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Fifipa Sulimlerskiego, reilaktora Wgd,rotnca, magistra nauk fizy-
czno-matematycznych b. Szkoly Gl6wndj'W'a^rszawskidj.

Broniglawa Ghlebowgkiego, magistra nauk filologiczno-hieto-
rycznych b. Szkoly Gl6wn6j 

'Warszawskidj.

Wladyslawa Walewskiego, obywatela ziemskiqgo, kandydata
nauk ityplomatycrnych uniwere5rtetu dorpackiego.

Bklcd Gl6wny w Redakcyi tYqdrowca, ulica Nowy 6wiat Nr. 59.
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And.

Andragrowce, p0 wq, Andra-Pqgcr, wid
w hr. szaryskiem flfeg), 150 mk.

- Andreaefalva, Andrufalaa, w6., pow. X*-
d.owoo, z przyeiolkiem l[itokq, o 2 kil. od R^s-
dowiec, nad $uczawa. Psrefia rz, katol. dek, eu-
czawekiogo: 2118 ra.-kat., 780 ew., 7211 gr,
kat., 147 fyd6w.

Andreaeho?, ob, Gr&uko.
Andreaethal, ob. Jfirnjowo.
Andreaewalde, ob. Eosirrowo. Xoe4nowo.
Andree (St,), ob. Stooti Onilrcj.
Andreischken, ob.,Igilrzcjc.
Andrejaazewrka et. p., pow. lochwicki, gnb.

poltaweka, migdzy lochwioq a Somnani.
Andrqiew, ob. Jgdrzcjdu.
Andrqiewska 1.) st. p., pow. ardatowski; gnb.

eymbirska, niedry Ardatowem a st. Promzino-
Eorodyazcze. 2) A., st. p., pow. peremyeki gub.
kalueka, niedzy K"logq i Peremy6lem.

Andrgikowce, wr$, pow. ptoekirowski, gm.
i p"t. Felsztyn, rozl. 455 dz. ziemi wlodc.,
lada. 206 dusu mer. Nsleff do Mfuielawa
Skibniewskiego i wraz z Rajkowicami, Roeo.
ez& i Wolkowcami na 2105 ulywalnych gtun-
t6w ilworgkich. Dr. M.

Andrqiowa, w6. w hr. szaryrki* (Weg.),
aad rz, Popraden, kodci6t paraf. gr. katol.,
pastwiska, Iary, 632 mk.

Andrqiowce lub Ailryjoucc, w6., pow. ka.
mieniecki, naletala dawniej do Poiockich, dzi6
Dmochowekich.

Andrqiowicte, w6., pow. nowogradwff-
ski, przy trakcie kupiockim z Owrucza ilo No-
wogradwolynska; dawniej wtasno6d lubomir-
skich-Zwiaholekich, w polowie XYIrI wieku
Urbanowskich, naetqpnie Bezpaieowych-'Wnso-
wiozow, oil kt6ryoh przed 1840 r, nabyli Wro-
cryfuey; obeonie rozkolonizowana i najwiqkszq
pzzeakvrifi aiemi posiadaja'W.underwcldowie,
A. liczq wlo6cian dusz mezk. 358, ziemi
wlo&:. 300? dz., ziemi d,wor. 1589 dz" Nal"fy
do gr. Serbowskiej, L- n,

Andrqi6wlia, w6, pow janpohki, mk. 426,
ziemi wloic. 437 ilz., dwor. 404 dz. Naldy
do Ju:riowiozo i Nebelekiego.

Andrej6wka, Tr'6, pow. ncrwoeqd.ecki, ob.
J$r*jduka.

Andrqiowk a, ob. Andru cjkoka.
Andrcpno, po lotew. Ardrgupna, w6, pow.

rzefycki, wlaeno66 Benislawakich, 2545 dz.,
niogdy6 Soltan6w i Szadurskich. Kodci6l paraf.
I{. P. Moryi Szkaplorrnoj, 1849nauowo u muru
praez fuu. Ezadurskiego odbudowany. Parafa
A. dek. rzelycko-rafnienekiego licryla w 1857
r, 59 wsi, $Sl chat, ludno6ci og6lnej 2586
(1689 kntolik6w, 897 st&rowiercow) t. j, 4
Polakdw, 1685 3otyrz6w, 892 Roeeyan (notat-
ka p. Piotra WsreszczyaEkiego). Dzi6 ma
duea katol. 1659,

lnd.

