Santrumpos
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
f. – fondas
ap. – apyrašas
b. – byla
l. – lapas
a. – anūkė, anūkas
a. – aikštė
apskr. – apskritis
b. – brolis
d. – dukra
dkt. – dukterėčia
g. – gildija
g. – gatvė (šalia gatvių pavadinimų)
gub. – gubernija
m. – motina
n/n – nuosavas namas
nr. – posesijos numeris
s. – sūnus
skg. – skersgatvis
pos. – posesija
pr. – prospektas
ss. – sesuo
zh. – žmona
p. – parankinis
1 / 2 kl. p. – 1 / 2 klasės parankinis

Paaiškinimai
„Sąraše“ abėcėlės tvarka pateikiamas 1809–1898 m. Vilniaus pirklių krikščionių sąrašas su biogramų
korpusu lietuvių kalba. Pažymėtina, kad pirklių ar jų šeimų narių gimimo data gali būti ne visuomet
tiksli, pasitaiko atvejų, kai įrašomi dvigubi gimimo metai, pavyzdžiui [1844 / 1845]. Kartais
valdininkai skirtingai įrašydavo vardus, pavardes ir tėvavardžius. Tokiu atveju pateikiami visi galimi
vardų rašybos variantai.
Pavardžių, gatvių pavadinimų rašyba
Pirklių dokumentai buvo sudaryti lenkų ir rusų kalba, todėl pirklių pavardės, vardai, tėvavardžiai, namų
savininkų pavardės ir gatvių pavadinimai pateikiami šaltinyje esamą rašybą konvertuojant lotyniškomis
raidėmis vardininko linksniu. Vilniaus gatvių pavadinimai rašomi išsaugojant surusintus to meto
pavadinimus. Kirilicos raidės į lotyniškąsias keičiamos tokių principu: г – g, й – i (pavardės ar
pavadinimo viduryje, pavyzdžiui, Geiman) ir j (pavardės ar pavadinimo gale, pavyzdžiui,
Zhirmunskij), ж – zh, х – ch, ц – c, ч – cz, ш – sh, ы – y, э – e, ю – ju, kietumo ženklas ъ – j ir po jo
einanti raidė, minkštumo ženklas ь – praleidžiamas, я – ia (pavardės ar pavadinimo viduryje,
pavyzdžiui, Liass) ir ja (pavardės ar pavadinimo pradžioje ir gale, pavyzdžiui, Jatkovaja, arba, kai „я“
raidė rašoma po minkštumo ženklo, pavyzdžiui, Benjamin). Vietovardžiai ir miesto rajonai, pateikiami
lietuviškomis formomis, atitinka šiuolaikinius vietovardžių pavadinimus. Dauguma namų pavadinimų,
ypač priklausiusieji vienuolijoms, taip pat pateikiami lietuviškomis formomis. Be pakeitimų paliktas
eksdivizinių namų pavadinimas, kilęs iš lotynų kalbos ex divisio – dėl padalijimo. Taip vadinti namai,
kuriuose būdavo daug savininkų.
Biogramos struktūra
Duomenys apie pirklius biogramose pateikti pagal suvienodintą schemą: 1) pirklio pavardė, vardas,
tėvavardis ir laužtiniuose skliausteliuose gimimo metai; 2) šeimos narių sąrašas, šalia kiekvieno vardo
taip pat laužtiniuose skliausteliuose gimimo metai; 3) gildija; 4) chronologine tvarka pateikiamas
pirklio verslo veiklos aprašymas, nurodomas (jeigu minimas šaltinyje) verslo adresas (paprastai gatvė ir
/ arba posesijos numeris) ir, jeigu šaltinyje nurodomas, šalia skliausteliuose įrašomas atsakingas už tam
tikrą verslo įmonę asmuo.
Detalus biogramos schemos paaiškinimas
1) Fiorentini Franciszek Baltazara [1759–1813]
Fiorentini Franciszek Baltazara – šeimos galvos pavardė, vardas, tėvo vardas;
[1759–1813] – gyvenimo metai (bet dažniausiai nustatyti tik gimimo metai).
kai gimimo metų nepavyko nustatyti, rašoma [–], tuo atveju, kai tiksli gimimo data nėra nustatyta,
įrašomi keli galimi gimimo metai, pavyzdžiui, [1815 / 1816].
2) šeimos nariai: zh. Teklia [1772–1829], s. Piotr [1786], s. Józef / Osip [1795], s. Antoni / Anton [1798]
(zh. Katerina [1795], s. Vladislav [1824–1914] (zh. Ana [1836–1914]), s. Stanislav [1825–1860],
d. Teklia [1823], d. Emilija [1827 / 1828], d. Helena [1830]), s. Josif [1794 / 1795], s. Jan / Ivan /
Jogan [1800–1866], s. Leopold [1807], d. Izabela [20-17]
zh. Teklia [1772–1829] – šeimos galvos žmona
s. Piotr [1786] – šeimos galvos sūnus
s. Józef / Osip [1795] – šeimos galvos sūnus
s. Antoni / Anton [1798] – šeimos galvos sūnus
(zh. Katerina [1795], s. Vladislav [1824–1914] (zh. Ana [1836–1914]), s. Stanislav [1825–1860], d.
Teklia [1823], d. Emilija [1827 / 1828], d. Helena [1830]) – šeimos galvos sūnaus šeimos nariai
s. Josif [1794 / 1795] – šeimos galvos sūnus

s. Jan / Ivan / Jogan [1800–1866] – šeimos galvos sūnus
s. Leopold [1807] – šeimos galvos sūnus
d. Izabela [20-17] – šeimos galvos dukra
Į pirklių sąrašus buvo įrašomi tik šeimos nariai (žmona, sūnūs ir sūnų šeimos nariai, netekėjusios
dukros, broliai ir seserys), gyvenantys kartu ir disponavę nepadalytu kapitalu, todėl nebūtinai šaltinyje
nurodyta šeimos sudėtis bus pilna. Pavyzdžiui, ištekėjusi dukra būdavo atskirta nuo šeimos kapitalo,
tad ir neįtraukiama į sąrašus; sūnus, sukūręs šeimą, taip pat galėjo atsiskirti ir pradėti savo verslą.
Šeimos galvos žmona, vaikai, broliai ir tiesiogiai įtraukti į šeimos kapitalą anūkai bei sūnėnai išskiriami
kursyvu. Vedusio sūnaus ar brolio šeimos nariai įrašomi skliaustuose: s. Antoni / Anton [1798]
(zh. Katerina [1795], s. Vladislav [1824–1914] (zh. Ana [1836–1914]), s. Stanislav [1825–1860],
d. Teklia [1823], d. Emilija [1827 / 1828], d. Helena [1830]).
3) kelintais metais į kurią gildiją buvo įsirašęs:
1809–1810, 1814–1820, 1822, 1824, 1831–1833, 1841– III g., 1825–1826, 1828–1830, 1834–1837,
1841–1845, 1847–1851, 1853–1857, 1859, 1861 – II g.
Iki 1841 m. buvo trečiojoje gildijoje, nuo 1825 m. – antrojoje.
4) veiklos metai, verslo kryptys, įmonės adresas (jeigu minimi šaltinyje gatvė ir (arba) posesijos
numeris) ir už šią įmonę atsakingas asmuo, pavyzdžiui: 1825–1826, 1828–1832 m. Kardinalijos name,
nr. 437, turėjo galanterijos, kvepalų parduotuvę (1 kl. p. Regina Veisova). 1861 m. turėjo verslą
Bolshaja g., n/n, nr. 194, 195.
Tuo atveju, jeigu namas nuosavas, įrašoma „n/n“, o kai krautuvė įsteigta nuomojamame name, rašoma
savininko pavardė ir posesijos numeris, pavyzdžiui, Kardinalijos name, nr. 437, o skliaustuose
nurodomas įmonę prižiūrintis asmuo, pavyzdžiui, (1 kl. p. Regina Veisova), (pats), (s. Stanislovas) ir
pan.
Šalia pavardės, vardo, tėvavardžio pateikiami visi dokumentuose rašyti pirklių pavardžių, vardų ir
tėvavardžių rašybos variantai, pavyzdžiui: Zaicow Iwan Frolov / Zaicov Ivan Frola; Berenstan /
Berenshtam Liudvig Jogan

Abramovskij Kazimir Feliksa [1790]
1847–1851 – III g.
Bajoras. Atvyko iš Pinsko (Minsko gub.). 1847–1849 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Gec name,
nr. 383. 1848 m. nurodyta, kad prekiavo Skirmunto fabriko gelumbe (1 kl. p. Skirmunto valstietis
Naum Byzilo).
Adank Christian [1811]
1851 – III g.
Adzhisaferov Babzhan
1828 – III g.
1828 m. Zettel name, nr. 273, prekiavo skaromis ir kitomis prekėmis (pats).
Andaburgskij Aleksandr Alkesejev [1815]
zh. Katerina [1826], s. Aleksandr [1836]
1847–1851, 1854–1859, 1861 – III g.
1847, 1849 m. turėjo verslą Bolshaja g., Mokrzhyckij name, nr. 204. 1848 m. Mokrzhickij name
prekiavo fajanso indais, krištolo ir bronzos gaminiais (žmona), Romanovskij name – porcelianu ir
Rusijos fabrikų krištolu (pats). 1853 m. Zamkovaja g. Shneerberg name turėjo vešbutį ir biliardinę
(1 kl. p. Julija Ostrovska), metinė apyvarta buvo 500 rb, Bolshaja g., Mokrzhyckij name prekiavo
porcelianu (1 kl. p. zh. Katerina), metinė apyvarta buvo 9 000 rublių. 1857 m. Bauman name turėjo
galanterijos ir krištolo krautuvę (pats), metinė apyvarta – 6 000 rb, ir Kryshkevicz name turėjo smuklę
ir biliardinę, prekiavo tabaku (1 kl. p. Terezija Zacharovič), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1859 m.
turėjo kolonijinių prekių ir tabako parduotuvę (žmona), metinė apyvarta – 2 000 rb, Bolshaja g.,
Nesreid name – viešbutį ir biliardinę, metinė apyvarta – 1 000 rb, ir Shyshka name – vyno rūsį
(s. Aleksandr), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1861 m. verslą turėjo Bolshaja g., Shyshka name.
Arzhanovskij Franc
1847–1848 – III g.
Bajoras. 1847 m. turėjo verslą Policeiskij skg., nr. 255. 1848 m. Slendzinskij name prekiavo
kolonijinėmis prekėmis ir romu, Puslovskio fabriko medvilne ir gelumbe (Puslovskio valstietis
Josif Kondramovicz).
Auer fon Fridrich [1897 / 1898]
zh. Liudvika [1800], s. Karl [1801 / 1802], s. Edvard [1826], s. Fridrich [1829], s. Pavel [1830],
s. Maks [1832], d. Marija [1824], sūnėnas. Juzefat [35-16
1822, 1825–1826, 1828–1837, 1841–1845, 1847–1848 – I g.
Bajoras iš Karaliaučiaus. Vilniaus pirklių gildijoje nuo 1821 metų. 1822, 1824 m. nuomojamame name,
prekiavo vynu. 1825–1826 m. Shvarc name, nr. 75, prekiavo vynu ir kitais gėrimais (1 kl. p. Karl
Fridrich Konopackij), 1828 m. – turėjo kontorą. (1 kl. p. Karl Kanopackij) 1829 m. Shvarc name,
nr. 75, prekiavo vynu (pats), gyveno Zamkovaja g., Liachovicz name, nr. 198. 1830 m. Bolshaja g.,
Liachovicziova name, nr. 198, prekiavo įvairiomis prekėmis. 1831 m. prekiavo Bolshaja g.,
Liachovicz name,
nr. 198,
ir
Pashkevič name,
nr. 46,
turėjo
vyno
parduotuvę
(1 kl. p. Karl Konopackij). 1832 m. Bolshaja g., Pashkevič name, nr. 46, prekiavo vynu (pats), gyveno
tame pačiame name. 1833 m. prekiavo įvairiomis prekėmis ir vynu. 1835 m. Pashkevicz name, nr. 46,
prekiavo vynu. 1843 m. turėjo verslą Bolshaja g., n/n, nr. 46. 1845, 1847 m. turėjo verslą Bolshaja g.,
n/n, nr. 46. 1848 m. n/n turėjo vyno rūsį ir prekiavo savo gamybos popieriumi.
Baranovskij Ivan Fomicz [1806]

1842–1845, 1847–1848 – III g.
1843, 1845, 1847 m. turėjo verslą Bolshaja g., Gedroic name, nr. 180. 1848 m. prekiavo mediena (pats)
ir Shuleviczova name turėjo pirtį (pats).
Bazhinskij Ivan Stanislavov
zh. Domicelia
1828 – III g.
1828 m. Liachovicz name, nr. 110, prekiavo prieskoniais (pats), Ignatevicz name, nr. 171 –1 kl. p.
Karolina Urbanovicz.
Bem Aleksandr Fridrichov [1817]
1861 – III g.
Berenstan / Berenshtam Liudvig Jogan [1795]
zh. Klara Zuzana [1802], s. German Liudvig [1829]
1843, 1845 – III g.
Bajoras. Atvyko iš Jelgavos. 1843, 1845 m. turėjo verslą Zettel name, nr. 271.
Bialy Feliks
1809 – I g.
Bido / Bidaux Ivan [1797]
Bidova Rozalija – nuo 1836
zh. Rozalija Ivano Varje dukra [1795], s. Josif [1805]
1809–1810, 1814–1820, 1822, 1824–1826, 1828–1836 – III g.
Atvyko iš Prancūzijos. 1806 m. tapo Rusijos imperijos valdiniu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje,
nuomojamame name prekiavo gelumbe, šilku, turėjo nuosavą kapitalą. 1816 m. prekiavo porcelianu.
1817–1820, 1822, 1824 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, nuomojamame name prekiavo porcelianu. 1825–
1826, 1828–1829, 1831–1833, 1835 m. Linevicz name, nr. 69, prekiavo vynu (pats).
Bogatko Voitek Michaila [1800]
zh. Joganna [1813]
1843–1845 – III g.
Bajoras. 1843 m. verslo adresas nenurodytas. 1845 m. turėjo verslą Ostrobramskaja g., Mejerova name,
nr. 14.
Bol Gotlib [1788]
1859, 1861 – III g.
1859 m. Vilenskaja g., Novickaja name turėjo viešbutį ir biliardą (Varvara Radionovna), metinė
apyvarta – 750 rb, viešbutį ir biliardą (pats), metinė apyvarta – 1 500 rublių. 1861 m. turėjo verslą
Antakalnyje, n/n, nr. 361 / 362.
Boretti Ferdinand [1818]
1861 – III g.
1861 m. turėjo verslą Lukiškėse, Sukeckij name.
Bortov Piotr Aleksandra
1833–1835 – III g.
1833–1835 m. prekiavo gelumbe.

