi do niedostarczaiącego gruntu włuk
llVe cała wieś płacić powinna

Taż wieś ogułem trzyma morgów płatnych, lecz to w
dyferoncyi zostaią. a ponieważ on у nie używaią, za
tym nio są płatne ' . . . . .

Summa wsi Postolowa .

Wieś Życzyn.

Ma gruntu w swoiey obszerności wluk И у l/ia,
wolne włuk 25/i2 dla przeniesionych chat 6 w używal-
ność oddane w zamian za tyleż bywszych we wsi Wiel-
nikach.
Łukian Stefanów Żarankow, ż. Mar., s. Sylwester, ż.

i Katarzyna, s. Roman, Konstanty, żona Nasta, syn
Janko . . .

Józef Niczypor Zaranko, ż. Pietrusia, mat. Maryna wdo-
wa, br. Jaków, siostry Katarzyna, Małasza, Klara.

Dmitruk Woyciechow Czorny, ż. Ohapa, s. Łukasz, Ta-
deusz, с Domin., Wiktor

Filip Jaskow Wieczyrka, ż. Małasza, s. Nautn, Augu-
styn, Hawryla, Teodor, Hasz с Pałaszka . . .

Martyncza, wdowa, s. Leon, Andrzey, с Pałaszka .
Niczypor Michałkow Juszczyk, ż. Marcella, s. Harasim,

' c. Natała, Tekla, Marysia, Pałasia, В. Махіш, ż.

Mi kita Łysiuk, ż. Zosia, s. Andrzey, Woiciech . . .
Jaków Martynow Kisiel, ż. Nasta, s. Onufry, ż. Zodia,

Wasil, ż. Uducia, s. Anton, Ryhor z- Franusia, c. Ma-
rysia, Semen, z. Palachia

ScMnen Stefanów Łysiuk •/.., Małasza, Br. Madey, m.

Eliasz Wasilow Łysiuk, mat. Zosia, с Taciana, s. Eo-
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Anion Romanów Zol udko, z. Matruna, s. Mikolay, tesz.
: Helena, c- Malas/.a . . • - , . • • / • • —*
"Woyciech Janków Łysiuk, s. Iwan. ż. Chwedora, s. Ry-
: hor, Seliwon, córka Magdalena . ,.. . v . . .•
Wasyl Jwanow Łysiuk, ż. .Praxeda, s.,Mousiey, с N a -
. stusia, sieroty obie, Petruk, Stefan . • .

Mateusz Janków Łysiuk, ż. Taciana, s. Pawluk, Bene-
dykt, Nikon., córka Pąrasza . . . . : . . .

Wasil. Semenow Szmulko, s. Martyn, Hryhor. Micliałko,
cór. Natalia, szw. Onufry, ż. Ulana, с Marysia. .

Andrzęy 1'hwedorow Łysiuk, ż. Hanusia, s. Jlinat, s-
Magda

Ііахіпі Bazilow. Łysiuk, z...Helena, B.Leon, ż^Eućlokia
Iwan Lawkow Łysiuk, ż. Taciana, s. Potap. Semen, с

Chwedora, Óhapa, brat Amelan, z. Taciana, s.
', R y h o r . . . • . • • • • • • • . • • •

Daiiilo Arcimow Derbis, ż. Zienia, s. Tomasz, Dmitrnk,
Iwan

Michał Filipów Łysiuk, ż. Matruna, s. Iwan, Ryhor,. с
Taciana, Zienia, Barbusza. b. Wasil, ż. Katryna,
s. Eilip, іМахіт, с. Hanusia, br. Prokop, ż. Auducia

Semen-Nesterow Someyczuk. z. Katryna, s. Eliasz, .c.
Taciana, Hanusia, B. Demian. ż. Palacha, s. Mi-
kolay, Trochim, mat. Salomea, s. Hauryło, sio.
Parasza

Й а х і т Stefanów. Paraszuk, z. Ewa, br. J a n k o , •
J h n a t Stefanów Paraszuk, ż. Pałachia, s. Demian, Iwan,

c. Maryna.Saloinea, Agata . . • . • • •
Michalko Martynow Kisiel, z. Maryna, s. Jwan, Pawluk,

с Hrypina. br. Matwiey, ż. Ewa . . . .
Iwan Michałkow Grilżęwski, ż, Rypina, s. Jir/ef, z. Pa-

lacha, zięć Sylwester, z. Hanusia, s. Mitruk .
Iwan Wasilow Doroszko, z. Nast.usia. с Zienia, czw.

Doroszko, . .z. Nastasia, s. Tomasz, Niczypor, с
Pruzyna, Hanusia • ' . . . . .

PctAik Łuką^zuk, z. Hanusia, Setnen, z. Matrina, s.
; . Wasil, zi^ć- Parach win, ż-Nat^li,. c-Marysia, Ohapa

Jaków Parasżuk, z. Natalka, s. Andrzey, ż. Praxeda,
с Nastasia. b. ,Jacenty, sio. Zienia . . . .

Andrzey Rubin, s. Uryńa, s. Mikita, Naum. b. Onufry,
.z. Natalka . . . . . . . . . .. • . * •

Janlio Zuk, żona Katryna . •
Ryhor Moszko, z. Ulana, s. Anton .Demian, b. Sidor,

ż. Pruzyna, br. Mitruk, m. Katr
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Leon Żuk, ż. Ulana, s. Michałko, с Hrypina, wychów.
Tomasz

Iwan Wilkowski, ż. Kegina, s. Daniło, ż. Ulana, s. Ław-
ryn, Trochim, с Mar., Dominika

Wasil Wilkowski, ż. Maryna, s. Andrzey . . .
Arendy browamey z karczmy na rok . . .
Taż wieś płaci morgowego

Summa wsi Życzyna .

Wieś Hollica.

Ma gruntu w swoiey cyrcumferencyi włuk 11,
mor-w zasianych 28, prętów 100, z tego włuk 4
płatnych a flor. 20, daniny żyta i owsa pokorcy 2, gęś
1, kur 2, chmielu kor. 2, mórg. a fl. 1, gr. 8.
Petruk Chwedorow Hordziey, ż. Dara, s. Eliasz, Mikita,

Махіш, с. Uducia, Hanusia
Jakim Stefanów Czyż, ż. Ulana, s. Mikołay, Demian,

Michałko, с Hanusia, Nastusia, Maryna . .
Eliasz Harasimow Hohauka, ż. Teressa, s. Daniło, Moi-

siey, br. Iwan, ż. Ewa, s. Roman, Wasil, Andrzey,
siostry Tekla, Parasza, Natalia

Kondrat Prokopow, ż. Katryna, s. Demian, c- Hanna
Оіехіеу Danilow Nelubowicz, ż. Helena, s. Jakim, Iwan,

с Taciana . •
Jakub Martynow Zubaczyk, ż. Maryna, s. Stefan, ż. Eu-

dosia, s. Mikołay, c. Olesia, Pruzyna . . . . .
Nestor Andreiow Czyż, b. Dominik, c- Maryna, Zosia,

Oryna
Hryszko Michałkow Czyż, ż. Parasza, s. Marko, ż. Ula-

na, s. Marko, с Hanusia, Maryna, Katryna, Audo-
cia, Justyna, s. Demian

Chwedor Stefanów Czyż, ż. Rypina, s. Pawluk, Talion,
c. Jawdosia .

Martyn Kondraciuk, ż. Taciana, s. Andrzey, Кар., с
Rypina, Pruzyna, b. Ihnat, ż- Regina, s. Iwan, с
Zienia, mat. Hanusia

Chwedor Daniłow Nelubowicz, ż. Helena, s. Andrzey,
ż. Ohapa, s. Ławryn, cór. Audocia, Dara, Ulana,
s. Оіехі у, ż. Justyna, s. Osyp, с Maryna . .

Petruk Daniłów Horodziey, ż. Ghwedora. s. Janko, Hawry-
ło, с Uducia

Iwan Harasimow Jakusz, ż. Jystyna, b. Jaków, mat.
Hanusia, oyczym Hawryło
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"W cerkwi Rewiatyckiey funduszem nadanego wolnego
od płaty

•Dwornego gruntu wolnego od płaty w Holioy .

Summa wsi Hollic .

Wieś Barmuty.

Ma gruntu w swoiey cyrkumferencyi włuk 5, taż
wieś zarabia w zaściankach morgów 200.
Demian Wieczerka, ż. Nasta, s. Махііп, ż. Palas/.ka, s.

Andrzey . •
Mikita Skoryna, ż. Chwedora, s. Teodor, ż. Audosia, s.

Iwan, Śejnen .
Demian Derbis, /.• Nasta, с Pałasza, Helena, Hrypina,

brat Józef, wdowiec
Aroiom Derbis, ż. Nasta, s. Mikita, Andrzey, Janko,

Petruś, Łukasz
Kondrat Skoryna, ż. Nnsta, c. Salomea, B. Janko, ż.

Magda, s. Adam
Stefan Pliska, ż. Anna, s. Teodor, tesz. Uducia, s. Jó-
, zef, с Mar., Dara, Krystyna .
Iwan Skoryna, z. Malaclm, s. Stefan, Wasil, Omelan,

Onufry .
Roman Derbis, ż. Pałasza, с Taciana, Maryna •
Ruhor Skoryna, ż. Ohapa, s. Stefan, с Ulana, Katry-

na. Taciana
Iwan Skoryna, ż. Nasta, s. Mikolay, ż. Katryna. s An-

drzey, b. Jaków, ż. Chwedora, s. Wasil, Harasim,
Janko, Stefan

Naum Skoryna, ż. Natalka, s. Pawluk, ż. Pałaia, s.
Iwan, Stefan, Józef, b. Ihnat .

Anton Zuk, ż. Agnieszka, с Katryna, Anna, b. Dani-
lo, ż. Pałacha, с Ohapa

Chwedor Zuk, ż. Agnieszka, s. Anton, Pawluk, Ryhor,
с Katryna, Felisia, brat Wasil, ż. Palacha, s. Da-
niło, ż- Audosia

Ryhor Plisko, ż. Helena, s. Pawluk, Saliwon, c. Mary-
na, Anna

Demian, ż. Ohwedora, s. Semen, ż. Chwedor. s. Józef,
Leon, c. Hrypina, Tekla, Barbara

Józef Skoryna, ż. Katryna, s. Mikita, Ryhor, De-
mian
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Semen Tkaczuk, ż. Anna, s. Suprun, Tomasz, Iwan. c.
Maryna, teszcza, Zofia, c. Mar

Sawka Skoryna, ż. Magda, s. Ostajp, ż. Marta, s. Anton,
с Tekla, 2 Pauluk, ż. Kostusia, s. Iwan, с Doini-
cela, 3-ci Janko, ż; Helena, c. Natalia, Oryna .

Taliwon Pliska, ż. Petrunella, B. Matwiey, Arciora, mat.
Chwedora . .' . .

Tomasz Szyliniec. ż. Parasza, c. Tekla, B. Anton, ż.
Katryna, s. Wincenty, с Mała

Filip Żuk, ż. Ohapa, s- Kondrat, c. Maryna, Justyna .
Jaków Skoryna, ż. Klara, с Anna, br. Teodor, siostra

Uducia, matka Ohapa, wdów
Arendy browarney z karczmy na rok
Taż wieś trzyma morgów zaściankowych 200 i płaci

z każdego morga po złotym iednym, efficit . . .

Summa wsi Barmut .
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Opisanie ograniczenia części pozosta-
łych gruntów od starostwa Rewiatyckiego,
należących teraz do skarbowych dóbr klu-
cza Rewiatyckiego, tudzież folwarku Hollicy
ze wsiami,|w'tym obrębie będ^cemi, zwanerai:
wieś Rewiatycze, Hollica, BarmutyiZyczyn.

Grunta wieyskie i skarbowe Rewia-
tyckie pod tytułem ekonomiczne, należące
do klucza Rewiatyckiego, graniczą na
wschód słońca z dobrami ziemskiemi Po-
dosiem, Wininem у Siechniewiczaini, po-
czynaiąc od ściany Tychnowskiey od ka-
mienia nad strumykiem Ossą, w którym
ciągnie się do drugiego kamienia, daley
leżącego na tymże strumyku; od tego ka-
mienia częścią strumykiem, częścią linią
prostą mimo gay Chwoszczowatski, alias
Podkrayne, do mnina należący, zostawu-
iąc ony po lewey, a zaścianki wsi Rewia-
tycz po Drawey stronie do dyfferencyi z
wsią Wininem, która gruntów zaścianko-
wych Rewiatyckich znaczną część używa i
wraz daley się wdziera, lubo się znayduią
pewne znaki graniczne, iako to kopce w
uroczysku Przedzieł i daley znak dębu, wy-
ciętego przez włościan Wininskich, co da-

wne inwentarskie ograniczenia poświadcza-
ią i w tych miejscach ścianą między Wi-
ninem z Rewiatycz;imi opisaną, od tego
dembu do mieysea gdzie się zaczyna stru-
myk Wininka i tym strumykiem idzie aż
do wpadu onego w rzekę Wieniec, na po-
łudnie tą rzeką w gurę do punktu, gdzie
zaczyna się ściana, dzieląca Rewiatycze
starościńskie od ekonomicznych, na zachód
tą ścianą aż do załomu, na gruncie po-
letkowym będącego, od którego do drogi,
idącey z Rewiatycz do Hollicy, ciągnie się
tąż drogą, łamie się do wodoteczy, oddzie-
laiącey grunta Hollickie cd Rewiatyckich,
która to wodo tęcza iest granicą pomiędzy
Hollicą i Rewiatyczami starościiiskiemi aż
do granicy Minkowskiey, gdzie wodoteczą
ciągnie się granica do kopca, na niey bę-
dącego, gdzie iest pienta gruntów Barmu-
towskich i Hollickich oraz Mińskich; od
tego kopca błotem przeciw wody do ka-
mienia na rzece C/.erecianie będącego, da-
ley ścianko prostą do sianożęci Woszczan-
skiey, gdzie się poddani Woszczanscy wdzie-
raią, z kąd drugą wodoteczą do ściany mię-
dzy Życinern a Or.mowem będący, która
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wprost przez uroczysko Lipowe aż do ob-
ręmbu włok Szepluhowskich i kamienia
nad wodoteczą w Pohoni leżącego za te-
miż włokami, od którego błotem Mutwicą
taż łamie się nieco w lewo rękę i ciągnie
się do znaku kopca na sianożęoiach, gdzie
się ztykaią granice Szepluhowska z Podho-
rocką, od tegoż znaku ścianą prostą idącą
pomiędzy gruntami ciągłemi Podhorodzia
i Zycina granica się ciągnie, dyfferencia
wr rogu obrembu Zycinskiego, gdzie się
wyż wspomnione ściany stykać powinny,
zachodzi od folwarku S/.epluh i Podhoro-
dzia, gdzie tak wspomniony dwór iako też
i wieś" Podhorodzie wdzieraią się w nad-
datki wsi Zyczyna, które ieszcze za rewi-
zyi Dinitra Sapiehy są tey wsi wydzielone.
Ńa putnoc taż wieś Zycin linią łamiącą
się mimo uroczyska Horodecka kamienia
do gruntów Dobrowlanskich, które zosta-
wuiąc w lewą, a Zycinskie uroczyska Pi-
szczykały, Rudeizy, Białowież w prawo cią-
gnie się znakiem drogi z zakładami ka-
miennemi do granicy od wsi. Barmutow,
zkąd po za gruntami, tey wsi zostawuiąc
w lewo rękę las Kabacki, Hruszki zwany, a

w prawo obremb Barmutow do Hollickich
gruntów, zkąd pomiędzy Hollicą i grunta-
mi wsi Karpieszow w różnych załomach
ciągnie się dukt do kamienia granicznego
przy gruntach wsi Tychnowicz przy uro-
czysku Hluboki zwanym leżącego," zkąd
po za tym uroczyskiem przytyka granica
do punktu, gdzie obremb Holickiey wsi
Rewiatycz i Tychnów przypiera od wiel-
kiego mchu ciągnie się prosta ściana po-
między gruntami Tychowskiemi i Rewia-
tyckiemi aż do strumyka Ossa zwanego,
zkąd się poczęła granica.

Folwark Kołki. Początek grauicy fol-
warku Kołków bierze się na wschód słoń-
ca pod samemi Onicewiczami w uroczysku
Łazutycze od kamienia na wodoteczy przy
olszynie będącego, od tegoż kamienia tąż
wodoteczą do uroczyska Szudrawki i Piał-
kowszczyzny, gdzie kamień dawniey znay-
dowat się, od tey pięty na południe gra-
nica od Błudnia ciągnie się do uroczyska
Hołubskiego, gdzie znak kopca znayduie
się. od tego punktu do drugiego kopca
nad gościńcem, idącym z Onicewicz do
Karpieszow leżącego, od tegoż punktu taż
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drogą idąc daley znayduie się kopiec trze-
ci w uroczysku Widutrykach nad ługiem,
od tegoż punktu granica iść powinna przez
wspomniony lug i ząrosle prostym trybem
w rpg gaiu Niewizkiego do uroczyska Mi-
kołaszek, lecz tak od wspomnionych. dóbr
Ni wiszę к iako też od Btudnia zachodzi w
tym miejscu dyfferencia znaczna, staro-
stwa bowiem Btudenskie, nie dopuszczaiąc
używalności Kolkom do trzeciego kopca,
wdzieraią się aż do tego punkta, gdzie się
z drugim nad gościńcem znayduią" w pos-
sesyi swoiey tak grunta wydobyto, iako,
też i . znrosle trzyma dotąd, podobnież i
wieś Niwiszcze w zarośle w possesyi Koł-
kowskiey dawniey będące, iak poświadczaią
dawno inwentarskie ograniczenia, używa.
Na zachód słońca folwark Kolki graniczy
ze wsią Kabakami, od którey podobnież
pewney ściany nima do uroczyska Mostycz
brodu, od Mostycz do pożaru do Zamo-
ścia nad brodem у kamieniem na znak
tam będących przy granicy Pioszczanskiey,
zkąd granica zwraca się do uroczyska De-
nisowki, od Denisowki do Drobyczyna od
uroczyska Drobyczyna do mieysca (gdzie
domb graniczny dawniey znaydował się) a
teraz iest spalony, od togo mieysca wodą-
teczą do uroczyska Łazufyez do kamienia,
od- którego dukt granicy był zaczęty.

Wieś Postołow. Na wschód słońca po-
czyna się granica od gruntów Oranowskich
Tolstosteną i ciągnie" się między Swadbi-
uzami, a naddatkami tey wsi, łamiąc się
wprawą ku zachodowi w prostoy liniy ścianą,
kończące poletki do przegonney • włoki,
która na połowie podług dawnego inwen-
tarza z Swadbiczami używać się powinna,
po nad którą wprost linią ciągnie się gra-
nica aż do rzeki Winca, przy ktorey to
linij aż do Tołstoysteny w uroczysko na-
zwane Lodowica iest w dyfferoncyi od
Swadbicz; na zachód prostą ścianą idąc do
włoczney ściany, odgraniczaiącey grunta wsi
Hrycewicz, gdzie zachodzi dyfferencia ze
wsią Hryeewiczami, którey część naddatków
i zarośli wsi Postołowa przywłaszcza sobie,
nie dopuszczaiąc, aby ściany przecinać się

z sobą mogły i zamykać obremb z tey
strony wsi Postołowa, na pulnocz toż ścianą
włuczną do kamienia, w mchu leżącego,,
z kąd wraca się ściana, a naddatkowa wsi
Postołowa idzie wprost do ściany, odirra-
niczaiącoy siągle grunta wsi Woszczańek,
do Oranowa należącey, którą to wieś za-
ścianki Postolowskie w boku włok swoich
zabrała i do tych czas niesłusznie trzyma,
gdzie iest znaczna dyfferencia od Oraiiówa,
na ktorey grunta dawniey przez włościan
Postolowskich wydobyte i zażywane, częścią
odłogiem leżą z przyczyny niedopuszczenia
przez Oranowo ich zażywania, częścią pos-
sydowanę są przez włościan Woszczan-
skich, ściana zaś dawna od tych włok iest
zupełnie znaczna i ciągnie się do wyż
wsponmioney Tołstysteny w uroczysku
Tołstyznitna zwanym nie daleko karczmy
Oranowskiee, od którego punktu dukt gra-
nicy by I zaczynany.

Wieś Sobole. Grunta tey wsi na wschód
słońca ztykaią się z Sobolami, do starostwa
Rewiatyckiego należą_cemi, oddzielone od
nich ścianą, która się zaczyna od granicy
Siechniewickiey i ciągnie się prostym try-
bem do wsi Sobolów, za którą na błocie
łomie się ulewą rękę do uroczyska zwanego
Sporskie, od którego punktu przez uro-
czysko Horodyszcze zwraca się do rzeki
Winca do granicy Swadbickiey i tą rzeką
na pułnoc Sobole graniczą z Swadbiczami,
idąc w gurę aż doTpunktu, gdzie przytyka
do terze rzeki ściana do puszczy Kobryn-
skiey, zkąd tą ścianą i irmomi w rożnych
załomach granica cągnie się aż do dembu
około brodu, od którego ściana prosto cią-
gnie; się do wodoteczy i do punktu, od
którego ściana pierwsza była wyprowadzona.

Opisanie dyfTiTonciow, w dobrach skar-
bowych Rowiatyczach znayduiących się.

Pierwsza dyfferencia pomiędzy gruntami
Rewiatyckiemi a wsią Wininem, należącą
do dóbr ziemskich Siechniewicz iest w
uroczysku Peredieł zwanym, gdzie wspom-
niona wieś Winin. wydobywszy zarosle, daw-
niey do Rewiatych aależące, na grunt oromy
używalność swoią wesrzodelf obrembu Re-
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wiatyckiego posunęła, przeszedłszy ścianą,
która podług okazanych ze strony Rewia-
tycz dowodów i znaków na niey będących
oraz podlag opisania dawnieyszego inwen-
tarskiego, gdzie tęż znaki są wymienione,
powinna bydz granicą od wspomnioney wsi
Winina, takowa ściana zaczyna się od stru-
myka nazwanego Ossa i idąc wprost, oraz
będąc w części granicą niekwestionowaną,
ciąirnąć się powinna pomimo gay Ohwo-
s/.czwacki, należący do Siechniewicz aż do-
znaku kopca w tymże uroczysku Peredieł
będącego, z kąd przez punkt, gdzie daw*
niey był domb graniczny, a teraz ścięty
przez włościan Wininskich, do używalności
znowu Rewiatyckiey i wodoteczy, która
dalszą iest od Siechniewicz granicą dukt
iść powinien, lecz wieś Winin za wspo-
mnionemi znakami co raz daley wdzieraiąc
się i w różnych antraktach formuiąc sobie
granicę, używa tego gruntu dyfferencyine-
go włókę 1, morgów 12, prętów 182.

Dyfferencia druga zachodzi pomiędzy
wsią Zycinem. należącą do Rewiatycz eko-
nomicznych a folwarkiem Szepluhami oraz
wsią Podhoródziem, należącemi do Klucza
Kabackiego do dóbr JW. Graffa Rumiani
cowa. Stan iey iest takowy: wieś Zvcin na
fundamencie rewizyi dawney Dmitra Sa-
piehy dowodzi, że w tym mieyscu nad-
datki iey czyli morgi bydz powinne i twier-
dzi, że od kamienia niekwestionowanego
nad wodoteczą w uroczysku Mutwica zwa-
nym ściana prosto iść powinna aż do kop-
ca w uroczysku Kopani od S/epluh, gdzie
iest pięta gróntow Podhorodzkich i wsi
Zaluzia i że do tegoż kopca ściana prosta
na zachód leżąca, oddzielaiąca poletki Zy-
cinskie od gruntów Podhorodzkich docho-
dzić powinna, folwark zaś S/.epluhy i wieś
Podhorodzie, maiąc swoią w tym mieyscu •
używalność, gninice oka/.uią idąc ku wscho-
dowi ścianą poletkową Zycinską i z tąd ła-
miąc się na nołudnie prze/, zarosło prowa-
dzą do drugiego kamienia, znayduiącego
się na pierwsze у ścianie, idącey do kopca
w Kopani będącego. Takowa dyfferencia
czyni włókę 1, morgów 4, prętów 18G.

Trzecia dyfferencia zachodzi pomiędzy
wsią Postołowem, takoż do Rewiatycz eko-
nomicznych należącą, a dru<rą Iwsią Hryce-
wiczami JW. Graffa Rumiancowa na za-
roślach i wygonie wspólnie przez tę obie
wsie dotąd używanych: wieś Postołow do-
wodzi, że ściana idąca od rzeki Winca po-
między wsią Rygalem, a gruntami Posto-
łowskiemi iść powinna aż pod wieś Hryn-
cewicze do kamienia, niegdyś będącego w
tym punkcie, gdzie druga ściana odgrani-
czaiąca poletki Postolowskie od Hryce-
wickich przedłużona z nią się przecina,
lecz na to żadnego dowodu wieś Postołow
nie złożyła, wieś zaś Hrycewicze twierdzi,
że nie prosto wspomnione ściany iść powin-
ny, ale na ścianie idącey od Winca iest
za tem od kamienia tam będącego do ścia-.
ny poletkowey wsi Postołowa, takoż od tey
rzeki cią^nącey się; takowa dyfferencia w
ogule czyni wlokę 1, morgów 6.

Dyfferencia czwarta iest pomiędzy toż
wsią Postołowem a dobrami ziemskiemi
Oranowem: wieś Postołow okazuie za gra-
nicę ścianę dawną dotąd znaczną od grun-
tów ciągłych wsi Woszczanek, do Oranowa
należącey, po które to ścianę włościanie
Postołowscy w niedawnym czasie używal-
ność swoią mieli, lecz gwałtownym sposo-
bem z oney są wyzuci i takowy grunt dyf-
ferencyjny częścio iest zarobiony przez wło-
ścian Oranowskich. częścią odłogiem leży
у Oranow bez żadnych dowodów granicę
swoią prowadzi przez nadatki Postolowskie.
Ta dyfferencia czyni wtuk 1, morgów 23,
prętów 270.

Dyfferencia piąta takoż pomiędzy tą
włością a dobrami ziemskiemi Swadbicza-
mi iest takowa,, że wieś Postołow utrzy-
muie iakoby ściana nazwana Tołsta, powin-
na wprost od naddatków, ich ciągnąc się
aż do rzeki Winca i że uroczysko nazwa-
ne Lodowica ma do nich należeć, lecz na
to żadnych dowodów nie maią, owszem
tak podług dawnych inwentarskich ogra-
niczeń, jako też rewizyi Dmitra Sapiehi
granicą pomiędzy Swadbiczami i Postoło-
wem bydz powinna przegonna winka tak

5t
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nazwana, a uroczysko Lodowica od niepa-
miętnego czasu do Swadbicz należało, ta-
kowa część gruntu kwestionowana przez
Postolowskiclrwłościan wynosi wl.uk 4, mor-
gów 3, prętów 230. ч •

Dyfferencia szósta zachodzi pomiędzy
gruntami dwornemi, należącemi do folwar-
ku Kołków a wsią Błudniem ,T. W. Grafik
Pastuchowa oraz dobrami ziemskiemi Ni-
wiszczami i wsią Kabakami, należącą do
J. W. Graffa Rumiancowa. Strona Rewia-
tycka na fundamencie inwentarskich ogra-
niczeń oraz świadectw starych włościan
dowodzi, że granica od Błudnia iść powin-
na do uroczyska nazwanego Hołubskie, do
znaku kopca nad drogą z CLicewicz do
Karpieszow idącą znayduiącego się, a od
tego kopca do drugiego w uroczysku Wie-

•lutryhach nad ługiem będącego i dotąd,
dość wyraźnego i znacznego, od którego
to kopca dukt tak gruntów Błudenskich,
iak też Niwiskich iść powinien przez rug
boru Niwiskiego do uroczyska Mikołaszek
prostym trybem przez zarosle, od Mikoła-
szek zaś wróciwszy się wprawo granica ta-
koż od Niwiszek, a daley od Kabak po-
dług okazania ze strony Rewiatyckiey iść
ma prosto do uroczyska' Mostyszek, Brody
zwanego, wieś zaś Błuderi od WZWYŻ wspo-
mnionego kopca nad drogą Onicewicką bę-
dącego, nie pozwalaiąc na drugi kopiec, nad
ługiem leżący, prowadzi granicę we srzo-
dek obrembu Kolkowskiego wróg poletku
srzedniego tychże Kolkow, a ztąd zwraca
drugą ścianę ku rogowi Niwiskiego gaiu
i znaczną część tak gruntów iako też za-

Summariusz opisani sytuacyi
włościan dóbr skarbowych Rewia-
tycz z powinnością, prowentem
pieniężnym, oraz daniną, od nich
należącą z latusów wyprowadzony.
Dobra skarbowe Rewiatycze z fol-
warkiem Hollicą i Kołkami
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rośli pod używalność swoię różnemi czasy
pod garnęła, podobnież i Niwiszc/.e nie do-
puszczaiąc do rogu gaiu i uroczyska Mi-
kolaszek, gdzie niegdyś i kamień grani-
czny miał się znaydować, znaczną część
takoż zarośli i łąk maią w swey possesyi
i żadnych dowodów na pewną granicę nie
złożyły w tymże ciągu i wieś Kabaki w
tym mieyscu, gdzie ich grunta przypieraią
do Kolko wskićh, od uroczyska JMostyszcz
Brodów używaią kwestionowaney części łą-
ki. Takowa dyfferencia w ognie od tych
3-ch majętności czyni włuk 4, morgów 8.

Opisanie sytuacyi czyli położenia dóbr
skarbowych Rewiatycz, folwarku Hollicy i
Kołków.

Dobra skarbowe Rewiatycze z folwar-
kami Holicą i Kołki położone są w dobro-

ci gruntów w większey części podłych i do
urodzaiu bez kosztu i bez forsy niespo-
sobnych. Pozyciya w części większey iest
niska, grunta mieyscoma są letkie i piasz-
czyste, mieyscoma niskie i sopowate, osu-
szenia rowami potrzebuiące, ledwie część
trzecia takiego gruntu znayduie się, która
za lepszą i wcale użyteczną poczytana bydz
może. Lasów żadnych niema, prócz ma-
łych zarośli у gaiow zahodowanych, iedne-
go w Holicy gaiu brzozowego, któren bę-
dzio rozległy" na wiorstę iedną, drugiego
w Horodyszczu, w których drzewo na bu-
dowle zdatne nieznayduie się i innego rod-
zaiu drzewa w onych niema iak tylko brzezi-
na, olszyna i bayraki małe. Położone są te
dobra w odległości od rzek portowych i
dla tego zręczności żadney do handlu niema.

Żyto.

С
К

2

4

12

4

5

10

37

а
er
О

и

і

і

4

6

3

29

D

1 b

Сч\

С

S

2

4

12

4

5

10

37

О Ź

nes

G
ar

ce

14

1

.1

4

6

3

29

є

Chi

Sz
an

ki

2

4

4

—

—

10

i

тііеі

G
ar

ce

І4

1

—

16

—

—

31

n

i

G
ęs

ie

2'A

378

1074

4

5

87«

ЗЗ73

i

да

2

K
u

ry
.

47»

77,

2074

8

10

167*

66
2
/

3

n

T
al

ki
K

op
y

—

—

—

—

—

1

S
zt

uk
i

10

9

23

13

22

34

51

i-

K
op

y

1

1

3

2

3

5

18

a.

г?
-з

S
zt

u
ki

40

30

50

10

40

40

30

G
rz

yb
y

K
o

p
y

10

9

23

13

22

34

111

C
zy

ns
z

Z
ło

te

43

72

200

80

110

•249

747

G
ro

sz
e.

10

15

25

2

22

25

12

Z
ło

te
.

20

4

7

35

200

88

357

P r 0

u

M
or

go
v

G
ro

sz
e

27

З72

15

ге
1
/!

1
/»

—

20

2

w e n t

0

A
re

nd
a

w
ar

n
a

Z
ło

te
.

686

—

400

—

400

500

1986

G
ro

sz
e.

—

—

—

—

—

p i e

0
e

P
o

d
ym

Z
ło

te
.

106

95

244

138

246

360

1178

ti i ę i

ro
cz

ti
e

G
ro

sz
e.

1678

572

Vi

7

29

137«

n 3

O)

C
zo

pó
w

Z
ło

te

20

—

10

—

10

10

51

є

а

G
ro

sz
e.

20

—

10

—

10

10

20

Z
ło

te
.

876

172

862

253

957

1209

4320

— ̂
в 1

G
ro

sz
e.

27

5

25

29

14

24

17

S
ze

le
ng

i

—

IV.

1

—

—



— 428 —

. Opisanie powinności włościan dóbr skar-
bowych Rewiatycz, iakie do tych czas w
inwentarzu lustratorskim znaydowały się.

1-mo. Wszyscy poddani, w powyższych
wsiach wyrażeni, nie z gruntu ale z cha-
ty pańszczyzny trzy dni z czym dwór roz-
każe odbywać powinni.

2-do. Na stróże do dworu koleyno z
chaty chodzić maią, pod czas którey pań-
szczyzny odbywać nie powinni.

3-tio. Warty nocne do dworu z chat
koleyno odbywać maią.

4-to. GUyałtów wedle dawnych zwycza-
iow dwanaście na rok to iest sześć całą

siemią do żniwa i siana, iedne tylko osobę
w chacie zostawiwszy do strzeżenia ognia,
a drugie sześć na inne gruntowe potrzeby
po iedney tylko osobie z chaty i z iedną
uprzężą odbywaią.

5-to. W drogi i do młyn u powinności
ustanowioney nie ma, ale z pańszczyzny
ieżdżą i wiele się dni w drodze bawią, ty-
le dni pańszczyzny potrąconey mieć po-
winny i powróciwszy z drogi odsiaclać
maią.

6-to. Od pszczół w rubrykach wyrażo-
nych miód połowiczny i wosk do dworu,

Tabella wysiewu sześcioletniego z dóbr skarbowych
titulo ekonomicznych Rewiatycz z regestrow ekonom-
skich sporządzona.

Wysiew w roku 1791 . .

1792

1793 . .

1795

1796 .

1797 .

S u m m a .

Tabella namiaru z sześcioletniego wysiewu z tych-
że regestrow sporządzona.

Namiar w roku 1791

1792

1793

1795

1796

1 7 9 7 '

S u пі пі а .

Ż y t o .

Ozime

21

30

29

28

30

31

171

80

112

72

112

104

106

1

3

1

3

2

1

9

14

7

337

872

18

589

18

30

35

12

9

23

31

32

Jare

18

9

9

15

27

18

9

27

27

17

P s z e n i c a .

Ozima..

AS
N
O
O)

J2

12

o
u

. bo

2

18

27

18

772

772

21

21

10

16

34

12

Jara

o
o
i-l

ci
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' podbieraiąc one przy widzu-dwornym, bez
krzywdy obustronney dawać powinni. ,

7-mo. Czynszu z wluki po zlł. 20 z
morgów zaściankowych po złł. 1 gr. 8 do
dworu w terminie Ś-tey Pokrowy Russkiey
wnosić powinni.

8-vo. Dań z gruntu to iest z włoki
iedney żyta po gar. 40, owsa po gar. 40,
przy tym po gasi 1, kur 2 o tymże termi-
nie Pokrowy Russkiey oddawać maią.

9-no. Seorsive też wsie Rewiatycze, So-
bole i Hollica, że blisko puszczy mieszka-
ią, chmielu z wluki iedney po gar- 40 z
każdey chaty, grzybów po kopie iedney po-

dług dawnych zwyczaiow dawać iest ich
powinnością.

10-ino. Wszyscy poddani tychże wsiów
nie z gruntu, ale z chaty po talce iedney,
cięko wyprzędzioney z lnu własnego i po
10 jaiec dawać powinni.

Nota. Na odbieranie dziakła od wło-
ścian zostawione są miary opieczętowane
wymierzone i zregulowane, z których iedna
we dworze, a takież podobne we włości
dla regularnego dziakła i żeby takowe
dziakło większą miarą odbierane nie było
przez dwór naymocniey zastrzega się.

Jenczmien.

zk
i

ca
Xl

10

9

9

9

9

9

58

31

29

28

29

25

31

175

O1

4-
е

1

2

2

2

1

3

2

2

1

1

3

3

1

1

•c
e.

ga
i

—

27

27

—

27

27

_

22

9

25

25

27

32

Owies

zk
i

15

15

15

15

14

15

91

48

42

46

50

58

45

371

o

4-
е

f

Ł

с

1

—

—

2

—

—

3

3

2

2

о
а

ga
i

1

18

16

18

25

18

24

18

6

—

4

•53

ЗО

19

Gryka

zk
i

О

1

1

1

2

2

2

10

4

2

2

5

6

6

26

0)

4-
е

2

—

—

—

2

1

2

1

1

2

—

2

•е
е.

СЗ

—

8

8

14

18

12

27

9

8

30

12

—

14

Groch

zk
i

ID
X l

4

2

2

2

1

1

1

11

о
о

3

2

3

2

2

3

—

3

—

1

3

—

2

2

о
о
сі
сО

27

3

32

2

2

30

9

9

6

20

5

6

19

Bob.

zk
i

0)
Xl

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

4

Z)

о
-і

1

1

—

а
о
сЗ
ЬО

27

—

6

33

30

1

2

3

3

2

2

24

18

31

31

5

20

315

2 12

Soczawka

:z
ki

X l

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4-
е

—

—

—

—

—

-с
у.

сз

to

—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

Prosso

;z
ki

.

Xl

—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

o

4-
е

—

—

ce
.

ci
ЬО

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:z
ki

.

CD
Xl

—

—

—

—

—

—

1

——

—

—

—

1

1

4

Len

o
o

1*

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

1

—

—

2

o
o
c3
ЬО

—

—

4

17

—

—

21

14

8

31

1

—

9

27

Konopie

zk
i

CD
Xl

1

.

2

4-
е

—

. 1

1

—

—

—

—

1

2

1

1

1

2

2

ci
ЬО

18

7

16

1572

1572

24

24

6

5

34

27

24

6

30

Ukosy
siana

G
ra

do
-

w
e.

bł
ot

ne

Wozv

—

—

—

—

—

—

175

175

150

130

108

120

858

—

—

—

—

—

—

—:

200

200

200

152

128

132

1012



— 430 —

Summariusz srzedniey proporcyi z wysiewów i namiarów sześcioletnich
tey na rok ieden tak wysiewu iako też i urodzaiu raźnego gatunku zboża.

wyciągnie-

Wysiewy i urodzaie 6-nie zboża
różnego gatunku.

Summariusz
wysiewu sze-
ścioletniego

M
N

o
-a

171
3
3

58
91
10

4
1
1
1

—

o
o

3
3
2
2
2
2

—
1
2

—

—

Ф

u
s-tci
ЬО

18
6
6

—
24
12
30
24
21
24

—

Summariusz
11**лZbrylili (л ГТґ\
UiOU^dlU O~gO

rr ł u ГТҐ\ 41 f TTz tego wy-
siewu.

u
z>

.a

589
9

12
175
271

26
11

4
4
2

—

o
-V

u
t*
c3
tO

1
2 32
317

— 12
132
219
214
2
2
2
2

—

19
12
27
30

—

Summa uko-
su siana sze-
ścioletniego.

ĆS"?
o

O

X>

wozy

—

—

——

—

858 1012

Proporcia 6

Proporcia
wysiewu na

rok ieden

M
u
Ф

, Q

28
—
—

9
15

1
—
—
—
—

—

o

2
2
2
3
1
3
2

—
1

—

—

o
o
І-,ej

ЬО

•21
19
13
—

4
2

29
34

3V2
28

—

rzednia na rok ieden.

Proporcia w ro-
dzau ziem na rok

o
o
x>

98
1
2

29
45

4
1

—
—
—

—

ieden.

2
u

•4е

1
2

—
—

1
1
3
3
3
1

—

2
01)

ЬО

5 74 Vi«
207Wi«

2
35 4 1 / '

372
1674 716
277.6

2
474

29

—

Proporcia
ukosu siana

na rok 1

gg

S-S

a
0

wozy

—

—

—

—

—

—

143

—

—

—

—

—

1687»

Zboże różnego gatunku.

Zboże: Żyta ozimego. •
Żyta jarego. . .
Pszenicy . . . .
Jęczmienia . . .
Owsa
Gryki
Grochu
Bobu
Lnu
Konopi
Ukos siana grado-

wego i błotnego

Opisanie ceny poniżey wyrażonych produktów rożnego rodzaiu, wedle ktorey intrata
dóbr skarbowych Rewiatycz dochodów liczona iest.

Zboże у produktu różne.

Żyta beczka iedna № 1
Pszenicy beczka iedna № 1
Jęczmienia beczka iedna № 1 .
Owsa beczka iedna № 1
Gryki beczka iedna № 1
Grochu beczka iedna № 1
Bobu beczka iedna № 1
Soczewki beczka iedna № 1
Prossa beczka iedna № 1
Siemienia lnianego beczka iedna № 1 .

— konopnego beczka iedna № 1 .

Złote

20
28
16
12
16
20
20
20
20
20
20

C e n a

Grosze

___

—

___

___

Szelągi

_ _

_

— '
__

•
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C e n a .

Siana gradowego woz ieden №
— błotnego'woz ieden № 1

Chmielu beczka iedna № 1 . .
Talki sztuka iedna № 1 . •
Grzybów kopa iedna № 1 .
Ptastwo eąsi sztuka iedna JNa 1

Ішгу sztuka iedna № 1
; Jaiec kurzych коре iedno № 1

Złote.

— —

4
2
9 .

—

1

Grosze.

—
—

15
15
20
10
—

Szelągi

—

—
—
—

—

—

sporządzony.

Wysiew

sześcioletni

Próporcia wy-
siewu z sze-
ściu lat na
rok ieden.

Dobra skarbowe Rewiatycze.

Z wysiewu: Żyta ozimego . . .

Żyta iarego

Pszenicy . . . . . . .

Jęczmienia

Owsa

Gryki

Grochu

Bobu .

Lnianego siemienia .

Konopnego siemienia

Za ogrody warzywne

Trzy ziarna
na intratę

roczną
Cena

Intrata

roczna.

Złote і /До te
Gro-

sze

Sze-

lągi

171

58

91

10

18

6

6

24

2І12

30

24

21

24

28 221

19

2il3

2!

85

1

1

29

45

29

34

28

1

27

21

12

6

15

30

310

12

20

20

20

16

12

16

20

20

20

20

10

1718

37

49

468

550

84

42

14

16

11

10

22

27

17

17«

20

2

5

11

20

IV-

17«
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Z ukosu siana grądowogo

błotnego .

S i a n a w o z y .

858

1012

12672

1687г

1267«

16872

Z dani od włościan: Za żyta beczka 97* garcy 29, beczka a fl. 20
efficit zlł. 189 gr. 22/3 7e . . .

Za owsa beczka 97* garcy 29, beczka a fl. 12
efficit złł. 113 gr. 127» 7e .

Za chmielu beczek 27* garcy 31, beczka a fl. 9
efficit złł. 24 gr. 15 . . .

Za talek sztuk 111 sztuka 1 a fl. gr. 15
efficit zlł. 55 gr. lo ." . .

Za grzybów kop 111 kopa a fl. gr. 15 efficit
zlł. 55 gr. І 5 . . .

Za gęsi sztuk 332/s 7s sztuka a fl. gr. 20
efficit złł. 20 . . .

Za kur sztuk 662/з l/% sztuka a fl. gr. 10
efficit zlł. 20 . . .

Za jay kurzych kop 18 sztuk 30 kopa a fl. I
efficit zlł. 18 gr. 15 . . .

Gotowego grosza: Czynszu od włościan złł. 747 gr. 1 2 . .
Morgów od włościan zlł. 357 gr. 2 . .
Arędy z karczem od arędarzy złł. 1986 . . .
Połoynego od włościan za pszczoły pni 94 od.

pnia a fl. 1 złł. 94 .

Summa intraty roczney zlł. poi. •

Cena

Złote.

4

2-

efficit

efficit

Intrata roczna

Złote

506

337

496

3184

7527

Gśo-
sze

15

14

Sze-
lągi

17«

per expressum summy intraty
roczney dóbr skarbowych Rewiatycz w ogu-
le złłotych polskich siedm tysięcy pięćset
dwadzieścia siedm, groszy pięć szeląg ie-
den у cztery szustych części szeląga.

Kommissya lustracyina starostw powia-
tu Prużanskiego takowy inwentarz dóbr
skarbowych Rewiatycz części od starostwa
Rewiatyckiego nozostałey natury ekonomi-
czney sporządziwszy у ony dostatecznie •
zweryffikowawszy podpisuie. Dan na sessyi

,„„„ . . ^ , pierwszego
roku 1798 m.esiąca Decembra ^ ^ ^ ^

dnia w Prużanney.
Felicyan z Konopnice Grabowski, mar-

szałek pttu Prużanskiego mp. Bruno Pu-
słowski, cliorąży pttu Prużanskiego. Зем-
скій Коммисаръ Левъ Андроновъ, Se-
kretnrz Koinissyi Lustracyiney starostw
powiatu Prużanskiego Wincenty Górski.

Изъ акт. кн. Гродненскаго Зсмскаго суда за 1797 год*ц.
№ 11444, л. 1440-1454.
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№ 49—1798 г. 15 Декабря.

Инвентарь им нія Котлово въ Новогруд-
скомъ воеводств . принадл. Франциску

Войниловичу.

