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INWENTARZ MAJĄTKU PO ZMARŁYM W 1844 R.
FRYDERYKU IHNE LEKARZU WETERYNARII
ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ
ryderyk Ihne1 urodził się w 1801 r. w Landsbergu na terenie Prus, w dzisiejszym Gorzowie Wielkopolskim, jako syn Jana i Karoliny, jedno z czworga
ich dzieci, córki i trzech synów. W wieku szesnastu lat został przyjęty na Kursy
Weterynarii w Berlinie. Był postacią na swój sposób wyjątkową, otóż przyszło
mu żyć we wszystkich trzech zaborach państwach. Z dokumentów wynika, że
Fryderyk Ihne miał we własnym kraju kłopoty z wojskiem. Za niestawienie się
do spisu wojskowego, zarekwirowano mu jego majątek2. Zanim osiadł w
Kongresówce, „po drodze” jeszcze znalazł się w zaborze austriackim. W
inwentarzu odnotowany został dokument, którym jako zagraniczny z miasta
Lwowa wyłączony został ze spisu wojskowego. Na teren Królestwa Polskiego
przybył w latach 1824-25. Poświadcza o tym datowane na 1 X 1825 r.
zawiadomienie Komisji Województwa Lubelskiego3.
Pracę w Ordynacji Zamojskiej podjął Ihne prawdopodobnie już w roku
1827, zawierając dziesięcioletni kontrakt o pracę. Kontrakt ten Ordynacja
przedłużyła z nim ponownie w 1838 roku na następne 10 lat4. Z umowy wynika, że kontrakt był jak na owe czasy bardzo lukratywny. Poza pensją roczną w
rublach srebrnych miał zapewnione mieszkanie i szereg innych dodatków, w
tym na utrzymanie fornala do obrządku swoich koni i krów. Praca jego obejmowała nie tylko tylko folwark Michalów, ale także inne folwarki należące do
Ordynacji Zamojskiej. Ordynacja potrzebowała w tym czasie lekarzy weterynarii. W michalowskim folwarku była duża stadnina koni. Na początku XIX
wieku po powrocie Stanisława Kostki Zamoyskiego z Anglii, sprowadził Ordynat z Wysp Brytyjskich kilkadziesiąt wspaniałych koni krwi angielskiej.
Powstawały w tym czasie w OZ owczarnie wymagające opieki weterynaryjnej.
Ihne dość szybko dorobił się majątku. Kilka lat przed śmiercią zakupił
część dóbr majątku we wsi Babin5 w Okręgu Lubelskim. Inwestował też w
hodowlę owiec, handlował nimi a także pożyczał pieniądze na procent. Zainwestował też w ziemię w Prusach6. Inwestował w złoto. Podczas inwentaryzacji komisja znalazła w jego surducie złote monety wartości 314 srebrnych
rubli7.
Posiadał sporą jak na owe czasy bibliotekę zawierającą 140 ksiąg nie tylko
z dziedziny weterynarii. Interesował się fizyką, rolnictwem, medycyną i zielarstwem. Prenumerował także niemieckie czasopisma. Ze spisu wynika, że Ihne
żył bardzo skromnie. Do pomocy zatrudniał kucharkę Maryannę Reberg, która
była żoną lokaja Łukasza Reberga.
Zmarł bezdzietnie w stanie wolnym dnia 20 stycznia 1844 roku w Michalowie w folwarku gdzie miał służbowe mieszkanie. Nie podano choroby, na
którą zmarł Ihne. Jest zapis, że leżał w słabości. Biorąc pod uwagę porę
zimową mógł umrzeć na zapalenie płuc. Pochowany został prawdopodobnie w
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Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej. W Lublinie chowano protestantów z
regionu, na przykład ważne osobistości związane z Ordynacją Zamojską.
Rachunek za pochówek wystawił miedzy innymi ksiądz protestancki Karol
Józef Jonscher, który był pastorem w Lublinie8.
Do sporządzenia inwentarza po zmarłym Sąd Pokoju Okręgu Zamojskiego
wyznaczył rejenta Jana Kantego Kosteckiego ze Szczebrzeszyna. Powołana
komisja inwentaryzacyjna działała stanowczo i skrupulatnie. Nie omieszkano
zapisać także starych podartych gatek czy pustych butelek w ilości 240 sztuk.
Trwała od 13 lutego do 22 maja 1844 r. Jak wyliczono w „Tytule XVII” (poz.
19) inwentaryzacja zajęła 14 terminów.
Wszystkie spisane rzeczy ruchome poddane zostały licytacji, przez Sąd
Pokoju Okręgu Zamojskiego. Licytację dóbr ziemskich w Babinie miał przeprowadzić Sąd Pokoju Okręgu Lubelskiego.
Akta notariuszy to niezmiernie cenne, ciągle tylko pobieżnie rozpoznane
źródło do badań nad kulturą materialną XIX w. Na bogactwo materiału zwróciła uwagę dr Agnieszka Szykuła, która przed kilkoma laty prowadziła takie
badania inwentarzy w aktach notariuszy zamojskich9.
Inwentarze dają rozległą wiedzę na temat ekonomii gospodarstwa domowego różnych grup społecznych, właścicieli ziemskich, urzędników, księży,
ludzi wolnych zawodów, nauczycieli. Każdorazowo stykamy się z indywidualnym charakterem majątku, odbiciem zawodowej specyfiki właścicieli, ale i
ich osobistymi upodobaniami. Istotną wartość poznawczą stanowi nie tylko
same nazewnictwo składników majątkowych, ale także ich wycena. Badacz
kultury materialnej poznaje tu ceny zwierząt domowych, produktów rolnych,
mięsa, warzyw i innej żywności, sprzętów i przedmiotów codziennego użytku,
rzeczy wykwintnych, lekarstw, narzędzi, usług. Biorąc pod uwagę dalszą
użyteczność, praktyczną przydatność, zaskakuje np. niska wycena księgozbioru. Przeprowadził ją nauczyciel szkoły w Szczebrzeszynie. Można przypuszczać, że w większym ośrodku wartość książek nie była by tak nisko
taksowana.
Przy okazji otrzymujemy też wiedzę o prowizjach otrzymywanych przez
uczestniczących w komisji inwentaryzacyjnej osobach, rejenta i jej członków.
Poznajemy też samą procedurę prowadzenia inwentaryzacji.
Celem samym w sobie było opublikowanie inwentarza, z pewnością jednego z ciekawszych na tym obszarze dla 2 ćwierci XIX wieku. Został przez
Archiwum Państwowe w Zamościu zeskanowany, co umożliwiło zdalne skorzystanie dokumentu10.
Tekst inwentarza został tutaj opatrzony przypisami. Dokonano istotnych
kondensacji tekstu. Przede wszystkim pominięto wymagane procedurami powtórzenia, każdorazowe podawanie kwoty słownie i cyfrowo, w naszym oczywiście przypadku nie mające żadnego znaczenia11. Również w treści
„wyszczególnień” zrezygnowano z podawania słownie danych liczbowych oraz
takichż zapisów dni miesiąca. Skrótami zastąpiono pełne nazwy walut: rubel
srebrny – „rs” (w rubryce kwot „r”), kopiejki „kop.” (w rubryce kwot „k”) i
złoty polski (złp). Usunięto również kolejne główki tabel. W ten sposób tekst
stał się bardziej przejrzysty, a przede wszystkim mniej obszerny.
Pewien problem nastręczała pisownia inwentarza. Zmodernizowano ją w
częściowym zakresie, uwspółcześniając przede wszystkim obowiązującą w
XIX wieku formę końcowych zgłosek, zamiast ya – ia i ja (ordynacya – ordynacja). Nie zachowano też używanej w całym dokumencie formy: regent (rejent). Pozostawiono natomiast pisownię innych zaniechanych w języku polskim
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spółgłosek podwójnych w słowach wywodzących się z języków obcych kassa
(niem.), czy summa, mappa (łac.). Trzeba tu zauważyć, iż te formy w inwentarzu też stosowane są nie zawsze konsekwentnie (summa, suma).
Pozostawiono również oryginalną ortografię, nie tam jednak gdzie ma
charakter pojedynczego błędu, lecz konsekwentnie stosowanej pisowni (rądel,
stępel, światków, w kradkę, gróby, bierzący, kołnież), względnie mającej
charakter regionalizmu (piże – pierze, świcący).
Pod tym względem istotnym problemem wychodzącym poza leksykalne
rozważania była pisownia imienia weterynarza Ihne, z uwagi na urzędowy
aspekt tej kwestii. W inwentarzu nieomal przemiennie, stosowano zapis Fryderyk użyty w tytule inwentarza i sięgającą do jego germańskiego pochodzenia
formę Frydrych, jak też rzadko już kompilacja obu – Frydryk.
Sporadycznie zdarzyły się sytuacje, gdy nie możliwe było odczytanie niektórych słów, w tekście oznaczone jako nieczytelne: (ncz). Osobną kwestię
stanowił spis księgozbioru. Prawie wyłącznie były to pozycje w języku niemieckim i dotyczyły głównie zawodowej tematyki zmarłego. Sporządzony
został w języku niemieckim. Podjęta została próba tłumaczenia tytułów. W
spisie po tytule, w nawiasie, kursywą umieszczone zostały takie tłumaczenia.
Biorąc pod uwagę, że w spisie tytuły są nie pełne, zakładając przy tym
możliwość pomyłek podczas spisywania, również tłumaczenia mogą być
nieprecyzyjne, czy niekiedy nawet błędne.
***
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Działo się we Wsi Michalowie do Klemensowa należącej w Okręgu Zamojskim
Guberni Lubelskiej położonej dnia pierwszego / trzynastego12 lutego tysiąc
osiemset czterdziestego czwartego roku.

Inwentarz Majątku
Po zmarłym Fryderyku Ihne, lekarzu weterynarii
sporządzony przez Jana Kantego Kosteckiego rejenta Kancelarii Okręgu
Zamojskiego Guberni Lubelskiej w mieście Szczebrzeszynie pod Nr, 137
mieszkającego, i tamże urzędowanie swe odbywającego, w miejscu na czele aktu
tego wyrażone na wezwanie przybyłem, na skutek delegacji JW prezesa Trybunału
cywilnego pierwszej Instancji Guberni Lubelskiej w dniu 24 stycznia /5 lutego
roku bieżącego Nr 380 wydanej, przy odezwie Sądu Pokoju Okręgu Zamojskiego
pod dniem 28 stycznia /9 lutego roku bierzącego Nr 69 nadesłany w przytomności
wyżej wymienionych żadnemu wyłączeniu niepodległych świadków obecności
Pawła Tarkowskiego pisarza Sądu Pokoju Okręgu Zamojskiego delegowanego
kuratorem w imieniu nieobecnych sukcesorów po Fryderyku Ihne z mocy
reskryptu JW Prezesa Trybunału Cywilnego pierwszej instancji Guberni Lubelskiej
w dniu 24 stycznia/5 lutego roku bierzącego Nr 380 Działającego w mieście
Szczebrzeszynie mieszkającego, tudzież Karola Szyikowskiego oficjalisty13 w
dobrach Stanisława Hrabi Ordynata Zamoyskiego ustanowionego dozorcę nad
pozostałością rzeczonego Fryderyka Ihne przy akcie opieczętowania przez Sąd
Pokoju Okręgu Zamojskiego w dniu 8/20 stycznia roku bierzącego w osobach
Pawła Terkowskiego pisarza i Jana Nepomucena Piekałkiewicza podpisarza
tegoż Sądu sporządzonym we wsi Michalowie w folwarku do Klemensowa
należącym w Okręgu Zamojskim Guberni Lubelskiej mieszkającego obydwóch,
rejentowi znanych, którzy oświadczyli, że ś.p. Fryderyk Ihne lekarz weterynaryi
we wsi Michalowie w folwarku do Klemensowa należącym, w dniu 7/19 stycznia
roku bieżącego zszedł z tego świata bez testamentów i bezdzietnie w stanie
wolnym a jak wiadomo prywatnie Karolowi Szyikowskiemu pozostawił
sukcesorów w państwie pruskim mieszkających14, że zmarły posiada majątek
ruchomy i nieruchomy.
Następnie stawający kurator w imieniu nieobecnych sukcesorów działający
przedstawił biegłego do oszacowania ruchomości Pawła Kurczewskiego15
obywatela w Klemensowie Okręgu Zamojskim Guberni Lubelskiej mieszkającego,
od którego po odebraniu przysięgi w Obrzędzie Katolickim na rzetelność szacowań
się mających przedmiotów czyniący rejent po dopełnionej rezygilacji przez Sąd
Pokoju Okręgu Zamojskiego w osobach Pawła Tarkowskiego pisarza i Jana
Piekałkiewicza podpisarza tegoż Sądu i po przejrzeniu najprzód papierów
przedsięwziął inwentaryzację po ś.p. Fryderyku Ihne w sposobie następującym.
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Nr
Wyszczególnienie