Brandenburg Jakov
1848, 1853 – I g.
Atvyko iš Rygos. 1848, 1853 m. Zettel name didmena prekiavo savo fabriko gamybos cukrumi (1 kl. p.
Rygos gyventojas Jogan Kondrat Shaf). 1853 m. metinė apyvarta buvo 25 000 rublių.
Bruner Vera Ivanovna
1859 – III g.
Bajorė. 1859 m. Nemeckaja g., Shulc name turėjo viešbutį ir biliardinę (kareivio žmona
Vilgelmina Zhmurkeviczova), metinė apyvarta – 1 500 rb, ir Savicz g., Shulc name – vyno rūsį, metinė
apyvarta – 1 500 rublių.
Butrimovicz Grigoriij Nikitin [1809]
zh. Genrieta [1818]
1842 – III g., 1841, 1843–1845, 1847 1848 – II g.
1843, 1845 m. verslą turėjo Sankt Peterburge.
Cymmerman Genrich Fridricha [1793]
Cymmerman Avgust Fridrich [1819] – nuo 1849
zh. Anna Dorota [1796], s. Avgust Fridrich [1818] (zh. Karolina Amalija [1822], s. Karl Grigorij
[1849], s. Michail Fridrich [1851], d. Avgusta [1853]), s. Karl Aleksandr [1821]
1843–1845, 1847–1849, 1851 1853–1855 – III g., 1857 – II g.
Atvyko iš Rygos. Garbės piliečiai. Vilniuje gyveno pirklio teisėmis. 1843 m. verslo adresas įrašytas
neaiškiai. 1845 m. turėjo verslą Sviatojanovskaja g. (sic!), Liachovicziova name, nr. 110. 1847 m.
turėjo verslą Zettel name, nr. 271. 1848 m. Vilgockaja name prekiavo kolonijinėmis prekėmis, tabaku
ir vynu (pats). 1849 m. turėjo verslą Liachovicziova name, nr. 110. 1853 m. Zamkovaja g., Vilgockij
name turėjo buitinės chemijos ir tabako parduotuvę, vyno rūsį (pats), metinė apyvarta buvo
10 000 rublių. 1857 m. Juchnevicz name turėjo transporto kontorą (1 kl. p. Karl Shreder), metinė
apyvarta – 3 000 rublių.
Cynk Jogan
1859 – III g.
Austrijos valdinys, karietų meistras. 1859 m. Trokskaja g., Maks name turėjo ekipažų fabriką (pats),
metinė apyvarta – 4 000 rublių.
Chmelnikov(?) Erzhij [1782]
1825 – III g.
1825 m. Svečių namuose, nr. 10, prekiavo lajumi, žvakėmis, muilu (pats).
Chrzhanovskij Franc [1798]
1848–1850 – III g.
Bajoras. 1849 m. turėjo verslą Policeiskij skg., Geisler name, nr. 255.
Daenova Zofija [1825]
d. Darija [1818]
1850 – III g.
Davac David Tomasha [1820 / 1821]

zh. Julija [1809], s. Tomash [1831], s. Karl [1832], d. Katerina [1833], b. Ivan [1791], įvaikis Karl
[1810], Ferdinand Kanpe [1811]
1825–1826, 1828–1838 – III g.
1825–1826, 1828–1832 m. Kardinalijos name, nr. 437, turėjo cukrainę (pats). 1829 m. Kardinalijos
name, nr. 437, prekiavo galanterija (1 kl. v. Anna Lekaet), 1831 m. – kvepalais ir kita (1 kl. v.
Anna Lekajet). 1826, 1828–1829, 1831–1832 m. turėjo parduotuvę Bolshaja g. Pac name, nr. 200:
1826 m. – bakalėjos ir kitų prekių (1826 m. – b. Jogan ir pats), 1828–1829, 1831 m. – cukrainę (1 kl. v.
Ivan Davacy). 1829, 1832 m. laikė viešbutį: 1829 m. – Malinovskij name [namas be nr.] (1 kl. v.
Ernest Focht), 1832 m. – Bolshaja g., Kardinalijos name, nr. 437 (v. Anna Lekaet). 1833 m. prekiavo
konditerija. 1835 m. Bolshaja g., Kardinalijos name, nr. 437, laikė cukrainę.
Diamond Tomasz
1809 – III g.
Diachterev Timofej Michailovicz
1857, 1859, 1861 – II g.
Atvyko iš Kijevo. 1857 m. Ostrobramskaja g., Popov name turėjo vario gaminių krautuvę (1 kl. p.
Ivan Zakejev), metinė apyvarta – 20 000 rublių. 1859 m. Ostrobramskaja g., Miesto name turėjo metalo
gaminių krautuvę (1 kl. p. Minsko miestietis Kiril Panfilovicz Krivoshejev), metinė apyvarta –
2 000 rublių. 1861 m. verslą turėjo Ostrobramskaja g., Vaikų prieglaudos name, nr. 14.
Dibel Albert Gotfrida [1820]
1861 – III g.
1861 m. turėjo verslą Savicz g., Minkevicz name.
Dobrovolskaja Marija [1787 / 1790] – 1825
Dobrovolskij Foma [1783] – 1847
s. Vitold [1840]
1825, 1847 – III g.
1825 m. n/n, nr. 305, turėjo viešbutį ir biliardinę (pati), 1847 m. turėjo verslą Gospitalnyj skg., n/n,
nr. 305.
Dobrovolskij Piotr [1765]
1830–1831 – III g.
Bajoras. 1830–1831 m. Ostrobramskaja g., Oginskij name, nr. 3, turėjo fabriką (pats).
Drue de Kazimir [1825]
1857 m. gildija nenurodyta. Atvyko iš Varšuvos.
1857 – f. 937, ap. 1, b. 8327, l. 2.
Dukshta Matvej
1848 – III g.
Atvyko iš Raseinių apskrities. 1848 m. Revkovskij name prekiavo muilu, žvakėmis, kruopomis ir
kitomis maisto prekėmis (pats).
Eczejstov Demjan Dmitriev [1804]
zh. Evdokija Borisovna [1808], s. Vasilij [1830]
1847–1851, 1853–1854 – III g.

Atvyko iš Viazmos (Smolensko gub.). 1847 m. turėjo verslą Bolshaja g., Epshtein name, nr. 198.
1848 m. Stashinskaja name prekiavo kolonijinėmis ir bronzos prekėmis, pakinktais (pirklio brolis
Nikolaj Morozov). 1853 m. Bolshaja g., Stashinskij name turėjo buitinės chemijos ir tabako
parduotuvę, vyno rūsį (pirklio s. Ivan Demjanovicz), metinė apyvarta buvo 6 000 rublių.
Eisler Jakov Karl [1822]
1854, 1857, 1859, 1861 – II g.
1854 m. turėjo vyno rūsį, metinė apyvarta buvo 10 000 rublių. 1857 m. Kinkulkin name turėjo tabako
krautuvę ir vyno rūsį (1 kl. p. Rygos gyventojas Ivan Bernard Eisler), metinė apyvarta – 1 000 ir
20 000 rublių. 1859 m. Nemckaja g., Kinkulkin name turėjo tabako krautuvę (pats), metinė apyvarta –
6 000 rb, ir vyno rūsį, metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1861 m. verslą turėjo Nemeckaja g.,
Abram Kinkulkin name, nr. 298.
Elinskij Osip Jakovlev [1756]
s. Aleksej [1766] (zh. Natalija [1791], d. Praskovja [1821], d. Aleksandra [1825], d. Darija [1827]),
s. Vasilij [1803] (zh. Agafija [1789], d. Akeina(?) [1825]), s. Michail (zh. Marfa [1798], d. Praskovja
[1825])
1829 – III g.
1829 m. verslą turėjo Inturkės parapijoje (Vilniaus apskr.).
Eremeev Ivan Aleksandra [1810]
zh. Marija Nikiforovna [1826], b. Michail (zh. Varvara Nikolajevna [1818], s. Nikolaj [1849], d. Elena
[1841]), b. Platon [1816], b. Vasilij [1818]
1851 – I g., 1854 – II g.
1851 m. atvyko iš Maršansko.
Fechtel Jogan Fridricha Eduarda [1831]
1856–1859, 1861 – III g.
Atvyko iš Rygos. 1857 m. Vilgockij name turėjo cheminių medžiagų ir tabako krautuvę (pats), metinė
apyvarta buvo 6 000 rb, ir Zamkovaja g., Vashinskij name turėjo vyno rūsį (pats), metinė apyvarta –
1 000 rublių. 1859 m. Bolshaja g., Juchnevicz name turėjo kolonijinių prekių ir tabako krautuvę (pats)
bei vyno rūsį (Rygos gyventojas Ferdinand Christofor Pem), metinė apyvarta buvo po 2 000 rb,
Boban name turėjo smuklę ir biliardinę (Teresija Zacharevicziovna), metinė apyvarta – 2 000 rb, ir
Vilniaus ir Domininkonų g. kampiniame name turėjo kavinę ir cukrainę (Julijan Koshen), metinė
apyvarta – 2 000 rb. 1861 m. turėjo verslą Zamkovaja g., Vilgockaja name, nr. 110.
Filipczenkov Prokofij Dmitriev
1833 – III g.
1833 m. Vilniuje neprekiavo.
Fiorentini Franciszek (atvyko iš Italijos) [1759–1813]
Fiorentyniowa / Fiorentinova Teklia (Varšuvos miestietė) [1772–1829] – nuo 1814
Fiorentini Antoni / Anton Franceva [1798–1851] – nuo 1825
Fiorentini Stanislav Antonovicz [1823] – nuo 1856
s. Piotr [1786], s. Józef / Osip [1795], s. Antoni / Anton [1798] (zh. Katerina [1795], s. Vladislav
[1824–1914] (zh. Anna [1836–1914]), s. Stanislav [1825–1860], d. Teklia [1823], d. Emilija [1827 /
1828], d. Helena [1830]), s. Josif [1794 / 1795], s. Jan / Ivan / Jogan [1800–1866], s. Leopold [1807],
d. Izabela [1802]

1809–1810, 1814–1820, 1822, 1824, 1831–1833, 1841– III g., 1825–1826, 1828–1830, 1834–1837,
1841–1845, 1847–1851, 1853–1857, 1859, 1861 – II g.
1814–1815 m. turėjo nuosavą kapitalą. 1814–1815 m. nuomojamame name prekiavo graviūromis,
kvepalais ir kitomis prekėmis, 1816–1820, 1822, 1824 m. nuomojamame name, prekiavo
smulkmenomis ir kvepalais. 1825–1826, 1828–1832 m. turėjo galanterijos ir kvepalų parduotuves
Janovicziova name, nr. 194 / 195 (pats) ir Kardinalijos name, nr. 437 (1 kl. v. Regina Veisova).
1833 m. prekiavo galanterija. 1835 m. Janoviczova name, nr. 194, prekiavo galanterija. 1843 m. verslą
turėjo Bolshaja g., Janovskij name, nr. 194. 1845, 1847 m. turėjo verslą Bolshaja g., Janovicz name,
nr. 194. 1848 m. Kashic name prekiavo šilku, vilna ir galanterija (pats ir s. Stanislovas). 1849 m.
Bolsjaha g., Kashicova name, nr. 194 ir 195. 1853 m. – Bolshaja g. n/n prekiavo galanterija
(s, Stanislav), metinės apyvarta buvo 50 000 rublių. 1857 m. n/n turėjo gelumbės ir galanterijos
krautuvę (Stanislovas), metinė apyvarta – 4 000 rb, ir Zamkovaja g., n/n turėjo vyno rūsį (Paberžės
valstietis Ivan Jurgelevicz), metinė apyvarta – 3 000 rublių. 1859 m. Bolshaja g., n/n turėjo galanterijos
prekių, gelumbės ir tabako krautuvę (Stanislovas), metinė apyvarta – 25 000 rb, ir vyno rūsį (Foma
Danilov Koreivo[?]), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1861 m. turėjo verslą Bolshaja g., n/n, nr. 194,
195.
Fitius Friderik
1810 – III g.
1810 – f. 937, ap. 1, b. 11, l. 94.
Frohliand Frederik Gotfrida [1759]
zh. Fadrina Ivana [1769], s. Aleksandr [1804]
1809–1810, 1816 – III g.
1816 m. gyveno Vilniuje, n/n, nr. 74, turėjo cukrainę. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą prašymą,
išbrauktas iš pirklių gildijos.
Frohliand Jan
1809 – III g.
Gachterig Gustav [47-38]
1847 – gildija nenurodyta
Galiatkin Fiodor Jegora [1808]
zh. Marija [1823], d. Gelena [1832]
1847 – III g.
Atvyko iš Kauno. 1847 m. duomenų apie verslą nepateikta.
Galickij Nikolaj Fiodora [1822]
zh. Vera Liudvigovna [1828]
1851 – III g.
Maskvos miestietis.
Galkovskij Michail
1861 – III g.
Ganak Anton [1816]
zh. Antonina [1830]
1859, 1861 – III g.

1859 m. Nemeckaja g. turėjo gelumbės krautuvę (pats), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1861 m. turėjo
verslą Zettel` name, nr. 271.
Gasper Ferdinand [1783]
1829 – III g.
Jelgavos pirklys. 1829 m. Zaba name, nr. 37, prekiavo galanterija (pats).
Gastell Antoni Jozefa [1781]
zh. Petronelija Nikodema [1776], s. Antonij [1789], s. Jozef [1794], d. Marijana [1798]
1810, 1814–1817 – III g.
Varšuvos miestietis. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1817 m. gyveno Vilniuje. 1814–
1817 m. prekiavo nuomojamame name: 1814–1815 m. – šilku ir gelumbe, turėjo nuosavą kapitalą,
1816–1817 m. – prekiavo gelumbe ir „ponų“ prekėmis. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą prašymą,
išbrauktas iš pirklių gildijos.
Chrulev Nikolaj Ivanovicz [1801]
1844 – III g.
Gec Symon Kryshtofa Francyshka [1751]
zh. Petronelija [1776], s. Antonij [1789], s. Josif [1791], d. Marijana [1798]
1814–1816 – III, 1817–1818 – II g.
Vilniaus miestietis. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1817 m. įrašytas bajoru. 1814–1815 m.
gyveno Vilniuje, turėjo nuosavą mūrinį namą, nr. 383, 1816–1818 m. gyveno Vilniuje, turėjo du
nuosavus mūrinius namus, nr. 383 ir 1266. 1814–1815 m. prekiavo bakalėja ir prieskoniais bei
gėrimais, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–1817 m. prekiavo „daržovių“ prekėmis. 1818 m. mirė.
Gelbin Franc Ivan [1818] – nuo 1857
1844–1845, 1847–1851 – III g., 1853–1854, 1857 – II g., 1859 – III g.
Prūsijos valdinys. 1844 m. davė priesaiką Rusijos carui. 1845 m. turėjo verslą pirklio [Kuntz] name,
nr. 15. 1848 m. Poznanskaja name prekiavo gelumbe (pats). 1849 m. turėjo verslą Poznanskaja name,
nr. 296. 1853 m. Nemeckaja g., Kacenelenbogen name prekiavo gelumbe ir galanterija (pats), metinė
apyvarta buvo 10 000 rb, Nemeckaja g., Svyd name – gelumbe (1 kl. p. Švenčionių miestietis
Josif Gufzinskij), metinė apyvarta buvo 6 000 rublių. 1857 m. Bolshaja g., Kacenelenbogen name
turėjo gelumbės ir prabangių audinių krautuvę (1 kl. p. Varvara Andrejevna Segson), metinė apyvarta –
15 000 rb, ir Poznanskij name – galanterijos (pats), metinė apyvarta – 15 000 rublių. 1859 m.
Nemeckaja g. turėjo dvi krautuves: Poznanskije name – galanterijos ir šilko prekių (pats) ir
Kacenelenbogen name – gelumbės ir skarų krautuvę (1 kl. p. Varvara Andrejevna Segson), metinė
apyvarta – po 2 000 rublių.
Gelbin Ivan [1827]
1855–1858 – II g., 1859, 1861 – III g.
Atvyko iš Varšuvos 1861 m. turėjo verslą Vokiečių g., Poznanskaja name, nr. 296.
Genne Gotlib Danijelia [1784]
1818–1820 – III g.
1818–1820 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, nuomojamame name prekiavo vynu.
Gercyk Aleksandr [1830]
1851 – III g.

1851 m. pirklių gildijoje registruotas pirmą kartą. Slanimo apskrities valstietis.
Gimant[?] Marek Efshkovicz
1836 – III g.
Girshveld Avgust / Gustav Ferinanda / Gustav Fiodorovicz [1798 / 1799]
zh. Francishka Emilija [1816], s. Pavel Karl [1850]
1843–1844–1845, 1847 – I g., 1849–1850, 1853–1856, 1859 – III g., 1857 – II g., 1861 – II g.
Atvyko iš Berlyno. 1845 m. turėjo verslą Sviatojanovskaja g., Savickij name, nr. 435. 1847, 1849 m.
turėjo verslą Dvorcovaja g., Oginskij name, nr. 430. 1853 m. Czernickije name turėjo paskolų kontorą
(pats), metinė apyvarta buvo 5 000 rb, 1857 m. – prekiavo linu (pats), metinė apyvarta – 20 000 rublių.
1861 m. turėjo verslą Zamkovaja g., Czernickich name, nr. 366.
Glerner Baltazar [1804]
Glerner Arnold Albrecht [1824] – nuo 1848
1843–1845, 1847–1848– III g.
Atvyko iš Rygos. 1845 m. turėjo verslą Zettel name, nr. 271. 1847 m. verslą plėtojo Rygoje. 1848 m.
Zettel name prekiavo savo fabriko medvilne ir vilna (pats).
Gliksberg Teofil Nikolajevicz [1897]
zh. Vilgelmina [1800], s.Teofil [1834], d. Evelina [1832]
1834–1837, 1843–1845, 1847–1850, 1853–1855, 1857–1859 – III g., 1856 – II g.
Bajoras. Atvyko iš Varšuvos. 1834–1835 m. prekiavo knygomis. 1837 m. Vilniaus medicinoschirurgijos akademijos ir Peterburgo(?) švietimo apygardos spaustuvės pirklys, knygų pardavėjas
1843 m. verslą turėjo Svitojanovskaja g., Universiteto name, nr. 46, 1845 m. – Universiteto name,
nr. 46, 1847 m. – Valstybės name, nr. 48. 1848 m. Vilniaus gimnazijos name prekiavo natomis ir
knygomis (pats ir žmona), 1849 m. – Pavlovskij name, nr. 140. 1853 m. Sviatojanskaja g., Švietimo
apygardos name turėjo knygyną (pats), metinė apyvarta buvo 5 000 rb, 1859 m. – Sviatojanovskaja g.,
Gubernijos gimnazijos name (metinė apyvarta – 4000 rublių).
Gering Jozef
1809 – I g., 1810 – III g.
Golbener Feliks [1802]
zh. Vilgelmina [1808]
1847 – III g.
Bajoras. 1847 m. turėjo verslą Sviatojanovskaja g., Savickij name, nr. 436.
Goldzner / Holtzner Stanislaw / Stanislav Jakuba [1766]
1814–1819– III g.
1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. nuomojamame name prekiavo bakalėja ir
prieskoniais, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–1818 m. nuomojamame name prekiavo „daržovių“
prekėmis ir vynu. 1819 m. išbrauktas iš pirklių sąrašo.
Golenishev Semion Vasiljev [1894]
zh. Darija [50-31]
1850 – I g.
Turėjo 15 metų mokesčių lengvatą.