Akt inwentarza dóbr Kotłowa J. W.
Franciszka'Woyniłowicza, instygatora W.
W. X. Litt.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
dziewiątego, miesiąca Oktobra dwadzieste-
go siódmego dnia veteri stilli.

Przed aktami ziem. pttu Nowogr. sta-
waiąc osobiście jaśnie wielmożny Imśó pan
Dominik^ Narbut, woyski Lidzki, kawaler
orderu Ś-go Stanisława, jako opiekun od
sądn irłłgo Littgo przydany, inwentarz dóbr
Kotłowa z przyległą wioską Mądzin zwaną
do dziedzictwa" zeszłego .[. W. Franciszka
Woyniłowicza, instygatora woysk W. X.
Litt., przynależnych z rzeczą w onym we
strzedzinie dostateczniey wyrażoną, do akt
podał, którego treść następnie wyraża się.

Inwentarz dóbr Kotłowa z przyległą
wioską Mądzin zwaną z wszelkim zabudo-
waniem, sprzętami, żywiołami, zasiewami
etc. in fundo znayduiącemi się, oraz lu-
dnością włościan z ich grónt;imi, powin-
nościami у maiątkiem dziedzicznych J. "W.
Franciszka Woyniłowicza, instygatora W-
W. X. Lit., a zapisanych przez iegoż pod
dożywotni użytek dla J. W. Anny z Nar-
butow Woyniłowiczowey, instygatorowey "W.
W. X. Litt, po skończonym którego życiu
przy wniściu w takową possesyą dnia pię-
tnastego Grudnia tysiąc siedmset dziewię-
dziesiąt ósmego roku spisany.

Opisanie wszelkiey budowy dóbr Kot-
łowa.

Zabudowanie rezydencyonalne. Wjeż-
dżaiąc na dziedziniec drogą od grobli,
z obydwóch stron drzewemróżnym wysa-
dzoną, do którego brama o czterech słu-
pach sztachetkówą robotą, popielato z czar-
nym kolorem malowana; otwór tey na dwie

części dzielący się z fortami dwiema po-
bocznemi na zawiasach у krukach żela-
znych z drąsriem okutym, na sworzniu
chodzącym у klamkami żelaznemi do za-
mykania, wierzch teyże bramy ozdobiony
czterma wazonami, dwoma usznemi tokar-
skiey roboty у w naywyższey pozycyi nad
gzymbsem średniego otworu cyfrą Fran-
ciszka Woyniłowicza wyzłacaną w laurze
z koroną, dwiema prętami żelaznemi umo-
cowaną; od obydwóch boków bramy cią-
gną się sztachety stolarskiey roboty, ma-
lowane jak brama pomiędzy słupami, w
górnych końcach w wazony tokarską robo-
tą obrobionemi, obwodzące cały dziedzi-
niec Wprost bramy, frontem na południe,,
w pośrodku między kończącym się obwo-
dem sztachetowym dziedzińca — dom rezy-
dencyonalny z drzewa sosnowego, w brusy
rzniętego w węgiel na podmurowaniu z
cegły sklepionym zbudowany, zewnątrz w
okoł tynkowany (ściany iuż przez dawnośd
mocno nadpsute), pod dachem dubeltowym
pruskiego wiązania gątami pobitym z ryn-
nami drewnianemi, w okoł na hakach że-
laznych umocowanemi, у cztery kominy z
cegły murowane, na wierzch wyprowadzone,
maiącym. Front tego domu iest ozdobiony
galeryą snecerskiey у stolarskiey roboty,
na czterech kolumnach drewnianych wspar-
tą, które są osadzone na powierzchni sie-
dmiu gradusow drewnianych, z fundamen-
tu położonych pomiędzy dwiema słupami,
kąc/ącemi obwód sztachetowy d/.iodzinca,
na których latarnie owalney figury są osa-
dzone у facy.-itą figury troykątney z trze-,
ma wazonami na występku dachu z ozdo-
bą herbowną wyztacaną na dnie drewnia-
nym snecerskiey roboty Domu Woyniłowi-
czow у Narbutow połączoną- Tył od ogro-
du tegoż domu ma dwa równe występki
tak w budowie, jako też у dachu w win-
klach, w tey proporcyi jak są załamki od
frontu, nad któremi znayduią się facyatki
troykątne bez żadney ozdoby, w pośrodku
zaś korpusu pomnieys/.y występek budowy,
przed którym paludament o trzech gradu-
sach od fundamentu położony z baryerą
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w figurze pul owalu stolarskiej- roboty,
kolorem czarnym у żółtym malowaną, dach
zaś równy z środkowym wyslępkiem po-
między występkami, na winklach z obu-
stron wsparty na trzech braminach pul
«krągłych w górze, co formuie poddasze
pomiędzy występkami budowy, a w pośrod-
ku teao wystawiony dymnik, odpowiadają-'
•су facyacie od frontu, czyniąc wstęp od
frontu do wnętrznego mieszkania tego do-
mu; w. przed sień drzwi wielkie dubeltowe
fassowane stolarskiey roboty z zamkiem у
kluczem francuskim na zawiasach z zu-
pełnym okuciem do zamykania dobrego
wygodnym, malowane kolorem zwyczay-
nym; podłoga z tarcic prosto, a sufit w
szachownicę stobirską robotą ułożone, ścia-
ny tey sieni poboczne wewnątrz murowa-
ne, kolorem <5egły tynkowane, zaymuią
szerokość do puł okien siennych, po dwa-
dzieścia szyb ćwiartkowych szkła białego
maiących z kwaterami do odmykania, a
drugą połowę zostawioną za sobą do wi-
doku w garderobkach, które są w bokach
między murami sieni у ścianami pokoio-
węmi; z pośrodku boków są występki mu-
ru, zaslaniaiące mieysca do opalania pie-
ców, co formuie ku drzwiom średniey sali
alkowę, a po bokach przedpiecne drwalnie
odosobnione od sieni, do których drzwi
średniey miary poiedyncze stolarskiey ro-
boty na .zawiasach dartych z ryglami że-
laznemi do zamykania malowane у po ie-
dnym oknie okrągłym w murze wyrobio-
nym w ramkach okrągłych z szkłem bia-
łym osadzonymi; we wnątrz pierwszey drwal-
ni, po prawey ręce sieni, w lewym boku
muru framuga z przedziałami z tarcic, w
ścianie do środkowey sali otwór maskowa-
ny z zamkiem francuskim, pokrywaiący
okno z szyb dwanastu ćwiartkowych szkła
białego w połowie poprzeczney do odmy-
kania mające się у w zakącie prawego bo-
ku drzwi małe poiedyncze na zawiasach
z zamkiem do garderobki, czyli składu kre-
densowego, a w drugiey drwalni po lewey
ręce sieni wewnątrz lewego zakąta, drzwi
do garderobki drugiey w tym samym po-

rządku, jak у do pierwszey; przy prawym
ZŁŚ boku muru schody łamane, oniynaryi-
ney roboty, na górę pod dach prowadzą,
gdzie obok kończących się drzwi poiedyn-
cze na zawiasiich z zamkiem, malowane,
ordynaryiney roboty do sali maley, pod
występkiem dachu zbudowaney z drzewa
rzniętego; wewnątrz ściany obiciem na płó-
tnie, kolorem cegły bladey z szlakami ma-
lowanym wybite, niemniey у sufit podo-
bnież płótnem malowanym wybity, a po-
dłoga z tarcic podłużnie ułożona, zkąd
drzwi pojedyncze z zamkiem na zawiasach
ordynaryiney roboty, malowane pomiędzy
dwiema oknami, po dwadzieście szyb ćwiart-
kowych szkła białego maiącemi z kwate-
rami do otworu na galeryą prowadzą; czy-
niąc zwrot pod dach całego korpusu, okno
w dymniku od ogrodu daiące widok z szyb
szesnastu ćwiartkowych szkła białego z
kwaterami do otworu znayduie się. Powró-
ciwszy na doł do sieni, zwracaiąc się na
lewą rękę w wspomnioną alkowę drzwi do
stołowey sali, w tey posadzka do woskowa-
nia z bialey у czarney dębiny taflami w
kostkę okładana, sufit na trzcinę gibsem
wyrzucany, ściany płótnem blado żółtego
koloru z szlakami popielatemi malowanym
wybite, piec fizycznie w rogu prawego bo-
ku z kafli blado-zielonych o siedmiu skrzy-
niach na podstawie dębowey o dziewięciu
słupkach rzniętych postawiony, w rogu na
lewym zaś boku kominek szafiasty zgzymb-
sami, sztuką malarską ozdobiony у dwa
okna, każde od ośmiu szyb taflowych z
ogrodu widok daią, na dwie części otwór
maiące, a pomiędzy te mi drzwi dubeltowe
do puł szklarnie o ośmiu szybach taflo-
wych do ogrodu prowadzą; w prawym
boku ściany drzwi do pokoiu płótnem zie-
lono z czerwonemi szlakami malowanym
wybitego z posadzką dębową w tafle do
woskowania układaną, sufit na trzcinę gib-
sem wyrzucanym, ъ piecem fizycznie z bia-
łych kafli o siedmiu skrzyniach na pod-
stawie dębowey o sześciu słupkach rznię-
tych postawionym, kominkiem szafiastym
z gzytnbsami, sztuką malarską ozdobionym
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у dwiema oknami, od ogrodu widok daią-
cemi, każde od ośmiu szyb taflowycb, na
dwie części otwór maiącemi; w prawym
boku. ściany tegoż pokoiu drzwi, gdzie po-
koy płótnem koloru szafirowego z szla-
kiem w kolorze szamua malowanym wybi-
ty, z posadzką sosnową w tafle do wosko-
wania układaną, sufitem na trzcinę gib-
sem wyrzucanym, z piecem fizycznie z bia-
łych kafli o siedmiu skrzyniach na pod-
stawie dębowey na siedmiu słupkach rznię-
tych wspartey postawionym, kominkiem sza-
fiastym z gzymbsem sztuką malarską ozdo-
bionym у o trzech oknach, z tych dwa pd
dziedzińca, a ifdno od kaplicy widok daią,
każde od ośmiu szyb taflowych, na dwie
części otwór maiące; w ścianie prawego
boku tego pokoiu drzwi poiedyncze, masko-
wane obiciem do garderobki czyli składu
kredensowego (która iuż iest opisaną przy
przed sieni), a w ścianie lewego boku
drzwi do garderoby, ściany tey obiciem
papierowym, na płótnie kleionym w kolo-
rze zielonym z wyrzucanemi kwiatkami
obite, piec okrągły na fundamencie posta-
wiony z kafli kolorem szamua malowany,
kominek szafiasty z gzymbsem. sztuką ma-
larską ozdobiony, podłoga z tarcic podłu-
żnie ułożona, sufit na trzcinę gibsem wy-
rzucany, okno iedno z ośmiu szyb taflo-
wych, od dziedzińca widok daiące, z otwo-
rem na dwie części у drzwi poiedyncze,
obiciem maskowane, do pokoiku panień-
skiego pmwTadzą. Powracaiąc z garderoby
pr/cz pokoy szafirowy do pokoju zielone-
go, w tym na, prawym boku ściany drzwi
do pokoiku panieńskiego; ściany tego po-
koiku obiciem papierowym na płótnie kle-
jonym koloru żółtego w kwiaty wybite, po-
dłoga z tarcic podłużnie ułożona, sufit płó-
tnem pobielanym wybity, piec fizycznie z
kafli zielonych o siedmiu skr/.yniach na
podstawie dębowey у słupkach rzniętych
postawiony, kominek szafiasty z gzymbsem
sztuką malarską ozdobiony у okno iedno
z ośmiu szyb taflowych, na dwie c/.ęści
otwór dzielące, od kaplicy widok daie, a
w lewym boku ściany drzwi do przedsion-

ki w winklu, gdzie podłoga z tarcic ułożo-
na, ściany płótnem biało malowanym wy-
bite, sufit z tarcic w szachownicę stolar-
ską robotą ułożony, okno iedno od ocroda
widok daiące, i kwaterami do otworu o-
dwadziestu czterech szybach ćwiartkowych
у dwoie drzwi poiedynczych, iedne ku ka-
plicy, a. drugie do ogrodu prowadzą. Czy-
niąc zwrot na lewe położenie budowy przez
pokoik żółty у рокоу zielony do stolowey
sali, w które у na lewym boku (stoiąc od
frontu ku ogrodowi) drzwi do pokoiu bila-
rowego, ściany tego obiciem kartunowym
w różnych desseniach na dnie białym płót-
nem od drzewa podłożonym wybite, posadz-
ka dębowa w tafli do woskowania układa-
na, sufit na trzcinę gibsem wyrzucany, piec
zwyczaynym sposobem z sieni ogrzewający
się z białych kafli o siedmiu skrzyniach,
na podstawie dębowey z słupkami rznię-
temi postawiony, komin szafiasty z gzymb-
sem, sztuką malarską ozdobiony у dwa
okna w tymże od ogrodu widok daią, każ-
de o ośmiu szybach tafliowych. na dwie
części otwór dzielące; w lewym boku ścia-
ny drzwi do pokoiu paradnego, w którym
ściany obiciem na płótnie atłasem turec-
kim na dnie białym w różnych deseniach
wybite, sufit na trzcinę gibsem wyrzucany,
piec z białych kafli o siedmiu skrzyniach
na podstawie dębowey z słupkami rznię-
temi, z sieni ogrzewaiący się postawiony,
kominek szafiasty z gzymb?ami sztuką mu-
larską у lustrem w tablaturze drewniane}',
z czterech sztuk składaiącym się osadzo-
nym ozdobiony у trzy okna od dziedzińca
widok daią. każde od ośmiu szyb kaflo-
wych, na dwie części otwory dzielące; w
prawym boku ściany drzwi prowadzą do
gabinetu, w którym posadzka dębowa w
tafle do woskowania układana, ściany obi-
ciem papierowym na płótnie kleionym w
kolorze błękitnym z szlakami wybite, su-
fit na trzcinę gibsem wyrzucany, piec z
białycli kafli o siedmiu skrzyniach na pod-
stawie dębowey z słupkami rzniętemi, z
kancelaryi ogrzewaiący się postawiony, ko-
minek szafiasty z gzymbsem sztuką ma-
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larską у lustrem w tablaturze drewnianej'
z dwóch sztuk składającym się osadzonym
ozdobiony у dwa okna, jedno od dziedziń-
ca, a drugie od ogrodu widok daią, każde
od ośmiu szyb taflowych po dwa otwory
mniące; w prawym boku ściany drzwi po-
iedyncze, obiciem maskowane, do kancel-
laryi, W którey posadzka dębowa w tafle
do woskowania układana, sufit płótnem
wybity biało malowanym, ściany obiciem
papierowym na płótnie kleionym w różo-
wym kolorze z szlakami w kwiaty wybite,
piec z białych kafli o siedmiu skrzyniach
na podstawie dębowey z słupkami rznięte-
mi, z komina ogrzewaiący się postawiony,
kominek szafiasty z gzymbsem sztuką ma-
larską ozdobiony, okno iedno od ogrodu
widok daie z ośmiu szyb taflowych na dwie
części z otworem, z kąd drzwi dwoie, ie-
dne wprost okna do pokoiu bilarowego, a
drugie wprost drzwi gabinetowych do bi-
blioteki na winklu, w występku budowy
będącey, prowadzą; w tey bibliotece podło-
ga z tarcic ułożona, ściany у sufit płótnem
pobielanym wybite, okno iedno, od ogrodu
widok daie z ośmiu szyb taflowych na dwie
części z otworem у drzwi poiedyncze w pra-
wym boku ściany do ogrodu prowadzą.
Wszystkicłi zaś tych opisanych pokoiach
drzwi wzmiankowane, daiące kommimikncye
iednego z drugim pokoiem, są dubeltowe,
stolarskiey roboty, w tafle rznięte, fasso-
wane, na potróynych krytych zawiasach z
zamkami у kluczami francuskiemi, stoso-
wnie do koloru ścian każdego pokoiu ma-
lowane, gzymbsy pod sufitami, lamperye
dolne, futra drzwi у okien stolarskiey ro-
boty, sztuką malarską ozdobione, niemniey
у ramy każdego okna z okienicami zewną-
trznemi dubeltowemi stolarskiey roboty ma-
lowane, z okuciem francuskim zupełnie do
otworu у zamykania wygodnym znayduią
się. Znayduie się ieszcze pod fundamen-
tami tegoż domu piwnica na trunki stoło-
we, wchód do tey iest przystosowany do
prawego na winklu występku budowy, pod
daszkiem, gątami pobitym, murowany, ścia-
ną drewnianą w słupy zewnątrz obudowa-

ny, drzwi do tego poiedynczo fassowaue
stolarskiey roboty, gwoździami nabijane,
na zawiasach z wrzeciązem у skoblem do
zamykania kłódką, srdzie schody w głąb
prowadzą o gradusach... W tey piwnicy
iest pięć ścian z cegły murowanych, z tych
cztery czynią obwód, a piąta przedziela
długość teyżo na dwie części, w którey
znayduią się drzwi poiedyncze na zawia-
sach z wrzeciązem у skoblem do zamyka-
nia sklepienia, w obydwóch przedziałach
są figury owalney z cegły dawane у po
iednym oknie od ogrodu z kratami że-
laznemi.

Kaplica w równym położeniu z opisa-
nym domem у w maley odległości od te-
goż, wpada iednym bokiem w dziedziniec,
a drugim w oirrod, z drzewa sosnowego
(na podwalinach takichże) w brusy rznię-
tego w węgiel zbudowana, pod dachem
gątami pobitym, front ozdobiony facyatką
troykątną zielono malowaną у krzyżem dre-
wnianym na postumencie, a tył krzyżykiem
małym także drewnianym, drzwi poiedyn-
cze (dwa gradusy przed sobą niaiące po-
łożone) zielono malowane, na zawiasach
zantabą do przyciągania у zamkiem wnętrz-
nym do zamykania; po prawey ręce tych-
że ze wnątrz iest dzwonek przybity na ścia-
nie dla czynienia sygnału na mszą, we
wnątrz zaś podłoga z tarcic heblowanych
układana, sufit tarcicami od spodu żela-
znemi gwoździami wybity у kolorem po-
pielatym malowany; ściany płótnem wybi-
te, sztuką malarską ozdobione, a w ścianie
(prosto drzwi) ołtarz wymalowany, maiący
przed sobą stoi mszalny z ubiorem do te-
go potrzebnym, у okien dwa, każde od
szesnastu szyb ćwiartkowych, bez otworu
żadnego, w ramach zielono malowanych
osadzone.

Stanowszy frontem na południe w
dziedzińcu na lewym boku tegoż stoi
officyna kuchenna (przez dawność budowy
z gruntu potrzebuiąca reperacyi) z drzewa
sosnowego, na podwalinach pod topór opra-
wnego zbudowana w węgieł, pod dachem
gątami pobitym z trzema" kominami muro-
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і апеті, nad dach wyprowadzonemu Wcho-
dząc do sieni, drzwi poiedyncze z tarcic
na zawisach żelaznych z zakrętką drew-
nianą do zamykania, podłogi żadney nie-
ma, okno iedno z szkła drobnego: w tych
po lewey ręce drzwi do pierwszey izby po-
iedyncze z tarcic, ordynaryiney roboty na
zawiasach z klamką, wrzeciązem у skoblem
do zamykania, gdzie podłoga zupełnie po-
psuta, z tarcic układana, połap z tarcic
ułożony, tak iak i w całey te у budowie,
okien dwa. z szyb drobnych potłuczonych,
po dwa otwory maiące. piec z ordynaryi-
nych kafli zielonych (ogrzewaiący ościen-
ną drugą izbę) postawiony, kominek sza-
fiasty z gzymbsem murowany, z blachą do
zamykania; do teyże izby iest alkierz, do
którego drzwi poiedyncze z tarcic ordyna-
ryiney roboty na zawiasach z klamką wrze-
ciązem у skoblem do zamykania, gdzie po-
dłoga podobna iak w izbie zła, okien dwa
z szkła białego, po dwa otwory maiące z
okienicami zewnątrz zasuwanemi. Po pra-
wey ręce zaś tychże sieni izba druga, do
tey drzwi poiedyncze ordynaryine z tarcic
na zawiasach z klamką do zamykania, po-
dłogi w tey żadney niema, piec z cegły
postawiony, komin szafiasty у dwa okna z
potluczonemi szybami. Wyszedłszy na po-
wrót do sieni, drzwi do kuchni (w połowie
tychże) poiedyncze z tarcic na zawiasach
z zasuwką żelazną do zamykania, gdzie
ognisko kuchenne у cztery słupy, na któ-
rych sklepienia kominu wspieraią się, z
cegły murowane; na prawey ręce drzwi
{do izdebki kucharskiey) ordynaryiney ro-
boty na zawiasach z drewnianym kołkiem
do zamykania, podłoga w tey zła, okno
potłuczone у piec piekarski do piec/.enia
ciast у chleba. Na lewey ręce izba czela-
dna, do tey drzwi ordynaryiney roboty na
zawiasach bez klamki у żadnego zamknię-
cia, podłoga zupełnie popsuta, okno iedno
z potłuczonemi szybami, alkierzyk mały,
do którego drzwi ordynaryine na zawia-
sach z wrzeciązem у skoblem do zamyka-
nia, w tym także podłoga zdezelowana у
•okno iedno potłuczone." Powróciwszy do

kuchni, znayduią się ieszcze iedne. drzwi
w ścianie, prowadzące na tył, te są ordy-
naryiney roboty na zawiasach: w tyle tey-
że ófficyny są przybudowane loka z drze-
wa, pod topór oprawnego w słupy założone
z dachem gątami pobitym, z podłogą uło-
żoną, drzwiczkami małemi у siedzeniem
dla dwóch osób zrobionym. Po prawey rę-
ce zaś dziedzińca stoi magazyn, ten, iest
na podmurowaniu z cegły iuż ічіучтіцсут
się z drzewa sosnowego pod topór opraw-
nego, w weffieł zabudowany, pod dachem
gątami pobitym z szczytami zabitemi , z
tarcic, w których po iednym okienku krą-
głym w ramkach, szkłem osadzonemi; wcho-
dząc do tego wewnątrz drzwi (przed któ-
remi dwa gradusy są położone) ordyna-
ryiney roboty, na zawiasach z zamkiem.у
kluczem francuskim, wrzeciązem у skob-
lem do zamykania. W całym tym budyn-
ku podłoga у połap z tarcic ułożone у we-
wnątrz poprzecznych iest ścian trzy, które
przedzielają składy; na prawey ręce do

• pierwszego składu drzwi dubeltowe forso-
wane, stolarskiey roboty, na zawiasach z
zamkiem у kluczem wnętrznyni do zamy-
kania у trzy okna z szyb ćwiartkowych,
z tych dwa są z otworami po iedney kwa-
terze, a iedno kratą drewnianą we wnątrz
zabite bez otworu у z okienicami poiedyn-
czeini na zawiasach z proboiami zewnątrz
do zamykania. Na lewey ręce do drugiego
składu drzwi dubeltowe fassowane, stolar-
skiey roboty, na zawiasach z zamkiem
wnętrznym у antabą do zamykania у czte-
ry okna z szyb ćwiartkowych, z tych dwa
są z otworami na dwie części, a dwa we
wnątrz kratami drewnianemi zabite bez
otworów z okienicami zewnętrznemi, jako
wyżey; do średniego zaś trzeciego składu
są także drzwi dubeltowe z antabą z po-
dobnym okuciem, jako wyżey у iedno okno
z szyb ćwiartkowych, we wnątrz kratą dre-
wnianą zabite, na dwie części otwór maią-
ce, z okuciem do tego wygodnym у z okie-
nicą ze wnątrz poiedynczą na zawiasach
z proboiem żelaznym do, zamykania; przy
ścianie lewego składu są schody łamane
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na górę pod dach, gdzie skład różnych
rzeczy bydz może wygodny.

Ogród w tyle donra rezydencyonalnego
do przechadzki, maiący w posrzod iednę
wielką kwaterę, tey dwie linie frontowe
osadzone swierhowym drzewem, a linie
boczne z szpalerem podwoynym grabiną
wysadzone; za szpalerami zaś z obydwóch
boków są kwatery drzewem fruktowym za-
sadzone. Obwód tego ogrodu iest sztache-
towy (podobnie iak obwód dziedzińca), a to
tylko z trzech boków, czwarty z;iś bok bez
ogrodzenia, w którym to obwodzie na linij
od pola w prospekcie drzwi szklanych z
średnicy stołowey sali, brama teyże roboty
o czterech słupach z wazonami, cztery
otwory maiąca, z okuciem wygodnym do
zamykania, a za tąż bramą droga w pole,
różnym drzewem wysadzona, ciągnie się.

Zabudowanie folwarczne: Budynek fol-
warczny z drzewa sosnowego pod topór na
podwalinach oprawnego zbudowany w wę-
gieł pod dachem, gątami pobitym z komi-
nem iednym murowanym, na wierzch wy-
prowadzonym, facyatą troykątną w pośrod-
ku у szczytami z tarcic zabudowanemu w
których iest po iednym okienku okrągłym
z szkłem zasadzonym; wchodząc we wnątrz
do tego budynku sień na przestrzał, do
których z frontu у tylu drzwi dwoie poie-
dynczych ordynaryiney roboty na zawia-
sach, (drzwi od frontu maią antabę do przy-
ciągania, a tylne zakrętkę we wnątrz dre-
wnianą do zamykania), w pośrodku tych sie-
ni komin z ogniskiem kuchennym sklepio-
ny у w tyle tegoż w połowie drugiey sieni
izdebka mała, do tey drzwi poiedyncze na
zawiasach z wrzeciązem у skoblem do za-
mykania, okno iedno z szyb ćwiartkowych
z dwiema otworami, połap z tarcic ułożo-
ny, podłogi żadney niema. Na prawey ręce
sieni iest dwie izby równey wielkości, każ-
da z tych ma drzwi z sieni у drzwi we
wnątrz, daiące kommunikacyą z iedney do
drugiey izby, te są poiedyncze na zawia-
sach z klamkami, haczykami, wrzeciązami
у skoblem do zamykania, połap z tarcic
ułożony, po okien dwa z szyb ćwiartko-

wych po iednym otworze z okuciem do te-
go potrzebnym, piec z kafłi zielonych or-
dynaryinych, obydwie izby ogrzewaiący, po-
stawiony, po iednym kominku szafiastym
z gzymbsami, podłogi żadney niema у po
iednym alkierzu, do tych4 drzwi z izby każ-
dey poiedyncze na zawiasach z wrzeciązami
у skoblami do zamykania, w każdym zaś
alkierzu połap z tarcic ułożony, podłogi
żadney niemasz у po dwa okna z szyb
ćwiartkowych, po iednym otworze maiących
z okuciem do tego potrzebnym. Na lewey
ręce sieni piekarnia, w tey podłogi żadney
niemasz, połap z tarcic ułożony, okien dwa
z szyb różnego gatunku, po iedney kwate-
rze wysuwaiącey się maiące, pieców pie-
karskich obok siebie dwa z kapturem skle-
pionym, który prowadzi dym do komina,
alkierz o iednym oknie z szyb ćwiartko-
wych, bez podłogi z pułapem, z tarcic uło-
żonym у drzwi poiedynczych ordynaryiney
roboty na zawiasach z klamkami, haczy-
kami у skoblami do zamykania troie, z tych
iedne do sieni, drugie do alkierza, a trze-
cie do izby ościenney, która iest niemiesz-
kalną, gdyż iest bez pułapu, drzwi dwoię
bez okowy у bez okien; z tey izby są drzwi
w lewym boku ściany poiedyncze na zawia-
sach z wrzeciązem у skoblem do zamyka-
nia, gdzie mała. komórka bez podłogi, po-
łap z tarcic ułożony у okienko małe okrą-
głe z .szkłem osadzone. Stodoła na skład
zboża z różnego gatunku drzewa budowa-
na, dach słomo pokryty z facyatą w po-
środku iedną. wiot podwoynych z tarcic
maiąca cztery z poręczami, z tych iedne
z okuciem do zamykania, a. troie z za-
porami we wnątrz. Ta cala stodoła już przez
dawność na nic nie zdatna. Odrijna na skład
siana z drzewa okrągłego budowana, sło-
mo pokryta, do tey wrót podwoynych dwoie
z zaporami, a trzecie poiedyncze, z wrze-
ciązem у skoblem do zamykania. Ta bu-
dowa w podobnym stanie iak у stodoła.
Spichrz na zsypkę zboża w ziarnie z drze-
wa sosnowego na podwalinach pod topór
oprawnego w węgieł zabudowany, dach
słomą pokryty z gankiem czyli podłużną.



— 439 —

•wystawą, do którego drzwi dwoie poiedyn-
•czych z tarcic na zawiasach z wrzeciąząmi
у skoblami do zamykania (iedne drzwi maią
wnętrzny zamek z kluczami), we wnątrz po-
dłoga у роїар z tarcic układany z siedmio
przegrodami na го/gatunkowanie zboża.
Obora z drzewa różnego w słupy ciągle
bez okólnika zbudowana o sześciu wrotach
podwómych na biegunach z tarcic z porę-
czami do zamykania, dach słomą pokryty,
wewnątrz tey są przegrody na gatunek
bydła różny у drabiny do zakładania pa-
szy. Sernik z drzewa sosnowego na czte-
rech słupach z poręczami w okoł czyli gan-
kiem zbudowany, gątami dach pobity; do
tego są schody у drzwi poiedyncze z tar-
cic na zawiasach z wrzeciązem у skoblem
do zamykania. Studnia z ocembrowaniem,
żurawiem у kubłem dębowym okutym do
ciągania wody. Staynia nowo wystawiona
na "koni, z drzewa sosnowego na podwali-
nach, ściany w słupy zakładane maiącn w
ciągu swey budowy, lewe zakończenie po-
przeczno wozownią, a prawe masztarnią o
dwóch izbach mieszkalnych z komórkami
na rekwizyta staienne z drzewa sosnowego
pod topór oprawnego, pierwsze na podwa-
linach, a drugie na podmurowaniu kamien-
nym w węgiel zabudowane, pod dachem
iednym w końcach poprzecznym gontami
pobitym, nad wozownb\ dla ozdoby z ko-
minem drewnianym biało malowanym, a
nad masztarnią z cegły murowanym, biało
tynkowanym, staynia. ma dwoie drzwi sze-
rokich, te są dubeltowe z tarcic stolarskiey
roboty na zawiasach z haczykami wewnątrz
у skoblami do zamykania, przed któremi
są kolumnady drewniane, na tych wspie-
a-aią się małe facyatki (ieszcze nie dokoń-
czone), występuiące z korpusu dachu, we-
wnątrz ma no obydwóch bokach żłoby na
obroki, drabiny do zakładania siana, za-
kłady z dwóch boków pod żłobami na wy-
trzęskę z pud koni, pomosty iak długość
konia ułożone, a średnie wzdłuż, przeyście
gliną ubitą wyrównane, przeforsztowania
(czyli klatki) w słupki zakładane do zasu-
wania drągiem od średniego przeyścia na

każdego konia oddzielnie у troie drzwi
małych poiedynczych na zawiasach z oku-
ciem do zamykania wygodnym, z tych ie-
dne do wozowni, drugie do masztami, a
trzecie w posrzodku ściany na tył dla wy-
rzucania gnoiow. Wozownia ma dwoie drzwi
dubeltowych wielkich, stolarskiey roboty, z
tarcic na zawiasach, z tych iedne zamy-
kaią się zewnątrz ryglem do skobla na
kłódkę, a drugie wewnątrz dwiema haczy-
kami na skoble zakładanemi, у dwa okna
z szyb ćwiartkowych bez otworów w ra-
mach osadzone, gdzie podłogi у pułapu
niema. Masztarnią. do tey od frontu drzwi
poiedyncze stolarskiey ro')oty na zawiasach
z zupełnym okuciem do zamykania, cztery
gradusy pr/,ed sobą maiące, gdzie kury-
tarzyk z ceglaną posadzką bez pułapu, słu-
żący do wniścia na lewą rękę w staynia у
do izb dwóch obok siebie będących, na pra-
wey ręce do których drzwi poiedynuze sto-
larskiey roboty na zawiasach z klamkami,
wr/.eciązami, haczykami у skoblami do za-
mykania, w tych izbach posadzka z cegły,
a połap z tarcic heblowanych ułożone, piec
ieden z cegły, ogrzewaiący obydwie izby,
postawiony po iednyin kominku z gzymb-
sami, tynkowanemi wapnem у po dwa okna
z szyb ćwiartkowych, po iednym otworze
maiących, z okuciem do tego potrzebnym.
Komórka pierwsza ma drzwi z kurytarzy-
ka po lewey ręce poiedyncze na zawiasach
z wr/.eciązem у skoblem do zamykania z
posadzką ceglaną bez połapir, komórka
druga ma drzwi z izby drngiey poiedyn-
cze stolarskiey roboty z okuciem podobnym
iak w pierwszey, w tey posadzka z cegły,
a połap z tarcic ułożone у okno iedno z
szyb ćwiartkowych bez otworu w ramach
osadzone. To cale położenie budowy opi-
saney iest na prawey ręce zabudowania re-
zydencyonalnego, do tego należą dwa ogro-
dy, z tych ieden kuchenny, a drugi fol-
warcznY) te są ogrodzone płotem chrościa-
nym. Browar z drzewa sosnowego na pod-
walinach pod topór oprawnego zbudowany
pod dachem, gątami pobitym z kominem
wielkim z cegły murowanym, nad wierzch
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wyprowadzonym; drzwi do tego poiedyn-
czych dwoie na zawiasach z zakrętkami
wewnątrz ! do zamykania drewnianemi, okien
trzy z szybami potłóczonemi bez otworów,
hórnow z iedney strony komina dwa na
dwa kotły gorzałczane, komora bez drzwiów,
w'którey niegdyś bywał skład effektow bro-
warnych, oparkanienie od frontu stare w
połowie rozrzucone у rynny, które prowa-
dzą wodę z stawu na rurnice gorzałczane
w browar. Ten cały budynek już przez da-
wność z gruntu potrzebuje reperacyi lub
przestawienia. Sładownia, ta z różnego drze-
wa zbudowana, dach dranicami pobity, drzwi
z tarcic poiedyncze na zawiasach z klamką,
wrzeciązem у skoblami do zamykania, we-
wnątrz w pośrodku piec kamienny z kap-
turem a skrzynia nad tym z tarcic zrobio-
na у schody do tey na górę prowadzą.
Wołownik do karmienia wolow z drzewa
okrągłego zbudowany, słomą pokryty^ do
którego wrota z tarcic poiedyncze na bie-
gunach у drzwiczki małe z tarcic na bie-
gunach znayduią się. Ta budowa iest w
położeniu jadąc od Nowogródka po pra-
wey ręce grobli ku dworowi. Papiernia no-
wo wystawiona w mieysęu zwanym teraz
Hanusin, a niegdyś Sieliszcze przy stawie
z groblą, maiącą w sobie skrzynię nową
zbudowaną z mostem na powierzchni, przez
którą woda płynie do obrotu koł dwóch
na wałach sosnowych z zupełno okową
osadzonych, wzrąb tey budowy z drzewa
sosnowego na sześć у ośm cali w kostkę
oprawnego w pruskim wiązaniu, cegłą mu-
rowany z podwalinami sosnowemi na pa-
lach dębowych, pod całą budową ubitych,
zalożonemi, dach dubeltowy pruskiego wią-
zania, «ratami pobity 7. okienicami podłuż-
nemi z tarcic, pod średnim gzymbsem da-
chu do suszenia papieru w około do otwo-
rów sporządzonemi dwuma szczytami, gą-
tami w szachownicę zabitemi, po trzy okna,
do przewiewu powietrza slużącemi у dwu-
ma kominami od izby maystrowskiey у war-
statowey na wierzch wyprowadzonemi; wcho-
dząc wewnątrz do tey budowy z lewego
winki a kiirytarzyk poprzeczny, do którego

drzwi dubeltowych na przestrzał dwoie sto-
larskiey roboty ' na zawiasach ieszcze bez
okowy do zamykania, w tym posadzka z.
gliny ubita, sufit pomiędzy belki na kolki
słomą prostą kręconą z gliną oplatane, ma
bydz tynkowany, ieszcze w trzech czę-
ściach nie dokończony. Po lewey ręce izba
dla maystra z alkierzem, ma drzwi dwoie
(z tych iedne z kurytarzyka, a drugie do-
alkierza) poiedynczych stolarskiey roboty
na zawiasach z klamkami, wrzeciązami у
skoblami do zamykania; po prawey ręce
zaś kurytarzyka szpiżarnia у izba dla cze-
ladzi, w szpiżarni posadzka gliną ubitfu
ściany wapnem tynkowane, sufit podobnie
iak w izbie maystrowskiey zrobiony, okien
dwa z szyb różney miary w ramach osa-
dzonych bez otworów у studzienka zdroio-
wa z ocembrowaniem do posadzki, a w iz-
bie czeladney posadzki ieszcze niemasz. su-
fit już wypleciony, lecz nie tynkowany, piec.
piekarski z cegły surówki wymurowany nie
tynkowany, okien dwa szkłem różtey mia-
ry szyb w ramy osadzone bez otworów; z
tey izby wchód do izby. warsztatowey, w
którey ściany nie tynkowane, sufit z tarcic
ułożony, okien dwa szkłem osadzonych w
ramy bez otworów, piec przy ścianie bez
odstępu у komin z kapturem z cegły su-
rówki wymurowane у nietynkowane, potrze-
buią na inny sposób przestawienia, gdyż
nie jest bezpieczno od ognia у prędkiey
ruinie podpadną, posadzka z gliny ubita,
prasa pomiędzy dwuma słupami z zupeł-
nym narzędziem do tey służącym osadzo-
na, tylko kotła miedzianego nie dostaie;
z tey zaś izby wchód do stępami, gdzie
połap ieszoze nie ułożony, okien dwa. ie-
dno z szkłem w ramach osadzone, a dru-
gie deskami zabite, śc any nie tynkowane,
gront wywieziony ziemią, stępa dębowa w
gronc e osadzona o czterech gniazdach, po-
pięć stęporow w każde bijących, którym
daie rucli, ieden wał z kołem, od waty obrót
czyniącym, drugi zaś wal z podobnym ko-
łem daie ruch holendrowi, czyli maszynie
działaiącey doskonałość massy, do fabryki
papieru sfużącey; te maszyny są w zupeł-
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ny por/ądek usposobione z okową należytą.
Drzwi, daiące przejścia do wyżey opisaney
szpiżarni, izby czeladney, izby warsztato-
wey у do stępami, są poiedyncze, stolar-
ski ey roboty, na zawiasach у zupełnym oku-
ciem do zamykania. Jadąc od papierni do
Kotłowa, drogą w prostey linij wysadzoną
brzeziną aż do gaiku pod folwarkiem bę-
dącego, w pośród tey_ drogi na lewym bo-
ku, a od Kotłowa jadąc na prawym, iest
nowo wystawiona cegielnia, to iest szur
czyli szopa na palach od ziemi z dachem,
słomą pokrytym, do suszenia cegły, o ie-
dnym przeyściu poprzecznym z dołami ocem-
browanemi do wyrabiania gliny у piec mu-
rowany do palenia cegły, obudowany w
słupy drzewem okrągłym zakładanym, pod
dachem dranicami pobitym.

Wioska Mądzin przyleglość należąca
do dóbr Kotłowa ma zabudowanie skar-
bowe w następuiącym opisaniu, jako to:
młyn przy stawie z groblą, maiącą w so-
bie śluzę z mostem na powierzchni nową
zbudowaną у skrzynię podobnież z mo-
stem, przez które woda płynie na koła, ta
potrzebuie znaczney reperacyi; zrąb mły-
na iest z drzewa sosnowego pod topór opra-
wnego z podwalinami na palach bitych za-
budowany, pod dachem gątami pobitym, o
dwuch kołach wodnych у palecznych, we-
wnątrz na wałach osad/.onych do działania
dwóm kamieniom na spodzie osadzonym, z
tych ieden tylko iest użyteczny na cz;is
krótki, a drugi iuż ze szczętem zruynowa-
ny przez dawność; przed temi są skrzynie
z tarcic na mąkę, iuż zupełnie popsute,
drzwi do wniścia wewnątrz są poiedyncze"
na zawiasach z zasuwą drewnianą у klu-
czem żelaznym do zann kania, podłogi ani
polapu niema, są ieszcze drzwiczki małe
z spodu proyyadząco na groblę na zawia-
sach у okuciem do zamykania. Folusz z
drugiey strony skrzyni grobelney naprze-
ciw młyna z drzewa sosnowego pod topór
oprawnego z podwalinami, na palach bi-
tych zabudowany, pod dachem gątami po-
bitym, drzwi <|o tego ordynaryiney roboty
na biegunach bez żadnego zamknięcia iuż

zdezelowane, podłogi ani połapu niema,
okienko tylko w szczycie iedno małe znay-
duie się, stępa do folowTania sukna, stępory
у wał z kołem wodnym iuż w większey
części zepsute. Karczma z drzewa sosno-
wego, pod topór oprawnego, na podwali-
nach z sienią у staynią \v słupy zbudowana,
pod dachem dranicami pobitym, do tey
wrót do zaiazdu poiedyńczych dwoie na
biegunach; wchodząc do karczmy, drzwi
or iynaryine na biegunach, połap z tarcic
ułożony, okien dwa z szybami potluczo-
nemi, piec z kafli ordynaryinych, szabasnik
z kominem z cegły murowane, pod dach
wyprowadzonym, do komory drzwi poie-
dyncze na zawiasach z wrzeciązem у skob---
la mi do zamykania, w tey okien dwa szk*ła
drobnego potłuczonego, połap z tarcic uło-
żony, a posadzka gliną ubita. Wyszedszy
z izby karczemney, na lewey ręce komórka,,
do tey drzwi poiedyncze z tarcic na bie-
gunach z wrzeciązem у skoblami do zamy-
kania. Ta budowa karczmy iuż do upadku
dąży we wszystkich artykułach. Browar
w słupy drzewem okrągłym ściany zakła-
dane, pod dachem dranicami pobitym, drzwi
do tego poiedyncze z okrąglaków wyciosa-
nych bez żadnego zamknięcia, komina ża-
dnego niema, tylko mały piecyk w pośrod-
ku na kociołek do wody irrzania, bez po-
lapu у podłogi; ten budynek bardziey w
swoim składzie iest podobny do odryny,
iak do browaru. Odryny dwie na skład
siana na łąkach zbudowane z drzewa okrą-
głego, pod dachami słomą pokrytemi z
drzwiami z okrąglaków wyciosanych żro-
bionemi na biegunach. Sadzawek trzy przy
fol- Kotlowskim (prócz dwóch stawów, wy-
żey wspomnionych) z tych dwie maią w
swych groblach śluzy, iedna z mostem na
powierzchni, z którey woda płynie do bro-
waru Kotlowskiego, a trzecia bez żadnego
spustu.