Ruble
Kopiejki

TYTUŁ I
W gotowiźnie
1 Przy opieczętowaniu w dniu 8/20 stycznia roku bieżącego
przez Sąd Pokoju Okręgu Zamojskiego dopełnionym
znaleziona kwota w monecie srebrnej rs 13 kop. 5, którą to
kwotę dopełniający opieczętowanie Sąd Pokoju Okręgu
Zamojskiego oddał Karolowi Szyikowskiemu
ustanowionemu dozorcy pozostałości na zaspokojenie
13 r 5 k
kosztów pogrzebowych Fryderycha Ihne.
2 Przy tymże opieczętowaniu znaleziono list zastawny pod
141790 Litera E z 8 kuponami na złp 200 czyli rs 30,
które Paweł Tarkowski pisarz tegoż Sądu obecnie kurator
spadku po Fryderychu Ihne ten czasowo przy sobie
30 r - k
zatrzymał
3 W dniu dzisiejszym przy rozpoczęciu inwentarza, znaleziono
dwuzłotówkę srebrną
30 k
Suma tytułu I
43 r 35 k
TYTUŁ II
W Numizmatach
4 2 małe pieniążki srebrne z panowania Augusta oraz 4 trojaki
i 2 półgroszki
7,5 k
Suma tytułu II
7,5 k
TYTUŁ III
W srebrze i precjozach
5 3 łyżeczek srebrnych starych ważących łutów 3, oceniono
razem
1 r 25 k
6 Zegarek srebrny kieszonkowy, fabryki Gerod (ncz) z
łańcuszkiem krutkim srebrnym i pieczątka takoż
3r-k
7 Zegar stołowy z alabastrowymi dwoma postumentami czyli
filarkami w krztałcie bramy, bijący godziny i półgodziny z
cyferblatem metalowym
4r-k
8 Zegar szafkowy w postumencie szafkowym za szkłem,
bijący we dwa dzwonki wskazujący godziny i dnie,
mahoniem wykładany
5r-k
9 Łańcuszek tombakowy w ogniu pozłacany, wytarty
10 k
Suma tytułu III
13 r 35 k
TYTUŁ IV
W Garderobie
16
10 Płaszcz sieraczkowy (ncz) podszyty
18 r - k
11 Płaszcz bardzo ciemny sieraczkowy z rękawami
6r-k
17
12 Surdut czarny sukienny kamelotem podszyty, mało używany
6r-k
13 Surdut ciemno brązowy z podszewką kamelotową, używany
3r-k
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Surdut granatowy stary kitajką18 podszyty
Surdut sieraczkowy ciemny watowany
Surdut sieraczkowy barankami ordynaryjnemi białemi
podszyty
Surdut bajowy stary zupełnie zużywany
Peleryna bajowa19 stara
Surdut letni płócienkowy w kratki na bitym dnie
Surdut letni biały stary
Surdut letni orzechowy z podszewką popielatą
Frak ciemno zielony, stary z guzikami żółtemi gładkimi
Frak czarny mało używany z kołnierzem czarnym
aksamitnym
Frak granatowy stary z guzikami żółtemi gładkimi
Spodnie czarne sukienne mało używane
Spodnie ciemno zielone stare
Spodnie granatowe stare
Spodnie sieraczkowe stare
Spodnie sieraczkowe stare
Spodnie koloru stalowego
Spodnie sieraczkowe stare podarte
Spodnie sieraczkowe stare podarte
Spodnie letnie płucienkowe w kradki
Spodnie orzechowe letnie
Spodnie nankinowe20
Szlafrok letni żółty nankinowy
Kamizelka kaszmirkowa czarna
Kamizelka sukienna czarna
Kamizelka sukienna czarna stara
Kamizelka półjedwabna w centki białe
Kamizelka jedwabna koloru orzechowego w kwiatki
Kamizelka jedwabna czarna w deseń
Kamizelka morowa jedwabna
Kamizelka rypsowa żółta z guzikami świcącemi
Suma tytułu

2r-k
1r 50 k
2r-k
60 k
65 k
45 k
60 k
1r-k
60 k
3r-k
60 k
1 r 80 k
60 k
45 k
45 k
30 k
1 r 50 k
5k
15 k
15 k
22 k
60 k
30 k
30 k
15 k
5k
10 k
30 k
30 k
30 k
15 k
54 r 32 k

Do TYTUŁU I
W Gotowiźnie
W tem miejscu notuje się, że we fraku czarnym w kieszeni
przy otaksowaniu Garderoby, znaleziono woreczek w
którym znajdowały się następujące monety.
A. w złocie holenderskim sztuk 89, licząc sztukę po rs
2 kop. 95, uczyni
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B. 2 dukaty holenderskie stare, licząc jeden po rs 2 kop.
85, uczyni
5 r 70 k
C. 1 dukat platynowy
3r-k
D. 4 pruskie imperiały po talarów 10 czyli rs 9, jeden
uczyni
36 r - k
E. 1 mały dukat pruski
2 r 70 k
F. 1 półimperiał rosyjski
6r-k
Suma
314 r 95 k
Na tym czynność dzisiejsza dla spóźnionej pory i dalsza czynność do dnia 4/ 16
miesiąca i roku bieżącego odroczoną została z nadmienieniem, że opisane powyżej
złoto od litery A do litery F w liczbie sztuk 98 w temczasowym zachowaniu
czyniącego Rejenta pozostała. Poczem akt powyższy w przytomności światków
Andrzeja Grau dzierżawcy propinacji i Józefa Żurawskiego officjalisty w
Dobrach Ordynacji obydwóch we wsi Michalowie mieszkających21,
zdziałany stanowiącemu Kuratorowi odczytany, przez niego przyjęty i wraz z
świadkami, dozór utrzymującym, biegłym i rejentem podpisywany został z
pozostawieniem nadal dozoru przy Karolu Szyikowskim, który takowy
dobrowolnie przyjął. [Podpisy]
Działo się w miejscu jak wyżej dnia 4/16 lutego 1844 r. W dniu dzisiejszym jako
terminie z odroczenia wyznaczonym w przytomności kuratora Biegłego Dozorcy
oraz świadków w pierwszym protokole zapisanych, kontynuowana została dalsza
inwentaryzacja pozostałości po ś.p. Fryderyku Ihne, przez czynionego Rejenta jak
następuje.
Dalszy ciąg TYTUŁU IV
W Garderobie
45 Tołub22 barankami czarnemi prostemi pokryty suknem
ordynaryjnym sieraczkowym
2 r 25 s
46 Szlafrok watowy płucienkowy, stary podarty
60 k
47 Płócienne spodnie szare grube
15 k
48 Spodnie nankinowe stare
15 k
49 Szelki rzemienne stare na sprężynach
15 k
50 Szelki bawełniane stare
3k
23
51 2 chalsztuki stare
2k
52 3 pary rękawiczek starych skórkowych
4k
53 Chalsztuki 2 stare podarte
2k
54 Kamizelka materialna granatowa stara
15 k
55 Chustka memtynowa, czarna nowa
50 k
56 Chustka materialna granatowa nowa
15 k
57 Półkoszulek materialny granatowy stary
3k
Suma tytułu IV
58 r 16 k
TYTUŁ V
W Bieliźnie i płótnie
58 20 koszul z płutna domowej roboty stare
1 r 50 k
59 9 prześcieradeł grubych
2 r 50 k
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60
61

Prześcieradeł cienkich płóciennych używanych 8
2r-k
Podszewek płóciennych starych 10 i na poduszkach 3, razem
13
78 k
62 Ręczników domowej roboty, starych podartych 10
15 k
63 Serwet domowej roboty starych 12
75 k
64 Obrus jeden domowej roboty stary
60 k
65 Serweta ponsowa mało używana
50 k
66 Serweta niebieska w ponsowe kwiaty
30 k
67 Chustek od nosa 7 nowych
52 k
68 Chustka fularowa24 od nosa stara
30 k
69 Chustek do nosów 5 używanych
25 k
70 Perkaliku koloru różowego w kwiatki łokci 17
1 r 27,5 k
71 Gaci płuciennych par 5
25 k
72 Maglownik stary zły
2k
73 Fartuch jeden stary
5k
74 Chustka muślinowa ze szlaczkami
7,5 k
75 Półkoszulków perkalowych białych 17
26,5 k
76 Kołnierzy 6 i gors 1
2k
77 Płócienka w kradki łokci cztery
12 k
78 4 kawałki nankinu
3k
79 3 ćwierci łokcia drelichu
3k
80 14 kawałków obrzynków sukna
1k
81 Gatki flanelowe podarte
2,5 k
82 Siennik lniany gruby
20 k
83 Płótna lnianego łokci 46 i pół po kop. 5
2 r 32,5 k
84 Łokci płutna 34 i pół rachując łokieć po kop. 5
1 r 72,5 k
85 Płótna lnianego łokci 46 i pół po kop. 5
2 r 32,5 k
86 Płótna lnianego łokci 48 łokieć po kop. 5
2 r 40 k
87 Płótna bielonego cieńszego łokci 27 i pół po kop. pięć łokieć
1 r 37 k
88 Płótna bielonego cieńszego łokci 37 po kop. 5 łokieć
1 r 85 k
89 Kamizelek pikowych starych dwie
15 k
90 Sztuczka na koszulkę morową
30 k
91 Chustka czarna używana
15 k
Suma tytułu V
25 r 12 k
TYTUŁ VI
W Pościeli
92 Materac o 3 poduszkach włosem wypchany
3 r 20 k
93 Kołdra zielona merynosowa stara
30 k
94 3 poduszki piżem wypchane z naszywkami płucienkowymi
1 r 50 k
95 Dywan stary zły
40 k
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Suma tytułu VI

5 r 45 k

TYTUŁ VII
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

W Meblach
Komoda olszowa bejcowana o trzech szufladach z zamkami
1r-k
6 stołków olszowych słomą wyściełanych razem
1r-k
Łużko olszowe wyginane stare
1r-k
Stolik czarny wytarty sosnowy
60 k
Kanapa olszowa słomą wysłana bez przykrycia
1r-k
Szafa mała sosnowa czarno bejcowana
1 r 50 k
Stolik mały sosnowy
15 k
Toaletka stara olszowa z lustrem
75 k
Kufer zielono malowany z zamkiem okuty
2r-k
Kufer mniejszy skurą kosmatą obity z zamkiem
50 k
Suma tytułu VI
9 r 50 k

Na tem czynność dzisiejsza zalimitowana i dalsza inwentaryzacja do dnia
jutrzejszego godziny dziewiątej z rana odroczona została z nadmienieniem, że
mieszkanie w którym rzeczy po zmarłym pozostałe znajdują się, opieczętowane
zostało. Klucze zaś od niego stawający kurator odebrał, dozór zaś nad temi Karol
Szyikowski stosownie do protokołu pierwszego przyjął. Poczem akt powyższy w
przytomności świadków Andrzeja Grau […] Józefa Żurawskiego […] zdziałany
stawającemu odczytany przez niego przyjęty i wraz z biegłym dozór utrzymującym
oraz ze świadkami i Rejentem podpisany został. [Podpisy].
Działo się to w miejscu jak wyżej dnia 5/17 lutego 1844 r. W dniu dzisiejszym
jako terminie z odroczenia wyznaczonym w przytomności tych samych stron
biegłego dozorcy oraz świadków w pierwszym protokole wymienionych
przedsięwzięta została dalsza inwentaryzacja jak następuje.
TYTUŁ VIII
W różnych rzeczach i żelastwie
106 Żelazko małe mosiężne z dwoma duszkami
30 k
107 Sznyper w pudełku do puszczania krwi z trzema lancetami
50 k
108 Cyrkiel mosiężny
5k
109 Scyzoryk z czterema ostrzami
1k
110 2 brytwanny w czarnych okładkach i jedna stara w
drewnianych okładkach
15 k
111 Instrumenta konowalskie w pugilaresie sztuk 20
3r-k
112 Instrumenta w pugilaresie skórzanym sztuk 24 razem i igieł
3 kabłonkowych
2 r 25 k
113 Piłka angielska w oprawie stalowej
15 k
114 Lancet do puszczania krwi pilnik świderek
3k
115 Maszyna do ucinania ogonów przy anglizowaniu koni
60 k
116 Żelaz 4 do wypalania numerów końskich
5k
117 Żelaz do sprawiania koni
5k
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Nóż do kajstrowania koni
Kluba do kajstrowania koni żelazna
Puszczadło do krwi z trzema lancetami
2 scyzoryki jeden w białych drugi w czarnych okładkach
Brzytew w futerale i druga bez futerału, trzecia w futerale
ordynaryjnym
Wazki do ważenia dukatów w futerale
Para ostróg żelaznych
2 pieczątki mosiężne
Latarka blaszana składana
Lusterko małe składane
3 pilniki
Sprężyna od zegara złamana
2 stare (ncz) a jeden lepszy
4 szczotek starych
Tabakierka szkocka drewniana
4 stare pugilaresy skórzane
Grzebień składany
Tabakierka okrągła
Marmurek czarny
Pulares krzyżową robotą na tle białym
Pulares na kanwi popielatej
Nożuw do maszyny sieczkarni w kawałkach 44
Rapcuch kompletny z 7 sztuczkami w pudełku
Szczypce do ognia stare
2 dłuta i pilnik
2 strzemiona żelazne
Zawiasy francuskie do drzwi par 6
Zawias prostych sztuk 4
Podkow starych sztuk 17
Żelastwa różnego w kawałkach
Piłka ręczna mała
Baty 3 plecione
Kapelusz jeden w pudełku a drugi bez pudełka
6 mapp i jedna mała
Korków z pudełkiem
Pantofli krzyżową robotą stare
Butów kapeluszowych obszytych skórą para
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3k
15 k
15 k
15 k
40 k
1k
15 k
1k
5k
3k
4k
3k
3k
3k
3k
15 k
3k
2k
1k
15 k
5k
30 k
1r-k
2k
3k
6k
15 k
12 k
9k
5k
5k
30 k
5k
6k
7k
5k
15 k
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155
156
157
158