Golsper Feliks [1807]
1848 – III g.
Gonczarov Vasil [1780]
zh. Teklia [1896], zh. Gelena [1799], s. Aleksandr [1811], s. Michail [1814], d. Elisaveta [1813],
d. Anna [1824], d. Elena
1809–1810, 1814–1815, 1817–1820, 1822, 1824–1826, 1828–1837, 1839, 1841–1843 – III g.
Maskvos pirklys. 1814 m. registruotas Maskvos pirklių gildijoje. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje, turėjo
nuosavą kapitalą. 1816–1820, 1824 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis. 1814–1820, 1824 m.
nuomojamame name [nr. nenurodytas], prekiavo įvairiomis rusiškomis prekėmis. 1825–1826, 1828–
1832 m. Rotušėje prekiavo galanterija (pats). 1829 m. Gurkleit name, nr. 188, turėjo viešbutį
(d. Elisaveta). 1829 m. Kardinalijos name, nr. 437, prekiavo vynu (1 kl. p. Viktor Shadeiko). 1830–
1832 m. Rudnickaja g., Strumila name, nr. 285, prekiavo galanterija. 1833 m. prekiavo galanterija.
1835 m. Rudnickaja g., Strumila name, nr. 285, prekiavo galanterija. 1843 m. verslą turėjo
Rudnickaja g., Strumila name, nr. 285.
Gorbach Ivan
1836 – III g.
Gorn [1820]
1844 – III g. Liepojos miestietis. Verslą turėjo Sankt Peterburge.
Gruzhevskij Piotr [1828]
kuzina Rozalija Voicechoviczovna [1834], zh. Siofija [1836]
1855–1859, 1861 – III g.
Kauno bajoras. 1857 m. Kasinskij name turėjo buitinės chemijos ir tabako krautuvę (pats), metinė
apyvarta buvo 7 000 rublių. 1857 m. Zamkovaja g., Nefeld name turėjo viešbutį ir biliardą (1 kl. p.
Praskofja Kazakovska), metinė apyvarta – 1 000 rb, Sviatojanovskaja g., Bobakovskij name turėjo
viešbutį ir prekiavo tabaku (1 kl. p. Anna Andrejevna Dereviannaja), metinė apyvarta – 3 000 rb, ir
Jasinskij name turėjo vyno rūsį (pats), metinė apyvarta – 3 000 rublių. 1859 m. Bolshaja g.,
Jasinskij name turėjo dvi parduotuves: kolonijinių prekių ir tabako (pats), metinė apyvarta – 2 500 rb,
vaistinės prekių (1 kl. p. Ustin Ignatjevicz Kalugovskij), metinė apyvarta – 2 000 rb, ir vyno rūsį
(Vladislav Vankevicz), metinė apyvarta – 1 500 rb, bei Siatojanovskaja g., Bobakovskij name –
viešbutį ir biliardinę (1 kl. p. Anna Andrejevna Dereviannaja), metinė apyvarta – 900 rublių. 1861 m.
turėjo verslą Bolshaja g., Jasinskij name, nr. 201.
Gubarev / Hubarew Ivan Martynov [1775]
Gubareva Nadezhda [1792] – nuo 1833
s. Dmitrij [1808], s. Ivan [1818], s. Michail [1824], d. Praskovja [1827]
1809–1810, 1814–1820, 1822, 1824 –1826, 1828–1835 – III g.
Novozubkovo pirklys (Černigovo gub.). 1814–1816 m. įrašytas pirkliu Novozubkove. 1814–1820,
1824 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis nuomojamame name [nr. nenurodytas]. 1814–1816 m.
nurodyta turėjęs nuosavą kapitalą. 1814–1815 m. prekiavo įvairiomis rusiškomis prekėmis, 1816 m. –
lašiniais, muilu, žvakėmis, žuvimi, 1817–1820, 1822, 1824 m. – įvairiais produktais. 1825–1826,
1828–1831 m. Ostrobramskaja g., Svečių namuose, nr. 10, prekiavo muilu, lajumi, žvakėmis ir kitomis
prekėmis (pats). 1828 m. Krzhivoblockij name, nr. 19, prekiavo muilu, lajumi, žvakėmis ir kitomis
prekėmis (pats ir berniukas). 1833–1835 m. prekiavo muilu, lajumi ir kita.
Gubarev Ivan Ivanovicz [1822] – nuo 1849

zh. Katerina Grigorjevna [1822]
1849–1851, 1853–1857, 1859 – III g.
Turėjo lengvatą. 1849 m. turėjo verslą Bolshaja g., Shyshka name, nr. 203. 1857 m. Bauman name
turėjo dvi buitinės chemijos krautuves (pats ir žmona), metinė apyvarta – 6 000 ir 3 000 rb, ir
Nemeckaja g., Zettel` name – viešbutį, metinė apyvarta – 1 000 rublių. 1853 m. Sviatojanovskaja g.,
Savickij name turėjo viešbutį ir biliardinę (1 kl. p. Emilija Rusevicziuvka), metinė apyvarta – 500 rb,
Bolshaja g., Bauman name turėjo buitinės chemijos parduotuvę (pats), metinė apyvarta buvo 4 000 rb,
Bolshaja g., Gasper name turėjo viešbutį ir biliardinę (Pavel Danilevicz), metinė apyvarta 600 rublių.
1859 m. Bolshaja g., Bauman name turėjo dvi parduotuves: kolonijinių prekių (pats), metinė apyvarta –
2 500 rb, bei aliejaus ir medaus (žmona Ekaterina), metinė apyvarta – 1 500 rb, Trokskaja g.,
Muravskaja name – viešbutį (Pavel Danilevicz), metinė apyvarta – 800 rublių. 1861 m. turėjo verslą
Bolshaja g., Bauman name, nr. 202.
Gubarev Jegor
1809–1810 – III g.
Gurtich Karl Kaspera [1787]
zh. Ieva [1801]
1825–1826, 1828–1839, 1841–1843, 1845, 1847–1851, 1853–1857 – III g.
1835 m. įrašytas bajoru. 1825–1826, 1829–1832 m. Fitingofova name, nr. 375, turėjo cukrainę (pats).
1826, 1828–1829, 1831–1832 m. Zettel name, nr. 271, turėjo cukrainę (1826, 1829, 1831 m. – Ivan
Shpor, 1828 m. – 1 kl. p. Marijana Novicka), 1832 m. – Michel Zettel` name, nr. 273 (zh. Ieva).
1829 m. Krishkevicz name, nr. 189, turėjo restoraną (1 kl. p. Mariana Novicka), 1832 m. – Tyvali(?)
name (v. Ernest Focht). 1833 m. turėjo cukrainę. 1835 m. Nemeckaja g., Fitingofova name, nr. 375,
turėjo cukrainę. 1843 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Fitingofova name, nr. 376 (sic!). 1845, 1847,
1849 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Fitingofova name, nr. 376 (sic!). 1853 m. Nemeckaja g. turėjo
kavinę (pats), metinė apyvarta buvo 6 000 rublių. 1857 m. Nemeckaja g., Sokolovskij name turėjo
kavinę ir prekiavo tabaku (1 kl. p.), metinė apyvarta – 800 rublių.
Houwald Jozef
1810 – I g.
Iljev Kirijak [1787]
1814–1820, 1822, 1824, 1826, 1828–1830 – III g.
Iš Mogiliavo. 1814–1816 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis. 1814–1820, 1822 m. nuomojamame
name prekiavo turkiškomis prekėmis ir bakalėja, turėjo nuosavą kapitalą, 1824 m. – bakalėja ir
įvairiomis prekėmis. 1826 m. Vagner name, nr. 142, prekiavo bakalėja ir kitomis prekėmis (pats),
1828 m. – Vagner name, nr. 190, prekiavo prieskoniais (pats), 1829 m. – bakalėja (pats),1830 m. –
metalo gaminiais (pats). 1829 m. Kadenac name, nr. 71, prekiavo galanterija (1 kl. p.
Onufrij Kozlovskij).
Ivashkevicz Josif Antonija [1800]
1829–1832 – III g.
1829 m. Kapitulos name, nr. 170, turėjo viešbutį (1 kl. p. Vikentij Piotrovicz). 1829–1831 m.
Liachovicziova name, nr. 198, prekiavo bakalėja ir prieskoniais, stiklo gaminiais (1829–1831 m. – pats,
1832 m. – paveldėtoja Anna Ivashkevicziova). 1831–1832 m. turėjo du viešbučius: Koczik name,
nr. 144 (1 kl. p. Vikentij Petrovicz), ir Gurkleit name, nr. 188 (1 kl. p. Agnesha Bargova).
Janovskij Valentin Fadeevicz [1796]

zh. Mariana [1787], zh. Sofija [1812]
1830–1838, 1841–1845, 1847–1850, 1853–1854 – III g.
Bajoras. 1830–1832 m. Zamkovaja g., Puslovskij name, nr. 76, prekiavo gelumbe (pats). 1831 m.
Bolshaja g., Slendzinskij name, nr. 203, turėjo dvi parduotuves: šilko (1 kl. p. Feliks Sobolevskij),
1832 m. – šilko (p. Michail Shukshta). 1832 m. Gedroic name, nr. 201, prekiavo bakalėja ir
prieskoniais (p. Ivan Baranovskij). 1833 m. prekiavo gelumbe. 1835 m. Bolshaja g., Puslovskij name,
nr. 76, prekiavo gelumbe ir popieriumi. 1843 m. turėjo verslą Bolshaja g., Shvarc name, nr. 75. 1845,
1847, 1849 m. turėjo verslą Bolshaja g., Shvarc name, nr. 75. 1848 m. Frohliand name prekiavo
medvilne ir gelumbe (pats). 1853 m. Bolshaja g., vienuolyno name prekiavo oda (Nezhenskij miestietis
Anton Fijalkovskij), metinė apyvarta buvo 8 000 rublių.
Janovskij Vikentij Fadeevicz [1801]
1851 – g.
Dvarininkas.
Jans Jan Jana / Gans Ivan Ivana [1770]
1809–1810, 1814–1815 – III g.
Iš Varšuvos. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame
name prekiavo galanterijos prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą. 1816 m. gildijoje nesiregistravo.
Jenny Jan Leonarda [1771]
s. Chovard [1796]
1814–1817 – III g.
Atvyko iš Šveicarijos. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1817 m. gyveno Vilniuje, turėjo
nuosavą kapitalą. 1814–1817 m. nuomojamame name turėjo cukrainę. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą
prašymą, išbrauktas iš pirklių gildijos.
Jushkevicz Jurij [1789]
s. Jurij [1820]
1825 – III g.
1825 m. Styckal(?) name [namas be numerio], turėjo restoraną (pats).
Kadenacy / Kadenac Anton Józefa / Anton Osipa [1782]
zh. Kadenacova Marijana [1794] – nuo 1828
s. Ivan [1800], s. Josif [1803], d. Kazimira [1802], d. Mariana [1816], d. Teklia [1818], d. Aleksandra
[1819], d. Gustava
1814–1820, 1822, 1824–1826, 1828 – III g.
Atvyko iš Lenkijos. 1814–1816 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje, turėjo
nuosavą kapitalą. 1814–1820, 1822, 1824 m. nuomojamame name prekiavo galanterija, parfumerija ir
smulkmenomis. 1825 m. n/n, nr. 71, prekiavo galanterijos prekėmis ir kvepalais (pats ir prižiūrėtojas
Josif Kurt) 1826 m. – turėjo biliardinę (pats). 1828 m. Jasinskij name, nr. 140, turėjo kavinę (1 kl. p.
Jozefa Kolosova), n/n, nr. 71 – galanterijos krautuvę (pati). 1828 m. Markovskij name, nr. 1411 turėjo
viešbutį (1 kl. p. Ivan Maldmgauer).
Kalugin Piotr Ivanovicz
1834–1835 – III g.
Atvyko iš Zaraisko (Riazanės gub.). 1835 m. už Aušros vartų, Zajcov name, nr. 1292, prekiavo
galanterija.

Kalugin Grigorij Ivanovicz [1794]
zh. Julija [1817], s. Vladimir [1840]
1836, 1842–1843, 1845 1848 – III g., 1844, 1847, 1849–1851, 1853–1857 – II g.
Iš Zaraisko (Riazanės gub.). 1843, 1845, 1847, 1849 m. turėjo verslą Totorių g., n/n, nr. 839. 1848 m.
Rotušėje turėjo galanterijos, bronzos, sidabro gaminių ir karininkų amunicijos ir rekvizitų parduotuvę
(pats). 1853 m. Bolshaja g., Domininkonų name turėjo kavinę (1 kl. p. valstietis Julija
Tiofiliovicziova), metinė apyvarta buvo 1 000 rb, Rotušės pastate turėjo buitinės chemijos ir tabako
parduotuvę, vyno rūsį (pats), metinė apyvarta buvo 1 000 rb, Bolshaja g., Miesto name turėjo kavinė
(1 kl. p. Marijana Markandatova), metinė apyvarta – 500 rublių. 1857 m. Rotušėje turėjo galanterijos
krautuvę (pats), metinė apyvarta – 1 000 rb, ir Shulc name – tabako krautuvę (1 kl. p.
Pavel Denisovicz), metinė apyvarta – 800 rublių.
Kaminskij Jan Stanislava [1781]
1809–1810, 1814–1819 – III g.
1814–1819 m. gyveno Vilniuje, įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. nuomojamame name prekiavo
įvairiomis pirklių prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą, 1816–1819 m., 1817–1819 m. – „daržovių“
prekėmis.
Kann Klemens [1803]
zh. Kazimira Ieva [1818]
1848–1851, 1854, 1857 – III g.
Austrijos valdinys. 1848 m. Omalinskaja name norėjo įsteigti karietų fabriką. 1849 m. turėjo verslą
Policijos skg., Zheimurg name, nr. 258. 1853 m. Policeiskaja skg., Zheimurg name prekiavo savo
gamybos ekipažais (pats), metinė apyvarta buvo 1 000 rublių.1857 m. Stefanovskaja g.,
Zhilinovskij name prekiavo ekipažais (pats), metinė apyvarta – 4 000 rublių.
Katarnickij Ivan [1793]
1828–1829 – III g.
1829 m. įrašytas bajoru. 1828 m. Puslovskij name, nr. 76, prekiavo gelumbe (zh. Leonora),
Kardinalijos name, nr. 437 – galanterija (1 kl. p. Anton Larivjero) ir Lechovicz name, nr. 198, turėjo
kavinę (pats). 1829 m. Puslovskij name, nr. 76, prekiavo gelumbe (pats).
Katkiewich Ignacy Adama [1773]
s. Adam [1809], s. Osip Michaił [1812]
1814–1815 – III g.
1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo
bakalėja ir gėrimais, turėjo nuosavą kapitalą. 1816 m. lapkritį pagal paduotą prašymą, išbrauktas iš
pirklių gildijos.
Kavrigina Natalija Josifa
1826 – III g.
1826 m. Svečių namuose, nr. 10, prekiavo popieriumi (p. Semion Lebedincev).
Kirilovicz Miron
1833 – III g.
1833 m. turėjo smuklę.
Klein Julian Rudolfa [1827]
1861 – III g.

