
А К ТЫ
ИЗДАВАЕМЫЕ

ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ

Томъ XXIX.

В И Л Ь Н И .
Типография <•Русскій Починь?, уг. Преображенской и Семеновской ул., д. Мицкевича.

1 і) О 2.



Личный составь коммпссіп:

Предс датель Флавіанъ Николаевичъ 3)о6рянскт.

Иванъ Яковлевнчъ прогисъ.

Члены: { Арсеній Оспповичъ оЖурцебичъ.

Иванъ Александровичъ сК



ОГЛАВЛЕНІЕ XXIX ТОМА.

N° СТР.

1.—1561 г. Октября 30. Грамота
короля Сигизмунда Августа о
предоставлены права продажи
соли въ Пинск евреямъ Руби-
новичамъ 1

2.—1563 г. Ноября 15. Жалоба
мытника шшскаго еврея Якова
Рабиновича иа шшскаго войта
Андрея Ивановича, запретивша-
го производить прода;к}г, въ ноч-
ное время, меду въ шннкахъ го-
рода Пинска 3

3.—1633 г. Апр ля 23. Привиле-
гія короля Владислава IV, осво-
бождающая евреевъ города Внль-
н ы отъ всякнхъ платежей и по-
винностей -1

4.—1646 г. Декабря 3. Явка при-
вплегіи короля Владислава 1Т
каранмамъ гор. Трокъ, которой
воспрещалось сврсямъ-раввшш-
стамъ селиться въ этомъ город ,
торговать и иріоб]) тать соб-

ственность

W\S С Т Р .
5.—1646 г. Декабря 3. Явкаевре-

емъ Песахомъ Якубовичемъ пріі-
вплегіи, данной ему королемъ
Владнславомъ IV на устройство
мельницы возл гор. Пинска и
на . право пользованія съ нея
вс ми доходами 6

6—1647 г. Марта 6. Явка универ-
сала короля Владислава IV, ко-
торымъ воспрещается пов то-
вымъ сеймикамъ устанавливать
новые налоги съ евреевъ, такт,
какъ они, въ этомъ отношеніп,
исключительно подчинены ко-
ролю 7

7.—1650 г. Августа 5. Универ-
салъ короля Іоанна Казиміра
о ііснрішуждеіііи оставаться въ
христіанской в р т хъ пзъ ев-
реевъ, которые приняли ее во
время козацкихъ смутъ. . . . 8

8.—1660 г. Марта 12. Явка прп-
вилегіи Пішскимъ евреялъ, дан-
ной королемъ иольскнмъ Яиолъ
І азиміромъ •)



ІУ

№№ . СТР.
9.—1664 г. ііоші ЗО. -Грамота ко-

роля Яна-Казиміра, дозволяю-
щая евреяыъ платить долги век-
селями вм сто наличныхъ де-

• негъ 10
10.—1668 г. Ііоіш 2. Трибунальний

декретъ, присуждающей Вилен-
скаго єврея Мовшу Трейтелеви-
ча къ уплат Вонифатію Пацу
долга и штрафа 11

11.—1668 г. Октября 17. Заявленіе
о нанесеній евреемъ Мовніею
побоевъ крестьянину Евфимію
Вытецкому 12

12.—1669 г. Февраля 11. Арендная
запись Владислава Орды на от-
дачу въ арендное влад ніе Пнн-
окпмъ евреямъ Эйзяшевичамъ
им нін Костровъ и Тывровичи. —

13.—1669 г. Апр ля 10. Р шеніе
Пішскаго каптуроваго суда по
д лу о невозвращеніи евреемъ
Боруховичемъ Абраму Достоев-
скому взятой у него въ залогъ
золотой ц пи 14

14.—1669 г. Августа 1. Жалоба
Пннскаго магистрата на Пин-
скихъ евреевъ, которые, вопреки
привилегіямъг. Пшіска, захвати-
ли въ свои руки всю торговлю
хл бомъ и горячими напитками,
настроили много винокурень и
домовъ п т мъ лишили городъ
законныхъ доходовъ и довели
христіанъ, жителей города, до
крайней нищеты и убожества. . 16

. 15.—1669 г. Августа 19. Жалоба
пинскихъ евреевъ на прпт сне-
нія, якобы чинимыя имъ м ст-
иымъ магистратомъ 17

16.—1669 г. Августа 24. Протестъ
Пинскаго магистрата противъ жа-
лобы евреевъ г. Пинска. за чи-
нимыя имъ якобы ирит снеііія. 19

17.—1669 г. Сентября 26. Протестъ
Пинскихъ евреевъ на жалобу

№№ СТР. :,
магистрата за разныя самоволь-
ныя д йствія Пинскихъ евреевъ. 20

18.—1669 г. Сентября 26. Протестъ
Пинскихъ евреевъ на жалобу
Пинскаго магистрата о разныхъ
незаконныхъ д йствіяхъ евреевъ. 21

19.—1669 г. Сентября 30. Жалоба
Боруха Мордухаевича и Геси
Лейзоровны на Вацлава Дубис-
каго, который побоями и тюрем-
нымъ заключеніемъ вынзгдилъ у
нихъ вексель 23

20.—1669 г. Ноября 15. Привиле-
гія короля Михаила, подтверж-
дающая н которыя права и воль-
ности,, иожалованныя еврелміь
его предшественниками . . . 24

21.—1669 г. Декабря 4. Привнле-
гія короля польскаго Михаила,
дозволяющая Виленскимъ евре-
ямъ арендовать дома подъ корчмы
въ разныхъ частяхъ города . . 26

.22.—1669 г. Декабря 4. Прнвиле-
гія короля Михаила, дозволяю-
щая Виленскимъ евреямъ раз-
носить и продавать разные то-
вары независимо отъ цеха . . 28

23.—1669 г. Ноября 6. Жалоба Ви-
ленскихъ евреевъ на магистрата
и цеховыя общества 29

24.—1670 г. Ігоня 5. Трибунальний
декретъ, присуждающей стар-
шшгь ВпленекоГі синагоги къ
уплат Варвар Униховской
долгу и пени . . ' 30

25.—1671 г. Февраля 28. Предъяв-
леніе евреями, сборщиками по-
датей, счета товарамъ, подлежа-
щимъ оплат пошлиною . . . 33

26.—1671 г. Марта 20. Показаніе
н сколышхъ свпд телей о со-
вершеніи евреями убійства . . 34

27.—1671 г. Аир ля 29. Присужде-
ніе евреевъ Кобршіскаго кагала
къ іізгііанію за неуплату долга
Пинскому женскому Варварин-
скому монастырю 35
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СТР.

—1672 г. Августа' 18. Явкасви-
д тельства, даынаго еврею на
право взішанія табачной пошли-
ны въ городахъ и ы стечкахъ
Мпнскаго воеводства . . . . 3 5

29.—1673 г. Апр ля 22. Взаимный
•договоръ между цехомъ христі-
анъ иголыциковъ и жестяшш-
ковъ и Виленскими евреями. . 37

30.—1673 г. Апр ля ЗО. Трибуналь-
ний декретъ, прпсуждающій
старшихъ евреевъ синагогъ Мо-
гилевской, Оршанской и Горец-
кой къ смертной казни четвер-
тованьемъ и къ уплат четырехъ
тысячъ трехъ сотъ копъ грошей
лнтовскихъ за умерщвленіе Ан-
дрея Иванидкаго и наііесеніе
тяжкнхъ ранъ Захарію Прасо-
ловпчу 38

•31.—1673 г. Марта 4. Жалоба Ви-
.ленскаго цеха солениковъ на
Впленскііхъ евреевъ о томъ,
что они незаконно торгуютъ
солью, сельдями и проч. . . 40

32.—1673 г. Сентября 18. Явка
квитанцій въ уплат пошлины,
выданной еврею-сборщику въ
ІМІШСКОМЪ воеводств . . . . 41

33.—1676 г. Іюия 5. Присяжное
показапіе старшинъ Брестскаго
кагала о количеств евреевъ въ
Брест , подложащихъ взщіанію
поголовной подати 42

34.—1676 г. Ііоіія 10. Присяжное
показаніе старшаго кагала о ко-
личеств евреевъ въ л. Мальч ,
ііодлел;ащнхъ взиманію поголов-
ной подати —

35.—1676 г. Августа 6. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей Віь
ленскую еврейскую синагогу къ .
уплат Мозырскому маршалку
Ивану Колсцкому сорока тысячъ .
золотыхъ иольскихъ долгу и
двухъ коиъ грошей лнтовекпхъ

№№ СТР.
вписного и паметнаго, сл довав-
шнхъ трибуналу 43

36.—1677 г. Іюня 14. Жалоба куп-
. • ца Ивана Санкевича на евреевъ,

бывшихъ при Ковенской тамож-
н , объ ограбленін его и аре-
стованіи 45

37.—1678 г. Апр ля 15. Явка гра-
- моты, данной Сангуш'ками евре-

ямъ, на право селиться и тор-
говать въ м стечк Раков . . 47

38.—1678 г. Мая 8. Р шеніе по
д лу о неисиолненіи евреями
принятыхъ на себя обязательства 48

39.—1678 г. Мая 20. Трибунальний
декретъ, присуждающей Сусанну
Быковскую и сыновей ея къ
уилат Слонимскимъ евреямъ
Берку и Якову Шимановичамъ
девяти тысячъ золотыхъ поль-
скнхъ долгу 50

40.—1678 г. Октября 1. Явка уни-
версала, выдаинаго Унпховскпмъ

, евреямъ їїцку Зельмановпчу и
Абраму Лейбовичу на право
собнранія пошлины. ' . . . . 51

41.—1678 г. Октября 12., Заемная
запись представителей Гроднен-
скаго еврейскаго кагала, вы-
данная настоятслышц Гроднен-
скаго женскаго Базиліанскаго
монастыря на 2000 зол. польск. —

42.—1678 г. Ноября 20. Долговая
запись, данная старшими евре-
ями Пинскаго кагала Пшіскпмъ
іезуитамъ на сумму 1500 золо-
тыхъ польекпхъ 53

43.—1679 г. Января 16. Другая
долговая запись, данная Ппн-
скнмъ кагаломъ Пішскимъ іезуи-
тамъ на сумму 1500 золот. иоль-
скихъ 55

. 44.—1679 г. Марта 5. Жалоба Пин-
скаго Магистрата на неуплату
подымнаго Пинскими евреями
за купленные нмъ у Пішскнхъ
м щанъ дома .57



ТІ

СТР.

45

46

47

48

49

50,

—1679 г. Марта 15.- Привиле-
гія короля Владислава Г ' ев-
реямъ м. Лнпска. . . . . . . 58

.—1679 г. Іюля 19. Явка р ше-
нія Главнаго Лптовскаго Трибу-
нала но д лу Мартина ІОчин-
скаго съ Вил спеки ми евреями
о недозволенін взыскать ел -
дуемый ему долгъ съ ихъ иму-
ще ствъ 59

,—1679 г. Ііоля 2. Заявленіе Ми-
хаила Ботвины о неуплат раз-
ными евреями шеляжнаго сбора . 62

.—1679 г. Іюля 8. Заявленіе Ми-
хаила Ботвнны о неуплат ' ев-
реями м. Дрогичина шеляжнаго
сбора. 63

,—1680 г. Февраля 23. Явка куп-
чей кр иости на часть дома,
продашіаго въ Минск м етной
еврейской сішагог 65

—1680 г. ]\Іарта ЗО. Заявленіе
вознаго объ отобранія у Піш-
скихъ евреевъ церковныхъ ве-
щей, похищеипыхъ изъ Пин-
ской Пречистенской церкви. . 67

—1680 г. Апр ля 5. Заявленіе
вознаго по жалоб Кобрішскаго
еврея Абрама Вигдоровпча на
несправедливое обвішеніе его
свящешшкомъ Абрамомъ Кот-
ковичемъ въ покраж церков-
ныхъ вещей 68

52—1680 г. Аир ля 5. Жалоба Ко-
бринскаго еврея Абрама Впго-
ровича на священника Щебрші-
ской церкви о. Абрама Котко-
вича за несправедливое обви-
неніе его въ воровств . . . . 69
—1680 г. Анр ля ЗО. Заявленіе
Пннскаго протопопа Петра Еур-
цнлошіча о иокраж церковныхъ
вещей звопаремъ Пречистенской
церкви и объ отобрапін и ко-
Т0])ЫХЪ ІІЗЪ НИХЪ V ПіШСКПХЪ

евресвъ 70

51

53.

•J\°J\° CTF..
54,—1680 г. Мая 4. Жалоба Днн-

скаго м щашша Санкевича на
евреевъ, неуплатившихъ сл ду-
емыхъ ему денегъ 71

5 5 . - 1680 г. Мая 8. Жалоба свя-
щенника Гродзисской церкви
Якова Ясинскаго на нанесете
ему и его ученикамъ побоевъ
С мятичскимъ евреемъ Лейзе-
ролъ ІОзефовичемъ 72'

56.—1680 г. Мая 24. Заявленіе воз- .
наго о недопущенні Высоцкими
евреями къ ирисяг Слуцкаго
еврея Мордуха Моисеевича, ко-
торую онъ хот лъ принести въ
доказательство уплаты имъ де-
негъ по векселю 73-

57,—1680 г. Мая 26. Жалоба но-
в реішаго Абрама Бексра Вель-
бута и заявленіе вознаго объ от-
нятіи Мелейчпцкимъ войтомъ у
жалующагося лошади и двухъ
заемныхъ писеиъ еврея Мордзг-
ха Моисеевича, но которымъ
Вельбутъ просилъ войта взы-
скать съ ііазваннаго еврея долгъ. 74

58.—1680 г. Мая 28. Жалоба Брест-
скаго сврейскаго кагала на не-
справедливое заключеніе Вла-
димірскимъ и Брестскимъ ени-
скопомъ Львомъ Заленскимъ въ
тюрьму н сколышхъ Брестскихъ
еврееігь по подозр нію ихъ въ
покраж у него деиегъ и до-
кументовъ 76'

59.--1680 г. Іюня 4. Заявленіе воз-
ныхъ объ освнд тельствованін
ими ранъ на н сколькпхъ Брест-
скихъ евреяхъ, которые были
закованы въ кандалы и посаже-
ны въ тюрьму ешіскоиомъ Брест-
скимъ и Владпмірскимъ Львомъ
Заленскимъ, по подозр пію ихъ
въ краж у него депегъ и до-
кумеитовъ

60.— 16S0 г. Ііоня 5. Судебное раз-
бирательство но д лу о свято-

77'
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61

62

-63

64

65

66

67

? СТР.

татств , учшіенномъ въ Мусшщ-
комъ костел евреями. . . . 8 0

-—1680 г. Ііоня 10. Явка заемнаго
письма Пішскнхъ евреевъ на
сумму семь тысячъ злотыхъ, взя-
тыхъ ими въ долгъ у Пиискпхъ
іезуитовъ . . . . . . . . . 98
—1680, г. Іюіія 14. Заявленіе воз-
наго объ осмотр имъ на н ко-
торыхъ Селецкихъ м щанахъ,
въ томъ чпсл н сколышхъ ев-
реяхъ, рант», нанёсеиныхъ имъ
Станиславомъ Космовскимъ и
Адамомъ Косипскимъ . . . . 100

—1680 г. Ііопя 28. Трибупаль-
ный декрета, присуждающей
старшшіъ еврейской Брестской л
синагоги, а также еврея Миса-
на съ женой и сыномъ къ смерт-
ной казни и уплат -двухсотъ
копъ грошей Литовских!, за но- '
хшценіе и умсрщвлеиіе приняв-
шей христіапскую в ру еврей-
кіі Маріанны, дочери Мисана. 102

—1680 г. Августа 17. Жалоба
Демьяна Ппкарскаго на Брест-
скихъ евреевъ, которые нанесли
его слуг тяжкую рану огые-
стр льнымъ оружіемъ . . . . 103

—1680 і\ Сентября 8. Жалоба
Іосифа Карпа на священника
А анасія Баньковскаго, который
якобы вм ст съ двумя своими
сыновьями, нанесъ тяжкіе побои
еврею Готлиму Шмуйловнчу,
арендатору корчмы въ им ніи
Карпа 105

.—1680 г. Сентября 10. Жалоба
священника Аоанасія Баиьков-
скаго па еврея Шмойлу Впгдо-
ровича и его сыновей, которые
нанесли его сыну, пев стк и
ихъ д тямъ тя;ккіе побои и за-
грабили и которое имущество. 106

.—1680 г. Декабря 4. Жалоба
студептовъ ісзуитской Брестской
коллегіп па обиды и побои, на-

р
68.—

69

70
111

71

72.

73.

:
 С Т Р .

носимые имъ Брестскими ев-
реями 108

1680 г. Декабря 4. Жалоба
еврейки Дынки Яахшювичевой
на учеішковъ Брестской іезуит-
ской коллегіи, которые якобы
убили ея мужа и разграбили
имущество . . . . -. . . .110

—1680 г. Декабря 8. Заявленіе
Брестскихъ евраевъ о несправе-
дливо взводимыхъ на нпхъ уче-
никами Брестской іезуитской
коллегіи обвішеніяхъ въ пане-',
сеніи тяжкихъ побоевъ н кото-
рымъ изъ ученпковъ . . . .
—1681 г. Января 20. Явка обя-
зательства старпшхъ еврейской
Минской синагоги давать изв ст-
ное количество воску и платить
пзв стнуіо сумму денсгъ Петро-
Павловскому въ Мішск братству. 112

—1681 г. Ноября 1. Трибуналь-
иый декретъ, прнсуждающін ев-
реевъ Іекицу р знпка, Лейбу
Израплевпча и Шмойлу злотни-
какъ сожженію п уплат дв -
наддати тысячъ восьмисоті» че-
тырехъ золотыхъ и двадцати
грошей польскихъ, за покражу
церковной утвари и драгоц н-
ностей изъ Цимковскаго костела. 114

—1681 г. Ноября 7. Трибуналь-
нын декрету присуждающий ев-
рея ИліюМоГикешовичакъ уплат
тысячи семисоті» двухъ копъ гро-
шей литовских!» за исходатай-
ствованіе для себя у короля за-
ручныхъ грамоті» и присвоение
себ черезъ то равноправности
съ польской шляхтой . . . .
-16S1 г. Ноября 23. Заявленіе
вознаго о колпчеств товаровъ
и денегъ, отнятыхъ на ярмарк
въ Мир Брестскими евреями у
Мшіскнхъ же евреевъ.

168 Д 2 Я

117

119р
74.—1681 г. Декабря 2. Явка прп-

вилегіп польскаго короля Яна
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«N°«N° СТР.
Ш Мішскимъ евреямъ, которою
подтверждаются вс ихъ преж-
ніяіправа и вольности. . . . 120

75.- 1681 г. Декабря 23. Рескриптъ'
короля Яна Казиміра, назначаю-

, щій евреяыъ вс хъ че/гырехъ
кагаловъ Велнкаго Кн. Лнтов-
скаго срокъ окончанія нхъ взаим-
ныхъ сноровъ, относительно под-
чиненія одного кагала другому. 122

76.—1682 г. Января 11. Листь ко-
роля Яна III къ Виленскимъ
властямъ, освобождающей Ви-
ленскихъ евреевъ отъ переписи
и обезпечивающій ішъ спокой-
ное п безопасное пребываніе въ
город 123

77.—1682 г. Днваря 12. Донесеніе
вознаго объ отказ евреевъ Ви-
ленской синагоги удовлетворить
Вольскаго по д лу о заложен-
номъ кунтуш 124

78.—1682 г. Января 14. Жалоба
Вольскаго на евреевъ Виленской
синагоги о неудовлетвореніи его
по д лу о заложенномъ кунтуш . 125

79.—1682 г. Февраля 10. Рескриптъ
короля Яна Казиыіра евреямъ
Вел. Кн. Лнтовскаго, съ воспре-
щеніемъ имъ въ теченіп 12-ти
нед ль вчинять иски и судебныя
иресл дованія другъ противъ
друга 126

80.—1682 г. Марта 6. Явка описи
вещей п денегТ), которыя Брест-
скіе евреи отняли у Минскихъ
же евреевъ. . . . . . . —

81.—1682 г. Іюня 18. Р шепіе по
иску Кепсовскаго къ Мипскимъ
евреямъ о неуіілачсшюмъ долг . 127

82.—1682 г. Ііоля 18. Трибуналыіый
декрета, присуждающей Лавреп-
тія іМоитовта къ унлат Вилен-
скому еврею Мойсею Гершопо-
вичу четырехъ тысячъ ста трид-
цати золотыхъ долгу, ap^y-i-ptjtfy'
убить еврея—къ изгнанію. . . 130

№№ стр..
83.—1682 г. Августа 17. Явка при-

вил егіи польскаго короля Яна III
на право свободной торговли
евреямъ кагаловъ Брестскаго,
Гродненскаго, Пинскаго и Ви-
ленскаго 131

84.—1682 г. Сентября 15. Явка
башщійнаго листа польскаго ко-
роля Яна III на еврея Арона
Лейбовича 133.

85.—1682 г. Декабря 16. Жалоба
евреевъ Виленской синагоги на
Пацукевича за произнесете
угрозъ и бранныхъ словъ на
евреевъ 134

86.—1683 г. Іюля 6. Явка дозволе-
нія, даннаго старшимъ Минскаго
Базиліанскаго Свято-Духовскаго
монастыря еврею Осипу Израе-
левичу на право влад нія мо-
настырскимъ нлацомъ . . . . 135

87.—1684 г. Января 6. Явка описи
вещей, которыя у Минскаго ев-
рея были отняты Брестскими
евреями 136-

88.—1684 г. Января 10. Заявлепіе
возныхъ о сознаніи Гришки
Павловича, служителя Фраіщн-
сканскаго Пинскаго монастыря,
въ иокраж имъ серебряннаго
в нца съ иконы Божіей Матери
и продаж онаго еврею Нахма-
ну Новаховичу, который иодго-
варивалъ его къ новымъ иокра-
жамъ 137

89.—1684 г. Января 15. Списокъ
вещей, отнятыхъ Брестскими ев-
реями у еврея Арона Лсйбови-
ча, фактора ]\[ннскаго Домшш-
капскаго монастыря 138

90.—1684 г. Февраля 14. Заявленіе
возпагоо иоимк еврея Соломона
Ароновича, обокравшаго цер-
ковь въ сел Одрыишн . . . —

91.—1684 г. Марта 20. Явка кон-
тракта Андрея И мцевнча съ
евреем']. Израплемт. Лсйзеро-
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ж
вичемъ па право взиманія мыта
въ іім ніи Гн вчпцахъ. . . .

92.—1684 г. Апр ля 18. Заявленіе
вознаго объ отдач на поруки
евреевъ, обвішясмыхъ въ краж
заемнаго письма, выданнаго ими
Гатовской . . . . . . . .

93.—1684 г. Мая 25. Письмо Мйр-
скаго и Свержепекаго старосты
къ Мішскимъ евреямъ, въ кото-
ромъ онъ об щаетъ пмъ пол-
ную безопасность отъ наиадсній
на ішхъ Брсстскихъ евреевъ БО
время ярмарокъ въ г. Мир . .

94.—1684 г. Іюня 8. Жалоба еврея
Фапбиша Іозефовича па Миха-
ила Пстровскаго за насильствен-
ное отнятіе у него воску и денегъ.

95.-—1684 г. Іюия 16. Жалоба еврея
Ильи Лсйеновича на Александра
Бушковскаго за ііожертвованіс
ІІІШСКІШЪ іезуитамъ дома, прн-
иадлежащаго якобы названному
еврею

96.—1684 г. інші 2. Жалоба свя-
щенника Ставецкой церквиПетра
Курдиловнча на еврея Шостако-
вича за удержаніе посл дішмъ
Десятины, сл дуемой на церковь
ст. арендуемой пмъ мельницы,
за потраву хл ба и луговъ и
нанесете тажкихъ побоевъ при-.
слуг священника

J (.—1684 г. Августа 24. Разр ше-
шо настоятеля Мішскаго костела
еврею Лепб Ошеровичу про-
дать домъ его, находящейся на
костельной земл . . . . . .

98.—1684 г. Августа 24. Яііка'пись-
ма великаго канцлера Лптов-
скаго Огпнскаго, даішаго Мпн-
екпмъ евреямъ въ охрану отъ
панадешй на ннхъ Брестскихт,
евреевъ

99.—1684 г. Августа 24. Явка коро-
•іевскаго листа, которымъ при-
казывается Брестскому кагалу

СТР.
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140

141

142

143

145

146

J№J\° ' СТР.

ни иодъ какнмъ впдомъ не при- •
т снять въ торговыхъ д лахъ •
евреевъ Минскаіо воеводства. . 146

100..—1684 г. Августа 27. Явка до-"
в ренностп еврею Мовш .Мар-
ковичу на сборы пошлины съ
товаровъ, нривозимыхъ въ гор. •
Пинскъ . . 147

101.—1684 г. Сентября 4. Разбира-
тельство между евреями Бель-
чіщамн и Иваномъ Боричевскимъ
но обоюдной ихъ жалоб о на-
несеній побоевъ 148

102,-1685 г. Января 17. Явка по-
вторителыіаго листа короля ноль-,
скаго Яна III. которымъ, иодъ
строгимъ наказаніемъ, приказы-
вается Брестскимъ евреямъ не
прпт снять въ торговыхъ д лахъ
Мпнскпхъ еврсевъ и возвратить
носл дішмъ заграбленные у нпхъ
товары 151

103.—1685 г. Января 21. Явка списка
товаровъ, которые Брестскими
евреями были забраны у Мпн-
скихъ евреевъ 152

104.—1685 г. Января 21.Явка списка
товаровъ и денегъ, которые Брест-
скими евреями были забраны у
Мішскихъ евреевъ — /

105.—1685 г. Февраля 5. Донесете
возныхъ о разбор д ла но.уча-
стію Вилкомпрскаго еврея Ла-
заря Р зника въ краж вещей
и документові, въ Шеіпол —
им ніи Вилепскаго епископа. , 154

106.—1685 г. Апр ля 5. Р шеніе
по д лу о нокражахъ, ироизве-
денпыхъ Галабзгдамн у еврея
Переда Гоіпковича и др. лицъ. 156

107.—1685 г. Августа 29. Явка листа
иольскаго короля Яна III, ко-
торымъ вновь приказываетъ
Бростскимъ евреямъ не ирпт -
сшіть въ торговыхъ д лахъ Мии-
(мснхъ (Евреевъ и возвратить ио-

п
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сл дпимъ заграбленное у нихъ
имущество 158

108.—1685 г. Августа 29. Явка удо-
стов ренія Заблудовскаго старо- •
сты о томъ, что въ Заблудов
являлись къ условленному сроку,
уполномоченные отъ Міінскпхъ
евреевъ для заключепія мировой
сд лки с?, Брестскими евреями,
но іюсл дніе но явились. . . 1 5 9

109.—1686 г. Января 2. Жалоба Яна
Чарпявокаго на Виленскаго ев-
рея Апюра Ароновича о невы-
полноніи иосл днимъ контракта
но доставк невыд лаиныхт,
шку])?,. . . . . . . . . . 160

ПО.—1686 г. Января 5. Жалоба Ви-
ленских?) евреев?, на прит ене-
нія, чшшмыя имъ Бнлкомир-
скимъ иодстоліемъ Станисла-
вом?, АІІТОНОВІІЧОМЪ 161

111.—1686 г. Мая 8. Жалоба Родзе-
вича на Бплеискихъ евреевъ
Ашора Ароновича и Арона Ер-
шеровпча и других?, евреевъ о
захват денег?, и нанесены по-
боев?^ 162

112.—16S/ г. Февраля 26. Пожалова-
ні є королем?» Япомъ Казпміром?,
еврею Ярш Израеліовпчу пла-
ца с?» развалинами дома въ
Впльи 164

Но.—168 ґ г. Марта 28. Жалоба Ви-
ленскаго еврея Абрама Марко-
вича па своевольных?, людей,
разграбнвшнхъ его имущество . —

114.—1687 г. .Марта 25. Заявлепіе
Виленскаго еврея Яхимовича о
нападеиіи своевольных?, людей
на его домъ и разграбленін его
имущества 165

115.—1687 г. Анр ля 24. Заемный
лист?, евреевъ Виленской сина-
гоги па сумму 500 злот., взя-
тых?, у Томаша ІЗулгака . . . 167

116.—16S7 г. Іюші 5. Явка заомпаго
письма на 1000 золотыхъ, взя-

№№ СТР.

тыхъ въ долгъ Ломазскимъ ка-
галом?, у Яновской семішаріп . 168

117.—1687 г. Іюля 7. Явка дозволе-
ні я настоятеля Мннскаго бази-
ліаискаго Свято-Дз'хова монасты-
ря Минскому еврею Лишіану .
Илліішевичу на право строить
для себя домъ на монастырском?,
плацу . : 170

118.—1687 г. Іюля 7. Выипсь пзъ
книги Мипскаго базиліанскаго
Свято-Духовсіеаго монастыря на
право еврею Липмапу ІТлляше-
віпг}г влад ть домомъ и илацомъ
монастырскимъ 171

119.—Ш7 г. Августа 29. Листа ко-
роля Яна Ш къ Вилеискимъ
властямъ о защпт евроевъ отъ
причиняемыхъ имъ обидъ свое-
волыіыми людьми 172

120.—1687 г. Августа 29. Листа ко-
роля Яна III къ Виленскому
.Магистрату о попричиненій Ви-
ленекпмъ евреям?, обид?, п об?»

• исііолнеііііі королевских?) при-
впллегій 174

121.—1688 г. Ііоля 19. Квитанція
в?, получоніи арендных?, деногъ
отъ евреев?), арендаторов?. Брест-
ской королевской экономіи . . 177

122.—1688 г. Іюля 28. Заявленіе
Бр/коетовскаго о количеств!', ио-
воротнаго сбора съ евреев?»,
предоставленного въ его пользу
королемъ 178

128,—1688 г. Іюля 28. Явка комми-
сарскаго декрета относительно
количества сл дуемаго с?» евре-
ев?, Бел. Кн. Лнтог.скаго ново-
ротпаго сбора -179

124,—1688 г. Августа 25. Явка за-
емпаго письма Стефана ІТаца
жиду Фшие.по Израелевпчу на
1750 золотыхъ 183

'125.—1688 г. Октября 31. Лнберта-
ційііый листь короля Яна Л Г
об?, освобождены Брестских?)
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Л'їЛ» СТР.
євреєві» ота разпыхъ денежныхъ

•сбсфовъ, но случаю пожара го-
рода Бреста 185

126.—1688 г. Октября 31. Либерта-
ЦІЙІІЫЙ листа короля Яна III

' Брестскпмъ евреямъ, освобожда-
' іощійихъ на четыре года отъ

исякпхъ податей и доиежнцхъ
сборовъ, по случаю нстребленія
пожаромъ всего ихъ имущества. 186

127.—1688 г. Декабря 30. Рескрипта
короля Яна III въ пользу Брест-'
скихъ евреевъ, данный коммпс- , .
сін для улаженія споровъ меж-
ду Брестским!» магистратом!., и
евреями . . 187

128.—1681) г. Мая 3. Башщіпскій
> листі. ко])оля Яна III, нрпсуж-

даіощій Кобрпискпхъ євреєві.
къ в чному изгианію . . . . 188

129.—1689 г. ІІОІІЯ 24. Явка коро-
левскаго универсал а, коимъ ВЗІІ-
маніе пошлины съ товаровъ сно-
ва предоставляется прежнему (

сборщику їїцку Зельмановпчу. 190
130.—1681) г. Іюля" 16. Трибуналь-

ний декрета, присуждающей
старшшгь сішагогъ княжества
Жомоптскаго и нов ту Ушітска-
го къ пзгііаііію и уплат Доми-
нику ІІилсудскому чстырехъ ты-
сячъ двухъ соті, пятидесяти зо-
лотыхъ польских!» долгу и пени. 191

іЗі.—16S9 г. Іюля 18. Трибунальний
декреті,, іірііеуждаюіцій стар-
шшгь Вил ейской синагоги къ-
изгиапію за укрывательство' у
себя баннптовъ и за угрозы
кредитору,'требовавшему уплаты
долга, а также къ уплат соро-
ка семи тысячъ ста восьмидеся-
ти пяти полот, польекпхъ долгу
и пени Даніилу Пузып . . . 193

132.-16S9 г. Іюля 29. Трибуналь-
ний декрета, присуждающих
старшшгь Гродненской еврей-
ской синагоги къ уплат!» Аль-

брехту Хребтовнчу долга и
штрафа

133.—1689 г. Августа 20. Трибуналь-
ний декрета, присулдающій Бп-

^ • ленекаго еврея доктора Поляка
и ц которыхъ другнхъ Вилен-
скнхъ евреевъ къ нзгнанію и
уилат Юрію Сап г двадцати
трехъ тысячъ ста двадцати зол от.
польекпхъ за сод йствіе къ но-
б гу арестоваішаго за долги ев-
рея Геліяша

134,-1690— г. Ііоля 31. Иов рка
числа Вилеискііхъ євреєві, и на-
ходящихся въ пхъ влад ніи до-
мові.

135.—1698 г. Февраля 26. Заявленіе
сборщика пошлинъ Совпнскаго
о самовольном!, взіімапіи Ипн-
скимъ еврсемъ Гершономъ Бе-
іііашевпчемъ тамоисенпой пошли-
ны съ про зжающпхъ кундовъ.

136.—1698 г. іМарта 10. Заявленіе
' еврея м стечка Высокаго Гнр-
UIII Мовщовича о нанесеній ему
побоевъ и разграблепіи товаровъ.

137.—1698 г. Апр л я і О . Р шеніо
но л а̂лоб 7\Іаркіапа Зябки на
ІОдку, Іовзю и Лейбу Мовшо-
вичовъ за нанесеніе ему нобо-
свъ и отиятіе вещей . . . .

138.—1698 г. Апр ля 15. Заявлепіе
евреевъ Липмана ]\Іовшовича и
^Говнш Хеміовііча о прішужде-
піи ихъ Михаилом!. Пацомъ къ
подписи заемнаго письма. . .

139.—1698 г. Мая ЗО. Трибуналь-
ний декреті., ирисуждающій ев-
ресвъ, держащихъ у себя хрп-
стіапскую прислугу къ унлат
штрафа и в чпому изгнанію, а
бывіппхъ у нпхъ въ услуженш
хрпстіапъ къ шестим сячпому
тю])емному заключенію. . . .

140.—1698 г. Іюня 13. Явка заемна-
го письма на 40000 золотыхъ
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иольскпхъ, дашіаго , Пшіскимъ
кагалоыъ Аын Дольской. . .

141. 1698 г. Іюия 27. Р шеніо но
д лу о денелліой претензій Ива-
на Хоцяновекаго къ еврею Бо-
руху Хадкелевпчу

142.—1098 г. Сентября 13. Жалоба
Аристотеля Тура Зубацкаго на
обиды и грабежи, причиненные
еврееш» Мовшею Полякомъ. .

143.—1698 г. Сентября 24. Трибу-
нальний дскретъ, присулдающій
старншнъ Біілеііской еврейской
синагоги къ смертной казни и
уилат тридцати семи тысячъ
зо лот. польскихъ до літ и пени
Лавреитію Моксевпчу . . . .

144.—1699 г. Мая 23. Трибупаль-
ный декретъ, прпсулгдаіощій,
вс хъ евреевъ, ирішадлежав-
ІІШХЪ къ Вилеііскон сішагог ,
къ смертной казни и уилат Со-
фіи Скальской восьми тысячъ
золот. польскнхъ долгу, процеп-
товъ и пени

145.—1699 г. Мая ЗО. Трибунальний
декретъ, присул.'дающш стар-
шині» Вплелской еврейской си-
нагоги къ смертной казни и уила-
т Станиславу Добрану девяти
тысячъ ста девяноста золотыхъ
польскихъ долгу и пени . . .

146.—1700.г. Апр ля 5. Вводъ Во-
лодковичей во влад ніе им -
піемъ Семковъ, припадлел;ав-
шимъ евреямъ Берковичамъ, въ
обезиечепіе уплаты долга. . .

147,—1700 г. Мая 7. Трибунальній
декретъ. вторично присуждающий
старпшнъ сипагогъ Виленской.
Брестской, Гродненской. Пин-
ской и Слуцкой К7, ішфамін и
къ смертной казни за неуплату
въ сро'къ сл дующей съ ихъ
обществъ подушной подати . .