Butów starych para juchtowych
Butów para mało chodzonych
Buty ciżmy podszycie mało używane
Tłumoczek skurzany stary

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Młynek stary do kawy
2 kaszkiety jeden pluszowy mało używany, drugi stary
Koszałka z rogożyny stara
Kałamarz i piaskowniczka drewniane
Jębryczek blaszany
Puszka stara blaszana i pudełko takież
Puszka mała czerwona blaszana
Tabliczka grafitowa
Grzebień stary gęsty biały
Ufnali do kucia koni kop 7 i pół
Katedr z gumolastyki do puszczania uryny konia
Suma tytułu VII

15 k
1r-k
60 k
15 k
5k
50 k
1k
3k
1k
3k
2k
3k
1k
22,5 k
15 k
14 r 27,5 k

Na tym czynność niniejsza zalimitowana została a dalsza inwentaryzacja
odroczona z nadmienieniem, że dozór nad pozostałością Karol Szyikowski na
dalszy czas przyjął i mieszkanie na powrót opieczętowano i klucze od niego
kurator stawiający odebrał po czem akt powyższy w przytomności świadków w
powyższym protokole zapisanych, z działem stawiającemu przeczytany przez
niego przyjęty i wraz z dozorcą biegłym, świadkami tudzież rejentem podpisany
został. [Podpisy]
Działo się w miejscu jak wyżej dnia 5/ 17 lutego 1844 r. o godzinie trzeciej po
południu. W dniu dzisiejszym jako terminie z odroczenia wyznaczonym w
przytomności tych samych stron biegłego dozorcy oraz świadków w powyższym
protokole wymienionych przedsięwzięta została dalsza inwentaryzacja jak
następuje.
TYTUŁ IX
W inwentarzu żywym
170 Klacz brudno kasztanowata źrebna lat 9 mająca
15 r - k
171 Klacz brudno kasztanowata źrebna lat 7 mająca
15 r - k
172 Krowa czerwona cielna lat 12
5r-k
173 Krowa siwa lat 5
6r-k
Suma tytułu IX
41 r - k
Na tym czyniący Rejent wraz z kuratorem zajęli się zbieraniem różnych efektów w
spiżarni i na górze znajdujących się a do tytułu ósmego zaliczających. Na czym
czynności dzisiejsze dla nadchodzącej pory wieczornej zalimitowano i dalsza
inwentaryzacja do dnia 10/22 bieżącego miesiąca i roku odłożona została z
nadmienieniem, że całkowita pozostałość przez delegowanego kuratora
opieczętowana pozostała i klucze od niej odebrał z pozostawieniem nad nią dozoru
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Karolowi Szyikowskiemu. Poczem akt powyższy w przytomności tych samych
świadków co i w pierwszych protokołach zdziałany stawiającym przeczytany przez
niego przyjęty i wraz z Biegłym Dozorcą, świadkami tudzież rejentem podpisany
został z tą wzmianką, że Kurator Paweł Tarkowski pisarz Sądu Pokoju okręgu
Zamojskiego list zastawny na złp 40 Litera E z uznania kuponami czyniącemu
rejentowi złożył z odebrania którego czyniący Rejent kwituje a następnie […]
Tarkowski na konto kosztów podróży, dyet, obsigilacji i resigilacji łącznie z
innemi kosztami czerwonych złotych 20, 6 groszy czyli rs 60 od czyniącego rejenta
monetą odebrał i z tych go kwitował. Przeczytano i podpisano. [Podpisy]
Działo się to w miejscu jak wyżej dnia 10/22 lutego 1844 r. W dniu dzisiejszym
jako terminie z odroczenia wyznaczonym w przytomności tegoż samego Kuratora
Biegłego Dozorcy oraz świadków w pierwszym protokole zapisanych
kontynuowana została dalsza inwentaryzacja pozostałości po ś.p. Frydrychu Ihne
przez czyniącego rejenta jak następuje.
Dalszy ciąg TYTUŁU VIII
174
175
176
177

182
183
184

Słoniny funtów 78 rachując funt kop. 5
Sadła funtów 21 funt po kop. 5
Masła garczek kwart 2 i pół
Smalcu topionego wieprzowego garczek blisko garca
trzymający
Wilki żelazne stare do ognia
Garnek żelazny stary rozbity
Siekiera z toporzyskiem dobra
(ncz) żelaza z trzech sztab całych a jednej w kawałku
składający się funtów 30
Tygielek żelazny z rączkami
Tygielek żelazny z nużkami trzema lany nie wybielany
Tygielek mały żelazny lany wybielany z pokrywą

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Rądel mały miedziany z rączką takiż bez pokrywy
Garnek żelazny wybielany z pokrywą
Garnek mniejszy takiż pobielany
Garnek mniejszy takiż z pokrywką
Garnek mały z pokrywą
Dwa garnuszki małe pobielane bez pokrywek
Patelnia i brytwanna blaszane stare
Łopatka do ognia stara żelazna i pogrzebacz takiż
Rożen i siekacz żelazne
Tacka stara blaszana
Żelazko mosiężne stare z dwoma duszami żelaznemi
Moździerz mosiężny pękaty z tłuczkiem żelazny
2 lichtarze mosiężne

178
179
180
181
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3 r 90 k
1r5k
30 k
40 k
30 k
1k
15 k
75 k
15 k
10 k
6k
35 k
15 k
10 k
10 k
7k
6k
5k
3k
5k
1k
1r-k
10 k
12 k
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198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

2 lichtarze cynowe stare
Łopatek dwie drewnianych na końcu kute żelazem
2 motyki żelazne stare
Widły stare żelazne
Tranżelka25 rzemienna z wędzidłami
Charapnik26 do polowania
3 świec woskowych
Miednica drewniana lakierowana
4 dłuta żelazne
4 szle bez postronków
9 kawałków rzemienia
Piecyk do palenia kawy żelazny

(ncz) żelazna
Kopyść do powideł drewniana
6 łyżek najzylbrowych27 starych
6 łyżek blaszanych żułtych
Nożów 4 i widelców 5 oraz nóż kuchenny stary
Tacka blaszana stara
Szczypce popsute
Pięć łyżeczek połamanych cynowych
Chusteczka płócienkowa stara
Kawałków starego żelastwa koszyk
2 brytwanny stare żelazne
2 kawałków sznurów do bielizny
2 karafek szklanych oraz kieliszek i solniczka takaż
Wanienka drewniana
6 faseczek różnej wielkości
Tacka z grochem
Dzieża z nakrywką
Konewek 2 szkopków 2 i 1 faseczka
2 beczek kapuścianych starych
Zolnik28 stary balijka bez dna i dzieżka takaż bez dna
3 szafliki stare
Dwie miedniczki i szkopek oraz konewka
Faseczka z wiekiem
Niecki
Maglownica bez wałka
Wałek do ciasta
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2k
2k
2k
8k
15 k
15 k
5k
15 k
4k
15 k
4k
6k
6k
1k
60 k
6k
7k
2k
1k
2k
5k
5k
2k
3k
6k
5k
12 k
7k
5k
5k
15 k
10 k
8k
15 k
8k
1k
1k
2k
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
251*29
252
253
254
255
256
257
258

Przetak
1k
Koc niebieski czyli dywanik
45 k
Poduszka skurzana włosem wypchana
5k
Skurka cielęca niewyprawna
5k
Szafarnia na zawiasach żelaznych
1r-k
2 beczki kapusty kwaszonej, razem z beczkami
60 k
Tacka, ze szczypcami staremi
1k
Magiel stary zły z wałkiem
90 k
Talerzy fajensowych 5
5k
2 masielniczki jedna fajensowa, druga szklana,
8k
2 pary filiżanek ze spodkami i 2 kubki bez uszów
8k
2 garnuszki żółte jeden stłuczony
5k
Jębryczek z różowymi kwiatami
3k
Kufelek szklany biały
5k
Garnuszek fajensowy biały
2k
Imbryk fajensowy do arbaty
6k
Kałamarz i piaseczniczka szklane
1k
Sanie z pudłem stare
75 k
Bryczka stara z osią złamaną nie kryta okuta
3r-k
Fasa słomiana z cebulą której korcy 2 razem
60 k
Fasa słomiana stara
10 k
2 półszorki rzemienne stare z lejcami i kantarami w miejscu
nosów sznury
50 k
Mąki razowej żytniej garcy 12
18 k
Butelek szklanych różnych dużych i małych sztuk 240
1 r 20 k
Suma
36 r 39,5 k

Na tym czynność dzisiejsza dla nadeszłej pory wieczorowej zalimitowano i dalsza
inwentaryzacja do dnia dwunastego/dwudziestego czwartego bierzącego miesiąca i
roku godziny dziewiątej z rana odroczoną została. Dozór nad pozostałością opisaną
i opisaniu się jeszcze mającą Karolowi Szyikowskiemu oddaną, takowy przyjął po
czym akt powyższy w przytomności świadków w powyższym protokole
zapisanych z działami stawiającemu przeczytany przez niego przyjęty i wraz z
dozorcą biegłym oraz świadkami i rejentem podpisany został z nadmienieniem, że
pomieszczenie w którym rzeczy złożone znajdują się opieczętowano i klucze od
niego kurator odebrał. [Podpisy]
Działo się w miejscu jak wyżej. Michalów 1844 roku. W dniu dzisiejszym jak w
terminie z odroczenia w przytomności tegoż samego kuratora i Biegłego Dozorcy
oraz świadków na końcu tego aktu wymienionych czyniący została dalsza
inwentaryzacja pozostałości po ś. p. Frydrychu Ihne przez czyniącego rejenta jak
na wstępie.
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TYTUŁ X
W Bibliotece
259 Pomysły do filozofii dziejów rodzaju ludzkiego przez
3
Herdera
1 r 50 k
260 Zbiór wierszy Kazimierza Jaworskiego 1821 r.
1
5k
261 Chirurgia Józefa Czekierskiego z 1817 r. w Wilnie
3
75 k
262 Handbuch der Veterinärchirurgie (Podręcznik chirurgii
1
weterynaryjnej) von J. T. Dieterich 1825 r. w Berlinie
30 k
263 Pferdewissenschaft (Nauka o koniu) von Johan Georg
1
Naumann Berlin 1815 r. W jednej książce dwa tomy
20 k
264 Pathologie und Therapie (Patologia i terapia) von J. T.
1
Dieterich Berlin 1828 r.
20 k
265 Magazin für die gesamte Tierheilkunde (Magazyn dotyczący 25
stomatologii zwierząt) od roku 1835 do 1840 kompletny i z
roku 1841 jeden tom Jan Gurlt und Dr. E Hertwig
3 r 25 k
266 Geographie nach den neuesten Friedensbestimmungen
1
15 k
(Geografia według najnowszego traktatu pokojowego) von
Cannabich w dwóch częściach Ilmenau 1832 r.
267 Die Bibel oder die ganze Heilige Christ (Biblia lub Pismo
1
30 k
Swięte) Martin Luther Leipzig
268 Die krankheiten der menschlichen Auges (Choroby oka
1
ludzkiego) von dr. Karl Heinrich Weller Wien 1831 r.
15 k
269 Handbuch der gesammten gerichtlichen Thierarzneikunde
1
(Podręcznik całego sądownictwa ...) von J. E. Weith Wien
1836 r.
15 k
270 Wykład fizyki przez Jana Kantego Krzyżanowskiego w
1
Warszawie 1828 r.
15 k
271 System der theoretischen und praktischen Thierheilkunde
1
(System teorii i praktyki okulistycznej) Johann David Busch
30 k
Marburg 1816 r.
272 Rozmowy polsko rossyjskie Warszawa 1836 r.
1
5k
273 Handbuch der vergleichenden anatomie der Ileus
1
sȁugethiere (Podręcznik anatomii porównawczej
niedrożności) von dr. Gurlt Berlin 1822 r.
15 k
274 Opisanie żołtej febry dla lekarzów i chirurgów w niemieckim 1
i polskim języku w Wiedniu 1805
2k
275 Opis gospodarstwa trzypolowego przez Elavera 1829 r. w
1
Warszawie
5k
276 Abhandlung von Augenkrankheiten (Traktat o chorobie
1
oczu) von Boercharg 1759 r.
10 k
277 System der praktischen Heilhunden (Praktyczny system
3
leczenia psów) von D. Christof Wilchelm Hufelaud Jena
und Leipzig 1805 i 1818 r.
30 k
278 Der entblösste Apollonius: dargestellt aus neuern Magiern
1
von einem Freunde der Natur, mit Illuminierten Kupfern
(Podręcznik do naturalnej magii z podświetlanymi
rycinami). Breslau und Leipzig 1794 r.
5k
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279 Grundlinien der Tierarznei (Elementy leku zwierząt ...) mit
Kupfertafeln D. W. Domeur 1804 i1805 r.
280 Brugnones Werk von der Zucht der Pferde, Esel und
Maultiere (Praca o hodowli koni, osłów i mułów) von
Guttfried Fechner mit M. G. Stumpf Prag 1790 r.
281 Lehrbuch der Veterinär (Podręcznik weterynarii...)
Wundenrzneykunst von Seyffert Prag 1820 r.
282 Annalen der leidenden Menschheit in zwanglosen Heften
(Dzieje cierpiącej ludzkości w dwu zeszytach) 1796 1799
1800 r.
283 Von Soldaten und der nationale Tapferkeit in Europa
(Żołnierze i ich odwaga narodowa w Europie) 1786 r.
284 Anfangsgründe der Wundarzneikunst (Podstawy sztuki
leczenia ran). Göttingen 1786 r. część druga
285 Chirurgische Pharmakologie (Farmakologia chirurgiczna)
von Joseph Jakob Plenks Wien 1786 r.
286 Handbuch der Zoopharmakologie für Tierärzte (Podręcznik
farmakologii dla lekarzy weterynarii) von Chr. Razeburg
Berlin 1801 r.
287 Operationstechnik für Tierärzte (Technika operacji
weterynaryjnych) von CH. Heinrich Th. Schregeris 1803 r.
288 Die Arithmetik mit der gemeinen Feldmesskunst
(Artymetyka pomiarów powierzchni) Leipzig 1832 r.
289 Berichte Beiträge zur praktischen und gerichtlichen
Thierarzen Kunde (Praktyczne i prawne wskazówki do
pisania podań) von Joh. Her. Sander Berlin 1810 r.
290 Abhandlung über die gefährlichen Krankheiten der Hunde
(Niebezpieczne choroby psów) Von Her. Wallinger Wien
1818 r.
291 Grundriss der Logik (Podstawy logiki) von Jakob Friedrich
Fries Heidelberg 1827 r.
292 Moralische Briefe zur Leitung des Herzens (Listy
moralne…) Wien 1766 r.
293 Therapie oder praktische Heilverfahren bei fieberhaften
Krankheiten (Terapia lub praktyczne środki w chorobach
gorączkowych) von Hiers Walduinger 1819 r.
294 Vollständige zur Lacke Kunst Ilmenau 1825 r. von Christian
Friedrich Gottlieb Thon
295 Sammlung deutscher Beispiele zur bildung der stils
(Kolekcja niemieckich przykladów tworzenia stylu…)
Wien 1807 r.
296 Schultz Gemeinnütziger Kenntnisse und Wissenschaften
(Bezpłatna wiedza i nauka) z roku 1831 cztery zeszyty i z
roku 1832 trzy zeszyty Leipzig und Warschau
297 Lehrbuch der alten Staaten und Völker-Geschichte
(Podręcznik starożytnych państw i historii narodów) Wien
1808 r.
298 Allgemeine Haushuttungs und Landeswissenschaft von
einer gesellschaft in England Hamburg und leipzig 1763 i
170