Kel Piotr Semionovicz [1778]
Kel Florian [1820] – nuo 1854
zh. Angelina [1792], s. Florian [1821] (zh. Julija [1828]), d. Cicilija [1823], d. Liucija [1826],
d. Katerina [1831]
1826, 1828–1838, 1841–1845, 1847–1851, 1854–1859, 1861 – III g.
1826 m. Zamkovaja g., Krishkevicz name, nr. 141, turėjo cukrainę ir biliardinę (pats), 1828–1829 m.
Krishkevicz name, nr. 189 – cukrainę (pats) ir restoraną (1 kl. p. Michail Savickij), 1830–1831 m. –
cukrainę, 1832 m. turėjo cukrainę (zh. Agnesha), biliardinę (pats) ir restoraną (p. Mariana Novicka).
1829 m. Symson name, nr. 312, turėjo viešbutį (1 kl. p. Josif Malinovskij). 1831 m. Pogulianka g.,
Malinovskij name turėjo viešbutį. 1833 m. turėjo cukrainę. 1835, 1843, 1845, 1847, 1849 m. turėjo
cukrainę Bolshaja g., Kryshkevicz name, nr. 189. 1853, 1857 m. Bolshaja g., Krishkevicz name,
nr. 189 turėjo kavinę (pats). 1853 m. metinė apyvarta buvo 5 000 rb, 1857 m. – 2000 rublių. 1859 m.
Bolshaja g., Baben name turėjo kavinę ir cukrainę (žmona), metinė apyvarta – 25 000 rb, ir vyno rūsį
(pats), metinė apyvarta – 1 500 rublių. 1861 m. verslą turėjo Bolshaja g., Boben name, nr. 189, ir
Rodkevicz name, nr. 73 (žmona).
Kliaczkova Zofija
1857 – III g.
Atvyko iš Kijevo. 1857 m. Latoczki g., Jogiches name turėjo knygyną (1 kl. p. Ivan Makejev), metinė
apyvarta – 4 000 rb ir Kraveckij cecho name turėjo chemijos prekių krautuvę (1 kl. p. Elka Mejerova
Kliaczko), metinė apyvarta –20 000 rublių.
Kornejev Dmitrij Semenov [1819]
zh. Marija [1827]
1848–1850 – III g.
1849 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Shulc name, nr. 1557.
Kozlowski Jerzy Stefana / Jurij Stepanov [1755]
zh. Dorota Francishka [1787], s. Ivan [1802], s. Erzhij [1809], d. Viktorija [1803]
1809–1810, 1814–1820, 1822 – III g.
Vilniaus miestietis. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1816 m. našlys. 1814–1815 m. gyveno
Vilniuje, nuomojamame name prekiavo bakalėja ir prieskoniais, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–1820,
1822 m. nuomojamame name prekiavo „daržovių“ prekėmis.
Kreicer / Kretcer Andrej Aleksandra [1809]
zh. Viktorija [1816], s. Nikolaj [1836], d. Aleksandra [1833]
1836–1839, 1841, 1843–1845, 1848–1850 – III g.
Atvyko iš Kašino (Tevėrės gub.). 1843 m. turėjo verslą Bolshaja g., Lechovicz name, nr. 183. 1845 m.
– Bolshaja g., valstybės name, nr. 76. 1848 m. Davain name turėjo pirtį (pats).
Krzyrzanowski / Krzyrzanovskij Jozef Stanislawa / Stanislava[1779]
zh. Barbara Antonija [1799], ss. Jogana [1792],
1809, 1814–1819, 1822, 1824 – II g., 1825 – I g., 1826, 1828–1837, 1839, 1842–1845, 1847–1848 –
III g.
Vilniaus gubernijos bajoras. 1814–1815 m. turėjo nuosavą mūrinį namą, 1816–1817 m. turėjo n/n,
nr. 22 ir Trakų apskrityje turėjo dvarą,1824 m. – n/n, nr. 22 ir 41. 1814–1815 m. prekiavo įvairiomis
rusiškomis prekėmis, metalu, šilku, galanterija, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–1820 m. prekiavo
įvairiomis rusiškomis prekėmis, 1822–1824 m. – metalo gaminiais ir kitomis rusiškomis prekėmis.

1825 m. turėjo šešias metalo parduotuves: n/n, nr. 41 (p. bajorai Sinkevicz ir Kozlovskij), Linevicz
name, nr. 69 (Antonij Kempskij), po dvi – Dominikonų name, nr. 42 (p. bajoras Antonij Rodkevicz ir
bajoras Stanislav Vishnevskij), Moshinskij name, nr. 49 (p. bajoras Stepan Geismont). 1826 m. –
keturias: n/n, nr. name, nr. 41 (pats), Domanskij name (1828 m. – Vaikų [prieglaudos] name), nr. 42
(berniukas Ignat Vishnevskij), Moshinskij name (Vyrų [prieglaudos] name), nr. 49 (Stepan Elmaner),
Lincevicz name (p. Antonij Kempskij). 1829 m. – tris: n/n, nr. 41 (pats), Domanskij name, nr. 42
(pats), Linevicz name, nr. 69 (zh. Barbara). 1830 m. – vieną: Subocz g., n/n , nr. 22. 1831–1832 m. –
keturias: Subocz g., n/n, nr. 22, n/n, nr. 41, Domanskij name, nr. 42, Linevicz name (pats su žmona).
1833 m. prekiavo metalo prekėmis. 1835 m. Subocz g., n/n, nr. 22, prekiavo metalo gaminiais. 1843 m.
turėjo verslą Subocz g., n/n, nr. 22. 1845, 1847, 1848 m. turėjo verslą Subocz g., n/n, nr. 22 [1848 m.
namo nr. nenurodytas]. 1848 m. verslu turbūt rūpinosi žmona Varvara.
Kuncova Anna [1777] – (Riedy giminės)
s. Foma [1810]
1825–1826, 1828–1832 – III g.
1825 m. name, nr. 1061, laikė pirtelę (лазенька) (Andrej Bzhezinskij).
1825–1826 m. n/n, nr. 15, turėjo cukrainę, biliardinę ir kavos namus (pati), 1828–1832 m. – cukrainę
(pati).
Kuntz Tomasz Grigorija [1777]
zh. Anna Vilhelma Gube [1776], s. Foma [1818]
1816–1820, 1822, 1824 – III g.
1816–1820 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, gyveno Vilniuje. 1816–1820, 1822, 1824 m. nuosavame
mūriniame name, nr. 15, turėjo cukrainę.
Kuznecow Dimitrij Jana [1777]
1809–1810, 1814–1816 – III g.
s. Mykołay / Milkolaj, b. Symon, b. Bazyl / Vasil (s. Iwan, s. Fiodor)
Toropeco pirklys. 1814–1815 m. įrašytas Toropeco pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje svečio
teisėmis, turėjo nuosavą mūrinį namą, prekiavo metalo gaminiais ir galanterijos prekėmis, 1816 m. –
įvairiomis rusiškomis prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą. 1817 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis,
nuomojamame name, prekiavo rusiškomis prekėmis. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą prašymą,
išbrauktas iš pirklių gildijos.
Kvecynskij Symon Edvarda [1792]
zh. Gelena, s. Vikentij Martinov [1819], s. Piotr Pavel [1823], d. Juzefa [1821], d. Grasilda [1825]
1833–1837 – III g.
Buvusios Lenkijos kariuomenės atsargos seržantas. 1833 m. prekiavo galanterija. 1835 m. Bolshaja g.,
Vagner name, nr. 190, prekiavo galanterija.
Lanin Elisej [1793]
zh. Fokla [1796], s. Ivan [1818], d. Katerina [1817]
1830, 1832 – III g.
Iš Vorotinsko (Kalugos gub.). 1830, 1832 m. laikė užvažiuojamuosius namus: 1830 – už Aušros vartų,
Tarnovskij name, nr. 1267 ir 1269, 1832 m. – Kaminskij name, nr. 1262, Kozelo name, nr. 727.
Larivjer Antonij Ivanovicz
zh. Marija, s. Aleksandr
1826 – III g.

1826 m. Kardinalii name, nr. 437, prekiavo galanterija ir kitomis prekėmis (pats).
Langust Avgust [1810]
zh. Anna [1815]
1839, 1841 – III g.
Lebedancev Semion Dmitrijev [1794]
1828–1832 – III g.
Atvyko iš Kalugos gubernijos. 1828–1831 m. Zhaba name, nr. 36, prekiavo fajansu (pats). 1832 m.
Svečių namuose, nr. 10, prekiavo įvairiomis prekėmis (pats).
Lebedancev Piotr Dmitrijev [1791]
zh. Ekaterina [1799], s. Nikolaj [1820], s. Pavel [1822], d. Elizaveta [1824], d. Aleksandra [1826],
d. Marija [1832]
1833–1835 – III g.
Atvyko iš Kalugos. 1833, 1835 m. prekiavo fajansu.
Lekaet Anna [25-24]
1825–1826 – III g.
1825–1826 m. prekiavo galanterija ir kvepalais: 1825 m. – Gurkleit name, nr. 188 (pati), 1826 m. –
Klinin name, nr. 73 (pati)
Levinshtein Otto Antonov [1813]
b. Liudvig Bernard [1814]
1836–1837, 1839 – III g.
Atvyko iš Kušo gubernijos.
Liatushinskij Josif Lavrentijev [1782]
zh. Anna [1774], s. Aleksandr [1808], d. Marija [1810]
1825 – III g.
Bajoras. 1825–1826, 1828–1831 m. už Rūdninkų vartų, n/n, nr. 1210, turėjo didmeninės prekybos
sandėlį, prekiavo druska (pats). 1828 m. Shpicygkova(?) name turėjo restoraną (1 kl. p.
Jurij Jushkevicz), Golubovicz name, nr. 1305 – viešbutį (1 kl. p. Tadeush Voronovicz), 1831 m.
Kardinalijos name, nr. 437, prekiavo vynu (Jurij Shadeiko), 1831 m. Liachovicz name, nr. 198, turėjo
viešbutį (1 kl. p. Tadeush Voronovicz).
Lisovskij Adam
1848 – III g.
1848 m. n/n turėjo pirtį ir vonias (p. Vikentij Truskovskij).
Losso Avgust [1810]
zh. Anna [1817]
1842–1843 – III g.
1843 m. turėjo verslą Vagner name, nr. 190.
Lukasheviczova Anna [1795]
Lukashevicz Staniskav Ivanovicz – nuo 1833
d. Gelena [1815], d. Aleksandra [1823]
1825–1826, 1828–1835 – III g.

Bajorai. 1825 m. Liachovicziova name, nr. 110, prekiavo prieskoniais ir kitomis prekėmis (pati),
1826 m. – turėjo biliardinę (pati), 1828–1829 m. – kavinę (d. Gelena). 1828–1829 m. Zamkovaja g.,
Puslovskij name, nr. 76, turėjo viešbutį (pati), 1830 m. – smuklę, 1831–1832 m. Zamkovaja g.,
Orlovskije name, nr. 126, turėjo smuklę. 1831–1832 m. Shvarc name, nr. 75, prekiavo vynu (pati ir
dukra). 1833, 1835 m. turėjo viešbutį.
Maas Ferdinand [1816]
1847 – I g.
Meklenburgo valdinys. 1847 m. turėjo verslą Sankt Peterburge.
Malinovskij Josif [1776]
zh. Angelia [1778]
1825 – III g.
1825–1826, 1828 m. Miller name, nr. 374, turėjo smuklę ir pokylių (редутовый зал) salę (pats), n/n
turėjo viešbutį (1 kl. p. Ernest Focht), Shulcova name – užvažiuojamuosius namus (pats). 1826 m.
Pohulianka g., Bitner name turėjo viešbutį ir biliardinę (Ernest Foks). 1828 m. turėjo restoraną
Puslovskij name, nr. 154, (1 kl. p. Anna Pavlovska) ir tris viešbučius: Symson name, nr. 312 (pats),
Gan name, nr. 104 (1 kl. p. Josif Pavlovskij), n/n (1 kl. p. Ernest Focht).
Manzelman Jan Jana [1776]
zh. Karolina [1781], s. Edward [1809], s. Genrich [1812], d. Karolina [1814]
1809–1810, 1814–1817 – III g.
Atvyko iš Varšuvos. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje,
nuomojamame name prekiavo porcelianu ir panašiomis prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–
1817 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo porcelianu. 1818 m. pirklių gildijoje
nesiregistravo.
Marisov Dmitrij
1828 – III g.
1828 m. Zettel name, nr. 273, prekiavo galanterija (pats).
Markandat Fridrich Sebastiana [1837]
zh. Mariana [1789]
1825–1826, 1828–1838 – III g.
1825–1826, 1828–1832 m. Bolshaja g. (Imbaruose) Basųjų karmelitų name, nr. 45, turėjo cukrainę
(pats su žmona). 1826 m. n/n turėjo viešbutį ir biliardinę (Gelertova), 1828 m. Danilevicz name turėjo
verslą (1 kl. p. Ivan Danilevicz), 1832 m. Malinovskij name turėjo viešbutį (zh. Marija). 1833 m. turėjo
viešbutį. 1835m. Bolshaja g., Karmelitų name, nr. 45, turėjo cukrainę.
Markushev Grigorij Ivanov [1770]
zh. Aleksandra [1793]
1828–1832 – III g.
Atvyko iš Shuisko apskr. (Vladimiro gubernija). 1828–1832 m. turėjo parduotuvę Svečių namuose,
nr. 10: 1828 m. prekiavo šilku ir kitomis prekėmis (pats), 1829 m. – gelumbe (1 kl.. p. Semion
Klopnikov), 1830–1832 m. – įvairiomis leistinomis prekėmis.
Maslianikova Aleksandra
1848 – III g.