Opisanie meblow czyli sprzętów rucho-
mych, do ozdoby у wygoiły służących w
domu rozydencyonalnym у respektywe przy
każdym zabudowaniu będących. W domu
rezydencyonalnym — luster zwierciadłow ych
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siedm, to iest dwa lustru, każde z dwuch
sztuk szklą saskiego złożone, w ramach
biało la kierowanych z brązem у koroną
wyzłacanomi dwa, każde podobnież z dwuch
sztuk szkła saskiego złożone, w ramach
płaskich, mahoniem wykładanych z brą-
zem wyzłacanym, trzy zaś każde z iedne-
go arkusza szkła, w ramach płaskich po-
mnieyszych, mahoniem wykładanych z brą-
zem wyzlacanym. Luster wiszących do swic
dziew ęć, te są z szkła saskiego rzniętego,
zawieszone w posrzodku sufitów w każdym
pokoiu. z tych dwa o sześciu lichtarzach,
spodnie czasze maią wyzłacane, a siedm
każde o ośmiu lichtarzach bez wyzłacania.
Zegarów dwa, z tych. ieden stołowy na
postumencie między dwiema piramidami
osadzony z kamienia alabastrowego z fu-
terałem szklannym, w spoieniacli wyzłaca-
nym, raz w tydzień nakręcający się, o dwóch
kluczach; drugi zaś ścianowy z wagami mo-
siężnemi na stronach, o dwóch kluczach
<lo naciągania raz w tydzień, z cyferbla-
tem białym, wskazuiącym dnie, godziny у
minuty, biiący godziny у pułgodziny, w po-
stumencie mahoniowym z wyzlacaną sztu-
kateryą sneccrskiey roboty у z dwuma zam-
kami у kluczem. Wazoników trzy, te są
v. kamienia alabastrowego, do ozdoby ko-
mina na gzyinbsie służące, z tych ieden iuż
stłuczony- Te rzeczone meble są nowe, z
Królewca sprowadzone. Komody dwie, z
tych iedna czarnym kolorem beycowana z
okową mosiężną wyzłacaną. o trzech szu-
fladach у z wierzchnią klapą do otworu z
zamkami у kluczami francuskiemi, a dru-
ga stara dębowa woskowana z okową mo-
siężną o pięciu szufladach у klapą zwierz-
chnią do otworu, z tych trzy szuflady у
klapa z zamkami у kluczami fnincuskie-
nii, a dwie szuflad bez zamków. Kanapy
dwie, z tych iedna z drzewa jasionowego
z materacem у poduszkami włosiawmi,
powlec/.onemi pokrowcem z płocienka sa-
skiego w kratki, a druga olszowa owalnie
zrobiona, stara, iuż popsuta, cycem w kwia-
ty obita- Soffa iedna z materaców wlosia-
nych zrobiona, materyiką iedwabną w pa-

seczki drobne błękitne у białe роліе. .щіа
z poduszką długą od ściany podobnąż-
Krzeseł czterdzieści^ trzy, z tych są dę-
bowych z poręczami sztuk ośin. to iest
sześć z. pokrowcami plocienkiem powleczo-
neini, a dwa bez pokrowców; olszowych
bez poręcz z wkładanemi siedzeniami, po-
psutych z pokrowcami płocienka saskiego,
w kratki zielone у biate obite sztuk sedm-
naście; prostych olszowych ieszcze sztuk
dwanaście; podobnież z wkładanemi sie-
dzeniami, obitemi pokrowcami kartunem
w kwiaty, iak pokoy hilarowy, do garnito-
ru służące, jesionowych, wlosiane poduszki
maiących z pokrowcuni płocienka saskie-
go w kratkę, dwa; składanych, do garde-
roby służących, skurą szarą obitych na pa-
sach sztuk dwie у sosnowych całkiem dre-
wnianych, czerwono farbą malowanych, dwa.
Stolików małych siedm to iest jesionowy
rozkładany, suknem starym wybity, ieden,
jesionowy rozkładany bez sukna z brze-
gami fornirowanemi czarno dębiną jeden,
jesionowy z kręgami w koło у szufladą ie-
den, jesionowy podługowaty z szufladką
iedeu, jesionowy, nowo zrobiony, kwadrato-
wy z brzegami fornirowanemi czarną dę-
biną ieden, jesionowy nowo gładko zro-
biony, kwadratowy z szufladką, ieden, ol-
szowy beycowany o dwuch szufladkach do
garderoby służący, ieden; ditto wielkich
cztery, jako to sosnowy z sześciu sztuk
składający się, każda z tych na swoich no-
gach udzielnych, malowany, do stolowey
sali służący, ieden; so.-nowych średniey
wielkości na skład naczynia kredensowego
malowanych, także do stolowey sali służą-
cych, dwa. sosnowy także wielki niemalo-
wany na nogach krzyżowych, ieden. Billar
jeden wielkiej miary do gry z drzewa je-
sionowego gładko zrobiony z suknem, ban-
dami, bilami, kijami у massą do grania,
cały. Postumencikow dwa małych starych
okrągłych, do go to walni służących, z drze-
wa olszowego. Firanek dwadzieśoie par bia-
łych kartunowych u okien w wszystkich
pokoiadi, z tych iedna para krótkie у bez
fal bony u góry, te wszystkie są zawieszone
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na prętach у hakach żelaznych. Umbra ie-
dna do kominka atlasowa w ramach olszo-
wych na postumencie do pulpokoiu,. kosze
trzy drewniane na drwa stolarską robotą
zielono malowane, szufladek trzy drewnia-
nych małych do trocin lub na piasek, pa-
rawan ieden wielki, zaslaniaiący drzwi sien-
ne, składaiąey się na trzy częśc;, płótnem
biało malowanym obity, kanapek dwie dre-
wnianych całkiem, do sieni służących, czer-
wono malowanych, łóżek dwie kanapkową
robotą, czerwono malowanych, w spodzie
płótnem wybitych, wilków iedna para że-
laznych w iednym kominie pod drewka słu-
żące, blach dziewięć żelaznych z łańcusz-
kami do przyciągania w kominach pokoio-
wych, latarnia iedna wielka do lampy oli-
wney do sieni służąca, w pośrodku sufitu
zawieszona z kwater szklannych w blachę
oprawnych, do którey iedna kwatera z
otworem.

Kredens го domu rezydencyonalnym.
Srebro różne. Waz z pokrywami, wewnątrz
wyzłacanych z postumentami mahoniowe-
mi srebrnemi, gierlandami przyozdobione,
sztuk dwie, pułiniskow dużych okrągłych
sztuk czternaście, lichtarzow małych troy-
kątnych sztuk cztery, lichtarzow okrąulych
sztuk cztery, łyżek wazowych krzywych
wyzłacanych sztuk dwie, hżelc pulmisko-
wych sztuk dwie, łyżek stołowych sztuk
dwadzieście cztery, łyżeczek do kawy ma-
łych sztuk dwanaście, nożow stołowych w
trzonkach srebrnych sztuk dwadziecie czte-
ry, cukiernica z kluczykiem srebrnym i,>-
dna, imbryczek turecki do kawy z n ikryw-
ką ieden, imbryczek mały do herbaty z
nakrywką ieden, garnuszek wyzlacany we-
wnątrz z nakrywką do śmietanki ieden,
miednica do umywania się iedna, nalewka
wyzlacana, do teyże miednicy służąca, ie-
dna, kielich do mszy wyzlacany ieden, pa-
tyna wyzłacana do mszy iedua, gwiazda
orderowa z herbem S. A. R. iedna. Suin-
mji w ogule sztuk sto dwadzieścia iedna.
Naczynia porcelanę. Imbnk do herbaty
bez uszka у nakrywki ieden, iinbryk do
herbaty bez uszka у leyka ieden, garnu-

szek seledynowy z złotemi kwiateczkami
do śmietanki ieden, filiżanek wysokich w
kwiatki par pięć, spodków do filiżanek
sztuk dwie. Summa sztuk dziewięć. Do
tego tac blaszanych czarnych, większa у
mnieysza, efficit dwie. Szkło stołowe. Ka-
rafek dużych okrągłych rzniętych z czop-
kami dwanaście, karafek małych tegoż gar-
nituru do wina dwanaście, karafka duża
okrągła gładka iedna z czopkiem, karafek
czworo-graniastych z czopkami trzy, kara-
fek płaskich z czopkami cztery, karafek
do serwizu z czopkami sztuk dwie, flasze-
czek na i.cet у oliwę, do paku blaszanego
należących, trzy, szklanek stołowych rznię-
tych sztuk iedynaście, szklanek do paku
blaszanego należących pięć, lampek rznię-
tych z złotemi brzegami dwanaście, lam-
pek gładkich szlifowanych dwie, lampek
rzniętych w kwiatki dwie, kielichów wiwa-
towych dużych z przykrywami pięć, kie-
liszków stołowych ośm, kieliszków rznię-
tych z zlotemi brzegami trzy, kieliszków
rzniętych w kwiatki cztery, kieliszek do
paku blaszanego służący ieden, mucharek
cztery. Summa sztuk dziewiędziesiąt cztery.
Naczynia faiansowe. Platow lazurowych z
kwiatkami sztuk trzy, platow białych gład-
kich dwa, waza okrągła z nakrywa iedna,
ditto owalnych z nakrywami sztuk dnie,
pulmisków dużych sztuk trzy,, ditto mniey-
szych sztuk dwie, talerzy głębokich gład-
kich z brzegami wyginanemi trzynaście,
ditto płaskich okrąuiych gładkich trzydzie-
śc i dziewięć, ditto płaskich z brzegami
wyginanemi tr/.ydzieście sze.ść, ditto głębo-
kich okrągłych s/.tuk trzy, sosierek sztuk
dwie, koszyków do fruktow sztuk trzy, bla-
cikow do fruktow sztuk dwie, talerzy z
sztukateną do fruktow sztuk dwie. Sum-
ma sztuk w ogule sto trzynaście. Blasza-
ne naczynia. Waz z pokrywami sztuk dwie,
pulmisków sztuk sześć, talerzy sztuk dwa-
naście, puszka, do kawy iedna, cukiernica
iedna z kluczykiem stalowym, czykulade-
rek z rączkami dwie, dzbanek do wody ie-
den, lampa iedna, summa sztuk dwadzie-
ścia, sześć. Spszęty z kompozycyi różne.
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Serwis z pięcia karafkami szafirowemi ie-
den, solniczek z nóżkami, wewnątrz szkłem
szafirowym wykładanych dwie, z tych ie-
dna zepsuta, solniczek okrągłych podróż-
nych sztuk dwie, lichtarzow każdy od dwóch
swic ti-zy, lichtarzow każdy od iedney swi-
cy pięć, z tych dwa zepsute, lichtarz do
bmcellaryi z kapeluszem od dwóch swic
ieden, szczypców icdne z tacką blaszaną
lakierowaną, a drugie zepsute bez tacki,
Summa s/tuk szesnaście.

Bielizna stołowa. Obrusów z szlakami
w kwiaty drobne dwa, serwet do tychże
sztuk czternaście, serwet dużych do kawy
sztuk sześć, obrusów nowych z szlakami
w kwiatki drobne sztuk dwie. serwet do
tychże sztuk dwadzieście dwie, obrus z szla-
kami drobnemi w kwiatki duży ieden, ser-
wet do tegoż sztuk cztery, obrus holen-
derski w kwiatki ieden, serwet do tegoż

л różnych deseniach dobranych sztuk pięć,
obrus Dworzeckiey fabryki w kostkę iedou,
serwet do tegoż dobranych w różnych de-
seniach sztuk ośm, obrusów Podgurskich
w kostkę dwa, obrusów Podgurskich ma-
łych do stołu kredensowego sztuk trzy,
sumrna w ogule sztuk siedmdziesiąt iedna.
Kufry i paki kredensowe. Kufer długi
okrągły na skład bielizny stołowey, skurą
czarną obity, blachą żelazną okuty z zam-
kiem у kluczem francuskim ieden, pak
kwadratowy czarną skurą obity, żelaznemi
blachami okuty z zamkiem у kluczem fran-
cuzkini na skład srebra stołowego ieden,
pak podróżny do naczynia blaszanego z
szufladą, w końcu wysuwaną wewnątrz,
suknem filtrowany, a po wierzchu żelazne-
mi blachami okuty z zanikiem у kluczem
francuzkim ieden, kufer czyli pak wysoki
podłużny z wTierzchiem owalnym, prętami
żelaznemi okuty, szaro malowany z zam-
kiem у kluczem ordynaryinym ieden. Sum-
ma paków у kufrov\ sztuk cztery. Naczy-
nia i sprzęty kuchenne. Ilądlow miedzia-
nych bez pokryw z rączkami trzy, a ieden
z pokrywą bez rączki, saganek miedziany
z pokrywą ieden, rożnów wielkich żelaznych
dwa, wilków żelaznych, do nakładania drew

na ognisko służących, dwa, drągów czyli
obłozynow, do tychże wilków służących,
dwa żelazne. Summa w ogule sztuk iedy-
naście.

Sprzęty kapliczne. Obrazek blaszany
okrągły mały, brzegi w srebro oprawne
z Panem Jezusem ieden, obrazek M. B.
na płótnie malowany w ramkach wyzlaca-
nych ieden, relikwiarzow za szkłem bajor-
skim garnirowanych trzy, obrazów kitay-
kowych, pomiędzy dwoma prętami drewnia-
nemi z zlotemi gałkami osadzonych do
zwijania, sztuk pięć, krucyfix drewniany,
biało malowany z passyiką wyzłaeaną ie-
den, marmur poświęcany, na którym kie-
lich xiądz stawia ieden, obrusów na ołta-
rzu białych sztuk trzy, ręcznik dc mszy
xiędzu służący ieden, mszat czyli xięga, z
którey xiądz mszę odprawia ieden, ksiąsz-
ka z ewangelią polska iedna, lichtarzow
mosiężnych niskich, każdy do iedney swi-
cy, sztuk c/.tery, kwiatów, robionych do
ozdoby ołtarza, sztuk sześć, antepedyum,
obiciem włóczkowym okryte, iedno, stoi so-
snowy, na którym xiądz mszę odprawia,
ieden, dzwonek metalowy zpękany, do mszy
służący, ieden; ubiór xiędza do mszy у
kielicha cały nowy ieden, W tym części z
materyi są galonem srebrnym obszyte, am-
pułka na wino szklarnia rznięta do mszy
iedna, konfessyonal sosnowy stolarską ro-
botą, malowany, ieden, krzeseł olszowych
z wykładanemi siedzeniami, plócienkieui
obitych, cztery, kropielniczka cynowa iedna,
kropideł ко małe, szafirem malowane, iedno.

Katalog х'щд. W bibliotece w ięzyku
francuzkim w wyzłacaney oprawie z lit.
F. AY. Kurs nauk, form szesnaście- Geo-
grafia polityczna, tom ieden. Rozmyślanie
Brautona, tomów dwa. Opisanie Berlina
у Poczdamu, tom ieden. Fortuna kawalera
młodego, tom ieden; w oprawie papiero-
wey. Administracya francuzka, tomów trzy.
Szukanie appologa, toni ieden. Reflcxya
pisania listów, tom ieden.

W ięzyku włoskim. Oda przyiazni, iedna.
W ięzyku niemieckim, wvyyztacaney opra-

wie. Nauka Bereyterska, iedna. Dykcyo-
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nar/ ięzyka polskiego у niemiockiego, au-
tora Troga, tom czwarty ieden.

W ięzyku polskim. O Rządach у róż-
nych odmianach Rzeczypospolitej7 polskiey
oboyiia narodów, jako też różnych pism,
tegoż kraju dotyczących się, jako t) w \vy-
złacaney oprawie pod lit. F. W. Statut
wielkiego xięstwa Littgo od hospodara Zy-
gmunta tr/.eciego w roku tysiąc pięćset
ośmdziesiąt ósmym aż do Stanisława Au-
gusta do roku tysiąc siedtnśet ośmdzesiąt
szóstego, sztuka jedna in follio. Konstytu-
cy.-t seymu extraordynaryinego w Warsza-
wie tysiąc s'.cd nset sześćdziesiąt siódmego
roku, sztuka in follio iedna. Duch czyli treść
.praw polskich, tomów dwa. Prawo cywilne,
tomów dwa. Prawo polityczne, tom iedeu.
Zbiór mo w, głosów, przy mówień etc to-
mów dwa- Testament polityczny, ieden.
Zaszczyt wolności Polskiey, tomów d\ya.
Geografia Królestwa polskiego, iedna. Ży-
cie sławnych polakow, iedna. Sądowy pro-
cess, ieden. Wiadomość o pierwiastkowej
zasadzie miast w Polszc/.e, iedna. Uwagi
nad życiem Jana Zamoyskiego. iedna. Uwa-
gi nad uwagami życia Jana Zamoyskiego,
i(:dna. Zbiór pism, do których były powo-
dem uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego,
iedna. Łycie Stanisława Jablonowskiego,
kasztelana Krakowskiego, iedna. Doświad-
czyńskiego Przypadki, iedna. Pan Podstoli,
tomów dwa. Xiądz pleban, tom pierwszy,
w papierowey o;>rawie. Herbarz Kuropat-
nickiego, ieden. Anatomia Rzeczypospoli-
tey polskiey, iedna. Prawo pospolite, to-
mów dwa. Summaryusz praw konst\tucyi
seymowey, sztuka iedna. Kazimierz Wiel-
ki, sztuka iedna. Historya Chodkiewicza,
tomów dwa. Historya Czarneckiego, iedna.
Życia sławnych polakow, sztuka iedna. Li-
sty polskie, pisane w roku tysiąc siedmset
ośmdziesiąt piątym, sztuka iedna. Przestro-
ga dla Polski, w roku tysiąc siedmset dzie-
więdziesiątym, sztuka iedna. Sądowy pro-
cess w Trybunale, ieden. O niebezpieczeń-
stwie wagi polityczney, iedna. Relacye z
examinu kommissyi skarbu W. Xttwa Littgo,
.sztuk dwie. O ustanowieniu у upadku kon-

stytucyi trzeciego Maia, tomów dwa. Uwa-
gi nad rządem polskim, oraz nad odmianą
у reformą onego, proiektowaną przez Ja-
kuba Russo, obywatela Genewskiego, sztu-
ka iedna. Pamięć dziel polskich, sztuka
iedna. Uwagi praktyczne o poddanych pol-
skich, sztuka iedna. Pamiętnik od pokoiu
Huberzlburskiego aż do zaboru Polski, s/.tu-
ka iedna. Seymiki, prawo uchwalone, ie-
dna. Sposób łatwy у pewny ulepszenia lo-
su poddanych w Polszcze, iedna. Myśl z
okazyi uwag naci życiem Jana Zamoyskie-
go, iedna. Myśli o Królach у sukcessyi
Tronu polskiego, sztuka iedna. Sposób ufor-
mowania żydów polskich, sztuka iedna. Za-
ręczenie wzaiemne oboyga naro.łow Rze-
czypospolitą polskiey. iedna. Dyaryusz wy-
jazdu z Krakowa pod Wiedeń Jana Trze-
ciego, iedna. Dyaryusz wyprawy Turka pod
Wiedeń, iedna. Wzgląd na y.aslugi galan-
ternikow warszawskich, iedna. Wiadomość
o xięstwie Kurlandzkim у Semigalskim,
iedna. Przyczyny, które pobudziły Fryde-
ryka trzeciego, króla Pruskego, d> sie-
dmioletniey woyny, iedna. Plik drukowa-
nych głosów poselskich na seymach pol-
skich, ieden. Mappa nowey edyoyi Kró-
lewstwa Polskiego у W. Xttvva Litt.. płót-
nem podkleiona, iedna.

Z Dziel statystycznych w ięzyku pol-
skim znayduią się, jako to w oprawie wy-
złacaney F. W. O roślinach, przez Kluka,
tomów trzy. O rzeczach kopalnych, tomów
dwa. Historyia, naturalna, tomów cztery.
Dykcyonarz roślin, tomów trzy. Fizyka,
przez Osolinskiego, iedna. Epoki natury,
iedna. Geoinetrya, iedna. Cnota w drodze
do szczęścia, tomów dwa. Doświadczenie
skutku rzeczy, pod zmysły podpadaiącyoh,
iedna. Architektura cywilna czyli budo-
wanie wieyskie, iedna.

W papier oprawne: Listy moralne, to-
mów dwa. Zabawki oratorskie, iedna. Nau-
ka o krasomówstwie, iedna. Szkolą szczę-
śliwości, iedna. Dykcyonarz geograficzny,
tomów dwa. Pamiętnik Monitora de Mon-
terzinua, iedna. Rada dla literatów, iedna.
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Pamiętnik moralny różnych polskich auto-
rów iedna. Przyiaźń prawdziwa, iedna. O
edukacyi fizycznej- j moralney, iedna. Aka-
demia dziecinna, iedna. Rozmowy Sokra-
tyczne, iedna. Arytmetyka w ięzyku nie-
mieckim, iedna. Powieści historyczne у mo-
ralne, iedna. Arytmetyka w- polskim ięzy-
ku, iedna. O sztuce lekarskiey, iedna. W papier
oprawnych jako to: Dykcjonarz, w tomach
dziewięciu. Specyfikacya niektórych medyka-
mentów, iedna. Sekreta ciekawe у doświad-
czone leczenia, iedna. O sztuce babienia,
iedna. Dysertacya—Jakie są przyczyny śmier-
ci wielkiej liczby dzieci, iedna. O staran-
ności koło kobiet w połogu, iedna. Anno-
nizm czyli roztrząśnienie chorób, iedna.
Porządek życia w czerstwości zdrowia, ie-
dna. Sposób leczenia у zupełne wykorze-
nienie zarazy bydła, iedna. Pięć sposobów
dania ratunku w przypadkach nieszczęśli-
wych ludziom, iedna. Krótka informacya o
ożywieniu utopionych, iedna. Prospekt dyk-
cyonarza powszechnego Medyki Hirurgij,
iedna. Lekarstwo proste na uleczenie cho-
rób wenerycznych, iedna. O dziełach
sławnych ludzi у monarchów, w wyzla-
caney oprawie pod literą F. W. jako
lo: Życie Króla Pruskiego Fryderyka Dru-
giego, tomów dwa. Uwagi, tegoż, iedna.
Anegdoty, tegoż, iedna. Dzieła Santre-
ala, tomów pięć. Awantury Roderyka,
tomów trzy. Listy papieża Klemensa
czternastego, tomów dwa. Życie Klemensa
tegoż, w papier oprawne, iedna. Kazania,
mowy у uwagi, tegoż, w papier oprawne,
iedna. Oryginalne anegdoty Wielkiego Pio-
tra Imperatora Rossyiskiego, w papier opra-
wna, iedna. O zdarzeniach w obcych na-
rodach, jako to w wyzłacanej oprawie pod
lit. F. W. Filipika Demostenesa. iedna.
Tauryka, iedna. Obserwacje państw Tu-
reckich, tomów dwa. Fani czyli żal
szczęśliwy, iedna. W papier oprawne:
Woynj znaczniejsze, iedna. Życie Ale-
xandra Kurciusza, tomów dwa. Arge-
nida, iedna. Dziejopis starożytni, ieden-
Krótkie wiadomości o starożjtnych mo-
narcliyach, iedna.

Dzieł małych, dla rozrywki sfużących,.
jako to: w wyzłacanej oprawie F. W. No-
cy wiejskie, iedna. Satyry, iedna. Helikon-
ki zebranych wiers/.ow, iedna Nauka o po-
wszechnym roślin suszeniu, iedna. Мац-а-
zyn Akądor, tomów cztery, w papier opra-
wnych, to iest Powie?'ci Historyczne у Mo-
ralne, iedna. Woyna Ohocinska, iedna-
Portret damy poczciwej j rozsądnej, ie-
dna. Wiadomość ciekawa у każdemu po-
żyteczna, iedna. Historyczno-Krjtjczne wia-
domości, iedna. Rozrywki ucieszne i do-
wcipne, iedna. Satyry, iedna. Nauka z
przjpadku czyli moralno wierszem powie-
ści, iedna. Wiersz na siedm psalmów po-
kutnych, iedna. Kucharz doskonały, iedna.
Wiadomość ciekawa, wielce każdemu po-
żyteczna, iedna. Sympatya, historja moral-
na, iedna. Przy obchodzie uroczystości po-
grzebu Heronima Radziwiłła, iedna. Za-
bawki wierszem у prozo, iedna. Manifest
szpaka przeciwko dudkowi, iedna. Jawne
wyznanie pana Woltera, iedna. Zabawka
serc czułych, iedna. Nauka o powszechnym
roślin suszeniu, iedna. Listy у pisma różne,
iedna. Nowo wynalezione sposoby gaszenia
pożaru ognia, iedna. Obowiązki damy chrze-
ścianskiey, iedna. Zimeo, powieść moralna,
iedna. Listy Heloizy у Abclarda, iedna.
Przyięcie króla w Siedlcach, iedna. Ła-
twość wychowania paniąt, iedna. Sposób
zaszczepiania w dzieciach obyczaiow у na-
uk, iedna. Sztuka szczęśliwego, życia w
społeczności, iedna. Rozrywki ucieszne у
dowcipni», iedna. Sposób robienia, cctu róż-
nego, iedna. Sekret żydowskiej' przewrotno-
ści, iedna. Nadzwyc/.ayne у approbowane
sztuki do ucechy j rozrywki, iedna. Ka-
bała na różne zagadnienia przyzwoite у za-
bawne, iedna. Anegdota żydowskie pod
różneini imionami, iedna. Opowiedzenie
bliskiego li»su albo odmiany postaci ziemi,
iedna. Ł-itwe sposoby uprawiania roli, ie-
dna. Ordjnacja o folwarkowym bydle, ie-
dna. Praktyka gospodarska o odmianie po-
wietrza, iedna. Oda do Katarzyny Drugiey
Imperatorowey od miasta Polocka, iedna.
Wiersz, napisany na szczęśliwe przybycie
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Katarzyny Drugiey Imperatorowey do mia-
sta Polocka, iedna Tysiąc nocy у iedna
Historya, tomów dwanaście

Xiażek do edukacyi młodzieży służą-
cych, w papierowey oprawie, jako to: Ade-
le у Teodora czyli listy o edukacyi, tomów
trzy. Gramatyka fnmcuzka у niemiecka,
iedna. Zarzuty у odpowiedzi Cycerona, w
łacińskim ięzyku, iedna- Filosophia Teo-
merata, iedna. Wyobrażenie у Definicje
rzeczy, iedna. Bothanika, iedna. Geografia
o czterech częściach świata, iedna. Gra-
matyka f ancuzka у polska, iedna.' Po-
czątki miernictwa, iedna. Libellus Elegan-
tissimus Catonis, iedna. Taryfa monety
różney, iedna.

Książek stanowi woyskowenm służą-
cych, w wyzlacaney oprawie z literami
F. W. jako to: ISauka, żołnierska króla
Pruskiego dla generałów, iedna. Regula-
min exercerunku dla brygad kawałem, ie-
dna. W papierowey oprawie znayduią się
te: Instrukcya w sztuce woienney od króla
Pruskiego, iedna. Regulamin exercerunku
dla kawaleryi, iedna. Proceder prawny woy-
skowy, iedna. Służba obozowa, iedna. Re-
gulamin służby obozowey у garnizonowej7,
iedna. Wyłożenie moralnych przymiotów у
powinności stanu woyskowego, iedna. Ar-
tykuły woyskowe, iedna. Artykuły woienne,
iedna". Skryte przestrogi króla Pruskiego
dla officyerow, iedna. Regulamin służby
obozowey у garnizonowey dla regimentów
pieszych! iedna. Regulamin służby obnzo-
wey у garnizonowey dla kawaleryi, iedna.

W ięzyku niemieckim są te: Sąd woy-
skowy, iedna. Służba woienna, iedna. Re-
gulamin dla infanteryi pruskiey, jedna.
Ostrożność wielka w czasie woyny, iedna.
Regulamin dla infanteryi у kawaleryi, iedua.

"W manuskryptach: O inaley służbie
garnizonowey, iedna. Przypis do regula-
minu wydany, ieden. Taktyki polowey, dwa.

Xiąg do gry teatralne)' służących, w
wyzłacaney oprawie, jako to: Dzień pusty
albo wesele figura, iedna. Wieczory wiej-
skie, iedna. Czynsz, komedya, iedna. W pa-
pierowey oprawie: Prolog, komedya. iedna.

Rozmowa filozofa z politykiem, iedna. Pan-
na na wydaniu, komedya, iedna. Ceremo-
niał, komedya, iedna. Autor komedyi, ko-
medya iedna. Polusia, córka Kołodzieja,
czyli wolność oswobodzona, komedya, ie-
dna. Mnieyszy koncept jak przysługa, ko-
medya, iedna. Penelope, traedya, dwie. Los
szczęścia w loteryi, iedna. Figlacki mnie-
many о'сіес. komedya, iedna. Ludwika al-
bo miłość stateczna, komedya. iedna. Wdo-
\ui, komedya, iedna. Zbieg, drania, sduk
trzy. Pan dobry, komedya, iedna. Marno-
trawca, komedya, iedna. Cnota zawsze
nadgradzana bywa, komedya, iedna. Kon-
dycye stanów, opera, iedna. Filozof zmie-
niony, opera, iedna. Panna Rozumna, ko-
medya, iedna. Telemaka, opera, iedna. Me-
lania, drania, iedna. Uszczęśliwienie Ar-
lekina przez czarodzieystwo. pantomina,
iedna. Maryanna, traedya, iedna. Nadgro-
da cnoty, koinniedya, sztuk cztery- Roz-
mowy pasterek у chłopko w, sztuk cztery.
Misantrop, drania w fraiicuzkim ięzyku,
iedna, Staruszlciewicz, kommedya, edna.
Monitor, komedya. iedna.

W Manuskryptach: Filozofii kobiet do
baletu, dwa. Rola do komuiedu bez tytułu,
iedna. W_ manuskryptach oprawnych znay-
duie się, jako to: xiąg listów rożnych sztuk
czternaście. Expensy pieniężne Stanisława
Woyniłow'cza, sztuk dwie. Taryffa podatku
podymnego у czopowego woiewodztwa No-
wogrodzkiego, sztuka iedna.

Naczynia у sprzęty, w magazynie bę-
dące, to iest: kotłów gorzalczanych z czap-
kami у rurami miedzianych dwa, kociołek
miedziany do grzania wody mały ieden,
rur do kotłów gorzałczanych. miedzianych
różney wielkości czternaście, dekow sta-
rych okrągłych miedzianych dwa, alembi-
kow różney wielkości miedzianych trzy,
czapka do tychże miedziana z rurkami ie-
dna, wanienka kredensowa miedziana do
zmywania naczynia iedna, imbryczków sta-
rych miedzianych do kawy dwa, kropiel-
nica mosiężna iedna, faierka stara mosięż-
na do kadzenia iedna, liwar blaszany no-
wy do ściągania trunków ieden. konewka
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blaszana iedna, garniec blaszany ieden,
pułgarcówek blaszanych dwie, kwarta bla-
szana iedna, kwaterka blaszana iedna, ley-
ka blaszana iedna, obręcz żelazna do ośmi-
ny iedna. latarniow żelaznych do kocza
dwie, pił trackich podłużnych trzy, pił po-
przecznych dwie, pil ręcznych dwie, dłut
prostych dwa, piłka ręczna mała iedna,
graca do chędpżenia kotłów iedna, blach
do zatykania pieców pięć, żelazo do łapa-
nia wilków iedno, zegar spalony ieden,
kajdany żelazne iedne, nożyce ogrodowe
stare iedne.

Z ubioru woyskowego jako to: czapra-
ków z sukna granatowego z lampasami
kolorowemi у cyframi dwa, pistoletów w
wyzłacaney oprawie par dwie, pałasz pol-
ski, w stal oprawny, ieden, karabella staro-
świecka w wyzłacaney oprawie iedna, ła-
downica bez pasa z całym garniturem, sztu-
ka wyzłacana iedna, klamra do pendenta,
podobnież mosiężna z sztuczkami do pa-
sków wyzłacana iedna, pałasz z żelaznemi
pochwami ieden, patrontasz z guzikami
jegierski ieden, pendentów łosich cztery, z
tych ieden z klamrą mosiężną, pasków ło-
sich do pendentów trzy, ładownic w łosia
skórę oprawnych dwie, z tych iedna z cy-
frą mosiężną, a druga z krzyżem Kawa-
lerskim mosiężnym, kapelusz z mosiędzem
ieden, zbroi staroświeckiey sztuk pięć, dy-
waników włóczkowych dwa, z tych ieden
w paski błękitne, a drugi biały w kwiatki
rzucane.

Zprzętow drewnianych, jako to: kanap
nowych bez materaców dwie, krzeseł no-
wych z niewybitemi siedzeniami pięć, krze-
seł starych pięć, szuflad kredensowych ośm,
oxewt dęhowy jeden, beczka stara iedna,
skrzynka stara mała iedna, kantorków po-
tłuczonych dwa, stół pulokrągly na iedney
nodze ieden, stolik okrągły mały ieden,
stół wielki na nogach krzyżowych ieden,
szaf kredensowych starych dwie, szafa or-
dynaryina iedna, korzennica podróżna ie-
dna, beczek do mąki sześć, jaszczykow
bemhiarskiey roboty dwanaście, ośmina sta-
ra iedna, garniec ieden, stołów kwadrato-

wych na nogach trzy, łóżek stolarakiey ro-
boty sześć, trubniczek do alembiku ieden,,
fasek maslanych piętnaście, puzderkow dę-
bowych starych bez flaszek sześć, posadz-
ki jesionowey tafel sześć. Sprzęty w piw-
nicy: butelek szklannych do trunków sztuk
siedmset dziewięć, hlak od oliwy czyli ba-
nia duża kamienna iedna, ładunków da
oliwy kamiennych dwadzieścia trzy, bute-
lek kamiennych czternaście, smoczków mo-
siężnych do beczek sztuk trzy, li warów bla-
szanych dwa, z tych ieden większy, a dru-
gi mnieyszy, stolik drewniany ieden, krze-
sło składane do- stawiania beczek iedno,
kaba z dwiema świdrami żelaznemi iedna,.
oxewtow dębowych cztery, beczek dębo-
wych różney wielkości dziewięć, beczek
piwnych pięć, tabliczek malowanych do
znaczenia trunków piętnaście, kłódka że-
lazna ordynaryina z kluczem do zamyka-
nia iedna. Narzędzia ogrodnicze — nożyce
żelazne nowe do obcinania szpalerów iedne,
nożyce takież mnieysze iedne, piłka do
szczepienia drew iedna, noz krzywy do
szczepienia drzew ieden, konewka blasza-
na do polewania inspektów iedna, konew-
ka podobnasz stara, iedna, blacha składana
do przesadzania włoszczyzny iedna, grac
do czyszczenia ulic dwie, szpadlow nowych
dwa, kwater do nakrywania inspektów trzy-
dzieście, kapoluszow s/.klannych do nakry-
wania melonów ośm. Wstayni skarbówey—
kocz bez pudla stary ieden, drąszki mos-
kiewskie iedno, bryczka popsuta iedi a, sa-
nie z buclłj czterokonne iedno, koszturo.v
podróżnych okutych dwa, latarn:a zepsuta
iedna, lady do rznięcia sieczki z stolni-
cami у rzeza karni dwie, ceber do wody
noszenia ieilen.

Sprzęty gospodarskie; przy folwarku
Kotlowskim, jako toż żi-lastwa: siekacz io-
den, widły do garkow iedne, łańcuch w
piekarni przykuty ieden, kłódek do zamy-
kania z kluczami sześć. Z naczynia drew-
nianego to iesl: fassa do zsypywania iedna,
ceber do wody іеі'е.ь lipowek trzy, fasek
do masła trzy, boyka do robienia swic ie-
dna, wiadro okute przy studni iedno, ku-
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&/,'\ warzywnych piętnaście, fasek dużych
di» zsypywania sześć, arfa do chędożenia
zboża iedna, dzieżka hez wieczka iedna,
dzieżo w dużych do pieczenia chleba dwie.
jaszczyk na krupy ieden, hoiek do masła
dwie, beczek na ocet trzy. necułek do cia-
sta cztery, koryto do siekania kapusty ie-
dno, łopat do pieczenia chleba dwie, zol-
nica iedna, balejek do prania chust dwie,
stoi duży ieden, stoi kwadratowy z szuflad-
ką ieden, stolik okrągły z składanemi no-
gami ieden, stół piekarniany wielki ieden,
zydlów dwa, krzesło z poręczami iedno,
stołków malowanych dwa, łóżek dwa, doy-
nica iedna. koryt do robienia piwa dwa,
koryt dla świń trzy, ulow próżnych trzy,
śledziówek trzy, sani gospodarskich dwoje,
skrzynia do wożenia żwiru iedna, bron
drewnianych cztery, chomątow dwa, szłey
parcianych par trzy, duliow dwie. W go-
rzelni Kotłowskiey kotłów gorzałczanych
miedzianych z pokrywami drewnianemi
dwa, czapek miedzianych do tychże ko-
tłów dwie, rur miedzianych do tychże
sześć, kłódka żelazna z kluczem do za-
makania iedna. Z naczynia bendnarskiey
roboty są te: kuff gorzałczanych pięć, an-
talikow cztery, ley ieden, winiarek dobrych
у niezdatnych razem pięć, beczek z obrę-
c/aini żelaznemi dwie, beczek piwnych czte-
ry, beczek do wódek dwie, czopów czyli
kadzi wielkich cztery, spustów gorzałcza-
nych dwa, przykadkow dwa, trubnikow dwa,
czerpak ieden, wanien dwie.

Opisanie maszyn w papierni służących
z żelastwem do tychże należącym. \Y stę-
pami stępa dębowa, rnaiąca w sobie cztery
gniazda, w każdym gniazdzie dna blat że-
lazny na pułtora cala grubości osadzony,
w każde zaś gniazdo bije stęporow dębo-
wych pięć, osadzonych na sworzniach dre-
wnianych, końce tych do bicia w stępę
okute rychwami, gdzie są zasadzone po
trzy kliny żelazne, nie mniey przy każdym
stęporze iest podnoszka żelazna, dwiema
szrubami przytwierdzona, wał, daiący ruch
stęporom, na dwóch czopach żelaznych
spoczywa, пм w koneateh cztery rychwy,

ramiona do podrzutu dwudziestu stęporow
drewnianne у koło wodne do obrotu. Hol-
lender czyli maszyna doskonaląca inassę
na papier składa się z następuiących czę-
ści, jako to: wal, daiący ruch tey maszy-
nie, spoczywa na dwóch czopach żelaznych,
ma cztery rychwy w końcach, koło pa-
leczne z czterema szrubami żelaznemi w
ramionach у koło wodne do obrotu, wal
stoiący przy kole palecznym ma dwa czo-
py żelazne, cztery rychwy w końcach, sze-
ściernią z dwiema rychwami у koło pa-
leczne na sobie osadzone, którego ramio-
na czterma szrubami żelaznemi przytwier-
dzone, spoczywa zaś tenże wał iednym kon-
cern na panwi osadzoney w drzewie po-
przecznym pomiędzy słupami, wał żelazny,
na tym iest w iednym końcu pod kołem
palecznym wału stoiącego osadzona sze-
ściernia z dwiema rychwami, a na drugim
końcu wchodzącym w skrzynię walec dre-
wnianny z trzydziesto dwoma szynami że-
laznemi, zewnątrz tegoż walca są dwie
rychwy, a we wnątrz dwa buxy żelazne;
pod tymże walcem sześć nożow, przytwier-
dzonych dwiema klamrami do dna skrzy-
ni, skrzynia ta z nakrywa owalną z tarcic
sosnowych stolarskiey roboty na stolcu od
ziemi osadzona. W izbie warsztatowey —
prassa osadzona pomiędzy dwoma słupami
składa się z następuiących części, jako to:
szruba stoiąca, część naypryncypaltiieysza
prasy, maiąca grubości do czterech calow
diametru, w górnym końcu tey mutra mo-
siężna z dwiema szrubami żelaznemi przy-
twierdzona, koło z dwiema rychwami у
sześcią szrubami umocowane, podwałek mo-
siężny, na którym spoczywa szruba pryn-
cypalna. podłoga żelazna, czterema szru-
bami do drzewa przytwierdzona, na którey
iest osadzony podwałek rzeczony, klamra
żelazna, która przechodzi poprzecznie w
drzewie przez podłogę, wyżey rzeczoną,
bił z tarcic sosnowych stolarskiey roboty
obok prassy w trzeciey części swey wyso-
kości w gróncie osadzony przy kominie, przy
dnie zaś od komina ma dziurę okrągłą
wydrążoną do' kotła miedzianem, któ-

57
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ry ogrzewa massę papierową, idącą na
formy.

W izbie mieszkalney papiernika znay-
duią się trzy szruby w belkach, utrzymu-
iące ugięcie się sufitu, graca do pieca że-
lazna iedna у blacha żelazna do zatykania
pieca iedna, nie mniey siedm par zawiasek
do okienic, w dachu będących, które maią
służyć do otworów w czasie suszenia pa-
pieru.

Remanent gruntowy w zasiewach zi-
mowych у w snopie. W zasiewie zimo-
wym zostaie żyta beczek dwadzieścia sześć
у garcy czterdzieści ośm, pszenicy beczkę
iedną у garcy trzynaście, efficit w ogule
zasiewu zimowego beczek dwadzieścia siedm
у garcy sześćdziesiąt ieden, w snopie nie-
wymłoconego żyta znaydowalo się ozimego
podług próby wydatku z kopy iedney na
beczek dziewięć w ziarnie czystym miary
wynoszącej'.