148.—1700 г. Ііоіія 3. Трибунальний
дскретъ, приеуждающш вс хъ

СТР.
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214

216

218

223

226

227

228

№№ СТР.
евреевъ Вилеискаго кагала къ
инфаміи въ третін.разъ, къ смерт-
ной казни и уплат Софіп Скаль-
ской долга п пени . . . . . 231

149.—1700 г. Ііоня 5. Трибуналыіып
декретъ, пріїсуждающіїї стар-
шині» Ііовогрудской синагоги'
къ вторичной инфамііі и къ
смертной казни за неуплату дол-
га Осипу Брлюзовскому . . . 234

150.—1700 г. Іюіія 5. Трпбуналыіый
декретъ, ііріісу;кдаіощій стар-
шині» Жомойтской синагоги къ
ішфаміп и унлат Ивану Петро-
вичу долгу и пени 237

151.—1700 г. Іюіііі 12. Трибуналыіый-
декретъ, присуждающих стар-
шині» Билелской синагоги и
весь виленскій еврейскій кагалі»
къ шіфамііі. смертной казни и
уплат Екатернн Щигельекой
долгз" и пени

152.—1700 г. Ііоия 16. Трнбунальный
декретъ, ирпсуждающій стар-
ншнъ Кейданской синагоги, къ
шіфамііі, къ смертной казни и
унлат ом ІІетрусеішчу дол-
га и пени . . 242

153.—1700 г. Іюпя 19. Трнбунальный
декретъ, ирисуждающій н сколь-

' кпхъ евреевъ і."!» сол^кенію .".а
ирнзведениую ими B'j> Комап-
скомъ костел покражу церков-,
ныхъ сосудовъ и драгоц ииыхъ
украшеній'сі» пконъ и депегъ и
къ уплат двойной стоимости
похпщенпаго 244

154.—1700 г. Іюря21. Трибупалышй
декретъ, присуждающій стар-
шині» Вилепскоп синагоги къ
ппфаміи. її уплат Владиславу
Головп долгу и пени. . . • 254

155.—1700 г. Іюпя ЗО. Трибунальний
декреті), присуждающей стар-
шині» Б лорусекнхъ сішагогъ
къ вторичной ппфамін, смертной
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156

157

158

159

160.

161.

162.

163.

казни и унлат Елеонор Гости-
ловской долгу и пени . . . .

.—1700 г. Ііоля 9. -Трпбуналыіый
декрета, присуждающих стар-
шинъ Кейданской синагоги къ
ипфаміп и уилат Станиславу
Гедройцго долгу п пени . . \
- 1700 г. Іюля'9. Трибунальний
декретъ, присуждающих евреевъ
Зелі,мана, Хаима, Іуду и Илью
Абрамовичей къ сожжснію и
уплат арендныхъ издержек!,,
за обращеніе часовни въ іш ніи
Кожаигородк въ еврейскую
молельню . . . . . . . .

—1700 г. Ііоля 9. Трибунальний
декретъ, присуждающей стар-
ішшъ Виленской синагоги, къ
шіфаміп и уплат Станиславу
Корвшіъ-Круковскому долгу и
пени

—1700 г. ІіоляЮ. Трибунальний
декретъ, присуждающей Горо-
децкихъ евреевъ і;ъ смертной
казни и уилат Маріани Ко-
стянк долгу и пени . . . .

—1700 г. Іюля 10. Трибуналыіый
декретъ, присуждающей стар-
шипъ Віілепской еврейской си-
нагоги и вс хъ евреевъ къ нн-
фамін и уилат Георгію Земл
долгу и пени '. .

— і /00 г. І гол я 17. Трибунальний
декреті,, присуждающей стар-
иншъ Биржанскоії синагоги къ
ішфамін и уилат братьямъ I V
намъ долгу и пени

—1700 г. Ііоля 28. Трибунальний
декрета, присуждающей етар-
шпиъ Новгородской синагоги, къ
смертной казни и уплат долгу
и пени Самуилу Репчпискому.

—1700 г. Августа 7. Трибуналь-
пый декретъ, прпсуждаюіціГі
старшпнъ Брестскаго,. Городиеи-
скаго, Лнискаго, іінлонсігаго н
Слуцкаго кагала къ ішфаміп и

СТР.

256

259

262

264

267

270

272

274

№№ . . СТР.
уплат Францу Мосевичу долгу
и п е н и . . . . . . . . . 2 7 7

164.—1700 г. Августа 9. Ремнссій-
нын декрета глаішаго лнтовскаго
трибунала по жалоб Полоцкихъ
іезуитовъ на Полодкпхъ евреевъ
за пстязаніе п умеріцвлспіе ими
хрпстіаиской женщины.. . . . 279

165.—1700 г. Августа 14. Трпбуналь
ный декретъ, ирисуждающііі
старшпнъ Б лорусскихъ сииа-
гогъ кт> шіфаміп и уплат Ор-
шанскому Доминиканскому мона-
стырю долгу и пени . . . . 281

166—1701 г. Генваря 8. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей
старшинъ Минской еврейской
синагоги и вс хъ Минскихъ ев-
рсевъ къ ішфаміи и унлат Мин-
скому Петропавловскому мона-
стырю долгу и пени. . ". . . 283

167.—1701 г. Февраля 11. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей
старшинъ кагаловъ Брестскаго,
Городненскаго, Пиискаго и Бп-
леискаго къ смертной казни и
уилат братьямъ Булгакамъ дол-
гу и пени 288

168.—1701 г. Февраля 11. Трибуналь-
ний декретъ. присуждающей
старшинъ Брестскаго кагала къ
смертной казни, a вс хъ евре-
евъ вел. княжества Литовскаго
къ шіфаміи и уплаті, т мъ-же
братьямъ Булгакамъдоліу и пени. 290

169.—1701 г. Марта 5. Трибунальний
декретъ, присуждающей стар-
шпнъ еврейской синагоги Мпи-
скаго воеводства къ смертной
казни и уплат Ев Ратомской
Бпнковой долгу и пени . . . 292

170.—1701 г. Марта 7. Трибунальний
декретъ. присуждающей стар-
шипъБрестской синагоги и вс хъ
евреевъ Вел. Княжества Лнтов-
скаго къ вторичной иифамііі и
преданно' смертной казни, атак-
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', - СТР.

же къ уплат Андрею Рымш
недоимки но обору на еодержа-
ніс поиска и вознагражденіс за
нанесенные ему и его чслов ку
побои •. 294

171.—1702 г. Мая 6. Трибунальний
декретъ, присуждающей евреевъ
разныхъ городовъ Минскаго во-
єводства къ шіфамііі и уплат
штрафа за невзносъ ими почто-
выхъ повинностей во время
шведской войны , 297

172.—1702 г. Декабря 16. Трибу-
нальный декретъ, присуждающей
еврсевъ Старобішскаго кагала
къ ішфаміи и уплат Ивану
Болку долгу и пени . . . " 299

173.—1702 г. декабря 22. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей ев-
реевъ Кейданской синагоги къ
смертной казни и уплат Кон-
стантину Ясколду должной ему
суммы 301

174.—1703 г. Марта 3. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающий
старшішъ Минскаго кагала къ
смертной казни и уилат долгу
Николаю. Довойн . . . . . . 303

175.—1703 г. Сентября 7. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающий
старшішъ Виленскаго єврейска-
го кагала къ смертной казни лі
уилат долгу Софіи Скальской. 306

176.—1703 г. Ноябри 7. Трибуналь-
ный декретъ, прпсуждающш
ІІС ХЪ евреевъ, княжества Жмуд-
скаго кълінфаміи, смертной каз-
ни и уилат Константину Воль-
скому долгу и пени 309

177.—1704 г. Октября 24, Трибу-
нальний декреті., присуждающей
Столпецкихъ евреевъ Іоакима и
Овзера къ пифаміи и уилат
Ивану Хобецкому пятнадцати
тысячъ іінтисотъ сорока девяти
золот. польскихъ за соль и

фрахтъ шітины, отправленной
въ Королевецъ

178.—1705 г. Іюля 17. Трибунальний
деісретъ, присуждающій вс хъ
евреевъ Виленской йшагогіі къ
в чпому пзпіаііію' и иифаміи
и ігь уплат к(.'сидзу Т\Іихаилу
Пузын долгу п пени . . . .

179.=—1705 г. Ноября 27. Комиссар-
ское р шепіе но жалоб рус-
скаго купца Нлыі Туфанова нзъ
Торопда на Виленскпхъ евре-
евъ, разграбшшшхъ его товары
на ІОрборской таможн . . . .

180.—1708 г. Сентября 26. Трибу-
нальний декрета, прпсуждающш
старіІІІІНЪ Виленской синагоги
къ смертной казни, за недону-
щеніе Регнп Мирской взы-
(ікать еъ пихъ сл ;і,овавшій
ей долгъ

181.—170S г. Октября 25. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающий ев-
реевъ Вел. княжества Литовскаго
къ изгнанію и инфаміи, а также
уплат тридцати пяти тысячъ
двухъ -сотъ тринадцати золот.
иольск., сл довавшихъ съ иихъ
на содерлсаніе и хотыГлаішаго
литовского трибунала . . . .

182.—1709 г. Апр ля 20. Трибуналь-
ний декретъ, присулсдающій
старпшнъ Виленской еврейской
синагоги къ нзгнанію, ішфаміи
и уилат Михаилу Мицкевичу
долгу и пени \

183.—1709 г. Шп 15. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей
(ітаршннъ Лидскоп еврейской
синагоги к'і» инфаміи и смертной
казни, а также къ уплат Оом
Іовцю долгу и пени

184.—1709 г. Іюші 21. Трибуналь-
ний дек])етъ, пріісу;кдающій ка-
раимовъ Носітльскпхъ, Троц-
кихъ и ІІовом пскихъ къ гпо-
])емному заіслючеиію и уплатГ.

СТР.

:
312

315

317

320

329



XV

343

№N» СТР.

Викторину ГІацевпчу восьми-
сотъ золот. ііольск. ііазначен-
ныхъ łia содержаніе войскъ . . 331

185.—1709 г. Іюля 4. Трибунальний
- декретъ, ириеуждаїощій стар-

шпнъ Виленской синагоги къ
вторичной ипфаміп и смертной
казни, а также уилат Михаилу
Косчичу и Лаврентію Моксе-
вичу долгу и пени 333

186.—1709 г. Іюля 17. Трибуналь-
ний декретъ, прпсуждаіощій
старшинъ Виленской синагоги
къ ішфаміи, смертной казни и
унлат Владиславу Прошенско-
му долгу и судебныхъ пздержекъ. 339

187.—1709 г. Августа 9. Трибуналь-
ний декретъ, нрпсуждающій
старшинъ Виленской синагоги
къ иифаміи, смертной, казни и -
уилат Гаснару Ц ханошічу
долгу и судсбннхъ нздержскъ .

188.—1710 г. Марта 1. Ушіверсалъ
В. Гетмана Лнтовскаго Ліодви-
ка Поц я, о томъ, чтобы не вос-
прещали свреямъ хоронить ио-
койпиковъ свопхъ на нріобр -
теипомъ ими плац за Виліей. 347

189.—1710 г. Мая 19. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей ев-
реевъ Виленскаго кагала къіш-
фаміи и уплат Степану Волод-
ковичу долгу и процентов'!, . .

•—1711 г. Iюля S. Трибунальний
декретъ, іірлсуждающіп стар-
шпиъ еврейской Вплопской си-
нагоги къ ішфамін. смертной
казни и уилат Михаилу Савиц-
кому долгу и пени . .* . . .

191.—1711 г. ІЮЛІІ 8. Трибунальний
декретъ, присуждающей стар-
шинъ Впржанской синагоги къ
ішфаміи, смертной казни и унла-
,т Биржапской евангелической
церкші долгу съ процентами. .

192.—1711 г. ІЮЛЯ 24, Трибуналь-
ний декретъ, ирпсуждающій

190
348

350

194

№ № '-• С Т Р .

старшинъ Минскаго еврейскаго
кагала къ инфаміп, за нринужде-
ніе, жившпхъ па земл Мацке-
вича, еврее-въ возить Мипскіімъ
іезуптамъ па постройку костела
камень и кпрішчъ 356

193.—1711 г. Августа 8. Трибуиаль-
ный декретъ, присуждающей
старшпнъ шести кагаловъ иы-
н пшей Гродненской губерній
къ шіфаміи и уилат Жировпц-
кому монастырю значительных'!,
суммъ долгу, процентові, її пени.

,—1712 г. Апр ля 18. Трибуналь-
ний декретъ, ирисуждающій ев-
реевъ Б лорусскихъ кагаловъ
къ ішфаміп и смертной казни
за неуплату 25000 ноголовиаго
сбора на содержаніе войска. . 363

195.—1712 г. Августа 1. Трибуналь-
ный декретъ, присуждающей
старшинъ пяти еврейскнхъ ка-
галовъ къ унлат трехъ тысячъ

. трехъеотъ десяти золот. нол.
и къ шіфаміи за самовольное
возвышеніе иоголовнаго сбора
съ евреевъ Здз нцельскаго ка-'
гала . . .366

196.—1712 г. Сентября 15. Трибу-
нальний декрету, присуждающей
Витсбскаго бургомистра и все
городское христіапекое-общество
къ шіфамін, возврату еврейско-
му кагалу плаца, на которомъ
построена была церковь, и унла-
т тринадцати тысячъ пятисотъ
ДеСЯТИ ЗОЛОТЫХЪ ПОЛЬСКИХ'!, . . 3 6 9

197.—1712 г. Сентября 18. Трпбу-
налыіыіі декретъ, нріісу;кдаюіцій
вс хъ Брестскнхъ евреевъ къ
четвертованію и илат Пол с-
скому протопопу Нестору Вол-
ковнчу двухъ тысячъ девятпеотъ
ті)іідцатн пяти золотыхъ ноль- .
екпхъ за убіепіе священника
Брестской Михайловской Каое-
дралыюй церкви Власія (Г>нли-
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новії ча, нанесеній тяжішхъ • по-
боевъ самому протопопу, занятіе
церковной земли подъ еврей-
ское кладбище и невзносъ сл -
довавпшхъ въ церковь денепъ
н еъ стных7 иршіасовъ для ду-
ховенства

198.—1712 г. Ноября 17. Трибуналь-
ный дскретъ, присуждающей ев-
реевъ и н которыхъ христіанъ
города Глуска къ изиіанію, іш-
фамін и уплат Александру Вой-
сбуну долгу и пени

199,—1712 г. Октября 31. Трпбуналь-
иый декретъ, присуждающей
вс хъ членовъ Могнлевскаго ма-
гистрата къ инфаміи її уплат
еврею Мовш Горелику трехт»
сотъ семи тысячъ ста девяноста
ПЯТИ ЗОЛОТЫХЪ ІІОЛЬСКИХЪ. . .

200.—1713 г. Геиваря 9. Трибуналь-
ный декретъ, -присуждающей
вс хъ евреевъ синагогъ Міш-
скаго воеводства къ шіфаміи,
смертной казни и уплат Мар-
тіаиу Опшскому долгу и судеб-
ныхъ издержекъ

201.- 1713 г. Марта 15. Подтверди-
тельная привилегія, данная Ко-
ролемъ Августомъ 11 Вилеи-
скимъ евреямъ на разные пра-
ва и льготы

202.—1714 г. Мая 12. Трибуналь-
ний' декретъ. присуждающей ев-
рея Мовшу Горелика къ инфа-
міи и унлат въ тройномъ ко-
личеств задержанной пмъ та-
моженной пошлины но городу
Могилеву.

203.—1714 г. Мая 2G. Трибунальний
декретъ, присуждающий евреевъ
ізс хъ кагаловъ Великаго кня-
жества Литовскаго къ инфаміи,
изгнанію и уилат Францу В нц-
ковичу долгу, пени и процен-
товъ

СТР.

372

375

398

401

389

А'>Л° СТР.

204.—1714 г. Ііоня 6. Трибунальний
декретъ, присуждающей стар-
шішъ Сморгонской синагоги къ
инфаміи, смертной казни и упла-
т долга Станиславу Б лозору. 395

205.—1714 г. Іюля 27. Трибуналь-
ний декретъ, присуждаіощій .
вс хъ евреевъ города Вильни
къ смертной казни и уплат
Францу Б лозору долгу п пени.

206.—1714 г. Августа О. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей ев-"
реевъ кагала Гродненскаго къ
шіфамііі и унлат трехсотъ се-
мидесяти шести тысячъ н ста-
десятп золотыхъ иольскихъ . .

207.-- 1717 г. Аир ля 21. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающей ев-
реевъ Б лорусскаго, Кейдан-
скаго, Виленскаго, Друйскаго и
Бнржаискаго кагаловъ къ инфа-
міп и ко взысканію поголовной
подати, назначенной на содер-
жаніе трибунальской хоругви.

208.—1718 г. Іюші И. Трибуналь-
ний декретъ, присуждающій об-
щество" Виленскон еврейской
синагоги къ шіфаміи и уилат
Антону Колецкому долгу, про-
центовъ н пени

209.—1719 г. Мая 6. Трибунальний
декретъ, присуждающей Брест-
скихъ еврсевъ Вульфа Евло-
вича и сына его Израиля къ
иифаміи, смертной казни и уилат
шести тысячъ диухъ сотъ золот.
иольск. за ограбленіе гроба умер-
шей ІТоц евой, погребенной въ
монастыр Врестскихъ Бернар-
диповъ 409

210.—1720 г. Января ЗО. Трибуналь-
ний дскретъ, присуждающей ев-
реевъ Оршаискаго кагала къ
иифамін, возврату насильно за-
хвачеипыхъ илацовъ, лавокъ и
амба))овъ въ город Орш и

404

406
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Выпускаемый пын въ св тъ Вплснскою Компссіею для разбора древшіхъ

актовъ XXIX томъ, представляєте новый ея трудъ по старому, по в чно живущему

вопросу—о евреяхъ въ С веро-Западной Русн; томъ этотъ является продолже-

ніемъ предшествовавшаго ХХУІП тома ея актовъ. Въ ііастоящій новый томъ во-

шло 245 актовъ сам aro разнообразнаго содержапія.

Акты эти, извлеченные Коммпссісіо пзъ древішхъ юріідичсскихъ памятіш-

ковъ б. Русско-Лптовскаго государства, хранящихся въ настоящее, время въ Ви-

ленскомъ централыюмъ архпв и напечатанные въ настоящихъ двухъ томахъ,

въ количеств 577, представляють, весьма ц нный, напбол е достов рный и весь-

ма обширный по своему содержанію, научный матеріалъ, для того, чтобы по во-

просу о евреяхъ въ С веро-Заііадной окрапн Россіп, за минувшіе в ка ихъ

пребывапія зд сь, установить напбол е в рный взглядъ, сд лать папбол е безо-

шпбочныя заключенія, начертить нредъ нашими очами возможно полную, живую,

наглядную картину ихъ протекшей в ковой жизни.

Приступая къ разсмотр нію документовъ -настоящаго тома, мы не можемъ не

остановиться зд сь прежде всего на томъ общемъ вывод , который пзъ собран-

ных!» Коммиссіею актовъ выстуиаетъ съ неотразимою силою и ясностію, и въ

основ котораго кроется гордіевъ узелъ еврейскаго вопроса. Выводъ этотъ заклю-

чается въ томъ, что первыми польскими королями и великими князьями Литов-

скими, при водвореніи въ свосмъ государств новыхъ поселенцеві) изъ юго-за-

иадпой Европы—евреевъ, была допущена роковая, историческая, непопра-

вимая ошибка!.. Когда впервые явились иредъ ними, преклоненные, измученные

исторііческпмъ рокомъ, угнетенные и б дствующіс еврейскіе поселенцы, они при-

няли пхъ весьма благосклонно, сд лалп нхъ предметомъ своей особенной забот-

ливости и, какъ свой личный плодъ н даръ, поселили въ своемъ государств ,

широко обставнвъ ихъ своими іірііішлегіямп и оградивъ неприкосновенность ихъ
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внутреннего,, бытоваго, религіознаго и общественная) устройства. При такихъ

условіяхъ въ древней Литв появились первые евреи!..

Но въ бывшемъ Русско-Литовскоыъ государств было свое искони древнее,

природное населеніе, состоящее изъ русскаго народа и не болыпаго литовскаго

племени; населеніе это им ло свой общій юридически!—русскій языкъ, свои

общіе законы суда, свои нравы и обычаи; населенно этому одному принадлежало

право господства и распоряженія на своей земл . Всякіе новые поселенцы на

этой земл , но неотразимому, естественному порядку вещей, должны были стать

въ органическую связь съ этимъ природнымъ, господствующимъ населеніемъ,

подчиниться его закопамъ, принять его языкъ, освоиться съ его нравами и обы-

чаями, и ожидать отъ него себ столько лпчныхъ благъ, правъ и вольностей,

сколько оно, взв шивая свои собственныя блага п интересы, найдетъ возмож-

нымъ и заблагоразсуднтъ таковыя имъ дать. Ибо только при такомъ порядк ве-

щей жизнь новыхъ поселеицевъ въ новой русско-литовской стран могла по-

лучить вполн естественное, спокойное, мирное и, насколько это возможно, сча-

стливое теченіе и развитіе. Беликимъ, могучимъ, изв чнымъ организмомъ Русско-

Лнтовскаго госзгдарства была бы поглощена и ассимилирована горсть иервыхъ но-

вопрнбылыхъ лоселенцевъ свреевъ и ннч мъ въ этомъ случа не былъ бы на-

рушенъ внутр енній ыпръ земли. Но обо всемъ этомъ, къ великой скорби и сто-

рін, забыли первые польскіе короли и великіе князья Литовскіе, забыли при-

шедшихъ и преклонившихся иредъ ними, просящихъ ихъ великой милости, но-

выхъ носелеіщевъ евреевъ представить своему русско-литовском}', господствую-

щему народу, отдать ихъ подъ его законы, въ полное его распоряженіе и зави-

симость: этихъ новыхъ поселеицевъ, не справляясь съ волею и желаніемъ сво-

его народа, они, какъ даръ и плодъ своей единоличной заботливости и милости,

пересадили на почву своего государства, безъ всякой, живой, органической связи

съ природиымъ, господствующим!, его населеніемъ; такимъ образомъ ими съ иер-

ваго начала было образовано какъ бы два независимыхъ другъ отъ друга лагеря,

какъ бы два самостоятелыіыхъ теченія, исключающая другъ друга. Не подлежитъ

спору,—въ ихъ верховной власти и прав было оказывать великую милость но-

воприбылымъ евреямъ—иоселенцамъ, по милость эта должна была окачиваться

на томъ, что туземному, коренному, господствующему населенно государства пред-

лагается благосклонно принять въ свою среду, иодъ общіе свои законы и въ

полное свое распоряжепіе этихъ чужеземиыхъ нришельцевъ, заботиться

объ нихъ чтобы они пользовались жизнію, благонолучіемъ и счастіемъ без-

разд лыю съ нимъ. Первые иольскіе короли и велпкіс князья Литовскіе, а



XXI

за шиш и вс преемники нхъ объ этомъ забыли и упустили это изъ виду; и

въ этомъ, иовторяемъ, заключается именно ихъ роковая, великая историче-

ская, непоправимая ошибка!.. Отсюда весь антагонизмъ, все неестественное,

столь печальное въ государственной жизни, холодное, чуждое дружелюбія отно-

шеніе между пришлымъ и туземнымъ населелшіми древней Литвы. Н тъ меж-

ду ними живой, органической связи, н тъ единства государственнаго организма.

И эта печальная, чорная, разъединяющая черта проходить чрезъ всю многов ковую

еврейскую исторію на Литв . Эта черта становится видимою и про-

св чиваетъ во вс хъ актахъ XXVIII и XXIX томовъ Виленской Археогра-

фической Комиссіи. Евреи, отлично сознавая пріобр тенное ими новое, ис-

ключительное положеніе на Литв и взирая на себя, какъ на личный даръ п

плодъ благоволенія и заботливости польскихъ королей и великихъ князей Ли-

товскнхъ, въ пріютившей ихгь стран не хотятъ никого бол е знать, кром сво-

ихъ верховныхъ благод телей и т хъ, чрезъ кого можно приблизиться къ но-

вымъ ихъ милостямъ, им ютъ заботу только объ укр пленіи и расширены своего

національнаго положеній, о свонхъ лнчныхъ и общественныхъ интересахъ; об-

щее же благо государства и частные интересы окружающего ихъ прнроднаго,

господствующаго населенія для нихъ—задача только принудительной необходи-

мости и собственной, близкой или отдаленной, разечетливости. Природное же,

туземное, господствующее населеніе Литвы смотритъ на новыхъ поселенцевъ

евреевъ, какъ на навязанный ему, привитый къ его государственному организму

паразитный парость, какъ на эксшіоататоровъ благъ и даровъ его земли, отно-

сится къ нимъ нодов рчиво, недружелюбно и во многихъ случаяхъ прямо враж-

дебно, и по временамъ дасть пмъ .чувствовать силу и тяжесть своей хозяй-

ственной руки...

Но возвратимся къ новоизданному XXIX тому актовъ; заключающееся въ
немъ 245 актовъ мы находнмъ напбол е соотв тствениымъ распред лить на сл -
дующія группы.'

1. Королевскія прпвилегіи и листы, относящееся къ Евреямъ, подъ Л»№ 1,

3, 4, о, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 45, 74, 75, 76, 79, 83, 84, 102, 107, 112, 119,

120, 125, 120, 127, 128, 220, 227, 22S и 234. Самыя важныя и существсішыя

иріівіілсгііі евреи получили отъ иервыхъ нольекпхъ королей и великихъ князей

Лптовскихъ. Эти жаловаішыя грамоты сд лались основою для пожалованій, иду-

щихъ отъ лица вс хъ ііосл дующпхъ, верховныхъ правителей Литвы. Въ выше-

перечислешіыхъ королевскихъ документахъ всюду выстуиаетъ особенная коро-

левская заботливость объ устройств ноложенія этого искусственно пасаждешіаго
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плода—еврейскихъ поселенцевъ: то пмъ д лаются новыя наданья, то подтвер-.

издаются старыя; то имъ предоставляются новыя облегченія; то улаживаются ихъ.

внутреннія неурядицы, а главнымъ образомъ, оказывается имъ защита и ограяс-

деніе отъ мнимыхъ прит сиеній со стороны христіанъ. Но если во вс хъ этихъ

многочнсленныхъ актахъ королевскихъ иол;алованій и милостей расточается ве-

ликое обиліе благъ на повопрішятыхъ на Литовскую землю поселенцевъ евреевъ,

то нзъ содержанія этихъ лее валсныхъ актовъ невозмолшо не уб диться и нельзя

не вид ть воочіго, въ какой степени пли сжимаются, ограничиваются и почти

стушевываются вс нодобнаго же рода акты королевской милости, надашіыя па

права и вольности своему собственному, природному, господствующему населе-

нно государства; нельзя отсюда не вид ть того, сколько въ еврейскихъ приви-

легіяхъ кроется въ сущности, по правд , истинной, обиды для этого природнаго

госиодствующаго населеній, начиная съ того, что ос вшіе съ нішъ рядомъ, на

его земл , пользующееся вс ми благами этой земли, пришельцы евреи, нзъем-

лются изъ общихъ, равныхъ для вс хъ, законовъ государства, что для устране-

нія обвипенія евреевъ въ иршшсываемомъ имъ христіанскпмъ народомъ, д йстви-

телыю страшномъ преступленіи—въ убіеніи христіаискихъ д тей, издаются по-

становленії, несовм стимыя съ лпізііешюю практикою; таково напр, требованіе

относительно представленій свид телей для доказательства этого нреступленія

(трехъ евреевъ и четырехъ христіанъ), а въ случа ихъ непредставленія при

сулсденіе обвинителя къ смертному приговору, и проч. тому подобное... Съ перехо-

домъ земель б. В. Кн. Литовскаго подъ власть Россійской имперін пали вс ко-

ролевскія привилегіи, надаиныя ллівущимъ на этихъ земляхъ евреямъ, и евреи

подчинены общнмъ законамъ русскаго государства; но воспринятый ими изъ

этихъ привилегій духъ и внутренній строп ллізни, ихъ «кагалъ» и проч., оста-

лись для нихъ въ своей неприкосновенности до нашихт. дней, почему и нын

они въ русскомъ государств!;, по общепризнанному мн нію, представляють

«государство въ государств »...

Язъ вышеприведенной группы королевскихъ документовъ, восемь, иодъ

Х«Х» 6, 7, 9, 75, 79, 83, 227 и 228, им ютъ общее значепіе и относятся ко вс мъ

евреямъ В. Кн. Литовскаго. Язъ пихт, въ первомъ (G) король Владислав!, 1Y

въ 1647 г. возбраняетъ пов товымъ сеймикамъ устанавливать новые налоги для

евреевъ; во второмъ (7) Янъ Казиміръ въ 1650 г. ирсдиисываетъ не д лать при-

нул:денія оставаться въ христіанств т мъ изъ евреевъ, которые приняли хри-

стіанскую в ру но прииул.'денпо, во время козацкпхъ войнъ; въ т^етьемъ (9) тоть

же король въ 1664 г. дозволяетъ евреямъ уплачивать долги векселями вм сто
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наличныхъ денегъ; въ четвертомъ (75) тотъ же король въ 1681 г. назначаете

четыремъ главнымъ кагаламъ Б. Кн. Л-го срокъ для окончаиія ихъ споровъ но

вопросу о взаимной подчиненности; въ пятомъ (79) тотъ же король въ 1682 г.

налагаетъ евреямъ запреть, чтобы въ теченіп 12 нед ль не вчшшлп псковъ и

иресл дованій другъ друга; въ шестомъ (83) король Яліъ 'III въ 1682 г. предо-

ставляете право свободной торговли четыремъ главнымъ кагаламъ—брестскому,

гродненскому, пинскому и виленскому; въ седьмомъ (228) король Сигизмундъ

Августъ въ 1564 г., всл дствіе челобитья о тозіъ, что королевскіе «врадішки»

(чиновники) судятъ, рядятъ, даже осуждаютъ ихъ «на горло», разоряютъ ихъ

имущество, явно вопреки ихъ иравамъ, полученнымъ ими отъ предшествешшковъ

его польскихъ королей, обращаетъ особенное свое вниманіе на возводимое на

евреевъ тяжкое обвішеніе въ убіеніи христіанскихъ д тей и порутаніи свят н-

шихъ Таинъ (св. Даровъ причастія) и прнказываетъ «вс мъ королевскпмъ врад-

никомъ, княземъ, паномъ старостомъ, войтомъ, бурмнстромъ п всимъ инымъ,

такъ духовнымъ, яко и св тскимъ», чтобы въ случа возішкновенія нодобныхъ

обвішешй, никто не осм лился судить заподозр ішаго еврея своимъ собствен-

нымъ судомъ, но направилъ бы его къ сзгду королевскому, представивъ въ дан-

номъ случа четырехъ благоііадежн йшихъ свид телей изъ христіанъ и трехъ

изъ евреевъ; обвинитель, недоказавшій этого прєступлеиія, «маетъбыти каранъ

•горломъ и маетностію»; королевскіе «враднпкн» пм ютъ строго исполнять все на-

писанное въ настоящей ііріівплегіп, «иодъ десятма тысечма копами грошей»; и

наконецъ въ восьмомъ документі (227) тотъ же король въ 1566 г., по поводу

случая въ г. Б льск на Подляшыі и поваго такого же случая въ м стсчк Ро-

еош , когда возникло обвшіеніе евреевъ въ страшпомъ преступлеиіи—въ убива-

ній хрпстіаискпхъ д тей, кром сообраліеній п трсбовапій, изложеішыхъ въ пред-

шествующей его грамот , разъясняетъ п повел ваетъ еще сл дующее: обвиненіе

евреевъ въ настоящемъ страшномъ преступлении—противно ученію священнаго

ішсанія, «же кріт хрпстіаиской лшдове шіколи не потребують»; что при разбор

предъ королемъ б льскаго случая обнару;килось, что тутъ им лось въ виду не

самое преступленіе, приписываемое евреямъ, но причины постороннія, «але при-

чины зважпые на ішхъ нокладаны со стороны и которыхъ нодданныхъ нашихъ,

лбы могли жидовъ зъ м стъ нашихъ выкоренить», что первая нредостерегатель-

ная привилегія короля 1564 г. но б льскому д лу не была записана и явлена

ни въ одномъ судебномъ м ст , и не была опубликована и опов щена народу во

вс хъ нодлежащихъ обществениыхъ м стахъ, въ городахт^ м стсчкахъ, на база-

-рахъ и проч.; что виноваты въ настоящемъ случа и сами евреи, уиустнвъ изъ
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виду касающееся ихъ столь важное обстоятельство и не приложивъ. заботы къ..'

своевременному и широкому распубликованііо сказанной грамоты 1564 года, и что

нын вновь повел вается явить эту грамоту во вс хъ подлежащихъ судахъ—зем-

скомъ, гродскомъ, и др.

За категорією общаго характера документовъ сл дуютъ королевскія грамоты

и листы, относящееся къ отд лыіымъ городамъ и м стечкамт, В. Кн. Л-го и къ

отд льнымъ личностям?* евреевъ.

Въ данномъ случа на нервомъ м ст стоить городъ Вильна, по своему нан-

бол е густому населенно его евреями и по своему нравственному и обществен-

ному вліяпію и матеріальному положенно еврейскихъ представителей. Сюда от-

носятся девять грамотъ, подъ №№ 3, 20, 21, 22, 70, 119, 120, 223 и 234. Въ

первой (3) король Владислав?» IY в?» 1633 г. освобождает?» еврейскіе дома отъ

постоя во время съ зда в?» Вильну на зас даиія отиравляемыхъ различныхъ су-

довъ, не исключая и своего личнаго пребыванія зд сь, а лично ихъ самыхъ от?»

требованія въ эти суды, такъ какъ евреи им ютъ д ло только съ іориздикою «Ви-

лспскаго замка» (т. е. съ старостішскимъ или воеводскимъ и подвоеводскимъ су-

домъ). Этою зам чательгіою прнвилегіею евреямъ дается широкая свобода произ-

водить разнообразную торговлю и заводить шшікн въ своих?» домах?» во время

отправленія зас даніп судовъ в?> Вилыі , возбраняется взыскивать с?» евреевъ

разные податки и вообще облагать ихъ какими либо новыми налогами; свободны

они также от?» налога съ кошернаго мяса, которое они продають возл своей «бож-

ницы», а также и отъ вс хт» прочпхъ ихъ товаров?»; во второй (20) король Мп-

хаилъ въ 1669 г. д лаетъ подтвержденіе шести грамот?» своих?» предшествешш-

ков?», данных?» виленскимъ евреям?, па разлнчныя права и вольности; въ третей

(21) тот?» же король, в?» томъ же году, назначаетъ евреям?» 20 л тній срок?» для

покупки отъ христіанъ вс хъ домовъ, находящихся на трехъ виленскихъ ул.—св. Ни-

колая, Жидовской и Ятковой. отведенных?» подъ жительство еврсямъ и въ то же время

предоставляет?» имъ право нанимать и арендовать соб дома во всем?» город , на

вс хъ іориздиках?», отправлять в?» шіхъ свою торговлю и устраивать шинки; в?»