1848 m. Zaicov name prekiavo manufaktūros prekėmis ir popieriumi (1 kl. p. Černigovo gub. miestietis
Ivan Matveikov).
Matushevicz [1779]
1825 – III g.
1825 m. Bazilijonų name, nr. 70, turėjo bilijardinę (p. A. Bergova).
Mitiuszyn Michailo Grigorjevicz / Michail Gregoryew [1783]
1809–1810, 1814–1816 – III g.
1814–1815 m. įrašytas Vyrijos (Maskvos gub.) pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje svečio
teisėmis. 1814 m. nuomojamame name prekiavo vietos gamybos prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą ir
kreditą. 1817–1819 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis, nuomojamame name turėjo dvi krautuves,
prekiavo rusiškomis prekėmis.
Mauzer Jozef Jana [1770]
1810 – III g., 1814–1815 – II g.
Bavarijos miestietis. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, gyveno Vilniuje, nuomojamame name
prekiavo šilku ir gelumbe, turėjo nuosavą kapitalą. 1816 m. gildijoje nesiregistravo.
Mrongovijus Avgust [1820]
zh. Kliara [1830], d. Emilija Konkordija [1852], d. Avgusta Kliara [1849 / 1850], d. Berta Olga [1854]
1847–1851, 1853–1859, 1861 – III g.
Atvyko iš Kijevo. 1847 m. verslą turėjo Bolshaja g., Janovicz name, nr. 190. 1848 m. Vagner name
prekiavo galanterija ir vilna (pats). 1849 m. turėjo verslą Vagner name. 1853, 1857 m. Bolshaja g.,
Vagner name turėjo galanterijos krautuvę (pats), metinė apyvarta – 6 000 rublių. 1859 m. Bolshaja g.,
Dombrovskij name turėjo galanterijos krautuvę (pats), metinė apyvarta – 6 000 rublių. 1861 m. turėjo
verslą Zamkovaja g., Dombrovskij name, nr. 74.
Muchin Afanasij Fedorovicz [1848]
zh. Anna Prokofjevna [1824]
1843–1845, 1847–1851, 1854–1859, 1861 – III g.
Atvyko iš Kovrovo (Vladimiro gub.). 1845 m. turėjo verslą Ostrobramskaja g., name, nr. 13, 1847 m. –
pirklio [Kuntz] name, nr. 15. 1848 m. Pac name prekiavo vilna, medvilne ir gelumbe (pats). 1849 m.
turėjo verslą Tyshkevicz name, nr. 386. 1853 m. Nemeckaja g., Tyshkevicz name prekiavo medvilne
(pats), metinė apyvarta buvo 6 000 rublių. 1854 m. gyveno Vilniuje laikinojo pirklio teisėmis. 1857 m.
Puzynina name turėjo audinių krautuvę (pats), metinė apyvarta – 6 000 rublių. 1859 m. Imbaruose,
Krzhyzhanovskij name turėjo audinių krautuvę (1 kl. p. Vladimiro gubernijos valstybinis valstietis
Vasilij Kuzmin), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1861 m. turėjo verslą Bolshaja g.,
Krzhyzhanovskij name, nr. 41.
Nedej Piotr [1799]
zh. Teresa, d. Karolina [1811]
1825 – III g.
1825 m. Pilsuckij name, nr. 199, prekiavo galanterija, kvepalais, Moldovos vynu (pats).
Nervo Ferdinand
1861 – III g.,
Navicka Mariana [1804]

1847, 1853 – III g.
Bajorė.1853 m. Bolshaja g. Krishkevicz name, nr. 189, turėjo smuklę.
Nikiforov Egor
1833 – III g.
Valstietis. 1833 m. turėjo užvažiuojamąjį kiemą.
Novickij Aleksandr [1813]
1859, 1861 – III g.
Bajoras. 1861 m. turėjo verslą Dominikonų g., buvęs Dominikonų namas, nr. 416.
Novickij Andrej
zh. Agata [1806]
1831 – III g.
1831 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Svencickij name, nr. 300.
Novickij Onufrij Josifa [1789]
Novickij Josif – nuo 1842 [1817 / 1818]
zh. Joganna [1820], s. Julian [1816], s. Josif [1817 / 1818], s. Tytus [1823], s. Faustyn [1824], s. Viktor
[1830], d. Evelina [1820], d. Izabella [1825]
1825–1826, 1828–1837, 1839, 1842–1844 – III g.
Bajorai. 1825–1826 m. turėjo tris metalo gaminių parduotuves: 1825–1826 m. – Vienuolyno name,
nr. 43, (1825 m. – pats ir 1 kl. p. Josif Shvaikovicz, 1826 m. – pats, 1828 m. – pats ir zh. Joganna),
1829 m. – dvi: Vienuolyno name, nr. 43 (pats ir s. Julian) ir Pashkevicz name, nr. 44 (zh. Joganna).
1830 m. – vieną:
Subocz g., Krzhyzhanovskij name, nr. 22, 1831 m. – tris: Subocz g.,
Krzhyzhanovskij name, nr. 22, Meshczinskij name ir Vienuolyno name, nr. 42 (pats su žmona).
1832 m. turėjo tris metalo gaminių krautuves: Vienuolyno name, nr. 43 (pats), Leshinskij name, nr. 49
(s. Julian), Domanskij name, nr. 42 (zh. Joganna). 1835 m. Subocz g., Krzhyrzhanovskij name, nr. 22,
prekiavo metalo gaminiais. 1843 m. verslą turėjo Subocz g., Krzhyrzhanovskij name, nr. 22.
Novackij Feliks [1827]
b. Julian [1816], b. Tit [1822], b. Viktor [1832], ss. Evdokija [1821], ss. Izabela [1827]
1845 – III g.
1845 m. turėjo verslą Subocz g., Krzhyzhanovskij name, nr. 22.
Novicka Mariana [1803]
1848–1851 – III g. bajorė
1849 m. turėjo verslą Subocz g., Krishkevicz name, nr. 189.
Novikov Dmitrij [1770]
Novikov Aleksej Jakovlevicz [1766] – nuo 1825
Novikova Teklia – nuo 1829
zh. Agrafena [1776], s. Fiodor [1800], s. Grigorij [1809], d. Afelija [1802], d. Angelija [1805],
d. Ivonicha [1813],
1809–1810, 1814–1819, 1825–1826, 1829–1837 – III g.
Rygos pirkliai. 1814–1815 m. įrašyti Rygos pirkliais. 1814 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name
prekiavo vietos gamybos prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–1819 m. įrašytas Vilniaus pirkliu,
gyveno Vilniuje, nuomojamame name, prekiavo smulkmenomis. 1825–1826, 1828 m. turėjo žvakių,
muilo, lajaus ir kitų prekių parduotuves: 1825 m. – Ostrobramskaja g., Svečių namuose, nr. 10 (2 kl. p.

Ivan Spolskij), 1826 m. – tris: Svečių namuose, nr. 10 (1826 m. – Ivan Stepanovicz Skalskoj, 1828 m.
– s. Marcian), ir dvi – Bolshaja g., Mokrzhyckij name, nr. 204 (pats ir s. Pankratij), 1829–1830 m. –
vieną: Svečių namuose, nr. 10, 1831 m. – vieną: Mokrzhyckij name, nr. 204, 1832 m. – vieną:
Stachovskije name, nr. 202 (pats su sūnumi). 1833 m. prekiavo muilu, lajumi ir kita. 1835 m.
Ostrobramskaja g., Svečių namuose, nr. 10, prekiavo muilu, lajumi, žvakėmis.
Novikov Ivan Dmitriev [1836]
zh. Anna [1827], d. Julija [1850], d. Antonina [1851]
1847–1851, 1853–1859, 1861 – III g.
1847, 1849 m. turėjo verslą Bolshaja g., Trinitorių name, nr. 209. 1848 m. Trinitorių name prekiavo
kolonijinėmis prekėmis ir romu (pats ir žmona), Mokrzhickij name prekiavo muilu, žvakėmis ir arbata
(žmona). 1853 m. Bolshaja g., Krzhyzhanovskij name prekiavo metalo gaminiais (1 kl. p. zh. Anna),
metinė apyvarta 4 000 rb ir bakalėjos prekėmis (pats), metinė apyvarta 4 000 rb ir turėjo kavinę (1 kl. p. Sergej
Petrovicz Brodkin), metinė apyvarta 500 rublių. 1857 m. Bauman name turėjo buitinės chemijos krautuvę

ir vyno rūsį (1 kl. p. Kiril Ritov), metinė apyvarta – po 1 000 rb, Trinitorių name turėjo buitinės
chemijos ir tabako krautuvę bei vyno rūsį (pats), metinė apyvarta – 3 000 ir 1 000 rb., Bolshaja g.,
Krzhyhzanovskij name turėjo kavinę (1 kl. p. Karl Shterlis), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1859 m.
turėjo dvi parduotuves Bolshaja g., Trinitorių name turėjo kolonijinių prekių ir tabako parduotuvę
(pats), metinė apyvarta – 2 000 rb, ir vyno rūsį (Josif Rudzinskij), metinė apyvarta – 600 rb, Kozella
name – kolonijinių prekių (1 kl. p. Stanislav Rutkovskij), metinė apyvarta – 1 500 rb, ir vyno rūsį
(Feliks Sobolevskij), metinė apyvarta – 500 rb, bei Imbaruose, Novickij name – kavinę ir cukrainę
(Karl Stral / Shtral), metinė apyvarta – 1 500 rublių. 1861 m. Bolshaja g., Trinitorių name, nr. 209.
Novinskij Dmitrij Ivanov [1818]
Nowiński Gaurylo Iwana [1784] – nuo 1815
zh. Petrunelija Matveja [1787], s. Piotr [1813], d. Tatjana [1816]
1814–1819 – III g.
Atvyko iš Toropeco. 1814–1815 m. įrašyti Vilniaus pirkliais. 1814–1816 m. gyveno Vilniuje,
nuomojamame name prekiavo rusiškomis prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą. 1817–1819 m. įrašytas
Vilniaus pirkliu, gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo rusiškomis prekėmis.
Ogloblin Leon Kuzmina [1809]
zh. Feodosija [1817]
1843 – III g.
Novozybkovo (Černigovo gub.)
Obri Aleksandr
1861 – III g.
Okonnikov Ivan Dmitriev [1791]
1825 – III g.
1825 m. n/n, nr. 1361, turėjo kavos namus (pats).
Oleshkevicz Aleksandr Adama [1830]
zh. Bogomila [1841]
1859, 1861 – III g.
1859 m. Bolshaja g., Romerova name turėjo kolonijinių prekių ir tabako krautuvę (pats), metinė
apyvarta – 2 000 rb, ir Trokskaja g., Insavskij(?) name – pirtį (Vikentij Prusovskij), metinė apyvarta –
600 rublių. 1861 m. verslą turėjo Bolshaja g., Boben name, nr. 189.

Olshevskij Ignatij [1824]
1861 – III g.
1861 m. turėjo verslą Zamkovaja g., Dombrovskij name.
Oliviero Pavel Ivanovicz [1785]
1828–1838, 1842–1845 – III g.
1828 m. Kunevicz name, nr. 107, turėjo galanterijos parduotuvę (1 kl. p. Anna Lekajet). 1828–1830 m.
Molinar name, nr. 71, prekiavo gelumbe (pats), 1831 m. Kadynac name, nr. 71 – gelumbe ir kiveriais
(pats) ir galanterija (1 kl. p. Onufrij Kozlovskij). 1829 m. Ignatovicz name, nr. 170, turėjo kofeinia
(1 kl. p. Karolina Urbanovicz), 1831 m. – name, nr. 186 (1 kl. p. Martin Krasovskij). 1829 m. turėjo tris
viešbučius: Filcobrova name, nr. 106 (1 kl. p. Foma Dibel), Poznanskij name, nr. 296 (1 kl. p.
Dominik Trobash), Dominikonų name, nr. 111 (1 kl. p. Varvara Voinicziova), 1831 m. –
Domininkonų name, nr. 490 (Teofil` Katkevicz [?]).1832 m. Bolshaja g., Molinar name, nr. 71,
prekiavo gelumbe ir galanterija (pats), Tanesh name prekiavo galanterija (1 kl. p. Onufrij Kozlovskij),
Domininkonų name, nr. 409, turėjo viešbutį (Kaciukevicz). 1833 m. prekiavo gelumbe. 1835 m.
Bolshaja g., Molinar name, nr. 71, prekiavo vynu ir gelumbe. 1843 m. turėjo verslą Bolshaja g.,
Akademiniame name. 1845 m. turėjo verslą Bolshaja g., Akademiniame name, nr. 73.
Opic Josif Franca [1798]
1829–1836 – III g.
1829–1832 m. Bolshaja g., Kunevicz name, nr. 107, prekiavo vynu, bakalėja ir prieskoniais (pats).
1829–1830 m. Bolshaja g., Liachovicz name, nr. 198, turėjo kavinę (1 kl. p. Julija Arzhechovskaja).
1831 m. Nishkovskij name turėjo viešbutį (1 kl. p. Teofil Kvetkovskij). 1833 m. prekiavo prieskoniais
ir vynu. 1835 m. Zamkovaja g., Machnaur name, nr. 78, prekiavo „daržovių“ prekėmis.
Optic Unger
1831 – III g.
1831 m. Zettel name, nr. 271, prekiavo optika (pats).
Orgelbrandt Mavrikij [1822 / 1824]
1853–1854, 1856–1859, 1861 – III g.
Atvyko iš Varšuvos. 1853, 1857, 1859 m. Bolshaja g., Gurkleit name turėjo knygyną (pats), metinė
apyvarta 1857, 1859 m. buvo 5 000 ir 4 500 rublių. 1861 m. Zamkovaja g., Czechovicz name, nr. 23.
Orlovski Onufri Jozefa [1769]
Orlovska Katerina Bernardo [1782/ 1785] – 1825 m.
s. Ivan [1801 / 1803], d. Jozefa [1811]
1809, 1814–1819, 1825 – III g.
Vilniaus pirklys. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje,
nuomojamame name prekiavo bakalėja, prieskoniais ir gėrimais, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–
1819 m. nuomojamame name prekiavo „daržovių“ ir įvairiomis prekėmis. 1825 m. Abramovicz name,
nr. 205, prekiavo bakalėja ir prieskoniais (pats).
Orzheshko Nikodem [1790]
1843 – I g.
Bajoras
Pashkevicz Ignatij Adama [1771]

zh. Viktorija Michaila [1781], s. Adam [1807], s. Erzhij [1814], d. Liudvika [1809], d. Karolina [1812]
1816 – III g.
1816 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo „daržovių“ prekėmis.
Pashkevicz Ignatij Andrejev [1812]
1853–1859, 1861 – III g
Iš Minsko gub., Novogrudskij apskr. 1853 m. Bolshaja g., Versockij name prekiavo gelumbe ir kartūnu
(pats), metinė apyvarta buvo 5 000 rublių. 1857 m. Svyd name turėjo gelumbės krautuvę (pats), metinė
apyvarta – 3 000 rb, ir Kukevicz name turėjo kavinę (1 kl. p. Amalija Bankovska), metinė apyvarta –
2 000 rublių. 1859 m. Nemeckaja g., Svyd name turėjo gelumbės krautuvę (pats), metinė apyvarta –
5 500 rb, ir Bolshaja g., Viešosios globos valdybos name turėjo kavinę ir cukrainę
(Amalija Bankovska). 1861 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Svyd name, nr. 297.
Paninova Anna Tichonova
1830 – III g.
1830 m. prekiavo galanterija.
Parczevskij Aleksandr Ignatov
1850–1851 – III g.
Dvarininkas. 1853 m. Lotoczki skg., Velk name turėjo viešbutį ir biliardinę (1 kl. p. Ignatij Andrejev
Silevicz), metinė apyvarta buvo 1 000 rublių.
Parshold Fridrich [1802]
zh. Kliara [1812], s. Karl [1827]
1842 – III g.
Mazovijos gub.
Pavlovskij Josif [1795]
zh. Anna [1792], d. Izabella [1802], d. Leonora [1810]
1825–1826 – III g.
1825 m. Kontryn name, nr. 154, turėjo restoraną (pats ir žmona), 1825–1826 m. Gan name, nr. 105,
turėjo biliardinę (Tomasz Danilevicz), 1826 m. Puslovskij name, nr. 152, turėjo smuklę (pats).
Pechov Timofei Makarovicz
1861 – III g.
Petrov Fedot [1818]
zh. Anastazija [1818], d. Anna 51-2 [1848]
1851, 1854–1855 – II g., 1856–1859, 1861 – III g.
Sankt Peterburgo pirklys. Turėjo 15 metų mokesčių lengvatą. 1851 m. įsirašė Vilniaus pirkliu. 1857 m.
Rotušėje turėjo audinių krautuvę (pats), metinė apyvarta – 4 000 rublių. 1859 m. Rotušėje turėjo
audinių parduotuvę (pats), metinė apyvarta – 5 000 rb, bei aliejaus ir medaus krautuvę
(žmona Ekaterina). 1861 m. Kvashelnoj skg., n/n, nr. 1205 / 1206, turėjo verslą.
Piotrowicz Michal Adama [1775 / 1777]
1809–1810, 1814–1817 – III g.
Kilęs iš Vilniaus pirklių. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo galanterija,
bakalėja ir prieskoniais, įvairiais gėrimais, aliejumi, druska ir žuvimi, turėjo nuosavą kapitalą. 1816 m.
gildijoje nesiregistravo. 1817 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name, prekiavo „daržovių“ prekėmis.