Andrcpol, w6, pow. aiebieeki, z kaplioq ka.
tolick* parafii Siebiei.

Andree.Kyhutt-Baruden, lub Wicwiory azbi,
Andree-Kurschen lub Lieren, Andres-P*dagg
(tilennen), Andrm-s€hlengen i Andree'W'eoset,
pied wni, pow klajpea"kr hus W'echodnich.

Andro4isrki, mko rz4d., pow. wi&omisr-
eki, nad Swieta. o 47 w. od. m. TV'ilkomierza.
Ko$ei6t }atol. 8S. Pioha i ?awla, dlewniang
zalo*ony 1790 przez obyw. ?ieniaiekiego, fl-
lialny parafii Odkmhy.

Andruehdwlia, przyriolek, ob. Czerwlica.
Andruliezlii, zadc. pow. hockl
Andrnricc, 116, pow. hooki.
Andrusowo, ob. Atdntst&w.
Andruezki, w{ pow. ol:wirrki, aad. rz. Pa-

wolomk4, wpadcjcps ilo ra Xnstowca, o 4 w.
od m. Sawolocry, o 25 w. na zachd'd, od Skwi-
ry' o 6 w. od wei Browek st dr. i. kijoweko-
brzeekiej. Mieszk. 852, wyznania prawoel., aor-
kiow paraf. murowaua, zbudowana 1850 n
Wiryty Slwinkiego dekanah. z r. 1747
wzmiankuj4 o wei Zarka,ch, o 2 w. oti Adru-
szek w Moryowekim lesio poleionyob; mioezkail
cy tyoh Zar€k na poczqtlntorainiejszego wieku.
costiali weuyecy do Syboryi wyeiedleni z po-
wodu rozboj6w. Niedaieko za wdq z\udowa-
no 1850 r. eulrowniq, wyrabiajaca 64900 pud.
m4ozki cukrowej. 

'Wlaeao66 
kupc6w braoi

Popowych. Zierni 1096 dz. pierwszorzednego
oaarnoziemu, Zavad. gu. i poUc. w m. ?ewo-
lory. Kl. hzedrz.

Andruszkowice, Jandrtyazladcc, w6, gu..
$a,mbotzec, pow. eanclomireki, pd eamyu San-
domierzom, A. stanowilo uposaienie par. 6w.
Pawla, za muraui $anilomierza istniejq,cej i po-
Biadaly dw6r proboeacza, budprki goepodarakie,
piqkne winnico i ogrody (Dlugorz: 1302, II
316). Br- c'fz.

Andruszdw, Andnuato, w6, p,ow. krad-
nioiski, gub. emolefeka, irry ujdciu Eorodni ilo
Wielry niqdrry miastami Kraenem i M6cida-
wiem. Pamietna zewieszeniem broni, zaw*rtem
Eiadrf Polgk* r Boaryr d. 30 Shycznia 1667
r,, mocq kt6rego Smolefsk pozoatal w rqkach
BoBqfi.

Andruerowee, w6, pow. lidzki, par. Iack,
at. p. Szczucryn litewuki, o 5 mil od tidy; eie-
itzib wlo6ciafekich 34, ilm. 45, mk. 340, rozl.
wl6k 74, z kt6rych 14 na mocy ukazu 1864 r.
przoszlo w posiad.anie wlo6r:ial; laeu wl6k 20,
tak i partwisklS, nieuiytk6w 10; re*zta gmnta
orne w dobrej globie. Mtyn wodny cylindro-
wy. Majatek ten, przez kilka wiek6w Na,rbu'
t6w, w r. 1.849 prawem sukcesyi przeezed,l ua
Moraczewskieh i dzi6 etanowi wlasno6C eukcs.
sor6w Adama Moraozewekiego. Wiolkg ilo6d,
kurhun6w porotrutrcarlych na polacb, przedsta-
wia bogaty materyal dla archeolog6w. /..L.