четвертой (22) тот?» же король въ томъ же году дозволяет1?» евреямъ свободно

разносить по городу и продавать разные товары, без?» всякаго ст сиенія со сто-

роны цеховъ, иод?» зарукою 1000 коп?» грошей; в?» пятой (76) король Янъ III въ

1682 году освобождает?» виленскихъ евреевъ отъ совм стной общей городской

переписи и ііапомшіаетъ магистрату, что он?», не внимая просьб евреев?» про-

извести перепись для них?» на воеводском?» двор , принудил?» их?» для

этой ц ли, выйти за город?», въ открытое поле, гд тотчас?» напали на них?» ви-
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ленскіе цеховые, «били ихъ, с кли, стр ляли», оборвали на нихъ одежду и при-

чинили имъ многія другія обиды и убытки; н сколько десятковъ изъ нпхъ оста-

лось на м ст убитыми и раненными; и вс хъ ихъ совс мъ бы истребили, если

бы, «по предусмотр пію Божію, не явилась имъ на помощь академическая моло-

дежь (студенты іез академій или коллегіума) и не оборонпла пхъ»; разгн ван-

нын король беретъ по настоящему случаю виленскую синагогу и каждаго от-

д льнаго еврея подъ свое 'особенное покровительство, даетъ евреямъ заручный

листъ и сурово ириказываетъ магистрату, чтобы на будущее время подобныхъ на-

иаденій, насилій, «тумультовъ» падъ евреями онъ не доиускалъ и чтобы обставилъ

пхъ жизнь полною безопасностью, подъ зарукою въ 100,000 копъ грошей литов-

скихъ; въ шестой (119) тотъ же король въ 1687 г. обращается къ впленскому

воевод Казиміру Сап г , къ «губернатору» г. Вилыіы, къ вилеискимъ судамъ—

земскому и гродскому п къ другимъ представителямъ власти—принять м ры къ

обузданію въ Вильн своеволыіыхъ людей, м щанъ, ремеслешшковъ, іезуптскихъ

студентові., которые д лаютъ надъ евреями постояиныя насіілія, расхищаютъ

пхъ имущество, захватываютъ панскія вещи, находящіяся въ заклад у евреевъ;

въ седьмой (120) тотъ же король, въ томъ же году, посылаетъ внленскому маги-

страту свой напомішателыіый листъ такого же содержанія п прпказываетъ ему,

съ своей стороны, принять вс м ры къ охран евреевъ, дабы они свободно

могли пользоваться данными имъ королевскими привилегиями, такъ какъ отъ по-

стоянно повторяющихся нападенШ на нихъ своевольныхъ людей и городскаго

поспольства, они находятся подъ в чнымъ страхомъ u понесли убытковъ на пол-

тораста тысячъ пол. злотыхъ; это предостережете д лается магистрату подъ за-

рукою въ 100,000 червонны'хъ злотыхъ; въ восьмой (223) король Владнславъ IY

въ 1636 г. своею привилегіею утверждаетъ коммисарскій декретъ, состоявшійся

въ томъ л о году, по поводу происшедшаго въ г. Вилыі въ 1634 г. великаго

«тумульта», между виленскііми евреями съ одной стороны п магпстратомъ и го-

родскпмъ носиольстіюмъ—съ другой. Въ силу этого декрета дозволяется евреямъ

1) пріобр сть покупкою отъ шести христіанскпхъ домовъ, расположенныхъ на

Я мецкой улиц , ихъ «тылъ» (заднюю часть, дворъ) и на немъ строить себ

дома, отъ которыхъ, на Н мецкую и Стеклянную улицу им ть каменныя ворота;

2) евреямъ предоставляется свобода шинковать и продавать христіанамъ медъ

п пиво бочками, а водку («гор лку») куфою и бариломъ, гарнцемъ п полугарн-

цемъ, съ устройствомъ шинковъ въ 20 домахъ, гд они сами пожелаютъ избрать

себ м сто, съ т мъ однако условіемъ, чтобы христіанамъ не дозволяли пить въ

шинкахъ, но продавали бы эти напитки только на улицу, «на выносъ»; за эту
iv
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свободу торговли напитками евреи ежегодно, въ мирное и въ военное время

обязаны вносить въ виленскій ратушъ по 600 злотыхъ; а если бы какой,

нибудь еврей, помимо этихъ 20 домовъ, сталъ гд либо торговать меньшею мі-

рою—гарнцемъ, полугарнцемъ или квартою, то таковой, уличенный въ этомъ,

подпадаеть каждый разъ штрафу въ 100 злот.; 3), вс процессы, протестацій,

всякіе. иски, начавітеся въ Вилыі по поводу вышеномянутаго «тумульта» въ

1634 г. и внесенные въ судебные акты, заручные листы съ одной и другой сто-

роны вс предаются отнын совершенному уішчтоженііо и забвенію; 4) однако

магистрата относительно общественной безопасности долженъ принять вс м ры,

чтобы евреи были обезопашсны отъ тревогъ и буйства своеволыіыхъ людей; а

если бы гд либо проявилось подобное насиліе и были обнаружены убытки за

иедосмотр ніемъ магистрата, то иосл дній подвергается суровой отв тственности

и долженъ покрыть убытки; 5), такъ какъ городскія возмущенія вредны для ц -

лаго города Вилыіы, то гродской судъ, магистрата и епископы, всякій на своей

юриздик , должны произвести розыскъ относительно виновныхъ но минувшему

«тумульту», таковыхъ забрать и карать, а открытый у нихъ похищенныя вещи

возвратить евреямъ. Въ посд днемъ документі изъ этой категорії!, охраиномъ

лист (234), данномъ королемъ Стаішславомъ Августомъ виленскимъ евреямъ,

въ 1786 г. подымается занав съ и открывается неприглядная картина внутрен-

ней жизни виленскаго кагала. Уполномоченные гмины и ц лаго еврейскаго пос-

нольства г. Вилыіы обратились къ королю съ ходатайствомъ о заступничеств!!

ихъ противъ кагала. «Старозакошшки Абель Вольфовичъ, Ошеръ Кальмаповичъ,

ІОдель Ліітмаііовичъ, Мойжешъ Іоселевнчъ и другіе старшины внленскаго кага-

ла, въ силу своего внутренпяго суда и деспотической власти, съ давнихъ поръ

подвергаютъ ихъ неизв стному для гмины и посиольства обремененііо, которое

они въ виду преобладанія силыі йшихъ иадъ слаб йшими, до этого времени

терп ливо сносили; но паконецъ становится выше ихъ силъ, когда помянутый

кагалъ, доведшій ц лос поснольство евреевъ до посл дней степени разореиія

(«до руины»), еще облагаетъ ихъ совершенно вымышленными налогами, угне-

таетъ ихъ новопридуманными складками и разными податками, и слишкомъ су-

ровымъ обхожденіемъ не только не дозволяетъ искать справедливости но, нап-

равляясь дальше но пути своей дерзости, пресл дуетъ и терзаетъ гминныхъ и

ц лое поспольство—однихъ разореніемъ ихъ имущества, другихъ тюремнымъ за-

ключеніемъ, иныхъ наказаніями («карами»)». Король склоняясь къ настоящему

ходатайству, повел ваета: «чтобы виленскій кагалъ и посл дующіе кагальные

старшины, какъ сами такъ и чрезъ другихъ лицъ, не осм ливались совершать
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иодобныхъ безнравій, гвалтовъ н насилій, вымогать подъ вымышленнымъ нред-

логомъ разиыхъ податкові,, но д нствовать только согласно состоявшемуся

въ 1766 г. лнквидаціошіому декрету и зат мъ соотв тствешю резолюцій, учи-

ненной пресв тлою Литовскою скарбовою коммиссіеіо; также, чтобы т хъ же

гминныхъ евреевъ, ц лое поспольетво и ихъ уполномоченныхъ, они не дерзали

нресл довать, хватать, бить, подвергать тюремному заключение и какимъ нибудь

образомъ обременять ихъ, подъ угрозою наказаній, оішсаниыхъ въ государствен-

номъ закон ». При этомъ, въ заключеніе, король объявлястъ, что гмішъ и все

поспольетво евреевъ г. Вилыш онъ беретъ подъ свое королевское покровитель-

ство впредь, пока они на своихъ прнт снитслей її обпдчиковъ не найдуть за-

коннаго суда,

Посл Вплыіы, но количеству еврейскаго иаселенія, сл дуетъ поставить на

второмъ м ст городъ Бресп>, къ которому относятся документы подъ ЛгЛ? 102,

107, 125, 126 и 127. Изъ этихъ документові, обращаютъ на себя особенное шш-

маніе первые два, которые по характеру своєму стоятъ въ непосредственной связи

съ предшествующею королевскою грамотою подъ Л1» 234, и говорять о томъ же

внутрепнемъ нестросиін и беспорядочности еврейской жизни. Городъ Брестъ

(«Берестье») былъ однимъ изъ выдающихся п ближайшихъ пунктовъ па земл

В. Кн. Л-го, въ который изъ Короны Польской впервые передвинулись и проч-

но ос ли евреи. Неудивительно, что поселившись зд сь, они всегда приписывали

себ какое-то право старшинства и первенства надъ евреями въ другпхъ горо-

дахъ Литвы. Такъ случилось и въ 1680 году, когда брестскіе евреи почему-то

объявили свои верховныя права надъ минскими евреями. По этому поводу пер-

вые объявили настоящую войну посл дшшъ; какъ на войн , стали хватать по-

сл днихъ на дорогахъ, въ домахъ и особенно на ярмаркахъ, въ г. Ліир и дру-

гихъ торговыхъ м стахъ, начали отнимать и конфисковать ихъ товары, такъ что

въ конц этой ожесточенной ссоры причинили имъ убытковъ и разоренія бол е

ч мъна ЮОДЮ.нол.злотыхъ; независимоотъотого матеріалыіаго разоренія, минскіе

евреи были устранены нзъ сов щателыіыхъ собраній брестскихъ евреевъ. Вотъ

по этому поводу король Янъ III, въ двухъ предостерегателыіыхъ листахъ отъ

17 января и 29 августа 1685 г. (102, 107) ириказываетъ брестскнмъ евреямъ от-

ступиться отъ своего безнравія, возстановить съ минскими евреями миръ, воз-

вратить имъ награбленное имущество, подъ зарукою въ 5000 червонныхъ

злотыхъ.

Въ іюсл дующихъ двухт> докулентахъ (125 и 126) тотъ же король Янъ Ш

в'ь 1688 г. д лаетъ брестекпмъ евреямъ разныя облегченія по поводу ностигшаго
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городъ опзтстошительнаго пожара. Въ докуыент № 127 рескриптоыъ своимъ тотъ

же король/въ томъ же году, назначаете коыыиссію для расл дованія и р шенія

уже издавна вознпкшнхъ споровъ и несогласій между брестскныъ магнстратомъ

и ы стньшъ кагаломъ, по вопросу о влад емой земл , плацахъ, домахъ и вообще

о правахъ, которыми пользовались об стороны. Въ рескрипт проглядываетъ

явное покровительство короля евреямъ

За Брестомъ стоить на очереди городъ Минскъ. Относительно этого го-

рода,, какъ м стожительства для евреевъ, въ разсматриваемоыъ нами том , мы

пм емъ одинъ любопытный документъ подъ.№ 74. Это грамота короля Яна III

отъ 2 декабря 1681 г., въ коей проявляется особенная его королевская заботли-

вость о живущихъ въ Минск евреяхъ и раскрывается зд сь для ннхъ самое

широкое поле д ятельности. Въ 1609 г. король Сигизмундъ III привплегіеіо

своею уволилъ минскихъ евреевъ отъ разныхъ налоговъ и необычайныхъ сборовъ

и предоставилъ иыъ разныя вольности; Владиславъ общею генеральною ириви-

легіею отъ 31 декабря 1636 г., относящеюся ко вс мъ евреямъ В. Кн. Л-го,

расширилъ ихъ права; эту іірпвплегііо въ 1649 г. 17 февраля подтвердилъ ко-

роль Янъ Казиміръ. Принимая во вниманіе вс эти королевскія дожалованія,

король Янъ III нын своею грамотою привноситъ ыинскимъ евреямъ многія до-

полненія и прибавляетъ новыя вольности. Въ силу настоящей его грамоты ев-

реямъ вольно въ свонхъ каменицахъ, домахъ, 10-ти лавкахъ, продавать сукна,

шелковыя и другія матерій, коренья и всякія ремесленныя нзд лія и товары;

'вольно имъ нм ть свою скотобойню, баню, кладбище при синагог , покупкою

пріобр тать плацы, которыхъ въ настоящую пору у нихъ насчитывается уже 21,

строить солодовню., бровары и Винницы; увольняются отъ всякихъ взысканій и

постоевъ ихъ три школьные дома; въ ремесленныхъ своихъ произведеніяхъ ев-

реи не должны терп ть никакихъ ст сненій и обидъ отъ существующихъ тутъ

христіанскнхъ цеховъ; въ д л правосудія они освобождаются отъ вс хъ про-

чихъ судовъ, кром «суда замковаго»; государственные налоги уплачиваются чрезъ

кагалъ, и проч. и проч. Вс мъ сословіямъ король поставляетъ на видъ, чтобы

свобода и вольности евреевъ были ими тщательно охраняемы и чтобы они ни

въ чемъ не терп ли ст сненія.

Къ городу Пинску, тоже густо населенному евреями, въ настоящеиъ

том актовъ, относятся лишь три королевскихъ документа. Это во-первыхъ

привилегія короля Сигизмунда Августа (1) отъ 30 октября 1561 г., коею онъ

предоставляетъ брестскимъ евреямъ Рубиновичамъ устройство и содержаніе на

пять л тъ въ г. Пинск скарбоваго солянаго склада, съ т мъ, чтобы соль про-
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давалась въ немъ но пониженной ц н , по 15 грошей за тысячу толпъ б лой

соли; вс обыватели пинскаго пов та, св тскіе и духовные, должны брать соль, какъ для

личнаго употребленія, такъ и для торговли, только изъ этого склада; во-

вторыхъ, король Владиславъ ІТ въ 1646 г. (5) даетъ привилегію пинскому

еврею Пе.саху Якубовичу на устройство въ г. Пинск новой мельницы, съ пла-

тою отъ нея ежегодно въ королевскій скарбъ 100 злотыхъ; и въ-третьихъ, ко-

роль Янъ Казиміръ, ушіверсаломъ отъ 5 августа 1650 г. (8) приказываете не

принуждать оставаться въ христіанской в р т хъ изъ евреевъ, которые приня-

ли ее по принужденно во время козацкихъ войпъ.

Бъ 1646 г. 3 декабря (4) король Владиславъ IV привилегіею своею утверж-

даетъ за тройскими евреями—караимами исключительное право на жительство и

торговлю въ г. Трокахъ; прочіе же евреи—«раббшшсты», пробравшіеся сюда и

открывшіе зд сь тайную торговлю и пнтейиыя заведенія, должны быть вс от-"

сюда выселены.

Въ 1653 г. 16 окт. (45) тотъ же король Владиславъ IV далъ евреямъ м.

Лниска, въ гродненской экономіи, привилегію, съ т ми же широкими правами,

какими пользовались евреи въ болыиихъ городахъ; эту привилегію подтвер-

ждаете своею грамотою король Янъ Ш въ 1679 г.

Въ 1687 г. 26 февр. (112) король Янъ Казиміръ привилегіею своею дозво-

ляете Ирш Израеловичу, «своему фактору, съиздавна заслуженному въ его

скарб и Р чи-Посполитой» пріобр сти покупкою въ г. Вплыі , на Н мецкой

улиц , пустой плацъ, называемый Бржостовскш, который до этого времени слу-

жплъ м стомъ для сборищъ «своеволыіыхъ людей».

Въ 1744 г. 22 ноября (220) король Августе III грамотою своею подтверж-

даете привнлегіи своихъ предшественниковъ, дарованныя м стечку Радішу, рас-

положенному въ Лидскомъ пов т , на широкія права и вольности; такъ, между

прочимъ, въ д л правосудія, радішскіе евреи отв чаютъ «только предъ судомъ

королевскаго двора тамошнего старосты и подвоеводы, съ вольною аппеляціею

въ задворные королевскіе суды»...

Къ отд лу королевскихъ иривилегій, по тождеству содержанія, должна быть

отнесена и грамота князя Іеронима Любартовнча Сангушки, данная 15 авг.

1678 г. (37) евреямъ м стечка Ракова, находящегося въ Минскоыъ воеводств ;

грамотою этою въ широкихъ разм рахъ подтверждаются права и вольности ра-

ковскимъ евреямъ, пріобр тенныя ими отъ предковъ и предшественниковъ Іеро-

нима Сангушки.
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2) Жалобы евреевъ на учрежденія и отд льныхъ лпцъ—2, 23, 51, 52, 57,.

58, 59, 62,65,68, 69, 73, 85, 87, 88, 94, 95, 103, 104, 110, 113, 114, 136, 138,'

218, 226, 232, 233, 235, 236, 237 п 240. Перечисленные зд сь документы по

характеру своего содержанія весьма близки и сходны другъ еъ другомъ: въ.нихъ

ндетъ д ло о иападеніяхъ, насиліяхт» и вообще неправдахъ, чшшмыхъ христіа-

назііі наді, євреями, а также самыми євреями надъ євреями. Документы эти

безспорно свид тельствуютъ, какое возбужденіе и антагоннзмъ постоянно сущест-

вовали между христіанскимъ и сврейскнмъ паселеніемъ и какая внутренняя не-

урядица жила между самыми евреями; они еще разъ доказываютъ то,

о чемъ говорено было въ начал нашего предисловія, т. е. ненормальность и не-

естественность т хъ основъ, на которыхъ построено впервые поселеніе

евреевъ на земл б. В. Княжества Литовскаго. Приведемъ зд сь пзъ этихъ до-

кументовъ н сколько бол е выдающихся, направленных?) прежде всего противъ

хрпстіанъ.

По городу Вилыі . Въ 1669 г. (23) евреи—старшины «Виленскаго збора»

приносять свою жалобу па виленскін магистратъ, цехи и все городское носполь-

стію о томъ, «что они, пренебрегая строгостью государственныхъ законовъ, же-

лая довести жалующихся до посл дняго разоренія и унпженія, не обращая віш-

манія на права, вольности и привплегіи, дарованныя имъ, на королевскіе декре-

ты, ординацію и добровольное соглашеніе между об ими сторонами, установ-

ленное коммиссарами, причиняють имъ разныя насилія и грабежи; въ настоя-

щомъ 1669 г., когда еврей Самуель Давидовичъ, стекольщикъ, пользуясь сво-

имъ правомъ, сталъ съ своимъ инструментомъ ходить по городу Вильн , цеховые

схватили его, жестоко избили, изранили и об щали убить его, если онъ для

своего ремесла еще разъ покажется на городскихъ улицахъ; магистратъ и цехи

устанавливаютъ и издаютъ противные королевскимъ декретамъ «уставы», заво-

дятъ и основываютъ несуществовавшія прежде въ Корон и В. Кн. Литовскомъ

какія-то новыя братства. Такъ въ настоящее время возобновили п возстаиовпли,

стариннымъ обычаемъ, какое-то «кушнерское братство»; въ судахъ магистрата и

магдебургіи нам ренно оттягиваготъ и отклоняютъ обсужденіе еврейскихъ д лъ;

отнимаютъ отправляемые на публичные в сы еврейскіе товары, и т. иод.

Въ 1682 г. (85) старшины той же вііленской синагоги заявили свой про-

тестъ противъ н коего виленскаго папа Пацукевича, который, предъ огромною

толпою народа, произпосилъ сл дующія угрозы иротивъ евреевъ: «Господа! знай-

те, что, пока мы не ироявимъ отваги, не обращая вішманія и не останавлива-

ясь ни предъ какими ихъ (еврейскими) правами и королевскими привилегіями,.
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имъ дарованными, не будетъ съ ними (евреями) конца; необходимо поэтому намъ

пораскинуть умомъ, чтобы такъ или иначе ихъ отсюда выкурить, одішхъ прика-

зать потопить, а друшхъ перебить; пусть они тогда ищутъ на насъ суда»!.. При

•этомъ н которые изъ стоящей тутъ толпы отв чали: «Такъ и необходимо намъ

поступить»!...

Бъ 1687 г. (113) виленскій еврей Абрамгь Маркеішчъ принесъ слезную

жалобу «на людей разбойниковъ, своевольныхъ бродягъ, безъ запитій расхажива-

ющихъ въ Вилыі но вс мъ улицамъ и по Жидовской, съ угрозами по отноше-

нію къ евреямъ, говоря что самихъ евреевъ неребыотъ, ихъ камешщы и дома ене-

сугь до основанія, имущество пхъ разграбить». Эти люди, приводя свою угрозу

въ исполненіе, въ 1687 г. 25 марта, во время еврейской пасхи, напали на Жи-

довскую улицу, разбивали окна, жилища, погреба, ппвшщы, сундуки, с клп, ру-

били и опустошали, подобно неиріятелямъ; въ это время толпа напала на дома

евреевъ Абрама Карповича и Соломона Юхимовича, возл костела св. Николая,

ограбили ихъ дочиста, а самыхъ ихъ избила и изранила; при этомъ было уне-

сено и много ц нныхъ вещей, заложенныхъ панами.

Въ 1733 г. (218) виленскій кагалъ жаловался на пана Гавріпла Бронисла-

ва Скиріата о томъ, что оиъ, собравъ толпу людей, сиособныхъ къ насилію н

грабежу, отваишлся хватать евреевъ виленскаго кагала по дорогамъ, на ули-

цахъ, въ собственныхъ ихъ домахъ и камешщахъ, и сажать пхъ въ свое при-

ватное заключеніе. причшшвъ имъ, убытковъ до 30,000 пол. злот.

По городу Бресту. Въ 1680 г. брестская еврейка, сирота, вдова Дынка, съ

сиротами своими д тьми, съ плачемъ жаловалась на студентовъ брестскаго іезу-

итскаго коллегіума, которые 28 ноября, ночью, съ палками напали на домъ ея

мужа, Якуба Бахимовпча, считавніаго въ это время въ своей комнат золото,

производя расчеты съ другими присутствовавшими евреями, бросились на него

и нанесли ему удары въ голову, и когда онъ упалъ, били его до смерти; бро-

сившуюся къ нему на помощь, жену и друшхъ евреевъ также избили и изра-

нили, забрали все лежавшее на стол * золото и захватили много находившихся

въ квартир ц шіыхъ вещей.

По городу Минску. Въ 1681, 1684 и 1685 г. (73, 87, и 104) минскіе купцы

евреи представили въ мннскій гродскій судъ три реестра (списка) вещей, за-

бранпыхъ у нихъ насильно брестскими евреями, которымъ первые отказали въ

трсбуемомъ отъ нихъ незакошюмъ иодчішеніи. (См. по сему случаю два подтвер-

дителыіыхт» королевскихъ листа брестскимъ евреямъ, подъ №N° 102, и 107).
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Интересенъ въ этихъ реестрахъ перечень товаровъ, которыми минскіе евреи въ

данную пору торговали на ярмаркахъ; большая часть товаровъ состояла изъ

крупныхъ и ц нныхъ вещей; сюда входили: перлы, золотые перстени съ бри-

ліантами, ц почки, м ха—собольи, горностаевы, куньи, лисьи, рысьи, волчьи,

«сибирскіе, московскіе», различнаго рода и цв та сукна, готовые кунтуши; пред-

меты мелкіе—разнаго рода коренья, шкура и подоб. Брестскіе евреи захватыва-

ли у минскихъ евреевъ не только привезенные на ярмарки товары, но отнима-

ли у нихъ и находившіяся при нихъ наличныя суммы денегъ. По приведен-

нымъ тремъ реестрамъ было учинено минскіімъ евреямъ убытка на 57,912 пол.

злотыхъ. Читая описаніе вс хъ этихъ насилій, нельзя не удивляться, съ какою

непонятною дерзостью брестскими евреями, открыто, предъ лицемъ всего наро-

да, точно настоящими непріятелями, производилось подобное безправіе надъ сво-

ими же единов рцами, жившими въ город , принадлежавшемъ тому же государ-

ству. Нельзя не удивляться и тому обстоятельству, какъ слабы и безеильны

были, съ самаго начала, въ Р чи-Посполитой правящія власти государства.

Правда въ 1684 г. (98) великій канцлеръ В. Кн. Л-го Марціанъ Огинскій,

даетъ мішскимъ евреямъ свой охранный листъ противъ нападеніи и открытыхъ

грабежей на дорогахъ и ярмаркахъ, производимых-!, брестскими евреями; но

этотъ охранный листъ написанъ въ такомъ мягкомъ тон , что брестскіе евреи,

по всему в роятію, не обратили на него и вниманія...

По городу Пинску. Пинскій мытникъ еврей Хемья Рубшювичъ, открывшій въ

г. Пинск'в столь облюбленные евреями шинки, запротестовалъ (2) противъ пинскаго

войта Андрея Ивановича, который «на торгу пинскомъ, закликати казалъ, абы вси

корчемники пинскіе, поченши у вечеръ на смерканыо, ажъ черезъ всю ночь,

въ домы свои карчемные никого людей меду сычоного нити не пускали и не про-

давали». Спрошенный Рубпновичемъ, при возномъ, но этому случаю, войтъ далъ

ему такой отв тъ: «О пиво я не мовлю, пиво исхай и въ ночь пыотъ; але зак-

ликати семи на торгу для того казалъ, нжъ бы до тыхъ часовъ, поколь жовне-

ри з м ста Пинского выйдутъ... не пускали, же тутъ у м сте господарскомъ Пин-

скомъ в домехъ корчемныхъ и по улицахъ въ ночь великая ся збродня, бой и

зраненя д ютъ»...

Въ 1684 г. (88) служитель пшіскаго фраіщіісканскаго монастыря Гришка

Павловичъ укралъ корону съ иконы Божіей Матери и поломашіыя части ея иро-

далъ пинскому еврею Нахману Новаховичу, который иоощрялъ его и на даль-

н йшую кражу, говоря: «Если еще и больше принесешь ко мн серебра, то

дамъ больше денегъ, и ножикъ подарю теб »!..
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2. Изъ документовъ настоящей второй категорій отм чаемъ четыре достопрп-

ы чателыіыхъ акта, подъ №№ 233, 235, 236 и 237. Въ шіхъ, какъ это

сказано было уже выше относительно № 234, подымается запав съ, скрывающій тай-

ны еврейскаго кагала и выступаетъ наружу удручающая, тяжелая, весьма непри-

глядная картина внутренней еврейской жизни и при томъ въ самой многолюд-

ной и самой вліятелыюй еврейской общии , какою представлялся тогда вилен-

скій кагалъ, среди всего еврейскаго нассленія Литвы. Изъ этихъ документові, Л? 233

им етъ такое важное значеніе для псторіи внутренней жизни евреевъ, что мы

считаемъ необходимым!, привести его зд сь, но возможности полп е, въ русскомъ

перевод . «1785 г., м сяца февраля 17 дня, предъ земскими актами Вилеискаго

воєводства, ставши лично возный его королевской милости Жомоитекаго княже-

ства Адамъ Брассвпчъ, подалъ въ акты жалобу, писанную въ сл дующнхъ сло-

вахъ: Мы скарбовые коммиссары Р чи-Посиолитой її В. Кн. Л-го (предъявляем-/,

свой позывъ) старозакоішымъ Перецу Абрамовичу, іМойжешу Іосслевпчу, Мойже-

шу^Лепбошічу—бывшему писарю, Хапму Лсйбовпчу, Марку Лейзеровичу, Идк

Лейбовичу—школышкамъ Вилепской синагоги и вс мъ старокагалышмъ віілен-

скаго кагала, пачавшаго свою д ятелыюсть въ 1784 г. и закончившего въ 1785 г.,

Давиду Янкелевнчу, Зельману Хаймовичу и ц лому ііыи шпему вплсііекому ка-

галу-равно какъ старозаконному Идк Бсніамішовіічу, Эліяіну Марковичу и

вс мъ, такъ пазываемымъ еврейскимъ духовнымъ судьямъ, распоряжающимся

«херпмами», а также ІОделю Янкелевичу и Шмуйл Мендслевичу пов репнымъ

плп распорядителямъ (шафарамъ) того же вилеискаго кагала; Эліяшу Зельмано-

впчу—называющему себя патріархомъ или по-еврейски хассидомъ, Давиду Си-

моновичу—в чнстому (кр постныхъ д лъ) судь и Шавелю Лсйбовпчу,—предъяв-

ляемо, свой иозовъ для явки на судъ скарбовой коммиссіи Р чи-Посиолитой и

" ^1- J l~ r o- "а мартовскую сессію въ ныи шнемъ 17У6 г., им ющую состояться

ыь родн , по ходатайству его милости їїгпатія Якова Массальскаго—епископа

шілепскаіи какъ господина, a ста])о:!аіюішыхъ Зельмаиа Ковмановича, Ицка ЛГеп-

оовнча и вс хъ обывателей и евреевъ и посольства, какъ юрисдіічанъ, ;кпву-

щихъ на юрисдпк каіштулыюй и юрпсдпк того же вилен. епископа, и ссы-

лаясь на сд лашіыя обвішенія, заноспмъ свою жалобу о иіпкесл дуюн^емъ: скар-

бовая коммиссія В. Кн. Л-го, разбирая пып шніе долги вііленскаго кагала, об])а-

тила вішмапіе на сборы и на способі, ихъ выбпраиія съ еврейскаго общества

и. въ силу своего декрета, только до времени удержала небольшой сборъ для

ногашенія етарыхъ кагалыіыхт, долговъ; въ противность каковому декрету скар-

бовой коммнссіи В. К. Л-го и принесенной нрисяг тогдашними кагалг.ными,
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Виленскій кагалъ, уетаношівъ тялгелые налоги на все еврейское общество, выбп-ш.

раетъ ихъ сл дующимъ способомъ: во первыхъ съ скотобойни, отъ каждой штуки скота

приказалъ р знику платить въ коробку 21 злотый, и шкуру отъ кошерной скоти-

ны ц ликомъ отдавать кагалу, а отъ трефнаго скота, не платя ничего въ коробку,

шкуру должснъ былъ отдавать кагалу и за нее обязанъ былъ брать только 6 злотыхъ,

но не бол е. А такъ какъ кошернаго скота въ нед лю въ г. Вилыі выхо-

дить до 30 штукъ, а но времснамъ п до 40, то р знпки, производя уплату но

21 злоту отъ кошерной штуки, въ теченіи ц лаго года вносять въ кагалъ 32760

злотыхъ; за кошерныя шкуры, которыхъ въ годъ наберется 1560 штукъ и бол е,

и который кагалъ самъ продасть, калідую но 9 злотыхъ, придется полнаго годо-

ваго дохода 14040 злот.; па трефиыхъ шкурахъ прибыль въ нед лю равняется

100 пол. злот. и бол е, что составляетъ полнаго дохода ежегодно 5000 злот. Съ

того же мяса Виленскій кагалъ установилъ особый сборъ: каждый изъ обывате-

лей, иокуиающій мяса па злотый, обязанъ платить въ мясную коробку но 6 гро-

шей; таковая коробка издавна была отдаваема въ аренду разнымъ лицамъ и ны-

п отдана въ аренду на два года, за которую наличными заплачено 2000

червоиныхъ злотыхъ; п такъ въ годъ получается по 18 тыс. злот. слишкомъ, по-

тому что надо сюда причислить и получаемые проценты. Особо, за р зку

телятъ, бараповъ, козловъ, отъ каждой штуки р зники платять по 3 злотыхъ,

а такъ какъ въ нед лю р жется штукъ .50,, то ежегодный доходь кагала отъ

этой статьи составить пол. зл. 7800, а плата р зшіку назначена особая. Р зші-

KJL уонваіощіе свою скотину, а не кагальную, іш ющіе на ото иозволеніе im ни-

сколько л тъ, платять за это по 40 далее но 50 червонныхъ зл., каковыхъ р зпи-

ковъ въ Вилыі находится четыре чел. Вт. отд лыюсти, за р зку куръ, гусей, іш-

дюковъ, платится въ коробку: отъ курицы по 3 гроша, отъ гуся но 6 гро-

шей, отъ индюка по 9 грошей; эта коробка отдана кагаломъ въ аренду па

два.года, за которую готовыми деньгами уплачено червонныхъ злотыхъ 700, сл -

дователыю па годъ выходить и. зл. 6100, a двухл тпяя плата виередъ, конечно,

составить бол е дохода. За продаваемое сало, пли св чп, кагалъ ириказалъ

особо платить но 2 злот. отъ каждаго камня; св чпуго коробку отдали въ аренду

на 8 л тъ Абраму Іоселевпчу съ его товарищами, которые виередъ заплатили

1600 червоиныхъ зл., что составить па каледый годъ пол. злот. 3600; но это по-

тому, что виередъ взяты деньги за 8 л тъ, а если бы пускать въ аренду ел;е-

годно. то пав рно дали бы вдвоии больше. Особо кагалъ установилъ кабакъ или

монополію на шелкъ и никому пзъ евреевъ педозволено торговать шелкомъ, ни

зд шішмъ, пи нрі зжимъ; вынустилъ въ аренду таковой «кабакъ» па 8 л ть Урія-
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шу Абрамовичу, который висрсдъ заплатилъ кагалу 40000 иол. злот.; сл дова-

телыю на годъ выходить 5000 п. зл., но и это потому, что взято за аренду впе-

редъ, а если бы выпускать ежегодно, только на годъ, то нав рно были бы даны

другіе пять тысячъ злотыхъ. Кагалъ установилъ также кабакъ или .монополію на

кошерное вино и отдалъ его въ аренду на 8 л тъ Берку Беніаминовичу, кото-

рый впередъ заплатилъ 500 штукъ червоппыхъ злотыхъ, почему на годъ выходить

доходу иол. злот. 1125; если бы и это было арендовано на годъ, было бы дано

два раза столько. Отд льно кагалъ установилъ кабакъ или монополію па «Рай-

скія яблока» и отдалъ ее въ аренду на 5 л тъ 10делю Лптмановнчу, кото-

рый, но изв стнымъ ему иричипамъ, заплатилъ, довольно дешево, впередъ СО чер-

вонныхъ зл., что составляетъ на годъ 216 п. злот.; по въ прошломъ году давали

за 5 л тъ этой аренды червоиныхъ злотыхъ 190 штукъ. Отъ коробки ирі зжпхъ

купцовъ кагалъ установилъ особый сборъ по полпроцента, каковая коробка от-

дана въ аренду Перецу Абрамовичу на 5 л тъ, который впередъ заплатилъ 800

червон. зл.; такнмъ образомъ въ годъ получается доходу пол. злот. 2880; но если

бы отдавать въ аренду ежегодно, то съ процента получилось бы два раза

столько. Отъ покупки и продажи съ стныхгь прішасовъ, хл ба, муки, гороху, бо-

бовъ и разной огородной зелени кагалъ особо іюстаііовилъ платить отъ алотаго по

1 грошу; отдали въ аренду эту коробку на 5 л тъ Абелю Вольфовичу, который

заплатилъ впередъ кагалу 500 червон. зл., сл дователыю въ годъ доходу 1800 пол.

зл. Отъ каждаго вступающаго въ бракъ и иолучающаго приданое, кагалъ прика-

залъ брать 4 процента съ ириданаго, а хотя бы жешіхъ и не получилъ никакого

приданаго, обязанъ все-таки заплатить 40 грошей. Отъ продажи «хазаковъ» или соб-

ственныхъ домовъ кагалъ нрнказалъ платить четвертый процентъ съ продажной

суммы; соедшшвъ вышеупомянутую коробку съ приданаго съкоробкою хазаковъ въ

одно, кагалъ отдалъ ее въ аренду на 5 л тъ Шмупл Хаймовпчу, который запла-

тилъ впередъ 500 червон. злот., что на годъ составляетъ доходу 1800 и. злот.; а

если бы аренда іюгодичііо была выпущена, то больше было бы доходу. Зат лъсл -

дуютт. доходы отъ обр запія и в нчапія также отъ локтей и различ. вымышленные

мелкіе сборы, для чего установлена отд лыіая коробка; все это отдано въ аренду

на 6 л тъМихелю Беніампновнчу, который заплатилъ впередъ 300 червон злот., что

составляетъ въ годъ доходу 900 и. злот. При р зк птицъ нзъ каждаго крыла вы-

рываютъ по 3 пера и эти перья отданы ігь аренду на 10 л ть, заплачено

2000 п. злот., что составляетъ въ годт» доходу 100 и. зл. Отд лыю Бнленскій ка-

галъ установилъ кабакъ пли монополію иа норохъ, и таковой сборъ съ пороха от-

далъ въ аренду на 8 л тъ, за что заплачено внередъ 200 червой, зл., такт» что въ
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годъ получается доходу 450 и. злот. Отд лыю, въ торговую коробку, кагалъ при-

казалъ каждому хозяину платить по своему состоянію и по возмолшости, но

больше по оц нк еамаго кагала, и ежегодно, съ велішімъ ут сненіемъ н кото-

рыхъ и особенно нась, жпвущихъ на епископской юрисдик , самовластно обла-

гаетъ этимъ сборомъ; эта коробка не отдается никому въ аренду; доставляете

она доходу 50000 п. злот. Особо такого же торговаго сбора, отъ частныхъ евре-

евъ, принадлежащпхъ къ виленскому кагалу, вносится ел;егодно 5000 пол. зло-

тых'ь. Такпмъ образомъ внленскій кагалъ, съ ут сненіомт. юрисдпчаиъ и города

Вилыіы, собираетъ в рнаго годичнаго дохода 150671 пол. злотый, им я нритомъ

случайные доходы, как'ь-то: отъ продажи «кресокъ», титулові» и школыіыхъ оврей-

скихъ должностей, утверлцеиія р зпиковъ, штрафовъ, продалш еще не распро-

дан пыхъ хазаковъ и проч. и проч. Каковые случайные доходы составляютъ не

одинаковую сумну—одинъ годъ мен е, другой бол е, даютъ однако minimum дохода

до 20, 30 тысячъ п. злот. Им я такіе значительные доходы, виленскій кагалъ,

тратить ихъ совершенно непроизводительно и во-иервыхъ Эліяшу Зельмановичу—

патріарху, ничего не д лающему, не уплачивающему въ кагалъ ни одного

шеляга и не д лающему взносовъ ни въ одну коробку, кагалъ даетъ кварти-

ру и еженед лыю изъ кагалыіыхъ денсгъ, собраішыхъ такпмъ способомъ,

уилачпваетъ 28 злотыхъ, что въ годъ составляет!, непроизводительнаго расхода

1400 зл. и еще покупають ему разные припасы, какъ то рыбу и другіе предме-

ты. Тотъ л;е кагалъ сд лалъ в чистымъ (кр постныхъ д лъ) оудьею Давида

Шшіоііоішча,'и ему изъ кагальиыхъ суммъ напрасно выдано единовременно 200

чер. зл.;кром того кагалъ, состоявшій всего изъ п сколышхъ лнцъ, іізбі)аішш его г.ъ

судьи, постановил'!, уплачивать ему еженед лыіо но 32 злотыхъ до его смерти, и

напрасно уплачивает^ а ото въ годъ составляетъ 1600 зл. Еженед лыіаго дохода

отъ простыхъ евреевъ получается 5000 злотыхъ; бол е половины этой суммы, да

сверхъ того еще елсспед лыіо но 2 черв, злотыхъ, кагалъ неизв стно па что расходуете»

н производите, другіе расходы, д лая разныя иоблал.ки себ , сгь большим'!, ут сио

пісмъ обывателей. Что хуже всего, получая въ течеиіе столь мпогихъ л гь такіе

огромные доходы, виленскій кагалъ самовольно устанавливаетъ еще особые сбо-

ры но разпымъ случаямъ; на содерлсаніс москоискаго войска жалующихся сжене-

д льно облагали особыми сборами; поголовную еврейскую подать въ казну Р -

чи-Посполитоп вс обыватели и всегда оплачивают!, особымъ сборомъ; тогда

какъ ЭліяшъЗельмаповичъ—иатріархъ и Шекелі. Лсйбовнчъ, получая содерл;аніе

изъ кагалыіыхъ, общественных!, суммъ, поголовиаго не нлатятъ, но раскладыва-

ютыіа общество. На рсмонтъ школы и содерл;аіііебаниидетъ доході, сънея; а за баню
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-общество уплачивает!» 80 злотыхъ въ нед лю, что составляет!» въ годъ 8000 злот.