Polianskij Vikentij Josifa [1817]
zh. Elena [1818], s. Josif [1850], s. Karl [1852]
1853 –1859, 1861 – III g.
1853 m. Nemeckaja g., Liuteronų bendruomenės name turėjo restoraną ir biliardinę (pats), metinė
apyvarta buvo 4 000 rb, Vilenskaja g., Savitskij name turėjo viešbutį ir biliardinę (1 kl. p. Jakov
Karlovskij), metinė apyvarta buvo 500 rb; Raiskij skg., Gaidamovicz name – viešbutį ir biliardinę
(1. kl. p. Vikentij Jakovlevicz Uzell), metinė apyvarta buvo 1 000 rublių. 1857 m. Bolshaja g.,
Kliaczko name turėjo buitinės chemijos parduotuvę ir tabako krautuvę bei vyno rūsį, metinė apyvarta
buvo 2 000 ir 1 000 rb, ir Nemeckaja g., Miler name turėjo smuklę ir prekiavo tabaku (pats), metinė
apyvarta – 5 000 rublių. 1859 m. Stefanofskaja g. prekiavo ekipažais (1 kl. p. Gipolit Petrovicz), metinė
apyvarta – 1 500 rb, ir Vokiečių g., Miler name, turėjo smuklę ir biliardinę (pats), metinė apyvarta –
3 500 rublių. 1861 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Sviady name, nr. 297.
Polonskij Ustin Antonov [1815]
zh. Anelija [1818]
1853–1859, 1861 – III g.
Bajoras. Bolshaja g., Dombrovskij name turėjo buitinės chemijos ir tabako parduotuvę ir vyno rūsį
(pats), metinė apyvarta buvo 4 000 rb, Dominikonų g., Dauksha name turėjo kavinę (1 kl. p. Anelija
Bankovska), metinė apyvarta buvo 1 000 rb, Sviatojanskaja g. turėjo viešbutį ir biliardinę (1 kl. p. Vera
Aleksandrova Levanova), metinė apyvarta buvo 600 rublių. 1857 m. Stashinskije name turėjo buitinės
chemijos ir tabako krautuvę (pats), metinė apyvarta – 2000 rb, ir Sviatojanovskaja g., Savickij name –
viešbutį (1 kl. p. Emilija Ruseviczovna), metinė apyvarta – 2 000 rb, Zamkovaja g., Stashinskije name
– vyno rūsį (žmona Anelija), metinė apyvarta – 1 000 rublių. 1859 m. Bolshaja g., Stashinskije name
turėjo kolonijinių prekių ir tabako krautuvę (pats), metinė apyvarta – 2000 rb, ir vyno rūsį (Viktorija
Dianov), metinė apyvarta – 1 000 rb, bei Sviatojanovskaja g., Savickij name – viešbutį ir biliardinę,
metinė apyvarta – 1 500 rublių. 1861 m. turėjo verslą Bolshaja g., Liachovicz name, nr. 98.
Poplavskij Pavel [1798]
zh. Rozalija [1788], s. Jan [1823], d. Pavlina [1819], d. Liudvika [1801]
1825 – III g.
1825 m. Strumila name, nr. 285, turėjo kavos namus (žmona), Rabindarova name, nr. 61, turėjo
viešbutį ir biliardinę (p. Katerina Bobkevicz).
Popov Aleksandr Matvejev [1800]
zh. Marija [1802–1846], zh. Sofija [1835], s. Aleksandr [1840], d. Evdokija [1834], d. Efrosinija
[1836], s. Michail [1853]
1820, 1822, 1824–1826, 1828–1837, 1841–1845 – III g., 1847–1851, 1853–1857 – I g.
Novozubkovo pirklys. 1835 m. įsirašė Vilniaus pirkliu. Turėjo lengvatą. 1820, 1822, 1824 m. Vilniuje
gyveno svečio teisėmis, nuomojamame name prekiavo įvairias produktais. Nurodyta, kad Vilniuje buvo
nuo 1819 m., tačiau 1819 m. į Vilniaus pirklių gildijos sąrašus nebuvo įtrauktas. 1822 m. prekiavo
įvairiais produktais. 1825–1826 m. turėjo dvi lajaus, žvakių, muilo parduotuves: Svečių name, nr. 10
(2 kl. p. Kiril Syrkin), ir Andrejev name, nr. 11 (1825 m. – pats, 1826 m. – pats ir Vasilij Popov),
1828–1830 m. Bolsjaha g., Andrejev name, nr. 11, prekiavo muilu, lajumi, žvakėmis ir kita, 1831–
1832 m. – Ostrobramskaja g., Svečių name, nr. 10, ir Krshivoblockogo name, nr. 19 (1 kl. p.
Akim Gubarev). 1833 m. prekiavo muilu, lajumi ir kita. 1835 m. Svečių name, nr.10, prekiavo muilu,
lajumi, žvakėmis ir kita. Turėjo mokesčių lengvatą. 1843 m. turėjo verslą Ostrobramskaja g.,
Svečių name, nr. 10. 1845, 1847, 1849 m. turėjo verslą Ostrobramskaja g., Svečių name, nr. 10.
1848 m. n/n prekiavo juodomis prekėmis (muilu, žvakėmis, lašiniais, kumpiu, žuvimi, sūdytu maistu ir

kita (1 kl. p. Černigovo gubernijos miestietis Luka Solovjev), Rotušėje turėjo kolonijinių ir tabako
prekių parduotuvę (pagal įgaliojmą Franc Kalishevskij). 1853 m. turėjo lengvatą. Bolshaja g., n/n turėjo
muilo, žvakių, ikrų krautuvę (1 kl. p. Novozubkovskij miestietis Luka Solovjev), metinė apyvarta buvo
100 000 rublių. 1857 m. Svečių name, nr. 10 prekiavo muilu, žvakėmis, lašiniais (pats), metinė
apyvarta pasiekė 1 000 000 rb (pats).
Popov Aleksandr Aleksandrov [1840]
ss. Evdokija [1834], ss. Efrosinija [1836]
1858–1859 – I g., 1861 – III g.
1859 m. Ostrobramskaja g., Svečių name didmena prekiavo muilu, žvakėmis, žuvimi, aliejumi (pats),
metinė apyvarta – 50 000 rublių.
Popov Matvej Alekseevicz [1780]
s. Vasilij [1819] (zh. Marfa [1814]), s. Ivan [1813 / 1814] (zh. Stefanoida 18)
1831–1837 – III g.
Iš Novozubkovo (Černigovo gub.). 1831–1832 m. turėjo lajaus, muilo ir kitų prekių parduotuves:
1831 m. Ostrobramskaja g., Andrejev name, nr. 11, ir Svečių namuose, nr. 10 (pats ir sūnus), 1832 m. –
dvi parduotuves Ostrobramskaja g., Andrejev name, nr. 11 (pats ir s.Vasilij). 1833 m. prekiavo muilu,
lajumi ir kita. 1835 m. Andrejev name, nr. 11, prekiavo muilu, lajumi, žvakėmis ir kita.
Poznanski Franciszek Józefa [1774 / 1776]
Poznanskij Antonij Josifa – nuo 1825
zh. Anna Poznanska [1803] – nuo 1847
b. Gasper [1772 / 1774–1824] (s. Karol [1799], s. Aloizij [1801], d. Jozefa [1803]), b. Antonij [1780 /
1782] (zh. Anna [1800], s. Jurij [1818], s. Franc / Francishek [1821], s. Antonij [1825], s. Kazimir
[1826], s. Edvard [1829], s. Norbert Piotr [1830], d. Angelija [1820], d. Teresa [1819], d. Anastazija
[1832])
1809–1810, 1814–1820, 1822, 1824–1826, 1828–1837, 1839, 1841–1845, 1847–1851, 1854–1859,
1861 – III g.
Kameneco miestiečiai. 1814–1815 m. įrašyti vietiniais pirkliais, 1826 m. – bajorais. 1814–1815 m.
gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo metalo gaminiais, bakalėja ir prieskoniais, turėjo
nuosavą kapitalą ir neribotą kreditą. 1816–1820, 1822, 1824 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name
prekiavo metalo ir „daržovių“ prekėmis. 1825–1826, 1828–1832 m. Slepikovskije name, nr. 298,
prekiavo vynu, bakalėja ir prieskoniais (pats). 1835 m. Nemeckaja g., Slepikovskij name, nr. 269,
prekiavo „daržovių“ prekėmis ir vynu. 1843 m. turėjo verslą Nemeckaja g., n/n, nr. 269. 1845, 1847,
1849 m. turėjo verslą Nemeckaja g., n/n, nr. 269. 1848 m. n/n prekiavo kolonijinėmis prekėmis (pati).
1853 m. Nemeckaja g., n/n turėjo kolonijinių prekių parduotuvę ir vyno rūsį (s. Kazimiras), metinė
apyvarta buvo 6 000 rublių. 1857 m. n/n turėjo buitinės chemijos ir tabako krautuvę (s. Kazimir),
metinė apyvarta – 5 000 rb, ir vyno rūsį (dukra Anastazija), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1859 m.
Nemeckaja g., n/n turėjo kolonijinių prekių, buitinės chemijos ir tabako krautuvę (s. Kazimir), metinė
apyvarta – 2 000 rb, ir vyno rūsį (pati), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1861 m. turėjo verslą
Nemeckaja g., n/n, nr. 296.
Prokofjev Aleksei [1823]
1847–1848 – III g.
Valstybinis valstietis, Kovrovo apskr. kaimo (Vladimiro gub.). 1847 m. turėjo verslą Nemeckaja g.,
Tyshkevicz name. 1848 m. Tyskevicz name prekiavo manufaktūra, medvilne, gelumbe ir vilna (pats).
Rakovskij Tomasz [1792]

zh. Katerina [1792 / 1793], s. Jan [1820], s. Gipolit [1823]
1825–1826, 1828–1837 – III g.
Bajoras. 1825–1826 m. Universiteto name, nr. 48, prekiavo metalo gaminiais (pats ir Ivan Govcevicz).
1828 m. Dominikonų name, nr. 409, turėjo kavinę (1 kl. p. Michail Lavrinovicz). 1828–1829 m. turėjo
metalo gaminių krautuves: 1828–1829 m. – dvi Dominikonų name, nr. 42 (1 kl. p. Anton Rodkevicz) ir
Universiteto name, nr. 48 (pats), 1830 m. – vieną: Savicz g., Leschinskij name, nr. 81, 1831 m. – dvi:
Savicz g., Leschinskij name, nr. 81, Universiteto name, nr. 48, 1831–1832 m. turėjo bakalėjos ir
prieskonių krautuves: 1831 m. – Liachovicz name, nr. 110 (Kennskij), 1832 m. – dvi:
Slendzinskij name, nr. 203 (p. Feliks Sobolevskij), Liachovicz name, nr. 110 (zh. Katerina),
Universiteto name, nr. 48, prekiavo metalo gaminiais (pats), gyveno Savicz g., Leschinskij name,
nr. 81. 1833 m. prekiavo galanterija. 1835 m. Bolshaja g., Krzhyrzhanovskij name, nr. 41, prekiavo
metalo gaminiais.
Reizer Tomasz / Reyzer Tomasz Józefa [1767]
1809–1810 – I g., 1814 – II g.
s. Tomasz [1898], s. Stanislav [1800], s. Michal [1802], s. Kazimierz [1804], s. Alexander [1809]
Registruotas Sankt Peterburgo pirkliu, atvyko iš Bavarijos. 1814 m. registravosi ir gyveno Vilniuje,
turėjo nuosavą mūrinį namą, prekiavo įvairiomis prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą.
Richter Ivan Ivanovicz [1813]
1841 – III g.
Riedy / Ryde Andrej Sebastiana [1773]
s. Michail [1809], s. Andrej [1810], br. Andrzey [1775] (s. Sebastjan [1807], d. Anna [1801], d. Loiza
[1812], d. Barbara [1813]), br. Tomasz Kuntz [1771] (s. Tomasz [1810])
1809–1810, 1814–1817 – III g.
Atvyko iš Šveicarijos. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje, turėjo
nuosavą medinį namą [nr. nenurodytas], prekiavo cukrumi ir įvairiais gėrimais, turėjo nuosavą kapitalą.
1816–1817 m. nuosavame mūriniame name, nr. 15, turėjo cukrainę. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą
prašymą, išbrauktas iš pirklių gildijos.
Ride Andrijan / Andreas [1810]
1844–1845, 1847–1851, 1853–1857 – III g.
Šveicarijos valdinys. Atvyko iš Rygos. Priėmė Rusijos valdinystę. 1845, 1847, 1849 m. turėjo verslą
Bolshaja g., Vagner name, nr. 190. 1848 m. Vagner name turėjo vyno rūsį (pats). 1853 m. Bolshaja g.
Dombrovskij name turėjo kavinę (1 kl. p. Ivan Chlavac), metinė apyvarta buvo 500 rb, ir Vagner name
turėjo tabako krautuvę ir vyno rūsį (pats), metinė apyvarta buvo 4 000 rublių.
Ride Christijan [1817]
1849–1851, 1854–1859 – III g.
1849 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Miler name, nr. 374. 1853 m. Bolshaja g., Dombrovskij name
smuklę ir biliardinę (pats), metinė apyvarta 6 000 rublių. 1857 m. Vagner name turėjo tabako krautuvę
(1 kl. p. Rygos miestietis Jakov Kazanovskij), metinė apyvarta – 1 000 rb, ir Zamkovaja g.,
Vagner name turėjo vyno rūsį (pats), metinė apyvarta – 1 000 rublių. 1859 m. Bolshaja g.,
Adamovicz name turėjo smuklę (Jogan Jakov Voldemar Kazanovskij), metinė apyvarta buvo
2 000 rublių.
Ride Karolina [1825]
1861 – III g.

Šveicarjos valdinė, gimusi Rygoje, atvyko iš Niczalniko miesto (Kostramos gub.).
Rodkevicz Anton Franca [1794]
zh. Rozalija [1799], d. Emilija [1817], d. Veronika [1821]
1842–1845, 1847–1851, 1853–1859, 1861 – III g.
Bajoras. 1843 m. verslą turėjo Policeiskij skg., Aframovicz name, nr. 86 (sic!). 1845, 1847, 1849 m.
turėjo verslą Policeiskij skg., Afromovicz name, nr. 86 (sic!). 1848 m. turėjo dvi metalo dirbinių
parduotuves: Vienuolyno name (pats ir žmona) ir Krzhyzhanovskij name (d. Emilija). 1853 m. turėjo
metalo gaminių parduotuves: Bolshaja g. Krzhyzhanovskij name (1 kl. p. zh. Rozalija), metinė apyvarta
1 000 rb, ir Vienuolyno name (d. Emilija), metinė apyvarta 1 000 rublių. 1857 m. Imbaruose,
Krzhyzhanovskij name turėjo dvi metalo gaminių krautuves (pats ir žmona), metinė apyvarta – po
1 000 rublių. 1859 m. Imbaruose, Novickije name turėjo dvi metalo gaminių krautuves (pats ir dukra
Emilija), metinė apyvarta – po 2000 rublių. 1861 m. turėjo verslą Imbaruose, Pozhemskij name, nr. 41.
Rodkevicz Feliks Shimona [1806]
zh. Antonina [1817]
1843–1845, 1847–1851, 1853–1859 – III g.
Kauno bajoras. 1843 m. verslo adresas nenurodytas. 1845, 1847–1849 m. turėjo verslą
Sviatojanovskaja g., Kardinalijos name, nr. 437. 1848 m. Kardinalijos name prekiavo šilku ir vilna,
turėjo madingų prekių parduotuvę (pats). Sviatojanovskaja g., Babakovskij name turėjo viešbutį ir
biliardinę (1 kl. p. Ana Andreevna Derevianaja), metinė apyvarta buvo 600 rb, Zamkovaja g.,
Orlovskaja name turėjo galanterijos parduotuvę (pats), metinė apyvarta buvo 10 000 rublių. 1857 m.
Orlovskije name turėjo galanterijos krautuvę (pats), metinė apyvarta – 6 000 rb, ir Gurkleit name turėjo
smuklę ir biliardinę, prekiavo tabaku (1 kl. p. Joganna Ulbinovna), metinė apyvarta – 3 000 rublių.
1859 m. Bolshaja g., n/n turėjo galanterijos prekių ir lino krautuvę (žmona), metinė apyvarta –
2 000 rublių.
Rot Karl [1795]
1841–1845– III g.
Atvyko iš Kališo gubernijos. 1843 m. verslą turėjo Nemeckaja g., n/n, nr. 281. 1845 m. turėjo verslą
Nemeckaja g., Samson name, nr. 312.
Rorbach Aleksandr [1809 / 1810]
zh. Rozalija [1811],
1834–1836, 1841 – III g.
Iš Viborgo. 1835 m. Domininkonų g., Dominikonų name, nr. 425, prekiavo optinėmis prekėmis.
Rozental Vasilij [1820]
1848–1849 – III g., 1853–1854, 1857, 1859, 1861 – I g.
1848 m. buvo registruotas pirklių gildijoje Sankt Peterburge. 1849 m. turėjo verslą Tatarskaja g.,
Novickaja name, nr. 664. 1853 m. Bolshaja g., Potva name turėjo tabako ir cigarų parduotuvę
(1 kl. p. Sankt Peterburgo miestietis Aleksandr Osipovicz Kotovskij), metinė apyvarta buvo 10 000 rb,
ir buitinės chemijos parduotuvę (1 kl. p. Leiba Morduchovicz Lichtemblium), metinė apyvartą buvo
40 000 rb, Nemeckaja g., Liuteronų name turėjo laikrodžių parduotuvę (1 kl. p. Aron Zashevskij),
metinė apyvarta buvo 1 000 rublių. 1857 m. Miler name turėjo tabako parduotuvę ir vyno rūsį (1 kl. p.
Valkininkų miestietis Abram Movshovicz Davidovskij), metinė apyvarta – 100 000 ir 4 000 rublių.
1859 m. Nemeckaja g., Miler name turėjo tabako ir cigarų parduotuvę (1 kl. p. Valkininkų miestietis
Abram Movshovicz Davidovicz), metinė apyvarta – 100 000 rb, ir Boshaja g., Geiman name turėjo