Ludność wsi Kotłowa у Mądzina z
wszelkiemi ich powinnościami, daninami у
maiątkiem oraz z nadanemi tymże wło-
ścianom gróntami podług mappy geome-
tryczney. Imiona, nazwiska у wiek wło-
ścian wsi Kotłowa. Pierwszy gospodarz
ieden,. gróntu oromego sadzibneso ma
morgów siedm, prętów sto pięćdziesiąt, przy-
iemnego morgów pięć, prętów dwieście pię-
<lziesiąt dziewięć, komput gróntu oromego
niorgow trzynaście, prętów sto dziewięć,
gróntu sianożętnego morożnego prętów sto
ośmdziesiął; pięć, błotnego mórg ieden, prę-
tów* sto siedmdziesiąt pięć, komput siano-
y.ęci morgów dwa, prętów sześćdziesiąt,
gróntu nieużytecznego nic niema, Daniło
Urbanowicz, żonka Chwiedora, syn Kazi-
mierz rok ieden, brat Jerzy, żona Ma-
ryanna, córka Tekla, naiemnica Katarzy-
na lat czternaście maiąca; maiątek gospo-
darski: uprząż — koń ieden, wołów dwa,
krowa iedna, młode iedno, owiec czworo,
świnia iedna, pszczół starych kłód trzy,
powinność — pańszczyzny tygodniowey mę-
skiey dni trzy, żeńskiey dni trzy, gwałtu
dni cztery, roczney daniny — kur czworo,
grzybów kop dwie, orzechów garcy dwa,

chmielu ośmina iedna, opłata podymnego
złotych cztery, groszy dwadzieścia. Druga
chata, gróntu oromego morgów trzynaście,
prętów dziewiędziesiąt dziewięć, sianożęci
morożney prętów sto ośmdziesiąt pięć, bło-
tney mórg ieden, prętów sto siedmdziesiąt
pięć, komput sianożęci morgów dwa, prę-
tów sześćdziesiąt, nieużytecznego nic nie-
ma, Eliasz Urbanowicz, żona Agata, syn
Jerzy lat dziewięć, córka Helena lat sze-
snaście, Anna iedynaście, Ahapa cztery,
Maryanna rok, naiemnica Taciana dwa-
dzieście pięć, 03 ciec Benedykt w Suchorze-
pach znayduie się, koń ieden, wołów dwa,
krowa iedna, owiec siedm, świń troie, pań-
szczyzny męskiey dni trzy у żeńskiey dni
trzy, gwałtu dni cztery, daniny kur czwo-
ro, grzybów kop dwie, orzechów garcy
dwa, chmielu ośmina iedna, podymnego
złotych cztery, groszy dwadzieścia. Trzecia
chata, gruntu sadzibnego oromego mor-
gów trzynaście, prętów siedmdziesiąt pięć,
sianożęci morożney prętów sto ośmdziesiąt
pięć, błotnęy mórg ieden, prętów sto siedm-
dziesiąt pięć, komput sianożęci morgów
dwa. prętów sześćdziesiąt, Szymon Cichon-
czyk, żona Agata, syn Jan, brat Лап. żo-
na Magdalena, syn Jan rok ieden, matka
Zofia, siostra Agata wdowa, syn Paweł lat
dwie, córka Paraska lat pięć, wołów dwa,
krów dwie, inłodzioży dwoie, owiec pięcio-
ro, świń czworo, pańszczyzny męskiey dni
trzy у żeńskiey dni trzy, gwałtu dni czte-
ry, daniny kur czworo, grzybów kop dwie,
orzechów garcy dwa, chmielu ośmina ie-
dna, opłata podymnesro złotych cztery, gro-
szy dwadzieście. Czwarta chata, gospodarz
ieden, gróntu oromego sadzibnego mor-
gów .dwanaście prętów, dwieście dwadzie-
ścia trzy; sianożęci morożney prętów sto
ośmdziesiąt pięć, błotney mórg ieden, prę-
tów sto siedmdziesiąt pięć, Ihnat Marcin-
czyk, żona Maryanna, brat Symon, żona
Chwiedora, syn Józef lat dziewięć, córka
Polonia bit cztery, Johanna lat dwie,
uprząż — koń ieden, wołów dwa, krowa
iedna, młode iedno, zrzebie iedne, owiec
czworo, świń troie, pańszczyzny męskiey
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«liii trzy. żenskiey dni trzy, gwałtu dni
trzy, daniny kur czworo, grzybów kop dwie,
orzechów garcy dwa, chmielu ośmina ie-
dna, podymnego; złotych cztery, groszy
dwadzieście. Piąta chata, gospodarz ieden, .
gróntu oromego morgów trzynaście, prętów
sto siedmdziesiąt ośm, sianożęci morożney
•prętów sto ośmdziesiąt pięć, btotney mórg
ieden. prętów sto siedmdziesiąt trzy, Ma-
xym Kosarz, żona Agata, syn Michał lat
dwanaście, drugi syn Teodor lat ośm, cór-
ka Anna lat dwie, uprząż — koń ieden,
wolow dwa, krowa iedna, młode iedne,
owiec dwoie, świń dwoie, pańszczyzny mę-
skiey dni trzy у żenskiey dni trzy, gwał-
tu dni dwa, daniny kur czworo, grzybów
kop dwie, orzechów garcy dwa, chmielu
ośmina iedna, podymnego złotych cztery,
groszy dwadzieścia. Szósta chata, gospo-
darz ieden, gróntu oromego sadzibnego
morgów siedni, prętów sto pięćdziesiąt, przy-
jemnego morgów sześć, prętów siedmdzie-
siąt trzy. sianożęci morożney prętów sto
Ośmdziesiąt pięć, błotney mórg ieden, prę-
tów sto siedmdziesiąt trzy, Andrzey Bobruk,
żona Zofia, syn Michał lat dwanaście, syn
Jan lat pięć, syn trzeci Symon lat dwie,
brat Hryszko, żona Anna, córka Julianna,
uprząż—wolow dwa, krów dwie, młodziesz
iedno, owiec czworo, świń czworo, pań-
szczyzny męskiej dni trzy, żenskiey dni
trzy, gwałtu dni cztery, daniny kur czwo-
ro, grzybów kop dwie, orzechów garcy
dwa," chmielu ośmina iedna, podymnego
złotych cztery, «rroszy dwadzieścia. Siódma
chata, gospodarz ieden, gruntu oromego
sadzibnego morgów siedm, prętów sto pię-
dziesiąt, przyiemneiio morgów pięć, prę-
tów sto pięćdziesiąt ieden, sianożęci mo-
rożney prętów sto ośmdziesiąt pięć. błotney
mórg ieden, prętów sto siedmdziesiąt pięć,
komput sianożęci morgów dwa, prętów
sześćdziesiąt, Franciszek Niesyn, żona Aga-
ta, córka Anastazya, siostra Franciszka lat
siedrnnaście maiąca, matka Anna у oyciec
Ohwiedor w Gniewos/.owie znayduie się,
uprząż — woł ieden, krowa iedna, o^iec
troie. świnia iedna, pszczół starych kłód

dwie, pańszczyzny męskiey dni trzy, żen-
skiey dni trzy, gwałtu dni dwa, daniny
kur czworo, grzybów kop dwie, orzechów
garcy dwa, chmielu ośmina iedna, podym-
nego złotych cztery, groszy dwadzieścia.
Ósma chata, gospodarz ieden, gróntu oro-
mego sadzibnego morgów siedm, prętów
sto pięćdziesiąt, przyienmego morgów pięć,
prętów dwieście trzydzieście cztory, siano-
sęci morożney prętów sto ośmdziesiąt pięć,
błotney mórg ieden, prętów sto siedmdzie-
siąt trzy. komput sianożęci morgów dwa,
prętów pięćdziesiąt ośm, Andrzey Urbano-
wicz, żona Eudophia, syn Teodor lat siodin-
naście, córka Rozalia lat dwanaście, zięć
Krzysztof Pudzik, żona Justyna, córka Aga-
ta, drugi zięć Stefan Korotay, żona. Hele-
na, uprząż — wolow dwa, krów dwie, mło-
de iedne. owiec pięcioro, świń troie. pań-
szczyzny męskiey dni trzy, żenskiey dni
trzy, gwałtu dni pięć, daniny knr czworo,
grzybów kop dwie, orzechów garcy dwa,
chmielu ośmina iedna, podymnego złotych
cztery, groszy dwadzieście. Dziewiąta cha-
ta, gospodarz ieden, gruntu oromego sa-
dzibnego morgów siedm, prętów sto pięć-
dziesiąt, przyiemneiio morgów cztery, prę-
tów sto sześćdziesiąt sześć, sianożęci mo-
rożney prętów sto ośmdziesiąt pięć, błotney
mórg ieden, prętów sto siedmdziesiąt pięć,
komput sianożęci morirow dwa. prętów
sześćdziesiąt, Teodor Sidor, żonka Maryan-
na. córka Cli wiedora lat siedm, druga cór-
ka Katarzyna lat dwa, matka stara Roza-
lia. uprząż — wołów dwa, młode iedno,
owiec dwie, świń dwoie, pańszczyzny mę-
skiey dni trzy, żenskiey dni trzy, gwałtu
dni dwa, daniny kur czworo, grzybów kop
dwie, orzechów irarcy dwa, chmielu ośmi-
na iedna, podymnego złotych cztery, gro-
szy dwadzieścia. Dziesiąta chata, gospo-
darz ieden, gruntu oromego sadzibnego-
morgów siedm, prętów sto pięćdziesiąt, przy-
ienmego morgów pięć, prętów sto dwadzie-
ście dwa, sianożęci morożney prętów sta
ośmdziesiąt pięć, błotney mórg ieden, prę-
tów sto siedmdziesiąt tr/.y, Mikołay Sidor,.
żona Anna, córka Pałania maiąca'lat .dwie*
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naiemnica Maryanna maiąca lat dwadzie-
ścia, uprząż — wołów dwa, krowa iedna,
młode iedne, owca iedna, pańszczyzny mę-
skiey dni trzy, żeńskiey dni trzy, gwałtu
dzień ieden, • podymnego nic nie płaci się.
Jedynasta chata, gospodarz ieden. gruntu
oromego sadzibnego morgów siedm, prę-
•tuw sto pięćdziesiąt, przyjemnego morgów
pięć, prętów sto ośmdziesiąt-siedm, siano-
żęci morożney prętów sto ośmdziesiąt pięć,
błotney mórg ieden, prętów sto siedmdzie-
siąt, Samus Karpiey, żona Teressa. syn
Teodor, ślepy, lat ośm, córka Katarzyna
lat dziewiętnaście, zięć Symona Raduk, żo-
na Justyna, syn Ihnat rok ieden maiący,
uprząż — koń ieden, wolow dwa, krowa
iedna, owiec pięcioro, świń pięcioro, pań-
szczyzny męskiey dni trzy, żeńskiey dni
trzy," gwałtu dni cztery, daniny kur czwo-
ro, grzybów kop dwie, orzechów garcy dwa,
•chmielu ośmina iedna, podymnego złotych
cztery, groszy dwadzieścia. Dwónasta cha-
t.-i, gospodarz ieden. gruntu oromego sa-
dzibnego morgów siedm, prętów sto pię-
dziesiąt. przyiemnego .morgów cztery, prę-
tów sześćdziesiąt dziewięć, sianożęci moroż-
ney prętów dwieście ośmdziesiąt pięć, błot-
ney mórg ieden, prętów sto piędziesiąt,
Jó/.ef Nahorczyk, żona Zofia, syn Antoni
lat dwanaście, córka «Iliwiedora lat dzie-
więć, Magdalena lat cztery, Maryanna dwie,
brat, Hryszko, żona Maryanna, córka Anna
lat dwie, Elżbieta rok, uprząż —wołów, dwa,
krowa iedna, owiec dwoie, świń dwoie, pań-
szczyzny męskiey dni trzy, żeńskiey dni

'trzy. gwałtu dni cztery, daniny kur czwo-
ro, grzybów kop dwie, orzechów garcy dwa,
chmielu ośmina iedna. podymnego złotych
cztery, groszy dwadzieścia. Trzynasta cha-
ta, gospodarz ieden, gruntu oromego sie-
dzibnego morgów siedm, prętów sto pięć-
dziesiąt, przyiemnego morgów dwa, prętów
sto dwadzieście cztery, sianożęci morożney
prętów dwieście ośmdziesiąt pięć, błotney
mórg ieden. prętów sto pięćdziesiąt. Onufry
ВогІшп, żona. Paraska, brat Józef, żona
Anastazya, drugi brat Mikołay lat dzie-
więć, trzeci brat Michał lat siedmnaście,

matka Maryanna, uprząż — wolow dwa,
krowa iedna, młodzieży dwoie, owiec dwo-
ie, świnia iedna, pańszczyzny męskiey dni
trzy, żeńskiey dni trzy, gwałtu dni cztery,
daniny kur czworo, grzybów kop dwie,
orzechów garcy dwa, chmielu ośmina ie-
dna, podymnego złotych cztery, groszy
dwadzieścia. Czternasta chata, gospodarz
ieden, gruntu oromego sadzibnego mor-
gów siedm, prętów sto pięćdziesiąt, przy-
iemnego morgów pięć, prętów dwieście
dwadziescie dziewięć, sianożęci morożney
prętów dwieście ośmdziesiąt pięć, błotney
mórg ieden, prętów sto pięćdziesiąt, Jan
Onyszczyk, żona Agata, syn Paweł lat
ośm, Wasil lat cztery, szwagier Michał
Kosarz, żona Tatiana, kątnica л.апаппа,
wdowa, syn iey; Marcin, uprząż — koń ie-
den, wołów, dwa, krów.dwie, owiec sześcio-
ro, świń pięcioro, pańszczyzny męskiey dni
trzy. żeńskiey dni trzy, gwałtu dni trzy,
daniny kur czworo, grzybów kop dwie,
orzechów. garcy dwa. chmielu ośmina ie-
dna, podymnego złotych cztery, .groszy
dwadziescie. Piętnasta chata, gospodarz ie-
den. gruntu sadzibnego oromego mordów
siedm. prętów sto pięćdziesiąt, przyiemnego
morgów pięć, prętów dwieście piętnaście,
sianożęci morożney prętów duicśce ośm-
dziesiąt pięć, błotnego mórg ieden, prę-
tów sto pięćdziesiąt, Andrzey Bnrluin, żona
Ewa. syn Dawid lat trzy, córka Julianna
lat siedm, szwagier Jan lludak, drugi Mi-
chał Klimcewicz, żona Agata, uprząż —
wolow. cztery, krów dwie. owiec dziewię-
cioro, świń czworo, pańszczyzny męskiey
dni trzy, żeńskiey dni trzy, gwałtu dni
cztery, daniny kur czworo, grzybów kop
dwie, orzechów garcy dwa, chmielu ośmi-
na iedna. podymnego złotych cztery, gro-
szy dwadzieścia. Szesnasta chata, gospo-
darz ieden, gruntu oromego sadziІтецо
morgów siedm, prętów sto pięćdziesiąt, przy-
iemnego morgów dwa, prętów-dwadziescie
dwa. siauożęci morożney prętów .dwieście
ośmdziesiąt pięć, błotney mórg ieden, prę-
tów sto pięćdziesiąt, Antoni Bobruk, żona
Katarzyna, córka Justyna rok, ieden, brat
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Лап, żona Agata, -matka Zofia, naiemnica
Eozalia Kosarzowna, uprząż— wołów trzy,
młodzieży dwoie, ow:ec pięcioro, świń tro-
ie, pszczół starych kłoda iedna, pańszczy-
zny męskiey dni trzy, żenskiey dni trzy,'
gwałtu dni cztery, daniny kur czworo,
grzybów kop dwie, orzechów garcy dwa,
chmielu ośinina iedna. podymnego złotych
cztery, groszy dwadzieścia. Siedmnasta cha-
ta, gospodarz ieden- gruntu oromego sa-
dzibneiro morgów siedm, prętów sto pię-
dziesiąt, przyiemnego morgów cztery, prę-
tów dwieśc e trzydzieście dziewięć, siano-
żęci morożney prętów dwieście ośmdziesiąt
p;ęć, blotney mórg ieden, prętów sto pię-
dziesiąt, gruntu nieużytecznego w lasach
у zaroślach, rowach etc. morgów dziesięć,
prętów sto dwadzieście siedm, w bagnach,
rowach, górach у drogach morgów iedy-
naście, prętów sto sześćdziesiąt. Jan Na-
Ъогпу, żona Anna, syn Eliasz lat dwana-
ście, córka Elżbieta lat czternaście, uprząż—
krowa iedna, młode iedne. '

Wieś Mądzin. Pierwsza-chata, gospo-
darz ieden. gruntu oromego sadzibnego
morgów siedm, prętów sto piędziesiąt, przy-
iemnego morgów cztery, prętów sto ośm-
dziesiąt dziewięć, sianożęci morożney mórg
ieden, prętów sto dwadzieścia dwa. Jan
Nahorny, żona Julianna, syn Marcin lat
trzy, Teodor pułroku, córka Nastazia lat
iedynaśoie, Marya ośm, siostra Olesia lat
dwadzieścia cztery, uprząż — woj o w dwa,
młodzieży dwoie, owiec dziewięcioro, świń
czworo, pszczół starych kłoda iedna, pań-
szczyzny męskiey dni trz r̂, żenskiey dni
trzy, gwałtu dni dwa, daniny kur czworo,
grzybów kop dwie, orzechów garcy dwa,
chmielu ośmina iedna, podymnego złotych
cztery, groszy dwadzieścia. Druga chata,
gospodarz ieden, synów trzech, krewny ie-
den, gospodynią iedna, gruntu oromego
sadzibnego morgów siednC prętów sto pięć-
dziesiąt, przyjemnego morgów cztery, prę-
tów dwieście dziewięć, sianożęci morożney
mórg ieden, prętów sto sześśdsdesiąt czte-
ry, Jakób Onyszczyk, żona Nastazya, syn
-Hryszko, Teodor żonaty, żonka Chwiedora,

Leon, żonka Agata, syn Symon lat cztery,
• córka Helena.rok ieden, uprząż— koń ie-
den, wolow dwa, krowa iedna, młodzieży
dwoie, owiec pięcioro,- świń dwoie, pszc/.oł
starych kłoda iedna, pańszczyzny męskiey
dni trzy, żenskiey dni trzy, gwałtu dni
pięć, daniny kur czworo, grzybów kop dwie,
orzechów ігагсу dwa, chmielu ośmina ie-
dna. podymnego złotych cztery, irr.iszy dwa-
dzieścia. Trzecia, chata, gospodarz ieden,
gruntu oromego. sadzibnego morgów siedm,
prętów-sto pu,ć łziesiąt, przyiemnego mor-
gów cztery, prętów dwieście c/ierdzieśaie
ieden, sianożęci morożney mórg ieden,
prętów sto dziewiędziesiąt. Jakób Naliorny,
żona Agata, s#\n Teodor, żona Anna, syn
Jan, uprząż — koń ieden, wołów dwai krów

' dwie, młodzieży dwoie, owiec ośmioro, świń
troie, pańszczyzny męskiey dni trzy, żen-
skiey dni trzy. gwałtu dni cztery, daniny

••kur-czworo, grzybów kop dwie, orzecliow
garcy dwa, chmielu- ośmina- iedna, podym-
nego^ złotych cztery, groszy dwadzieście.
Czwarta chata, gospodarz ieden, gruntu
oroir.ego- sadzibnego morgów siedm, prę-
tów sto pięćdziesiąt, przy.emnego: morgów
cztery, prętów dwieście czterdżieście, sia-
nożęci •• morożney- mórg ieden, prętów sto,
Marcin Nahorny, brat Paweł, żonka: Ta-
tiana, drugi brat Jan lat dziewiętnaście,
trzeci Józef.siedmnaście, matki Katarzyna
у паіеіппа Agata lat piętnaście, uprząż —
koń ieden, wolow dwa, młodzieży troie,
zrzebie iedne, owiec troie, świnia iedna,
pańszczyzny, męskiey dni trzy, żenskiey
dni trzy, gwałtu dni cztery, daniny kur
czworo, grzybów kop dwie, orzechów gar-
cy dwa, chmielu ośmina iedna, podymne-
go złotych cztery, groszy dwadzieścia. Pią-
ta chata, gospodarz ieden, gruntu orome-
go sadzibnego morgów siedm, prętów sto
piędziesiąt, przyiemnego morgów cztery,
prętów dwieście czterdżieście pięć, siano-
żęci moro/.ney mórg ieden, prętów dwa-
dzieścia siedm, Ohwedor Nowacki, syn Ali-
kołay rok ieden, córka Anna dziewiętna-
ście, Eufrozyna piętnaście, służy w Jaro-
szycach, teść Michał, uprząż — wołów dwa,
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krowa iedna, młodzieży troie, owiec troie,
świń dwoie, pszczół starych kłoda iedna,
pańszczyzny męskiey dni trzy, żenskiey dni
trzy, gwałtu dni dwa, daniny kur czworo,
grzybów kop dwie, orzechów garcy dwa,
chmielu ośmina iedna, podymnego złotych
cztery, groszy dwadzieścia. Szósta chata,
gospodarz ieden. przyjemnego gruntu mórg
ieden, prętów sto dziewiędziesiąt os'm, sia-
nożeci morożney mórg ieden, prętów dzie-
więćdziesiąt, Marcin Urbanowicz, kowal, żon-
ka Ахіепіа, syn Jan lat dwadzies'cie dwie,
Michał dziewiętnaście, Tadeusz szesnaście,
Astap lat dziesięć, uprząż — wołów dwa,
krowa, iedna, młode iedne, owiec czworo,
świń czworo, pszczół starych kłoda iedna,
pańszczyzny męskiey dni trzy, żenskiey dni
trzy, gwałtu dwa dni. Siódma chata, gospo-
darz ieden, gruntu oromego sadzibnego
mórg ieden, prętów sto ośmdziesiąt, grun-
tu nieużytecznego w lasach, górach, za-
roślach у borowinie morgów sześć, prętów
sto siedmdziesiąt siedm, gruntu nieuży-
tecznego w bagnach, górach у rowach
morgów cztery, prętów sto ośmdziesiąt
pięć, Bazyli Urbanowicz, młynan,żonka Bar-
bara, syn Wincenty lat iedynaście. Jan dzie-
więć, córka Anna piętnaście, Helena sześć,
Eudocia rok ieden, uprząż — krowa iedna.

Summa ogólna Kotłowa у Mądzina
gospodarzy dwadziestu czterech, synów
trzydziestu czterech, krewnych dziewiętna-
stu, gospodyń dwadzieście trzy, córek trzy-
dzieścia iedna. krewnych trzydzieście dwie.
komput ludności płci męzkiey у żenskiey
gospodarzow czterdzieste siedni, dzieci ro-

dzonych sześćdziesiąt pięć. krewnych pię-
dziesiąt ieden; gróiitu oromego sadzibnego
morgów sto sześćdziesiąt sześć, prętów sto
ośmdziesiąt.. przyiemnego morgów sto dwa-
naście, prętów dwieśi-іе siedmnaśeie, kom-
put oromego gruntu włok. dziewięć, mor- !
gow dziewięć, prętów dziewiędziesiąt siedm; '
sianożęci morożney morgów ośmnaście, prę-
tów dwieście trzydzieście ośm, blotney mor-
gów dwadzieścia sześć, prętów sto dwana-
ście, komput sianożęci wloką iedna, mor-
gów piętnaście, prętów piędziesiąt; gruntu

nieużytecznego w lasach, górach, zaroślach'
у borowinach morgów s:edmnaście, prętów
cztery, w bagnach, górach, rowach у dro-
gach morgów szesnaście, prętów czterdzie-
ście pięć, komput gruntu nieużytecznego-
włoka iedna, morgów trzy, prętów czter-
dzieście dziewięć; uprzęży gospod arskiey
maią koni dziesięcioro, wołów sztuk cztor-
dzieście sześć, krów dwadzieścia sześć, mfo;
dzieży dwadzieścioro siedmioro, zr/ebiąt
dwoie. owiec dziewięćdziesiąt ośm, świń
sześćdziesiąt iedna, pszczół starych kłód
dziewięć; pańszczyzny męskiey tygodnio-
wey dni sześćdziesiąt sześć, żenskiey sześć-
dziesiąt sześć, gwałtów rocznie siedmdzie-
siąt trzy dni, daniny roczney kur ośmdzie-
siąt, grzybów kop czterdzieście. orzechów
garcy czterdzieście, chmielu osmin dwa-
dzieście, podymnego złotych dziewięćdzie-
siąt trzy, groszy dziesięć.

Grunta dworne wymierzone. Oromego
gruntu włok trzy, morgów dwadzieście
ośm, prętów sześćdziesiąt dziewięć, siano-
żęci morożuey morgów sześćdziesiąt trzy,,
prętów dwieście szesnaście, komput siano-
żęci włok dwie, prętów dwieście szesna-
ście, gruntu nieużytecznego w lasach, gó-
rach, zaroślach у borowinie morgów ośm-
set dwa, prętów piętnaście, w bagnach,,
górach, rowach у drogach monrow siedm,
prętów sto sześćdziesiąt dziewięć, komput.
nieużytecznego gruntu w!ok dwadzieścia
sześć, morgów dwadzieścia dziewięć, prę-
tów sto ośnulziesąt cztery, oromego do
Mądzina у I. P. Siemię, adzkiego w zmia-
nie pierwsz^y irruntu oromego włok dwie,

.morgów dwad/ieście cztery, prętów piętna-
ście, nieużytecznego w -bagnach, górach.,
rowach у drogach morgów trzy, pręlow
dwieście siedmdziesiąt ioilcn, komput nieu-
żyioczneiro gruntu morgów trzy. prętów
dwieście siedmdziesiąt ieden, oromego.od:
poi wicyskich Kotłowskich у lasu w zmia-
nie drugiey oromego gruntu włok dwie,,
morgów (Iwadzieście, prętów sto sześćdzie-
siąt; nieużytecznego gruntu w bagnach,,
górach, rowach у drogach morgów cztery,
prętów sto dziewięćdziesiąt pięć, komput
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•nieużytecznego morgów cztery, prętów sto
dziewiędziesiąt dziewięć, oromego jadąc z
Mołodowa po prawey stronic, w /.mianie
trzeciey oromesro gruntu sadzibnego mor-
gów sto dwadzieście siedm, prętów sto
pięćdziesiąt, przyiemnego morgów ośmdzie-
siąt siedm, prętów dziewięćdziesiąt pięć,
komput oromego jrruntu włok siedm, mor-
gów cztery, prętów dwieście ozterdzieście
pięć, sianożęci morożney morgów dziesięć,
prętów sto czterdzieście pięć, błotney sia-
nożęci morgów dwadzieśpie sześć, prętów
sto dwanaście, komput sianożęci włoka ie-
dna, morgów sześć, prętów dwi^śc e pięć-
dziesiąt siedm, gruntu nieużytecznego w
lasach, górach, zaroślach у borowinie mor-
gów dziesięć, prętów sto dwadzieś-ie siedm,
w bagnach, górach, rowach у drogach mor-
gów iedynaście, prętów sto sześćdziesiąt,
komput nieużytecznego morgów dwadzie-
ście ieden. prętów "dwieście ośmdziesiąt
siedm; oromego, sianożęci у wszelkiey in-
ney dystynkcyi pod wsią Kotłowein—grun-
tu oromego sadzibnego morgów trzydzie-
ście siedm, prętów sto piędziesiąt, przy-
iemnego morgów dwadzieście pięć, prętów
sto dwadzieście dwa, komput oromego grun-
tu włok dwie, morgów cztery, prętów sto
piędziesiąt dwa, sianożęci morożney mor-
gów ośm,' prętów dziewięćdziesiąt trzy, kom-
put sianożęci morgów ośm, prętów dzie-
więćdziesiąt trzy, gruntu nieużytecznego w
lasach, górach, zaroślach у borowinie mor-
gów sześć, prętów sto siedmdziesiąt siedm,
w bagnach, górach, rowach у drogach mor-
gów cztery, prętów sto ośmdziesiąt pięć,
komput nieużytecznego gruntu morgów ie-
dynaście, prętów sześćdziesiąt dwa, orome-
go, sianożęci у wszelkiey inney dystynkcyi
pcd wsią Mądzinem. Sumina ogulna dwor-
skich gruntów, gruntu oromego sadzibne-
go morgów sto sześćdziesiąt pięć, przyiem-
nego morgów sto dwanaście, prętów dwie-
ście siedmnaście, komput włok ośmnaście,
morgów dwadzieście ieden, prętów czter-
dzieście ieden, sianożęci morożney morgów
siedmdziesiąt dziewięć, prętów sto pięćdzie-
siąt cztery, blotney morgów dwadzieście

sześć, prętów sto dwanaście, komput włok
trzy, morgów piętnaście, prętów' dwieście
sześćdziesiąt sześć, gruntu w lasach, no-
rach, zaroślach у borowinie morgów ośm-
set dziewiętnaście, prętów dziewiętnaście,
w bagnach, górach, rowach у drogach mor-
gów ^rzydzieście dwa, prętów ośmd/i-jsiąt,
komput nieużytecznego gruntu włok dwa-
dzieście Ośm, morgów iedynaście, prętów
ośmdziesiąt trzy-

Prócz danin у powinności, w rubry-
kach wyrażonych, powinni włościanie jako
to: pszczół wiele iest pniów u włościan
Kotlowskich у Mondzinskich każdy z nich
nie powinien sam podbierać w iesieni, a na
wiosnę podmiatać, lecz w przytomności su-
balterna, zesłanego od dworu у takowy
miód nie inaczey iak tylko na dwie równe
części podzielonym bydz powinien, to iest
iedna z tych dworowi, a druga gospola-
rzowi należy się, z tyra iednak warunkiem,
że takowy miód czyli wosk każdy gospo-
darz niegdzie indziey przedać może, iak
tylko do dworu za dobrowolnie ugodzoną,
ceną wartości. Robocizna wyrażona w ru-
brykach pod tytułem gwałty rozumieć się
ma, że tylko gdy się zaczną żniwa co ty-
dzień włościanie takowe powinni odbywać,
aż póki s.ę też żniwa nie ukończą. Szar-
warki. do reperacyi grobel, że nie są w
zwyczaiu. lecz na mieys;;e tych obowiązani
włościanie, iidyby takowe się psuły, lub
woda znosiła ogulnie wszyscy wy iść do
naprawy lub ratowania у takowe naprawić,
niemniey drogi dla ichże samych wygody
bez pańszczyzny powinni naprawiać. Stróż
nocną dworską także odbywać powinni
włościanie koleyno to iest po dwóch na

•każdą noc, a to dla większey czuyności у
bezpieczeństwa w nocy wydarzyć się mo-
gącego przypadku. Czynność zaś tych zale-
ży od przeznaczenia zawiadującego dworem.

Inwentarz koni, bydła, oraz wszelkich
żywiołów. Koni w ogule sztuk siedm, to
iest ogier irniady, nog trzy białych w pę-
cinach maiący, klacz jasno gniadych robo-

; czycli dwie, ciemno śniadych trzy, a iedna
kasztanowata. Bydła rogatego w ogule
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sztuk czterdzieście, jako to — buhay lat
ofm maiący ieden, krów rodząynych w
różney szerści у latach sztuk dwadzieścia,
byków czteroletnich dwa, trzeletuich trzy,
dwuletnich trzy, iednoletni ieden, jałówek
czteroletnich dwie, trzeletnich dwie, dwu-
letnich trzy, iednoletnich trzy, owiec w
ogule sztuk trzydzies'cie dwie, to iest try-
kaozow dwa, matek rodzaynych sztuk trzy-
dzieście, świń w ogule sztuk dwadzieścia,
to iest knoroz ieden, macior siedm, wie-
przów dwuletnich trzy, iednoletnich dwa,
świnek dwuletnich dwie, iednoletnich pięć.
Gęsi w ogule sztuk dwanaście, gęsior ie-
den, a gęsi nasadkowych paktowych iedy-
naście. Indyków w ogule sztuk siedm, to
iest samiec ieden, starych indyczek pakto-
wych sześć, kaczek w ogule sztuk dwana-
ście, to iest kaczor ieden, kaczek pakto-
wych sztuk iedynaście, kur sztuk w ogule
trzynaście, to iest kogut ieden, kur pakto-
wych sztuk dwanaście, pszczół starych у
młodych leżących pni sztuk siedm.

U tego inwentarza na papierze pod-
cztowym dziesięcioarkiiszowym pisanego
podpisy rąk jaśnie wielmożnych opieku-
nów z rządu gubernskiego Litewskiego
przydanych, czerwonym iedwabiem sposzy-
tego przy wycisnieniu herbownych pieczęci
na opłatku białym oznaczaiących się temi
wyrażaią się słowy: Takowy inwentarz do
prawa dożywotniego na maiętność Kotłów
od świętey pamięci J. W. Franciszka Woy-
nilowicza, insty^atora Litewskiego, J. W.
Annie z Narbutow Woyniłowie/.owey, in-
slygatorowey Litewskiey, iego żonie wyda-
nego służący, przeyr/.any у zweryfikowany,
folium tiz;.dzioście dwa maiący, jako opie-
kunowie przy wycisnieniu herbownych pie-
с гсі własnemi rękoma podpisiremy. Dat
w Kotłowie dnia czternastego Januaryi
по і stili tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
dziewiątego roku. Dominik Narbut. Woy-
ski Lid/ki, Kawaler orderu S-go Stanisła-
wa, jako opiekun z sądu głównego Litew-
skiego przydany. Mikołay Woyniłovyiez,
podpułkownik byłych woysk polskich, jako
opiekun od sądu głównego Litewskiego

przydany. Jerzy Bialopiotrowicz, pisarz
woysk W. Xttwa Littgo, opiekun od są-
du tegoż przydany (L. S.).

Który to inwentarz po podaniu przez
wyż wyrażoną osobę do akt iest do xiąg
ziemskich powiatu Nowogrodzkiego wpisany-

Изъ акт. кв. Новогрудскаго Земскаго суда за 1799 г
Ж 12835, л. 406—433.

№ 50—1798 г. 31 Декабря.

Инвентарь ключа Вендзягольскаго, находив-
шегося во влад ніи Барбары Трусковской

изъ дома Піоро.

Tnwentarz klucza Wędziagolskiego, ad
fundum Ruinszyskiego starostwa przyna-
leżnego w dożywotnim dzierżeniu J. W.
Barbary z Piorow Truskowskiey, sta-
rosciney, będącego dopiero w roku 1798
stosownie do rządowey instrukcyi przez
powiatową lustracyiną Kowieńską kommis-
syą poszczegulnie sporządzony.

Opisanie sytuacyi Wędziagolskiego klu-
cza, ad fundum Rumsj^sze przynależące-
go, co do zabudowantaTMles/.kalny budy-
nek z drzewa ciosanego nowo z budowany,,
słomą kryty, w podziale iego wewnętrz-
nym .pokoiow siedym, z których dwa tylko
są do mieszkania przysposobionych, dalsze
zaś nio dokończone, be/, drzwi, okien, pie-
ców, kuchni у bez kominów. Szpiclilerz.
nowy, siedym sążni dlużyny, a cztery sze-
rokości, z drzewa brusowego stawiony, na
dwie c/ęści dzielący się, słomą kryty у do-
skonale w zamki opatrzony, do składu rze-
czy imbarowych у do zsypania zboża wy-
starcza- Gumno nowe z drzewa okrągłego
stawione, szerokości sążni cztery, a dłuży-
ni dziesięć, wrota dla wjazdii у wyiazdu
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poilwóyne, z należytym opatrzeniem, słomą
kryte, przy którym gumnie _ pod ieden
wsciążny dach przystawiona osieć у suszar-
nia do suszenia słodów. Ubespieczenie tey
osieci dobre, piece w ziemi wmurowane у
należycie po gospodarsku ufundowane. Dłu-
gość tey osieci sążni sześć, a szerokość od-
powiadaiąca szerokości gmnienney. Odry-
na z drzewa okrągłego budowana siedym
sążni długa, a szeroka sążni cztery, z po-
dwoynemi do wiazdu у wyiazdu, dobrze
opatrzonemi wrotami, kryta słomą; przy
niey oparty chlew stary, z byłego niegdyś
browaru przeistoczony. Obora nowo wy-
stawiona w kwadratowym swoim obrębie
zawiera dwadzieścia trzy sążnie, szeroka
we cztery sążnie, z dziennikiem, opatrzo-
na przyzwoicie, słomą pokryta. Browar no-
wy nad rzeczką Horką postawiony, z łaźnią
у mieszkaniem dla winnika, także słomą
kryty, z zupełnym у przyzwoitym oporzą-
dzeniem, po gospodarski! ubespieezony.
Łaźnia osobna opodal, a wysuniona z dzie-
dzińca ku polowi, dla potrzeby czeładney
у dla suszenia lnów, opatrzona dobrze,
dlużyny sześć, a trzy sążnie szeroka, po-
kryta słomą. Lodownia nad rzeczką Horką
także oddalona od dziedzińca, pod słomia-
nym dachem, stara у caley restauracyi po-
trzebuiąca. Szopa za gumnem na słupach,
czyli sochach, w mieysce ścian bocznych—
płotem ehrościanym w około wypleciona,
pod dachem takoż słomianym. Studnie dwie
na dziedzińcu, iedna pr/y budynku mie-
szkalnym, druga zaś przy browarze z zrę-
bami zwyczaynemi. wystarczaiące wodą do-
mowym potrzebom. Oała budowla gospo-
darska у obszerny dziedziniec opatrzony
iest około częścią laskowym, częścią zaś
szczepanym jodłowym płotem у kilko zam-
czystemi wrotami. Karczma na juryzdyce
Wędziagolskiiey stara, pod dachem sło-
mianym, mieszkanie w niey po obudwuch
bokach, wiazd у wyiazd do stodoły opa-
trzony wrotami z opadliny nieco wyrepe-
rowana, dostatecznieyszey potrzebnie repe-
rącyi. Browar z drzewa starego przesypa-
ny, z łaźnią у z dabzym potrzebnym we-

wnątrz у zewnątrz opatrzeniem. Przy tym
browarze chlew dla konserwy arędarskiegó
bydła, szpichlerz przy karczmie nowo wy-
stawiony, także słomą kryty, у lodownia.
Karczma druga we wsi Berłayniach z cha-
ty niegdyś chjopskiey na szynkowy dom
obróconey przeistoczona, w opatrzeniu ordy-
naryinym у dosyć nadruynowana.

Ogrodów dwornych dwa/ ieden na ju-
ryzdyce w miasteczku, a drugi na dzie-
dzińcu dwornym, obok gumniska, częścią
szczepanym, a częścią ostrokolnym płotem
ogrodzone.

Dalsze opisanie sytuacyi klucza Wędzia-
golskiego oddzielney attynencyi Rumszyskiey.

Grunta dworne po większey części pia-
szczyste у rzadko się dobry urodzay na
nich (zwłaszcza jarzyny) zdarza. Żytostrze-
dnim wraca się plonem, w części zaś iest.
przy błotach у nizinach, osuszenia rowami
potrzebujące, a ztąd się rodzi dyrsa у mie-
tlica; tak równie у grunta włościańskie w
okręgu tego klucza "Wędziagołskiego bę-
dące, dla czego stan włościan iest pomier-
ny. Wielość gruntu wiadoma nie iest dla
niebyłego wymiaru, zapisana tylko stoso-
wnie do opowiedzenia. Sianożęci po róż-
nych mieyscach między lasami у w pusto-
szach weyskich naymuią się corocznie, z
których dochód w generalnym summaryu-
szu zaliczony iest w intratę z tego klucza
wyciągniony. Sianożęci także na dwór ko-
szące się są te: łąka sytuowana pod But-
kunami, druga łąka nad rzeczką Horką,
trzecia łąka bokiem do gruntów І І щ т і -
skich, koncern do gruntów dworu Łopjen-
skiego pod hutą, czwarta pod wsią Sy-
czanami.

Jezior żadnych w tym kluczu nie-
masz, ruczayki zaś partykularne wiosną
przepływaią, jako to: Hurka, Berzytelis,
Pomokła у dotyka mioyscami gruntów Wę-
dziagolskich Gicłnupa, Barupa у Ginia,
które w rybołowach żadnego nie czynią
pożytku.

Puszcza klucza Wędziagolskiego do-
syć iest rozciągła, maiąca w sobie gatunki

58
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wielorakie drzewa do różnych maysterskich
rzemiosłow, do brusów у do budowli zda-
tne, są oraz zarosle czarnego у białego
lasu, do popiołów zdatne, za czym z po-
wodu dostarczających leśnych wygód stan
budowli wieyskiey iest niemal w całey wło-
ści dobrze utrzymany. Wielość zaś włok
puszczowych у wyrobnych tak przy dwo-
rze, iako też przy każdey wsi w rubryce
wyrażona idealnie, tylko nie iest przeto
w żadney tym czasem pewności.

Granice samego dworu у juryzdyki
staroscinskiey Wędziagolskiey są te: Wę-
dziagoła graniczy z gruntami dziedziczne-
mi ze wszystkich stron, iako to z maiętno-
ścią W. Chłopickiego tegoż nazwania Wę-
dziagolą, z okolicą szlachecką UżumiszJia-_
mi, oraz z puszczą у grunta lnTUódobr
JW. marszałka Siwickiego Łopję zwanych
należącemi.

Wieś Giełny mil trzy у puł od Kowna,
a od swoiego dworu pułmile, graniczy z
okolicami szlacheckiemu Żagowicze, Sawe-
czany, Preyszagola zwanemi у oraz z grun-
tami JW. Zabiełłowey marszałkowey, do
dóbr fundowych Łabunowa należącemi.

Wieś Szyłaynele leży od swoiego dwo-
ru o dwie mile, graniczy z maiętnością
JW. Zabiełły Orwistowskiego, z okolicami
szłacheckiemi: Medeksze у Szyjany zwane-
mi, oraz z dobrami W. Szukszty, pisarza
Upitskiego, Nacuny zowiącemi się.

Wieś Buble także Wędziagolskiego dwo-
ru, leży o mil dwie. graniczy z folwarkiem
W. Strebeyki Bubłele zwanym, z oko-
licą szlachecką Szyłanami у z JW- ex
kasztelanem Zablełłą od dóbr Orwi-
stowskich.

Wieś Berłaynie od swoiego dworu ie-
dną milą odległa, graniczy z trzech stron
z dziedzicznemi tegoż J. W. Zabiełły grun-
tami у z okolicami szłacheckiemi Urnia-
żami у Kikowiczami, z czwartey strony z
posessyą J. W. Aleksandrowicza starościń-
ską Wilczatowem.

Wieś Kudziany, o mil dwie ode dworu
Wędziagolskiego, graniczy z folwarkiem
W. Lugayly, szambelana Medeksze, zwa-
nym, у z gruntami wielmożnego Szukszty
Nacunami.

Wieś Syczany, od dworu o mile poło-
żona, graniczy z dobrami dziedzicznemi JW.
Zabiełły Łabunowskiego у oraz z okolicą
Hanussewiczami.

Wieś Syrwidgoła, mila od Wędziagoły,
graniczy z dobrami dziedzicznemi, jako to—
z okolicą szlachecką Saweczanami, z oko-
licą Pamnami у z Hanussewiczami oraz
z folwarkiem ziemskim W. maiora Miłosza
Serbiny zwanym.

Wieś Pużaycie ode dworu swoiego o
iedną milę leży, przygranicza z gruntami
JW. Zabiełły Łabunowskiemi, v> Serbi-
паліі W. Miłosza, tudzież z okolicami
szłacheckiemi Biadzie у Żagowicze zwa-
nemi. ~̂ "

Wieś Antoginele także od dworu Wę-
dziagolskiego odległa o iedną milę, grani-
czy z okolicą szlachecką Pacany zwaną, a
daley z dobrami natury staroscinskiey ja-
ko to: z wsią kościelną Bobty zwaną, po-
sessyi JW. AlexandrowicźaT z wsią Wi-
giami posessyi JW. ex kasztelana Za^
БіеТїу" у z gruntami dzierżawy Rakiszek,
posessyi W. Szmyta, starosty Prygonow-
skiego.

Wieś Butkuny o mil trzy od Wędzia-
golskiego dworu, graniczy z dobrami JWW.
Kossakowskich, sukcessorow zeszłego bi-
skupa, należącemi do Skorulskiey glówney
maiętności, Szyły zvvariemi""y~z" wsTą Szył-
ską, zwaną faiTiSze. "

Dyfferencye z przygranicznikaini nader
są znaczne у liczne yyedle donoszenia przez
chłopów Wędziagolskich, w czasie indaga-
cyi uczynionego, jako to: vyieś G-iełny od
dóbr JW- marszałkowey Zabiełłowey у dal-
szych cierpi krzywdy w odięciu łąk chłop-
skich. Wieś Szyłaynele scisniona- od W.
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Smkszty pisarzewicza przez gwałtowne
kopców starodawnych zorania "y zrycie,
przez powydzieranie łąk (o co też wieś po
uczynionym względem zabranego siana у
względem kopców oraz lak śledztwie) ma
wydaną sobie rezolucyą, acz ieszeze dotąd
bez skuteczną. Wieś Buble od W. Stre-
beyki, od JW. ex kas/Mima Zabiełly у od
okolicy szlacheckiey Szylanow mieni się być
ze wszystkich stron nadfó"ściśnioną. Wieś
Бегіаупіа także od dóbr pomienionego JW.
ZabTćłTy iż iest w łąkach pokrzywdzona ze
strony dzierżawcy Wędziagolskiego dono-
szono. Wieś Ęudziany od dóbr Ńacuri W.
Szukszty у od dóbr Medeksz W. Lugayly.,
w łąkach doświadczaią~zaborowr. Wieś~E4i-
żaycie od dóbr Zabielinskich w lesie у łą-
kach mieni być domierzoną sobie krzywdę.
Wieś A.ntoginel.ę z wsią starościńską Wil-
czatowem (T~1ąki ma dyfferencyą nie-
dawną" utworzoną- Wieś Butkuny także
między gruntami dziedzicznymi, do dóbr
S ŷłow przysluchaiącemi, zmieszane ma
granice.

Pomiar gruntów, łąk у lassów w dyf-
ferencyi zostaiących у obszerność kwestio-
nowanych mieysc wiadomie nie może być
w tym opisaniu determinowana dla nieby-
łego wymiaru.

Opisanie powinności mieszkańców klu-
cza Wędziagolskiego.

Wszyscy gospodarze ciągli (oprócz czyn-
szownikow * f oprócz leśniczych, puszczy
skarbowey strzegących) służą z pulwłoczka
sadzibnego po dni dvya pańszczyzny w ty-
godniu y~ po dwanaście dni na tytuł gwał-
towney roboty w ciągu rocznym. Szlachta
za kątraktami na gruncie starościńskim

mieszkaiąca (którey odbytek у ich familia
domowa nie wypisuie się do rubryki) od-
bywa także po dni kilka, iak się który
kątraktem ugodził, co także wprowadzono
w rubrykę. Daią rolnicze ciągłe domy da-
ninę po iedney kurze, po iedney gęsi, po
dziesięć iaiek, po kopie grzybów więdłych
у po iedney talce z własnego lnu przę-
d/ioney, a ta danina raz tylko w roku wy-
magana iest od ludzi. Óplacaią czynsze
postanowione z osiadłościow, które w ru-
brykach . tak przeciwko każdego ciągłego
mieszkańca, jako też przeciw każdego czyn-
szownika у kątraktowego są wyrażone. Pła-
cą podatek na tytuł podroszczyzny po zło-
tych szesnaście ciągli gospodarze, a gdy
są w podróż dla wywozu na sprzedaż kre-
scencyi używanemi, i>n ten czas od. tey

' płaty są wolnemi у posessor od nich iey
nie wymaga. Polesne oraz po złotych dwa
do czterech pieniędzmi óplacaią у poda-
tek podynmego z gruntu proporcionowany,
który podług przeznaczenia dawney skar-
bowey taryfy ku opłacie do kassy całą wło-
ścią składaią. Odbywaią także straż tygo-
dniową, a gdy koley straży na którego
gospodarza przypada, na ten czas z tego
domu nie liczy się pańszczyzna, ani iey
dwór wyciągać nie powinien, dla tego aże-
by przez podwoioną powinność mieszkance
dóbr skarbowych wycieńczanemi nie byli.
Szarwarki do reperacyi dróg, mostów, gro-
bel bądź pieszą, bądź z wozem wedle po-
trzeby у wedle urządzenia policyinego za
każdym zawołaniem odbywać na swoich
dniach bez potrącenia dworney pańszczyzny
są obowiązanemi.
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Opisanie mieszkańców w kluczu Wędziagolskim, do starostwa Rumszyskiego przynależącym,
у pieniężnego dochodu.

Juryzdyka. w miasteczku Węnziagole.

Dwór Wędziagolski, w którym teraz mieszka za kon-
traktem arędownym W. Imśó pan Kostrowski, stol-
nik woiewodztwa Wileńskiego, zarabia krescencyą
у trzyma pod użytkiem łącznym у w lasach .

Adam Zaborowski, stolarz, żona Anna
Jan Zalewski, żona, Krystyna, syn Jan, stolarz .
Szymon Woynowski na placu у domie po wdowie Fran-

ciszkowey, żona iegO Magdalena, syn Thomasz у
. Michał, córka Anna . . . . . . . . .

Bałtromiey Stackiewicz, ż. Agata, syn Maciey, córka
Rozalia, sfobodnik

Franciszkov\ a Eysmontowa, wdowa, syn Antoni, córka
Anna, sama buduie się, słobodnica . . . .

Judei Hirszowicz
Leyba Leyzerowicz
Gierszon Leybowicz
Leyba Jankielowie/,
"W austeryi żyd Weywel Abrahamowicz, u niego paro-

bek Teodor
Tenże za cukier, mięso у to у przy kątrakcie . . . .

W ogule miasteczka Wędziagoły .

W i e ś G i e ł n y .

Andrzey Abramowicz, żona Agata, Wawrzyniec Berna-
towicz szwagier, wolny parobek Mateusz, Barbara
Walewiczowna . . . .

Maciey Kondratowicz, żona Elena, syn. Wincenty, Ka-
rol, Kazimierz, Adam, córki Petronela, Aniela, zięć
Maciey Stawinski, żona iego Katarzyna . . . .

Jan Andruszkiewicz, wdowiec, syn Thadeusz, Wawrzy-
niec Daukszys, Maciey Jakubowicz, kątnik, żona
Bogumiła, syn. Adam, Ignacy
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z pokazaniem dymów, gruntu używalnego, maiątku у ludności chlopskiey, powinności, daniny

Maiątek chłopski w ży-
wiołach

O m

Lud-
ność.

2 1 —
1 -

4 - 4
1

1
2

3

2

1
1
1
1

1
2
2
1

Powin-
nność.

D n i .

D a n i n a .

Sztuki.

1
1

2

2

Jayka.

L -

1 __

16 10

12 12

12

10

10

KopyJSztuk

Prowent roczny pieniężny

Czynsz.

32
36

36
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36
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52 12
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16

16
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2
2 38-

38
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18
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52

32 12 52
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12

91
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81 12



- 4 6 2 —

Józef Kondratowicz, żona Bogumiła, córka Bozalia, Bo-
gumiła Malewska służy

Józef Bernatowicz, żona Katryna, syn. Antoni, Jan,
córki Bogumiła, Bozalia, Ewa

Jan Samulewicz, żona Katarzyna, zięć Józef Komisso-
raytis, żona iego Petronela

Czynszownik Stanisław Szuklewicz, żona Anna, syn. Je-
rzy, Maciey, córki Katarzyna, Marianna służy, Wik-
toria Woynowska. kątnik Mateusz Eysmont, żona
iego Anna, syn Wincenty, córka Helena. .

Anna Stogiowa wdowa, syn. Bartłomiey, Piotr, córka
Agnieszka, kątnik Józef Komissoraytis, żona iego
Bozalia, syn. Andrzej7, Adam, Bartłomiey, kontnica
Zofia Kondratowiczowa, syn iey Wincenty Stogis .