каковой доходъ покрываетъ вс необходимыя издержки її еще остается кой-что

въ запасъ для кагала. На содержание госпиталя назначены разные другіе сбо-

ры, какъ то: за дозволеніе приступить къ десяти запов дямъ Божіимъ, за погре-

-бенія, за отдачу въ аренду н которыхъ м стъ въ школ , доходы съ нахо-

дящейся въ школ кружки и съ такихъ и подобныхъ сборовъ содержится этотъ

госпиталь, а кагалъ отъ себя ничего для него не пріікладываетъ и расходовъ на

содержаніе его не несетъ, и непзв стно на что обратплъ собираемыя чрезъ

столько л тъ столь значительны» суммы. Долговъ д йствителыіыхъ, нризнан-

пыхъ декретомъ Скарбовой коммиссіи В. Кн. Л-го кагалъ не уплатплъ, кром

н которой части поіезуитскаго долга, а между т мъ усп лъ понад лать новыхъ;

такт» въ недавнее время взяли въ доли» въ Королевц 7000 червон. злот.;

у покойиаго доктора Клопа сд лали засмъ на 1000 червон. злот., по 10 процен--

товъ, на восемь л тъ, и фактору его Абелю, за коммнссію, назначили уплачивать

ежегодно, въ продолжены восьми л тъ, по 40 червон. злот.; помимо этой суммы уплачи-

вают!, десятый процента, котораго вотъ уже два года не вносили; взяли въ долгъ

у доктора г. Хмельскаго 500 червон. злот., у стольника Коссаковскаго 300 чер.

зл., у ксендзовъ Базиліанъ 500 червон. зл., у г. Подбииенты—эксподвоеводы,

н сколько сотъ червон. злот. и у другихъ господъ. Къ довершенію всего, безъ

в дома общества, зат ялиссорусъраввиномъ, п постановили, что въслуча назначенія

штрафа за напрасное оскорбленіе раввина, расходы по этому д лу будуть покрыты

изъ кагалыіыхъ денегъ. Оверхъ того, тотъ же бывшій кагалъ, при иосредств обвиня-

емыхт»—кагалыіаго писаря Мойжеша и школьниковъ, выше обозначенныхъ по име-

памъ, взяли себ векселей, на предъявителя, па 15000 червон. злот., шісанныхъ

по-еврейски, на всю вилепскую синагогу, подъ обезпечеіііе вс хъ кагаль-

иыхъ доходові., за подписью писаря и школьниковъ, какъ это требуется

обычаемъ; а Монжешъ писарь злоупотребляя своею должностью, и школьники,

обманывай ц лое общество, не вписали этпхъ векселей въ книги, чтобы обще-

ство не узнало о выдач векселей на такую значительную сумму. Узнавъ объ этомъ

просители обжаловали пхъ предъ иодвоеводоіо, и у;ке собрали 800 злотыхъ для

уплаты ио этнмъ вскселямъ, каковая сумма, вм ст съ книгами, должна нахо-

диться у нодвоеводы; другіе векселя нензв стно кому повыдавали, или же

хранить у себя, а все имущество жалующихся обложили тяжкнмъ налогомъ, о

чемъ свнд тельствуетъ маішфсстъ въ трокскомъ земств , занесенный въ акты

гминой Внленской синагоги. Въ заключепіе тотъ лее обжалованный писарь

Моііжешъ, взявши изъ особой кружки деньги на но здку въ Варшаву и привез-
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шн изъ нихъ назадъ 1100 червон. зл., непзв стно куда ихъ д лъ, или ;ке об-

ратплъ ихъ въ свою пользу. И вотъ такими то чрезм рными поборами п нало-

гами, виленскій кагалъ и злоупотребляющій своею должностью кагальный писарь,

довели насъ іорпсдичанъ виленскаго епископства и ц лое общество города Виль-

ны до посл дішго убожества и конечно и на будущее время будуть давить насъ

еще большими сборами и налогами; о вс хъ этихъ уже онлаченныхъ и доныіі

оплачивающихся сборахъ можно ясно внд тъ изъ кагалыіыхъ шшгъ, находящихся

въ кагал у распорядителей и писаря, а также изъ книгъ, представленныхъ

' т мъ же виленскимъ кагаломъ на судъ иодвоеводы». Въ виду всего этого, вплен-

скіе евреи, живущіе на епископской юрисдик , заносять жалобу на кагалъ, и

требуютъ ушічтоженія вс хъ уиомянутыхъ злоуиотребленій и вообще объясненія

по вс мъ вышеуказаннымъ пунктамъ. «Писана лгалоба въ 1786 г. м сяца февра-

ля 16 дня, каковая жалоба черезъ вышсуказашіаго вознаго Жмудскаго княжества Ада-

ма Брасевича подана въ акты и вписана въ земскія книги Виленскаго воеводства». *)

Въ посл диихъ двухъ документах!, настоящей категорій, иодъ JY°№

235 и 236, излагается такой лее иротеетъ еврейскаго носіюльства въ г.

Вилыі противъ кагалыіыхъ правителей и руководителей, но только въ общпхъ

чертахъ: ихъ ц шюсть въ толъ, что ими нодкр пляется сила и неос-

поримость предыдущаго документа подъ Л° 233. Въ четвертомъ докумеит , Л1» 237,

выступаетъ новая, достойная вниманія черта изъ сокрытой, внутренней лшзіш

виленскаго еврейскаго кагала: зд сь существовали какія-то «чорныя», значить

страшныя книги, для записи въ нихъ т хъ нзъ евреевъ, которые были пепріят-

ны ему и оказывали сонротнвленіе. Такъ въ этомъ акт Шимель Вольфовпчъ—упол-

номоченный гмины виленекпхъ евреевъ, ирибывшій изъ Гродны въ Вильну,

приносить въ 1788 г. на вилепскіп кагалъ именно такого рода лсалобу, что тотъ

но донустивъ его къ чтеиію десяти заиов дей Боллліхъ, отстрашівъ отъ обще-

нія съ собою, приказаль его «секретно вписать въ чорныя книги».

*) ІІрячтсиіііпастоящаго,ію2[ііоіміхъотцошсиіях7.ліобоиитііаго,докуі[оііта,Зііключаі')іціігосіі д'Іиіія, который
идутъ изъ устъ самыхъ евреевъ, ц лаго ихъ вилеискаго общества, и которыя пъ наглядной, яркой картині, рн-
суютъ тяжелую и неприглядную внутреннюю ;і;нзш> ішлснскаго єврейства, невольно напрашиваются та-
кіе вопросы: многое п псе ли изменилось протипъ этого оішсапія во внутренней жизни еврееиъ, каст, наше-
го города Іінльны, такъ и вс хъ другпхъ городопъ и м стъ въ широкой черт еврейской ос длостп въ Рос-
сін Русской м стной адмішистрацін офпціалыю нзв стеігь только однпі. „імроиочный сборъ"—сь мііса и сиіі-
чеП; но умерли ли пли ;і;ивутъ оіцовс неречііслеішыя зд сь другія многочпслеішыя „к'оробкн", сиятьі ли еъ
еврейства вс эти тя;і;елыс „податки и ошіпткіі"? Уменьшена ли могучая, внутренняя, хрпстіапству вовсе
невидимая, духовная, правящая сила въ еврейств Гд и откуда контроль надъ вс мъ нтпмъ?.. Сос;іу:і;илгь
бы великую службу пстпн її іі])авд , руссісой правящей власти и самому еврейству тотъ, кто, подобно онн-
сапнымъ зд сь рошштелямъ еврейской народной истины, ем ло проншеь бы вт. глубину шіутреші.чго міра
(.•овремеппой па.-.гь евреГісісой жизни и ^пачертилъ бы подобную л;о яркую и правдивую і;артнну, хотя
бы нрнм рпо, прежде всего, для нашего города Внлыіы!..
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3. Жалобы христіанъ—учрежденін и отд льныхъ лидъ на евревъ: №Л° 44,

47, 48, 54, 55, -56, 64, 67, 77, 78, 96, 109, 111, 142, 224.

Изв стно, что тамъ, гд люди идутъ не одною общею дорогою и пресл ду-

ютъ не одну общую ц ль, не можетъ установиться дружественнаго согласія.

Таковы были и отношенія въ б. древнемъ Русско-Литовскомъ государств между

природнымъ, господствующим!., христіанскимъ его населеніемъ и пришлыми сю-

да поселенцами евреями. Въ то время, какъ первое, т. е. христіанское населеніе

постоянно им ло въ виду заботу о возрастаніи, процв таніи и слав своего го-

сударства, пришлые поселенцы—евреи думали только о своихъ лнчныхъ іштере-

сахъ, оставляя высокія государственный ц лн и задачи на самомъ заднемъ пла-

н и, если возможно, даже совершенно забывая о нихъ. Обставленные многочи-

сленными привилегіями польскихъ королей и велнкихъ князей Литовскихъ, усма-

тривая въ этнхъ высочайишхъ особахъ свопхъ исключителыіыхъ, могуществен-

ныхъ покровителей и защптішковъ, евреи, съ самаго начала, высоко подняли и

держали свою голову иредъ туземнылъ, господствующим!, населеніемъ страны;

при всякихъ столкновепіяхъ, они всегда см ло давали отпоръ этому иаселенію.

Приведемъ пзъ этой группы н сколько бол е интересныхъ документові,.

Въ 1679 г. (44) шшскій магистратъ жалуется па шшскихъ евреевъ, что они,

въ г. Пниск , закупивъ у м щанъ и сколько десятковъ домовъ, стоящихъ на го-

родской юрнсдик , отказываются платить съ нпхъ подымное, установленное ко-

ролевекпмъ скарбомъ, почему эта тяжесть нып незаслу;кено падаетъ на м щанъ

—хрпстіаиъ.

Вт, томъ же году (47 н 48) адмшшетраторъ шеляжнаго сбора по Пинско-

му нов ту жалуется на миогихъ евреевъ. жпвущпхъ въ этомъ пов т и въ гор.

Дрогичии , что они, выкуривая водку и распродавая ее въ городахъ и селахъ,

отказываются платить въ казну сл дующую съ ішхъ шеляжную пошлину, при

чемъ нослаипаго адмшшетраторомъ служителя въ г. Дрогпчпнъ, даже сильно из-

били и изранили.

Въ 1680 г. (55) свящешшкъ Гроднской церкви, Брест, воеводства, Іаковъ1

Ясішскій иршюсъ жалобу на семятіщкаго еврея Лейзера Іозефовича, который

возл самой церкви наналъ па его сыновей «студентові,» и на пего самаго,

оскорбнлъ его сначала низкими ругательными словами,, зат мъ «схватилъ его за

грудь и безжалостно броенлъ на землю, стал т. рвать на немъ волосы, топталт.

его ногами» и, если бы не вступились за него иро зжающіс люди, убилъ бы его

па томъ м ст ; зат мъ вторично встр тнвъ его въ м. Семятпчахъ, въ пріісутствін
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другкхъ своихъ едішомышленшіковъ евреевъ, произнесъ на него сл дуіощую

угрозу: «.мы тебя, нопъ, хлопъ, убьемъ и но фунтамъ станемъ уплачивать штрафъ!...»

Въ 1684 г. (96) священникъ Ставецкой церкви, шшскаго иов та, Петръ

Курциловичъ жалуется на арендатора Ставецкой корчмы Ольфа Шостаковича,

который, не. обращая вниманія па королевскіе фуидуши, по;каловашіые Ставецкой

церкви, производить свопмъ скотомъ потраву на церковныхъ земляхъ; когда, од-

нако, работники священника съ потравы загнали къ себ его скотъ, онъ напалъ

на свящешшческій дворъ съ своими людьми, отнялъ свой скотъ, а работниковъ

пзбплъ и покал чилъ; встр тіівъ тутъ же самого священника о. Петра, возвра-

щавшагося изъ прихода, отъ больного, съ святыми Дарами, обругалъ его, наз-

вавъ «поганиномъ», произнося угрозу что «убьетъ на смерть его сына и челядъ,

и дозіъ его спалить огнемъ».

Въ 1686 г. (111) г. Родевичъ жалуется на виленскаго еврея Ашора Арано-

внча и его соучастниковъ, который въ г. Вильн , въ Бургардовпчовскомъ дом ,

въ то время, когда жалуіощійся находился въ трибупалыіомъ суд , безъ всякой

причины и повода съ его стороны, вломился въ его квартиру, разбилъ его сун-

дуки, выиулъ оттуда вещей на 300 злот., а готовыми деньгами 5600 зл.; когда

же изъ суда онъ самъ ириб жалъ въ свой домъ, Ашоръ Арапоішчъ съ споили соу-

частниками жестоко избилъ и израішлъ его.

Въ 1698 г. (142) панъ Аристотель Туръ Зубацкій началъ въ трибуналыюзіъ

суд д ло съ Станиславомъ Цехаповичемъ—подкоморіемъ Пішскаго пов та, доз-

волявшимъ своимъ факторамъ и дрогнчинскнм'ь арендаторамъ евреямъ вредить

его имуществу и оскорблять шляхетскую честь; такъ главный факторъ Цехапо-

вича еврей Мовша Полякъ на торгу схватилъ его челов ка, съ возомъ и веща-

ми, отиравилъ въ свой иаискій дворъ, челов ка посадилъ въ частную тюрму и

нспзв стно, куда зат мъ его д лъ; когда на такое безправіе дочь Зубацкаго

стала жаловаться и пенять фактору Поляку, то онъ сказалъ ей: «не дождутся

того ваши голыши шляхтуны, пастухи, чтобы нашъ папъ нм лъ когда шібудь

жаловаться на васъ или просить удовлетворепія у васъ, блазновъ (дураковъ, маль-

чпшекъ); не только вашъ челов къ, по и ты, машкара, свинья такая—сякая,

можешь за это тутъ въ тюрм , которую шгдишъ предъ собой, сгнить у пана

моего»!..

Въ 1750 г. (224) виленскій магистратъ занесъ свой иротеетъ иротивъ ви-

леиекпхъ евреевъ и синагоги, что они въ г. Внльн , стоящую на іорисдпкт, іш-

лепской магдебургін, па Н мецкой улнц , иасуиротивъ костела Августиискаго
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іісііов данія (Лютеранской кирхи), пустующую каменнцу (камен. домъ), тайно,

ночью, замуровавъ ея окна и ворота, присоединили къ общему двору своей

синагоги.

4. Евреи—заемщики или ихъ облпгаційныя записи, Ж№ 41, 42,43,48, 115,

116, 140, 217, 229 и 230. Изъ ирпледеішыхъ зд сь десяти документові», относя-

щихся къ пяти кагаламъ Внленскому, Гродненскому, Ломазскому, Пинскому и

Слуцкому, видно, что евреями этихъ кагаловъ сд ланъ заемъ на громадную сум-

му, вт> 454,331 иол. злотый. Невольно при этомъ раздается воиросъ, гд и у

кого могли лежать накопленными такія болынія суммы депсгъ п каки.мъ обра-

зомъ евреямъ удавалось перевести ихъ къ себ путсмъ заіЪювъ? Безъ сомп пія,

и между частными лицами на Литв не мало находилось такихъ, которые полу-

чили значительные капиталы но насл дству или ум лн составить нхъ своею

собственною бережливоетію; но наііболыиое число круішыхъ суммъ и каппталовъ,-

безъ всякаго соші нія, составлялось и хранилось въ раялнчныхъ духовныхъ уч-

режденіяхъ—монастыряхъ и коллегіяхъ. прішаллежащііхъ по преимуществу іезу-

итамъ. Въ старину не было государствеішыхъ и различных?, обществепиыхъ

банкові», куда можно было бы положить на храііеніс свои капиталы и получать

съ нпхъ определенный и в риый процоптъ: капиталы эти у всякаго лежали до-

ма, въ кр икихъ сундукахъ, безъ всякаго движенія и пользы. Вотъ тутъ, вм сто

банковъ, явились нуждающееся въ дсньгахъ, какъ отд льныя частиыя лица, такъ

п ц лыя учрежденія, которыя съ своей стороны, обезпечивая н гараитіі])уя ис-

правное и своевременное возвращепіе занятой суммы, предлагали всегда крупный

и соблазнительный процента. Въ дашюмъ отііошенш, если не первое, то

весьма видное м сто занимаютъ заемщики евреи. Лптовскіе евреи, какъ народъ

торговый, всюду разъ зжающіе по стран , все видящіс, со вс мъ знакомяіціеся,

лучше всякаго другого, весьма скоро и въ точности могли дов даться. у кого и

гд хранятся значительные капиталы. Къ такимъ лицамт» и въ такія учреждонія

они и направляли свои мпссіи. Если хрпстіане—заемщики предлагали значитель-

ный, процентъ—пять, шесть и семь со ста, то евреи съ великою готовноетію

предлагали много выспіій—8, 9 и 10 съ той же суммы. Въ дашюмъ случа , ни-

кто не ум лъ подойти къ счастливому хранителю капитала — заимодав-

цу съ такою ласковостію, ішзкимъ ноклопомъ, смиренісмъ, съ такою безко-

нечною лестью, что просимый у него въ займы капнталъ осчастливитъ

лично его самаго ц заемщика. Можно ли было заимодавцу долго коле-

баться пне поддаться искушенно нредъ горячими об щаніямн, клятвами и

иенсчпслеішымн гарантіями, чтобы не вступить іп» законную сд лку съ
vi
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заемщиками евреями? Приведень зд сь лишь пзъ одного документа подъ Л?

42, именно пзъ заемной или облигационной записи, данной 20 нояб. 1678 г.,'

Пиискимъ кагаломъ пинскому іеззгитскому коллегіуму, даже на весьма незначи-

тельную сумму, всего па 1500 пол. злот.. сл дующую дословную выписку, мож-

но сказать, страшныхъ сврейскихъ гарантій. Кагалъ об щалъ ежегодно упла-

чивать ректору коллегіума по 150 злотыхъ нроцеитовъ съ взятой суммы; но

если бы кагалъ въ который годъ, въ опред лешюмъ м ст її въ точный срокъ не

внесъ отпхъ процентовъ, тогда ректоръ, за невыполненное условіе и причинен-

ный себ убытокъ, «им етъ право запечатать въ г. Пішск наши школы ка-

менную и деревянную, скотобойню, также паходящіяся таковыя во вс хъ горо-

дахъ, м стсчкахъ и дерсвияхъ, принадлежащая къ пинскому кагалу; при этомъ

п лавки п дома наши, безъ всякаго декрета, суда, позва, ирііглапіенііі слугъ cj'-

довыхъ; насъ же самыхъ, напшхъ л;енъ и д тей и преемнпковъ сажать въ тюр-

му; забирать отъ насъ товары, дома, грунты, денежныя суммы, безъ суда, толь-

ко но своему собственному хот пію, обращая таковые въ свою пользу безъ вся-

кой таксы со стороны суда и держать у себя въ тюремиомъ заключены

иасъ н преемшіковъ иашихъ, до той поры, пока мы не заплатіть ему, ректору

коллегіузіа, самой реальной суммы 1500 иол. злот. и процента съ пея, также

тройныхъ зарукъ, совптости п убытковъ, на одно голое его слово; къ этому,

мы не им емъ защищаться нашими еврейскими правами, прнвилегіямп, глейта-

ми, либертаціямп и жел зными листами его королевскаго величества, ни бол з-

иію, постигшею насъ самыхъ, нашего посланца п иов реиныхъ, словомъ ника-

кими оборонами, отговорками, терминами, причинами, существующими по чело-

в ческому вымыслу, описанными въ статут u конституціях'!», онустошеиіемъ

чрезъ огонь и ііепріятеля»... Казалось бы, иосл такпхъ, прямо страшпыхъ обез-

нечеііій и гарантій, не должно бы оставаться ни мал йшаго 'м ста для сом-

п нія и колебаиія въ томъ, что занятыя евреями суммы, въ ерокъ, кому иадле-

житъ, будуть уплочены. Но р дко когда долги уплачивались аккуратно, какъ .ото

можно вид ть пзъ ішжесл дующей группы документовъ.

5. Трибуналыіые декреты и р шенія другпхъ судовъ большею частью по де-

нежнымъ д ламъ, относящіеся къ евреямъ. Сюда относятся №M> 24, 27,

30, 38, 89, 40, 00, 63, 71, 72, 81, 82, 101, 106, 130, 181, 132,

133, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 158,

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,

168, 169, 170, 171, 172, 178, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,

184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 198, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

202, 203, 204, 205, 206, 207, 203, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 221,
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231 и 242. Изъ этой группы документові, заслуживают^, особаго шшмапін 43

трибунальныхъ декрета спеціально касающіеся вопроса о еврейских!» запмахъ, no

которымъ евреи отказывались производить уплату. Выше, при разсмотр пііі до-

кумептовъ 4 группы сказано было, что евреи охотно и часто д лали денежные займы,

ум ли открыть для этого в рныеисточники и д лали такіе займы на болынія суммы;

сказано было какими многочисленными, чрезвычайными, можно сказать, даже страш-

ными об іцаніями и гарантіями обставляли всякій свой новый денежный заемъ.

Хрнстіанское нассленіе, относясь по челов чески, съ полнымъ дов ріемъ, къ

еврейским!» об щаніямъ, клятвамъ її гарантіямъ, давало въ займы евреямъ свои

многол тнія сбереженія, но зат мъ горько обманутое ими. не получая свонхъ де-

пегъ, должно было приб гать къ защит закона и его иутемъ и силою доиски-

ваться своего. И вотт» высшее судилище государства—Главный Литовскій трнбу-

налъ запруживается жалобами частныхъ лицъ и учрежденій о неунлат евреями"

сд ланныхъ, большею частію, круипыхт. займовъ; въ трибуналі. представляются

читаются и обсуждаются имъ даішыя євреями, съ великими гарантіями, облига-

ціошіыя записи, но неисполненный. Евреевъ многократно зовуть для отв та въ

ото судилище; но евреи не являются... Тогда ототъ высшій судъ государства вхо-

дить въ подробное разсмотр піе каждаго д ла и сообразно съ его сущностію,

произносить свой правдивый, р шителыіый и кажущійся издали для насъ не

р дко суровый, заочный прпговоръ («копту маційный декретъ») падъ обвиняемы-

ми заемщиками евреями: однихъ онъ осуждаетъ на «выволаньо»—пзгпаіііе изъ

государства, другихъ на «пнфамію»—безчестіе, позоръ, a третыіхъ прямо па

смертную казнь—«на горло». Такъ изъ трибунальныхъ актовъ, двадцать пять,

подъ JV«JV» 24, 46, 131, 133, 143, 144, 145, 148, 154, 158, 160, 167, 175, 178,

180, 182, 185, 186, 187, 189, 190, 205, 20S, 213, и 215, относятся къ одному

шілепскому кагалу, сд лавшсму времени у 25 частныхъ лицъ займы па

громадную сумму въ 316000 нольскнхъ злотыхъ; но трибунальним!, р -

шеніямъ, ота .сумма, согласно заемнымъ заипсямъ, взятая вдвойи — «съ

совптостію», съ судебными издержками, поднялась до цифры въ 640000 пол. зл.

Въ настоящемъ случа неявіівшіеся предъ высшее судилище ішленскіс ка-

галыіые старшины—евреи, кром вышеозначенной, носл дней суммы, которая

должна быть взыскана на вилопекой сішагог и съ имущества вс хъ принадле-

жащих!» къ ней членові», сами лично осуждаются: въ трехъ случаяхъ къ изгна-

иію, въ семи—къ безчестію н въ дв надцатн—къ смертной казни—«на горло»

Дал е, трибунальні»»! р шеиія относятся къ 18 частиымъ лицамъ, у кото-
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рыхъ вт, промс/кутокъ времени 83 л тъ, была взята въ займы колосальная сум-.:

ма въ 720000 пол. злот. еврейскими кагалами сл дующихъ синагогъ на Лігпз :

бер ліан ской, (161), брестской (168)., б лорусскихъ (155), вшкунской (212). глус-

ской (108), городиской (159), гродненской (132), жомоптской (150, 176), кейдан-

ской (152, 156, 173), лпдекой (183), минской (169, 174, 200), новгородской (149,

162), слуцкой (254). старобпнекой (172), сморгонской (204); этимъ р шсніемъ

осуждены—старшины двухъ кагаловъ па изпіаиіе, въ шестнадцати случаяхъ на

«инфамію» и въ семнадцати—на смертную казнь—«на горло».

Не зависимо отъ приговора но искамъ вс хъ вышопомяиутыхъ частныхъ

лицъ, трибупалыіымъ судомъ былъ вынесенъ декретъ па еврейскіе кагалы но

неуилат ими заемныхъ суимъ сл дующимъ пяти духошіымъ учрежденіямъ:

оршанскому доминиканскому монастырю 3000 зл. (165), лшровицкому базиліан-

скому монастырю 9445 зл. (193), берлинскому евангелическому сбору 963

бит. талера, (191) пинскому лсенскому Варваринскому монастырю 6191 зл. (27) и

минскому Петро-Павловскому монастырю 2700 зл. (166).

Пять трибунальныхъ р шепій надъ еврейскими кагалами относятся къ не-

уплат пли въ государственную казну установлешшхъ налоговъ, именно: 1, уста-

новлепиаго сбора во время шведской войны 3702 злот. (171), 2, еврейскаго пого-

ловпаго сбора 25000 зл. (194), 3, такого же иоголовнаго на войско—трибуналь-

ную хоругвь 34620 зл. (207), 4. на войско 33510 зл. (170) и 5, на почтовый

сборъ 3702 зл. (171).

Тяжелыми и, какъ мы впд лп выше, по миогихъ случаяхъ прямо страшны-

ми должны были показаться для евреевъ заемщиковъ, не явившихся въ судъ,

трпбуиалыіыя р шенія, ибо за ними должно было иосл довать совершенное ра-

зореніе; во-первыхъ первоначальный заемиыя суммы теперь возрастали почти

втрое и во-вторыхъ нстцамъ пыи давалось неограниченное право кр пко иало-

жить свою руку на все движимое и недвижимое имущество свопхъ должішконъ;

они могли теперь, явившись на м сто, съ помощью судебпаго агента, опечаты-

вать ц лыя синагоги, дома, лавки, склады, погреба и лично самыхъ доллшиковъ

арестовать и предавать суду для постуиленія съ ними по трибунальному приго-

вору. Въ иршщпп и въ силыюмъ государств подобныя р іиенія высшаго го-

сударстпениаго судилища д йствителыю могли явиться тяжелыми и страшными

для неисправныхъ доллшиковъ; по не такова была б. Р чь-Посполптая, какъ госу-

дарство; она страдала величайшіімъ безсиліемъ во вс хъ отнравленіяхъ своей

государственной жизни; т мъ л;е иезсиліемъ она ст[>адала и въ сфер своей

юридической деятельности; не было въ ней кр нкон исполнительной власти.
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которая заставила бы вішовнаго покориться тгь. Такт, было въ настояіцсмъ слу-

чай и съ трибунальними декретами на свреевъ—заемщпковъ. Обвиненные эти-

ми декретами евреи—должники и осужденные—на изгнапіе, на безчестіе и да-

же «на горло» безбоязненно сид ли на своикъ м стахъ и въ случа опасности

всегда вокругъ себя нм ли достаточно обороны—въ разныхъ «протекціяхъ» и

въ ц ломъ еврепскомъ общсств . Вотъ п сколько случаевъ, лзятыхъ изъ этпхъ

же трибунальныхъ декретові), доказывающпхъ это.

Въ 1709 г. минскій кошошіп Владиславъ ІІрошенскш, (186)всл дствіе трибу-

налыіаго декрета, пріісудившаго ему съ вилепскаго кагала долговую сумму 85S0

злот., опечаталъ вплопскую школу, камеішды, дома, лавки, склады. Но всл дъ

зат мъ «обжалованные евреи, старшины впленской синагоги, снесшись съ ц -

лымъ еврейскимъ обіцествомъ, оказывая явное сопротивление вышепомянутому

декрету и относясь къ нему съ иренебрежепіомъ, съ громадною толпою евреевъ,

оторвали печати, отпечатали школу и взяли ее въ свое обладаніе»...

Въ 1710 г. (190) волковынскому чашннку Михаилу Савицкому, трнбуналь-

пымъ р шеніемъ, съ вііленскаго кагала была присуждена долговая сумма въ

10680 злот.; ііов реішый его Михаилъ Шумскій явился въ г. Вильн на м сто,

для описи кагалыіаго имущества; но въ это время выступили нротпвъ него «об-

жалованные пов рные евреи, силою, мятежными пріемами (тумультомъ), защища-

ясь какою-то протекцією, оборонялись и не допустили отиравлешя правосуддя».

Въ 1718 г. (213) ошмянскій земскіи судья Михаилъ КаменскіГі, которому

трибупалъ іірпсудплъ съ виленскаго кагала долговую сумму въ 3000 тынфовъ,

прі халъ въ Вильну и направился «во-первыхъ къ синагог!^ зат мъ къ каме-

ницамъ; домамъ, лавкамъ; тогда обжалованные евреи, явно оказывая сопротивле-

ние закону и декрету главнаго трибуналыіаго суда и опираясь на чью-то про-

текцію, нодобраііъ своевольпыхъ людей и строевыхъ солдатъ въ красныхъ мун-

дпрахЪ; съ полученпымъ отъ кого-то или самолично приспособленным!, огнестр ль-

иымъ оружіемъ стали обороняться силою, мятежнымъ путемъ, не допустили опеча-

тать ніколу, и проти въ его самого произносили угрозы.

Въ чпсл трнбуналыіыхъ декретовъ, кром указанных'!., есть еще н другіс

не мсн е любопытные.

Въ 1G81 г. (71) коиыльскіе евреи, Іекнцъ—р знпкъ и Лейба Израелевпчъ,

и слуцкій еврей ІІІмойла—злотнпкъ произвели святотасство въ Цимковскомъ

костел ^ за что трпбуиалыіымъ декретом'!, они были осуждены, какъ «Bory ca-
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мому объмерзлые» (омерзительные), на страшную смертную казнь—«на.горло, ЛІН-
ІЮ опіемъ епаленемъ».

Въ 1700 г. (153) за святотатство въ Комайскомъ костел , учиненное ев-

реемъ нзъ города Ппнчова .Якубомъ Салямановичемъ, трнбуналъ осулідаетъ ви-

новнаго на ту же казнь— «сожксніе лаівымъ».

Въ 1081 г. (72) сморгонскій еврей, ошмянскаго иов та, Эліяшъ МоіЪкещо-

впчъ началъ въ ошмянскомъ гродскомъ суд процессъ съ маршалкомъ ошмяпска-

го иов та Самуиломъ Іерошімомъ Котломъ, влад льцемъ Сморгойнь. Въ возбул.-деніи

этого процесса Эліашемъ Мошкешовичемъ ііоддаипымъ его, Самуилъ Котелъ усмо.-

тр лънарушеніе основныхъ законовъ Литовскаго государства, излол^ешшхъ въ стату-

т и констптуціяхъ, и оскорбленіе «шляхетства». Поэтому Котелъ съ своей стороны

^обвшіяетъ Эліяша Мошкешовича предъ трибуналыіымъ судомъ «о неслушное и

безъправное черезъ того лагда. а подъ тытуломъ оного всихъ л;ыдовъ, зъ под--

данъства и іорнсдіікъцпи пановъ своихъ, мимо право статутовое и коистытуціе

сеймовые, выламованье се и зе станомъ народу шляхецъкого в праве носполи-

томъ ровъиости собе стелючи, схадзокъ приватпыхъ на розныхъ мейсцахъ на

бунътованье се и складапокъ ненелсъиыхъ на опресію стану іпляхецкого чине-

нье»... Трибуналыіый судъ, соглашаясь съ доводами Котла, нрпсуждастъ взыс-

кать съ облшловашіаго Эліяша ]\1онлхешовича 1702 копы грошей литовскихъ.

Въ 1685 г. (30) н сколько десяткові, евреевъ пзъ синагогъ горецкой, мо-

гилевской и оршанской^ но имени Сроилъ Беровичъ, Рава, Лейба Жушмановичъ,

съ сотоварищами своими, возл г. Горекъ, на добровольной дорог , скрытно, нзъ-

засады, напали на ііро зл;авишхгь мимо, верхомъ, Андрея Ииашщкаго и Захарііо

Прасоловича, стащили ихъ съ коней п начали безпощадно бить палками, при

чемъ нерваго пронзили навылетъ дубовымъ коломъ и умертвили на м ст , вто-

рого л;е полулаіваго засадили въ свою тюрьму; при совершеши этого ирестунле-

нія, учинили еще и грабел:ъ, забравъ 000 черв. зл. и 100 битыхъ талсровъ,

одел{ду, коней. Сул;денные предварительно въ оршанскомъ каптуровозп» суд , ви-

новные въ 1678 г. были нотребаваны въ главный лптовскій трибуналі», по по-

явились въ оный. По сему состоялся декреті, этого высілаго судилища: «абы та-

ковые тиранства караиьсмъ правнымъ ногамовать со могли и выступокт, непри-

стойный таісъ великое злости и зухвальства помету заплаты свое одпеслъ, а по-

винне розляная кровь хрестпяпская о помету до Пана Бога не волала и таковая

имнреза своего предеевзятья горы не брала, прерсчопыхъ ;кндовъ, меиовптс: Сроила

Беровнча п другихъ старнппгь школы места Горокъ, такл;е Рава и д])угпхъ

старшихъ школы могнлевское, J[efi6y іііушмановпча—арендара могилсвсі;аго и
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старшіїхъ школы оршанское на горло четвертованьемъ», а за грабежъ и убытки
взыскать съ ихъ имущества 4300 копъ гр. литов.