kolonijinių prekių, kvepalų ir tabako krautuvę (1 kl. p. Aleksandr Ivanovicz Obri), metinė apyvarta –
500 rublių. 1861 m. Vilniuje negyveno.
Rutkovskij Karl Antona
1861 – III g. bajoras
Sacher Jerzy
1809–1810 – III g.
Savicziova Katerina [1894]
d. Francishka [1818], d. Aleksandra [1822], d. Mariana [1823]
1825 – III g.
1825 m. Mickunskij name, nr. 137, turėjo biliardinę, Volovicz name, nr. 138, turėjo kavos namus
(vyras Karl).
Selevicz Ignatij [1815]
zh. Petronelija [1824], s. Martin Ignatij [1854]
1856–1859, 1861 – III g.
1857 m. turėjo du viešbučius ir biliardines: Zamkovaja g., Velk name (pats), metinė apyvarta –
1 000 rb, Sviatojanovskaja g., buvusiasme Gucevicz name (Foma Kulikovskij), metinė apyvarta –
2 000 rb, ir Vilenskaja g., Novickaja name (1 kl. p. Anton Anculevicz), metinė apyvarta – 1 000 rublių.
1859 m. Bolshaja g. turėjo tabako ir kolonijinių prekių krautuvę (žmona), metinė apyvarta – 1500 rb, ir
du viešbučius ir biliardines: Velk name (pats), metinė apyvarta – 1 000 rb, ir Gurkleit name, metinė
apyvarta – 1 000 rb, Bolshaja g., Shvarc name turėjo vyno rūsį (Ignatij Olshevskij), metinė apyvarta –
1 500 rublių. 1861 m. turėjo verslą Zamkovaja g., Velk name.
Senevald Jogan Erik
1861 – III g.
Seskaty Johan Babtyst ir Józef [1778]
1814 – III g.
Atvyko iš Saksonijos. 1814 m. įrašyti Vilniaus miestiečiais. 1814 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame
name, prekiavo galanterijos prekėmis ir parfumerija, turėjo nuosavą kapitalą.
Sinelnikov Ivan Aleksejev [1777]
1809–1810, 1830–1833, 1837 – III g.
1830–1832 m. prekiavo Trakų apskrityje. 1833 m. prekiavo Vilniuje. 1835 m. Trakų apskrityje. 1836–
1837 m. įrašytas Vilniaus pirkliu.
Shachin Aleksandr Ivanovicz [1799]
1847–1851, 1853 – III g.
Atvyko iš Maskvos. Vilniuje gyveno pirklio teisėmis. 1847 m. turėjo verslą Subocz g., name nr. 281.
1848 m. Krzhyzhanovskij name prekiavo Rusijos fabriku medvilne ir vilna (Tambovo miestietis Fiodor
Vasiljev Malina). Teigė, kad prekiauja mažmena, bet patikrinimo metu nei vieno atidaryto ryšulio
neparodė, aršino neturėjo, pirklio išlaidų apskaitos knygos nevedė ir prekybos deputatu nuomone,
pardavinėdavo prekes vietiniams pirkliams didmena. 1849 m. turėjo verslą Subocz g.,
Malinovskij name, nr. 358. 1853 m. Bloshaja g. Pliater name prekiavo medvilne (pats), metinė apyvarta
buvo 5 000 rublių.

Shadeiko Viktor Josifa [1794]
1825–1826 – III g.
Bajoras. 1825–1826 m. prekiavo Kardinalijos name, nr. 437: 1825 m. – vynu (pats), 1826 m. – vynu,
popieriumi ir kitomis prekėmis (pats), 1828 m. – vynu (pats), 1828 m. Gurkleit name, nr. 188, turėjo
viešbutį (1 kl. p. Urshulia Gasvena).
Shavlevicziova Kristina [1793]
1825 – III g.
1825 m. n/n, nr. 545, turėjo pirtį (pati).
Shczeglov Semion Fiodorov [1789]
zh. Domina Maksimovna, s. Isaj [1816] (s. Sergej [1851]), s. Piotr [1827] (zh. Amalija Andre [1834]),
s. Afanasij [1829] (zh. Anna Kalinovna [1836], s. Liferv [1855])
1861 – III g.
Shyvalkin Efim Ivanovicz [1790]
zh. Marija Ivanovna [1792], s. Nikita [1810] (zh. Agrafena Petrovna [1812], d. Tatjana [1824],
s. Vasilij [1838]), s. Tichon [1822], d. Efima, d. Arina / Agripina [1825], d. Anna [1828]
1843–1845, 1847–1849 – III g.
Atvyko Mozhaisko. Turėjo 15 metų mokesčių lengvatą. 1845 m. turėjo verslą Ostrobramskaja g., n/n,
nr. 1275. 1847 m. verslo adresas nenurodytas. 1848 m. turėjo užvažiojamąjį kiemą (pats). 1849 m.
turėjo verslą Ostrobramskaja g., n/n.
Shyvalykin / Shivalkin Tichon Efimov [1822]
zh. Agafija [1829], b. Nikita [1810], d. Tatjana [1833], d. Aleksandra [1850], sūnėnas Vasilij [1838],
ss. Anna [1826]
1850–1851, 1853–1854 – III g.
1853 m. Ostrovorotnaja g., n/n turėjo užvažiuojamąjį kiemą (pats), metinė apyvarta buvo 2 000 rb,
Bolshaja g., Gurkleit name turėjo viešbutį ir biliardinę (1 kl. p. Mariana Janovska), metinė apyvarta
buvo 1 500 rb, Dominikonų g., buvusiame Dominikonų name turėjo viešbutį ir biliardinę (1 kl. p. Pesia
Meckevicziova), metinė apyvarta buvo 500 rublių.
Shyvalkina Marija Ivanovna [1795]
Mirusio pirklio palikuonė, Tichono Shivalkino motina
d. Anna Efimovna [1826], d. Novinskaja Agafija [1829], anūkas Vasilij [1839], anūkas Aleksandr
[1850]
1855 – III g.

Shmidt Genrich [1814]
zh. Julija [1819], s. Avgust [1848], s. Genrich [1851], d. Genrieta [1845]
1847–1851, 1854–1859, 1861 – III g.
1847 m. duomenų apie jo veiklą nepateikta. 1848 m. Shulc name turėjo vyno rūsį (pats). 1849 m. turėjo
verslą Bolshaja g., Shulc name, nr. 150. 1853 m. Bolshaja g., Shulcova name turėjo vyno rūsį (pats),
metinė apyvarta buvo 6 000 rb, Vokiečių g., Svyd name turėjo buitinės chemijos ir tabako krautuvę ir
vyno rūsį (1 kl. p. Adam Shadkovskis), metinė apyvarta buvo 5 000 rublių. 1857 m. Svyd name turėjo
buitinės chemijos ir tabako krautuvę (1 kl. p. Adam Shpakovskij), metinė apyvarta – 3 000 rb, ir vyno
rūsį, metinė apyvarta – 1 000 rb, Zamkovaja g., n/n – vyno rūsį (pats), metinė apyvarta – 3 000 rublių.

1859 m. Bolshaja g., n/n turėjo kolonijinių prekių ir tabako krautuvę (pats), metinė apyvarta – 3 000 rb,
ir vyno rūsį, metinė apyvarta – 3 000 rublių. 1861 m. turėjo verslą Bolshaja g., n/n, nr. 199.
Shpor Gotfrid Lebrecht Martinov [1813]
zh. Liudvika [1779], s. Eduard Liudvik [1841], s. Liudvik Martin [1850], d. Aleksandra Natalija [1845],
d. Marija Gelena [1853]
1859, 1861 – III g.
1859 m. Ostrobramskaja g., Vagner name turėjo kavinę, metinė apyvarta buvo 3 000 rb, ir
Nemeckaja g., Sokolovskij name turėjo cukrainę (Karl Kazimirov Kvedronim Grilevicz), metinė
apyvarta buvo 3 000 rublių. 1861 m. Ostrobramskaja g., Vagner name, nr. 18 / 234.
Shulc Aleksandra
Valstybės patarėjo žmona.
1861 – III g.
Shulc Josif
1861 – III g.
1861 m. turėjo Shulc–Perl įmonę.
Shulskij Vikentij [1785]
zh. Varvara [1794], s. Vikentij [1814], s. Justyn [1815], s. Stanislav [1818], s. Kazimir [1820]
1825 – III g.
1825 m. n/n, nr. 165, turėjo pirtį (Francishka Sandecka).
Shulska Varvara [1791]
s. Vikentij [1814], s. Justinian [1815], s. Stanislav [1817], s. Kazimir [1820], s. Antonij [1824]
1841–1843 – III g.
1843 m. verslą turėjo Šnipiškėse, n/n, nr. 165.
Shtiller Jogan Karl [1816]
1861 – III g.
1861 m. Bolshaja g., Kadenac name, nr. 71.
Simonovicziovna Karolina
1826 – III g.
1826 m. Mulinar name, nr. 71, turėjo biliardinę (pats).
Sipko Ivan Onufrievicz [1796]
zh. Regina [1801], d. Veronika [1821]
1825–1826, 1828 – III g.
Bajoras. 1825–1826, 1828–1832 m. Rotušėje prekiavo bakalėja ir prieskoniais (pats). 1826 m.
Dobrovolskij name, nr. 305, turėjo viešbutį ir bilijardą (Jurij Pleskaczevskij). 1826, 1828 m.
Krushevskij name, nr. 143, turėjo cukrainę (1 kl. p. Francishek Shulc). 1829 m. Orlovskij name,
nr. 126, turėjo smuklę (1 kl. p. Michail Slavinskij). 1829–1832 m. Karsikovskij name, nr. 185, turėjo
cukrainę (zh. Regina). 1832 m. Shpicinova(?) name turėjo restoraną (d. Veronika). 1833 m. prekiavo
prieskoniais. 1835 m. prekiavo „daržovių“ prekėmis.
Syromiatnikov Aleksandr Andrejev
1843 – III g.

Syromiatnikov Michail Andrejev [1794[
1843–1845, 1847 – III g.
Atvyko iš Nerechto (Kostramos gub.). 1845, 1847 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Poznanskij name,
nr. 269 (sic!).
Slędzinskij / Slendzinskij Marian / Marcin Jorzego / Martin Jurijev [1791]
zh. Katerina Iosifa [1771], s. Mikolaj [1794], s. Aleksandr [1806], s. Jan [1811], d. Zofija [1801],
d. Izabella [1808]
1809–1810, 1813–1816 – III g., 1817–1820, 1822, 1824–1825 – II g., 1826, 1828 – III g.
Liublino pirklys. 1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1813–1815 m. turėjo tris nuosavus namus, prekiavo
metalo gaminiais, šilku, bakalėja ir prieskoniais, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–1824 m. gyveno
Vilniuje, turėjo nuosavą mūrinį namą, nr. 203, prekiavo šilku ir „daržovių“ prekėmis. 1825 m. n/n,
nr. 203, prekiavo bakalėja ir prieskoniais (2 kl. p. Feliks Sobolevskij), 1826 m. – žvakėmis, lajumi ir
kitomis prekėmis (Prochor Kazhurov), prieskoniais (s. Nikolaj), šilku (pats), 1828 – šilku (pats), ir
prieskoniais (s. Nikolaj), 1829 m. – bakalėja ir prieskoniais (pats) ir šilku (zh. Katerina). 1828 m.
Andzheikevicz name, nr. 193, prekiavo galanterija (1 kl. p. Julija Bzhekovska). 1830 m. Bolshaja g.,
n/n, nr. 123, prekiavo šilku, bakalėja ir prieskoniais.
Slepikowski Jan [1816 mirė]
Slepikowska Katarzyna / Katerina [1779]– nuo 1814
s. Kaetan [1807], s. Jan [1809], s. Osip [1810], s. Feliks [1811], s. Oton [1814]
1809–1810, 1814–1816 – III g.
1814–1815 m. Vilniaus pirkliai. 1814–1816 m. gyveno Vilniuje, turėjo nuosavą kapitalą. 1814–
1815 m. nuomojamame name prekiavo bakalėja, prieskoniais ir gėrimais, 1816 m. – vynu ir „daržovių“
prekėmis.
Skyrmontova Konstancija
1842 – III g.
Bajorė
1842 – f. 937, ap. 1, b. 3403, l. 54v.
Sokolov Ivan Titov [1830]
1854 – III g.
Maskvos miestietis, Tagano slabada.
Solovjev Ivan [1825]
1847–1849 – II g.
Atvyko iš Bogorodicos. 1847 m. pirmą kartą įsirašė Vilniaus pirklių gildijoje. 1848 m. Mirova name
prekiavo Rusijos fabriku šilku, popieriumi, vilna (1 kl. p. Maskvos miestietis Stepan Semionovicz
Starikov). 1849 m. Ostrobramskaja g., Mejerova name, nr. 74.
Solovjev Ivan Ivanovicz [1788]
1849 – III g.
1849 – f. 937, ap. 1, b. 6522, l. 60.
Stachowski Sebastian Necifora / Nikiforov [1875]
zh. Kunegunda Tadeusha [1788], s. Gipolit [1813], s. Liucian [1814], d. Emilija [1808]
1809 – II g., 1810 – III g., 1814–1815 – II g., 1816–1817 – III g.

Vitebsko gubernijos pirklys. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, gyveno Vilniuje, nuomojamame
name prekiavo bakalėja ir prieskoniais, turėjo nuosavą kapitalą ir neribotą kreditą. 1816 m. gyveno
Vilniuje (1811 m. revizija), nuomojamame name prekiavo „daržovių“ ir įvairiomis rusiškomis
prekėmis. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą prašymą, išbrauktas iš pirklių gildijos.
Strauz Martin
Strauz Martin Christianovicz [1789]
zh. Vilgelmina [1808], s. Robert [1827], s. Eduard [1843], d. Emilija [1823]
1847, 1857, 1859 – III g.
1847 m. turėjo verslą Zarecznaja g., Symson name, nr. 561. 1857 m. n/n turėjo pirtį (d. Emilija), metinė
apyvarta – 4 000 rb, ir Poplavskaja g., n/n – pirtį (d. Emilija). 1861 m. Poplavskaja g., n/n, nr. 612.
Suchanov Egor Ivana [1788]
1816–1817 – III g.
1816 m. naujai įsirašęs, Maskvos pirklys, Vilniuje svečio teisėmis, gyveno Vilniuje, nuomojamame
name, prekiavo rusiškomis prekėmis. 1817 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis, nuomojamame name,
prekiavo rusiškomis prekėmis. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą prašymą, išbrauktas iš pirklių gildijos.
Szteininberg Franciszek [1780]
Šteiningerova Jogana Vagnero dukra [1789] – nuo 1816
d. Jozefa [1808]
1809, 1814, 1816–1817 – III g.
1814 m. gyveno Vilniuje, n/n, nr. 1319, prekiavo vynu ir panašiomis prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą.
1816 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo vynu. 1817 m. gyveno Vilniuje,
nuomojamame name, prekiavo vynu. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą prašymą, išbrauktas iš pirklių
gildijos.
Szyrvinski Jozef
1810 – III g.
Szvarc Karol Jana [1759]
1809–1810, 1816–1820 – III g., 1814 – II g.
Saksonijos pirklys. 1816 m. našlys. Nuo 1814 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, turėjo nuosavą kapitalą.
1814 gyveno Vilniuje, turėjo du nuosavus namus, 1816–1820 m. – n/n, nr. 75 prekiavo vynu.
Timm Emanuel Julius / Juljevicz [1818]
zh. Cicilija [1823]
1847–1851 – III g.
Atvyko iš Rygos. Vilniuje gyveno pirklio teisėmis. 1847 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Symson name,
nr. 281 (sic!). 1848 m. Kadenacij name prekiavo optiniais reikmenimis, galanterija, sidabro dirbiniais
(1 kl. p. Novogrudskij III gildijos pirklys Josif Andrejev Shtein) ir Velk name prekiavo gelumbe
(žmona). 1849 m. turėjo verslą Nemeckaja g., Velk name, nr. 311. 1853 m. Vokiečių g., Velk name
prekiavo gelumbe (pats), metinė apyvarta buvo 3 000 rublių.
Tycius Avgust [1768]
Tyciusova Anna [1797] – nuo 1841
s. Julian [1817], d. Anna [1821], d. Kamilija [1823 / 1824]
1825–1826, 1828–1839, 1841–1845, 1847–1848 – III g.