Audruszdwha, iluia w6, pow. lipowieo-
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ki, nsd rz Ro6k4, o 19 w. od m. pow, lipowca,
a o 40 w. oil Koziatyna et. clr. i. kijowsko-
bweekiej, przy droilze poczt. z Lipowca do Skwi-
rT, poeiada st. p. Tslohorra w pier'wszoj pr
lowio XY w. o 1 w. clalej na urocrysku Ku-
czohory przez molnq rodzine Kuczohorekich.
Do erozqtu rniszozoua w czsaie wojen kozackich,
po trakto,cio andnrssowieokin d.odawnych wla-
fuisieli wrdcila, k*6rz-y ted nowq osade uaklada-
jsc, ilali jej name ha,ktatu. Po wygainiqciu
Kuozohorskioh przoezla ilo Sanguszh6w, od
tyoh zas do Ezembek6w, od kt6rych kupiona
pmez Ja,kubowskiego, mleiy obem.ie do hr.
Tyrzkiewicz6w. 

'Wiosks 
poloiona 6md ogro-

d6w licry 1417 nk. wyan. prawosl. i 39 ka-
iol. ByXa tu daw. kaplicaka kgtol. parafii Ko-
teluia. Cerkiew paraf. zbudowana w 1719 r.
(Wiryty lipowieckiego dekanatu zx r.1754).
Niedaleko za weiq roajd.uje eig cu.krownis, wy-
rablajaca 35,800 puct. mgcr,ki cu.krowej (Btaty-
styku cukrownictwa w Sosyi za r. 1878u St.-
Peteraburg.) Kolo wei jest kilks staro*ftnych
mogil. Ziemi 2520 dz. doskonalego czarno-
ziomu Mieszka{oy 4., opr6cz rolnictwa, ciq-
gle zlaczne zyeki ze aprzedaiy orroc6w. Zv
rzait gminny wo wai Oc,ueretnej, poiioyjny Gt*")
w Lipowou Kl Prndrz,

Andryaer6wha, w6, pow. ja,mpoleki, 386
rnlr., ziemi wlo6c. 498 dz., ziemi dwor. 497 dz.,
nalefy do Groeholekich.

Andrych6w, Jgilryel#u, mLo i w6, pow.
wad,owicki, 1343 n. a. morg6w rozi., 362 dm.,
1675met. L959 kob.,razem3534mk, f, tyil6w,
nad rz. Tlieprz6wkQ, prqX go6ciicu rzadowym
prowadzqcym z Bialy do Wadowic, pomigdzf
wzg6rzami; wmiejecu sqd popiatowy, notaryat,

"t. 
p. i tel., kaee aalicakowa, targi tygodniowe,

brrwar, dyetylarnie epirytusu, cegielnia, pohla-
dy wapno; lurlno6C bardzo przemydowa, trudni
eiq tkactwem i wyrabia fuelichy, znane w sa-
lyn luaju pocl nazwa ,andryehowekichs; szko-
la 4-ro klaeowa, parafa kat. ciek- wailowi-
okiego, ba,rdzo etaro*yha, ietniala ju* przed r.
1440, liozy 7421 wiernycb; ko6o. paraf. po-
6wiqcony w r. 1721 przer Jana Torle biekupa
kijowekiego i czernibowskiogo, wko6ciele wiole
pomnik6w familli hr. Bobrowskich, od dluisze-
grr ozasu wla6cicieli Analrychowa, damej wiasno-
6oi Aalmicz6w, grlzie toiBobroweoy zamimzkujo
obszeroy i ozdobny palac. Przenysl tkacki za-
szczepili ta rzemiedlnicy z Belgii, Szlq,ska i Sa-
ksonii (Niemcy nazywajo A. Jenilrzichau), kt6-
rych po wylurlnieniu AndrTchowa w r. 1?17
Franciszek zWitowic Czerny kasztelan o6wiecim-
ski sprowadzil Stanislsw Auguet przywilejem
z roku 1.767 porwolit, ateby Staaislaw z lo-
elowio Ankwicz, kagzt. biecki, jako opiekun
ewych dzieci, wla6oicieli Andrychowa, miejsce
to aa niasto przomieuil, gdzie nie bez zaszory-
tu lrajowego i poly0ru akarbu kor. manufaktu-

And,

ry obrus6w i ilrelich6w oil lat kilkudziesiqciu
pomnaiaja sie. }V'A- ur. sig mu.ryk Antoni
Kocipiishi. Dlugoez wspomina o A. jako na-
ie*qoym do par. W.ieprz: I, 81. M. M.