Въ 1712 г. (197) въ г. Брест , ц лый еврейскій гмннъ съ носнольствомъ,

среди б лага дня, съ палками, кольями и бердышами, возл Михайловской ка-

едралыюй церкви, ііаиалъ на священнослужителей ея, двухъ свящешшковъ

Власія Филипповича и Нестора Волковпча, только за то. что т настойчиво на-

поминали еврсямъ о производств!, ILMII условленной платы за пользованіс" для

свопхъ ііокойпиковъ частью церковнаго плаца—христіанскаго погоста. Сначала

избили перваго священнослужителя Филипповича и притомъ такъ жестоко, что

опт» иалъ тутъ же смертельно раненый, а потомъ чрезъ дв иед лн скончался. Когда ;ке

второй священнослужитель Волковичъ сталъ унимать нападающихъ и указывалъ

па совершаемое ими преетупленіе, то одшгь изъ толпы евреевъ Сроль «за эти

слова палкою п сколько разъ ударилъ его въ лобъ, нам рсваяеь и его убить и

вскочнвъ на городской валъ крикпул'ь: «Бейте, убейте этого попа, мы за пего

но фуптамъ заплатимъ!» Когда услыхали это возмущепіе и шумъ другіе евреи,

то напавши на пресвитера съ ружьями, тирански и немилосердно терзали, били,

мордовали его и нанесли н сколько опасныхъ раиъ въ голову. Дал с т же

евреи, новстр чавъ на базар жену пзраііеішаго Нестора Волковпча, «ругали,

срамили, порываясь бить ее, н если бы не вступились христіанкп и не оборони-

ли, могло бы и съ нею случиться то же самое». Такъ какъ брестскіе евреи,

позванные по этому'уголовному преступленіго и наснлію въ главный Литовскій

трибуналъ, не явились, то декретомъ этого высшаго судилища было оиред лено

взыскать съ нпхъ убытки и штрафъ 2935 пол. злот., «а сампхъ лично обжало-

ваішыхъ старших!., младшнхъ и ц лый г.минъ синагоги брестскаго кагала, за

ту же отнов дь и похвалку її за совершенный кримшіалъ, за убійство священ-

ника, мы прнсуждасмъ пхъ на частную башщію (пзгнаніе), на криминальный

шт])афы, на ішфамію, па смерть (на горло) четвертованіемъ, чрезъ палача, на

хватаніе пхъ»...

Въ 1700 г. 9 авг. (164) состоялся ремііссійный трибунальний декреті, но

обвинеиію нолоцкимъ іезуитскнмъ коллегіумомъ полоцкнхъ евреев'ь въ ритуаль-

помъ убійств христіанки л;енщины, по имени Марі її Даневской Ахмановнчо-

вой, яішмапской м щанкп, жившей на земл Полоцкаго коллегіума. Суть этого

обвішенія заключается въ сл дуюіцемъ: у полоцкаго м щашша Алекс я Дапев-

скаго и жены его Анны была дочь—вышеномяпутая Марія Даневская Ахмапо-

впчовна. Обжалованные иолоцкіе евреи, но словамъ жалобщиковъ іезуптовъ,

•всегда неиріязнешіые хрнстіаиству и, по своему іісиов данііо, жа;кдущіо его кро-
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ви и безъ нея не .могущіе обойтись, отъ немалаго времени им я на домашпнхъ

своихъ послугахъ» вышепомянутую женщину хрнстіанку ЛІаріго, и уемотр въдля'

себя благопріятную минуту, «не ради какой ішбудь съ ея стороны причины, но

чисто по ненависти и озлобленію протпвъ христіанъ и но жажд .христіанской

крови», въ 1G97 г. 23 марта какимъ-то образомъ заманили въ еврейскую баню и

зд сь ее, близкую къ разр шенію отъ бремени, «жестоко замордовали и замучи-

ли», иричемъ на т л ея оказалось множество разлнчныхъ раиъ, а именно:

на«вискахъ какт. бы обухомъ нанесенный ударъ, горло у лице пзр заны ножами;

на рукахъ и иальцахъ, -также па ногахъ ниже кол нъ, на голеняхъ, суставы вс

проколоты и пор заны ланцетомъ и шиломъ; иерер завъ грудь, выпустили

кровь; нробивъ животъ, шею завязали въ три узла такъ, что едва но смерти

могли развязать; т ло было утаили въ бан и держали обмытымъ, очевидно же-

лая куда нибудь припрятать, a зат мъ, когда христіане обнаружили ото преступ-

леніе, то евреи не могли представцтышкакоговъ этомъдля себяоправданія,нототчасъ

главн йшіе пзъ нихъ встревожившись, начали прятаться и уб гать; впосл дствін,

когда они были представлены въ распоряжсніе полоцкаго гродскаго суда, то

старшіе полоцкой школы, записью своею, правильно составленною у иолоцкаго

подвоеводы Жабы, взяли ихъ па поруки и во всякое время об щали представить

на судъ». Дал е, въ этомъ документ говорится, что евреи, подкупивши иолоцкаго

каптуроваго сл дователя Адама Скииора, безъ участія потери вшей стороны,

составили какой-то декретъ, дали его 14 сент. того ;ке года записать въ книги

полоцкаго каптуроваго суда; отсюда этотъ декретъ безправно былъ перенесень

въ иолоцкій гродскій судъ. который своимъ декретодгь «наказалъ пев рпымъ

евреямъ присягу, а по учиненій присяги вс хъ пх'ь объявилъ свободными».

Усматривая въ вышепомяпутомъ дскрет п д йствіяхъ полоцкаго гродскаго суда

неправильность и незаконность, полоцкій іезуитскій коллегіумъ апиелируетъ въ

судъ трибунальний. Трибунал'!), въ виду просьбы позванной стороны—евреевъ о

дач нмъ «натроновъ», даль пмъ дпухъ адвокатевь и д ло отложилъ.

Въ 1705 г. 29 сент. (179) Московскій купець Его Царскаго Величества, изъ То-

ропца, Илья Туфановъ, направляясь нзъ Вилыіы въ г. Тильзнтъ (Тпльжу), на

ярмарку, съ нагруженными возами приблизился къ Юрбургу, гд содержатели ТОр-

борской коморы (таможни), вилепскіс евреи, Аароиъ и Миханлъ, отецъ и сыпь,

Гордоны, не смотря па вс предъявленные имъ законные и правильные доку-

менты, таможешшя квитанцій и проч., безъ всякой причины, заарестовали его

возы съ многими и ц ииыми товарами, и разграбили нхъ, иричншівъ ему убыт-

ковъ па 28300 иол. злот. Судъ скарбоваго трибунала В. Кн. Л-го, разсмотр въ
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ото д ло, постановилъ: взыскать съ купцовъ Гордоновъ вс показанные купцемъ

Туфановымъ убытки и потери.

6. Наконецъ, въ посл днюю шестую группу отнесены т документы, въ ко-

торыхъ евреи являются: а) какъ «мытники» или сборщики пошлинъ на тамож-

няхъ (25, 28, 32, 36, 91, 100, 122, 123, 129, 135, и 202), б) какъ укрыватели

краденныхъ, церковныхъ и костельныхъ вещей (50, 51, 52, 53, 60, 71, 88, и 89),

в) какъ пріобр татели и продавцы домовъ, плацовъ и проч. (49, 86, 97, 117,

118, 134, 146). Сюда же отнесены и сл дующіе №N* 26, 33,34, 70, 93, 98, 99,

188, 216, 225 244, 245, иредставляющіе собою разнообразные документы,

не подходящіе подъ вышеупомянутая рубрики. Укажемъ изъ ішхъ наибол е ин-

тересные.

Въ 1677 г. (36) виленскій м щанинъ купецъ Степанъ Санкевичъ, направ-

ляясь изъ Вильны въ Королевецъ, остановился съ своей витиной и товарами

въ г. Ковн , и зд сь предъявилъ свои документы м стному таможенному писарю

еврею Мееру Боруховичу, съ просьбой освид тельствовать товары и пропустить

его дальше. Писарь Боруховичъ, взявъ его документы и не возвращая ихъ об-

ратно, сталъ вс ші и рами тормозить и задерживать д ло, и въ заключеніе, под-

вергТ) его лично жестокимъ побоямъ, и какъ преступника какого, засадилъ въ

замковую тюрму. Въ 1676 г. (33) брестскіе евреи подъ присягою показали, что

въ эту пору въ г. Брест , евреевъ, подлежащихъ поголовной подати, не было

бол е 525 челов къ. Въ томъ же 1676 г. по показанію евреевъ (34) было въ

м. Мальч всего 13 податныхъ евреевъ.

Въ 1710 г. 1 марта (188) великій гетманъ В. Кн. Л-го универсаломъ обра-

тился ко вс мъ сословіямъ и жителямъ города Вилыіы, чтобы никто изъ нихъ

не препятствовалъ хоронить еврейскпхъ иокойниковъ за р. Виліей, на ихъ клад-

бищ , и чтобы никто не держалъ умершихъ подолгу дома, такъ какъ отъ этого

могла появиться въ город эпнделія.

Въ 1757 г. 18 янв. (225) ме;кду королевскимъ секретаремъ, войтомъ города

Внлыіы, Онуфріемъ Минкевичемъ и погребалыіымъ братствомъ виленскаго кага-

ла состоялось такое соглашеніе: отъ каждаго еврейскаго покойника, при пере з-

д черезъ Зеленый мостъ платить въ казну отъ воза и восьми людей къ нему

но одному тынфу».

Въ 1724 г., 13 іюля (216) Новгородское воеводство универсаломъ своимъ,

обращается ко вс мъ сословіямъ съ напоминаніемъ, что вопреки королевскимъ

пришілегіямъ и постановленіямъ конституцій, христіаііе обоего пола часто послу-



паютъ на службу къ евреямъ и татарамъ, и чрезъ то отдаляются отъ хрнстіан-

скнхъ праздниковъ и «братью шляхту» ставятъ въ затрудненіе относительно

найма хорошей прпслзти, за ум реішую плату, и потому и предлагается христіа-

намъ не поступать на годичную службу къ евреямъ и татарамъ, памятуя поста-

новленіе Петроковскаго сейма 1565 г., которое гласить: «христіане отнюдь не

должны служить жидамъ, подъ угрозой штрафа съ каждаго жида ста гривень; а

христіашінъ им етъ быть наказанъ шестпнед лыіымъ тюремнымъ заключеніемъ».

оК. (Ж. (Впрогисъ.



АКТЫ

№ 1—1561 г. Октября 80.
Грамота короля Сигизмунда Августа о пре-
доставленіи права продажи соли въ Пинск

евреямъ Рубиновичамъ.

Року 1561 месеца Октебра 30 дня, у
четвергъ.

Пришодши до замку господарского
Пинского, передъ мене Семена Ивановича
Совы, подстаростего и лесиичого Пин-
ского, мытники Пішскін Хемя а Аврамъ
а Товяшъ Богдановичі» Рубішоішчи, а
Исакт, Мошеоішчъ ленды госііодарские
Берестсйскис, просили, абы лиетъ его
королевское милости до кшігъ замку Пин-
ского земскихъ судовыхъ записанъ былъ,
который лиетъ господарскин слово у сло-
во такся в собе маетъ: Жикгнмонтъ Ав-
густъ, Божю милостью король Польский,
великий князь Литовский, Рускин, Прус-
кіш, Жомоитскші, Мазовецкнн и иныхъ.
Кпяземъ, паномї), воеводамъ, старостамъ,
державцамъ, кияпшямъ, панямъ вдовамъ
и ихъ паместішкомъ, земяномъ и двора-
помт, наішімъ воптомъ, бурмнстромъ, ряд-
Дамъ и вспмъ заказником'!, местъ ііашихъ

госнодарскихъ, князкихъ, нанскихъ и ду-
ховныхъ и те;къ лсидомъ и татаромъ по
всему панству нашому, великому князтву
Литовскому; што которая соль толпяс-
тая белая ндетъ до места нашого Пин-
ского с Коломыи а з Луцка ее до .места
нашого Пинского, подданые наши мещане
Пинский и околичные мещане и Воло-
щане обователи шіпшхъ меетъ и селъ
провадятъ на продажу и ішшкуютъ ее в
месте Пинскомт» и по шшшхъ м стеч-
кахъ и селахъ нагаихъ господарскихъ,
также князкихъ, нанскихъ и духовныхъ,
тыхъ, которыхъ именья ку замку Пин-
скому прислухаготъ, а с того никоторого
иолаітку до скарбу нашого не было, а
ктомулл. и в лета ііспогодлпвые и часу
лихое дороги великая дорогость у соли
бываетъ, лес тиссчу толпъ соли по двад-
цати н но кольку грошей продають, для
чого люди з немалымъ обтелеенсмъ и шко-
дою оную соль куиовати мусили,—шіо
мы, хотечн иорадокъ учшштн, абы такъ
дорого соль в томъ месте нашомъ Иіш-
скомъ продавана не была и постановив-
ши, абы яко в лета иогодливые, такъ
тсисъ и часу лихое дороги, которого го-
ду дорогость соли быиастъ, завл.-ды од-



ною ценою, то есть по пятнадцать грошей
тисячу толпъ соли продавано,—учинили
есмо складъ соленый у .месте ііашомъ
Пинскомъ и арендовали есмо тотъ складъ
подданьиП) нашимъ жидомъ Берестей-
скимъ Хемн а Авралу Рубнновнчомъ, а |
Товяшу Богдановичу, а Исаку Мошеевичу
отъ светого іМартина теперешнего приш-
лого свята, которое маетъ быти в року
нинепшемъ тисяча пятьсотъ шестьдесятъ
нервомъ, на три годы за певную суму пе-
незей; мають вжо отъ того дня свята ио-
менепоі'0 светого Мартина почати прода-
вати тую соль, купивши в Луцку, до
места нашого Пинского своимъ власпымъ
накладомъ, и тамъ въ месте Пинскомъ п
по иншихъ местечкахъ п селахъ нашихъ
госнодарскихъ и тежъ князьскихъ, пан-
екихъ, земянскпхъ и духовныхъ, которые
суп» в повете Пинскомъ. гд похочутъ,
тою солью шішковатп и продавати мають
ни больпгь аші мешігь, одно завжды до
выдержаня тое аренды но пстнадцати гро-
шей лптовскпхъ кождую тнсечу толнъ
соли белое, якую и теперь у месте ііа-
шомъ Пинскомъ продають, а мещане
Пинские и жидове иншихъ местечокъ и
селъ замку Пинского нодданые наши, также
князьские, панскіе, земянскіе и духовныхъ,
которыхъ крлвекъ именя ]?ъ повете Пин-
скомъ есть и тые,которые неремешкиваючп
въ Пинску соль продавали, вжо отъ того часу
отъ светого Мартина не мають ее въ Луц-
ку ани где инде на продажу и на влас-
ную потребу свою куновати, одно в тыхъ
вышей иомепеныхъ арендаровъ нашихъ,
в месте Пинскомъ, мають тую соль ку-
повати по тому, яко пышен есть описано;
а кому тежъ они в месте Пинскомъ до-
зволять соль продавати, тому, купивши
соль в нихъ, вольно будетъ за нхъ до-
зволеньем'ь в месте Пинскомъ и но се-
лахъ нашихъ госнодарскихъ, князьскихъ,
панскихъ везде в повете Пинскомъ солью
шинковати и ее продавати. А такъ ирн-
казуемъ вамъ, етаномъ духовнымъ н свет-
скимъ можным'ь, иодъ закладомъ нашнмъ
десятма тисячма копами грошей, аил, бы

есте в томъ пмъ сами никоторое нереказьг
не чинили и людсмъ местечокъ и пленен и*
селъ вашихъ, которые в нонете Пинскомъ
маете, грозно росказали, жебы они кромъ
тыхъ араидаровъ нашихъ и тыхъ кото-
рымъ они соль продавати дозволять,
нигде соли куповати и ее продавати не
смели и но которыхъ местечкахъ и име-
пяхъ и селахъ нашихъ господарскнхъ
также князскихъ, напскихъ и духовныхъ
будуть они сторожу для проваженя тое
соли держати, вы бы нмъ того не забо-
роняли и никоторое небезпечності! здо-
ровіо пхъ не чинили и чинити не ка-
зали, и во всемъ спокоине ся ку нимъ
заховали, а особливе людемъ неможиымъ
подъ забранемъ всее нхъ маетности при-
казу емъ, жебы соли, кромъ пхъ, араида-
ровъ нашихъ, ни в кого явне и пота-
ємне не куновали п ни отъ кол не про-
вадили, чого вы, врядішки наши, также
воптове, бурмистры и рядцы абы есте,
не вымовляючися ничнмъ, иошшности
сносе иилпе нрестерегали и в чомъ бы
ся тые справцы пхъ або слуги в той спра-
ве солепон, до которого колвекъ приду
нашого госиодарского, або до врядниковъ
вашихъ втеклися, абы есте имъ оборону
и помочъ чинили, н хтобы сему роска-
зашо нашому спротивене вделалъ, о та-
ковыхъ упорныхъ жебы есте намъ госпо-
дарю озпаймовали. А если бы в которо-
го мещанина Пинского, або в кого кол-
векъ съ иоддаиыхъ нашихъ тамошнпхъ
отъ того часу отъ светого Мартина в до-
му его знайдена была и оказалася, жебы
ее шинковалъ и продавалъ, або тежъ где
инде, а не в нпхъ в месте Пішскомъ ку-
нплъ, в такового за двореншюмъ ііашпмъ
Васпльемъ Федюшкомъ на то имъ нри-
данымъ и за ведомостью вряду тамошнего
тая соль забирана и половица на замокъ,
а другая половица имъ масть быти. А ижъ
бы то все, яко в семъ листе нашомъ опи-
сано есть, у ведомость кождому увошло,
хочемъ мети, абы сете везде у местечкахъ
и селахъ нашихъ госнодарскихъ и вашнхъ
князкихъ, нанскихъ и духовныхъ тое рос-



казанье наше оповедати п выволати и
тотт. лнсгт» до книгь врядовыхъ уішеати
дали. А ішачеи бы есте того вчинити не
смели. Писанъ у Вилий лет Божего наро-
женья тисяча пятсотъ шестдееятъ первого,
месеца Августа осмого дня. Который листь
нодъ печатью и съ подписью руки его ко-
ролевское милости и с подписью руки пана
Остафъ, маршалка дворного, подскарбего
земского, за ирозбою мытниковъ Пішскнхъ
Хемп а Аврама Рубиновичовъ, аТовяша
Богдановича, а Исака Мошееішчадокнигъ
земскпхъ судовыхъ заішсанъ есть и вы-
ішсъ с книгъ того листу господарского
конею дворешшъ его королевской ми-
лости панъ Василеи Федоровичъ Федюш-
ко иодъ моею печатью собо взялъ.

ІІзъ актовой книги Пинскаго іродскаго суда за lóGO—
J5G3 г., ДЬ 1299G, стр. 11G—118.

J* 2.-1563 г. Ноября 15.
Жалоба мытника пинскаго еврея Якова Ру- |
биновичана пинскаго войта Андрея Ивановича, j
запретившаго производить продажу, въ ночное

время, меду въ шинкахъ города Пинска.

Року 15G3, месеца Ноябра 15 дня, у
нонедслокъ.

ІІріішодшп до заику господарского
Пинского, передъ мене Іілю Якимоішча
Кучу, подстаростего Пинского, ллідт, го-
сподарскип Пинский Яковъ Рубшюішчъ,
который с иорученя брата своего жида
господарского^ Берестейского, мытника
Пинского, Хемыі Рубішовнча, мытомъ
Пннскпмъ справуетъ, оиоведапе вчпнилъ,
ижъ дей дня сегоднешнего месеца Ыояб-
}іа пятогонадцать дня, ,у ионеделокъ рано,
войтъ Пинский иаігь Андрей Иваиовпчъ,
нетъ в дома для которое причины, тутъ
у месте па торгу Пинскомъ закликати ка-
залъ, нодъ виною госиодарскою замковою,
абы вен корчмнткн Пинские, ночсшіш у
вечеръ па сморкан ю, аисъ черезъ всю ночь,
никого людей у домы свои корчемные

меду сычоного нити не пускали и нико-
му его в ночи не продавали, а в томъ
закликашо его немалая ся шкода мыту
господарскому Пинскому есть,—и нро-
силъ мене тотъ Яковъ Рубиновпчъ о ви-
жа, при которомъ бы мелъ войту мовити,
для которое причины опт. то уделати ка-
залъ, и я ему вижомъ на то давалъ слу-
жебника моего ТОрья Андреевича Боров-
ского, который тамъ на той справе быв-
ши, передо мною и ку заннсашо до книгъ
созналъ, ил;!» дня сегоднешнего месеца
Ноябра пятогонадцать дня, у понеделокъ,
тутъ у месте Пшіскомъ, тотъ ;кидъ Яковъ
Рубішовичъ передо мною вшкомъ войту
Пинскому папу Андрею Ивановичу у
дворе его мовилъ: для которое причины
на торгу Пішскомъ иодъ виною госио-
дарскою замковою закликати казалъ, абы
пси корчмитки Пинские, ночешни у во-
черъ на смеркашо, а;къ чеі>езъ всю ночь,
іі домы свои корчемный' никого людей
меду сычоного нити не пускали и не про-
давали? И опт» па то новедилъ: о пиво
я не мовлю, ниво нехай и въ ночь ныотъ,
але закликати семи на торгу для того
казалъ, ижъ бы до тыхъ часовъ, поколь
жовнерн з места Пинского выпдутъ,
корчмитки Пинские медовые у ночь до
домовъ свопхъ меду пити меіцанъ Ніш-
скихъ и слугь замку Пинского не пус-
кали, же тутъ у месте госиодарскомт,
Пинскомъ в домехъ корчсмиыхъ и по
улпцамъ г» ночь великая ся збродня, бой
н зраненя деютъ, якожъ в;і;о ся то и яв-
но показало;—може ся п в день пашіти,
хто хочетъ. Которое оповедано свое и
созіїане ішжовоо оный жпдъ Яковъ Ру-
биновпчъ до кннгь земскихъ судовыхъ
записати далъ.

Пзі. актовой книги Пинскаго гродскаго суда за li>GO—
1Г)0:І Г., Д» 1'2№6, стр. -MG—447.



№ 3.—1833 г. Апр ля 23.
Привилегія короля Владислава IV, освобожда-
ющая евреевъ города Вильны отъ всякихъ

платежей и повинностей.

Aktykacya przywileju Jego Królcwskicy
Mości żydom miasta Wileńskiego należąca.

Л та отъ нароженія Сына Бо;кого, ты-
сеча шестьсотъ шестьдесятъ осмого, м -
сяца Апр ля двадцать третьяго дня.

На враде гоеподарскомъ гродскомъ Вп-
лепскомъ, передо мною Александромъ
Войною Ясенецкнмъ—войскимъ Витеб-
скимт», иодвоеводимъ Впленскимъ, иоста-
новившисе очевисто жидъ Виленского
места Мееръ Якубовичъ иокладалъ и до
актъ привилей светой памяти наясн й-
шаго короля его милости Владислава
четвертаго, служачій ллідомъ м ста Ви-
ленского, на речъ въ немъ ншкей ме-
неную до книгъ кгродскихъ Виленскихъ
подалъ и нросилъ, абы тотъ привилей
былъ до кішгъ уішсанъ, который упису-
ючи у книги слово до слова такъ со въ
соб маетъ: AVładysław z Bożey łaski król
polski etc. Ozna3rmujemy tym listem na-
szym, komu to wiedzieć należy, do praw у
wolności żydom wszystkim W. X. Lit,, a
osobliwie żydom, w mieście naszym Wi-
leńskim od swiętey pamięci królów ich
mość Antecessorow naszych nadanych, у
od nas na seymie szczęśliwcy koronatiey
naszey approbowanych, stosuiąc się nie-
mniey do dekretu naszego teraz świeżo
szczęśliwym przybyciem naszym do AYilna
miedzy mahistratem у pospólstwem mia-
sta naszego Wilna z iedney, a pomienionymi
żydami wileńskiemi z drugey strony, za-
szłego, którym, za przysądzeniem pewnych
ulic na mieszkanie żydom, pozwoliliśmy też
onym rożnych handlów zażywać, szynki w do-
mach ich ogólnie mieć, kamienice i domy ych
abonere siiscipiendorumhospitiiin у podczas
wszelkich ziazdów głównych, partykular-
nych, sądów trybunalnych" у ynnych etiam
sub praesentia Nostra Regia, ych też sa-
mych od sądów in genere wszelakich pod-

czas roków ziemskich, grodzkich sądu głów-
nego trybunalnego у pod bytność nasza*"
sędziów marszałkowskich у samych wiel-
możnych marszałków koronnych у Wiel-
kiego Xięstwa Litewskiego,- przy nas re-
zyduiących, uwolniwszy, pod sama. tylko
iuryzdyke zamku Wileńskiego, dc iure im
należącą, podawszy, przy których to tako-
wych wolnośćiach im nadanych, aby pod-
czas sądów trybunalskich od marszałków у
dyrektora koła trybunalskiego, także pod
bytność naszą od wielmożnych marszałków
у sędziów ich na pomienionych żydów
Wileńskich nowe jakie exactie wkładane
nie były у przez niesłuszne podatki ucię-
żenie się im nie działo, takowe im też wol-
ność przytym za tą teraznieyszą bytnością,
naszą w Wilnie dayemy, aby od rzeznikow
żydowskich wileńskich, którzy mięso w jat-
kach przed bożnicą przedaią, bydłem, mię-
sem, pieniędzmi у żadna, rzeczą, także od
towarów in genere wszystkich, które mi
koi wiek żydzi Wileńscy podług praw swych
у pomienionego dekretu naszego handlo-
wać у targować mogą. у będą, żadne po-
datki brane у wyciągane nie były у we
wszystkim przy prawach у wolnosciach im
służących, yako też w dekrecie naszym
wyrażonych у osobliwie ninicyszym listem
nadanych, od wielmożnych marszałków ko-
ronnych у W. Xięstwa Littcwskiego, przy
boku naszym reziduiących, ich sędziów,
tak też marszałków, directorów у sędziów
trybunalskich у inszych wszelakich osób
na wszystkie przyszłe у potomne czasy cale
у nienaruszenie zostawili, dla łaski naszey.
Na co dla lepszey wiary ręką się naszą
podpisawszy, pieczęć Wielkiego Xięstwa
Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Datt
w Wilnie dnia ósmego miesiąca Sierpnia
roku Pańskiego tysiąc sześćset trzydzie-
stego trzeciego, panowania naszego pol-
skiego pierwszego, a szwedzkiego wtorego
roku. У того пришілеіо при печати нри-
тисненой иеншон Великаго Княаства Ли-
товскаго, подпись руки наяснейшаго ко-
роля его милости тыми словы: Vladislaus
Rex. А иодтымъ ііоднисомъ другій иод-



іііісь вельможного его милости иана ре-
ферендара и писара Великого Князства
Лптовскаго тыми оловы: Marcyam Тгу-
zna— Referendarz, Pisarz Wielkiego Xię-
stwa Litewskiego. Который тотъ привилей
за поданьемъ до актъ черезъ особу вер-
ху мененую до книгъ кгродскихъ Вп-
леискихъ есть уііисаиъ.

И.ть связки документовъ Вплснскаго гро^скаго суда
№ 4591.

Ш 4 . - 1 6 « г. Декабря 8.

Явка привилегіи короля Владислава ! кара-
имамъ гор. Трокъ, которой воспрещалось
евреямъ-раввинистамъ селиться въ этомъ го-
род , торговать и пріобр тать собственность.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсот!» сорокъ семого, мссеца
Мал двадцатого дня.

На враде госнодарьскомъ кгродъскомъ
воеводъства Троцъкого, передо мъною Ка-
сиромъ Алекъсанъдромъ Швабомъ ста-
ростою Шмельтинъскнмъ подъвоеводимъ
Троцъкимъ, ностановпвъшысе очевисто,
жыдзн збору Троцкого, Нисанъ ІОско-
вичъ, войтъ збору Троцкого, Езыяшъ
ІОдпчъ, Юда Аі)ановичъ, Михалъ Сатъ-
ковнчъ оповедали и покладали лнстъ его
королевское милости, писаный до ясне
вельможного пана его милости иана Але-
ксандра Слушки воеводы Троцкого, Го-
мельского и Цроиойского старосты, на
речъ в немъ шіжен ііомененуіо, просечы,
абы до книгъ кгродскпхъ Троцкпхъ былъ
актикованъ и уннсанъ, который- уписую-
чы у книги слово до слова, такъ се в
еобе маетъ: Władysław czwarty z Bożey
łaski król Polski, wielki xiążo Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Żmuydzkie, Mazowieckie,
Jnllanskie, Smoleńskie, Czernihowskie, a
Szwedzki, Godzki, Wandalski dziedziczny
król. Wielmożnemu Alexandrowi Sluszce
woiewodzie Trockiemu, Homelskiemu, Pro-

poyskiemu staroście uprzcymie nam mi-
łemu łaska nasza królewska. Wielmożny,
uprzeymie nam miły. Przełożono iest nam
imieniem żydów karaimów w mieście na-
szym Trockim mieszkaiących, iż niektórzy
żydzi rabinowie czasy nie dawnemi w mie-
ście naszym Trockim mieszkania sobie na-
iąwszy, w onych rezyduiąc, wolności żydom
karaimskim od swiętey pamięci przodków
naszych у nas samych nadanych nullo iure
zażywaią, szynki napoiow wszelakich cho-
waią у handle rozmaite ku uymie praw im
nadanych у pożytków żydom karaimskim
należących odprawuią, w czym iż wielką
szkodę żydzi Troccy karaimowie zdawna
wolnosciami w tym mieście obwarowane
od żydów rabinów (które nigdy przed tym
żadnego incolato w mieście Trockim nie
mieli) ponoszą. Chcemi mieć po uprzey-
mosci waszey, abyś uprzeymość wasza ży-
dom rabinom żadnego mieszkania w mie-
ście Trockim mieć, domów naymować,
onych kupować, ani pod żadnym. pretextem
nabywać у żadney przeszkody w handlach
żydom karaimom czynić nie dopuszczał,
ale we wszytkim onych przy prawach у
wolnosciach im nadanych zachował, uczy-
nisz to uprzeymość wasza s powinności
swey у dla łaski naszcy. Dan w Warszawie
dnia trzeciego miesiąca Decembra, roku
pańskiego tysiąc sześćset czterdziestego
szóstego, panowania królewstw naszych
Polskiego czternastego, a Szwedzkiego pięt-
nastego roku. У того листу его королевъ-
ское милости печать есть прнтисыіена
большая великого князьства Лнтовъского,
а подпись руки его королевское милости
тыми словы: Vladislaus гех. А другий
подъписъ руки тыми словы: Jan Dowgialo
Zawisza, sekretarz iego królewskiey mości.
Который тотъ лисп» есть до книгъ кгрод-
скихъ Троцъкихъ упнсанъ.

Нзъ актопоіі книги Трокскаго гродскаго суда за
1012—101!) г., .\J 5!)55, л. 231—285.



Ш 5—1646 г. Декабря 3.

Явка евреемъ Песахомъ Якубовичемъ при-
вилегіи, данной ему королемъ Владисла-
вомъ IV на устройство мельницы возл гор.
Пинска и на право пользованія съ нея вс -

ми доходами.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсот!» еорокъ ссмого, меееца
Февраля двадцатого дня.

На враде кгродскомъ в замъку rociió-
дарскомъ Пинскомъ передо мною Ада-
момъ Брестским'!», столышкомъ и под-
старостимъ Пішскимъ, отъ ясне освецо-
ного княжати его милости Альбрыхта
Станислава Радивила, княжати на Олыце
и Несвижу, канъцлера Великого Княз-
ства Литовского, старосты Пинского,
Кгневского и Тухолъского уетановлен-
нымъ, ігостаііоішвшпсе очевисто, ;кидъ
места Пинского Песахъ Якубовпчъ по-
далъ ку актыкованыо до кішгъ кгрод-
екихъ ІГішскихъ иривіілей его королев-
ской милости ему на збудованье млына
иодъ местомъ ІІішскнмъ служачий и про-
силъ, абы принять и до кішгъ уписанъ
былъ, который, уписуючи до кшігъ слово,
одъ слова, такъ се в собе маотъ: Wła-
dysław czwarty z łaski JBożcy król Polski,
Wielki xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie,
Żmoydskie, Mazowieckie, .Jnflanskie, Smo-
leiiskie, Czerniiiowskie, a Szwedski, Got-
ski, Wandalski dziedziczny król. Oznaj-
muiemy tym naszym listem, komu by o
tym wiedzieć należało, iż pokładany był
przed nami list cessyny wielmożnego Al-
brychta Stanisława Radziwiła, cancJerza
Wielkiego Xięstwa Litewskiego, dany Pie-
sachowi Jakubowiczowi żydowi miasta na-
szego Pińskiego dla potwierdzenia przez
nas, który się lak w sobie ma: Albrycht

cholski, Gieranoyski, Lipniski etc. starosta.
Oznaymuiemy tym listem naszym cessynym,

iż my upatruiąc pożytek skarbowi nale-
żący, pozwalamy pod miastem Pińskim we-'
dle Rowu, nazwanego Rybołowki, który
idzie z rzeki Strumienia do rzeki Piny, nowa.
groblę usypać wedle halu .Hawryła Korot-
kiego, mieszczanina Pińskiego, nowo po bu-
dować, także mostu dla przeiazdu do no-
wego młynu przez spust niłynu starego
zrobić Piesachowi Jakubowiczowi żydowi
Pińskiemu kosztem swoim pomienioną
groblę usypać у młyn nowo jiobudować
bez żadnej przeszkody, na które usypanie
grobli у pobudowanie mljmi koszt wielki
podicty być musi, przeto zaraz po usypa-
niu grobli у pobudowaniu młynu, daiemy
ten młyn w moc, dzierżenie у spokoyne
używanie pomienionemu Piesacbowi Jaku-
bowiczowi wiecznemi czasy, z którego młynu
ma brać wyniiołek у wszelkie pożytki sam
na siebie у po nim żona у potomkowie
onego obracać maią, czynszu s tego młynu
na kożdy rok po stu złotych ma płacić, a
dla naprawowania grobli przydaiemy woj'-
towstwo Czenczyckie, Kowniatynskie у
Parszewickie, według zwyczaiu cztery dni
w iesieni, a drugo cztyry na wiosnę, wzglę-
dem płacenia czynszu у komory pobudo-
wać dla schowania zboża wedle grobli po-
mienionemu Piesachowi pozwalamy; który
młyn wolno mu będzie, komu chcąc, tako-
wym że prawem puścić; gościowi żadnemu
niema młynu spuszczać, aż mu zapłacą, у
żadnej osobie mleć bez miarki nie ma у
iiatow nie wolno żadney osobie przed mły-
nem stawiać, oprócz zamkowego, dla prze-
szkody młynu, młynarz ieżeliby nie miał
być życzliwym у nie pilnym młynu, wolno
go zrzucić, a dzierżącemu drugiego wziąć.
A że się grobla psuie przez chodzenie lu-
dzi różnych, wolno mu nikogo nie pusz-
czać, pozwalaiąc onemu za tym listem na-
szym cessynym o confirmatią tego listu u
iego królewskiey mości starać się. Do któ-
rego listu rękę nasza, podpisawszy, pieczęć
przycisnąć roskazaliśiny. Pisań w Warszawie
dnia dwudziestego miesiąca Februarij, roku
tjsiąc sześćset czterjdzieslego piątego. IMy
tedy widząc być rzecz słuszną у do prozby



pomienionego żyda za przyczyną niektórych
panów rad naszych skłoniwszy у len list
in toto approbuicmy у zmacniamy tym li-
stem naszym; do którego dla lepszey wiary
ręką się naszą podpisawszy, pieczęć wiel-
kiego xięstwa Litewskiego przycisnąć ros-
kazaliśmy. Dan w Warszawie dnia dziewią-
tego, miesiąca Grudnia, roku tysiąc sześć-
set czterydziestego szóstego. У того прн-
віілею печать канцлерыи Большое J3e-
лнкого Князства Литовского притисне-
ная есть, подпись руки его королевской
милости тыми словы: Yladislaus Rex, a
другая подпись тымп словы: Franciszek
Jsaykowski, referendarz у pisarz Wielkie-
go Xięstwa Litewskiego. Который ііриіш-
лей за проаьбоіо верху менованого ;кида
есть до кннгъ кгродскихт. Пшіскпхъ шш-
санъ.

Нзъ актовой книги ІТннспаго гродскаго суда за 1017
годъ, Л І 13ПО1, стр. 8'.)—90.

6.-1647 г. Марта 8.
Явка универсала короля Владислава IV, но-
торымъ воспрещается пов товымъ сейми-
камъ устанавливать новые налоги съ евре-
евъ, такъ какъ они въ этомъ отношеніи ис-

ключительно подчинены королю.

Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотт» сорокъ семого, месеца
.Марца шостого дня.