1825 m. Gorn (pilietinio gubernatoriaus) name, nr. 1396, turėjo biliardinę (1825 m. – Ignatij Bernackij,
1826 m. – pats), 1828 m. – viešbutį (zh. Anna). 1829 m. turėjo du viešbučius: Miller name, nr. 374
(pats), ir Gan name, nr. 105 (1 kl. p. Josif Pavlovskij), Fitingofova name, nr. 375, turėjo cukrainę
(pats). 1828–1832 m. Miller name, nr. 374, turėjo smuklę (pats). 1832 m. Gan name, nr. 105, turėjo
viešbutį (valstietis Pavlovskij). 1833 m. turėjo viešbutį. 1835 m. Nemeckaja g., Miller name, nr. 374,
turėjo restoraną. 1843 m. verslą turėjo Nemeckaja g., Miller name, nr. 375 (sic!). 1845, 1847 m. turėjo
verslą Nemeckaja g., Miller name, nr. 375 (sic!).
Tymowski Karol Jerzego [1773]
zh. Anna Dmitrija [1785], s. Karl [1808]
1809–1810, 1814–1817 – III g.
Iš Łobżano(?) miestelio. 1814–1815 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje,
turėjo nuosavą mūrinį namą ir palivarką Ašmenoje, prekiavo vynu, turėjo nuosavą kapitalą. 1816–
1817 m. gyveno Vilniuje, n/n, nr. 109, prekiavo vynu. Pagal 1816 m. lapkritį paduotą prašymą,
išbrauktas iš pirklių gildijos.
Avgust Iv Tobleben Avgust Ivanov
1853 – II g.
Atvyko iš Rygos. Nemeckaja g., Poznanskij name turėjo kolonijinių prekių parduotuvę (Rygos pilietis
Emanuel Genrich Gas), metinė apyvarta buvo 30 000 rublių.
Tovscik Boleslav Matvejeva
1861 – III g.
Gardino gub., Volkovysko apskr., Volpiano kaimo bendruomenė.
Trawin Mikolay Tarasow [1779]
1809–1810, 1814–1816 – III g.
Maskvos pirklys. 1814–1816 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje,
turėjo nuosavą kapitalą. 1814–1815 m. nuomojamame name prekiavo metalo gaminiais ir galanterijos
prekėmis, 1816 m. – įvairiomis rusiškomis prekėmis. 1817–1819 m. gyveno Vilniuje svečio teisėmis,
nuomojamame name prekiavo įvairiomis rusiškomis prekėmis.
Tumanoviczova Julija [1805]
1847–1851 – III g.
1847 m. turėjo verslą Zamkovaja g., Malinovskij name, nr. 108. 1849 m. Bolshaja g., Gurkleit name.
Turovskij Andrej Grigorjev [1820]
1848–1849 – III g.
Atvyko iš Rygos. 1849 m. turėjo verslą Ostrobramskaja g., Zaicov name, nr. 13.
Unger Michail Ivanov [1804]
zh. Darija Osipovna [1818], s. Aleksandr [1835], s. Abrecht Liudvig [1844]
1849–1851, 1853–1855 – III g.
Atvyko iš Gardino. 1849 m. turėjo verslą Bolshaja g., Malinar name, nr. 71. 1853 m. – Kadenac name
turėjo galanterijos ir sidabro gaminių parduotuvę (pats), metinė apyvarta buvo 10 000 rublių.
Vagner Vilhelm Jakova [1780]
1814 – III g.

Kilęs iš Frankfurto prie Maino pirkliu. 1814 m. įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814 m. gyveno Vilniuje,
nuomojamame name, prekiavo bakalėja, prieskoniais ir gėrimais, turėjo nuosavą kapitalą.
Vener Karl [1790]
s. Ivan Karl [1820], s. Nikolaj Stepan [1823], s. Boleslav [1825], s. Vladislav [1827], d. Kornelija
[1829]
1836–1837 – III g.
Venk Jogan Genrich [[1830]
zh. Regina [1822]
1848–1851, 1853–1859, 1861 – III g.
Davė priesaiką caro ištikimybei. 1848 m. Tymovskij name turėjo vyno rūsį ir prekiavo kolonijinėmis
prekėmis (pats). 1849 m. turėjo verslą Bolshaja g., Tymovskij name. 1853 m. Zamkovaja g., n/n turėjo
buitinės chemijos ir tabako parduotuvę ir vyno rūsį (pats), metinė apyvarta buvo 6 000 rb,
Shnejerberg name – kavinė (1 kl. p. Christian Adonk), metinė apyvarta buvo 500 rb, Bolshaja g.,
Vagner name turėjo kavinę (1 kl. p. Albrecht Shpor), metinė apyvarta buvo 1 000 rublių. 1857 m.
Zamkovaja g., n/n turėjo tabako ir cheminių prekių krautuvę (pats), metinė apyvarta – 4 000 rb,
Liurija name – kavinę (1 kl. p. Christian Adanak), metinė apyvarta – 1 000 rb, ir Zamkovaja g., n/n
turėjo vyno rūsį (pats), metinė apyvarta – 2 000 rublių. 1859 m. Bolshaja g., Brolijos name turėjo
kolonijinių prekių ir tabako krautuvę (žmona), metinė apyvarta – 2 000 rb, Zamkovaja g., Lorens name
– kavinę ir cukrainę (Ivan Melcir), metinė apyvarta – 2 000 rb, ir Bolshaja g., n/n – 2 000 rublių.
1861 m. turėjo verslą Zamkovaja g., n/n, nr. 109.
Vetkovskij Fedor Pavla [1816]
1842 – III g.
Novozubkovo (Černigovo gub.)
Vilkanec Matush [1782]
zh. Francishka
1826, 1828–1830 – III g.
Bajoras. 1826 m. Bazilijonų name, nr. 70, gamino kutus (pats) ir turėjo biliardinę (Josif Bern),
Bazilevskij name, nr. 77 – biliardinę (Movsha Jogiches). 1828 m. Umiastovskij name, nr. 424, turėjo
viešbutį (1 kl. p. Francishka Zavadzka), Bazilijonų name, nr. 70, prekiavo šilku (pats). 1829 m.
Bazilijonų name, nr. 70, prekiavo šilku (paveldėtojas ir brolis Marian Vilkanec). 1830 m. Bolshaja g.,
Bazilijonų name, nr. 70, prekiavo šilku.
Vitgenshtein
1848 – III g.
Kunigaikštis. 1848 m. prekiavo mediena (bajoras Kaminickij).
Vitting / Viting / Vitin Jan [1795]
1847–1850 – III g.
Atvyko iš Frankfurto, laikinai įsirašė į Vilniaus pirklių gildiją, minimas kaip karietų meistras. 1845 m.
turėjo verslą Troksaja g., Vitelgodskij (Vimelgodskij) name, nr. 340. 1848 m. Maks name turėjo karietų
dirbtuves (pats). 1849 m. turėjo verslą Trokskaja g., Vilgockij name, nr. 395.
Volczaninov Gleb Filatov [1796]
zh. Agripina [1800], s. Mikolaj [1816], s. Valerij [1825], s. Viktor [1827], d. Anna [1817], d. Marija
[1821], d. Aleksandra [1826], d. Anna [1831]

1825–1826, 1828–1837, 1841–1845 – III g.
1825–1826, 1828–1832 m. Vankoviczov name, nr. 37, prekiavo galanterija (pats). 1833 m. prekiavo
galanterija. 1835 m. Bolshaja g., Vankoviczovoj name, nr. 37, prekiavo galanterija. 1843 m. turėjo
verslą Ostrobramskaja g., n/n, nr. 289. 1845 m. turėjo verslą Ostrobramskaja g., n/n, nr. 289.
Vojcechovicz Franc / Francishek Ivana / Jana [1775 / 1779]
1825–1826, 1828–1831 – III g.
Bajoras. 1825–1826, 1828–1831 m. Gedroic name, nr. 201, prekiavo bakalėja ir prieskoniais (pats).
1828–1829, 1831 m. Vojcechovicz name, nr. 436, turėjo kavinę (1 kl. p. Katerina Voronovicz).
1831 m. Krshkevicz name, nr. 189, turėjo restoraną (1 kl. p. Mariana Novicka).
Voicechovicziova Rozalija [1800]
1837–1839, 1841–1845, 1847–1851, 1854 – III g.
Bajorė. 1843 m. verslą turėjo Gedroic name, nr. 180. Turėjo verslą Bolshaja g.: 1845 m. –
Gedroic name, nr. 180, 1847, 1849 m. – Jasinskij name, nr. 136. 1848 m. Jasinskij name prekiavo
kolonijinėmis prekėmis ir tabaku (pati). 1853 m. Bolshaja g., Jasinskij name turėjo buitinės chemijos ir
tabako parduotuvę ir vyno rūsį (pati), metinė apyvarta buvo 8 000 rublių.
Zachart Gustav [1810]
1848–1851 – III g.
Vilniuje gyveno pirklio teisėmis. 1848 m. n/n prekiavo nuosavo fabriko gelumbe (Mortchel Joseliovicz
Geguzin). 1849 m. turėjo verslą Mazoveckaja name.
Zaicow Iwan Frola / Zaicov Ivan Frolov [1780 / 1782]
1809–1810, 1814–1820, 1822, 1824–1826, 1828–1833, 1835 – III g.
Viazmos pirklys (Maskvos gub.). Nuo 1814 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, turėjo nuosavą kapitalą. 1814–
1820, 1822 m. gyveno Vilniuje. 1814–1820, 1822 m. nuomojamame name prekiavo galanterija ir
įvairiomis rusiškomis prekėmis, 1824 m. – n/n, nr. 1292. 1825–1826, 1828–1829, 1831–1832 m.
Rotušėje prekiavo galanterija (pats). 1826, 1829 m. turėjo du viešbučius ir biliardinę: 1826 m. –
Golubovicz name, nr. 1305 (Michailina ir Shreiderova), 1829 m. – Golubovicz name, nr. 1305 (1 kl. p.
Voronovicz) ir Liachoviczova name, nr. 198 (1 kl. p. Mariana Shriderova), 1831 m. –
Golubovicz name, nr. 1305 (1 kl. p. Vikentij Voronovicz), 1832 m. – Golubovicz name, nr. 1305
(valdytojas įrašytas neaiškiai) ir Liachoviczova name, nr. 198 (1 kl. p. Vikentij Voronovicz). 1833 m.
prekiavo galanterija. 1835 m. sudarinėjo rangos sutartis.
Zaicow / Zaicov Tichon Frola [1784]
antra zh. Anna [1809], s. Konstanin [1815]
1809–1810, 1814–1820, 1822, 1824–III g., 1825–1836 – II g., 1838 – I g.
Viazmos pirklys (Maslvos gub.). 1816 m. tapo našliu. Vedė antrą kartą iki 1835 metų. 1814–1816 m.
įrašytas Vilniaus pirkliu. 1814–1815 m. gyveno Vilniuje, nuomojamame name prekiavo metalo
gaminiais ir galanterijos prekėmis, turėjo nuosavą kapitalą. 1816 m. nuomojamame name turėjo dvi
rusiškos galanterijos prekių krautuves. 1817–1820, 1822 m. įrašytas Vilniaus pirkliu, gyveno Vilniuje,
nuomojamame name turėjo dvi krautuves: galanterijos ir įvairių rusiškų prekių. 1824 m. įrašytas
Viliaus pirkliu, n/n, nr. 13, turėjo dvi krautuves: galanterijos ir įvairių rusiškų prekių. 1825–1826,
1828–1832 m. n/n, nr. 13, prekiavo galanterija (1825 m. – pats ir 2 kl. p. Andrej Shernovskij, 1826 m. –
pats, 1828 m. – pats). 1833 m. prekiavo galanterija. 1834–1835 m. n/n, nr. 13, prekiavo galanterija.
Zavadzkij / Zavadskij Josif Antonija [1780]
Zavadzka Marija [1787] – nuo 1839

s. Adam [1814], s. Josif [1817], s. Matvej [1819], s. Feliks [1823], d. Marija [1813], d. Ieva [1816]
1825–1826 – I g., 1828–1830 – II g., 1831–1835, 1837, 1839, 1842–1845, 1848–1851 – III g.
1829 m. įrašytas bajoru. 1825 m. Sviatosecz(?) name turėjo sandėlį. 1826 m. Universiteto name
prekiavo knygomis ir natomis. 1828 m. Universiteto name, turėjo knygyną. 1829 m. Universiteto name
prekiavo knygomis (pats). 1830 m. Bernardinų skg., n/n, nr. 149, turėjo knygyną. 1831 m. prekiavo
Bernardinų g., n/n, nr. 149, ir Karpovicz name turėjo knygyną (pats). 1832 m. Kunevicz name, nr. 143,
prekiavo knygomis (pats), gyveno Bernardinų skg., n/n, nr. 149. 1833 m. prekiavo knygomis. 1835 m.
Bernardinų skg., nr. 149, turėjo knygyną. 1843 m. verslą turėjo Bernardinų g., n/n, nr. 149. 1845,
1849 m. turėjo verslą Bernardinų g., n/n, nr. 149. 1848 m. Konstantin Zhilinskij name prekiavo
knygomis, natomis ir paveikslais (1 kl. p. Karl Dovnarovicz).
Zavadzka Vikentija [1819]
1853–1859, 1861 – III g.
Bajorė. 1853 m. Bolshaja g., Zhilinskij name turėjo knygyną (Vilniaus pilietis Karl Dovnorovicz),
metinė apyvarta buvo 10 000 rublių. 1857 m. Vienuolyno name turėjo paveikslų parduotuvę (1 kl. p.
Romuald Barshevskij), metinė apyvarta buvo 2 000 rb, ir Vyskupo name turėjo knygyną (1 kl. p. Karl
Davnorovicz), metinė apyvarta – 4 000 rublių. 1859 m. Ostrobramskaja g., Bazilijonų name prekiavo
paveikslais (1 kl. p. Ašmenos miestietis Romuald Barshczevskij), metinė apyvarta – 1 500 rb, ir turėjo
du knygynus: Zamkovaja g., Eparchijos name (1 kl. p. Karl Dovna) ir Bolshaja g., Romerova name
(1 kl. p. Antonij Strakovskij), metinė apyvarta – po 2 000 rublių. 1861 m. turėjo verslą Bernardinų g.,
n/n, nr. 149.
Zhilinskij Voicich Ignatij [1776]
zh. Agata [1809]
1850–1851 – III g.
Bajoras.
Zhilinska Anna
1853 m. Lotoczki skg., Kliuving(?) name turėjo kavinę (1 kl. p. Liucian Nementovicz), metinė apyvarta
700 rb, Bolshaja g., Krzhyshkevicz name – laikrodžių ir aukso dirbinių parduotuvę (pati), metinė
apyvarta 8 000 rb, 1853 – f. 515, ap. 17, b. 2419, l. ; Vilenskaja g., Monasevicz name turėjo viešbutį ir
biliardinę (1 kl. p. Julija Tarasiovicziovna), metinė apyvarta – 600 rublių.
Zhmurkevicz Josif Michaila [1825]
1861 – III g.
Zotov Andrej Aleksejev [1820]
1844, 1847–1849 – III g., 1853, 1857 – II g.
Maskvos pirklys. 1847 m. turėjo verslą Subocz g., Krzhyzhanovskij name, nr. 22. 1848 m.
Zaicov name prekiavo manufaktūra, popieriumi, vilna (1 kl. p. Ivan Matvejev). 1849 m. prekiavo
Krzhyzhanovskij name, nr. 20. 1853 m. Bolshaja g., Zaicov name prekiavo medvilne
(1 kl. p. Stepan Makarov), metinė apyvarta buvo 15 000 rublių. 1857 m. Ostrobramskaja g.,
Volczaninov name prekiavo audiniais, metinė apyvarta – 12 000 rb (1 kl. p. Kalugos miestietis Aleksej
Czencov).