Szlachcic Imśó pan Kazimierz Truskowski z żoną у
dziećmi, parobek Kasper Ulicki у Stanisław Ko-
missoraytis. dziwka Ewa Jarmołowiczowna, na arę-
dzie za kątraktem pustosz . . . . . . .

Szlachcic Jan Lissowski z familią pustosz po Krzyszto-
fie Klopmanie aręduie

Antoni Nowicki, żona Katryna . . . . .
Piotr Komissorayti?, żona Anna, córki Bogumiła, He-

lena, Zofia, Ewa Stankiewiczowna naiemniczka, kąt-
nik Michał Komissoraytis, żona Agata, syn Antoni,
matka Katarzyna . . .

Szlachcic Imść pan Bartłomiey Pietraszewicz z żoną у
z familią, pustosz Piekarnia za kontraktem . .

W piistoszach na trzeciaki częściami zasiewanych. .
Wychodzi łąkami, które dwór kosi

W ognie wsi Giełnow .

W i e ś S z y ł a y n e l e .

Józef Bumszewicz z żoną у dziećmi, parobek Stanisław
Wereyko : .

Jerzy Grustas, żona Agata, syn. Józef, Antoni, Mateusz
żonaty syn, ' żona Ewa, córki Dorota, Franciszka
w Szlikiach . . . . . . . . . . .

Kazimierz Pupkiewicz, żona Katarzyna, syn. Maciey,
. Wincenty, cór. Agnieszka, pastuch Józef Aleszkie- '
wicz, kątnik Adam Giedeyko, żona iego Marianna,
syn Marcin, córki Marianna, Anna, Tekla. .
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Franciszek Krysciunas młodzian, bracia Antoni, Józef,
Thomasz, Jerzy, Thadensz, siostry Franciszka, Bar-
bara, matka Zofia

Koch Kuprewicz, żona Anna, syn. Józef, Szymon, córki
Dorota, Agnieszka, Barbara, parobek "Wincenty
Z a b ł o c k i . . . . . . . . . . . .

Szymon Naruszewicz, żona Elżbieta, córka Marianna,
matka Anna, parobek Michał Tomkiewicz, żona
Magdalena, .córki Marianna, Judyta stuży, Andrzey
у Barbara Żebrowscy у Anna Hrozdowska .

Andrzey Krysciunas, żona Katarzyaa, syn Józef,
córki Kozalia, Konstancia, Marianna, siostra Doy-
rota

Jakub Mikolajunas młodzian, brat Stanisław, drugi
BartJomiey, a u niego żona Judyta, syn Antoni,
cór. Katruka . .

Pustosz po Oleszkiewiczu wieś ogulnie płaci . . . .
W pustoszach częściami na trzeci snop zarabiaią •

W ogule wioski Szyłanelow . .

W i e ś B u b l e .

Jerzy August młodzian, bracia Jan, Józef, siostry Aga-
ta, Rozalia, Marianna, Anna, Ewa, Augustowa
matka

Szymon Szpogas, żona Katarzyna, syn. Adam, Józef,
córki Ewa, Marianna, Kozalia

Jan Jurylis, żona Anna, syny Jan, Maciey . .
Piotr Malinowski, żona Magdalena, syny Maciey, Adam.

brat Stefan, kątnik Jan Łabecki, ż. Anna, córki
Rozalia, Agnies/.ka .

Na pustoszy po Pożerskim Maciey Argust, żona Gier-
truda, służy Helena Leniewiczowna

Jan Ussas woyt, żona Helena, syn. Józef, Jan у Mi-
chał, córka Anna, par. Kazimierz Pupkas, kątnik
Jakub Pieczelis, żona Barbara

Taż wieś ogulnie za łąki

W ogule wsi Bublow •
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W i e ś B e r ł a y n i e .

Szlachcic I. P. Jakub Kozakiewicz z żoną Koreywianką
у z dalszą familią wedle kątraktu

Szlachcic I. P. Franciszek Kadowski z żoną у dziećmi,
parobek Woyciech Kiziukowski, Wiktor Fulwicki,

Piotr Kaleka, dziwka Marianna Kononowiczowna, Ro-
zalia, niemka Elżbieta

Szlachcic I. P. Thadeusz Mickiewicz z żoną у familią
ogulnie za kątraktem

Szlachcic I . P. Ignacy Wasilewski z żoną у familią
ogulnie kątrakt na I. P. Kadowskiego . . . .

Szlachcic I. P. Maciey Kozłowski z żoną у familią .
W pustyni szlachcic stary Józef Kozakiewicz na kącie

grunt zarabiaią na trzeciak
Cala wieś za pustoszę na trzeciak częściami zasiewane
W karczmie żyd Abram Mowszowicz . . . . . .

W ogule wioski Berlayniow .

Wieś Kudziany.

Bartlomiey Jasudowicz, żona Ewa, córki Agnieszka,
Ewa, Rozalia, Barbara, parobek Maciey Bohdanas,
Jan Kiernielewicz, Ludowika Gradowska dziwka •

Jerzy Naruszewicz, żona Ewa, córki Katarzyna у Anna Piotr
Bohdanos służy, żona iego Magdalena, córka Roza.

Maciey Wisznievyski, żona Marianna, syn Kazimierz,
córka Rozalia, Bart. Szymon, ż. iego Ewa, matka
Katarzyna . . . .

Maciey Jodonis wdowiec, syny Wincenty у Jakub, córki
Rozalia, Katarzyna, lmt Franciszek . . .

Szymon Narns^ewii-z, ż. Anna, syn Wawrzyniec, cór.
Barbara, parobek Jerzy

Jan Nomeyko, żo.i.i Rozal;a. syn Jerzy, córki Apolonia,
Ewa, parobek Micha] Jastrzembski

Jan Wiszniewski, ż. Rozalia, syny Franciszek, Thomasz
у Antoni z żoną Anną, kątnik Bartlomiey Gradow-
ski, ż. Agata, syny Michał, Jakub"

Kazimierz Bortkiewicz, ż. Magdalena, syn Józef, córka
Wiktoria, parobek Wawrzyniec Alexandrys, Anna
Woytkiewiczowna, dziwka, służy, czynszownik .

W pustoszach zarabiaią częściami na trzeciaki .

W oirule wsi Kudzianow •
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Wioska Syczany.

Jerzy Jakubowski, ż. Magdalena, parobek Szymon To-
maszewicz, brat Marcin

Jan Kuczyński, żona Rozalia, syn Kazimierz, córka
Magdalena, matka Agata, szwagier Michał Roma-
nowski młodzian, Szwagier drugi Franciszek Ja-
chimowicz, ż. iego Anna, cór. Marianna, Rozalia .

Mateusz Leonowicz, żona Rozalia, syn samey Thadeusz,
córki Bogumiła, Anna Dziadowiczowie, kątnik Jó-
zef Jankowski, żona iego Elżbieta, syn Szymon,
córka Anna

Taż wieś ogulnie pluci

W ogule wioski Syczanow .

W i e ś S y r w i d g o l e .

Antoni Nowicki, żona Katarzyna, syny Józef. Stanisław,
Adam, Bartłomiey, Szymon

Maciey Stogis, żona Ewa, syn. Kazimierz, Wawrzyniec,
córka Ewa .

Andrzey Czukas strzelec, żona Zofia, brat Piotr, brata
drugiego dzieci—Mateusz, Adam syny, córka Zo-
fia, matka Katarzyna, kątnik Jakub Maczonis, żona
Dorota, Jerzy, Kazimierz syny, a Andrzey syn żo-
naty, cór. Ewa, Griertruda

Maciey Woyniłowicz, żona Zofia, syn Michał, córki Fran-
ciszka, Rozalia, parobek Thomasz Kondratowicz .

Całą wsią za pustosz gruntowe у łączne

W ogulo wioski Syrwidgoła .

Wioska Pużaycie.

Magdalena Nowiakowa, syn Kazimierz, cór. Katarzyna,
zięć Mateusz Buniewicz, żona Agata, kątnik Teo-
dor Raczynski .

Kazimierz Kamisoraytis, ż. Rozalia, syn. Antoni, Kasper
Tomaszewicz у Marianna Poplawska służą .

Józef Massaytis, ż. Rozalia, syny Karol у Andrzey, brat
Kazimierz, matka Dorota, stuży Teressa Konstan-
to w na
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Ozynszownik Kazimier/, Lconowicz, żona Anna, Szymon,
Wincenty, Jerzy syny, Barbara córka

Adam Sto.ais, żona Dorota, zięć Krzysztof Zaks, żona
Katarzyna, czynszownik . . . . .

W ogule wioski Pużayciow •

Wieś Antoginele.

Szhichcic I. P. Antoni Birkleysnbo z żoną у z familią,
u niego parobek Maciey Soroczynski, dziwka Anna
Pnszkowna, wolni Indzie

Szlachcic; I. P. Andrzey Jakubowski z żoną у familią,
czyns/.ownik . . .

Szlachcic I. P. Antoni Bielkiewicz z żoną у familią do-
mową, na czynszu za kątraktami wszyscy

Cala wieś używa na trzeciaczny /asiftw . .

W ogule wsi Antoginelow .

W i e ś B u t k u n y .

Jerzy Domb.rowski, ż. Anna, syn. Adam у Jerzy, cór.
Ewa, Anna, parobek Stanisław Sadowski, krewny
Franciszek Dombrowski, żona iego Anna, syn Ka-
zimierz

Jan Dombrowski, ż. Griertruda, syn. Michał, Józef, cór.
Ewa, parobek Aleksander Onufrowicz . . . .

W ogule wsi Butkunow •

Iłekapitiilacya wsioiv у dochodu.

Wędziagolska starościńska juryzdyka
Wioska Gielny
Wieś Szyłaynele
Wioska Buble .

Berlaynie
Kudziany
Syczany
S y r w i d g o l e . . . .
Pużaycie
Antoginele
Butkuny

Summaryusz wsiow у dochodu .

—

—

—

—

—

1
—
—

—
—

—
_
__
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1
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10

25
16
15

19
6
9

110

НО

16
14
14
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10
9
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86
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24
16
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10

13 9
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11061

52
36
29
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12
17
17

14
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6

3

20
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4
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6! 8
37
23
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23
12
18
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12

48173

4
1

2

15

10

10
38
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21
3
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11
21
15
1

10

2

2

12

8
35
32
19

3
27
12
12
12

1
6
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36

2

2

2

6

11
16
10
2
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2
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12

12
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86
14
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36
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Wiadomość poszczegulna o każdorocznych od daty

W którym roku.

1792 .

1793 . .

1794 . .

1795 .

1796 .

1797 .

Ogul efficit .

Srżednia proporcya

Jak wiele które zboże daie ziaren —

Żyta.

Beczki

18

11

9

18

13

12

83

13

Ригу.

2

5

3

3

3

—

4

51 в/24

S p e c

Jęczmienia.

Beczki

6

3

4

5

6

3

30

5

Ригу.

39/a4

2

5

4

4 1 Б /24

1

4/24

у f i h а с у

Owsa

Beczki

10

11

9

9

6

7

52

8

Pnry.

—

. —

3

—

—

3

4 1 2 / 2 4

w у s i e w

Grochu

Ригу

4

3

1

5

4

2

20

3

Garce

—

—

18

—

—

6

—

8

0 W.

L i

Ригу

2

1

1

2

2

2

11

1

1 U

Garce

—

16

12

8

—

—

12

22

Konopi

Ригу

—

—

—

—

—

—

3

—

Garce.

18

12

12

18

12

12

12

14

Z ląk na dwór koszących

Z lut sześciu w ogule
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1792 roku wysiewach, użętkach у umłotach każdego gatunku zboża.

Źyt£

Kopy.

185

107

94

201

89

98

774

• —

z

.

S
n

o
p

y.

__

—

—

—

45

—

45

—

1792

b i e r a n ę w г с

Jęczmie-
nia.

Kopy.

62

53

50

60

83

52

361

—

S
n

o
py

.

—

30

—

15

30

15

—

Owsa.

Kopy.

115

119

96

113

78

100

621

—

>->
сoс

(Л

—

—

—

—

• —

—

—

K r e s

1792

Murog.

79

Ługowe.

221

к u

Gro-
chu.

Wozy.

12

10

8

16

14

9

69

—

e e i

W

u >. ę

Lnu

Kopy.

21

19

14

25

20

17

116

—

i с i

1793

Murog.

•

»i i и

38

к i.

•o

d

O

Konop.

K
o

py
.

3

3

4

3

2

1

17

—

a &

Ługowe.

275

Gar-
ście.

—

6

—

18

—

36

'—

—

Żyta.

Becz-
ki.

41

37

31

55

39

35

239

39

Gar-
ce.

12

—

24

18

72

84

66

131

Żyto daie

ziaren 3

. i a n a w

1794

0 Z

Murog.

71

Murogu.

342

Ługowe.

187

Ługowe-
go.

1458

z t y c i

Jęczmienia.

Becz-
ki.

15

9

11

13

.15

7

70

11

Gar-
ce."

18

12

27

9

—

—

66

107

Jęczmień

daie ziaren

2Vs

s z e

1

n a m i a

Owsa.

Beczki

37

37

34

45

23

29

205

34

Garce.

—

36

—

—

72

—

Grochu.

B
ec

zk
i

2

2

1

2

І2
1

10811

583A

Owies

daie

s с i u

L795

У-

Murog.

3<

Z

)

Ługowe.

193

strzednie;

ziaren

4

1

Garce.

6

19

18

72

10

19

—

20

Groch

daie

ziaren 2

1 e с i e с h

1796

Murog.

82

Ługowe.

288

j proporcyi

r.

Lnu.

B
ec

zk
i

1

1

1

—

—

5

V»

Garce.

—

120

3

9

120

96

60

10

Len daie

ziaren

21/2

U

Konop.

Becz-
ki.

—

—

—

—

—

—

2

|G
ar

ce
.

79

84

39

42

21

29

6

1

Konopi

dnie

ziaren 3ł/2

1797

Murog.

33

Murogu.

57

Ługowe.

294

Ługowe-
go.

243

w
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Таха krescencyi z wysiewu Wędziagolskiego.

Żyta beczek 13, pur. 5, gar. 16 na dwa ziarna beczek 27,
purow 5, gar. 8 a zlł. 18

Jęczmienia beczek 5, gar. 4, na dwa ziarna beczek 10, gar 8
a złł. 14 . . . "

Owsa beczek 8, pur. 4, gar. 12, na dwa ziarna beczek 17, pur. 3
a złł. 12

Grochu pur. 3, ear. 8, na dwa ziarna beczka 1, gar. 16 a złł. 18

Z taxy trzeciacznych zasiewów arędowanyeh z proporcyi
Za siana murożnego wozów 57 a zlł. 4 złł. 228
Za siana łuhowego wozów 243 a złł- 3 złł. 729
Z taxy pożytków gruntowy ch wynosi . . . . .

Zlł. Gr.

502 —

140 231/

210 —

20 -

320 —

2164 237*

Specyffikacya o<rulney intraty ze wszelkich zrzódeł Klucza Wędziagolskiego rocznie

wyciągnioney.

Czynszu z juryzdyki у z włości Klucza Wędziagolskiego
Podroszczyzny z włości teyże
Polesnego
Aręd karczemnych
Pódymnego do kassy powiatowey
Czopowego z karczem do kassy .
Za gęsi 347* a gr. 15 . . zlł. 17 gr. 77s
Za kurów З472 a gr. 6 . . zlł.
Za 5 kop у sztuk 45 jaiek złł.
Za З472 erzybow a sr. 6 . złł.
Za 347* talek a gr/8 . . złł.
Z taxy krescencyi dworney у z arędowanyeh trzeciakow
Z taxy siana na dwór koszącego się (ut supra) . . .
Za łąki naiemne
Za użytek ogrodów dwornych
W ogule policzą się na intratę • .

Zlł.
4833
568
142
844
531
56

Gr.
12

12

6 gr
5 gr
6 gr.
9 gr.

27
2272
27
6

z taxy daniny 46 —

1207
957
800
50

10035

23

17Д

Za złożeniem trzyletniego inwentarza
у nótacyów ekonomicznych w porządku
dostatecznieyszego przekonania się uczy-

nniwszy :in fundo Klucza Wędziagolskiego o
dochodach starościńskich indagacyą у we-
ryfikacyą kwitów włościańskich, ten inwen-

•tąrz przez nas lustratorów sporządzony dla
usprawiedliwienia czynności naszey kom-*'

missyiney własnemi rękoma podpisuiemy.
Ignacy Siwicki, Marsz, pttu Kowien, prezyd.
Kommissyi. . •

Изъ инвентарной кангп, іранящеЯся въ Видонсвоиъ
11542

Центр. Архвв подъ М Щ з 2 ~ л> ^~36# '



Алфавитный указатель личныхъ имеиъ.

А.
Абрагамовичъ Вайвель, м щ., 460.
Абрамовичъ Андрей, ротшістръ, Р чиц. пов та, 402.

« Іоахимъ, подстаростій Стародуб. по-
в та, 129, 130.

Авдошкевичъ Макаръ, под., 360.
Авласовы—Кирила, Михей, и Прошка, под., 328.;
Августъ Юрій, Янъ, Іозефъ, Агата, Розалія, Ма-

ріанна, Анна, Ева, под., 464.
Августысъ Симонъ, под., 148.
Агарикъ Алекс й, под., 160.
Агнеіовъ Сегней, под., 334.
Адалисъ Анна, Гелена, Криштофъ, Мпхаплъ, Петръ,
•: Зофія, Тереса, Якубъ, иод., 301.

Адамайтисъ Казиміръ 264. Іосифъ, Вавринецъ, Си-
монъ, Маріанна, Анна, Агата, иод., 314. .

Адаменасъ Аноллонія, Барбара, Ева, Іозефъ, Кате-
рина, Крпштофъ, Матеупгь, Розалія, Тересса.
Францишекъ, Юрій, под., 301.

Адамонисъ Ева, Розалія, Томашъ, под., 112.
Александрисъ Ваврпнецъ, Анна, под., 466.
Александровичъ Впкентій, коморнпкъ Полоц. вое-

водства, 327, 337, 344, 458; Маріаина изъ
Валицкпхъ, коморнпкова Полоц. воеводства,
327, 337, 344.

Алекс ева Маріанна, иод. изъ Вилеекъ, 192.
Алексюнасъ Барбара, Анна, Бартломей, Ева, Ели-

завета, Іоахимъ, Іосифъ, Казиміръ, Катерина,
Маріанна, Николай, Софья, Станислав!,, •

-. Юрій, Янъ,—под., 105, 106.
Алешкевичъ Іозефъ, под., 462.
Аліокимъ, Веревовскій арендаторъ въ с. ЛинковЬ,:

325.
Амброкъ Леопольдъ, секретарь, 312. •;
Амелько Іозефъ, под., 328. :
Ананинъ Фплниъ, под., 186.
Андошкевичъ ВаспліП, Арина, Микита, Анута,.

под., 360.
Андреевичъ Яско, 281.
Андрейчикъ Адамъ, Агата, Катерина, Магдалена,

.. Мацей, Яцко, под., 249, 251.
Андрисъ Симонъ, м щ., 53, 58, 60, 62. ;
Андроновъ, Леиъ, земскій комисаръ, 432. ,
Андрукайтисъ Янъ, бояринъ, 258.
Андрушкевичъ Янъ, Тадеушъ, под., 460.
Анисковъ или Варахъ Инанъ, Симонъ, Андрей,:

Матрена, под., 402.
Артецкій Іеронимъ, ксенздъ, суперіоръ Виленскаго
<! '• базиліанекаго монастыря, 92,96. '

« Іосифъ, Катерина, Лавринъ, Мартинъ,
Маріапна, Мартинъ, Матв й, Михаилъ,'
Роза, Симонъ, под., 72.

Ардецкій П. іезуитъ, 21.
Антоновичъ, иод., 234, Арціомъ, Стенанъ, Марія,

Авдзюха, Прося, Катарина, Кононъ, Маха,
Данило, Степанъ, под., 403. :

Антушевичъ Казиміръ, под., 96. .
Ароновичъ Шпмель, м щ., 137.
Артемовичи Григорій п Мпшко, Могилев, м щане,

282.
Арцимовичъ Станпславъ,Янусъ,Янъ,Ева, под., 314.
Атманъ Лукагаъ, Настасья, Агаиа, Барбара, Сте-

фанъ, 349. :
Атрошко Якубекъ, под., 192.

'• Аудайковъ Маріанна, Марцелла, Матеушъ, Петро-
нелла, под., 248.

: Аузюкъ Мартынъ, захожій изъ Ковен. нов., под., 192.
Аутекучукъ Августинъ, под. 230.
Ашарукій Мпхалъ, Юрій, под., 332.

Б.

Бабаришъ Кузьма, Катерина, • Моисей, Палагея,
под., 357. ,

Бабинскій Павелъ, Сильвестархъ, Казимиръ, под.,
320.

Бабинъ Адамъ, Андрей, Анна, Анастасія, Бартло-
.мей, Агата, Викентій, Катерина, Кристина,
Криштофъ, Маріанна, Матв й, Михаилъ,

: Спмонъ, Янъ, под., 56, 59, 68.
1 Бакалайтисъ Матыяшъ, Михалъ, Магдалена, под..
; 319. . '

: Баковскій Іосифъ, королевск. шамбелянъ, 236, 239.
239. . . '

Бакуновичъ Ева, Матеушъ, Михаилъ, Розалїя, Ста-
нпславъ, Якубъ,—под., 219. : ' ;

Бакшанскій, Андрей, Ева, Іосифъ, Катерина, Мал-
горета, Маріанна, Матв й, Юрій, Якубъ^;
Янъ, Томашъ, 86. ' . ! : "

Балашевичъ Вавринецъ, Евва, Казпмпръ, Маріанна.
под. 37.. . . . • • • ' " •:

Балтаусисъ Якубъ, под., 21.
Балтрунасъ Антонъ, Матв й, Янъ, м щ., 299.
Балтрушютисъ Ельжабета, Казимиръ, Юрій, Якубъ.

Янъ, под., 101. . . . . .
Балтушко, Балтромей, под., 140.
Бальцевичъ Юрій, хорунжій,1 143:.
Бальчуль Янъ, ровецъ под., 378.

і Бальцюнасъ Мартинъ, под. 138.
1 Банецкій Томашъ,. под. 108.

Бараніенко Герасимъ, Демьянъ, Иван*ь, Северинъ,
под. 25. ' '
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Барановскій Янъ, м щ., 60; Матвей—266; Map- |
тннъ, крест., 355. !

Баранъ Анципъ, под., 179. і
Барпуцкій Янъ, возный, 262.
Барташунъ, Андрей, 138; АнтонШ, 141; Бортошу-

насъ Юрій, 140; Антоній, под., 141.
Батура, подданные: Симонъ, Авхимя, едоръ, Іо-

зефъ, Настасья, Домна, Рипина, Адекс й и
др. 357.

Беганскій Вавринецъ, под. 38.
Бейнаровичъ Агата, под., 334.
Бейсикъ Магделина, Стефанъ, под., 248.
Бекелисъ Симонъ, Юрьева, под. 142.
Беницкій Григоръ, Анна, Казиміръ, Антоній, Ан-

дрей, под. 362.
Бенулисъ Симонъ, под., 84.
Беняминовичъ Эліяшъ, под., 153.
Бержанскій Матв й, под., 265.
Берковичъ Зушманъ, под., 153.
Беркусъ Іозефъ, Мартинъ, под., 150.
Бернатовичъ Михаилъ, д. с. В. Кн. Л-го, 44.

« под.: Кристина, Матвей, Павелъ, Кри-
штофъ, кутники, 378; Вавринецъ, 460; Іо-
зефъ, Катерина, Антонъ, Янъ, Вогумила, Ро-
залія, Ева, 462.

Бернацкій Фабіанъ, уніатскій ксендзъ, 124.
Бернотъ Елизавета, аддей, под., 127.
Бивейнисъ Адамъ, Андрей, Казпміръ, Криштофъ,

Юрій, Янъ, под., 144, 158.
Бижулисъ Юрій, Матв й, Иванъ, Вавжинецъ, Ми-

хаилъ, Роза, под., 313.
Бизня, Михаилъ, под., 330.
Бикелисъ, Вавринецъ, Матв й, Францишекъ, Янъ,

под., 140, 145.
Бингель Редайтисъ, Якубъ, под., 199.
Биндза Лавринъ, Мартинъ, под., 141, 143.
Бинкуль Андрей, Игнатій, Катерина, Маріанна,

Мартинъ, Розалія, под., 38.
Бирклейсій АнтонШ, шляхтичъ, 470.

« Юрій, крест., 245.
Бирминъ, Анна, Анастасья, Катерина, Маріанна,

Станиславъ, Францишекъ, под., 60.
Бирукасъ Вавринецъ, Матв й, Тадеушъ, Янъ, под.,

136.
Битинасъ, Бартломей, Вавринецъ, Катерина, Ми-

колай, Янъ, под. 109.
Битовтъ, под., 234, 235.
Бичелъ, Андрей, Анна, Катерина, Кристина, Ма-

ріанна, Регина, Станиславъ, Томапгь, под.,
66.

Блажевичъ Игнатій, бояринъ, 258; Анна, Андрей,
Катерина, Маріанна, Симонъ, Таддеушъ,
Францишекъ, Янъ, под., 94.

Блаханъ Казимнръ, под., 332.

Близнюкъ, Агапа, Аксинья, Анна, Аудзгоха, Арина,
Василь, Гришка, Данило, Дарка, Иванъ, Іо-
сифъ, Кацярина, Кирша, Лукерья, Мархва,
Марья, Матруна, Миколай, Нахта, Ничипоръ,
Палодя, Парася, Паулюкъ, Сямонъ, Ходося,
Хацима, Хведоръ, Хома, Хрисцина, Яковъ,
ЯНЁО, под., 179.

Блусевичъ Іосифъ, бояринъ, 258.
Бобанъ Станпславъ, уппт. зем. судья, 232.
Бобрукъ, Андрей, Зофія, Михалъ, Янъ, Симонъ,

Гришко, Анна, Юліанна, 451; Антоній, Ката-
рина, Іустшга, 452; Янъ, Агата, Зофія, Ро-
залія Косаровна, под., 453.

Бобъ Аннско, войтъ села Крушинова, 116.
Бобыши, м щане, 402.
Бовбинасъ Казимнръ, под., 141.
Богданасъ Бартломей, 146; Мацей, Петръ, Магда-

лена, Роза, под., 466.

Богдановичъ Криштофъ, 149; Семенъ, под., 281.
Богдановъ Касперъ, сынъ Казиміра, м щ., 362.
Богданъ Андрей, Елизавета, Маріанна, под., 108.
Богуны, паны, 159, 163.
Богушъ Ксаверій, Михалъ прелатъ Виленской ка-

толич. ка едры, 182, 193.
Болейша Петръ, бояринъ, 259.
Борба, Якобъ, Симонъ, Михалъ, Агата, Кристына,

иод., 378.
Борзда, Адамъ, Анна, Казиміръ, Катарына, Мат-

вей, под., 112.
Боргунъ, Онуфрій, Параска, Іозефъ, Анастазія, Ми-

колай, Михалъ, Маріанна, Андрей, Ева, Да-
видъ, Іуліанна, иод., 452.

Борисовичъ, Алекс й, Гришко, Дорога, Лавринь,
Янъ, иод., 203, 201.

Боровскіе Агата, Анна, Елыкбета, Іозефъ, Магда-
лена, Катарина, Криштофъ, Маріанна, Мат-
в й, Михалъ, Петръ, 95; Стефанъ, Николай,
Казимиръ, Куцко, Таціанна, Параска, под.,
396.

Борода Матв й, иод., 376.
Борозна, Гришко, Нпкифоръ, Янко, под., 160.
Борткевичъ, Іозефъ, Казимиръ, Маріанна, Мартинъ,

Михалъ, Симонъ, 37; Казиміръ, Магдалена,
Іозефъ, Викторъ, под., 466.

Боушко Юрій, под., 58, 59.
Бош ко Николай, 203; Аня, Іоанна, Магда, Нико-

лай, Юрко, 206.

Боярунасъ, Катарина. Кристына, Матв й, Станис-
лавъ, Тереска, иод., 303, 305.

Бояръ Юрій, иод., 150.
Бражасъ, Антонъ, Владиславу Андрей, под., 264;

Михалъ, Марія, 322.
Бранковъ Станиславъ, Семонъ, Катарина, Евва,

Агата и Ядвига, под., 320.
Брасовскій Антонъ, под., 266.
Бредышъ или Гудайтисъ, под., 264.
Брикманъ Геленъ, членъ Вилеи. зем. суда, 256.
Брозовскій Янъ, под., 23.
Броска Гавріилъ, земскій коморникъ Б ЛЬСЕОІ

земли, 296.
Броткевичъ Бартломей, под., 39.
Будникъ Романъ, Авдотья, Янъ, Маіанья, Аі-

синья, Агата, под., 352.

Будько Іосифъ, членъ Полоцкаго пов ювого суда,
159.

Буйвидъ Семенъ, под., 266.
Буйко, Анна, Іосифъ, Томашъ, Юрко, 173.
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Буйницкій, Доминикъ, Францишекъ, Мацей, Симонъ,
Маріанна, Катарина, 374; Маріаина, Янъ,
Мпхалъ, иод., 376

Букатый Антоній. канцлері. Внленской капитулы,
92.

Букисъ Юрій, Андрей, Врнгнда, Марта, 3.

Булгакъ Викентій, маіоръ россійскпхъ войскъ, 117,
120; Игнатій, цпвпльно-войсковый коммио
саръ, 117, 120.

Бульчунасъ Юрій, ротмпстръ Новгородскаго пов -
та, 351.

Буневичъ Матеушъ, Агата, под., 468.
Буракъ Анна, Барбара, Ева, Казиміръ, Катарина.

Матв й, Якубъ, Андрей, Антоній, Барбара,
Дорота, Ева, Криштофъ, Катерана, Маріанна,
Матвей, Тадеушъ, ома, под., 231.

Бурба, королев, каштелянъ, 8 1 ; Казнміръ, 91; Ша-
вел. зем. писарь, 131.

« Антоній, Станиславъ, Кристина, Розалія, под.,
371.

Бурнейко, Іоспфъ, Янъ, шляхтичи, чиншовики, 183.
Буровскій, Филипнъ, 25; Войтекъ, иод., 31.
Бурый, панъ, 158.
Бутаки, Игнать и Тимошко, 281.
Бутаковичи, 281.
Бутевскій Станиславъ, м щ., 362.
Бучинскій, Адамъ, Малгорета, Маріанна, Кристина,

под. 238.
Буш ко, Бартломей, Катарина, Кристина, Маріанна,

Маатв й, Михалъ, Якубъ, под., 66.
Быковичъ Рпгаръ Ивановъ, Зеня, Іовхима, Якимъ,

Семенъ, Ивановъ, Созонтый, Романъ, Матвей,
Андрей Рыгоровъ, Василь, Плашка, Онуфрій,
Огапа, под., 410.

Быковская Гертруда, смоленская войская,58.
Бычковскій ИгнатіЙ, земскій актовый регентъ Вил-

комир. пов., 28.
Бычокъ Янъ, под., 356.
Б ганенокъ Зенька, Кондрата, Маланья, Наталья,

Парася, Сава, Якубъ, Янко, под., 119.

Б ганскій, Бартломей, Анна, Казимиръ, Маріанна,
Мартинъ, Матв й, под., 36.

Б ликъ, Андрей, Ахиня, Мартпнъ, Петръ, под., 169.
Б лицкій, Николай, Станиславъ, под., 21, 23.
Бялобрескій Мартинъ, Каменецкій епископъ, 21.
Б ловсній Криштофъ, под., 266.
Бялозоръ Францишекъ, упитскій подсудокъ, 9.
Бялькевичъ Антоній, шляхтичъ, 470.
Б люнъ, Андрей, Евва, Катерина, Михаилъ, Роза,

Симонъ, Яш., под., 85, 88.
Б лявскій Іосифъ, ком. Волковыскаго нов та, 175,

Конюшій, 239.

Б лянокъ Амелько, Борисъ, Евсей, Іовъ, Лавринъ,
Максимъ, Мартинъ, Ничиперъ, Харитоиъ,
Хоця, Яковъ, иод. 26, 27.

бЬлациШ Андрей, шляхтичъ, арендатор!., 184.
бяяояет^вичъ Юрій, ВОЙСКОВЫЕ писарь Вел. Кн.

Ваболисъ Матіі іі, Янъ, иод. 23.
Валайце Іозефъ, под. 264.
Валейша Бартоломей, иод., 223.
Валентиновичъ Іоснфъ, президента вилкомир. грод;.

суда, 4, 215.

Валисъ Якубъ, под. огулышкъ, 150.
Валицкіе, изъ нхт> рода—Маріанна, Александро-

впчъ, коморникова Полоц. воеводства,327, 344.
Валонесъ Іозефъ, под., 192.
Валюкъ Томашъ, под., 230.
Валюнасъ Адамъ, под. 15.
Валячко Матеушъ, под., 212.
Ванковичъ, Мельхіоръ, Игуменскій зем. иодсудокъ—

170, 181.
Варкалисъ Антоній, Евва, Катерина, под., 29.
Василевскій Игнатій, Шляхтичъ, 466.
Василевъ Михалъ, 140; Иванъ, под., 158.
Василенко Алекс й, под. Браславскаго им нія, 192.
Василюкъ, Григорій—Дубожиискій волостяницъ.

под., 289, 290.
Васюкевичъ Вавринецъ, Катарина, Томашъ, под., 37.
Васюкъ Янъ, под., 279.
Вашкевичъ Максимъ, Маріанна—38; Михалко,

Анна, Стефанъ, иод., 415.
Вашкенокъ Никифоръ, под., 160.
Вашкинъ Матв й, под., 142.
Вейшинаръ Спмонъ, Янъ, под., 146,. 147.
Векрикасъ Агнешка, Андрей, Барбара, Іозефата,

Іозефъ, Магдалина, Матв й, Розалія, Стани-
славъ, Юрій, Янъ, под., 100—101.

Величко Юрій, 148.
Веліовичъ Юрій, под., 210.
Венгрисъ Игнатій, под., 9.
Венславовичъ Игнатій, подсудокъ Бобруйск, зен.

суда, 402.
Венцкусъ Анна, Андрей, 100; Евва, Іосифъ, Кази-

міръ, Маріанна, Симонъ, Юрей, под., 100.

Ворбей Елтукъ, Амельянъ, Катерина, Кузьма, Ми-
кита—25; Агата, Андрей, Антоній, Ева, Іо-
зефъ, Казиміръ, Катерина, Розалія, Рахель,
Тереса, Юстина, Якубъ, Янъ, 219; Бене-
диксъ, Станиславъ, Францишка, 220; Андрей,
Янъ, под., 398.

Вербель, Андрей, Кристина, Матвей, Юрій, Янъ,
под.—64.

Верейкасъ, Агнешка, Анна, Бартоломей, Дорота,
Іозефъ, Катарина, Магдалена, Маріанна,
Михалъ, Розалія, Юрій, Якубъ—под., 99.

Верей ко, Станиславъ, под., 462.
Верейскій Іосифъ, иод., 55.
Верещака Богуславъ. грод. судья Берест, воевод-

ства, 261, 263.
Вержбицкій, Маріанна, Матв й, Михаилъ, Якубъ,

62; Михаилъ, Петръ, Юрій, Янъ, под., 199.

Вернель Андрей, Казиміръ, иод., 14.
Версоцній Анна, Антонъ, Казвміръ, Маріанна, Ма-

цей, Регина, Янъ, под.,130.
Ветринисъ Крипиофъ, под., 142.
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Ветченко Анна, Иванъ, Кондрата, Макспмъ, под.—
25.

Вегирка Филипъ, Ясько, Малаша, Наумъ, Авгу-
стынъ, Гаврила, Теодоръ, Иляшъ, Палашка,
-111; Вечерка, Демьянъ, Настя, Максимъ, Па-
лашка, Андрей, под., 420.

Вигантъ Криштофъ, упитскш зем. судья, 232.
Видзюнасъ Якубъ, под., 151.
Видзюнасъ Якобъ, иод., 151.
Визгирдъ, иод., 42.
Вйкаринокъ Иванъ, под., 160.
Викторинокъ Арте.мъ, под., 328.
Вилькевичъ Агата, Анна, Бартломей, Михапль,

Янъ, иод., 94.
Вильковскій, Иванъ, Регина, Данило, Уляна, Лав-

ршіъ, Трохимъ, Доминика, Василь, Марина,
Андрей, под., 418.

Вильчевскій Мартинъ, кутникъ, под., 374.
Вилюсисъ, Агата, Барбара, Гелена, Казимиръ, Ка-

тарина, Маріанна, Мнхалъ, Рохъ, Томашь,
Францишекъ, поддан., 125, 126.

Вилямовскій Викентій, земскій судья, Р чиц. по-
в та, 370.

Виигрисъ Игнатііі Урбановпчъ, Іозефъ, Казимиръ,
Маріанна, под., 9.

Виникъ Порхоыъ, Зося, Цишко, Донатъ, Агапа,
Маріанна, под., 358.

Винцкисъ Михалъ, под., 149.
Вирвичъ Іоспфъ, земскій регентъ, Уппт. нов., 96,

• 105.
Витковскій, Адамъ, Іозефъ, Карней, под., 192.
Витловскій Станиславъ, сынъ Яна, м щ., 362.
Вишневскій Мацей, Маріанна, Казимиръ, Розалія,

Янъ, Францишекъ, Томасъ, Антоній, Анна,
под., 466.

Влодекъ, Ракантпшскій староста, 370, 392.
Война Захаріашъ, шамбелянъ Польскаго двора, 345,

351.
Войниловичъ Францишекъ, пнстигаторъ войскъ

вел. княжества литов., 433, 456.

Войниловичъ Анна, изъ Нарбутовъ, 456.
« Николай, подполковнпкъ бывшихъ

нольскихъ войскъ, 456.
« Станпславъ, 447.

. « Мацей, Зофія, Михаилъ, Францишекъ,
.; "• Розалія, под., 468. •

Войновскій, Шимонъ, Магдалена, Томашъ, Михаилъ,.
! " Анна, 460; Войновская Викторія, 462.

Войткунасъ Симонъ, под., 150.
Войцеховскій, Янъ, Іозефъ, Агата, Магдалена, Мар-.

цинъ, Маріанна, под., 386.

Войцюлысъ, Янъ, иод., 116; Магдалина, Юрій, Ма-
цей, Катарина, Маріанна, под., 316.

Войшнисъ, Агата, Адамъ, Анна, Андрей, Барбара,
•••-' Іосифъ, Казиміръ; Катерина, Кристина, Лав-

: ринъ, Маріанна, Матв й, Михалъ, Регина,
Симонъ, Юрій, Якубъ, под., 54, 56, 68,- 70.

Волковицкій Ипполить, земскій судья Гроднен. по-;
в та, 392, 393, 401.

Волковъ Ипполить,-ротмистръ Р чнц.-лов та, 367. •

Волкъ, Мнхалъ, Матвей, Анна, Маріанна, Симонъ,.'
Іозефъ, Якубъ, Янъ, Кристина, 376; Мар-
тпнъ, Янъ, под., 382.

Волкъ-Левоновичъ Казиміръ-х лександръ, страж-
ннкъ Р чпцкаго нов., 28.

Воловичъ Петръ, трок, подкоморій, 42. :
Володзько Бонпфатій, Вптеб. стол., 163, 170, 171»

« Анна пзъ Рнхтерскихъ, Мстислав, столь-
нпкова, 170.

Волонюкъ Мартинъ, иод., 192.
Волосюкъ Романъ, Дубяжпнскій волостянинъ, иод.»

278.
Волошукъ Маріанна, Романъ, Сахвя, Таціана, Тро-

хпмъ, под., 288.
Вольскій Владиславу Катерина, Маріанна, Роза-

лія, Рута, под., 128.
Вноровскій Рафалъ, 273.
Вобсва Юрій, под., 151.
Вовкъ Иванъ, под., 332.
Вогинецъ Лавринъ, под., 53.
Волдагъ ома, лпдскій конюшій, 7, 8, 9, 10, 17, 18.

. « Розалія, въ 1-мъ брак Юдицкая, во 2-мъ
Гомуская, въ 3-мъ Фонцкевичова, въ 4-мь
Войдачева, 8, 9, 17.

Войзбунъ Робертъ, грод. судья Р чпц. пов., 120.
« Станиславъ, предс датель Бобруйскаго!

зем. суда, 402.

Войлокъ Банита или Варвара, Казиміръ, Маріан-1

на, под., 8; Вольфъ, м щ. 137.
Волянъ Константинъ, королев, шамбелянъ, 44, 80.J
Воронцовъ аддей, ловчій Мпн. воєводства, 203.
Вроблевскій, ианъ, 22; Агата, Петръ, под., 227. •

« Агата, Петръ, под., кутники, 227.
Вышинскій, под., 234, 235.

• Вышневскій Леонардъ, судья Трокскаго пов та»
236, 239. І

Г. '
Габріолайтисъ, Іозефъ, Мацей, Стефанъ, иод., 264,
Гавлисъ, иод., 234.
Гавлосюкъ, Веремей, Томашъ, под., 280.

; Гада, Іозефъ, Юрій, под., 147, 158. . . ,
Гайделисъ, Анна, Андрей, Іозефъ, Кароль, Катери-

на, Мацей, Маріанна, Станиславъ, Тересса,
под., 66.

Гайчукъ, подданные: 354.
Галасъ, Агата, Іозефъ, Казиміръ, Катерина, Леонъ,

Маріанна, Петръ, Регина, Симонъ, Якубъ,,
: иод., 60.
• Галвановская, Ельжбета, Кристина, под., 304.

Галвановскій, Мацей, Станиславъ, Якубъ, под.', 307.'
Галинскій Михаилъ Рохъ, оршаи. м'ечникъ, 10, 14,,
Галына Иванъ, под., 326. ..

; Гансевичъ Францнскъ, Мартинъ, Марія, Роза, под.,
323.

' Гарабурда Іеронимъ Кароль, ксендзъ, СмоленсйШ:

каноникъ, витеб. и оргаан. деканъ, ЧерейскіВ
' нробощъ, 116, 117.
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Гаралева Ева, Игнатій, Маріанна, Мпхалъ, Сп-
монъ, Томашъ, под., 223.

Гарбарчикъ, Гараско, Поланья, Кузьма, Матрона.
Ивапъ, Маланья, под., 368.

Гасюнасъ Мартшіъ, под., 143.
Гатовскій, Юрій, Янъ, Матеушъ, Барбара, под., 384.
Гацкій, Адамъ, Ева, Казнміръ, Магдалена, Ма-

ріанна, Ядвига, под., 284.
Гверждисъ, Анна, Елыкбета, Матвей, Петрунела,

Юрій, под., 97.
Гвоздева Розалія, иод., 113.
Гедговдъ Іозефъ, под., 264.
Гедройць Игнатій, князь, жмудскШ архидіаконъ,

шавельскіГі плебанъ, кавалеръ ордена св.
Станислава, 264.

Гедейко Адамъ, Маріанна, Марцпнъ, Анна, Текла,
под., 462.

Гелвановскій Андрей, Агата, Анна, Дорота, Ми-
халъ, Петръ, Станислав!., под., 308.

Генсевскій Янко, под., 408.
Гервятъ, Ева, Іозефъ, Казнмиръ, Катарина, Мацей,

Мпхалъ, Петръ, Станиславу Янъ, под., 307.
Герингъ, Крпштофъ, Даніплъ, Мотей, Спмонъ, Ка-

терина, Магдалина, Гелена, под. 313.
Гетманюкъ Вакула, Демьянъ, Марина, под., 263.
Гервяцкій Казиміръ, боярпнъ, 259.
Гецъ Казиміръ, ксендзъ, 267.
Гея Казиміръ Янъ, боярпнъ, чиншовпкъ, 183.
Гилевичъ Казиміръ, Маріанна, под., 319.
Гильжевскій Иванъ Михалковъ, Рыпина, Іюзефь,

Палаха, Сильвестеръ, Гануся, Мптрукъ, под.,
416.

Тинесцъ Каспаръ, шавельскій м щанпнъ, 266.
Гинейты, паны, 121, 128.
Гинтвойнъ Томашъ, войгь деревни Ловмянъ, 231.
Гнрвалисъ Анна, Крпштофъ, Маріанна, Петръ,

под., 9.
Гирса Леха, под., 328.
Гиршовичъ Беняшъ, м щ., 125; Юзель, 460.

« Абрагамъ, генеральный арендатора
Шавельской экономіп, 267.

Гн вчинскій Францъ Адамовъ, стражниковичъ,
310, 312.

Гнюзасъ Анна, Антоній, Барбара, Вавринецъ, Ка-
зимеръ, Каснеръ, Маріанна, Матіяшъ, Ши-
монъ, Тадеушъ, под., 127.

Гобисъ, Адамъ, Викторія, Катерина, под., 223.
Гогавка Еліашъ Гарашимовъ, Тереха, Данило,

Моисей, Иванъ, Ева, Романъ, Василь, Андрей,
Текля, Параша, Наталя, под., 418.

Тодвалькисъ, Андрей, Казиміръ, Яиъ, под., 155.
Годъ Вавринецъ, Ельжбета, Францишекъ, Кази-

міръ, Розалія, под., 376.
Голмоитъ, панъ, 66.
Головня Янъ, под., 196.
Голынскій, Юрій, судья, Мстислав, под., 32.
•Гольгин Венедиктъ,- Фелиціанъ, Викторій, Богу-

мпна, Розалія, иод., 380.
Гольдзай, Стеианъ, иод., 161.