На враде ктродскомъ, вт. замку госпо-
.дарскомъ Пинскомъ, передо мною Ада-
.момъ Брестскимъ, столышкомъ и иод-
старостимъ Пннскимъ, отъ ясне освецо-
ного княжати его милости Альбрыхта
Станислава Радивила, княжати на Олыце
и Несвижу, канцлера Беликаго Князства
Литовского, старосты ІІшгьского, Кгнев-
скаго и Тухольского установленымт», по-
станоішішшсе очевисто жндове места Пин-
ского Борухъ Нахмановичъ и Нотонъ
Лойзеровичъ подали ку актикованыо до
кшігт, кгродскихт, Пипскихъ уннверсалт,

его королевской милости, абы в иове-
техъ поголовного на нпхъ ;і;ндовъ іірн-
вато лявдо не становено, и просили абы
принять и уиисаит. былъ, который, упи-
суючи до книгь слово в слово, такъ со
в собе масть. Władysław czwarty zBożey
laski król polski wielki xiąże .Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmuydskie,
Jnflanskie, Smoleńskie, Czernihowskie, a
Swcdski, Gotski, Wandalsky dziedziczny
król. Wszystkim w obcii у kożdemu z
osobna dygnitarzom, ciwunom, urzęndni-
komziemskim, grodskim, rycerstwu, szlach-
cie obywatelom wielkiego xienstwa Litew-
skiego uprzeymie у wiernie nam miłym
łaskę naszą królewska.. Doszła wiadomość,
yż niektórzy z uprzeymosci у wierności
waszey pod i)retekstem constytucy seynm
przeszłego, która, lawda powiatowe ratione
securitatis jHiblicae in mturum constituen-
dae są a])robowanc na seymikaeh prze-
szłyclj relacynycli pogłowne żydowskie sta-
nowiłi, a yż żydzi wszyszcy w wielkim xię-
stwie Litewskim będący naszey tylko włas-
ney iurisdictiey у zwierzchności królew-
skicy, a nie inszey żadney z osób у z dóbr
swych podlegaia. у takowe na nich podat-
ki, iako też у na mieszczan naszych bez
consensu naszego у stanów seymowycli de
iure stanowione być nie mogą у nie sta-
waią. Przeto integritati praw naszych kró-
lewskich wcześnie prowiduiąc, chcemy mieć
po uprzeymosci у wierności waszey у re~
kwiruiemy abyście uprzejmość у wierność
wasza napotem od stanowienia takowego
laudum у wkładania przez mie na żydy
ciężarów supersedowali, a iesli by gdzie
do tąd uchwalone było za nieprawne у nie
ważne (leklaruiemy. Dan w Warszawie dnia
siedmnastego miesiąca Lutego roku pań-
skiego tysiąc sześćset czterdziestego siód-
mego, panowania krolewstw naszych Pol-
skiego у Szwedskiego piętnastego roku.
У того универсалу печать его королев-
ской милости Великаго Князства Литов-
ского притисненая и подпись руки его
королевской милости тыми словы: іа-
dislaus Rex, а другая подпись руки тыми
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словы: Franciszek Jsaykowski, referen-
darz у pisarz wielkiego xięst\va Litewskiego.
Который универсалъ до книгъ кгродскихъ
Пішъскпхъ есть уписанъ.

Изъ актовой книги Пішскаго гродскаго суда за 1G47 г.,
Л° 13001, стр. 845—847.

7.—1650 г. Августа 5.
Универсалъ короля Іоанна Казиміра о не-
принужденіи оставаться въ христіанской
в р т хъ изъ евреевъ, которые приняли ее

во время козацкихъ смутъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ пятидесятого, месеца Ав-
густа пятого дня.

На враде кгродскомъ в замку госпо-
дарскомъ Пинскомъ, передо мною ІОрьемъ
Нелюбовичомъ Тукальскшгь, войскпмъ
и нодстаростимъ Пішекішъ, отъ ясне осве-
цоного княжати его милости Альбрыхта
Станислава Радпвила, княжати на Олыце
и Несвеж}', канцлера великого кшізства
Литовского, старосты Пішъского, Кгнев-
ского и Тухольского установленьшъ, по-
становіівшысо очевисто, жидове места
Пннъского Езсяшъ Якубоішчъ и Зель-
манъ Якубовичъ подали ку актыкованыо
до кшігъ кгродскихъ Пинскпхъ листъ
его королевской милости нмъ жыдомъ
Пннскимъ, на речъ в немъ описаную, даный
и просили, абы принять и до книгъ кгрод-
скихъ Пшіскихъ уписанъ былъ; которого
вписуючи в книги слово в слово такъ се
в собе маетъ: Jan Kazimierz z łaski Bo-
żey król Polski, wielkie xiąże Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Żmuidzkie, Mazowieckie,
Jnflanskie, Smoleńskie, Czernihowskie, a
Szwedsky, Godsky, Wandalsky dzedziczny
król. Wszem w obec każdemu z osobna,
komu o tym wiedzieć należy, a mianowi-
cie urzędnikom zamkowym у micysekim,
także у inszym na urzędzie iakim kolwiek
będącym oznaymuiemy. Supplikowali nam
żydzi poddani nasi, żałośnie uskarżaiąc się,

iż pod czas tey woyny kozackiey zabra-
nych wiele osób tak męsczyzn, iako też у
białych głów, dzieci żydowskich u niektó-
rych z wierności waszych pozostali у z
nich niektórzy częścią różnym.udręczeniem,
a częścią też drudzy z boiazni zdrowia swe-
go ratuiąc na wiarę ruską przymuszeni
byli у do tego czasu wypuszczeni nie są,
a nawet do nich inszych żydów, którzy by-
li z tego uszli niebespieczęstwa, przypuścić
nie chciecie, co iż sie dzieie przeciwko
wszelkiey słuszności zwierchnosci naszey,
przeto daiemy ten uniwersał nasz do wier-
ności waszych, surowo roskazuiąc у to
mieć koniecznie chcąc, abyście tych ży-
dów, żydówek у dzieci ich na ruską wiaro
mimo dobrowolne pozwolenie ich gwał-
townie pokrzszczonych, którzy zwłaszcza
przy teyże wierze zostać się nie chcą, u
siebie nie zatrzymiwali, ale у owszem wol-
nych do ich domów, dostatków у handlów
wolnych wypuścili у żeby wszyscy, kto im
tylko co wziął, powracali przestrzegli, hand-
lów zwyczaynycli у pożywienia onym nie
bronili у nie przeszkadzali, ale у owszem
przy wolnosciach onym zdawna z praw
icłi у z zwyczaiow służących cale zacho-
wali. Co uczynicie wierność wasza dla
łaski naszey у z powinności swey. Dan w
Warszawie dnia wtorego miesiąca Maia,
roku pańskiego tysiąc sześćset pięćdzie-
siątego, panowania naszego Polskiego у
Szwedskicgo trzeciego roku. У того листу
печать притиснена есть, а подпись руки
короля его милости тыми словы: Joan-
nes Kasimirus Rex. A другая подпись
руки тыми словы: Eemigianus de Piasecno
Regens cancełł. Regni. Который листъ до
книга кгродъекихъ Пішъскихъ есть запн-
санъ.

Нзъ актовой книги ІІшіскаго гродскаго суда за
1С5О г., Д» 1300-1, л. 1208.
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Ж 8.—1680 г. Марта 12.

Явка привилегіи Пикскиюъ евреямъ, данной

королемъ польскимъ Іоанномъ Казиміромъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого тн-
сеча шесті)СОтъ шестьдесятого, месеца
]\Іарца дванадцятого дня.

На враде кгродскомъ въ замку господар-
CKOM'J> Пинскомъ, передо мною Воіітехомъ і
Зеленскішъ, столышкомъ и иодстарое-
тпмъ Пішскимъ, одъ вельможного его ми- і
лостн пана Яна Кароля Млоцкого, Пин- j
ского, Гельметского старосты уетаіювле-
иымъ, иостаіюіішшшсе очеішсто, Борухъ
Нахмаповичъ, жидт. места Пинского, по-
далъ ку актыкованью до кішгъ кгрод-
скихъ Пішскихъ ЛІІСТЪ наяспешіюго ко-
роля его милости пана нашого милости-
вого, на рсчъ шіжен въ немъ выражоную
жидомъ места Пинского данып и проснлъ,
абы принять и до кннгъ уішсапъ былъ,
которого принявши и 3'ішсуючіі въ книги
слово въ слово такъ се въ собе маетъ:
Jan-Kazimierz z Bożey laski król Polski,
wielkie xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie,
Mazowieckie, Zmoydzkie. «Jnllanlskio, Smo-
leńskie, Czernihowskie, a Szwedski, Gottski,
AYandalski dziedziczny kroi. sławetnym bur-
mistrzom, raycom, ławnikom у wszystkiey
radzie miasta naszego Pińska wiernym nam
miłym laska nasza królewska. Sławetni nam
mili; supplikowali nam żydzi miasta Piń-
skiego o to, iż wier. wa. * maiąc z nimi z
dawna pewną uczyniona, ustawę, że w arę-
dzie szynków у napoiow mieyskich miasto
do (Iwuch czyści, a żydzi do trzeciey czę-
ści należeć mieli, a zatym też gdy się iakie
składki у poruby na miasto Pinsk Iraiią,
miasto dwie części, a żydzi trzecia, część
składać powinni byli, tudzież gdyby pod
czas woyny która chorągiew przez miasto
Pinsk przechodziła, tedy żydzi wszyscy od
stanowisk żołnierskich wolncmi zostawać,
a tylko przypisnikami rotmistrzowi albo

chorągwi directorowi do gospody iego bydz
mieli, według listu przywilegiiii iego kro-
lewskiey mości antecessora naszego, teraz
mimo takowe postanowienie у dawne zwy-
czaie, połowice składanek mieyskich narzu-
cacie, a w arędzie po staremu tylko do
trzeciey części przypuszczacie, także żoł-
nierzom gdy się iaka chorągiew do Pińska
trafi, żydów do ugody roi mistrza nie dopu-
szczacie у tego zabraniacie, mimo list an-
leccssora naszego im dany, tak też у po-
słów iacy się trafią podimować z połowicy
każecie 3' u domach onycli stawicie, przez
co wielka krzywda się onym żydom dzieie.
Wniesiona zatym była do nas przez niektó-
rych panów rad у urzędników naszych"
dwornych, przy boku naszym będących;
prozbę, abyśmy od takich ciężarów onych
uwolnili, a przy dawnym z miastem у ma-
gistratem Pińskim uczynionym postano-
wieniu zachowali, my do słuszney suppli-
cuiących żydów Pińskich- skłoniwszy się
prozby, poniewasz oni tylko do • trzeciey
części arędy napoiow należą, aby też nie
więcey tylko trzecią się częścią do składa-
nek mie3'skich, które się na potrzeby pu-
bliczne trafia, przykładali, deklaruicmy tak-
że od stantiey żołnierskiey у posłów domy
ich у ich samych uwalniamy, a po daw-
nego do gospody rotmistrzowi, albo iego
namiesnikowi, gdy się iaka chorągiew do
miasta Pińska trafi, wszytkich żydów Piń-
skich za przypisnikow przyłączamy у we
wszytkim dawne zwyczaie у list anteces-
sorow naszych zmocniamy, upommaiąe
wierność wasza., abyście do naszey confirmu-
iąc woli a swoich antecessorow ustawy, ni
w czym żydom krzywdy у bezprawia nie
czynili z powinności swoiey dla łaski na-
szey. Баї w Warszawie dnia trzydziestego
miesiąca Maia, tysiąc sześćset pięćdziesiąt
dziewiątego, panowania krolewslw naszych
Polskiego iedenastego, a Szwedskiego dwu-
nastego roku. У того листу печать кан-
целярій большое великого князьства Ли-
товского притиснена єсть, а іюдшісьі
рукъ тыміі словы: Jan-Kazimierz kroi.
Andrzey Kotowicz pisarz w. x. Lid. Кото-

2
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рый тотъ листъ за поданьемъ и прозь-
бою звышъ поменеііое особы до книгъ
кгродскихъ Пішскихъ есть уписанъ.

ІГзъ актовой книги Піінскаго гродскаго суда за
1GG0 г. № 13012, стр. 161—162.

№ 9.—1684 г. Іюня ЗО.
Грамота короля Яна-Назимира, дозволяющая
евреяиъ платить долги векселями вм сто

наличныхъ денегь.

Лота отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ семьдесятъ девятого,
месеца Июня девятнадцатого дня.

На враде кгродскомъ въ замку госно-
дарскомъ Пинскомъ, передо мною Станп-
елавомъ Казпмеромъ Токарскішъ, іюдсто-
лимъ и ііодстаростпмъ Пинскимъ, отъ
вельможного его милости пана Яна Ка-
роля па Дольску Дольского, иодчашого
великого князьства Литовского, старосты
Пинского установленньшъ, постановив-
шпсе очсвисто, Вольфъ Якубовпчъ, жидъ
и школышкъ кагалу места его королев-
ское милости Пинского, подалъ ку акты-
кованыо перъ абълятамъ до книгъ кгрод-
скихъ ПІШСКІІХЪ видпмусъ зъ кнпгъ
кгродскнхъ воеводства Вилеиского внп-
санья въ пемъ листу его королевское
-милости до въшелякпхъ судовъ и въра-
дов'ь, въ речи въ немъ нижей выражо-
ной, въ тые слова писаный: Видпмусъ
съ книгъ кгродскихъ воеводства ІЗилен-
ского. Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ шестьдесят!, четвер-
того, месеца Сеиътебра двадцатого дня.
На въраде господарскомъ кгродскомъ Вн-
ленскомъ, передо мною Япомъ Окгин-
скимъ, маршалкомъ Волковыскпмъ, нод-
воеводимъ Виленскимъ, ііостаноішвпшсе
очевисто Аронъ Левъковичъ, жидъ Ви-
ленскій, покладалъ и ку актыкованыо по-
далъ лисп» его королевское милости пи-
саный до въсякихъ судоігь великого князь-
ства Литовского головъных'ь, трибуналь-

ныхъ, земскихъ, кгродскихъ, магдебур-
скихъ, просилъ, абы до книгъ кгродскихъ*
Виленскпхъ былъ ушісанъ, который упи-
суючи у книги слово до слова такъ се
въ собе маетъ: Jan-Kazimierz z Bożey
laski król polski, wielki xiąże Litewski,
Ruski, Pruski, Żmuydzki, I\Iazowiccki, Jn-
flanski, Smoleński, Czcrnihowski, a Szwcd-
ski, Godski, Wandalski dziedziczny król.
Wszem w obec у kożdemu z osobna, komu
to wiedzieć należy, mianowicie iednak są-
dowi głównemu trybunału w. x. Litew-
skiego, także wszelakim jurisdictiom ziem-
skim, grodzkim, Magideburskim oznaymu-
iemy, iż dali nam sprawę przez panów
rad у urzędników naszych przy boku na-
szym będących żydzi Wileńscy swoim у
innych żydów wielkiego xięstwa Litewskiego
imieniem, iż oni przy powszechnym państw
naszych rzeczy pospolitej- zniszczeniu do
takiego ubozstwa у upadku przyszli, że
creditorom swoim dhigow przez się za-
ciągnionych nie mogą. realiter wypłacić, a
to dla tego, że też у onym u rożnych crc-
ditorow nie małe długi na obligacli у za-
pisach pozamieraly, у onych odyskać nie

•mogą., zaczyni po wszytkich in genere iako
się wyżey pomieniło jurisdictiach, chcemy
mieć у przykazuiemy, aby gdy o długi ia-
kie żydzi Wileńscy у inni wielkiego xię-
stwa Litewskiego zapozwani będą., zacho-
wuia.c onycli circa ])raeiudicata w są-
dach naszych asessorskicli у marszałkow-
skich ferowanych in defeclu gotowych
summ у pieniędzy in defectu złota у
srebra у innych fantów^ obligami które by
się realiter pokazały im należące у czym
kto może płacić swym creditorom naka-
zywali ион aggravando onycli praejudici-
osis sententijs ex decretis, inaczey ipsa ae-
(|ui(ate dictante у dla laski naszey nie czy-
niąc. Dat w Wilnie dnia trzydziestego mie-
siąca Czerwca roku pańskiego łysino sześć-
set sześćdziesiąt czwartego, panowania na-
szego Polskiego szesnastego, a Szwedskiego
siedmnastego roku. У того листу при пе-
чати меньшой великого князьства Литов-
ского подпись руки его королевское ми-
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лостн тымн словы: Jan Kazimierz król,
а подпись руки его милости пана пнсара
великого князьства Литовского тымп словы:
Waleryan Stanisław Jndycki, pisarz w. x.
L. Который тотъ листъ его королев-
ское милости за поданьемъ оного до актъ
есть до книгъ кгродскпхъ Виленскихъ
уписаіп», съ которыхъ и сесъ ішдпмусъ
подт, печатью врадовою за подвоеводства
его милости пана Петра Рудомнны Ду-
сяцкаго, старосты Стародубовского, и за
писарства мое мене Казнмера Домбровъ-
ского, чеішшка Внленского, въ семъ року
тисеча иіестьсотъ семьдесятъ первомъ,
Апреля деветнадцатого дня жидомъ места
Впленского есть выданъ. Писаігь у Виль-
ни. У того виднмусу печать кгродская
Виленская ирігпіснена есть, а подпись
руки тыми словы: \У niebytnosci іеі>'О-
mosci pana pisarza Piotr Rndomina Du-
siacki, starosta Starodubowski, podwoiewo-
dzi Wileński. Скорикговалъ ІТлинецъскій.
Который же тотъ вндгімусъ за иодань-
ем'і> его до актъ и ирозьбою звышъ
писаное особы до кннгъ кгродскнхъ Пин-
скихъ есть уиисанъ.

Изъ актовой шшпі Пішскаго гродскаго суда за 1679
годъ, Л'з 13027, л. 3S2 на обор.—3S3.

№ 10.—1668 г. Іюня 2.

Трибунальній декретъ, присуждающій Ви-

ленскаго еврея Мовшу Трейтелевича къ

уплат Вонифатію Пацу долга и штрафа.

Року тысеча шестьсот!, шестьдесят!,
осьмого, м сеца Іюня второго дня.

В снране вельможного его милости
пана Бонефацого Паца, тпвуна Троцъкого,
Рызъкого, Ботоцъкого старосты, иулъ-
кошінка его Королевъское милости, з ;ки-

домъ места ВІІЛСНЪСКОГО, Мовшою Трай-
телевичомъ, за объв щенемъ до декрету
суду нашого тутошнего, то есть, до одъ-
даня и заплаченя черезъ жида Мовъшу
Трайтелевпча суммы одинадъцати сотъ
золотыхъ польскихъ тымъ декретомъ су-
ду нашого его милости пану Пацу, тивуну
Троцъкому, иулкоізнику его Королевъ-
ское милости, отдъдать н заплатить нака-
заное, затымъ о троякіе заруки. Ижъ
тоті> жидъ Мошна Трайтелевнчъ, буду-
чи до декрету суду нашого объв що-
нымъ и маючи собе выразъне декретомъ
суду нашого тутонгышмъ до одъданя
тоо сумы зложоный терминъ, яко na
дню оногодайшомъ жалоблпвому его ми-
лости пану Пацу, типуну Троцкому, пулъ-
ковнику его Королевское милости неодъ-
далт, и не заплатилъ, такъ и самъ запо-
колькокротнымъ з наказу прнволываііемъ
енералскимъ передъ нами пестаношілъ,
про то Мы судъ оного, яко права непо-
слупгыюго, в ]юку завитомъ на уиадъ в
речи здаемъ, а водле права и конститу-
цій трибуналской, за явное тому декре-
тові!, суду нашого спротивенстізо, кото-
рое се иередъ нами зъ шілъиости чине-
ное віідоме показало, троякіе заруки, знеръ-
в'ыпимъ суду нашого всказомъ з унисліымъ
и памснтънымъ намъ данымъ, всего су-
мою чотыры тыссчн чотыреста и пять
золотыхъ полскихъ на томъ нпід ]\1ов-
ш Трайтелевичу и на добрах его гаиъ-
дляхъ, товарахъ, кграмахъ, заставахъ, арен-
дах и ішших всяких маетностях его
лежачих, рухомых, сумах ненежных, гд -
ісолвекъ и у кого колвекъ будучих, зіюл-
нымъ заарештованем иаішісляком ме-
сцу оных, а внедостатку маетности п
на самой особ его велможному его ми-
лости пану Пацу/шиупу Троцкому, пул-
кошшку его Коі)олевской милости вска-
зуемъ, и на отіі]іаву тое сумы иенезеп
кромъ складаня ратъ статутовыхъ до вра-
довт» земъского або кгродского Внлеп-
скійхъ замковых, мейскпх, панскнхъ, май-
дебурскнх п пінних всяких тых пов товъ.
иодъ которомы се доб])а того лшда ока-
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;кутъ, а которого соое з нихъ сторона за-
;кнти похочсгь залолсивши на спротпв-
ного ішну выволаня отъсылаемъ.

Іізъ книги Главіг. Лит. Трибунала Л° 22G за 1GG8 годъ,
лпстъ !)()!.

№ П.—1688 г. Октября 17.
Заявленіе о нанесеній жидомъ Мовшею по-

боевъ крестьянину Евфимію Вытецкому.

Лота отъ нароженья Сына Божого тіг-
сеча шсстьсотъ шсстг.десятъ осмого, ме-
сеца Октебра семнадцатого дня.

На враде кгродскомъ въ замку госпо-
дарскомъ Пинскомъ. передо мною Але-
ксандром':. Бушковскнмъ, иодстаростимъ
Шшскнмъ, отъ вельмолшого его милости
пана Яна Кароля Млоцкого, Пинского,
Гельметского старосты установлепымъ,
opowiadał у protestowa! się iegoiność pan
Michał Lwowicz, administrator dóbr wiel-
możnego iego mości pana Jana С aro] a Mloc-
kiego, Pińskiego, Helmetskiego starosty w
powiecie Pińskim leżących, dowodząc spra-
wiedliwości podwoyskicmu Jewchimowi Po-
tapowiezowi Wyleckiemu na żyda Mowszę
osiadłosci w Pinsku nie maiącego, który to
żyd mieszkając przez lat kilka we wsi Ser-
nikach, bez płacenia aredy у żadnych po-
datków, szynki wszelakich napitków maiąc,
przedaie na włości imsci pana starosty Piń-
skiego, iakoż w Witczowce stawiaiąc gorzał-
kę, leszcze roskaziiiąc sobie, żeby podwoy-
ski onemu co komu przeda gorzałki, aby
pieniądze Avybierał у onemu żydowi liczbę
czynił, który podwoyski począł onemu mó-
wić: ja tobie nie sługa, niemam czasu kiedy
około ciebie chodzić. Tedy pomieniony żyd
oraz onego ])odwoyskiego począł bić kiiem
у lak niemiłosierdnie zbił, zmordował, mó-
wiąc: czemu ty chłopie nie masz mnie słu-
chać, mam ia swego gospodarza pana Jana
Terniakę, który mi każe ciebie, iesli nie
będziesz posłusznym, bić, on za mie odpo-
wie; у tego podwoyskiego roku teraźniej-

szego msca Octobra czternastego dnia zbił,
zmordował. Co protestując iego mość pai^
Michał Lwowicz widząc takową krzywdę,
zbicie poddanego wielmożnego iego mości
pana starosty, iako też у szkód dochodzić
tak o zbicie, o popełnienie excesu chcąc z
pomienionym żydem prawnie czynić, dał
proces ten zapisać. ІІГто есть записано.

П.п, актовой книги Иннскаго гродскаго суда за 1GG8
—1GG1.) г., Л» 13020, стр. 810.

№ 12.—1880 г. Февраля 11.
Арендная запись Владислава Орды на отдачу
въ арендное влад ніе Пинскимъ евреямъ
Эйзяшевичамъ им ній Костровъ и Тывровичи.

Лета отъ наролсеиья Сына Бол;ого ти-
ссча шестьсотъ иіестьдесятъ девятого,
месяца Февраля одішадцатого дня.

На рокохъ каптуровыхъ въ замку
Пинскомъ месяца Февраля первого дня
прыналыхъ и норадкомъ правнымъ од-
правовапыхъ, передъ нами судьями кап-
буровыми по абдыкацып и зданья короны
короля его милости Яна Казнмера, а за
универсаломъ ясно вельмолшого его ми-
лости ксенъдза арцыбпекупа Кгнездеи-
ского, нрымаса и княлсати першого на
сеймику, зложопомъ одъ ихъ милостей
паповт/обыиателевъ повету Пинского во-
длугъ нершыхъ копъфедерацый и кап-
туровъ обраными, ностаііовившысе оче-
висто, его милость иаігь Владыславъ ГІо-
ахимъ Орда, подчашый Оршаиъский и
пани малліопка его милости ее милость
пани Ева Шоетошщкан Владыславовая
Ордииая, ішдчашшіая Оршанская, поло-
л;ывшы лпстъ добровольный арепдовный
запись своп Саломоиовн и Кабрислеші
Езыашевпчомъ и малъжонъкомъ ихъ—
лплдомъ места ПИІКЯІОГО ВЪ речы въ пемт.
ішжей иыраисоной даный и служачый, ко-
торого устпымъ и очевистымъ сознаньемъ
своимъ ствердившы, просили, абы до
книгъ каптуі)овыхъ повету Пинского при-
нять и уиисаиъ былъ, ісоторого мы врадъ
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огледавшы п читаного выслухавшы, до
кшігъ уписать семо велели, а уписугочы
въ книги слово въ слова такт, со въ со-
бо маетъ. Ja Władysław Joachim Orda, pod-
czaszy Orszanski у ja Ewa Szostowieka Wła-
dysławowa Ordzina, podezaszyna Orszanska
małżonkowie, wiadomo czyniemy у zezna-
wamy sami na siebie iym naszym listem
dobrowohi3rm arędownym zapisem, komu
by o tym wiedzieć należało, iż my małżon-
kowie na spoiną naszą ohoyga potrzebę wzię-
liśmy, pożyczyli у spoina do rąk naszych
odebrali gotową rękodayną summo pienię-
dz3r, to iest trzy tysiąca у osmset złotych
polskich u żydów miasta J. K. mści Piń-
skiego panów Salomona у Gabrycla Eyzy-
aszewiczow у Jiiałżonek ich, to iest Dwory
Nisanowiczowny Puhaczcwiczowny, Salomo-
nowey Eyzyaszewiczowey у Cliay Mo3rżc-
szowny Gabryclowey Eyzyaszewiczowey, za
która, summc trzy tysia.ca у osmset złotych
polskich maiętnosci nasze dwie. to iest dwór
у maiętnosć Kostrow, dwór у maiętnosć
Tywrowięze w powiecie Pińskim leżące, z
budowaniem dwornym, folwarkowym у gu-
mionnym, z gruntami dwornemi, żytem na
rok tcraznieyszy tysia.c sześćset sześćdzie-
siąt dziewiąty zasianemi у niezasianemi, z
poddanemi, z ich żonami, dziećmi, maięt-
nosciami, powinnościami, robotami, daniami,
czynszami, dziaklami na inwentarzu opisa-
nomi, z gruntami oromemi у nieoromemi,
* ogrodami owoszezowemi у nie owosz-
ezowemi, z lasami, borami, gałami,
dąbrowami, zaroślami, przeróbkami, nowi-
nami, drzewem bartnym у nie bartnym, ze
psczolamiy bez psczoł, z rzekami, rzecz-
kami, ieziorami, ' iezierzyszczami, ' iazami,
batami, z łowy rybnemi, zwierzyimcmi y
ptaszemi, gony bobrowemi у ze wszytkienii
pożytkami у przynalcżnosciami, do'tego у
poddanego naszego iednego we wsi Hryw-
kowiczach mioszkaiącego, z iego wszelaką
powinnością na tymże inwentarzu opisaną.
A zgolą ze wszytkim iako te maięlnosci
Kostrow у Tywrowicze z dawnych czasów
sami w sobie, w gruntach, obyehodzicch,
rzekach, rzeczkach, lasach, borach, gaiach

miały у teraz maią prawem arędownym po-
mienionym żydom Pińskim Salomonowi у
Gabryelu Eyz3'aszevaczom у małżąkom ich
na lat cztery nierozdzielnie po sobie ydą-
cych, to iest poczowszy od dnia Gromnic
Panny Maryey święta rzymskiego, podług
nowego kalendarza, w roku teraznieyszym
tysia.c sześćset sześćdziesiąt dziewiątym aż
do гоїш da Pan Bóg piTyszłego tysiąc szosc-
set siodmdziesiąt trzeciego, takowegoż dnia
у święta Gromnic Panny Maryey święta
rzymskiego, puszczamy do dzierżenia у pos-
sesy przez ienorała у stronę szlachto te ma-
iętnosci у dwory nasze Kostrow у Tywro-
wicze у poddanego we wsi Mrywkowiczach
pomienionym żydom Pińskim podaiemy у
postępuiemy; maią tedy у wolni będą Salo-
mon у Gabryel Eyzyaszewiczowic у malżąki
ich te maiętnosci у dwory Kostrow у Ту-
wroAriczo z poddanemi, z ich żonami, dzieć-
mi, z gruntami, lasami, borami, sianożeciami
murożnemi у błotnemi у ze wszytkiemi po-
żytkami, ])rzynależnosciami na siebie spo-
koynie dzierżeć, pożytków Avszelakicli za-
żywać у podług woli swey szafować, podda-
nych sądzić у rządzić, waruiąc to pomie-
nionym żydom Pińskim, iż gdyby, uchoway
Boże, przez nieprzyiaciela, gradobicie na
grunta, ogień у spustoszenie poddanych w
tey maiętnosci Kostrowie Tywrowiczacli y
Hrywkowiczacli stało, tedy czasu W3rscia
arędy z uwagi przyiacielskiey gotowizną
za])lacić mamy. Podymne у wszelakie po-
datki my sami od poddanych wybierać у
do panów poborców oddawać у pospolite
ruszenie swym kosztem odprawować manry
у powinni będziemy; wolno też będzie po-
mienionym żydom napoie wszelakie w
karczmie w Kostrowie у Tywrowiczacli trzy-
mać; ieżeli by też pomieiiieni żydzi młyn
w tey maiętnosci Tywrowiczacli swym kosz-
tem zrobili, tedy pożytki wszelakie do wy-
scia arędy brać wolni będą, a po wysciu
arędy koszt wszytek na budowanie młynu
wyłożony mamy pomienionym żydom zapła-
cić. Jeżeli by też ci żydzi w tych maięt-
nosciach nie korzystali, tedy im wolno bę-
dzie komy chcąc takowym że prawem arę-
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downym puścić, a my iako przeciwo icli
żydów tak у przeciw kożdemu od nich
dzierżącemu spokoynie we wszyikim zacho-
wać się mamy. Jeżeli by też elito z iakim
kolwiek prawem do tey maiętnosei przypo-
wiadał, trudność im żydom zadawał, tedy
u kożdego sądu у prawa aż do wyscia arę-
dy pomienionych żydów swym kosztem za-
stempować у bronić mamy, wnosząc ewictią
na maiętnosci wszelakie—leżące, ruchome,
w którym kolwiek woiewodztwie, powiecie
będące, które te wyżej у niżey pomienione
punkta у paragrafy spokoynie aż do wy-
scia arędy pod zaręką trzech tysięcy osmset
złotych polskich у nagrodzeniem szkód sło-
wnie mianowanych zachować mamy у po-
winni będziemy, dokładając у to w tym
liście moim, iż po wysciu czterech lat
arędownych pomienieni żydzi ieszcze do
Wielkiey Nocy poddanych dziesięciu w Ko-
strowie trzymać powinni będą у temiż pod-
danemi wyruinować się maią. O którą za-
rękę у о szkody wolno będzie nas pozwać
do sądu ziemskiego, grodzkiego, Głównego
Trybunalnego у kapturowego, w który chcąc
powiat, woiewodstwo у termin rokiem
prawnym, abo zakazać, a my małżąkowie
za kożdym pozwem u wszelakiego sądu у
prawa bez żadnych dylacy, zwłok, ехссрсу,
prolągacy у appelacy skutecznie iako na
roku zawitym usprawiedliwić się mamy у
powinni będziemy pod taż zaręką. Na co
wszytko ten list arędowny zapis nasz s pie-
częciami у spodpisami rąk naszych także
s pieczęciami у s podpisami rąk ichmc
panów przyiacioł naszych od nas ustnie у
oczewiście uproszonych. Pisań w Pinsku
roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewią-
tego, msca January osmnastego dnia. Ў
того листу добровольного ареит.довного
запису пры печатехъ подпись рукъ тыми
словы: Władysław Joachim Orda podczaszy
Orszanski. Ewa Szostowicka Ordzina pod-
czaszyna Orszanska. Ustnie у oczcwisto
proszony: pieczętarz do tego zapisu arędo-
wnego od imc pana podczaszego Orszan-
skiego у samey ieymei Аіехаініег Kusz-
kowski, podsiarosci powiatu Pińskiego ręka.

Ustnie proszony pieczętarz od imc pana-
Władysława Ordy, podczaszego Orszanskiego
у samey ieymsci paniey podczaszyney do
tego listu arędownego Hrehory Kazimierz
Szyrma, pisarz grodzki Piński. Ustnie pro-
szony pieczętarz od imc pana podczaszego
Krzysztoph Milanowski, mieczuj woiewod-
ztwa Lubelskiego. Который лпстъ добро-
вольный аренъдовъиый запись за устнымъ
и очевнстымъ прызнапьемъ особъ верху
мененыхъ до книгъ каптуровыхъ повету
Пинского есть унисанъ.

ІІзъ актовой книги Пішскаго гродскаго суда за 1GG8
—1CG!) г., Л» 13020, стр. 109Г)-8.

№ 13—1669 г. Аир ля 10.
Р шеніе Пинскаго каптуроваго суда по
д лу о невозвращеніи евреемъ Борухови-
чемъ Абраму Достоевскому взятой у него въ

залогъ золотой ц пи.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ шестьдесятъ девятого,,
щ а Апр ля десятого дня.