1
5k
1
5k
1
5k
4
15 k
1
1

22 k
2,5 k

1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
5k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
5k
1
2,5 k
1
5k
8
15 k
1
2,5 k
4
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1764

15 k

299 Die Rüben zuckerfabrikation in Frankreich (Produkcja
cukru z buraków we Francji) von Ludwig Gelt 1836 r.
300 Der Sonntagsgast (Gość niedzielny) od nr 1 do nr 37 z roku
183730.
301 Anweisung zur Befertigung … (Instrukcja do produkcji…)
Leipzig 1836 r.
302 Der Hufbeschlag ohne Zwang (Podkowa bez przymusu) von
Konstantin Balassa Wien 1828 roku
303 Deutsche Sprachlehre (Nauczanie j. niemieckiego) von
Friedrich Splittegarb Halle und Berlin 1809 r.
304 Hȕfe der Pferde (Kopyta koni) von Johan Langenbacher
Wien und Triest 1818 r.
305 Grundriss der Kräuterkunde zu vorlesungen entworfen
(Podstawowy planu wykładów z zielarstwa) von Karl
Ludwig Wildenow Berlin mit 10 kupfern 1810 r.
306 Hinterlassene Werke Friedrichs II König von Preussen
(Dzieła pozostałe po Fryderyku II królu Prus) Wien 1789 r.
307 Lehrsätze aus der Physiologie des Menschen (Twierdzenia z
fizjologii człowieka) von D. Georg Prochaska Wien 1810 i
1811 r.
308 Grundrisse der Pharmazie (Podstawy farmacji) von Ch.
Friedrich Buchotz Erfurt 1819 r.
309 Allgemeine Grundsätze der Buchkunst mit kupfern (Ogólne
zasady sztuki z miedziorytami) von Sigismund Friedrich
Hering Berlin 1804
310 Pathologie und Therapie (Patologia i leczenie)
Johan von Raimann Wien 1831 r.
311 Handbuch der Veterinarkunde (Podrecznik weterynaryjny)
von Johann Emanuel Weith Wien 1817 r.
312 Wörterbuch zur kleinen grammatik (Mały słownik
gramatyki) Wien 1807 r.
313 Der nützlich schöne hausgarten (Przydatny piękny domowy
ogród) von Rebbien Leipzig 1837 r.
314 Handbuch der praktischen Arzneimittellehre (Instrukcja
praktycznej farmakologii) von August Ryss Wȕrzburg 1818 r.
315 Wilhelm Thomas Raynals Fhilosophische und politische
Geschichte der Besitzungen und Handlung der Europäer in
beiden Indien (Filozoficzna i polityczna historia posiadłości
i działań Europejczyków w obydwu Indiach) od roku 1783
do 1787 r.
316 Leopold der Menschenfreund (Leopold Filantrop)
Warschau 1792 r.
317 Handbuch der Chirurgie (Podręcznik Chirurgii) von
Maximilian Joseph Chelbus Wien 1829 i 1830 r.
318 Institutio ad eloquentiam (Szkolenia elokwencji)
Vindobonae 1816 r.
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319 Theoretischen als praktischen Arzneimittellehre (Teoria i
praktyka nauki medycyny) von Dieterisch
320 Vollständiges Handbuch der praktischen Pferdearznei kunst
(Kompletny poradnik sztuki leczenia konia) von karl Will.
Ammon. W jednej książce dwa tomy.
321 I. E. Lankhardser Des Feldzugs gegen Frankreich
(Kampania przeciwko Francji) Leipzig 1796 r.
322 Pathologie und Chirurgie (Patologia i chirurgia) von
Bernard Anton Greve Ottenburg 1816 r.
323 Dialogen des Diogenes von Sinope (Dialogi Diogenesa z
Synopy) Leipzig 1769 r.
324 Gedichtsammlung (Zbiór wierszy) von August Hartung
1818 r.
325 Grundriss der allgemeinen Pathologie (Zarys patologii
ogólnej) von Emanuel Weith Wien und Triest 1813 r.
326 Abriss der Kräuterkunde (Zarys zielarstwa) von Emanuel
Weith Wien und Triest 1813 r.
327 Bruchstücke über wilde-, halbwilde-, Militär- und
Landgestüte (Hodowla dzikich i półdzikich w stadninach
wojskowych i państwowych) von Johann Gottlieb Wolstein
Wien 1786 r.
328 Anleitung zur lateinischen Sprache (Wprowadzenie do
nauki języka łacińskiego) Wien 1790 r.
329 Satirische Blätter (Listki satyryczne) von Janus Eremita
Halmstadt 1798 r.
330 Uber gestüte (o stadninach) von Hieronimus Waldinger
Pesth 1814 r.
331 Anweisung zur Destillierkunst und Likörfabrikation
(Instrukcja sztuki destylacji i wytwarzania likieru) von (ncz)
1833 r.
332 Anleitung dem rindnviech und den Pferden (Instrukcja do
bydła i koni) von Bojanus Riga
333 Anleitung zur Rechnungskunst (Podręcznik do
rachunkowości) Lemberg 1830
334 Lungenseuche der Kinder (Choroby płuc u dzieci) von I. F.
Dieterisch Berlin 1821 r.
335 Ludwig Hünersdorff Anleitung zu der natürlichsten und
leichtesten Art Pferde ab zwrichten (Naturalna i łatwa
sztuka trenowania koni) 1818 r.
336 Augenentzündung bei Pferden (Zapalenie oczu u koni) von
Ammon Ausbuch 1807 r.
337 Johannes Arndts Wahrens Christenthum (Prawdziwe
chrześcijanstwo) Berlin 1831 r.
338 Geistliche Gesänge (Śpiewnik duchowy) Berlin 1834 r.
339 Cztery książki ewangielickie do nabożeństwa bez tytułów
340 Pięć broszurek niemieckich
172

1
5k
1
5k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
1,5 k
1
1,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
1
2,5 k
2,5
1
1
4
5

5k
5k
5k
1,5 k

Inwentarz majątku po zmarłym w 1844…

341

Unterweisung Naturkunde zum erster Unterricht der Jugend 1
(Wstęp do nauczania przyrody dla młodzieży) von J. Ch.
Nicolai Halle und Berlin 1809 r.
1,5 k
342 Aussichten in diese Welt (Spojrzenie na obecny świat) von
M. A. Danneit 1772 r.
1,5 k
343 Trzy niemieckie gramatyki stare dawne
3
1,5 k
344 Książka o poznawaniu koni bez tytułu
1
1,5 k
Suma 140 tytułów
11 r 86,5 k
Na tem czynność dzisiejsza dla spóźnionej pory wieczornej zalimitowana i dalsza
inwentaryzacja do dnia 17/29 lutego roku bieżącego odroczona. Poczem akt
powyższy w przytomności świadków Andrzeja Grau […] i Józefa Żurawskiego
[…] stawającemu kuratorowi odczytany przez niego przyjęty i wraz z Biegłym
Dozorcą Swiadkami i rejentem podpisany został. A w dniu 14/ 26 lutego roku
bieżącego zalimitowany z jednym parafem razem podpisane. [Podpisy]
Działo się w miejscu jak wyżej dnia 17/29 lutego 1844 roku. W dniu dzisiejszym
jak w terminie z odroczenia wyznaczonym w przytomności tegoż samego kuratora
i Biegłego oraz świadków na końcu aktu tego wymienionych czyniący Rejent
przedsięwzioł dalszą inwentaryzację jak następuje.
TYTUŁ XI
W warzywie i sprzętach
345 Kartofli większych i mniejszych korcy 26, korzec po kop. 5
1 r 30 k
346 Buraków czerwonych korzec 1
5k
347 Buraków korzec 1 i pół
8k
348 Derek 2 z sukna siwego starych
15 k
349 Płużek bez żelaza
3k
350 Ul na pszczoły z desek
15 k
351 Ławek 2 prostych
5k
Suma tytułu XI
1 r 81 k
TYTUŁ XII
W aktywach pewnych
352 Stosownie do rewersu prywatnego na dniu 20/ 9 sierpnia
1835 roku na papierze bez stępla wydanego stemplem kop. 7
i pół i karnym kop. 90 obłożonym należy się zmarłemu
Frydrychowi Ihne od W. Korhalskiego
15 r - k
353 Na mocy dokumentu w dniu 19 sierpnia 1835 roku w
Landzbergu przez Karolinę Moeglin Fechling M. Fechling i
Dorotę Korhalską na papierze bez stępla wydanego znajduje
się u nich w depozycie (ncz) Frydrycha Ihne złożona summa
talarów 150 czyli rs 135, 13 sztuk dukatów holenderskich
czyli rs 39, dwa pierścienie złote wartości talarów 15 czyli rs
13 kop. 50, oraz szal biały i łańcuch złoty, których wartość w
dokumencie powyżej z daty powołanym nie jest oznaczona
187 r 50 k
354 Wedle zanotowania na liście Korzynkowej31 bez daty
pisanym, tenże Frydrich Ihne w dniu 8 stycznia 1840 roku
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pożyczył rzeczonej Korzynkowej