Гоппенъ Іосифъ. земскій судья, Вплкомирскаго по-
в та, 309.
Горбачевскій, Мацей, иод., 155.
Гордей Петрукъ, Хверовъ, Дара, Еліашъ, Микита,

Макснмъ, Удуця, Гануся, под., 418.
Горка Миронъ, 279; Евдута, Кирило, Параска, Пет-

ро, иод., 293.
Горко Сстанко, 279; Маріанна, Купріанъ, Барбара,

Катерина, под., 292.
Горницкій ГиляріГі, скарбовый писарь В.-кн. л., 39.
Городей Петрукъ Даниловъ, Хведоръ, Янко, Гав-

рило, Удуця, под., 438.
Горскій Викентій, секретарі. Люстраціонной Комис-

сіи староствъ Пружанскаго новИта, 432.
Грабельдисъ Казиміръ, Яковъ, иод., 321.
Грабовскій Янъ, 172, 175.

« Михаилъ Григорій, генералъ-лейтенантъ
лптовскихъ войскъ, 172, 175.

« Фелиціанъ, пзъ Конопницы, маршалокъ
пружанскаго иов та, 432.

Градовскій Бартломей, Агата, Мпхалъ, Якубъ, под.,
466.

Граевскій Петръ, Павелъ, Симонъ, Магдалина,
под., 314.

Грегорукъ Данило, 279; Галимонъ, Евдокія, Иванъ,
Маріанна, Микита, Янъ, под., 293; бояре:
Полося, Феликсъ, Петръ, Павелъ, Ничиперъ,
Марта. Домасія, Грегоръ, Ганка, Анастазія,
294.

Трегорчукъ Грегоръ, Захарко, Иванъ, Лукьянъ,
Павелъ, Параска, Семенъ, Химка, под., 396.

Грежисъ Янъ, Андрей, под., 264.
Грецкій Павлюкъ, Маріанна, Михалко, Антоній,

Андрей, Тересса, Магдалина, Пракседа,
Адамъ, Янко, под., 351.

Гречишка Якубъ, Еліашъ, Анастазія, Ельжбета,
Янъ, Андрей, Ева, Агата, Павелъ, Базиль,
Теодора, под., 396.

Гречукъ Грегоръ, иод., 278.
Грибовскій Максимъ и др. под,. 414.
Григайтисъ Янъ, Яковъ, Марта, Мацей, под., 314.
Григасъ Казиміръ, Юрій, под., 23.
Григовскій Иванъ, Анна, Томашъ, Дмитрукъ, Иг-

натъ, Павлюкъ, Кристина, Оксепя, Андрей,
Доминикъ, Янко, Гелена, Теодоръ, Зеия, Га-
нуся, под., 408.

Григолюнасъ Анна, Валтромей, Дорота, Ельжбета,
Іосифъ, Катерина, Матв й, под., 107, 108.

Григоревскій Александру 370, 392.
Григорьевъ Семенъ, под., 159.
Григоцевъ Семенъ, под., 144.
Гриковскій Стенанъ, под., 21.
Грикшасъ, под., 234, 235.
Гриневичъ ома, судовый грод. подстароста Ша-

вельской репартииш, 131.
Гриневичъ Бартломей «новоосядлый», иод., Юрій,

Томапп., Матеушъ, под., 386.
Гринисъ Юрій, под., 10.' "•
Гринко Казиміръ, Катерина, Ева, под., 380.
ГринцюнасъЧ'таниславъ, 299; Ельжбета, Маріаниа1,
-; Мацей, Михалі, под:, 300, 303. ' • 'I
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Гриппа Иванъ, Маріанна, Омельянъ, Павелъ, Се-
менъ, Фрузнна, под., 286.

Грицъ Іозефъ, под., 464; Чадоскіе м щане: Ель-
асбета, Катерина, Магдалина, Матеупіъ, Петръ,
299.

Гришанъ Григоръ, Демидъ, Павлюкъ, Потапъ, Про-
копъ, Япко, под., 119.'

Гришкянецъ, Юрій, Маріапна, Тадеушъ, ІозефБ,
Якубъ, Богумпла, Барбара, под., 386.

Гришко Агата, Катерина, Кристина, Маріанна,
Мартинъ, Матв й, Михадъ, Станпславъ, Те-
тресса, Томашъ, Юрій, Янъ, под., 64, 66.

Гроблевскій Андреи, м щашшъ, 53; Анна, Кате-
рина, Маріанна, Якубъ, под., 62; Казнмиръ,
Маріанна, Марцинъ, иод., 386.

Гробовскій Янъ, под., 378.
Гродецкій, Антоній, Илья, Маріанна, Якубъ, иод.,

221.
Грондзскій Леонъ, 16.
Гротъ Новом йскій Антоній, подполковникъ короя-

ныхъ войскъ, 196.
Груздь Казиміръ, 264.
Грушка Антонъ, Таціана, Авдося, Леопъ, под., 350.
Грушкайтисъ, Анна, Ева, Мартинъ, Спмонъ, под.,

201.
Гудайтисъ или Бредпсъ Казиміръ, под., 264.
Гуданисъ Агата, Анна, Адамъ, Дорота, Катерина,

Криштофъ, Маріанна, Матв й, Симонъ, под.,
29, 30, 31.

Гулидовичъ Францишекъ, возный Ковенскаго по-
в та, 19.

Гульбинъ Бартломей, Вавринецъ, Зофія, Маріан-
на, под., 130.

Гурклисъ Агата, Анна, Антоній, Ева, Ельжбета,
Игнатій, Катерина, Криштофъ, Маріанна,
Мацей, Петръ, Рахиль, Софія, Фрацишекъ,
Юрій, Янъ, под., 302.

Гуркшнисъ Юрій, Михалова, 144, под., 143, 144.
Густасъ Агата, Адамъ, Анна, Антоши, Гертруда,

Дорота, Ева, Іозефъ, Казиміръ, Катарина,
Магдалена, Маріанна, Матв й, Михаилъ, Ро-
залія, Антонъ, Томашъ, Юрій, Янъ, 97, 98,
99; Юрій, Агата, Іозефъ, Антоній, Матеушъ,
Ева, Дорота, Францишка, под., 462.

Гуща Георгій Іоаннъ, настоятель Пунскаго косте-
ла, 19, 21.

Гуя бояре: изъ села Лаукшдакъ: Матв й, 184, 185,
186; Казиміръ изъ села Бонткунъ, 184—6;
Янъ, под., 186.

д
Давиденасъ Анна, Вильгелыіъ, Дорота, Катерина,

Кристина, Станиславъ, ома, Янъ, под., 301.
Давидовичъ, м щане: Спмоиъ, Япъ, Исакъ, 362.
Давидовъ Васько, под., 326.
Давидсонъ, ротмистръ, 155.
Давшисъ Казиміръ, под., 23.
Дагуновъ Н., колеж, регистраторъ, 312.
Дамулевскій Юрій, Елыісбета, Кавпмиръ, Крвштофъ,

Людвикъ, Кристина, Якубъ, Іозефъ, Винцен-
. тій, Агата, Маріанна, иод., 388.

Данейковичъ Ксаверін, скарбный Пинскаго пов., 31.
Даникъ Агата, Адамъ, Анна, Андрей, Антоній, Ева,

Игнатій, Іосифъ, Лукашъ, под., 172, 173.
Даниленко Григоръ, Параска, Иванъ, Василь, Ев-

тухъ, Хадосъ, Анна, Агапа, под., 368.
Данкевичъ, грод. судья Гроднен. пов., 393.
Даній Юрій, под., 126.
Данцевичъ Андрей, Зофія, Казиміръ, Юрій, Янъ,

под., 317.
Дартіенасъ Снмонъ, ома, Матвей, Якубъ. Анна,

под., 317.
Дарашкевичъ Гавріилъ, иод., 140.
Датуновъ Н., колежскій регнстраторъ, 312.
Даргужисъ Бартломей, под., 210.
Даугяло Адамъ, иод., 330.
Даукша, шляхтнчъ, 265.
Даукшисъ Вавринецъ, под., 460.
Дахновичъ Гацискій, Новгород, зем. судья, 345.
Даш ко Антонъ, бояринъ, 257.

« Егоръ (Юрій), бояринъ, 257.
« Яковъ. бояринъ, 257,

Дворецкій Василій, 14, 15.
Девейкисъ Гаврінлъ, таврогинскій возный, 136.

« Казиміръ, войтъ, 139.
< Петръ, м щ., 137.
« Станиславъ, м щ., 136.

Девейнисъ Юрій, под., 139.
Девелисъ Игнатій, под., 229.
Дегулисъ Стефанъ, бояринъ, 259.
Дегутисъ Ельжбета, Катерина, Маріанна, Михаіъ,

под., 224.
« Янъ, бояринъ, 258.

Дедело, поддан.: 382.
Деймановичъ Іустпнъ, под., 149.
Дейнаровичъ Станиславъ, дворянинъ, 362.
Демидовъ, иод., 144, Янъ, 158.
Демковскій Яковъ, иод., 138.
Денгелевичъ, Ага, Ева, Іозефъ, Маріанна, Матеушъ,

Якубъ, под., 238.
Денисъ Гавріилъ, 150; Мартинъ, Іозефъ, Якубъ,

под., 248.
Денищикъ Кондрашъ, под., 400.
Дербисъ Данило, Зеня, Томаншъ, Дмитрукъ, Иванъ,
: 416; Арціомъ, Настя, Микита, Андрей, Янко,

Петрушъ, Лукашъ, Романъ, Палаша, Таціана,
Марина, под., 420.

Дервято, поддай.: Агата, Янъ, Игнатій, Ельжбета,
Анна, Кристина, 300; Дорота, Криштофъ, Ка-
терина, Антоній, 305.

Дзега Андрей, Маріанна, Мацей, Станиславъ, Анто-
ній, Агата, под., 386.

Дзенищикъ Самуель, Петръ, Викторія, Дорота, Ка-
терина, 398; І^ечардъ, Парфіянъ, Магдале-
на, Теодора, Стефанъ, Текля, Яш5, Аполовія,
под., 26.

Доб шсвскій Фрацишекъ, под., 261.
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Добилюсъ ома, под., 264.
Добошъ, под., 361.
Довмонтъ-С'есицкій ома, Вилкомнрскііі хоружш

и маршалокъ, 15.
Дойлидовичъ Петръ, под., 21.
Домбровскій ИгнатШ, Вилкомпрскііі хоружш и мар-

шалковпчъ, 10, 273.
« Зося, Леонъ, Степана, Янко, под., 1G9,

171.
« Яконъ, аіаріанна, 319; ЮрШ, Анна,

Адамъ, Ева, Янъ, Гертруда, Мпхаилъ,
Іозефъ, Францишекъ, -170.

« Фраицишекъ, боярннъ, 257.
« Яковъ, Шпрвинт. м щ., 256.

Домейко В., Домбровенскій державца, 51, 80.
« Матеушъ, Петръ, под., 131, 210.

Доратенасъ Матв й, Сгоюнъ, Впкентій, под., 320.
Дорошкевичъ Іозефъ, Анна, под., 381.
Дорошко Иванъ Васплевъ, Зеня, Настася, Томашъ,

Ничииоръ, Прузина, Гануся, под., 416.
Драгунъ Миханлъ, под., 332.
Дричковскій, м щ., 362.
Дроздовскій Юрій, Маріанка, иод., 382.
Друянинъ Григорій, иод., 332.
Дубицкій Вавринецъ, Михаилъ, Мартинъ. 319.

« Матв й, Казиміръ, Маріанна, Саломея,
иод., 382.

Дубно Никипоръ, Ришіна, Леонъ, под., 357, 365.
Дубковскій Юрій, Михаилъ, Симонъ, Впкентій, Гер-

труда, Магдалина, Катерина—под., 316.
Дударжикъ, Марія, Михаилъ, Полонія, Текля, Янь,

иод., 207.
Дудко Кристина, Михаилъ, Янь, под., 58, 59, 64.
Дукель Симонъ, Іозефъ, Тереса, 398; Янъ, Юрій,

Якубъ, Агата, Казиміръ, Розалія, Фран-
цптка—380; Томашъ, Симонъ, под., 382.

Дулевичъ Янъ, 204, 207.
Дунинъ-Раецкій Францишекъ, Новогрод. зем. судья,

345.
Дыакасъ Вавринецъ, иод., 147.
Дыджіонасъ Янъ, бояринъ, 258.
Дыдякасъ Антонъ, под., 257.
Дыкасъ Андрей, Мартинъ, Симонъ, Якубъ, под.

146. 148, 149.
Дылунасъ Анна, Ева, Дорота, Катерина, Луція,

Маріанна, Томашъ, Якубъ, Янъ—под., 229—
230.

Дыцевичъ Вавринецъ, Іозефъ, Кршптофъ, под., 148.
Дычъ Якобъ, под., 158.
Дякевичъ Анна, Констанція, Михалъ, Томашъ, под.,

130.

Ендза Францишекъ, иод., 266.
Ермоловъ стат. сов. и кавалеръ, 364; Петръ, 366.
Есевичъ Антонъ, Казимиръ, Леонъ, Михалъ, Тере-

са, Францишекъ, иод., 247.
Ечусъ Михаилъ, под., 188.

Ж.
Жаба Казиміръ, королев, шамбелянъ, 236.

« Николай, Брониславъ зем. писарь, 340, 345.
Жагель Адамъ Михайловичі,, князь, земскій писарь,

Внлкомир. нов., 297, 309.
Жакъ Гоманъ, под., 203.
Жаранко Томашъ Лукьяновъ, Гануся, Петрукь,

Пракседа, под., 412.
Ждановичъ Борисъ, иод., 203.
Жебровскій Андрей, Барбара, под., 464.
Жеглинисъ Чадоскіе м щане: Ева, Казиміръ,. Ma»

тей, Станиславъ, Стефанъ, Юрій, Томашъ*
299. ,.•••

Жекасъ Ваврпнъ, Винцентій, Михаилъ, под., 199.
Желиховскій Янъ-Тадеушъ, ротмистръ Гроднен-

скаго пов., 28.
Жемайтисъ Михаилъ, Семенъ, Янъ, Катарина, Агь

на, Магдалина, Марія, Юрій, Катерина, под.,
322. . :

Жемейтисъ Казиміръ, Ширвинтскій бояринъ, 256^
Жероль Николай, панъ, 16. . '
Жеронскій Каетанъ, 44.
Жерскій Тереса, Андрей, Михалъ, м щ.,:362.
Жигакъ Павелъ, Андрей, Марцинъ, Теодора, Ми~

халъ. Елижбета, Маріана, под., 392.
Жизбирьскій Мнколай, Андрей, Михаилъ, 245. -
Жиневъ Станиславъ, зем. судья Волковыскаго по-;

в та, 239.
Жмуйдасъ Варфоломей, Семенъ, под., 323. . , ;
Жовнерасъ Симонъ, под., 141.
Жокевичъ Андрей, Катерина,, Регина, Розалія, Маг-

далепа, Антоній, Кристина, Маріанна,. Ельж-
бета, под., 378. ^

Жолудко Янко Андреевъ, под., 416.
Жолудковъ Романъ Стефановъ, Давидъ, Огапа,

Прокопъ, Оксеня, Іозефа, Стефанъ, Денисъ^:
Грипа, под., 412. ,

Жомайтисъ Семенъ, Янъ, Антоній, 313; Семенъ,
Казимиръ, Винцентій, Евва, под., 321; Гали-
ннсъ Юрій, Ядвига, Марія, Евва, под., 322.

Жонголовичъ Янъ, гродскій декретовый регентъ
Ушітскаго пов та, 232.

Жужа Агата, Анастасія, Дорота, Казиміръ, Касперъ,
Катерина, Кристина, Криштофъ, Маріаннаі,
Мартинъ, Матв й, Михалъ, Регина, Стани-
славъ, Юрій, Янъ,,—под., 54—72.

Жуклисъ Гелена, Маріанна, Мацей, Іерасъ, под.,
221, 224, 226, 227.

Жуковскій Демьянъ, Филиппъ, под., 23, 210, 350.
Жукъ Дмитрукъ и др., под., 412, 416, 418, 420, 422.
Жупко Янъ, под., 113.

3.
Заблоцкій Егоръ, под., 265; Внцентій, 464.
Заборовскій Янъ, под., 326; Адамъ, Анна, м щ., 460.
Заб ллова Анна, маршалкова Ковен. пов та, 328.
Заб лло Яковъ, 3; Ельжбета, 382; ома, 384; Ан-

на изъ Вялозоровъ, маршалкова Ковен. пов -
та, 312; Онуфрій, маршалковичъ. того ж#
пов та, 312, 828—4, 458.

61
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Завадскій, хоружій Хелминскаго воеводства, 239,
254.

« Іозефъ, Агафья, Антонъ—355; Люд-
викъ, Варвара, Янъ, Тереса, Анаста-
сія, иод., 359; Игнатій, Авгпня, Фи-
лиіп., Анна, Ходора,—360.

Завиша Криштофъ Станиславъ, на Вакштахъ, мин.
,! •• . и чечер. староста, 1, 3.

« Казимиръ, графъ. генералъ-маіоръ и кава-
леръ, 181.

« Тереса, Роза, 1, 3.
Завишинскій Фелиціана, Янъ, иод., 221.
Задамантасъ Михаилъ, Янъ, 142.
Задрановичъ Семенъ, Адамъ, Казиміръ, Викторія,

Маріанна, Розалія, 80; Томашъ, Симонъ,
Францишекъ, Янъ, Магдалена, Кристина,—
под., 388.

Заенчковскій Михаилъ, 325: аддей, м щ., иод.,
138.

Заксъ Криштофъ, Катерина, под., 470.
Закъ Андрей. Еліяшъ, Михалъ, Романъ, под., 206.
Залатскій Павлюкъ, Марута, Онуфрій, Марія, Ан-

на, под., 355.
Залевскій Янъ, Кристина, м щ., 460.
Зал скій Антоній, Росіен. грод. судья, 232.

« Яковъ, Іосифъ, Росіен. грод. судья, 232.
Замовскій Андрей, Матвей, под., 142. .
Замойскій Антонъ, королев, шамбелянъ. 181; Янъ,

445.
Заранко Павелъ, Брестскій стольникъ, королев, сек-

ретарь, шавельскій иодстароста, 264.
• . « Іозефъ, Ничиноръ, Петрусь, Марина,

Яковъ, Катерина, Малаша, Кляра, иод., 414.
Заранковъ Лукьянъ Стефановъ, Сильвестръ, Кате-

рина, Романъ Константій, Насіа, Янко, под.,

: . . . 414.
Заричъ Илья, Зиновія, Антось, Кондрата, Янъ,

Павелъ, Янко, Парасья, Амельянъ, Настуся,
.. ; • Маріанна, Змитрокъ, Алеся, 352; Катерина,
-;:.; Янъ, Іюстина, Марта, Анна, Викторія. под.,
.'•• : 359, 365.

Зар нчинъ Васька, Юрій Васковичъ, иод., 9.
Зар цкій Адамъ, Гертруда, Іосифъ, Катерина, Ма-

,-•••:•.. тв й, под., 100.
Захаріовъ Іустинъ, под., 334.
Заяцъ Андрей, Регина, Якубъ, Матв іі, Маріанна,

Настуся, 350. 351.
Зви ганская Маріанна, иод., 193.
Звиганскій Бальтрукъ, Іозефъ, Казиміръ, Матв й,

..• под., 191, 192.
Здановичъ Дбминикъ. 203; Борись, Габріель. Сте-

фанъ, 205, 235.
Зеленокъ Гешна изъ Мицкевичей, 25.

« Яковъ, Ковен. грод. регентъ, 25.
Земайтисъ Матв й, Ядвига, Магдалина и Марія,

.-. - под, 319.
Зенкевичъ Адамъ, Андрей, Іозефъ, Катерина. Па-

; велъ, Юрій,—иод., 94.
Зенрвичъ, п. 162.
3/знчонокъ Даиіилъ, Мйронъ, под., 328.
Зерундовъ Николай, Янь, иод., 303.

Злоцкій, Маріанна, Анастазія, Игнатій, Катерина,
Маріанна, Мацей, Шимонъ, 220; Тадеушъ,
221; Андрей, под., 223.

Змитрасъ Янъ, под., 266.
Змитрукъ, «русакъ», 184.
Знева Спмонъ, Мартинъ, под., 148.
Золтарова, пани, 8.
Зоустовичъ Грншко, иод., 116.
Зубачикъ Якубъ Мартынова., Марина, Стефанъ,

Евдосія, Николай, Олеся, Прузина, под., 418.
Зубель Юрій, Симонъ, Елыкбега, Криштофъ,

Іозефъ, Маріанна, Янъ, Казимиръ, Розалія,
386, Юрій, Симонъ, Ельжбета, под., 388.

Зубрицкій, Пархнмъ, Стенань, Цимохъ, Демидъ,
Гараснмъ, под., 402.

Зупко Томашъ, под., 102.
Зурманъ Аксинья, Антонъ, Ярмола, иод., 119.

И.
Ивановичъ Митрофанъ, панъ управитель генерала

Ермолова, 364, 366.
Ивановичъ Никола, под., 144.
Ивановская Ева, под., 299.

« Маріанна, м щ. 299.
Ивановскій Казиміръ, под., 148.
Ивановъ Василь, под. 326.

« Герасимъ, под., 328.
Ивашкевичъ аддей, струкчашичъ Упит. пов.,

104, 115.
Ивинскій Леонъ, под., 354.
Игнатосъ Григоръ, иод. 235.
Иллакисъ Захарій, Матв й, под., 112.
Илгавизисъ, Казимиръ, под., 21.
Ильяшевичъ Антонъ, унравляющій им ніемъ, 181.
Илюшонокъ Васько, под., 326.
Ишоровичъ Лейба, м щ., 137.

I.
Іерем евъ Іеронимъ, литов. нодкоморій, 170.
Іернелецкій Романъ, шляхтичъ, 182.
Іодвалкисъ Михалъ, под., 143.
Іодзянисъ Казимиръ, под., 308.
Іодонисъ Викентій, Якубъ, 466.
Іозефовичъ Ицекъ, таврогин. м щ., 137.
Іозипчикъ Стенанъ, иод., 396.
Іопантенасъ Юрій, под., 139.
Іонайтисъ Томашъ, под., 380.
Іонасъ Симонъ, иод., 266.
Іоникасъ, под., 231.
Іоселевичъ Абрамъ, Мстислан. купецъ, 32.

« Лейба, 153.

К
Иабанъ Филипнъ, 116.
Кадовскій Францъ, шляхтичъ, 466.
Казимерко Игнатій, под., 301.
Назмерчикъ Ііішріаиъ, Антоиій, под., 396.
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Калатовка Кузьма, под., 161.
Калдыбай Осипъ, под. 160.
Калатуша Федоръ, под., 402.
Калейникъ Ева, Катерпна, под., 249.
Калека Петръ, шляхтичъ, 466.
Калиновскій Андрей, под., 303.
Калиновъ Иванъ, под., 334.
Калыиетисъ Іозефъ, под., 307.
Калясасъ Янъ, под., 108.
Каменскій Фульгентій, лпдскій городничій, 129.

« Домшшкъ, иятигорскій хоружій, 132, •
159.

Каминскій Андрей, под., 344.
Камисорайтисъ Казиміръ, под., 468.
Канопацкій Петръ, Вавринецъ, 384.
Напаренскій, арендаторъ пановъ Зеленковъ, 27.
Капликъ Мпхалъ, под., 201.
Каракевичъ Юрій, под., 266.
Корачевскій, поваръ, 349.
Нарве Симонъ, под., 201.
Карвелисъ, под., 302.
Карвовскій Андрей, наревскій староста, кавалеръ

ордена св. Станислава, 273, 274, 296.
Иарклинисъ Станиславъ, под., кутнпкъ, 140.
Карневичъ Александра, под., 94.
Карпей Самусь, иод., 452.
Карпеіонокъ Тпмохъ, под., 32.
Карпь Яковъ, плунгянскій старобта, 9, 93; 265.
Карчевскій Іозефъ, под., 308.
Касперовичъ Якубъ, под., 267.
Каспутисъ Ева, Марта, Томашъ, Юдита, под., 126.
Касцюковичъ Змптрокъ, Тарасъ, 354.
Касюлевичи—Тадеушъ, Семенъ, 325.
Качановскій Семенъ, под., 326.
Качгалйсъ Матыяшъ, под., 9,15.
Кашаваръ Василій, Иванъ, под., 160.
Кашкенасъ или Войцеховскій Іоспфъ, под., 222.
Квятковскій Антоній, скарбовый дворянинъ В. К.

Литовскаго, 215.
Кевличъ Янъ, иод., 378.
Кейрисъ, Томашъ, Юрій, под., 98.
Кезикъ Станиславъ, под., 326.
Кельчевскій Янъ, земскій судья Р чпцк. пов., 28.
Кепелясъ Антоній, Казимиръ, под., 220.
Келоловичъ Иванъ, под., 320.
Керайтисъ Мпхаилъ, под., 201.
Кербель Адамъ, под., 8, 9.
Кета Валтромей, под., 231.
Кетерисъ Андрей, под., 125.
Кетисъ Андрей, под., 267.
Кетурка Андрей, под., 14, 16.
Кечилюнасъ Андрей, под., 109.
Кибилевскій Іосифъ, сумилишскій плебанъ, 40, 41,

42.
Нибортъ Габріель, под.,131.
Кивасъ Семенъ, под., 156. ,
Кизюковскій Войцехъ, паробокъ, 466.
Кизюль Андрей, м щ., 60, 62.
Килинскій Томашъ, под., 147.
Кинберъ, Аитонъ, под., 108, 109.

Кирейчикъ Андрей, под., 349.
Кириловъ Логвинъ, Михайло, под., 26, 144.
Киркицкій, иод., 234.

Киселевичъ Сименъ, ширвинт. м щанинъ, 256.
Кисель Мнхаилъ, под., 105.
Клепшисъ Анна, Бартоломей, Янъ, под., 112. ;
Клечковская Гонората, изъ Ваньковичей, ломасин.!

конюішша, Каснаръ, конюшичъ, 181.

Кликъ Іосифъ, иод., 58, GO.
Климанскій Станислав!,, иодчашій, 215, 216, 228..
Климашевскій Іосифъ, Юрій ,м щ., 60. . j

1 « нанъ, коморникъ, 348.
Климовичъ Юрій, Янъ, шляхтичъ183.
Климусъ Матв й, Юрій, под., 301.
Клодовскій Вавринецъ, под., 267. .
Клонись Іосифъ, Казимиръ, под., 111.
Клопманъ Крпштофъ, (шляхтичъ), 462. . , .
Клюкъ, 445.

• Кмиты, смолен, стольники, 170.
К нива Криштофъ, под., 156.
Ковалевскій Казиміръ, 245; Іосифъ, 376.
Коваленокъ Янко, под., 161.
Ковальчукъ Семенъ, под., 84. ; j

Ковнацкій Францишекъ, предс датель шавельскагві
зем. суда, 131. .

Козакевичъ Іоснфъ, шляхтичъ, 456.
« Якубъ, шляхтичъ, 466.. . . •

Козаковскій Іосифъ, вилкомир. грод. .судья, 4.
Козакъ, Козель, 96.
Козамякайтисъ Матв й, Янъ, под., 313.

' Козловскій Матв й, шляхтичъ, 466.
; Коленда Симонъ, бояринъ,, 257.

Колупайло Францишекъ, земскій судья Волковыскаго,
пов та,239. :

Комиссорайтисъ Іозефъ, под., 462.
Кондрашукъ Петръ, под., 398.
Конопацкій Антоній, пгарвинтскій бояринъ, 256.
Коралисъ Казиміръ, бояринъ, 258. ;
Корбуновичъ Матв й, панъ, 207.
Корбутъ Іосифъ, 32.
Кордели Антонъ и Петръ, под., 330.
Кореневская Францишка, Лидская мосто'вничая,

! . 232—6. ;

Кореневскій Михаилъ, каштеляничъ Закроете- :

! ской земли, 33, 39, 41, 43, 44. ' " .\
\ Корицкій Андрей, 261.
, Корнилюкъ Василь, 280; Томашъ, Теодоръ, бояре,

296.

; Коротай Стефанъ, под., 451.
і Корсакъ Анзельмъ, конюшій и цивильно-войсковый
і комисаръ Р чнц. пов. 120.
і Корсъ Теодоръ, под., 396.

Коршевскій Францишекъ, Шимоиъ, м щ., 126.
Коссаковская Тересса изъ Потоцкихъ, геЛановаі .

В. Кн. Л-го, генералъ nopy4HHKOBa<. Россій- .
скихъ войскъ, 337, 339, 345. •• -:..•, Г:

Коссаковскій ВраславскіЁ воевода, 370. • •
Косарь Максимъ, под., 451.
Костровсній, столышкъ Внлеп. воеводстйа, 460. '• ^
Костюкевичъ Мнханлъ, под., 857...'• . ;•'*
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Костялковскій Казиміръ, іюдкоморін Вилкомир. нов.,
кавалеръ польскихъ орденовъ, 297, 309.

Кояло Казиміръ, Ыатеушъ, Мнколай, бояре, 259.
Кравзъ, панъ, 134.
Кравпе, под., 234.

Кравцевичъ Казиміръ, Онуфрій, под., 325.
Кравчонекъ Семенъ, иод., 160.
Краузе, иоручикъ, 156.
Нрашевскій Михаилъ, 43.
Нресовичъ Янъ, Таврогин. м щ., 134.
Кретовйчъ Янъ, м щ., 137.
Кривицкій Доминнкъ, 221.
Кристопайтисъ Казиміръ, иод., 230.
Крисючонокъ Петръ, под., 328.
Ирывулька Алекс іі, Гришко, иод., 27.
Крытъ Адамъ, Антонъ, под., 168, 169.
Кудашисъ Матв й, под., 139.
Кудиновичъ Янъ, писарь Игуменскаго земскаго су-

да, 176, 182.

Кудиновичъ Игнатій, шамбелянъ нольскаго двора,
193, 196.

Кудравецъ Гришко, Савко, под., 362, 365.
Кузьмичъ Іосифъ, Юрій, иод., 386.
Кулага Гришка, Семенъ, иод., 2.
Кулаковскій Янъ, возный въ Унитской волости, 127.
Кулеша, ксендзъ, его книга о Православной в р ,

21.
Кулеша Матв й, нанъ, 367.
Кулин'истысъ Адамъ, Анна, Ельжбета, Іозефъ, Ма-

ріанна, и др. м щане, 305.
Кулишъ Степанъ, Крисюкъ, под., 9.
Куля Антоній, Катерина, Кристина, Михаилъ, под.,

228. .
Кундыла Юрій, под., 15.
Кункало Андрей, под., 14.
Куперъ Митковичъ, 281.
Курганъ Якимъ, под., 350.
Кухлянецъ Андрей, под., 14.
Кухтонецъ Андрей, Іосифъ, иод., 14, 15.
Кучевскій Михаилъ, 272, 273.

« Іосифъ, президентъ земскихъ судовъ
, ;. Вилкомир. пов та, 309.

Кучинскій Адамъ, Матв й, под., 72, 141, 147, 151;
Янъ, 468.

Кучма Давидъ, Юрій, под., 15.
Кушелевскій Іосифъ, панъ, 23.

«. Антонів, лостовничій Вилкомир. пов.,
' 31.

Л.

Лавицкій: Михаилъ Антонъ, виленск. зем. писарь, 8.
Лавринайтисъ Антонъ, под. 264.
Лаврусевичъ Андрей, Матв й, под., 64.
Лаврушке Яконъ ,под. 113.
Лакисъ Антоній., предс датель Полоцкаго нов товаго

суда, 159. . .
Лашковскій, решшръ, 128.
Левандовскій Стаішславъ, болрияъ, 259.

Левойцъ Андрей. Лукашъ, под. 55, 59.
Левоновичъ Валентін Волкъ, иоручикъ армій войскъ

россійскпхъ, 312.
Лейбовичъ Гиршъ, м ід., 137, 153, Гершонъ 450.
Лейзеровичъ Лейба, м щ., 460.
Лекисъ Юрій, закристіанъ ушш. косіела, 124.
Леонасъ Антоній, Матв й, Францишекъ, под., 151,

155.
Леновать Матв и, под., 230.
Лепета Андрей, Казнміръ, под., 68.
Лесинъ Іосифъ-Иванъ, возный Вн.іен. воеводства, 18.
Лешкевичъ Станнславъ, под., 267.
Лиздасъ Казиміръ, Янъ, под., 199.
Липскій, панъ, 76; Ксаверій, графъ, сов тникъ н

кавалеръ, 181.
Лисовскій Егоръ, бояринъ, 257.

« Янъ, шляхтичъ, 482.
Лопатинскіе, 373, 376, 378.
Лопенскій Фабіанъ, 274.
Лошайцъ Антоній, Казиміръ, под., 70.
Лукашевичъ, ксендзъ Пунскаго костела, 20.
Лукашонасъ Казиміръ, под., 21.
Лукащикъ Балтромей, Казиміръ, Маріанна, м ща-

не, 254.
Лукиничъ У.тасъ, 282.
Лукьянъ Кароль, 281.
Лукша Леонъ, Алекс й, под., 332.
Лынко Яковъ, Сидоръ, дод., 355—6.
Лышкевичъ Янъ, земскій судья Мин. воеводства,

195.
Лышкевичъ Станпславъ, Мин. грод. писарь, 203.
Л сневская Антонина изъ Хоминскихъ 129.
Л сневскій, Лидскіе скарбниковичи: Бенедикгь,

Елеонора, Игнатій, Іосифъ, Юстинъ, Янъ, 129.
Л сниковскій Іустинъ. скарбниковичъ Лидскаго по-

в та, 129.
Люгайла, шамбелянъ, 458, 459.
Люлисъ Іосифъ, Юрій, иод., 308.
Люцинскій Антонъ, королев, дворный подчашій,

273, 296.
Ляковицкій Михаилъ, 146.
Ляскевичъ Андрей, Ева, 223.
Лясковская Іоанна, 261.
Лясковскій Викентій, Іеронимі.—Кобрин, ландвойть,

Іосифъ, 261.
Ляхницкій Антоній Дызмасъ, вилкомир. столышкъ,

вилен. грод. писарь, 209.
Ляховчикъ Нестеръ, 281, 282.
Ляцкій Альфонсъ, жмудск. каштелянъ, 42.

м.
Маіоръ Михалка, иод., 160.
Макаровъ Хадосъ, Григоръ, Навелъ, Семенъ, под.,

369.
'Максимюкъ І^ригорій, Иванъ, под., 293.
Малаховскій Тонашъ, дворянииъ, 362.
Малицъ Бригада, Сиионъ, Станиславъ, под,, 224
Малявскіе, под., 228. •

, Малый Астапъ, Ахеня, Леонъ, под., 178.
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Маркелевичъ Лейзеръ, м щ., 173.
« Лейба, 153.
« Шендеръ, Таврогин. м щ. .153.

Марковская-Пшоровнчъ, м щ., 137.
Марковскій ИгнатШ, мелышкъ, 257.
Марковъ Леонъ, под., 368.
Мартиновъ Стефанъ, под., 180.
Марцелайтисъ Янь—огроднпкъ, под., 315.
Марциновъ Стефанъ, Лаукшданцкій бояринъ, 185;

Ыванъ, 334.

Марциніонокъ Михаилъ, под., 2.
Марчукъ Григоръ, Иванъ, иод., 287.
Масальскій ИгнатШ, Вплен. епископъ, 44.
Масеевъ Павлюкъ, иод., 328.
Масеровскій Яковъ, под., 141.
Масюлисъ Каснеръ, иод., 97.
Матай Гришко, под., 160; Варновскій войгъ, 162.
Матыканис Іосифъ. шляхтичъ, 182, 186.
Мат еевичъ Сава, котельникъ, 272.
Макитюнъ Иванъ, под., 279.
Мацераликъ Доминикъ, Захаръ, под., 203.
Маціонисъ или Пирктынисъ Симонъ, под., 8.
Мацковичъ Михаилъ—кутникъ, под., 386.
Мачокъ Агата, Барбара, Іосифъ, Казиміръ, под.,

172.
Машукевичъ Балтромей, Симонъ, м щане, 60, 66.
Мееровичъ Іосель, Шлема, м щ. каробейникъ, 125,

153.
Мекренасъ Томашъ, под., 224.
Мелеръ Андрей, под., 10.
Меліанъ Болтромей, Якубъ, под., 21.
Менцунъ Лавринъ, Якубъ, под., 10.
Мереевскій Альбертъ, Михаилъ, королев, шамбе-

лянъ, 345—351.
Меютисъ Даніилъ, Яковъ, под., 113.
Микитенокъ, чиншовникъ, «русакъ», 183.
Микицюкъ Иванъ, под., 279.
Микуличъ, панъ 83, Богуславъ—Смолен, судья,

202.
Милвидъ Николай, ксендзъ—инстигиторъ, Жмуд.

діацезіи, 267.
Милинисъ Шимонъ, под., 233.
Милошъ, маіоръ, 458.
Миникасъ Бартломей, Симонъ, под., 201.
Миновичъ Андрей, под., 38.
Миичонекъ Игнатъ, Степаиъ, под., 160.
Миичуковичъ Павелъ, 282.
Миссура Симонъ, м щ., 59.
Мисюра Симонъ, м щ., 60.
Михайловъ Кузьма, Стефанъ, Тимоха, под., 323,

326.-

Михаловскій Константину Мап й, Станиславу
Юрій, 86, 38; Мартинъ изъ Михалова, чаш-
никъ, Катерина изъ Естковъ, 245.

Мйхайловъ Захарій, под., 2.
Михальскій, ксендзъ, 187.
Михальчикъ Василь, под. изъ Озеранъ, 116.
Михневичъ Михаилъ, 59.
Мицневичъ, шляхтичъ, арендаторъ участка зеили

'• въ сел Ванткуиахъ, 188.
Мицкевичъ Тадеугаъ, тляхтичъ, 466.

Мицюлисъ Антонъ, Станиславъ, Варфоломей, Ядви-
га, Евва, под., 319.

Мовсей Григорій, под., 62.
Мовшовичъ, Гирша, Янкель, м іц., (евреи), 137,

153.
Моделевскій Никодимъ, Антоній, коморникъ Смо-

ленскаго воеводства, 236, 239.
Мозоль Андрей, Янъ, под., 37, 39.
Моматъ Дмитрій, изъ Подсола, под., 116.
Монарха Стефанъ, Шимонъ, Юрій, под., 238.
Монтыгайло, иодкоморій Трок, воеводства, 39.
Морикони Венедикта, писарь в. кн. л., 297, 309.
Москалюкъ Томашъ, 277.
Москевичъ Тадеушъ, еврей, мстиславскій купець,

32, 33.
Москевичъ Михалъ, судья Мстислав, пов.. 32.
Мотяка.Ермолай, 281.
Муха Макен, под., 160.
Муцера Теодоръ, под., 351.
М шковскій Михаилъ, таврогинскій войтъ, 136.
М шконисъ Янъ, под., 105.
М штутовичъ Матв й, бояринъ, 257.

н.
Нагорчикъ, Іозефъ, Антоній, под., 452..
Нагорный Янъ, под., 453.
Надкунасъ Михаилъ, 300.
Найденокъ Янъ, под., 326.
Нарбутъ, панъ, 50; Нарбутова, 378, 380.

« Доминикъ, Лидскій войскій, 433, 456.
Нарцисъ Андрей, под., 155.
Нев домскій, Томашъ, 58, 62; Павелъ, Станиславъ,

Максимъ, м щ., 362.
Невярдовскій Соломонъ, коадъюторъ Шавельскаго

костела, 264.
Негунъ Казпміръ, под., 21.
Неклюдовъ Леонтій Яковлевичъ, подполковникъ, ро-

гачевскій комендантъ, 309, 312.
Неманисъ Андрей, под., 102.
Немоновичъ Якубъ, мельникъ, под., 9.
Несинъ Францишекъ, под., 451.
Нецеса Александръ, Гаврила, под., 26.
Никипорасъ Янъ, 299.
Никифбровъ Пилатъ, под., 328.
Никоновъ Максимъ, под., 328.
Ноаковскій, панъ, 181.

Новицкій Іосифъ, Катерина,,Доминикъ 84, 87.
Новомейскій-Гротовъ Казиніръ, гранич. регенть

Браслав. нов., 193—195.
Новомейскій, ротмистръ королев, полка, 202.

« Янъ, коморникъ Вилен. воеводства,
193—195.

« аддей (Тадеушъ), граничный ре»
гентъ Минск, воеводства, 193, 194.

Ноневич Францишекъ, администраторъ фольвар-
ка Шовкова, 18.

Норвило Казиміръ, под., 210.
Норейно Касиеръ, под., 210.
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Обырнова Розалія, ііолкоішикова, 255.
Обырнъ Яковъ, лоручикъ, 255.
. « Янъ, поручикъ, 255.

Обуховичъ КсаверШ, Новгород, зем. судья, 345.
Овласюкъ Веремей, Кондрата, Романъ, Семенъ, Ти-

мохъ, бояре, 295.
Осинскій Казиміръ, трок, воевода, трибунальный

маршалокъ, 3.
Озевичъ Якубъ, Мацей, Антоній, Андрей, 374.
Олохна Казиміръ, под., 330; Степанъ, содержатель

заст нка, 332.
Олехно, изъ Козельска, Михаплъ-Клеофасъ, под-

. скарбій в. кн. л., 209.
Олехновичъ Андрей, трок. грод. регента, 33.

« аддей, Упит. зем. судья, 232.
Ольховицкій Алоизій, Литов. скарб, дворянинъ, 233.
Онанимъ Филипъ, чиншевникъ, 183.
Онопюкъ Василь, крест. 285. ;
Оныщикъ Янъ, Василь, под., 452.
Ордынецъ Мартинъ, ротмистръ Вилкомир. пов., 104,'

115.
Орелъ Мпшка, 282.
Оропюкъ Чупракъ, под., 277.
Оскерко Станиславъ, чашникъ Мозыр. пов та, 368,

369.
Островскій Антоній, коморникъ и ротмистръ Трок.

воеводства,' 163, 171, 172.
Ос къ Жукъ Людвикъ, вилкомир. плебанъ, 13;
Отосюкъ Еліашъ, Степанъ, Томашъ, бояре, 295.
Ошмина Николай, Янукъ, под., 251.
Ошмяна Василь, под., 249.

п.
Пабалисъ Михаилъ, 102; Маргинъ, под., 249.
Павликовскій Тадеушъ, ксендзъ, 92, 96.
Павликовскій Криштофъ, м іц., 58; Лавринъ, под.,-

21.
Павловскій Леонъ, иод., 101, 234, 235.
Павркнскій Францишекъ, Анна, Зофія, пани, 227. •
Палюшисъ Казиміръ, под., 301.
Папиртисъ Юрій, м щ., 136; Янъ, под., 148.
Паплинскій Михалъ, под., 317.
Парфеновъ Мацюха,' под., 326.
Паскевичъ Николай, канцеляриста Рогачев. зем.

суда, 1.
Пастуховъ, графъ, 426.
Пахомовъ, под., 144.
Пацей Симонъ, под., 382. '
Пашкевичъ Болтромей, Регина, Стефанъ, Юрій, м -

щане, 58, 59, 62, 156, 159.
Пашкевичъ Матвей, зеискій регентъ Упитскаго по-

. в та, 232.
Пашковыми ома, пов ренный, 261.
Пашуль :Михаилъ, Янъ, м щ., 57, 58, 60.
ПелеДа Мартйнъ,' йоД., 144. '
Пельцинъ Вар оломей,' Игнатъ, Крестина, Томашъ,

Чадоскіе м щане, 299. •
Пепа Казиміръ, Янъ, Марія, под., 320. " ;.

Петкевичъ Антоній, под., 223; Станнславъ—шлях-
тичъ, 182.

Петкевичъ Венедикта, подкоморій Польскаго дво-
ра, 297, 309.

Петкевичъ Людвикъ Бенедиктовичъ, 297. ;
« аддей Бенедиктовичъ, 297.
« Стефанъ, Никодимъ, Антонъ, под., 325.

Петрашевичъ Бартломей, шляхтичъ, 462.
Петровичъ Остаиъ, 281.
ГІетровскій Матв й, Брян. грод. суда вице-рег.,

273.
Петровъ Лавринъ, под., 144, 158.
Петышъ Кароль, нанъ, 332.
Печелисъ Якубъ, под., 464.
Печко Андрей, Юрій, под., 29, 30.
Пикъ Теодоръ, Антоній, под., 396.
Пилипенко Кирей, Моисей, под., 27.
Пилсудскій, панъ, 215.
Пимпасъ Михаилъ, под., 138. .
Плавскій Викентій, земскій регентъ Лидскаго по*

в та, 129.
Пленикова Мартинова, м щ., 137.
Плюкша Матв й, под., 23.
Плявшкисъ Янъ, под., 102.
Повасеръ Кондрата, под., 330.
Погор льскій Іосифъ, 41.
Подберезскій аддей, 18.
Подлинскій Казиміръ, Станиславъ, Антонъ, м щ.,

303.
Подольскій Владиславъ, панъ, 332.