На рочкохъ каптуровыхъ въ замку
Пинскомъ месеца Апреля первого дняиры-
палыхъ и норадкомъ прашіымъ одправо-
ваныхъ, нередъ нами судьями кагпуро-
вымп, но абдыкацын и зданья короны коро-
ля егомилосги Яна Казимера, а за уииверса-
ломъ ясне вельмоиаюго его милости
ксеігьдза ардыбисігуиа Кгиездеііского,
ирымаса. кішліати першого на сеймику
зложоііомъ, одъ ихъ милостей паііовъ
обывателевъ повету Пинского, водлугъ
иершыхъ конфедерацый и каитуровъ
обраными, кгды съ порадку реестрового
ку (̂ ул;еныо нрыиала справа его милости
папа Абрама Достоевского зъ Юзефомъ
Боруховичомъ ;кыдо.мъ места Пинского,
за позіюмъ въ рсчы ішжей менепой вы-
несенымъ, до которое сіі])авы за нрыво-
ланьемъ черезъ енерала рочкового Яна
Ушацкого сторопъ до ирана, его милость
нанъ Достоевский зъ умоцоианымъ сво-
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имъ паномъ ІТномъ Стояповичомъ, кото-
ролу моцъ до мовснья речы устне зле-
тилъ, а одъ Юзсфа Боруховпча отецъ
его Борзгхъ Нахыановичъ, жыдъ Пипъ-
•ский очевпсто становили. Затымъ умо-
цованып стороны поводовое панъ Стояно-
впчъ ноданья очевпстого въ руки ІОзе-
фоВН БоруХОВИЧОВІІ ВЪ ЗіеСїС ІІІШСКу, ВЪ
рынку йдучому, позву нрезъ енерала по-
вету Пинского Казимера Сачковского на-
•пнсомъ того енерала на позве ііашіса-
номъ доведшы и трос воланья ішлыіо-
сти стороны свое по тры дни чыненое
оказавшы, а нодиесшы позовъ, чыталъ
тыми словы: неверному жыдовн места |
Пинского ІОзефу Боруховичу з верхности j
ураду нашого прыказуемъ, іитобпсь ты j
передъ нами судомъ нашымт. каптуро- j
вымъ повету Пинского, въ замку ПІНІ- і
скомъ, на рочкохъ Аирылевыхъ, которые j
въ року тспе(ре)шпемъ тисоча шесть- і
сотъ шестьдесятъ девятомъ прыпадуть п !
сужоныи будуть, самъ очевпсто, яко па j
року завитомъ, ку праву сталъ и на жа-
лобу его милости пана Абрама Достоев-
ского усправедлнвилъ, который тебе по-
зываетъ о то, ижъ кгды жалуючый его
милость панъ Достоевский, будучы по-
требенъ пепезей, у тебе Юзефс Борухо-
вичу золотыхъ нятьдесятъ иольекпхъ, въ
року тнееча шестьсот!» шестьдесятъ се-
ЛЮ.МЇ. (взялъ), B'j> которыхъ грошахъ жа-
луючый ланъцухъ щырозолотый, который
важыл-ь чырвоныхъ золотыхъ осмъдесятъ,
до одданья тыхъ пятндесятъ золотыхъ то-
б Юзефс Боруховичу зоставилъ, а кгды
ирошлыхъ леть и теперешнего року тп-
сеча шестьсотъ шестьдесятъ девятого,
иодъ част» шітерекгнумъ, жалуючый его
милость панъ Достоевский грошы нале-
жытые золотыхъ петьдесятъ тоб Юзефе
Боруховичу отдавалъ, а верненья заста-
вы своей уиомнналъ, ты Юзефе Борухо-
впчу не ведеть для яковыхъ нрычынъ
заставы жалуючого, то есть ланцуха щы-
розолотого отдать и грошей собе нале-
жытыхт. отобрать не хочешъ, о которое
то таковое затрымаиье и не отданье лан-

цуха щырозолотого, а затымъ о шкоды
свое хотечы съ тобою невернымъ ікыдомъ
правомъчынить, симъ позвомъ до суду кап-
турового позываетъ. А по прочытаныо
позву доводечы жалобы позовное, по-
кладала протестацыю на помененого жыда
Юзефа Боруховича до книгъ войтовскнхъ
места Пинского, въ дате року тисеча
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца
Февраля четвертого дня учыненую о не-
од.даш>епомсненого ландз'ха сщырозлотого,
у петидесятъ золотыхъ польекпхъ застав-
леного и не взятье за тую заставу номе-
иеныхъ грошей по килька кроть въ до-
му его оддаваючыхъ, которого жыда пе-
редъ судъ вашихъ милостей занозвавшы,
абы тую заставу передъ вашими милостя-
ми иоложылъ и свое грошы иетьдесятъ
золотыхъ польских!» взялъ, наказанья у
вашихъ милостей прошу и домов-
ляюсс. Противко чому Борухъ Нахмано-
впчъ ;кыдъ Пинский одъ сына своего
поведши», ижъ сынъ мой готовъ тую
заставу его милости папу Достоевскому
оддать и грошы иетьдесятъ золотыхъ
прынять, зътымъ дскляруючысе, ;ке дня
завтрейшого грошы прынять, а заставу
вернути готовъ будетъ, а его милость
панъ Достоевский таковую деоярацыю
чуіочы, абы далыпыхъ зволокъ тотъ
жыдъ не чынилъ, абы сто ваша милость
судъ подъ совитостыо въ неучыненыо
той субмпссып досить наказать рачыли.
А такъ мы судьи въ той справе его ми-
лости пана Абрама Достоевского зъ ГОзе-
фомъ Боруховичомъ жыдомъ места Пин-
ского о неодданье и задержапьеланцуга
сщырозолотого оемьдесятъ червоныхъ
золотыхъ вагу въ собе маючого у пети-
десятъ золотыхъ польскихъ заставленого,
о не прынятье по килька кроть даваныхъ
грошей, за тымъ о шкоды, въ которой
справе отецъ того Юзефа Боруховнча
ставаючы и тотъ ланцугъ заставный од-
дать, кгрошы петьдесятъ золотыхъ одъ
его милости нана Достоевского дня зав-
трейшого прынять субмитовалъ, про то
и мы судьи водлугъ субішсыи Боруха
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Нахлановича,-наказуемъ, абы сынъ его
ІОзефъ Борухоішчъ помеііенуіо заставу,
у себе лаючую, дня завтрейшого нры
книгахъ въ канцелярьш кгродской Пин-
ской до его милости пана Абрама Досто-
евского оддалъ, а иетдесятъ золотыхъ
нольскихъ одъ его милости пана Досто-
евского нрынялъ, въ чомъ всемъ на
обедве стороны, такъ въ невериеныо лан-
цуга сщырозолотого, ІІКО неодданыо иятн-
десятъ золотыхъ польскихъ, яко важ-
ность речы осужоное выноентъ заруку
закладаемъ. Которая справа до кнпгъ
кантуровыхъ повету Пинского есть запи-
сана.

ІІзъ актовой книги Пішскаго гродскаго суда за 1GG8—
1CG!) г., .\« 13020. стр. 1471—2.

Щ 14—1889 г. Августа 1.
Жалоба Пинскаго магистрата ка Пинскихъ
евреевъ, которые вопреки привилегіямъ
г. Пинска захватили въ свои руки всю тор-
говлю хл боиъ и горячими напитками, на-
строили много винокурень и доиовъ и т мъ
лишили городъ законныхъ доходовъ и до-
вели христіанъ. жителей города, до крайней

нищеты и убожества.

Лета отъ нарожепья Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ шестьдесят!, девятого,
м сяца Авъгуста первого дня.

На враде кгродскомт, въ замку госио-
дарскомъ Пинскомъ, передо мною Але-
ксапдромъБушъковъскимъ,иодстаростимъ
ПІШСКІІМЪ, отъ вельможного е,го милости
папа Яна Кароля Млоцкого, Пинского,
Гельметского старосты установленнымъ,
żałowali, opowiadali i soleniter w wiclkiey
krzywdzie у szkodzie swey referuiąc się
do pierszych processow swych sławetni
panowie burmistrze, гаусу, ławnicy, ma-
gistrat, cechmistrze у pospólstwo miesz-
czanie miasta J. K. Лісі Pinska sami od
siebie у imieniem całego miasta protesto-
wali na niewiernych Ńatana Chackielewi-

eza, Borucha Nachmanowieza, Abrama Ho-
szeiewicza, Chackiela Leyzerowicza у dni-'
gich żydów zboru Pińskiego o to у tako-
wym sposobem, iż pomienieni żydzi, mniey
poważaiąc constitutie seymowe, ante unio-
nem у potyin zaszłe, a na prawa, przywi-
leia у wolności miastu Pińskiemu od na-
iasnieyszycli swiętey pamięci krolow ich-
mosciow nadane у służące następuiąc, у
one lecce ])oważaiąc iako zdawna zguby
chrzescianskiey naród chciwy, rożnych cza-
sów, miesięcy у dni rożne krzywdy, szko-
dy, podstęmpnie chytrze у przewrotnie idąc,
czynili. A napierwo trzecią cześć w arędzie
micyskiey, do ktorey nig<ly przed tym nie
należeli, sobie niesłusznie przywłaszczyli, a
potym na większą zgubę, mieyską, zyboźe-
nie у rospędzenie clirzescian mieszczan
Pińskich jiotaiemnie bez żadney wiado-
mości żałuia.cych u naiasnieyszego króla
imci Jana Kazimierza na puszczenie w
kapszczyznę arędy gorzałczaney w Sam-
borze consens otrzymawszy, spichlerz
szynkowania gorzałek z dawnych lat od
naiasnieyszych krolow ichmsciow miastu
Pińskiemu uprzywiliowany zniszczyli, w
niwecz obrócili, od którego przed tym za
lat osmnascic (juoty należyiey nie zapłacili,
co dostatecznie w wysz mianowanych pro-
cessach iesl wyrażono. A zatym podnioszy
się w gurę, nabudowawszy do kilkadzie-
siąt winnic w mieście Pinsku, wbiwszy
się w możność kopy, opanowawszy nie-
mało gruntów у placów mieyskich, nabu-
dowawszy na nich bez wiadomości magi-
stratowey domów, kramów, bud, w rynku
po ulicach у około swey żydowskiey boż-
nicy, gdzie się im mieysce upodobało, go-
rzałkę paląc, miody sycąc, piwa warząc,
one w domach у po ulicach szynkuiąc,
żadnego datku od domów, kramów у bud
należącego, tudzież stolcowego, pomiarnego
i innych prolestuiącym. należących prowen-
tow mieyskich pełnić у oddawać nie chcą.
у nie oddaią, ale maiąe w domach swych
pokątne miary, iako to wiadra miodowe,
trzecinniki, tudzież wagi wszelakie, wielki
uszczerbek ubogim chrzescianom czynią,



17 —

w czym protestujący magistrat, lubo у po-
stępek prawny o to do pomienionych ży-
dów uroszczony miał, iednak do tego cza-
su częścią dla ubóstwa, częścią też dla
stancyi przez czas niemały panów żołnie-
rzow w wybieraniu niepoiednokrotnie tak
chlebów, iako połchlebow у innych exactij
у częstych przechodow nie popierał, a ob-
żałowani żydzi idąc chytrą у potaiemną swa.
radą у namową panów żołnierzow, nie zno-
sząc się z magistratem, wprzódy od siebie
podstęmpnie, a potem z żałuiącemi у to
wprzódy od tychże mieszczan trzeciey czę-
ści datku pieniężnego z jurisdik wyciągnąw-
szy, godzą.. Drugdy у opodal od miasta zo-
staiącym panom żołnierzom dla snadniey-
szego napoiow gorzalczanych, miodowych
у piwnych szynkowania у przedawania do
miasta drogę toruią. Za których powodem
niemało chorągwi woyska i. к. тел w. x. L.
usarskich, pancernych, kozackich, tatar-
skich у innych rożnych hybernami rocz-
nemi у pulrocznemi ludzi ubogich wycię-
czyli. A gdy iuż panowie żołnierze do mia-
sta przyiachawszy w gospodach, przez pi-
sarzow swych woyskowych, stancyią nazna-
czą, tedy obżałowani żydzi maia.c swe oka-
zalsze domy dla odprawowania wcześnie
szynków, kożdy swego pana aby w nich
stancyi nie mieli godząc, do ubogich miesz-
czan udaiąc onycli na stanowiska nawodzą
у naprawuią, w czym załuiących miesz-
czan do ostatniego zniszczenia, zubożenia
у rosproszcnia, a siebie przez szynki usta-
wiczne gorzałek у drugich napoiow do
wielkiego bogactwa przywiedli, że aż miesz-
czanie nie tylko żolnierzow, ale у samych
siebie nie mogąc czym sustentować, iedni
domy swe porzuciwszy, a drudzy za marne
im że żydom pieniądze zbywszy, precz
rozwlecz się musieli, a obżałowani co da-
ley rosproscieraiąc się у ostatek miesz-
czan ubogich widząc upadlemi у przez ich
podstępne cliytrosci zniszczonemi, zniewa-
żaią, uciskają у słowy wierze chrzescian-
skiey nieprzystoinenii szkaluią у urągaią.
A co większa nie tylko w dni pospolite,
ale у we dnie święte bez przestanku w

kilkadziesiąt winnicach na kilkaset kotłów
у bań gorzałkę pędząc у oną po rożnych
miastach у miasteczkach rozwożąc у prze-
daiąc, zboża wozami u ludzi wieyskich у
innych tak w rynku, iako у po ulicach
у drogach przeymuiąc, niepuszczaiąc w ry-
nek prowadzić, ogułem zawracaią, ubogim
zaś chrzescianom, którzy iedni czwirtkę,
drudzy pułczwirtki według ubóstwa dla
pożywienia siebie samych chcą kupić, nie
przypuszczała, owszem odpychaią, у kupo-
wać niedopuszczaią. A tak ustawicznie koż-
dycli targów у dni czyniąc, wielką nad-
zwyczay drogość zboża uczynili у czynią.,
w czym ludziom ubogim, trapiąc ich gło-
dem częstokroć, nieznośną krzywda, у od-
ięcie nie tylko chudob, ale у zdrowia czy-
nią.. W czym żałuiące przez takowy ich
obżałowanych zły przewrotny podstemp у
w poczynieniu rożnych przez lat kilka-
naście miastu Pińskiemu różnych różnymi
sposobami krzywd у szkód w wysz mia-
nowanych processach wyrażonych, iako у
potem od żydów podiętych, a w procesie
teraznieyszym mianowanych, protestuiący
magistrat lekko rachuiąc na trzydziescie ty-
sięcy złotych polskich szkód ponoszą.. O co
wszytko iako się wyży pomieniło, у со
ieszcze osobliwie czasu prawa na pomie-
nionych żydów dowiedziono у okazano bę-
dzie, chcąc żałuiące prawem czynić у tego
wszytkiego na pomienionych żydach у
wszelkich maiętnosciach у szkole ich у na
samych osobach dochodzić, tudzież con-
sens ad małe narrata na kapszczyznę
otrzymany kassować, dali ten swoy do
xiąg żałosny zapisać proces.

Нзъ актовой книги Пішскаго гродскаго суда за 1GG8—
lGCfl г., Л» 13020, стр. 25Г>Г>—2557.

К 15.—1669 г. Августа 19.
Жалоба пинскихъ евреевъ на прит сненія,
якобы чинимыя имъ м стнымъ магистратомъ.

Лета отъ нарожепья Сына Божого
тысеча шестьсотъ шестьдесятъ девятого,
месеца Августа деветнадцатого дня.
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На въраде кгродскомъ въ зішиу го-
сподарскомъ Пішскомъ, передо мъноіо
Алексаиъдромъ Вушъковъекимъ, подста-
ростішъ ПІІІІСЕІШЪ, отъ велыгожъиого
его милости пана Яна Кароля Млоцкого
— Пинского, Гельмстского старосты уста-
новъленымъ. Opowiadali, żałowali у solcn-
1Ю w wielkich niepoiednokrotirych krzyw-
dach szkodach swoich NatanChackielewipz,
Boruch Nachmanowicz, Abram Hoszcie-
wiez, Chackiel Lezorowicz у drudzy starsi
żydzi zboru Pińskiego na sławetnych Hry-
ca Haponowicza, Jwana Sinieckicgo, Tro-
iima Ryszkiewicza, Jwana Plawuszkę, Hry-
ca Walewczyca—cały Magistrat miasta J. K.
Mci Pińskiego prawa Magdeburskiego pro-
testowali o tem, iż obżałowane mieszczanie
z dawnych czasów nie szczyrze z protestuią-
eymi w rożnych rzeczach у sprawach idąc,
ale wszytko podstępnie następuiąc na wol-
ności ich żydów, z dawnych czasów od
naiasnieyszych królów ichmew nadano у
uprzywiligiowane, którymi tak w trzeciey
części mieyskicy arędy szynków, napoiow,
miodów, gorzałek у piw, iako toż wcho-
dach za rzeką Strumieniem popasach, bę-
dących, nie mniey A\r przechodzącycli roż-
nych żołnierskich pułków у choragwioy
iako у stancy onych, aby lylko protestujący
kabał, iako do pożytków trzeciey części
należący, trzecia, też część żołnierszczyzny
у wszelakich poborów do miasta należą-
cych dawał, со у naiasnieyszy król Jme
Лап Kazimierz listem swoim warował, gdy-
by pod czas woyny która chorągiew przez
miasto Pinsk przechodziła, tedy żałobliwc
żydzi od stanowisk żołnierskich wolneini
zostawać у tylko przypisnikami rotmistrzom,
alboli chorągwiom directorowi do gospody
iego być mieli, podług wysz poniienionych
przywilejów naiasnieyszych królów ichmew
prolestuiącyni danych у confirmowanych
zachować się mieli, obwarował; osobliwie
tenże obżałowany Magistrat za wielkim swo-
im przez nieprzyjaciela rożnego, iako y
żałobliwych żydów zubożeniem dla porato-
wania samychżo у arędy umyślili у posta-
nowili, stosuiąc się do konsensu króla imci

w roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt dzie-
wiątym w Samborze danego żałobliwym*:

żydom s kapszezyzną gorzałkę arędą w ro-
ku tysiąc sześćset sześćdziesiąt wtorym pu-
ścili, niżli obżałowany Magistrat z iedno-
stayney swey rady у namowy wszytkich
cechmistrzow у mieszczan na tak wielkie
żałujących prawa у wolności następuiąc,
one tłumiąc, gdy żołnierz tak przeiazdem
iako у stantią miasta nawiedzi, tedy obża-.
łowane nie sprawuiąc się podług wolności
onych, aby mogli trzecia, częścią datku od
żydów kontentować, ale zawsze sami przez
się у sług swoich żołnicrzow dla stancyi
w domy żałobłiwycli wprowadzali, że aż
ustawicznie musieli kożdego ciężaru wię-
ksza, połowicę płacić z przymusu, jursdiki
zaś rożne, z których by na pomoc cięża-
rów połowica przychodzić miała, to za sie-
bie zabrali у przyłączyli, a żaluiących od
tego wszytkiego odsączyli, osobno krom
odebrania od protestujących większey na
żołnierza połowicę, sami iuż z kramów ża-
łobliwych u rożnych żydów suknami, korze-
niem, gorzałką, miodem, piwem, botami
tureckimi, skurami na tysąc złotych zabra-
li, у nigdy ni wczym rachuby nie czynili,
a gdy żalobłiwe żydzi у do wielmożnego
imci pana hetmana W. X. L. dla wyprawy
uniwersału na Biała. Ruś za wiadomością,
obżałowanycli żyda swego z niemałym ko-
sztem posyłali, do czego у obżałowane przy-
łożyć mieli, a potem у nic nie dali, do
podwod na żołnierza iako deklaruią nie
przykładaią, tylko obietnicami uwodzą, oso-
bliwie czopowego za dzierżenia żałobłiwych
żydów obżałowane za łat dziesięć z dwuch
części protesluiącym nie zapłacili, to zaś
gdy trafi, konie za rzekę Strumień na brze-
gi dla paszy zapędzić, tedy obżałowane mie-
szczanowie grabią, że aż okupować (lub na-
leżność zalobliwym iesO musza., w czym
też у to nie mnieysza szkoda, że obżałowany
Magistral pod rokiem wysz pomienionym
puściwszy żałobliwym podług consensu kró-
Ja Jegonic. kapszczyzne gorzałczaną, ktorey
żałobliwe będąc pewnymi, banie, kotły, win-
nice pobudowali, lecz obżałowany Magistrat



у w tym zayrząc у idąc zmownie у pod-
stępnie zanieśli kryiomo proces,_ wyciskaiąc
iuż cale у wybiaiąc od wszytkiego żałobli-
wych żydów у roku teraznieyszego tysiąc
sześćsefh sześćdziesiąt dziewiątego rożnych
miesiąci у dni, czyiiij\c na ostatnią ich zgu-
bę, nad przywilegia królów ichmci do są-
dów zadwornych assessorskich wyciągaią,
co czasu prawa z dokumentów у przywi-
legiow naiasnieyszych krolow ichmsci * do-
wiedziono będzie, w czym wszystkim żało-
bliwym prcz kilkanaście lat uczynili szkody
na piętnaście tysięcy złotych polskich, o
które tedy naruszenie przywilegiow kro-
low ichmsci żałuiącym żydom na wolności
służących, o szkody pomienione, o winy
w constytutiach opisane chcąc żalobliwy ka-
hał Piński z obżalowanym Magistratem czy-
nić prawem, ten swoy solenny dali do xiąg
grodu Pińskiego za])isać proces. Што есть
записано.

Язь аїл'оноіі книги Пшіскаго гродскаго суда за 1GG8
—10(3!) г., Л« 13020, стр. 2G-4O—2043.

Ж 16.—1669 г. Августа 2 4
Протестъ Пинскаго магистрата противъ жа-
лобы евреевъ г. Пинска, за чинимыя имъ

якобы прит сненія.

Лета отъ иаро;і;еііыі Сына Божого
тысеча теетьсотъ шестьдесят!» девятого,
меесца Авъгуста двадцать четвертого
дня.

На въраде кгродскомъ въ аамку го-
сподарскоит» Пішъскомъ передо мъною
Алекъсаиъдролъ Бушъковъскпмъ, иодста-
ростимъ Пішскшіъ, отъ велыюжъпого ero
милости пана Яна Кароля Млоцкого,
ПИНСКОГО, Гельмепского старосты уста-
новъленымъ, opowiadali, żałowali, prote-
stowali у reprotestowali się sławetni pan
llrehory Haponowicz, burmistrz, Jwan Sie-
niecki, Trofim ]\yszkiewicz, Jwan Plawusz-
ka, llrehory Walenezyc—гаусу, a Tymo-
іїеу Samotyiewicz у Mikolay Persiutycz—

ławnicy miasta J. K. mci Pińskiego prawa
maydeburskiego SAYoim у wszytkiego mia-
sta imieniem na niewiernych Natana Ohac-
kielewicza, Borucha Nachmanowicza, Ab-
rama Hoszeiewicza, Chackiela Leyzorowi-
cza у drugich żydów kahalu Pińskiego, o
tem, iż pomicnieni żydzi od niemałego czasu
chytrze у przewrotnie z protestantami po-
stępuia.c, wszytkie swoie na to obraeaią
starania, iakoby gurę wziąwszy nad chrzc-
sciany, nad niemi zbytkować, ura.gać się, a
zatym i z ich upadku cieszyć się mogli,
wdarszy się naypierwiey nienależnie w
trzecią część arędy mieyskiey, j)otym npra-
wiwszy ad mała narrata consens u iego
krółewskiey mści, aby arę da mieyska w
kapszczyznę gorzałki na lat piętnaście p.u-
szczona była, do kilkadziesiąt д ішііс na-
budowawszy, gorzałki na kilka seth kotłów
pędzą, tudziesz innych napoiow, miodów,
piwow, niezliczona, moc karczem nabudo-
wawszy, przewroina. chytroscia. swoia. nad
ubogiemi chrzesciany nie tylko w targach,
kupowaniu у przedawaniu rożnych rzeczy
gurę wzięli, ale ieszcze postępując nie szcze-
rze z miastem у magistratem, z którym
wszytkie ciężary zarówno znosić powinni,
unikaiąc tego wszytkiego, widząc stany
Rzpltey w rożnych zatrudnieniach, maiąc
czas pogodny, ludzi ubogich chrzescian
iako mogą. uciskaią. A chca.c iey zlosci y
przewrotnych podstępów swoich uysć y
uniknąć, śmieli у ważyli się zuchwały pro-
ces swoy do xiąg grodskich Pińskich w ro-
ku ninieyszym tysiąc sześćseth sześćdzie-
siąt dziewiątym mca Awgusta dziewiętna-
stego dnia na protestuiących zanieść, już
rożnemi nigdy niebyłemi pomawiaia.c ich
rzeczoma, iuż у do nienależnych sobie in-
teressuiąc się rzeczy, praetensye у należy-
tosci do gruntów, popasów mieyskich у
innych do nich nigdy nienależącycli rzeczy
uzurpuią. A to wszytko czynią, na ucisnie-
nie ubogich chrzescian w mieście Pińskim
pod prawem maydeburskim zostaiąeyeh, o
które praetensię iuż protestuiących rożnych
lat, niscy у dni są dostatecznie na obżalo-
wanycli żydów zaniesione processa, w kto-



— 20 —

геу krzywdzie у urąganiu swoim protestan-
towie ponosząc niemałe skazy у uszczerbki
tak z uymą- pożytków mieyskicli, iako z
utrapieniem ludzi ubogich chcąc u wszel-
kiego z niewiernemi pomienionemi żydami
prawa у sądu prawem czynić, paen у ka-
rania tudziesz у szkód swych na nich do-
chodzić, tę swoią reprotestatią do xiąg za-
])isać. Што есть записано.

ІІзъ актовой книги Пішскаго гродскаго суда за 1G68
—1609 г. Лз 13020, стр. 2G58—!).

Ш 17—1689 г. Сентября 26.
Протестъ ПИНСКИХЪ евреевъ на жалобу Ма-
гистрата за разныя самовольный д йствія

Пинскихъ евреевъ.

Лета отъ пароженя Сына Божого
тысеча • шестьсотъ шестьдесят'!, девятого,
зіесеца Сенътебра двадцать шостого дня.

На враде кгродскомъ въ замку госно-
дарскомъ Пиискомъ, передо мною Але-
ксандромъ Бушъковъскшгь, подстаро-
стішъ Пшіскшгь, отъ вельможъного его
.милости пана Яна Кароля Млоцкого,
Пинъскот, Гельметского старосты уста-
новъленьшъ, za wzięciem pewney wiado-
mości z wyiętego z xiąg grodzkich Piń-
skich widymusem processu przez panów
burmistrzów, raycow, ławników, magistratu
miasta J. Iv. mci Pińskiego na starszych
żydów kahału Pińskiego Notana Ohackic-
lewicza, Bórucha Nachmanowieza, Abrama
Hoszeiewicza, ChackieJa Leyzerowieza у
wszytkich żydów zboru Pińskiego w roku
tysiąc szeseseth sześćdziesiąt trzecim Ла-
nuary siódmego dnia zaniesionego, w kto-
іупі obżałowany magistrat Piński śmieli у
ważyli żałobliwych iako spokoynych w rze-
czach nigdy nie byłych pomawiać, pisząc
w nim niebyłe, a prawie zmyszlone rzeczy,
jakoby żałobliwe żydzi roku niedawno prze-
szłego tysiąc sześć seth sześćdziesiątego około
kiadowisk swoich żydowskich miedzy uli-
cami wał wjsypować, drogi, ulicy, przeiaz-

dy popsować mieli, grunta, płacy dworowe
ścisłe poczynić у pogubić mieli, a to ia-ł

koby od Siwierza, gdzie mienią nieiakieś
kladowiska swoie przed tym byłe, piaski z
ciał ludzkich chrzescianskich zbierać у
urągować, grunta zabierać od wału у
ulice przeiazd zepsować у wału mioyskiego
niemało przyiąć z s trzeciey jakoby
strony miedzy domami mieyskimi wysy-
puiąc swoy wał, doł uczynili у żwir na po-
prawę szkoły у sklepów wozić у przeiazd
zepsować, z czwartej zas strony iako by plac
niemial wszytek zaiąć mieli, chrosty iako-
by bez wiadomości z gruntów nad rzeką
Strumieniem nazwanych brzegów czółnami
na kiłka tysięcy wozów wywieść mieli, co
szyrzey w tym niesprawiedliwym pomow-
nym processie opisano у dołożono icst.
Naprzeciwko takowego niesłusznego, a
prawie potwarnie zmyszlonego processu
protestuiąc, w tak wielkiey niewinności swo-
iey daią sprawę, iż żałobliwy kałiał Piński
ni komu ni w czym nie był winien j żad-
nych buntów nie czynili у z ciał zmar-
łych chrzescianskich w roku tysiąc sześć-
set sześćdziesiątym piasku nic brali, a wa-
łu koło swoich kładowisk lubo cokolwiek
wysypali, jednak swego z placu przy mo-
giłkach będącego, a cudzych placów by
nayumiey nie zajmowali, ulic у przeiaz-
dow nie psowali, gruntów у placów ich
mieskich. dworowych nie zabierali у ni w
czym tego miejsca, gdzie krzyż męki Pan-
skiey przez iclmiciow oycow Jezuitów po-
stawiony, nie ruszyli, a gdjbj żałobliwe
żydzi jaka, krzywdę tam uczynili, toć by
nie panom Magistratu, ale ichnie oycoin
Jezuitom, iako dzierżącym tego, o to pra-
wem czynić przyszło, tak też gruntów, ulic
z kilku stron nie zabierali у przeiazdow
nie psowali, dołów żadnych nie czynili,
żwiru na poprawę szkoły ani sklepów nie.
brali у kryiomie nie wozili, ale szkoła ja-
ko po spaleniu nieprzyiacielskim у teraz z
sklepami ogorzała zosfaie, clirostu iako mie-
nia, na parkan z za rzeki Strumienia nie
wozili, lowuszek rybnych nie psowali, sia-
nożęci w niwecz nie obracali, końmi nie



— 21 —

napędzali, około szkoły żadnego rynh
czynili у targów nie czynią, tylko iak(

nku nie
y у g y ą , y ko zwy-

czay że* żydówek dwucli abo trzech z oba-
rzankami lub z chlebem, ale więcey mie-
szczanek z chlebem, z obarzankami, z kru-
pami na Zydowskiey ulicy у wszędzie po
mieście у po rożnych ulicach siedzą у tar-
guią, tedy to nie za żałobliwych pozwole-
niem, ale za pozwoleniem obżałowanych
panów JBurmistrow, od których że oni sa-
mi tak od żydówek, iako od chrzescianek
stolcowe odbieraią y, iako w inszycli mia-
stach, л ulicach kramów nie budowali,
studni ni iakiey mieyskiey nic zagradzali,
chiba swoie w dworach maiąc, placów
dwornych у niiakicli nie zabierali, domów
na czudzych placach nie budowali, chiba
na swoich kupnych, lubo na niektórych
placach mieskich pod prawem maydebur-
skim będących budowali, prowentow za-
mieyskicli ni w czym nic naruszali, wagi
у woskoboyni nie rugowali, boć onę na
swoich mieyscach zostaią у nic na ulicach
Żydowskich stoią, targowego mieyskicgo
nic biorą, у nie należą, pomiarne zawsze у
co rok oddaią, co czasu prawa będzie do-
wiedziono, z domów zaś mieszkalnych, z
budek rynkowych, które za wiadomością,
obżalowanego magistratu przy kramach po-
budowane, zawsze magistratowi tak od kra-
mów, iako у od budek oddawali у teraz
oddaią, gorzałki z szpichlerza mieyskiego
nigdy im potrzebę kalialową nie brali,. ale
ieszcze obżalowany magislrat u rożnych
kupców żydów na swoie potrzebę za nie-
małe summy pozabierali у nigdy 'trzeeiey
części arędy у żołnierskich wydatków, ia-
koby do miasta, nie dawali, za*które część
trzecia, arędy zawsze należące pieniądze
płacili у na wszelakie wydatki żołnierskie
у inne podaczki żałuiący kaliał większa,
część za przymuszeniem płaci, ale to oni
unikaiąc przez samych żałuiąeym żydom
tak w trzeciey części arędy, iako у w kap-
szczyznie podzialanych krzywd, szkód ta-
kowy niesprawiedliwy, zmyszłony, zanieśli
proces, o kiory niesłusznie zaniesiony po-
twarzny, o podstemp у o szkody w praw-

nych expensach podięte złotych trzysta
piędziesiąt, chcąc o to wszytko czynić pra-
wem, a swoie niewinność pokazać, na ten
czas dali ten swoy żałosny reproces у ża-
łobę do xiąg grodzkich Pińskich zapisać.
Што есть записано.

Пзъ актовоіі книги Пинскаго гродскаго суда за 1CG3
—1660 г. Xi 13020, стр, 2783-278Г).

18—1689 г. Сентября 28.
Протестъ Пинскихъ евреевъ ни жалобу Пин-
скаго магистрата о разныхъ незаконныхъ

д йствіяхъ евреевъ.

Лета отъ нарожеші Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ шестьдесятъ девятого,
месеца Сенътсбра двадцать шостого дня.

Ба враде кгродскомъ въ замку госпо-
дарскомъ Пішскомъ, передо мною Але-
ксандромъБушъковъскіімъ,иодстаростимт>
ІІішскіпгь, отъ вельможъного его милости
нана Яна Кароля Млоцкого, Пинского,
Гельмстского старосты установленымъ,
za wzięciem z przestrogi niektórych ludzi
у z wyiętego z xiąg grodzkich Pińskich wi-
dimusem przez panów burmistrzów, ray-
cow, ławników całego Magistratu, także
pospólstwo cechowe mieszczanie miasta
J. K, mci Pińskiego w roku tysiąc sześć-
seth sześćdziesiąt trzecim January siódme-
go dnia na kahat Piński starszych żydów
Ńotana (Jhackielewicza, Borucha JNTachma-
nowicza, Abrama lloszeiewicza, Chackiela
Leyzorowicza, Jakuba Ahronowicza I>el-
czycza zaniesionego processu wiadomości,
w którym piszą., iakoby żałuiący kaliał mieli
na przyAvileia od naiasnieyszycłi krolow
ichmew miastu Pińskiemu na arędę gorzał-
czanę, miodowa.. ]ńwna. у inne prowenta
dane, a żałuia.cyni kaliału Pińskiego nic by
w tym należeć nie miało, у by też tenże
kabał miał czas upatrzyć, gdy w Panu Bo-
gu zeszły iasnie oświecony xiąże iegomosć
pan kanclerz wielki W. X. L. starosta

iak naieżdzał na staro-Pinski ieszcze
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stwo Pińskie, na ten by czas uciekszy
się, aby mogli mieć w arędzie trzecią
część, która, by trzecią część tylko do
żywota xiązencia iegomć otrzymali, у iako-
by po wtrąceniu nienależnie w te dochody
arędowne у część trzecią, у о tym iakoby
polaiemne zcliadzki у skryte rady swoie
miewali, żeby iakowy podstęp pod miastem
у oszukanie uczynić mogli, sposobów wy-
naydywali у przypisuiąc czas ])ogodny pod
czas zruginowania miasta Pińskiego w roku
tysiąc sześćseth czterdziestym ósmym ia-
koby żalobliwi żydzi miasta Pińskiego ze
wszytkiemi skarbami swemi z miasta ma-
chać у w całości zostawać mieli, a im ża-
łobliwym sairrym tylko mieszczanom miasta
Pińskiego wszelakie dostatki у skarby za-
brać nieprzyiaciel miał, wszak у żalobliwi
żydzi miasta Pińskiego z nieprzyiacielem
hołdowania namowy nie czynili у zdrayca-
mi królom, panom у całey Rzptey nigdy
nie byli' v nic są, ale iako naywieksze v
niewypowiedziane męki у morderstwa od
nieprzyjaciela Kzptey nad inne narody po-
nosili у ponoszą., a przybywszy na pogorze-
liska od gruntów sobie nienależnych odża-
łowanych mieszczan odciskać у one sobie
bezprawnie przywłaszczać mieli, długi nie-
sprawiedliwie nabywać у ich do prawa po-
ciągaiąc, ciemiężyć, za których iakoby przy-
czyno у naciskiem pod rożne jurzdylu mie-
szczanie rozwlec się musieli. A potem gdy
w roku tysiąc sześćseth sześćdziesiątym
jMoskal z Kozakiem znowu miasto Pinsk
spalili, w tym czasie u szczęśliwie resi-
duiącego króla Jegomsci Jana Kazimierza
w Samborze jako by mieli żałuiący kahał
bez woli у wiadomości obżałowanego Ma-
gistratu у całego pospólstwa do króla imsci
suplikował у konsens na skapszczyznę
otrzymał у żydom by po rożnych wsiach
słody robiąc rozdawać, a gorzałkę by kry-
iomo od nich ódbieraiąc, pokątnie szynko-
wać, banie у kotły w winnicach mieć у
oneini gorzałki kurzyć zaczęli у tak iakoby
przez żałuiących do zguby przyszli у w
szkody na osm tysięcy złotych odnieść mieli,
co szyrzey w tym zmyszlonym, niesprawie-

dliwym procesie iest opisano у dołożono.
Naprzeciwko którego takowego processii*
żałobliwy kahał Piński reprotestuiąc, a.
oraz у protestuiąc o niewinności swoiey
daią sprawę, że nigdy reprotestuiące na
przywileia od krolow ichnicw miastu Piń-
skiemu nadane nie następowali, w arędzie
у wszelkich prowentach krzywdy nie czy-
nili, ale obżałowany Magistrat Piński nie-
słusznie to opisał, iakoby bez wiadomości
ich mieli trzymać, tedy nie bez wiadomości
у nie darmo, ale za własnym ich magi-
stratowym listem dobrowolnym do trzeciey
części przypuszczeniem, a przez хсіа іе-
gomosci pana kanclerza wielkiego W. X.
Lit. starosty Pińskiego, w roku tysiąc szesc-
seth trzydziestym wlorym potwierdzono,
takż у przywileiem króla pana naszego mi-
łościwego confirmowano trzymaiąc, po pierw-
szym zas ruginowaniu miasta Pińska od
nieprzyjaciela, gruntów mieyskich żałobliwy
kahał nie zabierał, bo do onych nie nale-
żał, obligow, ccrogralbw у praw niiakich
ni u kogo nie nabywali, ale kto komu byt
winien, toć kożdego czasu pokutować mu-
si у ieszcze w roku tysiąc sześćseth pięć-
dziesiąt siódmym do trzeciey części arędy
wiecznemi czasy przypuściwszy у summe
za arędę do wielmożnego iego mości pana
na on czas starosty Pińskiego spoinie z
Magistratem oddawali у w roku tysiąc
sześćseth sześćdziesiątym, przez Moskwę у
Kozaków po spaleniu miasta, wszelkie ich
maiętnosci у domy, ale tamże у żalobliwego
kalialu samey szkoły у wszytkich żydów
dobra у przywilegia od naiasnieyszych kro-
low ichmew pogorzeli, o czym są zaniesione
osobliwe processa, zmiankuią zaś że у
consens u króla iego mości Jana Kazimierza
na skapszczyznę w Samborze wyprawili,
toć nie bez wiadomości, ale z całą obżało-
wanego Magistratu у pospólstwa tego mia-
sta wiadomością. Na ostatek у listem w
roku tysiąc sześćseth sześćdziesiąt wtoryni
danym, o czym czasu prawa szyrzey z pro-
duktu za pokazaniem prawnych przez ży-
dów Pińskich documentow pokaże, ale to
wszytko obżałowany Magistrat następuiąc
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na przywileia ich kahałowi Pińskiemu od
naiasnieyszych kroi o w ichmcw nadane, a
wyciskaiąc z trzecioy części arędy у pu-
szczoney skapszczyzny, przywodząc tylko do
szkód у niemałych utrat, takowy zanieśli
zmyszlony у niesłuszny proces, w czym
szkoduiąc żałuiący kahał, teraz świeżo za
tym przez Magistrat Piński uroszczonym
postompkiem prawnym у pociąganiem do
nienależnych sądów," na którą sprawę zło-
tych trzysta spendować musieli. Chcąc te-
dy o takowy niesłuszny proces czynie pra-
wom, win prawnych у szkód swoich za
niesłusznym do sądu na Koronatią pozwa-
niem у (Іо nic małych szkód przywiedzie-
niem, na całym magistracie miasta Piń-
skiego у wszytkim pospólstwie dochodzić,
tę żałosna, swoią żałobę у reprotestacią do
xiąg grodzkich Pińskich zapisać dali. ІПто
есть записано.