7 r 50 k

355 Wojciech Łączkowski w Klemensowie zamieszkały,
przyznał, że za kupioną lampę winien jest Frydrychowi Ihne.
Nadmienia się, że Wojciech Łączkowski kwotę złożył
4 r 50 k
356 Od Karola Szyikowskiego w Michalowie mieszkającego
równie na mocy własnego przyznania należy się zmarłemu
Frydrychowi Ihne. Karol Szyikowski na ręce czyniącego
Rejenta złożył
8 r 25 k
357 Wedle zanotowania w pugilaresie przez zmarłego
Fryderycha Ihne w dniu 9 maja 1835 roku należy się od tejże
6r-k
358 Na tejże samej karcie ołówkiem zapisał ś.p. Frydrych Ihne,
że w dniu 9 Junii (czerwcu) 1842 roku pożyczył
Horodyńskiemu w Gorajcu Okręgu Zamojskim
mieszkającemu
2 r 25 k
359 Podobnież wedle zanotowań ołówkiem przez zmarłego
Frydrycha Ihne Andrzej Grau z Michalowa w roku 1838
winien pozostał zmarłemu za 6 korcy kartofli po kop. 75 za
korzec rachujac
4 r 50 k
360 Na mocy podania Karola Szyikowskiego należy się
zmarłemu Frydrychowi Ihne zaległej pensji z Kasy
Ordynacji Zamojskiej kwota rs 197 kop. 10 że zaś z kwoty
pomienionej na mocy upoważnienia Sądu pokoju Okręgu
Zamojskiego uskuteczniającego opieczętowanie majątku po
Frydrychu Ihne na koszta pogrzebu z tejże kasy w
Zwierzyńcu będącej odebrał Karol Szyikowski kwotę rs 90
pozostaje zatem w tejże kasie summa należna Frydrychowi
Ihne
107 r 10 k
361 Za kontraktem urzędowym w dniu 13/25 czerwca 1842
przed Serafinem Konwickim Rejentem Kancelarii Ziemskiej
Guberni Lubelskiej zawartym zmarły Frydrych Ihne własną
swoją część dóbr Babina litera C w Okręgu i Guberni
Lubelskiej położonych wydzierżawił Henrykowi Wagner na
lat pięć od dnia 12/24 czerwca roku 1842 roku rocznie za
summę rs 300 w ratach półrocznych z góry na święty Jan
Chrzciciel i na nowy rok przez ciąg dzierżawy opłacać się
mającą. Stosownie zatem do paragrafu pierwszego kontraktu
z daty powołanego należy się od dzierżawcy Henryka
Wagner czynszu za ratę na nowy rok 1844
150 r - k
Suma tytułu XII
492 r 60 k
TYTUŁ XIII
W nieruchomości
362 Stosownie do kontraktu urzędowego przed Serafinem
Konwickim rejentem Kancelarii Ziemiańskiej Guberni
Lubelskiej w dniu 8/ 20 listopada 1841 roku zawartego ś.p.
Frydrych Ihne nabył od Józefa Tyszarskiego część dóbr
Babina Litera C w okręgu i Guberni Lubelskiej położonych
za sumę rs 6 tysięcy z obowiązkiem zapłacenia przekazanym
wierzycielom hipotecznym w ogóle sumy rs 4873 kop. 2.
Gdy zaś w papierach pozostałych żadnych dowodów na
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zapłacenie powyższej wierzytelności nie znaleziono, nabyta
zaś część Babina przez Ihnego znajdzie się w Okręgu
Lubelskim gdzie inwentarze majątku przez rejenta
właściwego Okręgu sporządzony będzie a następnie
wyjaśnienie tej okoliczności nastąpi przeto spłacona tylko
przy kontrakcie powołanym do uzupełnienia szacunku
ugodzonego przez ś.p. Ihnego suma której tenże Ihne przez
Tyszarskiego pokwitowany, został w tem miejscu
zamieszcza się
1116 r 78 k
Suma tytułu
1116 r 78 k
ciąg dalszy tytułu XII-go
492 r 60 k
w aktywach pewnych (z przeniesienia)
363 Rezolucja Administracji Dóbr Ordynacji Zamojskiej pod
dniem 7 czerwca 1839 roku do No 10238 wydana mocą
której wzywa zmarłego Fryderyka Ihne aby sumę kapitalną
złp 5 tysięcy 500 czyli rs 825 wraz z procentami po pięć od
sta od dnia 15 czerwca 1827 roku do dnia 22 września 1838
roku to jest za lat 17 i dni 99 w sumie złp 3 tysiące 909
groszy 17 czyli rs 464 kop. 93 i pół a zatem w ogóle złp
8599 groszy 17 czyli z Kasy Ordynacji głównej natychmiast
odebrał
1289 r 93,5 k
364 Powtórne wezwanie tejże Administracji Dóbr Ordynacji
Zamojskiej pod dniem 23 lipca 1839 roku do No 478
wydane zawiadamia Ihnego, że jeżeli asygnowanego sobie
powyżej cytowaną rezolucją kapitału z procentem z Kasy
Głównej nie odbierze takowej, na koszt i ryzyko jego do
Banku polskiego odesłanym będzie.
Stosownie do listu przez matkę, siostra zmarłego Frydrycha
Ihne w dniu 6 października 1842 roku z Landzbergu
pisanego i drugiego listu przez brata Ernesta bez datty,
należy się zmarłemu Ihne z tytułu spadku po bracie jego
Adolfie talarów 180 czyli
162 r - k
Suma aktywów pewnych
1943 r 53,5 k
TYTUŁ XIV
W papierach
366 List pod dniem 4 września 1841 roku przez szwagra Augusta Schäfera
pisany, którym donosi zmarłemu Ihne, że kupił dla niego kawał gruntu i
dał zadatek jeżeli chce takowy kupić aby przyjechał do zgody.
367 List pod dniem 4 kwietnia 1840 roku przez matkę pisany, którym donosi
zmarłemu, że dom w Landzbergu sprzedała i żąda aby Ihne na zapłaconą
mu schedę z domu tego odebrał urzędowy rewers gdyż wydane przez
niego i siostrę jego pokwitowanie zaginęło.
368 List matki z Landzbergu bez wyrażenia daty i roku w miesiącu maju do
zmarłego Frydrycha Ihne pisany którym donosi mu, że rzeczy jego
znajdują się w bezpiecznym schowaniu.
369 Rezolucja sądu w Landzbergu pod dniem 17 sierpnia 1827 roku wydana
do No. 958 zawiadamia zmarłego Frydrycha Ihne, że majątek swój może
odebrać lecz o zniesieniu nad nim aresztu udać się winien do wyższego
sądu.
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370 Kopia rezolucji komisji specjalnej pod dniem 9 sierpnia 1827 roku No 436
wydana zawiadamiająca Ihnego, że konfiskata majątku jego z powodu nie
stawienia się do spisu wojskowego zmieniona została.
371 List matki i siostry zmarłego Ihne z Landzbergu dnia 25 września 1834
roku datowanym którym zapytują się Ihnego co mają robić z rzeczami
jego, które u nich zostawił gdyż przez dłuższe leżenie zepsuciu ulec mogą.
372 List matki Ihnego z Landzbergu 11 listopada 1828 roku pisany, którym mu
donosi że 143 talary przez niego nadesłane odebrała i zarazem zapytuje go
co z rzeczami jego ma zrobić czy ich mają przysłać lub też żeby po nie
przyjechał.
373 List brata Ernesta z Berlina 8 stycznia 1838 roku datowanym, którym
donosi zmarłemu Ihne bratu, że majątek po bracie ich Adolfie składa się z
750 talarów czyli rs 675.
374 Kopia poświadczenia przez sąd ziemski w Landzbergu dnia 29 marca 1824
roku w której wykonano że z majątkiem po ojcu zmarłego Ihne przypada
na jedną głowę po talarów 341 groszy 40, czyli rs 303 kop. 97.
375 Do windykacji spadku po ojcu Ihnego kopia plenipotencji bez daty na
osobę Jana Fechling przez zmarłego Ihne udzielona.
376 List Ernesta brata zmarłego Ihne z Berlina 8 września 1836 roku
datowanym, którym donosi mu, że majątek po bracie ich Adolfie po
potrąceniu długów i kosztów pogrzebu wynosi talarów 587 czyli rs 528
kop. 30.
377 List siostry zmarłego Ihne 1 stycznia września 1835 roku w Landzbergu
datowany bez wyrażenia imienia piszącej w którym donosi bratu o
rzeczach pozostałych po Adolfie.
378 List Korhalskiego 11 stycznia 1839 roku w Berlinie datowany mocą
którego usprawiedliwia się zmarłemu Ihne dlaczego mu kwoty 100 złotych
czyli rs 15 do tej pory nie oddał.
379 List matki datowany w Landzbergu 16 bez wyrażania miesiąca i roku,
którym zawiadamia zmarłego Ihne syna swego, że dom po ojcu sprzedała
za sumę talarów 2 tysiące 400 czyli rs 2 tysiące 160.
380 Umowa prywatnie na papierze bez stępla w dniu 1 lipca 1842 roku w
Gorajcu spisana mocą której Narcyz Horodeński przyznaje, że od
zmarłego Frydrycha Ihne wziął owiec matek klassy drugiej sztuk 5
wartujące złotych 200 czyli rs 30 i matek klassy trzeciej sztuk 5 wartości
złp 120 czyli rs 18 z przyrzeczeniem utrzymywania bez płatnie
pomienionych owiec jak niemniej i przychówek od nich gdyby się okazał
bez pretensji utrzymywać albo zobowiązał się nawzajem zmarły Frydrych
Ihne zobowiązał się za tę dogodność przekonywując się niekiedy osobiście
o stanie zdrowia swoich owiec w razie ulegnięciu ich słabości i
Horodeńskiego owcami przepisywać lekarstwa. Medykamenta zaś dla
owiec swych Horodeński a dla owiec Ihnego tenże Ihne własnym kosztem
zakupywać będzie. W końcu zaś umowy powyższej, znajduje się dopisek
przez Horodeńskiego i Ihnego podpisany poświadczający że Horodeński
odebrał owce Ihnego pod następującymi numerami, klassy drugiej 1433,
231, 1456, 1587 po lat cztery i 1018 lat sześć, klasy trzeciej 315, 274, 192,
1573 po lat cztery i 1692 lat pięć mające.
Na tym czynność dzisiejsza dla spóźnionej pory wieczornej zalimitowana i dalsza
inwentaryzacja do dnia jutrzejszego godziny 10 z rana odroczona została poczem
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akt powyższy w przytomności świadków Andrzeja Żułkiewicza pod No 347 i Jana
Czechońskiego pod No 316 obu właścicieli domów w mieście Szczebrzeszynie
mieszkających a do Michalowa przybyłych i stawiającemu Kuratorowi odczytany
przez niego przyjęty i wraz z biegłym dozorcą, świadkami i rejentem podpisany
został. [Podpisy]
Działo się w miejscu jak wyżej dnia 18 lutego/1 marca 1844 roku. W dniu
dzisiejszym jako terminie z odroczenia wyznaczonym w przytomności tegoż
samego kuratora w powyższych protokołach zapisanego oraz świadków przy
końcu aktu tego wymienionych przedsięwziętą została przez czyniącego rejenta
dalsza inwentaryzacja jak następuje.
381 Wedle podania Karola Szyikowskiego i notaty z różnymi numerami na