« Янъ, панъ, 330.
Понянъ Антоній, Игуменскій земскій судья, 106.
Потай Александра стражникъ в. кн. л., 33, 43, 44.-

••"«'•• Михаилъ, Рогачев. староста, 33, 43, 44.
Потоцкіе, изъ нихъ Тересса Коссаковская, гетма~

нова вел. кн. л-го, 337.
Почаповичъ, шляхтичъ, арендаторъ, 183.
Пошаковскій, Пунскій ксендзъ, 20.
Прантковскій Іозефъ, под., 21.
Примачекъ Андрей, Якубъ, под., 254. •
Прошинскій КсаверШ, 4.
Прошко Петръ, под., 158.
Прощинокъ Васька, содержаний зв ринецъ, 334.
Прусакъ, поддан, изъ села Кумпе, мельникъ села •

Линкова, 325.
Прушакъ, пожизненный влад лецъ, 153.
Прушановскій Феликсъ, городнич., Р чиц. ші»,

120.
Пудзинъ Криштофъ, Агата, под., 451. . ;
Пузынинъ,.Александра шамбелянъ Польскаго дво- :

раі, Анна изъ Сильвестровичей—121.
Пултонюкъ Лукіанъ, под., 286. .

, Пунштанскій Мацей, под., 22.
: Пупа Юрій, под., 316.
1 Пусловскій Бруно, хоружій Пружанскаго по® т% ,.

432. ' •
' Пустошило Собестьянъ, под., 356. у
Пушанскгй Вавринецъ, под., 23. . , ' і

: Пушлисъ Казиміръ, Яиъ, под., 145, 155, !•
• П вцевичъ Станцславъ, Инфляитскій скарбник*»

193—195. . . • ,
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Р.
Рабчонокъ Андрей, Барбара, Григорій, Ходосъ,

Юрка, под., 19-1.
Радивиллъ Леонъ, князь, крайчичъ В. Кн. Л. 15, 16.
Радивиллъ, князь, Лндскін подкоморій, 1G3, 171.

« Матв й, виленскій каштелянъ, 163, 171.
« Михаилъ, трок, воевода, польный гетмает

в. кн. л-го, 170.
Радюлисъ Вар оломей, под., 265.
Раецкая Зигмунтовичева, 42.
Раецкій Адамъ, нар. хорунжій, 42, 170.
Райшель Анна, Іозефъ, 248: Николай, Вавринь,

под., 251.
Регня Іозефъ, Казиміръ, Мартинъ, под., 87.
Речасъ Казиміръ, под., 266.
Римкевичъ Гплярій, скарбовый дворянинъ в. кн. л.

129, 215.
Римонтъ, под., 234.
Ринкевичъ Іозефъ, Казимиръ, Мацей, Петръ, м -

: щане, 299.
Ринкунъ Михаилъ, иод., 10.
Рипинскій Михаилъ, чашникъ Полоцк, воеводства'

159, 162.
Рихтерскіе, 171.
Роговскій Михаилъ, бояринъ, 299.
Родевичъ Адамъ, Мацей, Янъ, под., 84, 89, 90.

Анна пзъ Хоминскихъ, въ первомъ брак
Л сневская, Лидская скарбниковая, 129.
Стефанъ, скарбовый дворянинъ р чи-
посполитой и вел. кн. л-го, 129.

Рожановичъ Л., 33.
Розмысловъ Иванъ, под., 362.
Рокицкій Криштофъ, паробокъ, м щ., 299.
Рондонисъ Мартинъ, под., 210.
Росимовичъ, под., 234.
Росковичъ Юрій, под., 29.
Рубикисъ Іозефъ, под., 147.
Рубинъ Андрей, иод., 416.
Рудзинъ Бартломей, под., 388.
Рудницкій Фелиціанъ, подстолій Минск, воеводства,

28.
Рукасъ Лукашъ, 142; Матв іі. под., 146.
Румшевичъ Іозефъ, под., 462.
Румянцевъ графъ, 425, 426.
Руссо Якубъ, Геневскій обыватель, 445.
Рута Семенъ, 321.
Рутенбергь шамбелянъ, 296.

« Янъ Криштофъ, шамбелянъ Бипсп-
скаго двора, 297, 309.

Рыбаковъ Левонъ, Хведоръ, иод., 119.
Рыбаченокъ Алекс п, Андрей, Вася, Женя, Захарія,

Манута, Микита, иод., 119.
Рыбскій Аитопъ, аддей, шавел. зем. судья, 131.
Рыхтерскіе, 170.

СадковскіЙ ГригорШ. ' Кагіиміръ, парнавскій хору-
жій, 4, 18.

Садлуцкій Викентін, земскій регенгъ Гроднен. пов.,
4іі

Салезіушъ, ксендзъ, его книга «Дорога къ благо-
чеетію», 21.

Сангушко, ксендзъ, 201.
Сап га Францъ, князь, Литовскій канцлері,, 373
Свирскій Мартинъ, Ковенск. земскій регента 312
Семенова Ганя, 282.
Семирадскій Елеуферимъ, предс датель Новгород

.зем. суда, 345, 454.
Семашко Янъ, под., 81.
Семеновъ Иванъ, 158; Теодоръ, под., 326.
Сербицкій Матеушъ, м щ., мельникъ, 58.
Сивицкій, маршалокъ, 458.
Сивоха Тадеушъ, патронъ шамбеляна королевскаго

двора, 159.
Сигизмундъ III, король, его Литовскій с т а т ь -

1588 г., 445.
Сидерскій Яцентъ, возный. 273.
Сидоренокъ Петръ, под., 326.
Силеновъ Фетько, иод., 161.
Силивестровичъ В., виленскій ловчій, 51. 80.
Симайтисъ Балтромей, под., 264.
Синкевичъ, панъ, 10.
Сиріатовичъ Каетанъ, корчмарь села Линкова, под.,

ол5
Скакунъ Данила, под., 2.
Скаты касъ Адамъ, под., 101.
Скиндеръ Янъ, под., 21.
Скирпстинъ Абрамъ, Катерина, под., 124.
Скоковскій Іосифъ, панъ, 332; Антонъ^ЗЗб—7.
Окорина Юрій, скарбникъ Р чиц. пов., 117, 120.
Скорульскій Іосифъ, ковен. хорунжій, 9.
Скорупскій Казиміръ, бояринъ, 257.
Славочинская Іоанна изъ Гинейтовъ, 121, 128.
Славочинскій Іосйфъ, коршевскій тивунъ, 121, 128,

Слашевскій Семенъ, регентъ, 115.
Слотвинскій Эваристі,. земскій судья Игуіиенскаго

пов та, 176.
Согайло Казиміръ, под. изъ с. Шешоль, 192.
Солтанъ Янъ, аддей, гродскій писарь Р чиц. пов -

та, 25, 28.
Сосновскій Филиппъ, Смолен, хоружій, 3.
Стабровсшй Іоснфъ, коморникъ Мин. воеводства,

ХУО.

Станисяавъ Августъ, король польскій, 121, 125.
Стасиловичъ Янъ, под., 39.
Стасюлисъ Юрій, под., 143.
Статзкевичъ Д. М., 3.
Статна, (Латкусъ, под., 234—5..
Статкевичъ Криштофъ, под.. 382.,

• Стаховскій Казиміръ, судья Мстислав, пов., 32. ;
: Сташанъ Михаилъ, под., 330.

Сташевичъ Адамъ. ротмистръ Вилкомир. нов. 228,
232.

« Винцентій, вилкомир. ротмист])ъ, 232.
« Ева изъ Малявскихъ,, 228, 232. ,:

Оташёвскій Семенъ, 104! • , ч •
Стецкевичъ Балтромей, Агата, Мацей, Розадія, м щ.,

460.
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Степановъ Теодоръ, под., 334.
Столпецкій, м щ., 362.
Стражевичъ Миханлъ, маршалокъ Упитскаго пов -

та, 25, 228, 232.
Стульгинскій Іосифъ, Парнавскій стольниковичъ,

131.
« Миханлъ, ^31.
« Янъ, Парнав. стольникъ, 131.

Ступоре Мацей, под., 266.
Суворовъ, графъ, генералъ-фелъдмаршалъ Россій-

скихъ войскъ, 407.
Сулистровскій Алоизій, писарь вел. кн. л-го, 129.

Танскій В., Смоленскій стражникъ, 40, 43.
Тарасовъ Янка, иод., 334.
Тарашкевичъ Юрій, под., 384.
Терашкевичъ Юрій, м щ., 136.
Тилицкій Іосифъ, священ., 19, 21, 23.
Тимоф евъ, под., 159; Пахомъ Тедоровичъ, 326.
Токаревьгііе, паны, 8, 9, 17.
Толейкисъ Адамъ, Андрей, Габріель, Іосифъ, Си-

монъ, Янъ, м щ., 136, 137.
Томашевичъ Викентій, вилкомир. грод. писарь, 4.
Томашевскій Августинъ, упинскій органистъ, 124.
Томашевская Каролина изъ Бокумовъ, 159, 163,
Томашенасъ Давидъ, Чадос. м щ., 305.
Томашенко Михаилъ, под., 25.
Тоиашовъ Янко, под., 160.
Топлицкій Іосифъ, подстодій Вилкомир. нов., 309.
Топлицкій Констансъ изъ Климанскихъ, грод. судья

Вилкомир. пов., 215, 216.
Топлицкій Іосифъ, подстолій вилкомир. пов., 297.
Трефило Аношко, Иванъ, под., 143, 144.
Трогъ, его книга—словарь польскаго и н мец-

языка, 445.
Трумпишкисъ Анюній, Мацей, под., 210.
Трусковская Варвара съ Піоровъ, Румшиская ста-

ростина, 456.
Трусковскій Казиміръ, шляхтичъ, 462.
Туба Янъ, бояринъ, 259.
Туковичъ, панъ, 266.
Туловскій Леопольдъ, земскій судья Волковыскаго

пов та, 239.
Тумель Янъ, под., 145.
Ту рей ко Кристина, под.
Тугановскій Игнатій, писарь Новгород, зем. суда,

345.
Турко Адамъ, под., 168.
Туруцисъ Яковъ, под., 23.
Турчинъ Іозефъ, Мацей, Михалъ, Юрій, под., 299,

300.
Тышкевичъ Казиміръ на Логойск , мстиславскій н

чечерскій староста, 3, 11.
« Юрій, Жмудскій епископъ, 264.

Тышко Доминикъ, вилкомир. зем. судья, 28, 31.
« Михаилъ, Оникштынскій городничій, 28;

ротиистръ Видкомир. пов та, 31.

Узловскій Игнатій, подсудокъ Бобруйскаго зем.
суда, 402.

Уласевичъ Игнатій, регентъ Волковыск. зем. суда,
172.

Улока Остафій, земяшшъ Трок, нов та, 42.
Улинскій, пожизненный влад лецъ, 153..
Умбратасъ Гавріилъ, Яковъ, Янъ, под., 641, 159.
Урба Мацей, под., 59, 77.
Урбанъ Казпміръ, Томашъ, Янъ, под., 124, 127.
Уссасъ Янъ—войтъ, 464. ' .
Ушелисъ Анна, Казиміръ, иод., 303.

Ф.
і

Федоровъ Никонъ, Захарій, под., 328.
Федотовъ Наумъ, под., 160.
Фельдманъ Игнатій, членъ Полоцкаго иов т. суда,

159.
Фергисъ Іосифъ, Ковенскій крайчій, 312, 323—51.
Филевичъ Янъ, иод., 398.
Филиповичъ Янъ, вилкомир. регентъ, 261. •
Филипповъ Гараська, под., 2.
Фребессъ, земянинъ Виленс, 255, 256. '
Фрейдманъ Янъ, бондарь въ с. Линков , под., 325.
Фридрихъ Второй, король Прусскій, 446.

X.
Хведосенко Василь, Климъ, Марія, Уласъ, Улянка,-

под., 25, 26.
Хведосовъ Гарасимъ, Данило, Зенько, Климъ, Ма-

лахія, Михаилъ, Петро, под., 25, 26.
Хвеценко Гаврило, Данило, Николай, Хведоръ, под.,

26.
Хвостъ Іосифъ, Михаилъ, под., 174.
Хилковичъ Гришко, 281.
Хлевинскій Казиміръ, маршалокъ Р чицкаго пов -

та, 28.
Хлопицкій, под., 458.
Ходаковскій Янъ, королев, шамбелянъ, 121—123.
Ходницкій Казиміръ, 263.
Ходоровскій Григорій, под., 330.
Хоминскіе, паны, 129.
Хомскій, панъ, 131.

ц.
Цаловичъ Хаимъ, м щ., 125.
Царненокъ Иванъ, 32.
Цехановичъ Янъ, Адамъ, иод., 384.
Циганъ Янко, под., 174.
Цилевичъ Іозефъ, чиншовникъ, і'од., 183.
Цильвинъ Анна, Янъ, м щ., 125.
Цишкевичъ Гилярій, судья вилкомир. пов., 4, 7, 11,

15, 16, 17, 18.
Цишкевичъ Елена изъ Томковидовъ, Трок, под-

столянка, 4, 15, 16, 17, 18.
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Ціосакъ Василь, под., 151.
Цлехіюкъ Orana, Охеня, Семеня, Теодоръ, под., 263.
Цудзе Стефанъ, под., 223.

ч.
Чукасъ Андрей—стр лецъ, Зофія, Петръ, Матеушъ,

Адамъ, Катарина, под., 468.
Чаплицъ, наш., арендаторъ фольварка Трибуллъ, 94.
Чапуль Адамъ, иод., 332.
Чарненка Ывапъ, иод., 32.
Чарнецкій Данінлъ, паш., 367.
Чарнышъ Борнсъ, Миханлъ, иод., 365.
Чарнявскій Фелиціанъ, нанъ, 332.
Чеберанасъ Іозефъ, под., 146.
Чебуринисъ Юрій, иод., 144.
Чесанисъ Вопцехъ, Янъ, под., 29, 30.
Чеснишъ Ваврннецъ, под., 21.
Чижъ, маршалокъ Внлен. пов та, 38, 382; бывшій

президенті. Внленскаго зем. с , 388.
Чипкусъ Петръ, под., 21.
Чиполь, АїітоніМ, Іосифъ, Матв іі, Якубъ, Янъ, под.,

36.

ш.
Шавлисъ, под., 234.
Шавциль Омеляні. Семеновъ, иод., 412.
Шадуихисъ Казиміръ, под., 140.
Шадурскій Климента Іосифъ, регента. Вилен. зем.

суда, 256.
Шакалъ Павелъ, Петръ, под., 326.
Шакула Янъ, иод., 382.
Шамрей Іосифъ, Янъ, под., 56, 68, 77.
Шанявскій Михаидъ, панъ, 332.
Шапокасъ Казпміръ, Лавринъ, под., 138.
Шарабурда Іоспфъ, Якубовскій боярин*ь, 295;

Іозефъ, иод., 280.
Шарка Янъ, иод., 21.
Шатынскій Антонъ, Михаилъ, Іозефъ, под., 318.
Шахно, содержатель «великой корчмы» въ м. Тав-

рогннахъ, 153.
Шаховитый Кузьма, под., 160.
Шацило Казиміръ, Мартинъ, Михаилъ, Якубъ, Янъ,

под., 250, 252.
Швабъ Касперъ Александра староста, 42.

« Готфридъ, Леонардъ, м щ., 125.
Шевчукъ Миколаюнъ, Матв й, аддей, под., 230—1.
Шепелевскій Лукашъ, Янъ, под., 59.
Шемель Вар оломей, под., 326.
Шеметульскій Григорій, Доминикъ, под., 382.
Шендеровичъ Янкель, Таврогин. м щ. (еврей), 137,

153.
Шенфельдъ Іоганъ, мельникъ, 323.
Шерейко Кринпофъ, под., 138.
Шесхалъ Михаилъ, Семенъ, под., 325.
Шесцило Мацей, Прокопъ, под., 201.
Шешокайтисъ Вавринецъ, под., 23.
Шидловскій Юрій, под., 37.
Шклейкисъ Адамъ. Петръ, под., 138, 140, 140.
UJидейно Іозефъ, Петръ, под., 266.

Шленисъ Симонъ, Янъ, под., 9.
Шилынецъ Томашъ, Антонъ, под., 423.
Шимаковскій, панъ, 365.
Шиманскій Мацей, под., 203.
Шимановская Катерина, м щ., -299.
Шимановскій Казиміръ. шляхтичъ, арендаторъ, 183,

187.
« Адамъ, м щ., 299. •

Шнманскій Матеушъ, Янъ, под., 205.

Шиманчукъ Егоръ, 252, 254; Кристина, Семенъ,
иод., 252, 254.

Шимкусъ, иод., 234.
Шимановичъ Даішдъ, еврей, 274.
Шимонъ Бартломеіі, иод., 466.
Шинка Петръ, «гончаръ», под., 264.
Шипелева Криштофова, под., 150.
Шипелисъ Петръ, 139; Андрей, под., 142.
Ширвисъ, Казиміръ, Юрій, Янъ, под., 220.
Ширейко Михалъ ,Янъ, под., 156. ^
Шириминскій Мацей, под., 307.
Шишко аддеіі, писарь Бобруйскаго зем. суда, 408.
Шмарни Гаврила, под., 160.
Шлянтеръ Фридрихъ, Янъ, м щ., 125.
Шмитъ, староста, 458.
Шмулько Василь Семеновъ, Мартынъ, Григоръ, Ми-

халко, Онуфрій, под., 416.
Ш мурла Янъ, иод., 273.

Шнееровичъ Эліяшъ, таврогин. м щ., 137, 153.
Шнипасъ Іосифъ, Симонъ, Мартинъ, Матв й, Юрій,

под., 311.
Шоле Петръ, иод., 234, 235.
Шолковскій Адамъ, панъ, 17.
Шольве Мацей, иод., 264.
Шостаковскій Степанъ, под., 161.
Шостакъ Антоній, Іозефъ, Казиміръ, Мартинъ, Ми-

хаилъ, Станислав!., Янъ, под., 230, 231.
Шпакъ Семенъ, под., 267.
Шпогасъ Шимонъ, Адамъ, Іозефъ, под., 464.
Шрейтеръ Анна, Дорота, Францискъ, м щ., 125.
Штукъ Янъ, под., 140, 158.
Шувалковичъ Захаръ, под., 362.
Шуклевичъ Станиславъ, Юрій, Мацей, под., 462.
Шукшта Янъ, земскій писарь Упит. пов та, 96, 97,

104, 105, 115, 458, 459.
Шукшта Игнатій, Упит. гродскій судья, 96, 104,

105, 115.
« Іосифъ, цивильный ВОЙСКОВЫЕ комисаръ

Упит. пов., 96,' и земскій писаревичъ 104,
105, 113, 115, земскій писарь Упит. пов -
та, 232.

« Яковъ, Упитскій гродскій писаревичъ, 96,
104, 105, 115.

Шукя Владиславу под., 206.
Шулевичъ, шшъ, 95.
Шутъ Исакъ, под., 160.

ІДигловсній Маэдст», 281.
Щипоенокъ Юрко, лод., 160.
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Эйдудасъ Казиміръ. иод., 115.
Эйдукасъ Андрей, Балтромей, Казиміръ Лавринъ,

Мацей, Юрій, под., 1-11, 112, 115.
Эйсмановичъ Антоній, иод., 145.
Эймулисъ Андрей, Іозефъ. Мартішъ, Мпхан.ть, Си-

монъ, под., 99; Антонъ, 382.
Эйсмонтъ Михаилъ, под., 175; Антоній, м щ., 400.
Эйтминъ В., тивунъ Трокскаго воеводства, 35. 30.

40; Янъ. 12.
Эліяшевичъ Рувель, под., J53.

ю
Юганисъ^Юрій, м щ., 136.
Юдель, еврей, арендатор!., 183.
Юдицкая Рахель изъ Галинскихъ, р чиц. зем. судыі-

на, 4.
Юдицкій Мнхаилъ. зем. судья р чнц. нов., 4. 7, 10.

18.
Юкшта Томашъ, шляхтичъ, войп., 184, 185, 186.

« Юрій, боярішъ, изъ села Даукшданъ, 184.
Юнасъ Янъ, под., 23.
Юнокасъ Томашъ, под., 234.
Юрага-Гедройцъ Ксаверій, 92.
Юрайтисъ Юрій, Викентій, Петръ. Симонъ, иод..

320.
Юралайцъ Балтромей. Мацей, Опмонъ, Юрій, Якубъ,

под., 62—66.
Юранъ Станиславъ, под., 330.
Юргеловичъ Андрей, м щ., 136.
Юршинскій Мнхалъ. шляхтичъ, на боярской повин-

ности, 23.
Юршисъ Мацей, под.. 148.
Юрко Андрей, иод., 149.
Юхневичъ Якубъ, войп.. 321.
Юцевичъ Юрій, Тельшев. зем. судья, 233, 236.
Юціусъ Казиміръ, под., 210.
Юшкевичъ Іозефъ, Мацей, под., 220—1.
Юшко Михаилъ, Станиелавъ, Якубъ, Янъ, под..

146—7.
Ющикъ Ничиноръ Михаиловъ, Марцелла, Гарасимъ,

Максимі., под., 411.

Яблонскій, Новгород, зем. судья, 170.
« Станиславъ. Краковскій каштелянъ,

445.
Явнишкисъ Адамъ, Викентій, Мацей, Михалъ, Ста-

ниславъ, м щ., 136, 156.
Ягминъ Каетанъ, понятовый поручикъ Жмудскаго

княжества, 131.
Ягунъ їимоха, под., 320.
Якимовичъ Леонъ, Якубъ, под., 350.
Якииовъ Бмельянъ, под., 328.
Яковичъ Мацей, Янъ, иод., 37.

Якстасъ Юрій, под., 204.
' Якубайтисъ Іозефъ, иод., 204.

Якубовичъ Мацей, Богумилъ, Адамъ. Игнатій, под.,
400.

Якубовскій Янъ. оргаішсп., 207.
Якубюкъ Герасим!.. Ссмеиъ, Стенань. Трофимъ,

бояре. 294. 295.
Якушъ Иванъ Гарасимовъ. Якубъ. Гаврило, под.,

418.
Яловчинъ Кристина. Юрій. под.. 251.
Яналукштисъ Снмопъ. иод.. 21.

' Яневичъ Антоній, Станиславъ, иод., 303.
Янкевичъ Янъ, 205; Томашъ, под., 207.
Янкелевичъ Ишоръ, 137: Тнмохъ, м іц.. 137, 153;

Беиіаминъ, евреіі. села Чижунъ, 313. 315,
323; Лейба, 400.

Янковскій, арендатор!, им нія Гермашшіекь, 222,
223.

Яновичъ Антоній. Іоснфъ. Ііазиміръ. Станиславъ,
Франнишекъ, Юрій, Янъ. иод., ,84, 83, 131.

Янковскій Францшпекъ, иод., 382.
Янтовскій, цивилыю-воіісковый комисаръ Мозыр.

нов та, 59.
Якубовскій Юрій, под., 408.

« Андрей, шляхтичъ, чнншовникъ, 470.
Янулевичъ Балтромей, под., 21.
Янунусъ Мартинъ, боярннъ, арендатор!.. 183.
Янковскій Іозефъ, кутннкъ, Ельжбета, Шимонъ, 468.
Янусинъ Егоръ. Кристина. Настуся. Янукъ, иод.,

252.
Янушисъ Казиміръ, Мартинъ. Мацей. Станиславъ,

Янъ. бояре села Борткунъ, 181, 185. 186, 192.
Янушисъ Казнміръ, под.. 185.
Янушъ Янъ, Михаплъ. Мацей, под.. 193.
Янчевскій аддей. ротмистръ. 209.

« Ііароль. президент!. І'оіч;іенсі;;;го грод.
суда, 232.

Янюнасъ Іозефъ, Станислав!,, иод.. 300.
Ярмоловъ Аксенъ, иод.. 143, 144, 158.
Ярмулко Мацей, под., 102.
Ярошъ Адамъ. Андрей. Матв й. Николай, иод., 250.
Ясасъ Андрей, Антоній. Вавринецъ. Пгнатій, иод.,

99.
Ясевичъ Казиміръ, Р ннинскій унравляющій, 254.

« Доминнкъ, бояринь, 258.
Ясененіовичъ Петръ, нанъ. 332.
Ясенчикъ-Михаловскій Севсринъ, ротмистръ Мин-

скаго в-ва, 96.
Ясиновскій Михалъ, Бартломей. иод., 374.
Яскунасъ Казиміръ, под., 264.
Ястрембскій Юрій, королев, щаибеляиъ, 182.
Ясудовичъ Бартломей, 466.
Ясунскій Антоній, Стеиаиъ, под., 303.
Яхимовичъ Францишекъ, иод., 468.
Яцкунасъ Андрей, Бартломей, Гавріилъ, Іозефъ, Ка-

зиміръ. Юрій, Томашъ, Яковъ, под., 138, 140,
155.

Я цыпа Вавринецъ, Доминиігь, Мартииъ, Миколай,
под., 81, 86.



Алфавитный указатель, географическихъ именъ.

Агнесовка, иоле,- 119.
Агрипинъ, фольварокъ Богупіевпцкаго графства,

176, 181.
Адамишки, васт нокъ Заснудскаго воГітовства, 330,

33G.
Акненисъ, озеро пм. Таврогинъ, 135.
Александровская парафія, въ фольварк Десудяхъ,

218.
Алекшнишки, заст нокъ въ Таврогинск. ключ , 153.
Алкшнисъ, озеро им. Таврогинъ, 135.
Антабалты, село им. Таврогинъ, 135.
Антернисъ, озеро им. Таврогинъ, 135.
Антогинелы, село, 458, 459, 470.
Антоколь, предм стъе Вильны, 373.
Антокольскій (въ Вильн ) Петропавловскій костедъ

съ регулярными канониками, 373.
Антыльги, село, въ немъ епископ, корчма, 153, 154,

155, 156.
Апанасишки, село Заснудскаго войтовства, 328, 334.
Аскорды, заст нокъ, 58, 64, село им нія Германи-

шекъ, 74.
Аукштельки, пм., 264.
Арцимовка, лугъ въ им. Головачахъ, 393.
Аукштоле, луга-с ножать, 7.
Аукштольская пуща, 7, 9.

Базиловщизна, грунта, поле, 348.
Бакшты, им., 1,—или Смиловичи, 3.
Балотники, село въ Полоц. губ., 309.
Балтабирже, заст иокъ, 150.
Балткайиы, село, 212.
Балтакишки, засгвнокъ, 221.
Балтровки, село, 234.
Балче, озеро им. Таврогинъ, подъ его селомъ Анта-

балтами, 135.
Барбаришни, фольварокъ, 40, 42.
Барбушки, урочище, 477.
Барупа, Веидягольскій грунта, 453.
Башица, село, 3.

Бармуты, село Ревяіич. староства, 407, 420, 422,
423, 426.

Бдрзоха, урочище села Олексичъ, 363.
Безданскаая пуща, 373.
Безданы, им., 373.
Безд жа, им. Трокскаго нробощства, 477.
Бенднары, им., 393. і
Береза, село, 119.
Березляны, урочище, 477,
Берестовецъ, логъ, грунта, 3.
Берзителисъ, ручей, 457.
Березляны, село, 477.
Берлойни, село, 457, 458, 459, 466, 470.
Берлинъ, городъ, 444.
Бернатышки, село им нія Шавкова, 4, 7, 9, 10,

14, 17.
Берново, фольварокъ въ Полоц. у зд , 159, 161,

162.

Берновскій дворъ, 160, 162.
« фольварокъ, 161, 162.

Бернотышки, или• Сонловчишки, грунта, 266.
Беровка, урочище, 477.
Берчоги, урочище въ с. Олексичахъ, 368.
Бимунскія могилы, кладбище, 13.
Бимуны, село, 13, 14.
Бинюны, Шавковское село, 17.
Бипоттскій дворъ, 297, 309.
Бирцы, озеро въ Заснудскомъ войтовств , 336.
Блудень, село, 423, 424, 426.
Бобровскій л съ, 3.
Бобровщизна, урочище въ им. Головачахъ, 393.
Бобруйскій пов та, 402.
Бобруйскъ, городъ, 118, 119.
Бобты, костельное село, 458.
Бовбле, село, 13.
Богдановскія старыя гумнища, 3.
Богуславишки, им., 187.
Богушевицкій дворъ, 180, 181.
Богушевицкое графство, 176. j

Богушевичи, село, 180.
Боле, фольварокъ въ Таврогинск. ключ , 143, 153.
Болься, им., 215.
Боненишки, уроч., 16.

Бондаровская иолвлока (71/, морговъ), въ с. ОЛІЕ-
спчахъ, 367.
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Боновщизна, им., 209.
Бонткуны, село им. Кршенишекъ, пилен, катол. ка-

оедры, 183, Бонкуны, заст нокъ, 184.
Борейкишки, заст покъ, 150.
Борисовскій иоігіітіі, 852, 3G7.
Боровая Буда, село, 2.
Боровики, носелоіп., 235.
Боровинки, озеро въ оаснудскомъ иойтовотв , 33G.
Боровы, заст нокъ. 380, Раканциш. староста, 388.
Боровикишки, заст нокъ оаснудскаго войтовства,

328, 331.
Борткуны, село, 185, 192, 193.
Боръ, дворовое урочище, 50, 51. участокъ (поле-

токъ) га. 02 морга. 76.
Босящизна, или Ходыиичн. им., 201, 203.
Бояришки, село, 111.
Брагинка, р., въ Р ч. пои., 25, Брагиница, 27.
Браславскій иов тъ, 131. 192, 315.
Брестское воеводство, 201—3.
Брестъ, городі., 202.
Бринклишки, фольвароіл. ІІЪ їаврогинск. ключ ,

153.
Бродье, урочище, 127, Броді,. 477.
Бруннштейны, село, 215.
Брянскъ, городъ, 273.
Бубли, село, 10, 158, 159, 101, 470.
Будзеле, ДІонтыгалиское сельцо! 40, 41, Будзиляны.

42.
Буды, урочище, 1, Буда, дворная с ножать, 35, Бу-

да' урочище, 40.
Бужуны, село, 203, 201, 200, Бузины—209.
Буквица, ноле, 184.

іБуткуны, село, 457, 458. 459, 470.
Бутриманцы, село га, Трок, воен., 230.
Быстрамы, им., 232.
Быстрицкій тракті.,' 371. 373.
Б лов жъ, Жичпнское урочище. 423.
Б лое Болото, 3.
Б льская земля. 273. 277. 281. 296.
Б льскій у здъ, 272—3.
Бяды (Бядзе), шляхетская околица, 458.

Вавуличи, село, 477.
Валюнишки, уроч., 15.
Вардомщизна или Молод ево, им. т . Ошмян. нов.,

193, 191.
Варнишки, заст нокъ, 151.
Варпишки, заст нокъ, 151.
Вархольскіе грунты (поля), 35.
Варчъ, с нокост. наді. р. Дн промъ, 27.
Варшава, городъ, 274, 485.
Васияькишки, село, 326, 334.
Ведень (В на), городъ. 445.
Велейка, им. ем. Вилейка.
Великая Лука, луп. въ им. Головачам», надъ р.

Котранъ, 393.
Великополе, заст нокъ, 365, 366.

Вельники, село, 414.
Велютричи, урочище. 420.
Вендягола, им., 458, м стечко, 400.
Вендягольская пуща, 157.
Вендягольскій ключъ. т. Румшишскомт. староств ,

450, 457, 458, 459, 400, 471.
Вендягольскій дг.оръ, 400.
Верацея, р чка, 211.
Вердули, косте.іыі. и королев, село, 261. 265.
Вереново, им., 50, 51, 70.
Вержхустъ, село Яновской іілебаніи. 477.
Верки, нм ніе иозл Внлыіы. 201.
Вернишки, уроч., 14.
Верхускія могилы (кладбище). 477.
Вершва, выселокъ, отделенный оп. им. Лшіі;о:іа.

324:
Вескій или Покери, засгінюіл. села Ленаръ, 205.
Веца, с ножать въ Монтигалншской иущ . 43.
Вея, с нокосъ. 7.
Виги, село, 158.
Вигонъ, с нокосъ. 7.
Видзы, м стечко, 310.
Видишскій млынъ, 10.
Видишки, село, 7, 10. 13, 14, 17.
Видутрики, урочище, 121.
Вижгирды, с нокосъ. 35.
ВИЖИ, село въ Таврогинск. іс.іюч . 147. 148, 152,

153.
Визгирды, село, 38, Визгерды, 13, Виогерды, 43.
Зилейка, село им нія Кощешішекъ, вилен. католич,

ка едры, 182, 183. 185, 192, им еніе, 362,
. 363, 364, 365, 366, 367.

Вилейская волость. 363.
Виленка, р чка, 371, сплавная р чка, 373.
Вилкалы, село, нм нія Чадосъ. 300. 301. 308.
Вилковня, урочище, 177.
Вилка%і, заст нокъ Чадоскаго замка. 29S.
ВИЛКИШКИ, заст иокъ. 151.
Вилкоблудишки, фольварокъ въ Тавропшс-к. ключ ,

153.
Вилкомирскій нон тъ, 3. 1. 15. 18, 23. 28, 31, 104,

115, 116, 228, 232. 297, 309.
Вилкомирскій гостинець, 7.
Вилкомирское староство, 7. 10, 17.
Зилкоииръ, городъ, 1, 10. 12, 13, 14, 17, 187.
Волосы, озеро въ Наснудскомъ воіітовств , 330.
Зилы, иоле, уроч.. 50.
Зильна, городъ, 1. 16. 18. 21, 39, 72, 78, 80, извоз-,

ная повинность отъ зды въ Вильну Лоукш-
данскихъ бояръ. 185, 195. 250, 297, Рижская
дорога до Вильны, 258, 363, 371.

Зиленская дорога, 258, 259.
Зиленская капитула, 92, 373, 382.
Зиленская католическая ка едра, 182.
Зиленская магдебургія, 4.
Іиленсній Баяиліанскій монастырь, 92—96.
Зиленскій Бернардинскііі свято-Михайловскій мо-

настырь, 384.
Зиленсній монастырь ип.штокъ, 352, хл бная ссын-

ка ему оп. Ермолова, 864, 366, 367.

Зиленсиій монастырь кнрмелитокъ босыхъ. 378.
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Виленскій нов тъ, 296/370. 373, 392.
Виленское воеводство, 10, 18. 81, 92,.96. 193, 194,

236, 255, 261, 460.
Виленское єпископство, 131.
Вилькале, село, 300. \/\1\щ_
Вильчатово, старостпнское им.. 458, 459.
Вильчя Яма, урочище, 373, 378.
Вилюцяны, село, 380, Раканциш. староства, 388.
Винецъ, р ка, 407, В пецъ, 422, Винца. 424, 425.
Вининъ, им., 422, 424, 425.
Виршилы, село въ КолпацишскоГі волости, 307.
Вистыклы, поле, 234.
Витайцы, им. въ Крожск. иов т , 131.
Вица, с нокосъ, 40.
Віоле, село, 266.
Віольская корчма, 266.
В виское озеро, 10.
Войдулы, с нокосъ, 40, луга, 41.
Войзгелишская волость, 8.
Войржимы, село, 210, 212, 215.
Войсы, озеро въ Заснудскомъ войтовстн , 336.
Войткуш'ки, им., 10.
Войшевская корчма села Линково, 325.
Войцешунская пустошь, 53.
Войцешуны, село, 55, 57, 58, 59, 66, село им. Терма-

нишекъ, 74, 77.
Войцюнишки, уроч., 14, 15.
Волкачовщизна, участокъ, поле, 348.
Волковыская земля, 239.
Волковыскій пов тъ; 172, 175, 239.
Волковыскъ, городъ, 239.
Воловщизна, заст нокъ, Раканциш. староства, 384,

388.
Володканцы, с нокосъ, 48, 50.

« село. 56. 64. село им. Германишекъ, 74.
Володнишки, заст нокъ. 62, 64, им. Германишекъ.

74.
Волоста, р ка, 34, 41.
Волча, село им нія Островка, 359, 365, 366.
Волынишки, урочище (три р за), 14.
Ворейки, село, 191, 192.
Ворнишки, фольварокъ въ Таврогинск. ключ . 153.

•Ворненскій трактъ. 214,
Ворни, м стечко, 215.
Вороцевйчи, село, 477, 479.
Ворхольцы, село, 40.
Вощанки, село, 424, 425.
Вощансная с ножать, 422.
Вроблевщишки, село им нія Чадосъ, 305.
Високій Дворт», им., 42.
Выщекайни, село, 309, 323.

Г.
Габиса, озеро, 35.
Гавенишки, заст нокъ, 22^ .'
Гаевище, л съ въ им. Головачахъ, 393.
Гайды, деревня въ Таврогинск. кдюч . 1+3, 15?,

153.

Гайки, село, 160.
Галинисъ, заст нокъ, 150.
Гальвичи, село, 127.
Ганусинъ, или Селище, урочище, 440.
Ганусевичи, околица. 458.
Гатне, иоле, 476.
Гачаны, село им. Чадосъ, 302, Гасаны или Покрути,

заст нокъ. 308.
Гегужи, село Шавельской плебаніи. 264. 265.
Гелнупы, Вендягольское ноле, 457.
Гелны, село, 458, 460, 462, 470.
Германишки, им. ел. м стечкомъ въ Ошмян. нов.,

44, 49, 53, м. 58, 59, 60. 66, 68, 74. 80.
Германишская волость,' 59, 78, 79.
Германишская пуща, 51, 80.
Германишскій дворъ, 98, 80.
Гинайцы, село им нія Чадосъ. 302. 303.
Гиня, Вендягольское поле, 457.
Гириники, село. 212.
Гитеры, село. 264.
Глинище, урочище, 50, поле въ 61VS морга, 76. им.

Осеродкн, ноле, 476.
Глиняны, скарбовое сельце, 393.
Глубокое, им.. 340. урочище, 423.
Глухареве, село. 309," 311. х
Говезенская ст на (граница). 167.
Головенчицы, село. 167.
Гале, урочище, гай, 244,
Гинацы, заст нокъ Чадоскаго замка. 298.
Глиняны, село. 393.
Гн вошинъ, село, 451.
Голица, фольварокъ нм нія 1'евятичъ, 403, 404, 407,

418, 420, 422, 423, 426, 427, 429.
Головачи, им. въ Гроднен. нов.. 392. въ Езерской

парафій 393, 395. село 396. 400. 401, 402.
Головачская (въ им. Головачахъ) «церковь, со вся-

кими принадлежностями и нросбиторомъ».
393. деревянная (въ сел Головачахъ) 398,
400.

Голодное, озеро,. 2.
Голое, поле села О.іекспчъ, 367.
Голонеты, им. въ Вилкомирск. нов.. 228, село между

нимъ и им ніемъ—млынъ 231, Голонетскій
дворъ, 232.

Голубское урочище. 423, 410.
Гольня, озеро, 35.
Гомель, городъ, 187.
Горецкая Слобода, 179, волость, 181.
Горки село (3 ł / 2 увол.), 179, фольварокъ 181.
Гора, участокъ земли нодъ Сырвидами. 96.
Гореллы, пуща. 95.
Горенка, р., 3.
Горецкая Слобода, Вогушевскаго графства, 176.
Горькая, р ч., 457.
Горки, село Вогушевскаго графства, 136.
Горовое, урочище, 479.
Городецкое урочище, 423.
Городище, заст нокъ села Видеасн. 366, урочаще,

424.

Горы, седо, 376.
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Гожели, деревня, въ ней епископ, корчма на Солоц-
комъ тракт въ Таврогинск. ключ , 152, 135,

144, 152, 153, 154.
Грибово, иоселокъ, 255, 477.
Гри гай цы, село, Раканциш. староства, 372, 382,

388.
Грицевичи, село, 424, 425.
Гришкишки, село им нія Чадосъ, 305.
Гровжуписъ, с ножать, 13.
Гродненскій пов тъ, 27, 202, 392, 393, 431, 402.
Грубы, заст нокъ Чадоскаго замка, 298, село 304.
Гружа, им., 116.
Грунтовтышки, пустошь им нія Чадосъ, 305.

Туда, им., 95.
Гудела, участокъ, 96.
Гудырвы, село, 128.
Гудышки, заст нокъ Чадоскаго замка, 398, село

304.
Гужели, село, 310, 323.
Гумновщина, поле им нія Яблоновщизны, 348.
Гурка, ручеекъ, 497.
Гутовское староство, 476, 477, 478.
Гутово, фольварокъ въ Кобринск. нов., 475, село

476, 477, 478.
Гуцана, им., 187.
Гягужишки, заст нокъ, 226.

д.
Дакцы (Дукцы), село им нія Чадосъ, 303.
Даргалы, село, 215. (

Дарошково, село въ Полоц. губ., 309.
Даукни, заст нокъ им. Крщенишекъ, 184.
Дебейкены, село им нія Стейбакъ, въ Упитск. нов.,

105.
Дебейкунская корчма, 111.
Даглайсъ, озеро им. Таврогина, 135.
Дегутышки, заст нокъ, 227.
Дегуцы, фольварокъ въ Вилкомир. пов., 215, 216,

218, 219; село 224, 226, 227, Дегуцы, с. 258,
260.

Дейново, село, 50, 77.
Дейновка, сельцо, 40, Дейново, 56, Дейново 57, 59,

село им. Германишекъ 74.
Декунская граница, 373.
Дембина, участокъ земли, 348.
Дембовка, каналъ, 347—-8.
Денисовна, урочище, 424.
Дергели, село въ Волковыск. пов., 172, 175.
Деруки, село, 345.
Дзейчино, село, 160, 162.
Дн пръ, р ка, 27.
Добровлянскіе грунты, (ноля), 423.
Довнары, деревня, въ ней епископ, корчма, 135, 147,

въ Таврогинск. ключ , 152, 153, 158.
Догили, им. въ Вилкомир. пов., 215, 216, 216, 218,

219, 221, 227.
Догильская волость, 227.

« каплица, 217.
« карчма, 227.

Долгій Мостъ, урочище, 373.
Долгій Л съ, урочище въ им. Головачахъ, 393.

• Долины, заст нокъ, 384, Раканциш. староства, 388.
Долинисъ, озеро, 35.
Домбровка, им., 51.
Дорвонали, грунтъ, 234.
Дробычинъ, урочище, 424.
Дрогичинское графство, 476.
Дрогичинъ, городъ, 477.
Дружиловицкое староство, 477.
Друйскъ, им., 345.
Дрыское войтовство, 337.
Дубовое, урочище, 262.
Дубовый Ложокъ, уроч., 3.
Дубровы, им., 209.
Дубяжинскій дворъ, 296.
Дубяжинъ, им., фольварокъ въ Б льск. у зд , 272,

273, 274, 276, село 277, фольварокъ 280—
296.

Дукстыня, р чка. 11; с ножать, 13, 14.
Думщизны, урочище, 209.
Духовлянскія границы, 244.
Цыдзюлишки, село, 29.
Цыдули, село им нія Дубжнна, 274, 277, 279, село

въ Якубоскомъ, 280, 281, 289; фольваркъ 291;
въ Дыдуляхъ корчма, 292.

Е. " ' •
Езерицкое войтовство, въ Себеж. округ , Полоц. гу-

берній, 309.
Езно, им., 81, 85.
Еловка, село въ Полоц. губ., 309.

ш.
Жаговичи, шляхетская околица, 458.
Жвирбли, село Ракантиш. староства, 372, 378, 388.
Жернисъ, озеро им. Таврогина, 135.
Жижма, р., 45, 48.
Жичинъ, село, 107, 414, 422, 425.
Жичино, село Ревятиц. староства, 406.
Жмудская земля, 24.
Жмудское княжество, 24, 121, 128, 131, 232—233,

236, 264.
Жмудское воеводство, 209.
Жувицы, им. надъ р. Волостою, 34.
Жувицы, село, 37.
Жуковицкій гостинецъ, въ им ніи Островокъ-Ябло-

новщизна, 348.
Журавинецъ, урочище, 477, 478.
Жуховичи, поселеиіе, 349.
Жуцо, село им иія Шилкова, 8. 418.
Жучки, с нокосъ, 96.

Забабье, урочище, 263.
Заборонье, поле, 348.
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Заборвечъ, полянка. 677.
Задворье, поле, 348.
Закрочимская земля, 33. •; •
Закя, участ. земли, 96.
Залинъ, с нокосъ, 35, 40, 41, 43.
Залуки, с нокосъ, 119.
Зал сансній л съ, въ им. Головачахъ, 393.
Зал сяны, село, 393, 398, 400.
Зал сье, иоле, 177.
Замойскъ, заст нокъ им. Островокъ, 35G, 3G6.
Замойцишки, с нокосъ, 95.
Замостье, урочище, 421, 476.
Замусная волость, въ Пауперовомъ войтовств , 2G6.
Запущанскій тракта, 312.
Заснудское воіітовство, съ перечнемъ 28-ми его селъ

фольварког.ъ, острова Турмазова посреди озера
Снуды, 32G—345, 337," 339, 340, 345.

Заснудье* фольваркъ. 326, 339, 340, 343.
Захоронь, с , 3G5.
Звиганы, село им. Крщеншцекъ, вилен. католич, ка-

федры, 183, заст нокъ, 184.
Зеленкишки, с нокосъ, 35.
Зеновцы, им., 9G.
Зерванокъ, иоле. 177.
Зичино, село, 423, 426.
Зіолтышки, Юрчишки, Кадры, двор., ноле, 10.
Золотуха, урочище, 479.
Зуевоі фольварокъ и село, 161, 162; деревня Полоцк,

губ. Себежск. окр.. Езерицкаго войтовства, 310.
Зухораны, им., 40.

И.

