
Działo się w Nurze, dnia piątego miesiąca czerwca roku Pańskiego tysiąc siedemset 
dziewięćdziesiąt[ego] piątego, przed nami Ignacem Franciszkiem Xawerym Ołdakowskim, 
Maciejem Boguckim, Mateuszem Ślepowrońskim, sędziami ziemskiemi ziemi nurskiej.

Między Starozakonnym Erszkiem Zelmanowiczem powodem osobiście [a] Urodzonym 
Joachymem Drewnowskim pozwanym osobiście. Sąd ziemski ziemi nurskiej pozew strony 
powodowey o zapłacenie wartości buhaia pożyczonym sposobem wziętego y do tych czas nie 
oddanego, siedm czerwonych złotych wartuiącego, ściągnienie kar przyzwoitych na 
zniesienie processu zasłużonych stronie pozwanej od sądów ziemskich nurskich w Ostrowi 
sądzić się maiących wydany, w xięgach zaś ziemskich nurskich mieysca tego dnia 
trzydziestego miesiąca grudnia 1793 roku zapisany. Rozsądzaiąc spór stron naywprzód Erszka
Zelmanowicza zapłacenia summy siedmiu czerwonych złotych za wartość buhaia przez 
siebie Urodzonemu Drewnowskiemu pozwanemu na czas pożyczonego i nieoddanego 
należący, tudzież kar na zniesienie zapłacenia wiecznych dwóch wywołań w tey sprawie na 
pozwanym otrzymanych wskazać się mianych, Urodzonego zaś Drewnowskiego, że tegoż 
buhaia u Erszka na czas kródki pożyczył y oddać onegoż powodowi obiecał, 
niezaprzeczającego i owszem sądownie przyznającego, tylko że tenże buhay nie był 
Erszków własny, tylko ze wsi Mnia żydowski wnoszącego, a zatem nieprzyzwoitość 
czynienia powództwa temusz powodowi uznać dopraszającego się wysłuchawszy, chociaż 
Urodzony Drewnowski pozwany, że buhay przez niego u Erszka pożyczony, u tegoż 
Urodzonego Drewnowskiego na postronku będąc uwiązanym udusił się, nie był tegoż 
Erszka własny, tylko arędarza ze Mnia sądowne, a te ustne bez żadnego na piśmie od Żyda 
mieńskiego wnioski czyni y od nadgrodzenia tegoż buhaia wolnym bydź doprasza się, gdy 
jednak tegoż buhaia nie u Żyda we Mniu tylko u Erszka Zelmanowicza powoda pożyczał y 
oddać onegoż Erszkowi przyrzekł. Strony zaś między sobą względnie wartości tegoż buhaia 
dobrowolnie ugodzić nie chcą się, zaczem Starozakonnego Erszka Zelmanowicza do 
zaprzysiężenia wartości tegoż buhaia Urodzonemu Drewnowskiemu przez siebie 
pożyczonego y nieoddanego, a przez Urodzonego Drewnowskiego na uwięzieniu u siebie w 
chlewie za uduszonego bydź przyznanego, bliższym bydź uznaie, żeby w tę Rotę przysiągł, 
iako Urodzonemu Drewnowskiemu buhaia swoiego własnego na czas kródki pożyczył y 
tegoż sobie do tychczas oddanego nie ma, summa zaś za tego buhaia czerwonych złotych 
siedm sprawiedliwie mu do zapłacenia należy, a to natychmiast, a gdy Erszko Zelmanowicz 
przysięgę w przytomności strony, a obecności sądu Rotą powyższą y zwyczaiem w statucie 
dla Żydów przepisanym wykonał, przeto sąd nakazuie, ażeby Urodzony Joachim 
Drewnowski summę czerwonych złotych siedm przez Erszka zaprzysiężoną, temuż Erszkowi 
Zelmanowiczowi lub od niego umocowanie mającemu na poniedziałek naybliższy po 
świętym Michale Archangele w tym roku przypadający, pod sprzeciwieniem się przy 
zanieść mianey do ksiąg ziemskich nurskich w Nurze na czasie dosyć czynnym, w przypadku 
niewypłacenia teyże summy pilności nastąpić mianym zapłacił, na zniesienie zaś wiecznych 
wywołań dwóch pierwszego dnia czwartego miesiąca lutego, drugiego dnia ósmego miesiąca 
lipca w sądach marszałkowskich skonfedrowaney ziemi nurskiej 1793 roku z strony powoda 
na pozwanym w tej sprawie i okoliczności otrzymanych i ogłoszonych, tenże Urodzony 
Joachim Drewnowski temuż powodowi na tymże czasie y pod ostrością iako wyżey maiąc 
iednak wzgląd, że takowe kondemnaty przed prawem grodzińskim w Grodnie 1793 roku 



nastąpionym, do xiąg zaś ninieyszych dopiero dnia trzydziestego maja, w tym roku podanym 
otrzymane bydź wykazuią się, tylko złotych polskich czterdzieści wtrącaiąc w to i winę, 
sądowi zaś swemu złotych polskich dwadzieścia do rąk instygatora natychmiast zapłacić pod 
ostrością z regestru ukaranych wskazać mianą zapłacić iest obowiązany, w przypadku 
niewypłacenia na czasie wyrażonym summy i winy przysądzonych, stronę powodową do 
urzędów komorniczych ziemi nurskiej końcem wynalezienia satysfakcyi y podania dóbr 
prawem przekonanych, a strony pozwanej własnych, miarkując jednak w podaniu onychże 
proporcyonalność odsyła.
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