połowie ćwiartki papieru od listu do Ihnego pisanym, oświadczył tenże
Szyikowski, że zmarły Frydrych Ihne w roku 1842 zakupił w miesiącu
czerwcu lub lipcu w Skarbie ordynacji Zamojskiej tryków saskich sztuk 5,
których numerów na tejże kartce zamieszczone są 720, 917, 794, 776 i 918
i takowe tryki Tytusowi Rakowskiemu dzierżawcy dóbr Sułowa i Piaski w
Okręgu Zamojskim mieszkającego na utrzymanie oddał.
382 List Wagnera 5 września 1843 roku w Babinie datowany w którym donosi
zmarłemu Frydrychowi Ihne, że owce jego w ilości 11 w dniu 4 września
1843 roku odebrał zdrowe i nie kulawe
383 Rezolucja Administracji Jeneralnej Ordynacji Zamojskiej w dniu 2 marca
1842 roku od No. 7692 wydana przy której komunikuje zmarłemu Ihne
instrukcję wskazującą obowiązki i stosunki weterynarza w dobrach
Ordynacji Zamojskiej.
384 Kontrakt prywatny pomiędzy Antonim Zborowskim plenipotentem w
imieniu Stanisława hrabi Zamojskiego z mocy plenipotencji pod dniem 4
października 1834 roku przed rejentem Bemdke zeznanej czyniącym a
zmarłym Frydrychem Ihne weterynarzem zawarty przez kancelarię
centralną dóbr i interesów hrabiów zamojskich w dniu 17 maja 1838 roku
zatwierdzony mocą którego Ordynacja Zamojska przyjęła zmarłego Ihne
na weterynarza na lat 10 od dnia 1 lipca 1838 roku do ostatniego czerwca
1848 roku i zobowiązała się płacić zmarłemu Ihne rocznie po złp 1656
czyli rs 248 kop. 40 w kwartalnych ratach z dołu, prócz tego bezpłatne
pomieszczenie 24 sągów kubicznych drzewa na opał, niemniej na furaż dla
koni owsa korcy 50, siana wozów po 5 cetnarów trzymających 12, słomy
takichże wozów 6, na paszę dla dwóch krów siana cetnarów 10 i słomy
pasznistej cetnarów 50, na utrzymanie fornala do koni corocznie ze skarbu
Ordynacji Zamojskiej żyta korcy 5, pszenicy garcy 16, jęczmienia korcy 5
garcy 16, hreczki korzec 1 garcy 16, owsa korcy 2, grochu garcy 16
tudzież pieniędzmi złp 50 czyli rs 7 kop. 50, wreszcie na koszta zwózki i
rąbania drzewa po złotych 133 groszy 10 czyli rs 20, ordynarią zaś furaż
albo w naturze albo w pieniądzach w końcu ażeliby Ihne za obręb
Ordynacji z polecenia wyjechać miał, przyrzeczono mu dopłatku dziennie
po złp 3 czyli kop. 45 a na konie w dodatku furażu za drugie tyle jak w
proporcją oznacono furażu ordynarią wypadać będzie.
385 Wyciąg główny pierwszy aktu obligacji urzędowej w dniu 5/17 maja 1836
roku przed Engelbertem Kozłowskim rejentem Kancelarii Ziemiańskiej
byłego województwa lubelskiego zeznanej mocą której Józef Tyszarski
poprzedni właściciel dóbr Babina części litera C summę złp 3 tysiące 500
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386
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w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego czyli rs 525
Krzysztofowi Piotrowskiemu przyznał być dłużnym. Dowód powyższy
zamieszcza się tu dlatego, że summa pomieniona w kontrakcie pod
pozycją 362 inwentarza tego powołanym przekazana została zmarłemu
Frydrychowi Ihne do zapłacenia Krzysztofowi Piotrowskiemu.
Wyciąg główny pierwszy kontraktu urzędowego w dniu 28 maja 1833
roku przed Janem Różyckim rejentem Kancelarii Hipotecznej dawniej
powiatu lubelskiego zawartego na stęplu ceny złp 65 groszy 15 czyli rs 9
kop. 42 i pół wydany, mocą którego Józef Tyszarski część dóbr Babina
litera C w Okręgu Lubelskim leżących od Marianny z Mizgierów
Kordzikowskiej, Adama Kordzikowskiego małżonki kupił za złp 30
tysięcy czyli rs 4 tysiące 500.
Wyciąg główny kontraktu urzędowego w dniu 4 października 1830 roku
przed Stanisławem Kostką Bossakiewiczem rejentem kancelarii dawniej
powiatu krasnostawskiego zawartego na stęplu złp 2, czyli kop. 30
wydanego mocą którego Franciszka po Wojciechu Lewickim wdowa
grunta swoje własne w mieście Krasnymstawie wydzierżawiła zmarłemu
Frydrychowi Ihne na lat trzy w ogóle za złp 570 czyli rs 85 kop. 50,
następnie też Franciszka Lewicka paragrafem trzecim kontraktu
zobowiązała się zmarłemu Frydrychowi Ihne wydzierżawienie realności
po usunięciu przeszkód tamujących sprzedaż za sumę złp 3 tysiące 800
czyli rs 570 na własność sprzedać. A gdyby przed skończeniem
trzechletniej dzierżawy kwestje tamujące sprzedaż ułatwione zostały tedy
Ihne przy robieniu kontraktu o sprzedaż tych realności jaka summa w ręku
wypuszczającej zostanie takową mocny będzie Ihne z summy szacunkowej
strącić a resztę sprzedającej dopłacić.
Zawiadomienie Komisji Województwa Lubelskiego w dniu 1 października
1825 roku do No 47113 wydane na stęplu groszy10 czyli kop. 5,
dowodząc że zmarły Frydrych Ihne syn Jana i Karoliny jako zagraniczny z
miasta Lwowa od spisu wojskowego wyłączony został.
Świadectwo przyjęcia zmarłego Frydrycha Ihne na kursa weterynaryi pod
dniem 21 kwietnia 1818 roku w Berlinie na papierze bez stępla wydanym.
Uwolnienie od wojska zmarłego Frydrycha Ihne w Berlinie 8 stycznia
1828 roku do No 305 wydane.
Rezolucja Administracji Jeneralnej Dóbr Ordynacji Zamojskiej z dnia 15
czerwca 1838 roku do No 8280 wydana, którą zawiadamia zmarłego
Frydrycha Ihne, że Ordynat Zamoyski życzy sobie ulokowaną w kasie
Jego summę spłacić a następnie wzywa go o doniesienie jeżeli by to z
widokami jego zgadzało się czyli summę w skarbie lokowaną chciałby
mieć umieszczoną u Hrabiego Konstantego Zamoyskiego.
Rezolucja Administracji Dóbr Ordynacji Zamojskiej pod dniem 27
sierpnia 1840 roku do No 2204 wydana zawiadamiająca zmarłego Ihne, że
kancelaria centralna rozporządziła aby mu nie tylko procent od kapitału
dnia 29 stycznia 1831 roku w depozyt złożonego, ale i sam kapitał
wypłacony został, po odebraniu takowego zgłosić się powinien.
Wyciąg główny aktu obligacji przed Janem Wasiutyńskim rejentem
Kancelarii Ziemiańskiej dawnej Województwa Lubelskiego w dniu 28
czerwca 1838 roku mocą której Józef Tyszarski poprzedni właściciel
części Babina litera C summę złotych 20 tysięcy czyli rs 3 tysiące przyznał
bydź dłużnym Jakubowi Dyaczyńskiemu z terminem wypłaty na dzień 24
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czerwca 1839 roku.
394 Wyciąg aktu urzędowego przed Xawerym Chełmickim rejentem
Kancelarii Ziemiańskiej dawnej Województwa Lubelskiego w dniu 29
września/17 października 1836 roku zeznany, którym Jakub Dyaczyński
Helenie Kaczorowskiej summę 20 tysięcy złp czyli rs 3 tysiące na dobrach
Babina litera C w dziele czwartym pod numerem siódmym ubezpieczoną
od Józefa Tyszarskiego należną na własność zapisał.
395 Wyciąg główny pierwszy na stęplu złp 3 czyli kop. 45 Xawerym
Chełmickim rejentem Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Lubelskiej w dniu
6/18 lipca 1837 roku obligacji urzędowej zeznanej, którą Józef Tyszarski
poprzedni właściciel części Babina litera C przyznał bądź dłużnym
Walentemu Piotrowskiemu summę 2 tysiące 500 czyli rs 375 z terminem
oddania na dzień 24 czerwca 1840 roku.
Na tym czynność dzisiejsza dla zachodzącej pory wieczornej zalimitowana a dalsza
inwentaryzacja do dnia dwudziestego pierwszego lutego/czwartego marca roku
bieżącego odroczona została. Poczem akt powyższy w przytomności świadków
Andrzeja Żułkiewicza pod N 347 i Jana Czechońskiego obu właścicieli domów w
mieście Szczebrzeszynie mieszkających a do Michalowa z działami stanowiącemu
kuratorowi odczytany przez niego przyjęty i wraz z Biegłym Dozorcą świadkami i
rejentem podpisany został. [Podpisy]
Działo się to w miejscu jak wyżej dnia 21 lutego/4 marca 1844 roku. W dniu
dzisiejszym jako terminie z odroczenia wyznaczonym w przytomności tegoż
samego kuratora w powyższych protokołach zapisanego oraz świadków przy
końcu aktu tego wymienionych przedsiewziętą została przez czyniącego rejenta
dalsza inwentaryzacja jak następuje.
396 Wyciąg aktu cessji przed Xawerym Chełmickim rejentem Kancelarii
Ziemskiej Gubernii Lubelskiej w dniu 12/24 marca 1838 roku zdziałanej
na stęplu groszy 15 wydanej do którego stępel do księgi na rs 3 kop. 7 i
pół złożono, mocą których Helena z Kaczorowskich Dominika
Dąbrowskiego małżonka summę swą 20 tysięcy złp czyli rs 3 tysiące
odstąpiła Karolowi Zarańskiemu i z waluty wyliczonej pokwitowała
397 Kwit na stęplu zwyczajnym groszy 15 czyli kop. 7 i pół przez Karola
Zarańskiego w dniu 23 czerwca 1841 roku wydany, którym z odebranego
procentu w summę rs 150 od summy 3 tysięcy rs od dnia 24 czerwca 1840
roku do dnia tegoż 1841 roku należnego Tyczarskiego pokwitował.
398 Kwit na stęplu groszy 15 czyli kop. 7 i pół w dniu 25 czerwca 1841 roku
wydany na złp 25 czyli rs 3 kop. 75 w procent od summy rs 750 za rok
1840 na 1841 na święty Jan Chrzciciel skończony, którym X. Benedykt
Małecki Józefa Tyszarskiego pokwitował.
399 Kwit na stęplu ceny groszy 15 czyli kop. 7 i pół w dniu 26 października
1841 roku wystawiony, którym Krzysztof Dąbrowski z odebranego
procentu od kapitału rs 525 w kwocie rs 42 po dzień 24 czerwca 1842 roku
Józefa Tyszarskiego pokwitował.
400 Kwit na stęplu ceny groszy 15 czyli kop. 7 i pół w dniu 18 listopada 1841
roku wydany, którym Walenty Piotrowski przyznał, że na kapitał 2500 złp
czyli rs 375 od Józefa Tyszarskiego jemu należny odebrał rs 45.
179