Ивашковскій дворі., 1G1.
Игнатовичи, им., 3.
Игуменскій пов тъ, 176, 182.
Илгья, озеро им. Таврогина, 135.
Илгисъ, озеро им. Таврогина, подъ его деревнею

Антылгами, 135.
Ильжи, озеро въ Заснудскомъ войтовств , 336.
Ильчычинъ, село въ Полоц. губ., 310.
Инкарты, озеро им. Таврогина, 135.
Ицково, село, въ Полоц. губ., 309.
Ишлово, село. 107.

I.

іоджисъ, озеро, 35.
Іоджишки, с нокосъ, 35.
Іолча, им., 25, 26.
Іолчансній дворъ, 27.
Іолчанское графство, 25. \
Іончишки, село. 210, 212.

К.

Кабаки, село. 424, 426, 427.
Мабаришки, заст нокъ, 142, 149.

Кабацкій л съ, называемый Грушки, 423.
Кабацкій ключъ, 425.
Кадра, ноле, 10.
Казусевщина, луп. въ им. Головачахъ, 393.
Калвы, село въ Тавропшск. кліоч , въ ней епискоіг.

корчма, 135, 140, 152, 153, 158.
Кальнецы село им нія Чадосъ, 301, Калнецы, 302,

308.
Каменка, село, 100, заст нокъ, 7G2, 366.
Каневичи, им., 393.
Капаренка, село въ Р чиц. нов. 25, 27.
Напаренская корчма, съ мельницею, 25.
Капаренскій острові, уроч., 25.
Карабановщина, фольварокъ Карабовскаго граф-

ства, 203—209.
Карашово или Осочники, сельце. 393.
Карпеши, село, 407, 423, 426.
Карпіовка канава, 348.
Катетникъ, озеро. 323.
Кашубинцы, им.. 393.
Кевшаголе, село, 31.
Кенсуты, поле, 234.
Кена, им. внлен. бернардинокъ. 951, 384.
Кербедское староство, 215.
Кернейкишки, ноле, 9G. •—
Ке|?овишки, фольварокъ, 40, 41. / т і

Кетовиская илебанія (усадьба). 40, 43.
Киванцы, село. 259, 260.
Кивишки, село, 378; Раканц. стар-ва, 388.
Киковичи, шляхетск. околица, 458.
Кильдишки, им. въ Унитск. нов., 9.
Кимса Жебрациская, ноле, 96.
Кирмелишки, село им нья Чадосъ, 304.
Кирмюпива, ноле, 234.
Киры, село. 112.
Кіавкоское староство, 215.
Кіевъ, городъ, 27.
Клацали, поле, 234.
Клейпеда, городъ, 215.
Кленки, село. 477.
Клекнишки, село, 215.
Кленецкій луп,, 478.'
Клепше, село, 112.
Клинокъ, урочище, 262.
Клодовскишки, с нокосъ, 235.
Кобринская пуща. 424.
Кобринскіе л са. 407.
Кобринскій пов тъ. 2G1, 175.
Кобринъ, городъ, 263. 276.
Ковалевщизна, с нокосъ, 177.

Ковали, село въ Колпацишской волости, 303—4,
Ковенскій иов тъ. 19. 21, 104, 192, 312, 323, 324,

325.
Ковна, городі„ 16, 458.
Кодишки, заст нокъ въ Колпацишской волости, пу-

стошь, 307.
Нозельскъ, им., 209.
Козлы, урочище, 167.
Койраны, село Рикантиш. староства, 72. 373, 370,

378, 388.
Колецкій копець, граничное урочище, 95.
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Колки, фольварокъ им. Ревятичъ, 403, 404, 407, 423,
424, 42G, 427.

Колковская улица, въ г. Могилев , 282.
Колнянская корчма, 235.
Колнянскій млынт. (мельница), 235.
Колняны, им. (фольварокъ) въ Жомоит. княжествБ,

233—0, Колнянскій фольваркъ, 235.
Иолпацишки, фольварокъ замка Чадосъ, въ Вилко-

мир. нов., 297, 298, 30G, 308, 309.
Колпацишская волость, 306—309.
Комковскій обрубъ, 426.
Комша, с нокосъ, 43.
Коневичи, село, 393.
Конопница, им., 175, 432.
Конюхи, село, 393.
Копань, урочище, 425.
Королевецъ, городъ, 215, 313, 314, 315, 316, 317,

318. 319, 320, 321, 322, 323.
Коршовскій нов тъ, въ Жмудскомъ княжеств , 121.
Косинка, р. въ вилен. в-в , 95.
Котлово, им ніе въ Новогрудскомъ нов г , 433, 441,

450, 154, 455, 456.
Котловскій фольварокъ, 441, 448.

« броваръ, 441.
Котра, р ка, 393, 394.
Кочергишки, село, 344, 345;
Кравледзы, групп,, 234.
Краковъ, городъ, 445.
Кривуля, лугъ въ им. Головачахъ, за Бобровщизною,

393."
Кромовичи, заст нокъ, 365, 366.
Красникъ, заст нокъ пм нія Островка, 357, 365, 366
Красногорка, село Заснудскаго войтовства, 326, 327,

334, 343; Красныя Горки, 348.
Красногорская корчма съ мельницею, въ Заснуд-

скомъ войтовств , 336, 348.
Крашоне, великое озеро, им. Таврогина, подъ его

деревнею Явнишками, 135.
Крейдовщизна, грунть, урочище, 168.
Кривицкое староство, 277.
Кривичи, им., 209.
Кривосельцы, село, 345.
Крожа, городъ, 215.
Крожскій.пов тъ, въ Жмуд. княжеств , 131.
Кромовичи, заст нокъ им нья Островка, 355.
Крупя, озеро, 35.
Крутки, озеро им. Таврогина, 135.
Крушиновка, село въ Озеранской волости, 116.
Крывецъ, озеро въ Заснудскомъ войтовств , 336.
Кубиле, село, въ ней епископ, корчма, 135, 139, въ

Таврогинск. ключ , 153; фольварокъ, 188,
193.

Крщенишки, им. въ Вилен. нов., католич, ка едры,
182—185, 191.

Кубили, село въ Таврогинск. ключ . 152, 158.
Кудраиы, село вилкомир. староства, 10; простонар.

назваемое Пустогиры или Пустоловки, 17.
Кудяны, село, 458, 459, 466, 470.
Куйголе, село, 100.
Кулешовцы, село, 477.

Куликовка, грунгь, урочище, 167.
Куляки, село Кривицкаго староства, 477.

*Кумпе, фольваркъ им нія Лпнкова, 324; село, 325.
^Купиское староство, З І .
'Купишки, HM., 29.
Куранское озеро, 15, 17.

• Кураны, дворъ, 13, 16.
Курляндское княжество, 297, 445.
Кухенка, каналъ, 348.
Кучкуришки, фольварокъ Ракантишскаго староства,

371, 373; заст нокъ, 386, 388.
Кучмишки, уроч. 15, 16.
Кучкуны, грунтъ, 209.
Кушнеровская влока 15 морговъ, въ с. Олексичахъ,

367.

Л.

Лабя-Лабисъ, озеро им. Таврогина. 135.
Лабуново, им., 323, 458.
Лабутишки, заст нокъ Заснудскаго войтовства, 334,

336.
Лаваришки, село, 373.
Лавкшданцы, село им. Крщенишекъ, 184, 185.
Лавники, село Заснудскаго войтовства, 334, 336.
Лавринишки, уроч., 10.
Лазники, им. 378, 380.
Лазутичи, урочище, 423, 424.
Лазы, им., 393.
Лакини, село Заснудскаго войтовства, 332, 336.
Ланская пуща, 17.
Ланское озеро, 7, 17.
Лапатница, заст нокъ Заснудскаго войтовства, 326,

334.
Левошовскій мостъ, 51.

« млынъ, 51.
Левчино болото, уроч. 479.
Ледовица, урочище, 424, 425, 425.
Лейбогаляки, гора, 96.
Леликовскій л съ, 3.
Лемпишки, заст нокъ, 131.
Лендрины, грунтъ, 234.
Леоновка, р., 209.
Лепары, село Шавельской плебаніи, въ Жмудскомъ

княжеств , 264.
Лигумы, участокъ подъ Каменемъ, 96.
Либава, городъ, см. Липава.
Лидскій иов тъ, 129, 130.
Ликишки, бояр, заст нокъ, 259.
Лилюшки, ааст иокъ, 261.
Линково, им., Ковенскаго пов та, 312, съ фольвар-

комъ Кумпе, 324, село, 325.
Линновская корчма, 325.
Линковскій костелъ, 325.
Липава (см. Либава), городъ, 131, 215, 235.
Липники, село у города Дрогачина, 477.
Липовое, урочище, 423.
Ловкоголы, село, 110.
Ловмунцы село 9, 13, 14, надъ Кураискимъ озеромъ*

15,16,17.
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Ловкшданцы, село (тоже Лаукшданы), 184.
і Ловмяны, село фольварка Колнянъ, 234, 235.
Логойскъ, им., 1, 3.

'Лойцовская дорога, 40.
Лойцы, село Сумилиш. староства, 40, 43.
Ломжинская земля, 181.
Лопе, нм., 458.

' Лопенскій дворъ, 457.
Лошавы, село, 72.

г Лужички, село въ Колпацишской волостп, 306—7.
«Лукше, село пм нія Шилъ, 458.
Лусы, поле, 217.
Лынгмянскій тартакъ, мельница, 148.
Лыщина, урочище, 202.
Л совая Вуда, сельцо, 2.
Лясковичи село, Яновскаго графства, 477. •

м.
Малина, р., 2.
Мальчъ, озеро, 2.
Маковка, село, 3.
Малахвеіовцы, село на Яблоновскомъ госгинц , 244,

24G.
Малдуцишки, фольварокъ въ Тавропшск. ключ , 153
Маркелишки, с ножать, 7, великая мурожная, 13.
Мартынкишки, село, 234.
Мархачовскій дворъ, 170.
Мархачовщизна, фольварокъ въ Новогрудскомъ по-

в т , 163, 167,168, дворъ, 169,170, 171, 172.
Марциновичи, поселокъ, 255.
Маторино, село, 160, 162.
Матошовка, лугъ въ им. Головачахъ, 393.
Мацюлишки, заст нокъ Заснудскаго войтовства,

328, 334.
Мачалово, село въ Полоцк, губ., 309.
Медекши, фольварокъ, 458, им ніе 459.
Мекшенишки, заст нокъ, 223.
Мергели, заст нокъ, 261.
Мешкутская юрпсдика, 266.
Микулино, село, въ Подоц. губ., 310.
Милолашки, урочище, 424, 426.
Мильковцы, село, 254.
Мильковская корчма, на Волковыскомъ тракт , 243.
Мильковцы, село, 248, 251. 253, 254.
Минковская граница, 422.
Минское воеводство, 96, 193, 194, 203, 209, 271.
Минскъ, городъ, 181.
Минча, озеро, при немъ мельница и съ епископ.

карчмою, 135, 153.
Минча, озеро им. Таврогина, 135, заст нокъ, 150.
Минчакуписъ, заст нокъ, 150.
Михалово, им., 1.
Михалевщизна, село, 119.
Михнянишки, заст нокъ, 149.
Могилевъ, 281, 282.
Мозырсній нов тъ, 59, 368, 370.
Мокроць, лугъ—урочище въ им. Головачахъ, 398.
Мокрыми, поле, 96.
Молодооо, село, 455.

Молод евъ пли Вардомщизна, им. въ Ошмян. пов.,
193, 194, 195. >,

Мондзинъ, село возл пм нія Котлова, 433, 441,
450, 454, 455.

Монки село, 204, 207.
Монковозщина, село, 119.
Монтигалитская волость, 39.

« пуща, 35, 40, 41, 43. , ;

Монтыгалишки, им. въ Трокскомъ воев., 36, 33, фоль-
варокъ, 40, 41, 42, 43, 44.

Монтыгалишки каплица мурованая, 39, 40.
Моргели, боярскш заст нокъ, 259.
Моргованы, заст иокъ, 266.
Мостище, село Заспудскаго войтовства, 328, 334;

урочище, 424, 427.
Мостышки, урочище, называемое Броды, 426.
Мостолтовичи, фольварокъ въ Троцк. воевод., 236—

239.
Мстиславскій пов тъ, 32.
Мурловка, р ка, 372.
Мустейки, село въ Таврогинск. ключ , 141, 152,

153, 159.
Мутвица, болото, 423, урочище—425.
Мутневичи, село, 3.
Муша, р., 10.
М шкутишки, уроч., 15.
Мяркуновицкій дворъ, 1, 2,
Мяркуловицкое староство, въ Р чиц. пов. 1—3.
Мяркуловичи, им., 1, село 2, 3. '.

н.
Навозъ, урочище, 262.
Наволоки, село въ Полоцк, губ., Себежск. округ ,

Езернскаго войтовства, 310.
Наргелишки, село, 23.
Нарейкишки, село, 84, 88.
Нарутышки, заст нокъ, 151.
Нарчуны, заст нокъ, 150.
Нацуны, им. въ Упит. пов., 96, 97, село, 98,102,104,

458, 459.
Нашкуны, село, 40.

Нев ровичи, засг нокъ въ Заснудскомъ войтовствЬ,
336, 337.

Нед льное, озеро въ Заснудскомъ войтовств , 336.
Нежиховъ, село, 26, 27.
Неймишки, село, 111.
Некраши, скарбовое им., 393.
Немокшты, им., 123.
Нем жа, им., 373, 382.
Несвижское княжество, 163.
Неспижъ, озеро въ Заснудскомъ войтовств , 336.
Нивишки, село, 426, Нивище, 427.
Нивище, село, 424.
Низбаль, луп,, 323.
Нисилово, уроч., 478.
Новарисъ, озеро им. Таврогина, 135.
Новогродокъ (Новогрудокъ), городъ, 440.
Новдгроденій пов тъ, 456.

63
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Новогродск е (Новогрудское) воевот,ство. 163, 433,
345.

Новосады, село, 251, въ немъ: домохозяевъ 39, муж-
Новоселки, поселокъ, 255.
Новотрокскій бернардинскій монастырь, 40.
Норейкишки, село, 90.
Носовое будище, уроч.. 3.
Нотоны, село, 8.
Н манъ, р., 20, 1G7, 1G8.
Н мцовъ мостъ, уроч., 3.

О.

Огродники, село, 51, 50, 58, 59, 64, село им. Герма-
нишекъ, 74, 76, 78.

Одары, село Полоцк, губ. Себежск. округа, Езерііі-
скато войтовства, 310.

Озеранская волость. 116.
Озераны, им. въ Р чиц. нов., 116.
Окминка, р ч., 30.
Окмянка, заст нокъ, 30.
Окмяна, им. нъ Вилькомир. нов.. 28. 29, 31.
Ола, р., 118, 119.
Олексичи, село къ Р чиц. нов., 255, 367—370.
Оленсицкая волока, въ с. Олексицахъ, 367.
Олексы, бояр, село им нія Дубяжина, 277, 280, 281.

294.

Олехны, село Заенудскаго войтовства. 330, 336.
Олемирецкая корчма съ мельницей, въ Заснудскомь

войтовств , 336.
Олита, им., 202.
Олитская экономія, 202.
Ольвицкая парафія. 312.
Ольвицкій костелъ. 323.
Олькеня, пуща, 95.
Ольшаика, село въ Полоц. губ., 309.
Омеленецъ, луп. и л съ въ им. Головачахъ, 393.
Омельна, село, 119.
Оникшты, им., 29.
Оницевичи, село, 423, 426.
Орановъ, село, 422, его грунты 424, 425.
Орловщина, село, 206, 207.
Орша, городъ. 281.
Осса, ручей, 422, 423, 425.
Осиновка, село, 3.

Островита, село Заснудскаго войтовства, 330, 334.
Островита, озеро въ Заснудскомъ войтовств , 336.
Островокъ, называемый Яблоновщина, въ Новогрод.

воеводств , 345—351.

Островщина, урочище, 262.
Отм на, с ножать, 13.
Ошмянскій пов тъ, 44, 59, 80, 193—5, 215.

П.

Павловщина, седо им нія Яблоновщизна, 263, 348.
Падегясъ, с ножать, 7.

Палевисъ, с ножать, въ глубокомъ рву, 13.
Палены, околпца, 458.
Парасятынецъ, островъ, 27.
Пастевникъ, лугъ въ им. Головачахъ, 393.
Пацуны, шляхетская околица, 458.
Пекишки, фо.іьиарокъ въ Таврогннскомъ кліоч , 153.
Пекши, село, 193.
Пемпы, деревня, фо.іьварокъ Колняіп., 233, 235.
Пенка, урочище, 167.
Пен я некое староство, 31.
Пепловья, село. 309.
Переганцы, соло. 60, 62.
Перед лъ, урочище. 124, 425.
Перелоны, с ножать. 96.
Перерва, грунтъ, 96.
Перкунишки, дворная с ножатъ. 35. 43.
Перштыкисъ, озеро им. Тавропшъ. 135.
Петковщина, грунтъ урочище. 167.
Петрашуны, село, 221.
Пештовянскій фолі.варокъ. 81, 85. 88, 90, 91, 92.
ГІештовяны, село, 84, 85, 90, Ul.
Тещатый Бродъ, урочище, 477, 479.
Пикачи, село Дрогнчинскаго графства, 476.
Пильвелишки, урочище. 9.
ГІильвиская пуща, 373.
Пильвишки, им.. 373.
Пильгіяны, село, въ немъ епископ, карчма, въ Тав-

рогипск. ключ , 135. 111, 152, 153.
Линскій пов тъ, 31.
Пиркштыни или Промушъ, село. 7, съ мельницею и

ставомъ надъ р. ІІромушыо, 9.
Пиртюны, село Заснудскаго койтовства, 330, 334.
Пищалы, урочище, 477.
Пищанская граница, 424.
Пищикалы, /Кіщпііскос урочище, 423.
Плимбалъ, гай, 213.
Плисково, урочище и л съ въ им. Головачах-:,, 393.
Плюсы, озеро въ Заснудскомъ воіітовств , 336.
Поакменисъ, заст нокъ въ Таирогинск. ключ , 154,

156.
Поболово, село, 119.
Поболовскій трнктъ. 119.
Повизунки, село. 239. 300.
Логины, им. въ Улит, пои., 96, 97—104, им. и село,

инв., 423.
Погор лка, л п . въ им. Головачахъ, 393.
Погребишки.'заствнокъ. 139.
Подвинче, урочище. 407.
Подворишки, фольвіірокъ, 21, село 22.
Подворники, село, 234.
Подгородье, село, 423, 425.
Подгрубе, пустошь нм нія Чадосъ, 305.
Подишки, заст ноіл. Заснудскаго иойтоветва, 330,

336.
Подкрайне, им. Хвощоватскій гай, 422.
Подкрестовка, деревня въ Полоц. у., 309.
Подройстьс или Реіістагаласъ, с иожать, 7.
Подосье, им., 422.
Подсолы, село въ Озераи. волости, 116.

і Поезувинисъ, заст нокъ, 150.
Пожижма, околица, 50.
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Позельва, пм., 187.
Поіосце, им. въ Упитск. нов., 105—113, 115.
Покопы, грунгь, 234.
Покорцовщизна, село, 170.
Покрауша или Гачаны, заст нокъ, 308.
Полепишки, заст нокъ Заснудскаго войтовства,

332, 33G.
Полокпявня, грунтъ, 234.
Полоцкая губернія, 309.
Полоцкій пов тъ, 159.

« трактъ, 371.
Полоцкое воєводство, 159, 160, 327, 337, 344.
Полоцкъ, городъ, 159, 161, 162.
Полошки, носелокъ, 285.
Померанцы, село, 212, 215.
Понары, им. капитул., 384.
Поне^очи, село, 231.
Понеры или Вески, заст нокъ села Лепаръ, 265.
Попелевка, им. въ Мстислав, пов., 32.
Попелевскій дворъ, 32.
Попелишки, заст нокъ Заснудскаго войтовства,

332, 336.
Поплавы, урочище, 262.
Поровцы, село, 119.
Порубишки, дворовая с ножать, 48.

« село им нія Германишекъ. 50, 56, 57,
59, 60, 72, 74.

Поснудзе, заст нокъ Заснудскаго войтовства, 334,
336.

Постолы, село Ревятиц. староства, 406, 407, 410,
414. 424, 4125, 426.

Постравье, фольварокъ, 40, 41.
Поширвинцы, бояр, заст нокъ, 259, 261.
Пральня, р., 208, ручей, 209.
Пред лъ, урочище, 422.
Прейшагола, шляхетская околица, 458.
Премыжская земля, 310, 312.
Пренскій пов ть, 239.
Приклица, им. въ Р чиц. пов., 1, село 2, Приклю-

чаны, село, 3.
Принцуны, село им нія Шовкова, 8.
Припогостье, село Полоц. губ., 309.
Прител сница, р ч., 3.
Промуша, р., 7, 9, 17, 18.
Пронушъ или Пирнтыни, село, 7, 9,17.
Пружанскій пов тъ, 432.
Прусишки, сельце, 35.
Пужайцы, село, 458, 459, 468, 470.
Пуйжаны, село, 23.
Пукина, пустошь им нія Чадосъ, 305.
Пуны, городъ, 19.

• Пупаи, село, 375, Раканциш. староства, 388.
Пустогирисъ, с иожать, 7, село Пустогиры иди

Пустоловки—л са, 10, л съ Кудрони, седо 17.
Пустошка, заст нокъ Заснудскаго войтовства, 882,

336.
Пухлово, село въ Полоц. губ., 809.
Пушнаровскал граница, 244.
Пушнаровщизна, иоселокъ, 255.
П нная, р., 168.

П няки, село, 15.
Пядевская карчма, 102.
ПЯДИ, ИМ., 102.
Пялковщизна, урочище, 423.
Пясечно, им. въ Мстиславск. пов., 32.

Р.

Ракишки, им ніе, 458.
Раковское графство, 203.
Раковъ, городъ, 209.

. Раканцишки, им., 373, 374, 382, 388.
Раугишки, село Заснудскаго войтовства, 332, 336,
Рашево, иоселокъ, 255.
Ревятицкая церковь, на нее, «фундушемъ наданный

грунгь, свободенъ огь платы», 420.
Ревятицкій ключъ, 472.
Ревятицкое староство, 403—408, 422, 424.
Ревятичи, скарбовое им ніе съ селомъ, 403—408,

422, 423, 424, 426, 428, 429, 430, 431.
Репель, пм піе въ Волковыской земл , 239, м стеч-

ко 244, 246, 248, 253.
Реплянскій дворъ, 242, 243, 254.
Ржаве цъ, грунгь—широкій логь, 3.
Ржавка, р ч., 3. . ;

• Рибицишки, село им нія Чадосъ, 303.
Ригаль, село, 425.
Рингисъ, с ножать, 7.
Робацкая с ножать, 407.

о Ровбанцы, село, 21.
Рогачевъ, городъ, 312. :

Рогачевскій нов тъ, 1.
Рожки, село Заснудскаго войтовства, 332, 336.
Ройстагаласъ, шолковская с ножать, 7, 13.

» Роканциское староство, сел. Раканцишское, 390.
Рокитянскій Лугъ, урочище, 477.
Ромашканцы, 50, 56, 59, 70, село им. Германи-

шекъ 74.
к Ропеи, уроч., 96.
» Россіенскій пов тъ въ Жмудскомъ княжеств , 24,

128, 209.
*• Россіены, городъ, 215.

Рубевская граница, 373,
Рубенскій гостинець, 373.
Рубно, им., 373. !
Рудейжи, Жичинское урочище, 423.
Рудзекъ, с ножат. урочище, 476.
Рудицкое болото, урочище, 477.
Рудня, урочище, 477.
Рудянка, грунта, 93.

4 Рукшаны, деревня, въ 'Гаврогииск. ключ , 140, 152,
153, 158.

>• Рукштелишки, заст иокъ, 151.
* Рукшты, заст нокъ, 151.
/ Рилишки, село им нія Ченедюнъ, ю Іядск. пов т ,

129, 130.
« Румшиев е староство, 458, 457.

Рысновъ, село Чечерскаго староства, З.
Р зы, с ножать, 177. >.'• \
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Р пища, урочище, 179.
Р чанцы, село. 13, 11, 16.
Р чицкій нов тъ, 1, 4, 18, 25. 27. 116. 117, 120.

367, 370, 402.
Р чка. остром., на Гож , 2.

С.

Сабутисъ, групп., 235. :

Садели, село, і'аканцпш. староста, 301. 388.
Садокъ, урочище, ,262.

'Саллы, село им. Тавропшъ, 118, 152, 153.
Санловчишки или Берноіышки, грунті., 266.
Сапраново, село, 162.

'Сацишки, заст нокъ, 231.
Сварбичи, село, 121, 125.
Свента, озеро им. Таврогіша, 135.

^Савечаны, шляхетская околица, 458.
Свирансній боръ, 96.
Святая р ка, т . им. Шо.іков . ІІОДІ. С. Ліуцами, 8.

10, 13.
Себежсиій округъ, іп. Полоц. губерній, 309.
Сейково, село въПолоц. губерній, 309.
Селечная, р ч., 3.
Сербины, земскій фольварокъ, 458.
Селище, иоздн е Ганусинъ, урочище, 141.
Семигальское княжество, 445.
Семонелишки, им ніе і:ъ королевств!; Прусскомъ.

312, 323.
Серебница, р ка, 477, 478.
Сесики, им. въ Волкомир. нов., 15.
«Сехневичи, им., 122, Сехиевицкая граница 121,

' 125.
>Сила, озеро им.Таврогина, 135.
сСильганцы, село, 21.
Фймаки, участок1!, въ им. Туркахъ, 118. 119.
іСирвиды, село, 96. 158.
^Скайстеры, село, 372, 386, с. Раканцишскаго ста-
. • роетва, 388, 391.
Скаплапевасъ, с ножать, 13.
Сквиня, заст нокъ, 223.
Скибичи, село им. Ор шковъ, 476, 477, 479.
Скидель, скарбовое им.. 393.
Скидельскій дворъ, 393.
Скоробацишки, заст нокъ им. Кріценишекъ, 184.
Скоровадели, участокъ, 9(>.
Скорули, им.. 458.
Скуини, деревня, 227.
Слуцкъ, городъ, 172.
Сииловичи или Бакшты, им., 3.
Смоленское воеводство, 236.
Снипанце, село, 258.
Снитово, село, 477, 478.
Снуде, озеро въ Засиуд('К. войтовств , среди него

острові. Турмазово, 334, 336.
Соболи, село І'евятиц. староства. 407, 410, 424, 42<і.
Сожъ, р., 2.
Солодкій тракті., въ Враслав. пов ті;, 135.
Сохоновка,' село им нія Молод ева, 175.

Спасская гора, 281. . •
Сприндзе, село Уаснудскаго іюіітовства, 328, 331.
Ставище, с ножать. 7. урочище—263.
Стайки, село, 162. . '
Станганы, групп., 231.
Станишки, оаст нокъ оаснудскаго воіїтовства.

330, 336.
Станойцишки,»-груіт., 96.

t Станцишки, село, 234.
Стародубовскій пон тъ. 129. 130.
Старораковскій фольнарокъ. 209.
Старосель, село, 195.
Стахорщина или Ходыішчи, им., 261. 263.
Стасовщизна, грунтъ, нолетокь имІ;ні;і Яблонов-

щнзиа, 398.
Стволовициій пов гі., 163, 172.

» Стейбаки. км. щ. Уинтск. нов., 105—113, 115.
Стрешинъ, городъ. 187.
Стринишки, село ;]аснудсі;аго і:оіітовства. 330. 33'!.
Старина, р чка въ им. Головачахъ, 393.
Стародубовскій пон тъ. 403.
Старое М сто, урочище—огородъ въ им. Голова-

чахъ, 393."
Староселье, участокъ, 17(5.

• Строздовшишки. село пм нія .Чадосъ, 305.
• Строзды, село, 266.

Стружка, урочище, 177.
• Струсіо, озеро въ оаснудскомъ іюГітовств , 336.
..Стр льная, село. 477. 478.

Стр льцы, им. іп. Гродиен. нов., 393.
і Стр льчуки, село, 372.

Стуба, л съ, 176.

л Стугли, село., вч. немт. еинскон. карчма вь Таврогии.
ключ . 135. 112, 152. 153.

С'туденицъ или і.'тудіінскіГі Логъ. грунті.. 3.
. Стумбры, засгЬнокъ, 138.
* Стусишки, пустошь Чадоскаго замка,'298.

Сугзки, село, на Яблоновсі.-омъ гостинці'». 24-і.
> Сумйлишки, им.. 33. -І0. 41.
» Сумилишская нлсбапія. 10. 41. 42.

« ., пуща, 10.
Сумилискій костелі.,, 42.

< Сумилишское староство. 35, 40. 11. 43.
» Сункеллы, заст нокъ, І'аканциш. староства. 380,

Сурики, село НТІ'ІІІОЛОЦК. губ., Себежск. окр., Е:іе-
ріНскаго воГіт., 310.

Суроковщизна, урочище, 209.
Сутоки, грунті., 3.
Сухор пы, им.. 450.
Сучаны, село. 158.

• Сырвидгола, село, 458. 168, 470.
«Сыпаны, село, 168, 470, Сычево, 477. •'

Т-

Тавра, р ка, 373.
Тавришки, заст иокъ. І'аканциш. староства, 386,

388.
Таврогииа, р., 131, озеро, 135.
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Таврогинскій дворъ, 132, 157, 158.
Таврогинскій ключъ, 135,152, 153, 154.
Таврогины, пм. съ м стечкомъ въ Браслав. пов.,

столовое Вилен. епископа, 131—13G6.
Тарчиново, деревня въ Полоц. губ., 309.
Татаришии, заст нокъ, Раканциш. староства, 384,

388.
Творки, л съ, 13.
Тельшевскій пов п», 121.
Терешки, село, 244.
Товткуны, село, 112.
Товяны, им., 7, '9. 13.
Талейко, село пм нія Таврогнна, 138, 152, 153.
Толща, заст нокъ села Волчи, 366.
Топильня, л съ, 3.
;Трчиловскій -групп., 382.
Тракишки, йает нокъ села Толейкосъ, въ Трок.

воев., 138.
Третяки поселокъ, 255.
Трибиллы, фольварокъ и село въ Вилен. в—в ,

92—90.
Тривиры, Ооръ, 96.
Троки Новые, городъ, 39.
Трокскій нов тъ, 33.
Тройское (Троцкое) воеводство, 33. 35, 43, 163,
; ' '."'236.
Трумпишки, село гоі нія Чадосъ, 304.
Тубинское староство, въ Жмудск. воеводств , Рос-

сіенскомъ пов т , 209,210, 214, 215.
Тубины, село, 210, 212, 215.
Тулищки, заст нокъ, 260.
Туринскій Мохъ, урочище, 477.
Турки, им. съ селомъ въ Р чпц. нов., 117—120.
Турлаково, село въ Полоц. губ., 309.
Тарназово, островъ посреди озера Снуды, 334, 330.
Тусоманцы, село, 50.
Тушина, дер. Полоц, губ., Себеж. окр., Езерійсі;.

войт., стр.. 310.

Тильза, городъ, 215.
Тыхиовичи, село 423, Тыхновская граница, 422.

У.

Убиле, грунтъ, 357.
Углы, заст нокъ им нія Вилейки, 358, 363, 364.

365, 366.
Ужумедзи, им. въ Жмуд. земл , 24.
Ужумискіе грунты, 457, Ужумишки, шляхетская

околица, 458.
Ужупе, фольварокъ, 196, село, 199, 201.
Узледзе, старостинское скарбовое село, 324, 325.
Упинела, ручей, 123.
Упнтскій иов тъ, 9, 25, 96, 104, 105, 115, 228,

232.
Урняжи, шляхетская околица, 458.
Уеово, урочище, 477.
Уструбищи, деревня въ Полоц. губ., 309.
Устья, село т . Полоц. губ., 309.

Усцерхи, село, въ Бобруйск, пов г , 402—3.
Уховъ, урочище, 2.
Уша, р ка, 348.

Ф.
Фаенка, селеніе, 295.
Филиповщина, заст нокъ, 362, 366.

Ж.

Халаймовщизна, фольварокъ, 167.
-Хвейданское староство, 215.

Хвощвацкій пли НакраГіне. raił, 422.
Хелминское воеводство. 23l).
Хлопецкое урочище, 262.
Хм льники, урочище, 262, 476, 478.
Ходыничи, им. въ Брест, в—в , 261—-3.

ц.
Целентникъ, ноле, 95.
Цюзики, поле, 204.

ч.
Чадоская волость, 305, 309.
Чадоскій дворъ, 297.
Чадосы, им. въ Виленск. пов т , 296, замокъ, на

границ Курляндскаго княжества, 297, 298,
м стечко 299, замокъ 305, 309.

Чадосы, озеро, 298.
•Чарва,••им;,"373, 382.
Чепелюны, им. въ Лидск. нов., 129.
Черечанка, р чка, 422.
Черегянка,'ручей, урочище, 476.
Черея, им., 117.
Черніовъ, с ножать, 177.
Чертова, е нокосъ, 177.
Чечера, р., 2, 3.
Чечерскій королев, замокъ, 2.
Чечерское староство, З.
Чечерскъ, городъ, 2.
Чечеры, им. съ городомъ, 1, Чечера, 3.
Чижевники, село Заснудскаго войтовства, 332, 336.
%жуны, село, 313, 315, 323.

Ш.

Шавдыни, им. въ Унит. нов., 96, 97, 101, 102, 104.
Шавельсная плебанія, 264, 266, ея описаніе 270,

СЯНСПИ'Р ея броварку. мдынка и фольварка,
271.

Шавельская акономія. 267.
Шавельскій костелъ, 264.

« пов ть, 181, 264.



— 502 —

Шавли, городъ, 264, 267.
Ша^дыня, карчма, 102.
Шакальданы, село, 37, 39, 43.
Шали, фольварокъ, 40, 41.
Шатейнишки, бояр, заст нокъ, 259.
Шатерники, им., 373, 382.
Ша£ы, фольварокъ, 40. *- ^
Шашкишки, село Заснудскаго войтовства, 328, 334.
Швадбичи, село, 424, 426.
Шейміоты, село съ епископ, карчмою въ ней, 135,

иы нія Таврогинъ, Бреслав. пов. 146, 150,
151, 152, 153, 158.

Шеплюги, фольварокъ, 423, 425.
Шешоли, село, 192.
Шешольская волость, 8.
Шилайнелы, село, 458, 462, 464, 470.
Шиланы, шляхетная околица, 458, 459.
Шилейгалисъ, пустошь им нія Чадосъ, 305.
Шилелы, им., 123.
Шимкуни, село им. Таврогипъ, 149.
Шилисъ, с нокосъ, 3.
Шилохи, село въ Полоц. губ., 309.
Шилы, им., 458.
Шимкуны, село въ Таврогинск. ключ , 152.
Шипилишки, дворовая пуща, 50.
Трирвиды, село въ Таврогинск. ключ , 143, 153.
Ширвинты, им., 187, 255, 256, м стечко 260.
Ши/ели, м стечко, 215.
Шлики, село, 462.
Шовково, им. или фолъварокъ въ Вилкомир. пов.,

3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18.
Шовковскій боръ, 7, 13.
Шолково, им. или фольварокъ, въ Вилкомир. пов.,

инв. 1745 г. 8 мар., З, 4, 7, 8, 10, 14, 17, 18.
Шеплюговскія уволоки, 423.
Шолнинская пуща, 9, 17.

Шолны, село, 7, съ его пущами—Аукштольскою и
Шолненскою, 9, 17.

Шоломея- слобода, 3.

Штабшаны, село въ Таврогинск. ключ , 145, 152,
153.

Штродзишки-Гольне, поле, 42.
Штуцы, село им. Таврогинъ, Враславскаго пов., 146,

152, 153.
Шудравка, урочище, 423.

э.
Эймики, село, 300.
Экштрисъ, озеро им. Таврогина, 135.
Эшерины, озеро им. Таврогпна, 135.

ю.
Юраны, село Заснудскаго войтовства, «*/, мили»,

330, 334, съ карчмою 336, 340.
Юргишки или Зіонтышки, иоле, 10.
Юревичи, им., 373.
Юрковичи, урочище, 2.
Юхняны, село, въ ней епископ, карчма, въ Тавро-

гпнск. ключ , 135, 154, 155, 156.
Юцишки, с нокосъ, 235.

Я.

Яблоновскій гостинець, 244.
Яблоновщизна, см. Островокъ, фольварокъ въ Нов-

городскомъ воеводств , 345—351, седо 348,
349, 351.

Явнишки, село им. Таврогина, 135, 154, 156,
Іовнишки 159.

Явнянская корчма, 237.
Явнянцы, село фольварка Мостолтовичъ, 238.
Явойнишки, заст нокъ, 150.
Явришки, заст нокъ, 139, 140.
Ягеляны, село, 40.
Ягинтовичи, село им нія Посине, Ушгг. пов., 97.
Яечковый Островъ, урочище, 479.
Язвинки, грунтъ, 3.
Якубишки, боръ, 96, поле, 243, 280, 304.
Ямникъ, л съ, 476.
Я ново, им., 476, Яновское графство, 477, Яковщиз-

на, 478.
Ярошицы, село, 453.
Ясишки, боярскій заст нокъ, 259.
Ясюбла, с нокосъ, 35.
Яцюнишки, заст нокъ, 151.



Алфавитный указатель предглетовъ.

А.
Алькеръ альковъ, боковая комната, коморка, 33, 11,

45, 81.
Антаба, ручка, рукоятка, ухо (у горшка).
Антепедіумъ, нижняя одежда на св. ирестол къ

костел , 268.
Аппараты костельные., принадлежности облаченія и

богослуженія,.-267.
Аренда съ корчемъ.и мелыіицъ, 76, 202. Волчанская

и Еромовпцкая, 363.

Б.
Базиліане, монашескій орденъ, 209.
Балтромей (Варфаломей) святой, отъ дня праздни-

ка его начиналась молотьба хл ба, 16.
Аттиненція, принадлежность, 10.
Биреты, шляпа четырехугольная, головной уборъ

ксендзовъ при исполненіи обрядовъ, 268.
Бобылыцизна, дань съ бобылей, 336.
Бочка, м ра, виленская, 22, коммиссіонная и иныя,

77.
Бояре, ворононскія 3, Германишской волосіи 79;

бояре Лаукшданскаго села въ им. Крщениш-
кахъ, арендный доходъ съ нихъ 184, ихъ по-
винность 185, 227, 228, боярскія повинностп
но им нію Ширвинтамъ 256, по Чадоской во-
лости 305, 306.

Боярство, пять дымовъ (5 уволокъ), 2, боярская
осада. 258.

Бооваоъ, винокуренный заводъ, старый—соломою
крытый, 4, 29, 313, 46, 49, 324, 349, 406,
457, 441, 475.

Б гуны, пятка, на которой поворачиваются ворота,
347.

Бялорусскіе люди, ихъ въ заст нк Сацишкахъ «три
господаря живуть по контрактамъ въ слобо-
ді», 231.

В.
Валюшъ, сукновальня при мельниц , 49, 363.
Варивня, кладоиая для храненія овощей, 6, 347.
Варта, ночная стража, караулъ, служба, 400, 420.
Визитки, монахини, ихъ Виленскій монастырь, 352.
Винникъ, вииокуръ, 457.
Винокурня, винокуренный заводъ, 310.
Возовня, экипажный сарай, 48, 297.
Воловня, хл въ для волоот., 1, воловникь 25, 84,

46, 440.

Влочники, нес.ущіе повинность съ уволоки земли,
305.

Вспольникъ, половинщикъ, соучастник?.. 313, 314.
В ра Православная, книга о, ней Кулеши, 21.
В чникъ, насл детвенный влад лецъ, ном щикъ, 2.

Г.

Гвалтъ, внезапная, принудительная крестьянская
работа, л томъ во время жатвы выгоняются
вс 39, 78, 79, 85, 89, 91, 102; великіе И З ,
120: гвалты или толоки 128, 157, 169, 172,
180, 208; гвалты малые 228: гвалты на сжатіе
ржи, яры и проч. 231: л тніе 211. 245, 246—

Горно, горнъ. печь (на три котла), 47.
Гостинець, торговая, дорога, тракті., шлкомирскій <\

13, огъ Оникштъ до Кунишекъ 29, въ им. V
Островк 348.

Гребля, гать, насыпь, 306.
Грибы, повинность собиранія ихъ. 39, 85, 306, 102,

451.
Громницы, Ср теніе Господне, 296.
Грошовое,—плата, дань денежная, 76, 77, 157.

д.
Дальматики, діаконское об.іаченіе въ латинской

церкви, 267.
Дольникъ, половинщикъ, нспольникъ, 363.
Доминикане, Іаковскіе, монашескій орденъ, 209.
Дорога, повинность дорожная. 2, 29, 30, 62, 79, і

157, 231.
Драница, дань ею, 104.
Д динецъ, внутренній дворъ. 29, 33, 34, 40, 46, 47,

346, 347, 404.
Дякло, повинность зерновымъ хл бомъ, ссыпка, 77,

79.
Дякольное, дань зерн. хл бомъ, 157.

К.
Календарь Русскііі, ЮліанскШ, 13.
Каразея, грубое сукно, 282.
Канапа, кушетка, диванъ, 344.
Капы, покрывала, л тнее од яло, 267.
Йарбона, денежная кружка, денежная кружка для

б диыхъ, 392.
Кафли, изразцы, 44.
Кварта, дань, четвертая часть съ воролевскихъ до-

ходовъ, 391.
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Контникъ, кутникъ, бездомный челов къ, неим ю-
щій собственнаго дома, 62, 374, 376, 378,
380, 382, 384, 152, 464.

Кресценція, урожай, сборъ хл бовъ, 154, 202, 338,
390, 474, 479, 480.

Кужеля, лент, чесаный, 363.

Л .

Лава, длинная скамья, прибитая къ сх н , 45, 46.
Лямусъ, магазинъ, каменная постройка для хране-

нія домашняго скарба, 34, 345.

Мартинъ св., католич, ираздннкъ, 78.
Маштарня, конюшня, 34.
Млыновое, дань за пользованіе мельницею, 391.

н.
Наука Верейтерская, книга, 444.

О.

Обора, хл въ, скотный саран, 323, оборы 324, 338,
347, 395, 457, 476.

Озимка, озимая пшеница, 336.
Окурки, предразсв тный часъ, когда поютъ п ту-

хи, 185.
, Олтарикъ поносный, переносная икона (статуя) на

носплкахъ, 268.
Орди нар і я или капітуляція, содержаніе выдаваемое

натурою или деньгами, 91, 275, 276.

и.
• Пактъ, плата отъ дойныхъ коровъ, 154.
^^Паперня, бумажная фабрика, 440.
• Подрожщизна, подводная повинность, 76, 116, 131,

153, 202, 208, 214, 215, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320. 321, 322, 336, 338, 375,
390, 402, 403, 459.

Подымное, подворная плата съ дыма, со двора, 39, .
64, 68, 80, 85, 86, 89, 90, 116, 154, 157, 170,
202, 227, 255, 275, 276, 299, 336, 338, 391,
396, 400, 451, 474.

Пропинація, право торговли спиртными напитками,
153, 15(>.

, /~>Пригонъ, изд льная работа крестъянъ, 2, 32, 116,
. 160, 161. •
Право эмфитевтичное, право долгол тней аренды,

121, 281 .
Посессія эмфитевтичная, долгол тяяя аренда, 128.
Попеліовое, доїнь отъ выжиганія пепла, 180, 402.

403.

• Пол сное, дань за пользованіе л сомъ, 390, 459,
474.

Польская вольность, защита ея, книга, два тома,
446.

Пундель, в съ въ 25 фунтовъ; 20 пундлей состаз-
ляютъ берковецъ, 306.

Пура, м ра, 12, 123; сыпучпхъ т лъ, иуръ жмуд-
скій 0,1666 часть бочки или 24 гарнца, ин-
флянскій 32 гарнца, б лорусскій 74 гарнца,
123.

Пухаръ, кубокъ, чаша, 102.

С.

Слодовня, ном щеніе для ириготовленія солода, 34 t

' 47, 50, 306, 440.
Снопщизна, дань съ сноповъ, 3, 116, 363.
Спижарня. чуланъ для провизіи, кладовын буфеп-

5, 45, 404.
Спихлержъ, хл бный амбаръ, житница, 313, 347.
Статутъ Вел. княж. Литовскаго, отъ Сигпзмунда III

1588 г. до Станислава Августа 1786 г., 445.
Стодола, сарай, рига, крытое гумно, хл бный сарай,

житница, овинъ, 348, 405.
Стража ночной караулъ, крестьян, повинность, 39,

306, 363.

Т.

Тальки, мотки пряжи, 158, 306, 474.
Тартатникъ, мастеръ при тартак , т. е. мельниц ,

151.
Тивунъ, младшій служащій въ пм ніи, надсмотр-

щикъ за работою кр постныхъ крестьяяъ, 91.

У.

Унтерникъ, подручный работникъ, помощникъ, 23U
Устава, учрежденіе, укладъ, 78, 157, 256.

Ф.
Фалюшъ, сукновальня, 441.

ч.
Чиншовникъ, платящій чиншъ, 466, 470.
Чиншъ, дань, оброкъ, 91, 116, 202, 208, чиншу гро-

шей пятнадцать, 246.
•^Чоповое, пошлина, плата съ напитковъ, питейный

сборъ, 90, 391, 400, 434.
Чужопанцы, подданные отъ чужихъ пом щиковъ, 80.

ш.
, Шарварки, работа для общестненной пользы, напр,

иочипка дорогі., мостові, и т. и.
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