Audrychowiee, w6 azloch., pow. lsschowBki,
nalrwr zmieniona na Heyeredorf.

Andrykqitnie, w6, i folw., pow. wylkowy-
ski, gub. euwals., gm. Ziolonke, par. Olwita,
240 mk., 20 dm., st. p. w Wylkowyszkach.'Wlaeno66'W'iktora 

Gawroiakiogo.
Andrytowicze, wedlug Echarda miasto

w pow. owruckim w XVTT.I w,
Andryupnp, ob. Andreprw.
Anrlrzqi (Swiety), ob. Srocri Ondrej.
Andrzejewo. 1.) w6, pow. suwalaki, par.

Lubowo, 180 mk., 20 dm. 2.) A. gm., pow. su-
waleki, Iiczy 3989 mieszk rozloglodoi, 11,637
morg.; s. ga. ok. III w Pifsku, o 10I/, w. et.
p.Szypliezki, do Suwalk w. 22.'W skladtoj gu.
wchodzq: Aleksandr6wka, Andrzojowo, Biato-
bloty, Bud"zisko, Cegielnia, Czerwonka, Gi-
lujsze, Gungliezki, Ignatowizna, Kalinowo,
Kociolki, Kupowo, Kupowo-male, Majrlan,
Most6wek, Mikolaj6wka, Pod6wiecieski, Pe-
dwojponie, Poetarvolok, Romaniuki nowe, R.
eta,re, Sadzawki, Szelmiqtka, Szymanowiana,
Scibowo, Swieciszki, Tryka.rnpie, Tr4polo, Trar
poliszki, \Yojoiuliszki, 

'Wojponio, 
Wojpo-

niszhi, Zawady i Zegaryezki; tl.- lud.n. Li-
twini. Gm. nie posiada ani jodnego kodciola
i ani jednej szk6lki elementarnej. Por. Anitrrty
j6u.

Andrrejewor-dw, 1.) mko pryw., pow. ros-
sieieki, nad jez. t. n., 9 105 w. od Rossion.
Paraf. ko6ci6l katolicki Sw. Andrseja, 1?80
z drzewz wznieaiony przoz Andrzoje Racewi-
aa' Parafia katol, dekane,tu retowskiego, dusz
2705. Inaozej A zowio Biq Ma.ryanowem.
Niedaleko A. z jez. &ajgpe wyplywa rz. Wie-
rvirts. 2.) A., w6, pow sok6laki, gub. groilzief-
sko, o I w. od Soh6lki.

Andrzqiewo, folw., pow. dreilzki, ob. J(o-
etrzyn.

And,

Andrzejkl, w6 szlach., pow. lomtyfski,
gm. i par. Szczepaukowo.

Andmqidw, nazw& kilku miejsoowo6ci; fr6-
dloslowem jej jest imie Andrzej, ht6re w wiq-
ooj epolezczonej formio Jgdrzoj dalo n&uw'q
o wiele wigkszej liezbie i daleko etarszyoh osad.
1.) A. osada, d,aw. mko, pow. ostrowski, gm.. War-
eholy, nad rz. Broczkiem, posiada urzqd gnin-
ny, szkole olementarnq; naleiy do sqdu gmin-
nego okregu III w0zytewie..{- zdoZony zostal
na gruntach wei'Wronie, w okolicy lerietoj,
przez And.rzeja Krzyokiego bis. plochiogo za
prrywilojem Zygmunta I w 1628 r. no prawio
niemieckiem. Eiekupi ploccy joko panowie nie
puszczali tu 2yd6w; ko6ci6l perafulny zalotony
tu zostsl w 1526 r. pruez Tomaeza z Tarnowa
kanonika puttuskiego a ukorlczony w 1606 r.