Inwentarz majątku po zmarłym w 1844…

401 Deklaracja na stęplu ceny groszy 15 czyli kop. 7 i pół w dniu 8/20
listopada 1841 roku wydana, którą Józef Tyszarski zobowiązał się postarać
o wykreśleniu ostrzeżenia względem zachodzącego sporu o wykupno
części wsi Babina, a następnie zmarły Frydrych Ihne zobowiązał się temuż
Tyszarskiemu po dopłacie wykreślenia powyższego zapłacić złp 50 czyli
rs 7 kop. 50.
402 Kwit na stęplu groszy 15 czyli kop. 7 i pół dnia 20 listopada 1841 roku
wydany mocą którego Walenty Piotrowski przyznał, że od kapitału na
Babinie lokowanego za cały rok do dnia 24 czerwca 1842 roku procent w
kwocie złp 132 czyli rs 19 kop. 80 od Józefa Tyszarskiego odebrał.
403 Kwit na stęplu groszy 15 czyli kop. 7 i pół w dniu 14 listopada 1841 roku
wydany w którym Rzeczycki przyznał że procent od kapitału złp 6200
czyli rs 930 na Babinie lokowanego po dzień 13 listopada 1842 roku od
Józefa Tyszarskiego w zupełności odebrał.
404 Zapewnienie na stęplu kop. 7 i pół w dniu 13/25 czerwca 1842 roku
wydane mocą którego Stanisław Rzeczycki udzielił zmarłemu
Frydrychowi Ihne prolongację wypłaty kapitału 6200 złp czyli rs 930 na
dobrach Babina litera C hipotegowanego do lat pięciu to jest do dnia 24
czerwca 1847 roku. Niemniej zapewnił zeznać w księdze wieczystej
zezwolenie na ustąpienie pierwszeństwa hipotecznego dla pożyczki przez
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie na dobra pomienione udzielić się
mającej.
405 Kwit na stęplu kop. 7 i pół w dniu otwartym 16 lipca 1842 roku wydanym
którym Karol Zarański potwitował zmarłego Frydrycha Ihne z odebranego
procentu w ilości 900 złp czyli rs 135 za rok 1841 na 1842 od kapitału 20
tysięcy złp czyli rs 3 tysiące należnego.
406 Kwit na papierze bez stępla papierem stęplowym kop. 7 i pół oraz karnym
kop. 90 obłożony w dniu 24 czerwca 1843 roku przez Stanisława
Rzeczyckiego wydany, którym tenże przyznaje, że kwotę złp 180 czyli rs
27 od Henryka Wagnera zastępnie za zmarłego Frydrycha Ihne ze skryptu
dnia 13/25 czerwca 1842 roku na złp 744 czyli rs 111 kop. 60
wystawionego odebrał.
407 Prywatny rewers na papierze bez stępla stęplem szacunkowym na kop. 45
karnym kop. 90 obłożony dnia 12/ 22 kwietnia 1838 roku wystawiony,
którym Karol Zarański 2 tysiące złp czyli rs 300 bez procentu przyznał być
dłużnym Helenie z Kaczorowskich Dąbrowskiej z zastrzeżeniem, że
gdyby ta Dąbrowska nie wykreśliła ostrzeżenia z kapitału dóbr Babina
litera C summy 2 tysiące złp czyli rs 300 i złp 300 czyli rs 45 na rzecz
Jana Hryniewicza na sumę 20 tysięcy złp rs 3 tysiące uczynionego na
ówczas Zarański nie tylko powyższej summy rs 300 nie zapłaci, ale nadto
też Dąbrowska zwróci mu to co by więcej z summy 20 tysięcy złotych
czyli srebrnych 3 tysiące na pozostawione 2 tysiące złp czyli rs 300 bez
procentu przyznanej Hryniewicz odebrał nadto na tymże rewersie przez
tegoż Karola Zarańskiego pod dniem 4/16 lipca 1842 roku znajduje się
wzmianka, że z summy tysiąca złp czyli rs 150 przez zmarłego Ihne
tytułem procentu zapłaconej od summy 2 tysięcy złotych czyli rs 300
Dąbrowskiej przyznanej zapłacił procent od dnia 12 /24 czerwca 1842
roku, z warunkiem że jeżeli z summy 2 tysiące złp czyli rs 300 i złotych
300 czyli rs 45 z hipoteki wykreślone nie zostaną natenczas on w roku
przyszłym a nie 2 tysięcy złp czyli rs 300 a nie procentu od niej nie
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zapłaci.
408 Kwit pod dniem 20 czerwca 1843 roku na papierze bez stępla
wystawionym a stęplem szacunkowym kop. 7 i pół i karnym kop. 90
obłożony, którym St. Rzeczycki przyznał, że od Henryka Wagnera
dzierżawcy Babina zastępnie za zmarłego Frydrycha Ihne procent roczny
od summy 6 tysięcy 200 złp czyli rs 930 na Babinie lokowanej za czas od
dnia 24 czerwca 1844 roku w ilości 310 złp czyli rs 45 kop. 50 odebrał.
409 Pokwitowanie prywatne w dniu 2 lipca 1843 roku na papierze bez stępla
wystawionym a stęplem szacunkowym kop. 7 i pół i karnym kop. 90
obłożony, mocą którego Henryk Wagner przyznał, że za podatki i
utrzymanie gminy oraz gajowego wedle obrachunku w dniu 1 lipca 1843
roku dopełnionego do dnia 24 czwartego lipca tegoż roku do zmarłego
Frydrycha Ihne żadnej nie ma pretensji.
410 Kwit prywatny w dniu 3/15 lipca 1843 roku na papierze bez stępla
wystawionym a stęplem szacunkowym kop. 7 i pół i karnym kop. 90
obłożony Karol Zarański przyznał, że od zmarłego Frydrycha Ihne
dziedzica części Babina odebrał procent od sumy 20 tysięcy złp czyli rs 3
tysiące po dzień 24 czerwca 1843 roku w ilości złp 900 czyli rs 135
należny.
411 Mappa części dóbr Babina litera C przez jeometrę Wincentego
Ostrowskiego sporządzona.
412 Pistolet ordynaryjnego kalibru skałkowy z lufą pojedynczą. Nadmienia się,
że pistolet w tej pozycji opisany jako nie ulegający licytacji stosownie do
przepisów w tej mierze istniejących Naczelnikowi Powiatu Zamojskiego
przez czyniącego rejenta oddany został.
Powyżej opisane dowody w protokole inwentarza dnia 17/29 lutego, 18 lutego/1
marca i 21 lutego/ 4 marca roku bierzącego zamieszczone od numeru
porządkowego 352 do numeru 411 przez kuratora świadków i rejenta
poparafowane a następnie takowe właściwemi stęplami szacunkowym i karnym
kop. 90, do pozycji pod numerami 354, 357, 358, 359, 363, 364, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 389, 390,
391 i 392 stępel szacunkowy kop. 7 i pół do pozycji 365 dwa arkusze po kop. 7 i
pół, do pozycji 384 stępel szacunkowy na rs 4, kop. 20 i pół oraz karnym kop.
90. Do pozycji 404 stępel szacunkowy na kop. 97 i pół i karny na kop. 90. Do
pozycji 407 na kop. 52 i pół szacunkowy i karny na kop. 90 do pozycji 406, 408,
409 i 410 do każdego z nich stępel szacunkowy po kop. 7 i pół oraz karnym kop.
90.
Na tem czynność dzisiejsza dla spóźnionej pory wieczornej zalimitowana i dalszą
inwentaryzację do dnia 19 kwietnia /1 maja odroczona została poczem akt
powyższy w przytomności świadków Andrzeja Żułkiewicza pod numerem 347 i
Jana Czechońskiego pod nr. 316 obu właścicieli domów w mieście
Szczebrzeszynie mieszkających zdziałany stawiającemu kuratorowi odczytany
przez niego przyjęty i wraz z dozorcą, świadkami i rejentem podpisany został roku
bieżącego a do Michalowa przybyłych na dwa parafy razem podpisane. [Podpisy]
Działo się we wsi Sułowie Okręgu Zamojskiego Guberni Lubelskiej położony dnia
19 kwietnia/1 maja 1844 roku. W dalszej kontynuacji inwentarza majątku po ś.p.
Frydryku Ihne pozostałego w dniu dzisiejszym jako terminie z odroczenia
wyznaczonym w obecności tych samych świadków w poprzednich protokołach
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inwentarza z imienia i nazwiska wyrażonych, tegoż samego kuratora Pawła
Tarkowskiego i biegłego Pawła Kurczewskiego na miejsce na wstępie wymienione
przybyłych, rejent przystąpił do opisania tryków w protokołach inwentarza w dniu
17/29 lutego roku bieżącego sporządzonym a przez Karola Szyikowskiego za
własność Frydrycha Ihne podanych – pod nieobecność Tytusa Rakowskiego
ekonoma jego Jana Żmudzkiego w Sułowie na folwarku mieszkający oświadczył,
że lubo znajdują się na folwarku pomienionym tryki nie posiada jednak nie
pamięta któreby z nich były własnością ś.p. Frydryka Ihne, że pan jego Tytus
Rakowski mieszkający we wsi Piaskach w Okręgu Zamojskim położony o trykach
tych wiedzieć może. Na tym czynność dzisiejsza zalimitowana i skierowana do
zjazdu we wsi Piaski na dzień 20 kwietnia/2 maja roku bieżącego odroczona
poczem akt powyższy w przytomności świadków Andrzeja Grau […] i Józefa
Żurawskiego […] do Sułowa przybyłych zdziałany, stawiającemu przeczytany
przez niego przyjęty i wraz z biegłym, świadkami i rejentem podpisany został.
[Podpisy].
Działo się to we wsi Piaskach Okręgu Zamojskiego Guberni Lubelskiej położony
dnia 20 kwietnia/ 2 maja 1844 roku. W dniu dzisiejszym jako terminie z
odroczenia wyznaczonym w przytomności kuratora, biegłego i świadków w
poprzednich protokołach z imienia i nazwiska wymienionych, przybyłych pod
nieobecność Tytusa Rakowskiego ekonoma we wsi Piaskach mieszkający Teofila
Czarnockiego, oświadczył czyniącemu rejentowi, że tryki własnością Frydrycha
Ihne będących znajdują się we wsi Sułowie Okręgu Zamojskiego położonej. Po
otrzymaniu tej wiadomości na tem czynność dzisiejsza zalimitowana i dalsza
inwentaryzacja do dnia 24 kwietnia/ 6 maja roku bieżącego odroczona została.
Poczem akt powyższy w przytomności świadków w poprzednim protokole z
imienia i nazwiska wyrażanych, stawiającemu przeczytany przez niego przyjęty i
wraz ze świadkami, biegłym tudzież rejentem podpisany został. [Podpisy].
Działo się to we wsi Sułowie Okręgu Zamojskiego Guberni Lubelskiej położony
dnia 19 kwietnia/6 maja 1844 roku. W dniu dzisiejszym jako terminie z odroczenia
wyznaczonym w przytomności kuratora, biegłego i świadków w poprzednich
protokołach z imienia i nazwiska wyrażonych na miejsce na wstępie wymienione
przybyłych po okazaniu i przedstawieniu przez ekonoma Tytusa Rakowskiego Jana
Żmudzkiego dzierżawcy wsi Sułowa na folwarku mieszkającego, tryków
numerami 720, 917, 776, 794 i 918 oznaczonych, a w inwentarzu w dniu 17/ 29
lutego roku bieżącego sporządzonym obiętych, czyniący rejent przedsięwziął
inwentaryzację jak następuje.
TYTUŁ XV
Tryki
413 5 tryków saskich po lat dwa mających numerami 720, 917,
776, 794 i 918 oznaczonych, każdy po rs 9. Nadmienia się,
że tryk pod numerem 776 jest bez rogów, wszystkie inne z
rogami.
Razem

45 r - k
45 r - k

Na tym czynność dzisiejsza zakończona i dalsza inwentaryzacja majątku po
Frydryku Ihne do dnia 28 kwietnia/9 maja roku bieżącego odroczona. Poczem akt
powyższy w przytomności świadków Andrzeja Grau […] i Józefa Żurawskiego
[…], do Sułowa przybyłych zdziałany, stawiającemu przeczytany przez niego
przyjęty i wraz z biegłym, świadkami i rejentem podpisany został. [Podpisy].
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Działo się to w folwarku Gorajcu Okręgu Zamojskiego Guberni Lubelskiej
położony dnia 19 kwietnia/10 maja 1844 roku. W dalszej kontynuacji inwentarza w
dniu 1/13 lutego roku bieżącego sporządzonego, w uzupełnieniu czynności w dniu
17/29 lutego roku takoż bieżącego zrobiony w dniu dzisiejszym jako terminie z
odroczenia wyznaczonym w przytomności kuratora w powyższych protokołach z
imienia i nazwiska wyrażonego, biegłego Pawła Kurczewskiego oraz świadków na
końcu aktu tego wymienionych żadnemu wyłączeniu prawnemu niepodledłych
przedsięwzięta została dalsza inwentaryzacja jak następuje.
TYTUŁ XVI
W inwentarzu żywym w owcach
414 Owiec matek klassy drugiej nazwanych Somensztolpe sztuk
cztery z numerami 231, 1018, 1433 i 1589 po lat sześć
mających a pod numerem 1018 lat osiem mająca, jedna po rs
1 kop. 50
6r-k
415 Owiec matek tegoż samego gatunku klassy trzeciej sztuk 4
numerami 315, 192 i 1513 po lat sześć a czwarta pod nr
6r-k
1692 lat siedem mająca 1 po rs jednym kop. 50
416 Jagniąt roczniaków od powierzonych matek 8 jedno po kop.
3 r 60 k
45
2 zaś owce matki pod numerami 274 z klasy trzeciej i pod
numerem 1456 wedle oświadczenia Narcyza Horodeńskiego
zdechły. W tem miejscu stawiający Narcyz Horodeński
dzierżawca folwarku Gorajec w Okręgu Zamojskim Guberni
Lubelskiej położonego w tymże miejscu oświadczył że
aczkolwiek owce powyżej opisane umową na dniu 1 lipca
1842 roku przez siebie podpisaną przyznał za własność
zmarłego Frydrycha Ihne kiedy jednakże za owce takowe od
chwili śmierci stawiającemu umówionej należności nie
zapłacił przeto zastrzega takie prawo dochodzenia odebrania
należności za nie, lub przyznania owiec na własność.
Suma
15 r 60 k
Na tym czynność niniejsza zalimitowana została akt powyższy w przytomności
świadków w powyższych protokołach z imion i nazwisk wyrażonych do Gorajca
przybyłych zdziałany, przeczytany, przyjęty i wraz z kuratorem, biegłym i
czyniącym oraz świadków i rejentem podpisany został. [Podpisy]
Działo się we wsi Michalowie do Klemensowa należącą w Okręgu Zamojskim
Guberni Lubelskiej położonej. Dnia 9/22 maja 1844 roku. W dniu dzisiejszym jako
terminie z odroczenia wyznaczonym w dalszej kontynuacji inwentarza po zmarłym
Frydryku Ihne w dniu 1/13 lutego roku bieżącego przez czyniącego rejenta
rozpoczętego, w przytomności świadków wymienionych żadnemu wyłączeniu
prawnemu niepodległych w obecności Pawła Tarkowskiego pisarza Sądu Pokoju
Okręgu Zamojskiego kuratora spadku po tymże Frydryku Ihne w imieniu
nieobecnych sukcesorów z mocy prezesa Trybunału Cywilnego Guberni Lubelskiej
w pierwszym protokole z daty prawa danego, działającego w mieście
Szczebrzeszynie mieszkającego, rejentowi znanego do działań urzędowych
zdolnego oraz Karola Szyikowskiego dozorcy ustanowionego nad pozostałością po
rzeczonym Fryderyku Ihne we wsi Michalowie na folwarku do Klemensowa
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należącego w Okręgu Zamojskim położony mieszkającego, czyniący rejent
przystąpił do opisania stanu biernego jak następuje.
TYTUŁ XVII
Stan bierny
1 Za koszta pogrzebu zmarłego Frydryka Ihne, oraz inne
wydatki w czasie słabości Jego, wedle złożonej przez Karola
Szyikowskiego danych i kwitów, pierwszego przez księdza
Karola Jonscher, pastora urzędnika stanu cywilnego Parafii
Ewangelickiej Lubelskiej i drugiego przez księdza Marcina
Gosiewskiego pod dniem 9 /22 maja roku bieżącego
wydanych zapłacona
120 r 90 k
2 Za stęple zwyczajny i karny kwitu, oraz do aktu zejścia
zmarłego Frydrycha Ihne na papierze bez stępla wydanych
2 r 14,5 k
3 Starozakonny Raysman Ozainey za różne towary za kwitami
własnoręcznie przez zmarłego Fryderycha Ihne wydanemi
wybrane, zapłacono wedle kwitów w dniu dzisiejszym
wydanego
2 r 19 k
4 Starozakonnemu Szmulowi Meyl za mięso na zasadzie
rewersów przez tegoż Frydryka Ihne wydanych, stosownie
do kwitów przez tegoż Szmula Meyl w dniu dzisiejszym
wydanego
2 r 70 k
5 Za utrzymanie i żywność dwóch klaczy i dwóch krów
zmarłego Frydryka Ihne od daty śmierci jego to jest od dnia
8/20 stycznia roku bieżącego do dnia 2 lutego/5 marca roku
bieżącego zapłacono Wojciechowi Łączkowskiemu wedle
kwitu przez niego w dniu dzisiejszym wydanym
11 r 76 k
Strużowi Wojciechowi Gatt ugodzone mu przez kuratora
6 Pawła Tarkowskiego za pilnowanie rzeczy w mieszkaniu
zmarłego Frydrycha Ihne dniem i nocą rachując na dobę po
kop. 15, jak kwit przez niego co dzień 10/22 maja roku
bieżącego wydany należność zapłacono.
9 r 69 k
Biegłemu Pawłowi Kurczewskiemu za oszacowanie,
7 rachowanie w miejscu otwartego spadku wsi Michalowa i
Sułowie oraz w Gorajcu owiec, ze zjazdami do tychże wsi
wedle kwitu przez niego wydanego w dniu 10/22 maja roku
bieżącego zapłacono
9r-k
8 Teresie Windischbauer wdowie po Maxymilianie
Windischbauer aptekarzu za wybrane lekarstwa w czasie
słabości Fryderycha Ihne wedle podanego rachunku
6 r 29 k
9 Mariannie Rebergowej kucharce za sług zaległych i za
kwartał bieżący po dzień ostatni marca roku bieżącego rs 9
oraz za trzewiki i pończochy rs jeden, zapłacono, kwit przez
nią w dniu dzisiejszym 10/22 maja bieżącego roku wydany
10 r - k
10 Walentemu Dymkowi fornalowi wedle zaległych zasług za
kwartał po dzień ostatni marca roku bieżącego od zmarłego
Frydrycha Ihne należących, wedle kwitu przez tego
Walentego Dymka w dniu dzisiejszym 10/22 maja roku
bieżącego wydanego zapłacono
12 r - k
11 Michałowi Sendziw kowalowi wedle podanego rachunku,
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12

13

14
15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

należące się od zmarłego Fryderycha Ihne za okucie koni,
różne drobne reperacje bryczki. Zapłacono jak kwit przez
niego w dniu dzisiejszym wydany
Annie Watzanowej na folwarku w Michalowie okręgu
Zamojskiego mieszkającej za żyta korcy 4, jęczmienia korcy
4, świece i (ncz) wzięte przez zmarłego Fryderycha Ihne
zapłacono jak kwit przez nią dniu dzisiejszym 10/22 maja
bieżącego roku wydany
Stanisławowi Matczyńskiemu dzierżawcy folwarku Łukowy
w Okręgu Tarnogrodzkim mieszkającemu na mocy podania
tegoż i Karola Szyikowskiego, należące się rs na kupno
jałowca zmarłemu Frydrychowi Ihne dane, wedle kwitu
przez tegoż Matczyńskiego dniu dzisiejszym 10/22 maja
bieżącego roku wydany zapłacono
Za zwózkę drzewa na opał w czasie słabości Fryderyka Ihne
wedle kwitu na dzień 10/22 maja bieżącego roku wydany,
Karolowi Szyikowskiemu zapłacono
Karolowi Szyikowskiemu dozorcy przez kuratora Pawła
Tarkowskiego ustanowionym i przez niego ugodzonym, oraz
za wynajęcie furmanki do Zwierzyńca po odebranie zaległej
pensji na koszta pogrzebu zmarłego Fryderycha Ihne jak kwit
przez tegoż Karola Szyikowskiego w dniu dzisiejszym
przekonywa
Janowi Piekałkiewiczowi podpisarzowi Sądu Pokoju Okręgu
Zamojskiego za koszta zjazdu do resigillacji obsygilacji
pozostałości po Frydryku Ihne w Michalowie odbytej, oraz
stęple do protokołu użyte zapłacono jak kwit przez niego w
dniu 8/20 bieżącego roku wystawiony
Wojciechowi Szczygieł i Wawrzyńcowi Pytlickiemu za
przemierzenie kartofli, brukwi i buraków oraz znoszenie ze
strychu rzeczy zmarłego Frydryka Ihne w czasie
inwentaryzacji dopełnionej zapłacono
Pawłowi Tarkowskiemu kuratorowi za zjazd do obsygilacji
tamże odbytej czynności oraz za zjazdów 9 do wsi
Michalowa, 2 wsi Sułowa, 1 do Piasków a drugi do Gorajca
tudzież 14 terminów przy inwentaryzacji straconych wedle
podanej likwidacji i dokumentacji dołączonej w ogóle
Rejentowi uskuteczniającemu inwentaryzację za terminów
czternaście rachując za jeden po rs 1 kop. 20
Temuż rejentowi za 10 zjazdów do Michalowa, 2 do Sułowa,
1 do Gorajca, i 1 do Piasków a mil 6 tam i na powrót do
ostatnich dwóch wsi
Za 2 wypisy czyli wyciągi niniejszego inwentarza każdy po
arkuszy 40, za arkusz po kop. 30
Za 15 arkuszy stępla zwyczajnego do oryginału inwentarza i
30 arkuszy stępla do dwóch (ncz) po kop. 7 i pół razem
Za wyjem katalogu dla (ncz) razem ze stęplem
Portorium od przesłania katalogu tamże i na powrót
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3 r 99,5 k

6 r 62 k

3r-k
1 r 50 k

16 r - k

6r-k

1 r 50 k

46 r 50 k
16 r 80 k
27 r - k
24 r - k
3 r 71,5 k
2 r 26,5 k
3r-k
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25 Dwom świadkom do inwentarza w trzymanym każdemu za
termin po kop. 30 razem za 14 terminów
26 Za 4 zjazdy do Michalowa 2 świadkom za każdy zjazd po
kop. 75 rs 3 oraz za 2 zjazdy do Sułowa 1 do Gorajca i 1 do
Piasków rs 5
27 Janowi Nielepcowi profesorowi za oszacowanie biblioteki w
dwóch terminach ze zjazdami dwoma
28 Za stęple szacunkowe i karne do skasowania użyte do
dokumentów w tylu w aktywach pewnych zapisanych z
dodatkiem na (ncz)
29 Za pobranie od przesłania pistoletu Naczelnikowi Powiatu
Zamojskiego
Suma Stanu biernego

8 r 40 k
8r-k
6 r 60 k
19 r 14 k
2 r 25 k
394 r 88 k

A gdy już nic więcej nic do spisania nie pozostało przystąpiono do zbilansowania
mapy
Z tytułu I–go w Gotowiźnie rs 43 kop. 35 i z Tytułu IV od litery
A do F rs 314 kop. 95
358 r 30 k
Z Tytułu II-go w Numizmatach
7,5 k
Z Tytułu III-go w Srebrze i precjozach
13 r 35 k
Z Tytułu IV w Garderobie
58 r 16 k
Z Tytułu V w Bieliźnie i płótnie
25 r 12 k
Z Tytułu VI w Pościeli rs
5 r 45 k
Z Tytułu VII w Meblach
9 r 50 k
Z Tytułu VIII w Różnych rzeczach i żelastwie
36 r 39,5 k
Z Tytułu IX w Inwentarzu żywym
41 r - k
Z Tytułu X w Bibliotece
11 r 86,5 k
Z Tytułu XI w Warzywach i sprzętach
1 r 81,5 k
Z Tytułu XII w Aktywach pewnych
1943 r 53,5 k
Z Tytułu XIII w Nieruchomości
1116 r 78 k
Z Tytułu XV Tryki
45 r - k
Z Tytułu XVI Owce Matki
15 r 60 k
Suma mapy czynnej 3681 r 94,5 k
Ponieważ w inwentarzu niniejszym pod pozycją 360 w tytule XII
aktywów pewnych z sumy tytułem pensji zaległych zmarłemu
Fryderychowi Ihne ze skarbu Ordynacji Zamojskiej rs 190 na
koszta pogrzebu z mocy upoważnienia Sądu Pokoju Okręgu
Zamojskiego przez Karola Szyikowskiego jest strącona a w
stanie biernym pod pozycją pierwszą całkowita kwota pogrzebu
w ilości rs 120 kop. 70 są zamieszczone, przeto dodaje się do
Mapy Czynnej dla wykazania ile rzeczywiście pozostanie dla tej
czystej po odtrąceniu stanu biernego
90 r - k
Tym więc sposobem Mapa Czynna wynosi
3771 r 94,5 k
Od której to sumy potrącenia wydatki i koszta stanów biernych
Tytułu XVII wogóle podane na
394 r 88 k
Pozostanie rzeczywiście Masy Czynnej
3377 r 6,5 k
Nadmienia się w tem miejscu że Sąd Pokoju Okręgu Zamojskiego uskuteczniający
oszacowanie majątku po Fryderyku Ihne przy rozpatrzeniu niniejszego inwentarza
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w dniu 1/13 lutego roku bieżącego odebrał przysięgę wedle Obrządku Katolickiego
od Karola Szyikowskiego i Maryanny Rebergowej kucharki przy śmierci
Fryderyka Ihne będących.
Poczem akt powyższy w przytomności świadków Andrzeja Żułkiewicza pod
numerem 347 i Jana Czechońskiego pod numerem 316 obu właścicieli domów w
mieście Szczebrzeszynie mieszkających, do Michalowa przybyłych zdziałany,
stawiającym przez niego przyjęty i wraz z dozorcą, świadkami tudzież rejentem
podpisany został.
Również nadmienia się, że kurator Paweł Tarkowski nadebraną kwotę rs 13 kop.
50 z większej sumy rs 60 w inwentarzu tym pod dniem 5/17 lutego roku bieżącego
sporządzonym do mapy powrócił. [Podpisy]

1

Sylwetką Frydrycha Ihne zainteresowałem się przypadkowo. Prowadząc stronę internetową o Michalowie natknąłem się w księgach kościelnych na metrykę urodzenia dziecka,
którego ojcem chrzestnym był Fryderyk Ihne. Idąc tym śladem dotarłem do zamojskiego
Archiwum, gdzie zachował się inwentarz spisany po śmierci F. Ihne. Archiwum Państwowe w Zamościu, Notariusz Jan Kanty Kostecki w Szczebrzeszynie sygn. 4, 1844 r. akt 67.
2
Zob. Inwentarz poz. 369 i 370.
3
Zob. Inwentarz poz. 388.
4
Zob. Inwentarz poz. 384.
5
Zob. Inwentarz poz. 362.
6
Zob. Inwentarz poz. 366.
7
Dla przykładu koń kosztował w tym czasie 10 rs, krowa 6 rs (zob. Inwentarz poz. 44-46).
8
Prawdopodobnie w Archiwum Państwowym w Lublinie, w zespole akt Ordynacji Zamojskiej zachowała się teczka osobowa Fryderyka Ihne. Niestety mieszkając zagranicą nie
udało mi się otrzymać akt online. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł zebrać więcej
materiałów dotyczących F. Ihne. Będę podejmował też próbę dotarcia (jeżeli istnieją) do
akt archiwalnych byłego Landsbergu.
9
A. Szykuła Akta notariuszy jako źródło do badań nad kulturą materialną Zamojszczyzny,
„Archiwariusz Zamojski 2007”, s. 37-52.
10
121 zapisanych stron – 73 w większości dwustronicowe skany.
11
W podsumowaniach tabel dodawano jeszcze słowo ”wyraźnie” (wyraźnie rubli srebrnych…).
12
Daty w inwentarzu podawane są podwójnie wg kalendarza nowego i starego porządku
(juliański/gregoriański).
13
Karol Szyikowski urodzony 1812 r., był pisarzem prowentowym w folwarku Michalów).
14
Dzisiejszy Gorzów Wielkopolski. Był jeszcze jeden Landsberg w Prusach - Górowo Iławieckie). W inwentarzu stosowano pisownię – Landzberg.
15
Paweł Kurczewski urodzony 1783 r., był przez długie lata murgrabią Pałacu w Klemensowie.
16
Sieraczek - rodzaj grubej tkaniny wełnianej na ubranie, sieraczkowy dawn. zrobiony,
uszyty z sieraczka.
17
Kamelot - miękka tkanina z wełny wielbłądziej.
18
Kitajka - rodzaj bawełnianej tkaniny.
19
Baja - miękka tkanina bawełniana, grubsza odmiana flaneli.
20
Nankin – bawelniana tkanina o gęstym splocie, przeważnie koloru płowożóltego.
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W dalszej części inwentarza tutaj przytaczane są tylko ich nazwiska.
Tołub - długie, szerokie futro, zwykle ze skór baranich, często niepokryte materiałem.
23
Halsztuk - trójkątna chustka, noszona na szyi przez mężczyzn.
24
Fular - miękka, cienka tkanina z jedwabiu lub półjedwabiu o splotach: płóciennym, skośnym lub atłasowym.
25
Tranżelka - część uprzęży końskiej, inaczej ogłowie.
26
Charapnik - bicz z krótką rękojeścią.
27
Najzylber - mieszanina miedzi, cynku i niklu.
28
Zolnik – sprzęt do prania bielizny i pościeli z płótna lnianego.
29
Podwójnie, omyłkowo wpisano rubrykę 251.
30
Współcześnie jeden egzemplarz z 1836 r. kosztuje na aukcji 750 zł.
31
Jan Korzynek był ogrodnikiem przy pałacu.
22
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