Пзъ актовом книги Пннскаго гродскаго суда за 1GGS
—1GGO г., Л° 13020, стр. 278Г)—27S3.

«No 19—1669 г. Сентября 30.
Жалоба Боруха Мордухаевича и Геси Лей-
зоровны на Вацлава Дубискаго, который по-
боями и тюремныгйъ заключеніемъ вынудилъ

у нихъ вексель.

Лота. отт> нароженыі Сына Божого
тысеча шестьсот']» шестьдесят'!» девятого,
м еяца Сепътебра тридцатого дня.

На ііърадс кгродеко.мъ пъ замку гос-
подарскош, Нпнскомъ, передо мною Алекъ-
санъдромъ Бунгьковъскпмъ, подстарое-
тішъ Пішскимъ, отт» «сльможъпого его
милости пана Яна Кароля Млоцкого,
Пинского, Рсльметского старосты уста-
ноиъленымъ, opowiadali, żałowali у sole-
niter się w wielkiey krzywdzie nieznosney
szkodzie, biciu, więzieniu swoim płaczliwie
•protestowali Borucli Morduchaiewicz y
•Geysia Leyzorowna, żyd у żydówka Pińskie,
małżąkowie, na iegomosci pana Węclawa
Pjubiskiego przed tem bywszego nainies-

nika prowentowego oekonomiey Pinskicy
na iegom. o tem, iż gdy w przeszłych nie-
dawno latach żałobiiwe zostali za trzeci
snop złotych sześćdziesiąt winni, który ten
dług W3'płacaiąc obżałowanemu oddali zło-
tych dwadzieścia у dwa polskich, a o resztę'
do słusznego czasu upraszali, niżli obżało-
wany iegomosć t}'m nie kontentuiąc. a szu-
kaiąc rożnych sposobów, aby mógł tym
swoią wola. spełnić, upatrzywszy czas po
tem. gdy żałobliwy Borucli po swoich po-
trzebach gospodarskich roku teraznieyszego
tysiąc szeseseth szcscdziesia.t dziewiątego
roku w Nowoszycach był, tedy obżałowany,
dnia szesnastego msca Septembra, bez wia-
domości urzędowcy naszedszy mocno gwał-
tem z czeladzią, swoią na dom żałobliwego
Borucha л mieście Pińskim będący, gdzie
samego żałobliwego nie zastawszy, tylko
samą żalobliwą Geysię, gwałtem wziąwszy
oną, biiąc, morduiąc, przez rynek prowa-
dziwszy aż do samego zamku Pińskiego, w
turnię osadziwszy, trzy dni ciemiężył, a po-
tem za przyczyną niektórych ludzi została
wolna. A mało na tym maiąc, w tymże
roku miesiąca Septembra dziewiętnastego
dnia, gdy żałobliwy Borucli nie wiedząc o
takowym przez obżałowanego malżąki ża-
łobliwego więzienie, do miasta J. Jv. mci
Pińska przybywszy szedł w rynek miasta
Pińskiego, tamże obżałowany insperacie
przypadszy. żałobliwego Borucha z czeladzią
у chłopami także gwałtem wziąwszy do
gospody swey domu pana Aleksandra
Drozdowicza zaprowadziwszy, a tam onego
związawszy, do majętności Dostoiewa za-
prowadziwszy, już tam przepomniawszy bo-
iazni Bożcy у srogosci prawa pospolitego,
powtórnie nad żalobliwym bez wszelkiey
litości czyniąc morderstwo, kazał boty zrzu-
cać у na gole nogi kaydany włożyć у w
onycli cały tydzień głodem trapił, przynni-
szaiąc aby al)O olilig na dziewięćdziesiąt
złotych dal, alboli dom na gospodę iego u
Drozdowicza nabyty zamienił, na które tak
wielkie więzienie niemal wszyscy z dworu
iegomosci pana Wojciecha Żeleńskiego, cho-
rążego powiatu Pińskiego, patrząc lameto-
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wali, y tak żałobliwe musieli dać obżało-
wanemu na dziewięćdziesiąt złotych oblig,
do którego bacząc у sam iegomosć pan
chorąży czynił nad żałobliwymi commise-
ratią podpisać raczył ręką у aż żalobliwy
ledwo został roskowanym. O które tedy
podwakrotne obodwuch żałobliwych bicie,
więzienie, w okowach trzymanie, obligu na
dziewięćdziesiąt złotych wymuszenie, o szko-
dy, których ponoszą z sto złotych polskich,
tudziesz o paeny prawne chcąc z obżało-
wairym iegomsc czynić prawem, ten ża-
łosny proces dali do xiąg grodu Pińskiego
zapisać. Пры которомъ оповеданыо етавъ-
шы очевисто Николай Малыщыцкпй, ене-
ралъ повету Пинского, квитъ своп реля-
цыиный до книгъ кгродскихъ Ппнскихъ
созналъ тыми словы: J a niżey na podpisie
mianowany ienerał i. k. mći powiatu Piń-
skiego, zeznawam tym moim rellacynym
kwitem, iż teraznieyszego tysiąc szeseseth
sześćdziesiąt dziewiątego roku mca Sep-
tembra dwudziestego siódmego dnia, z stro-
ną szlachtą panami Stephanem у Janem
Kozlakowskimi, z którymi tu w mieście
Pińskim w gospodzie ich oglądałem na
JBoruchu Mordiichaiewiczu na nogach razy
krwawe, pieca .pobite, także у na żenię iego
Gęsi Leyzerownie po plecach, po rękach
pobite razy, mianowali to że pan Dubiski
bezprawnie wprzódy samą ułapiwszy zbił,
więził, a potem у samego przyniowszy,
związawszy do maiętnosci Dostoiewa za-
prowadziwszy, okowawszy tydzień więził, aż
oblig na dziewięćdziesiąt złotych wymusił
sposobem w procesie mianowanym, co mną
jenerałem świadczył, у ja jenerał iakom
był widział, tedy w te reliatią spisawszy
przy pieczęciach s podpisem mey rękiwy-
daię у do xiąg grodzkich Pińskich przy-
znawam. ]\1иколай Малыщыцкий енералъ.
Которое оиоведанье и енеральское со-
знанье до книгъ кгродскихъ Пинскихъ
есть уписано.

Нзъ актовой книги Иимскаго гродскаго суда за 1GC8—
1GCJ г. Л*2 13020, стр. 270С—8.

№ 20.—1669 г. Ноября 15.
Привилегія короля Михаила, подтверждающая
н которыя права и вольности, пожалованный

евреямъ его предшественниками.

Лета О'гь нароженья Сына Божого
тысеча шестьсотъ сеыьдесятого, ы сеца
Февраля дванадцатаго дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Виленскомъ, передо мною Петромъ Рудо-
миною Дусяцкимъ—старостою Стародуб-
скимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, ио-
стаиовпвшисе очевисто жидъ Мсеръ Яку-
бовичъ—школьнпкъ школы Биленской,
подалъ лиетъ иривнлей его королевское
милости, съ канцелярій великого князтва
Литовского выданьш, на речъ въ немъ ни-
жей помененую жидомъ места Биленского
служачій и належачій, нросилъ, абы тотъ
лиетъ его королевское милости былъ до
кішгъ кгродскихъ Виленскихъ актико-
ваіП), принять и уписанъ, который уни-
суючи у книги слово до слова такъ се
въ собе маетъ. Michał z Bożey łaski król
Polski etc, Oznaymuiemy tym listem na-
szym, komu by o tem wiedzieć należało;
pokładany był przed nami przywiley par-
gaminowy, ręką naiasnieyszego króla J mci
Jana Kazimierza—antecessora naszego, pod-
pisany у pieczęcią wielka, W. X. Lit. za-
pieczętowany, żydom wileńskim służący, у
doniesiona nam iest prośba imieniem tych
żydów wileńskich, abyśmy takowy przywi-
ley mocą. у powagą nasza, królewską we
wszytkicli onego punktach, klawzulach у
artykułach zmocnili, stwierdzili у retilico-
wali, który słowo w słowo wpisuiąc, tak
się w sobie ma: Jan Kazimierz z Bożey
laski król polski ctc. Oznaymuiemy tym
listem naszym, komu to wiedzieć należy,
iż na seymie teraznieyszym szczęśliwcy ko-
ronacyey naszej wnieśli do nas przez sup-
likę swa. żydzi wileńscy, Abram Łazaro-
wicz, Moyżesz Naftalewicz, swoim у wszyst-
kich żydów zboru wileńskiego imieniem
prośbę, abyśmy im prawa, przywileie, res-
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krypta y listy od świętey pamięci króla
Jmci Władysława czwartego, pana brata
naszego miłościwie nadane у służące, mo-
cą у powagą naszą approbowali, reassu-
mowali у utwierdzili, pokładane д іес były
przed nami autentice od tychże żydów wi-
leńskich: naprzód przywilcy króla Jmci
pana brata naszego, pod datą w Krakowie
na seymie koronacijnym, dnia dwudzieste-
go _ piątego, mca Lutego, roku pańskiego
tysiąc sześćset trzydziestego, ex(ractem z
xiąg kancellaryey wielkiego xięstwa Li-
tewskiego mnicyszey autentice.wyięty, na
zmurowanie bożnice na ulicy Żydowskicy,
na tym że placu, gdzie stara bożnica
drzewiana stalą, względem bespieczenstwa
у warownosci od ognia, z dokładem, aby
wierzch iey nad' kamienice nie był wyszły
у żadnego w apparentiey swcy do kościo-
łów у cerkwi podobieństwa w sobie nie-
miala, zatem na wolne teyżc bożnice bez
wszelkiey ni od kogo przeszkody używanie
dany. Dnu/i yrzywiłey originalny, s podpi-
sem ręki J. K. mci pana brata naszego, z
pieczęcią mnieyszą w. x. Lit. w dacie te-
goż roku tysiąc sześćset trzydziestego trze-
ciego, inca Scptembra ósmego dnia, w nim
opisano у deklarowano iest, aby podczas
sądów trybunalskich od* marszałków, di-
rcktorow koła trybunalskiego, tak też pod
bytność nasze królewską, od wielmożnych
marszałków у sędziów ich nowe iake схас-
ti_e na żydy wkładane nic były, у przez
niesłuszne podatki uciążenia im się nie
działo. Dołożono у <0, 'aby od rzeziiików
żydowskich wileńskich, którzy mięso w iat-
kach przed bożnica, przedaią, bydłem, mię-
sem, pieniędzmi у żadną rzeczą, także od
towarów, in genere wszytkich, któremi
kolwiek żydzi wileńscy podług praw swych
handlować у targować będą, żadne podatki
brane у wyciągane nie były. Trzeci przy-
wiloy ex(rac(em z xiąg kancellaryey w. x.
Lit. nmieyszey, daty roku Pańskiego tysiąc
sześćset trzydziestego czwartego, dnia trze-
ciego mca Lipca, pewne рішкіа у warunki
w sobie maiący, z których ten iest nay-
pierwszy, iż z kamienie у domów w Wil-

nie przez dekret króla Jmci swiętey pa-
mięci, miedzy żydami a miastem Wileń-
skim w roku tysiąc sześćset trzydziestym
trzecim, mca Lipca dwudziestego szóstego
dnia ferowany, do skupienia naznaczonych,
żadnych podatków у powinności czynić у
pełnić nie maią, tylko według tegoż de-
kretu summę w nim opisana, co rok od-
dawać powinni będą.. Czuwły^ reserypt, s
podpisem ręki J. К mci у pieczęcią, w. x.
Lit. mnieyszą, do maystratu micyskiego
wileńskiego pod rokiem tysiąc sześćset
czterdziestym wtórym, mca Maia dwudzie-
stego piątego dnia wyniesiony, aby szala-
rzom albo prowizorom szpitala Swicntey
Tróycy, na moście murowanym, ponieważ
się żydzi na każdą poprawę у budynek
mostu szpitalnego znaczirym datkiem przy-
kładaią, aby gdy umarłych przez most do
kopiszcza swego prowadzą, wrót zamykać
y_ żadnych pieniędzy wyciągać nic kazali у
nie dopuszczali, ale ich podług listów у kwi-
tów swych dawnych nienarusznie zacho-
wali. Piały reskrypt ręką J. K. mci pod-
pisany у s pieczęcią w. x. Lit. mnieyszą.
do tegoż maystratu mieyskiego wileńskiego,
w dacie roku tysiąc sześćset czterdziestego
siódmego, mca Maia siedmnastego dnia
otrzymany, którym J. K. mść serio napo-
mina, aby żydów wileńskich przy zwyczay-
ney (juocie na poprawę у budynek mostu
murowanego, od nich idącey, według pierw-
szego rescriptu у quitów swoich niepo-
glądaiąc na list przez wielebnego proboszcza
kościoła Świętey Tróycy poślednią datą
wyniesiony, zachpwali, a iako wolnego
przechodzenia tak у prowadzieniaciał zmar-
łych do kopiszcz przez most murowany
niezabraniali у nikomu bronić niedopu-
szczali. Na osłafcl: pokładane przed nami
byli różne listy, rescripfa tymże żydom
wileńskim od J. K. mści swiętey pamięci
pana brata naszego, w różnych sprawach у
różnemi czasy dane. My tedy Jan Kazi-
mierz, król, za intercessyą niektórych pa-
nów rad у urzędników naszych dwornych,
przywileia у rescripta swiętey pamięci króla
Jmci pana brata naszego, wyżey speci-

•i



ficowane y insze wszytkie, któreby słusznie
у prawnie otrzymane były, we wszelakich
contentach, warunkach, clausulach у pa-
ragrafach, iakoby tu słowo w słowo infe-
rowane były, przy swey mocy zupełney
wadze zachowuiąc, autoritate nostra regia
approbiuemy, reassumuiemy, stwierdzamy
у zmacniamy na wieczne czasy, na co dla
lepszey wiary ręką się naszą podpisawszy,
pieczęć W. X. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy.
Pisań w Krakowie na seymie szczęśliwey
koronatiey naszey, dnia dziewiątego mca
Lutego, roku Pańskiego tysiąc sześćset
czterdziestego piątego, panowania królestw
naszych polskiego у szwedzkiego, pierwszego
roku. U tego przywileiu podpisy rąk temi
słowy: Joannes Ćazimirus rex. Franciszek
Hałkowski—referendarz у pisarz W. X.
Lit. My tedy Michał król do prośby
takowey Łazarza Dawidowicza у Salimona
Jakubowicza starszych żydów у wszyt-
kiego zboru wileńskiego do nas wnie-
sioney, iako słuszney, łaskawie się skło-
niwszy, zwysz inferowany przywilcy we
wszystldch onego punctach, contentach,
warunkach, condiciach, tudziesz osobliwy
przywiley pargaminowy świętey pamięci
króla imci Władysława czwartego, sub tem-
pus hostilitatis trochę od wierzchu poni-
szczony i s pieczęci odarty, zawieraiąey w
sobie у confirmuiący dekrety rozmaite
przez wielebnego niegdy w Bogu dziesią-
tego Abraliama Woynę, biskupa Wileńskiego,
iasnie wielmożnego Krzysztopha Radziwiła
woiewody wileńskiego, hetmana W. X.
Lit. wielmożnych Mikołaia z Cieclia-
nowca Kiszki woiewody mscislawskiego,
Albrychta Stanisława Radziwiła canclerza
W. X. Lit. Stepliana Paca podkanclerzcgo
W. K. Lit komisarzow od kr. imsci mie-
dzy żydami a maystratem у pospólstwem
wileńskim na uspokoienie rożnych preten-
syi zesłanych, pod datą w Wilne dnia trze-
ciego, mca Września, roku Pańskiego tysiąc
sześćset trzydziestego szóstego ferowany у
uczyniony, który tu iakoby słowo w słowo
pisany był dc plenitudine iuris et potesta-
tis nostrae regiae appr.obuiemy у przy po-

winney mocy у władzy zostawuiemy у za-
chowuiemy; na co dla lepszey wiary ręką •
sie naszą podpisawszy pieczęć W. X. Lit.
przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Krakowie,
na seymie walnym szczęśliwey koronatiey
naszey, dnia piętnastego mca Nowembra, ro-
ku pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt
dziewiątego, panowania naszego pierwszego
roku. У того привилею листу его коро-
левское милости конфирдіаційиого жидомъ
места Виленского служачимъ, при печа-
ти великой великого князтваЛитовского
подписъ руки наяснейшого короля его
милости пана нашого милостивого тыми
словы: Michał król и подъ тымъ подпи-
сомъ другш подпись руки его милости
пана писара великого князтва Литовского
въ тые слова: Walerian Stanisław Judi-
cki—archidiakon Wileński, pisarz W. X.
Lit. Который тотъ привіілей за поданьемъ
до актъ черезъ особу верху помененую
естъ до кішгъ кгродскихъ Виленскихъ
актыковант>, принять и уписанъ.

Изъ связки документовъ Вилонспаго гродскаго суда
№ 4709, за 1588—1684 г.

21.—1669 г. Декабря Ł
Привилегія короля польскаго Михаила, до-
зволяющая Виленскимъ евреямъ арендовать
дома подъ корчмы въ разныхъ частяхъ города.

Лета отъ нароженья Сына Болсого ты-
сеча шестьсотъ семдесятого, м сеца Фе-
враля дванадцятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Виленскомъ, передо мною Петромъ Рудо-
миною Дусяцкимъ, старостою Староду-
бовскнмъ, подвоеводимт. Виленскимъ, по-
становившисе очевисто жидъ Мееръ
Якубовичъ, школышкъ школы Вилен-
ской, нокладалъ и до акт'ь книгъ кгрод-
скихь Виленскихъ подалъ лист'ь реск-
ринтъ его королевское милости, съ кан-
целярій великого князтва Литовского ны-
даный, на речъ въ нимъ нил;ей иомене-
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нуіо, жпдоыъ места Вііленского служачій
и належачій и просилъ, абы тотъ листь
рескриптъ его королевское милости быль
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ актп-
кованъ, принять и уписанъ, который
уписуючи у книги слово до слова такъ
се въ собе маетъ: jNIichał z Bożey łaski
król polski, etc. Oznaymuiemy tym listem
rescriptem naszym, komu (o wiedzieć na-
leży, iż pokładany był przed namirescript
króla imci Jana Kazimierza, antecessora
naszego, na papierze pisany, ręką tegoż
króla imci podpisany у pieczęcią mnieyszą
W. X. Lit. przyciśniemy, cały, zupełny у
niwczym niepodcyrzany, żydom wileńskim
na wolne w różnych iurysdykach respe-
ctem ulic у kamienic ich zruinowania, za
naymem pomieszkania у napoiów różnych
szynkowanie, dc data w Warszawie, dnia
dwudziestego pierwszego, mca Julii roku
pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt
pierwszego, prosząc nas, abyśmy ten re-
script króla imci, antecessora naszego, nie-
tylko powagą nasza, stwierdzili, ale też res-
pectem tak cięszkich na żydy wileńskie у
na wszytkie państw naszych poddane cza-
sów dalszego im respectem tego pomiesz-
kania w różnych ulicach у domach, krom
ulic im naznaczonych, prorogowali у daley
frysztu użyczyli, do którey ich supliki у
panów rad naszych za niemi wniesioney
prożby łaskawie przycłiylaiąc się у na teraź-
niejsze czasy respect maiąc, iako list у
rescript króla imci antecessora naszego, in
omnibus punetis et elausulis, tak iakoby tu
de verbo ad verbum był wpisany, authori-
tate lioslra regia stwierdzamy, zmacniami
у approbuiemy, tak na tę wolność, lub na
też wolność żydom wileńskim najmowania
mieszkania у wszelakich trunkowy napoiów
szynkowania w ulicach у domach różnych
iurysdik, po expirowaniu lat od króla imci
Jana Kazimierza, antecessora naszego, onym
nadanych, na dwanaście lat dcnovo pozwa-
lamy у wolność nadaiemy, chcąc mieć у
przykazuiąc szlachetnemu magistratowi wi-
leńskiemu, aby pomienionych żydów wi-
leńskich przy tym naszym wolności nada-

niu spokojnie zachowali. W drugim punk-
cie ciż żydzi wileńscy przy instantiey у
przyczynie panów rad naszych pokornie
nam suplikowali у dekret relacyiny za króla
imci świętey pamięci Władysława Czwar-
tego, antecessora naszego, w sprawie mie-
dzy szlachetnym magistratem wileńskim, a
tymiż żydami wileńskimi w różnych ma-
teryach, punktach у clausulach, pod datą
roku pańskiego tysiąc sześćset piędziesiąt
czwartego roku, mca Becembra szesnastego
dnia ferowany, pokładali, w którym iż po-
mienionym żydom respectem nieskupionyeh
placów, domów у kamienic w ulicach im
wydzielonych, ś. pamięci król imci Wła-
dysław Czwarty frysztu do skupienia tych
kamienic у czasu do lat dwudziestu pięciu
udzielić był raczył; a że per calamiiatem
modernam temporum у względem tego, że
Wilno samo lat kilka w ręku nieprzyiaciel-
skich pod Moskwą zostawało, a żydzi po
różnych mieyscach у miastach tułać się
musieli у tych lat sobie naznaczonych in-
possesione niebyli, więc że у tcrazpo wró-
ciwszy się do Wilna ze wszystkiej) swoich for-
tun у substancyi będąc obnażeni у wyzuci,
nie tylko skupieniu kamienic, w ulicach
sobie naznaczonych, sufficere nie mogą, ale
у swoich reparare a pobudować nie maią
zaco, przeto za instantią panów rad, za po-
micnionemi żydami wniesioną у na samą
słuszność respect maiąc, pomienionym ży-
dom Wileńskim do skupienia tych kamie-
nic, które oni w ulicah sobie naznaczo-
nych, skupić ргас іа taxa powinni, czasu
u frysztu do lat dwudziestu, nierozdzielnie
po sobie idących, miłosiernie udzielamy у
proroguiemy, a tym czasem żydom w in-
szych ulicach, póki tych kamienic nie sku-
pią, licite et libere mieszkać dopuszczamy
у pozwalamy; to iednak waruiemy, aby in hoc
spatio koniecznie żydzi o skupienie kamie-
nic w ulicach sobie wydzielonych starali się,
a urząd zamkowy у mieyski possesores
kamienic ргае іае taxa do przedania ży-
dom kamienic urgere у przywodzić powi-
nien będzie. Który to nasz reseript dla
lepszey powagi, pewności у wiary ręka. na-
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szą podpisawszy, pieczęcią wielkiego xię-
stwa Litewskiego stwierdzić у roborować
rozkazaliśmy. l)an w Krakowie dnia czwar-
tego, mca Decembra roku pańskiego ty-
siąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego, pa-
nowania naszego pierwszego roku. У того
листу при печати великого князства Ли-
товского притисненої! подпись руки иаяс-
нейшого короля его .милости, пана на-
шого милостивого, тыми словы: Michał
król, а иодъ тымъ подпнсомъ другій под-
шісъ руки въ Боз велебного его мило-
сти ксендза ішсара великого князства
Литовского въ тые слова: Walerian Stani-
sław Judycki, archidiiakon Wileński, pisarz
wielkiego xięstwa Litewskiego. Который
тотъ листъ за поданьемъ до актъ черезъ
особу верху ііомененую есть до кннгъ
кгродскихъ Вилеискііхъ актыкованъ, при-
нятъ и уиисапъ.

Пзъ связки докуліснтовъ Віглснскаго гродскаго суда
Л» -1701), за 1583—1084 г.

Jfo 22.—1889 г. Декабря 4

Привилегія короля Михаила, дозволяющая
Виленскимъ евреямъ разносить и продавать

разные товары независимо отъ цеха.

Лета отъ нарожепья Сына Божого
тысеча шестьсотъ семдесятого, месеца
Февраля двадцатого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Внленскомъ передо мною Петромъ Ру-
домшіою Дусяцкимъ, старостою Стародуб-
скшіъ, подвоеводимъ Виленскимъ, поста-
новившіісе очевисто жндъ Мееръ Яку-
бовичъ, школышкъ школы Виленское, по-
кладалъ и до актъ книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ подалъ листъ рескрипті, его
королевское милости, съ канцелярій ве-
ликого князства Литовского выданый жи-
домъ места Виленского, до магистрату
ц лого места Вилеиского писаный на речъ
въ немъ иижей номеиепую, иросечи, абы
тотъ листъ былъ до киигъ кгродскнхъ

Впленскихъ актикованъ, принять и упи-
санъ, который уписуючи у книги слово.,
до слова такъ се въ соб маетъ: iMichał
z Bożey łaski król polski etc. Uro-
dzonemu woytowi у secretarzowi naszemu,
szlachetnym burmistrom, raycom, ławni-
kom у wszytkiemu maystratowi, tudziesz
у communitali miasta naszego Wilna, wier-
nie nam miłym, łaskę naszą królewską.
Urodzony, szlachetni, wiernie nam mili!
Supplikowali nam żydzi wileńscy we dwu
punktach, wpierwszym: iż oni mimo pra-
wa, przywileia, rescripta, sobie od naiaś-
nieyszych królów imci, antecessorów na-
szych, nadane у postanowienie ordynacji
commissarskich, gdzie im wszelkiemi to-
warami, mianowicie futrami nowemi ysta-
remi, sukniami gotowemi у różnemi fan-
tami, nosząc ie po rynku у ulicach prze-
dawać у handlować dozwolono у dopusz-
czono, tudziesz rzemiosła te, których ce-
chów w Wilnie na ówczas niebylo, iako to
kusznierski, szmuklerski у szklarski, per
expressum robić i onemi handlować po-
zwolono, a teraz w tjrm wszytkim od niektó-
rych tak z cechów, iako у kupców prze-
szkody у grabieże cierpią у ponoszą, przeto
my, stosuiąc się do praw, przywileiów res-
criptów у dekretów pro parte żydów wi-
leńskich od królów imci antecessorów na-
szych nadanych у na to rescript maiąe,
aby tym snadnieyszy do kupienia ludziom
sposób у wygoda była, wierność waszą
serio upominamy у surowic przykazujemy,
żeby żadney żydom nikt nieważj'1 się czy-
nić przeszkody у handlów im pozwolonych
niebronił у niegrabił, у żeby się wierność
wasza z powinności swey tego doyrzeli
iniungimus, zakładaiąc na każdego sprze-
ciwnego temu listowi naszemu winy kop
lit, tysiąc, którey medietas fisco nostro, a
druga parli laesae ар])1ісягі powinna będzie.
^\т drugim zaś pimccie oto: iż za powtór-
nym przeszłego króla imci, antecessora
naszego, listownym upomnieniem у rescrip-
tem wierność wasza zwierchności lnaies-
tatu królewskiego nie będąc posłuszni, żad-
ney żydom wileńskim w summie sześciu-
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set złotych ratuszowi wileńskiemu należą-
cej, według ordinatiey króla imci przesz-
łego nieuczyniliście у nie czynicie, co iż
kontemplu za sobą znacznie pociąga, gdy
mandata regia debitae non demandatur
obscrvatiom у żadnego nieotrzymuią skutku,
surowie tedy wierność waszą upominamy
у przykazuiemy, abyście w tey summie
sześciuset złotych ratuszowi Wileńskiemu od
żydów tamecznych należących, moderamen
у defalcatę ad medietatem te pensie redu-
cowawszj, do lat piętnastu od dały tego
listu naszego immedietate po sobie idących
ex respectu zniszczonych fortun ich у tak
cięszkich lat у czasów miaro biorąc uczy-
nili у przy tey naszey ordinatiey żydów
pomienionych zachowali, konieczno nie czy-
niąc, inaczey dla łaski naszej у z powin-
ności swey. .Który to nasz rescript dla łep-
szcy powagi, pewności у wiary ręką naszą
podpisawszy pieczęcią W. X. Lit. stwier-
dzić у roborować rozkazaliśmy. Dan w Kra-
kowie, dnia czwartego miesiąca Decembra
roku pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt
dziewiątego, panowania naszego pierwszego
roku. У того листу при печати великого
кшізства Литовского, подішсъ руки его
королевское милости, пана нашого мило-
стивого, тьтші словы: Michał król. А подъ
тымъ подписомъ другій подпись руки въ
Боз велебного его милости ксендза пи-
сара великого кшізства Литовского въ
тыс слова: Waleryian Stanisław Judycki,
archidiakon Wileński, pisarz W. X. Lit.
Который той, лпеть за подапьемъ до
актъ черезъ особу ве])ху помеленую есть
до книгт, кгродскихъ Внлснскихъ актп-
ковапъ, нрішятъ п уішоаігь.

Пзъ сшшсп документові Внлснскаго гродскаго суда
№ -.1709, за 1Г)83—1GS1 г.

»23—1669 г. Ноября 6.
Жалоба Виленскихъ евреевъ на магистрата

и цеховыя общества.
Feria quarta intra осіа а т lesti san-

ctorum omiiium, die scxta mensis Noyem-
bris, anno domini 1009.

Solenna, zanosili manifestatią: Łazarz
Dawidowicz, Zelman Calumanowicz, Abra-
ham Markowicz, Taukien Jachomowicz,
żydzi Wileńscy, starsi zboru Wileńskiego,
imieniem swoim ywszytkiey synagogi Wi-
lenskiey na szlachetnych imć pana Pawia
Boima, sekretarza iego królewskiey mości,
woyta, у na szlachetnych panów burmist-
rzów у na wszytkich rayców, ławników mia-
sta iego królewskiey mości Wilna у na
wszytką coinmunitatem Yilnensem, oto у
takowym sposobem: Jż obżałowani, lekce
sobie ważąc zwierzchność у srogość prawa
pospolitego, a chcąc załuiących do ostatniej
ruiny у ućiążenia przywieść у przyprowa-
dzić, niedbaiąc na prawa, wolności у przy-
wileia żałuiącym nadane, у na dekreta iego
królewskiey mości relacyine, na ordinacie
у media ich mość panów commiszarzów
miedzy magistratem et communitatem yil-
nensem z iedney, a z drugiey strony mie-
dzy żałuiącemi żydami Wilenskiemi wyna-
lezione у postanowione, a po tym dekreta-
mi królów ichmćiów approbowane, iawnie
się onym sprzeciwiaiąe, у na paeny w tych
dekretach у prawie pospolitym opisanych
niedbaiąc, iako przedtym różnych lat, mie-
siący у dni załuiących różnymi grabieżami
у yiolcntiami aggrawowali, (o co osobliwie
processa na swoich mieyscach są zanie-
sione), tak у teraz tych że załuiących róż-
nemi czasy у sposobami aggrawuią у ag-
grawować, tak sami przez sio, iako też
przez rożne subordinowane osoby nieprze-
staią; iakoż w roku teraźniejszym tysiąc
sześćset sześćdziesiąt dziewiątjni, miesiąca
Oktobra dziewiątego dnia, gdy pomienieni
żydzi Wileńscy, mianowicie Samuel Dawi-
dowicz szklarz, podług prawa, przywilejów
у dekretów iego królewskiey mości, z rze-
miosła swego pożywienia szukaiąc, z robot;»
swoią z instrumentem po ulicach chodził,
tedy. obżałowani mieszczanie swoim cecho-
wym żałuiącego zgrabić kazali у defacto
zgrabili, zabraniając onym wolne de iure
et sancito схсгсИшт rzemiosła ich, a nic
tylko onego zgrabili, ale też nielitośćiwie
zbili у poranili, grożąc onym na śmierć
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zabiciem, iesli by więcey rzemiosła swego
w mieście Wileńskim używać у one robić
у robotę chrześćianom po ulicach przeda-
wać śmieli у ważyli się. O co gdy prote-
stanci sprawiedliwości sutey z winnych pro-
sili, tedy obżałowani przez niemały czas
sprawę tę zwłoczyli у żadney dotąd żałuią-
cym sprawiedliwości nie uczynili у czynić
nie chcieli, w czym aby takowe praeiudi-
cia у yiolentiae działy się, ciż obżałowani,
idąc in condicto z cechami у kupcami mia-
sta Wilna, czyniąc ku szkodzie у krzywdzie
żałuiących, a na iawną dekretowi iego kró-
le wskie-y mości у ordinatiom commissar-
skim contrayentią, różne artykuły у ustawy
tym dekretem sprzeciwne cechom udaią,
w nowe iakoweś bractwa у cechy, nigdy
przedtym w koronie polskiey у w wiel-
kim xięstwe litewskim nie byłe у nie sły-
chane, ustanowiaią у wznawiaią, aby przez
nich, prawa у przywileia, onych dekretay
media ich mośćiów panów commissarzów,
miedzy sobą, a żahiiącemi postanowione,
abrogare у annihilare mogli, i aby żałuią-
cy żydzi wileńscy nadanych sobie praw у
przywilciów у wolności przez to oddaleni
być mogli у żadnego penitus sposobu у
srzodku do pożywienia swego w mieście
Wileńskim nie mieli у mieć nie mogli; ia-
koż wykonywająe ten swóy zawzięty umysł
w roku teraznieyszym pewnego czasu, mie-
siąca у dnia (iako żałobliwi wiadomość
maią) kusznierzom Wileńskim nowe iako-
weś artykuły у ustawy, dekretom iego kró-
lewskiey mości у ordynaciey commissar-
skiey przeciwne, noriter nadali у bractwo
iakieś kusznierzkie przeciwko prawom, zwy-
czaiom starodawnym wznowili у ustanowili,
którzy, abusu de iuribus et priyilegiis iaw-
nie się sprzeciwiaiąc dekretom iego kró-
lewskicy mości, mimo media miedzy mia-
stem Wileńskim у żydami postanowione,
przerzeczonych żydów po ulicach futrem
targuiących yiolenter grabią, у targować im
zabraniaią, z umowy porady obżałowanego
magistratu Wileńskiego, który ex ęxcessi-
uis żałuiąpym sprawiedliwości czynić nie-
chce, у nie czyni; owszem zabiegaiąc temu,

aby tym snadniey życząc sprawiedliwości
u nich otrzymać nie mogli у trudnieyszy *:

do prawa przystęp у większe sprawiedli-
wości swiętey ubliżenie by mogli ciż ob-
żałowani przeciwko prawu y- przywileiom
swoim у starożytnym zwyczaiom miasta tego
у przeciwko wyraźnemu prawu surowemu
у porządku prawa maydeburskiego sądy
swoie na ratuszu у w gayney izbie, bez
reiestru у przywołania stron do prawa nie
słusznie odprawuią, spraw żydowskich tak
ex simplici, iako ex conseryata termino są-
dzić nieclicą у niesądzą, towary zakupione
у do publiezney wagi zaprowadzone gwał-
townie odcymuią у od targu postanowionego
żydów odtrącaią, gospody na goście у de-
putatów przeciwko dekretowi iego królew-
skiey mości у ordinatiey commissarskiey
na ulicach żydowskich stanowią у rospisuią,
do wszelakich tumultów у gwałtów, od
których yigore dccretoruni, żałuiących bro-
nić powinni, sami okazyie ludziom podaią
у inne różne praeiudicia у grayamina w
osobliwych processach pomienione żałuią-
cym wyrządzaią у dotąd wyrządzać nicprze-
staią. O co wszystko chcąc z obżałowanemi
prawnie czynić dali te protestatią do xiąg
urzędowych ku zapisaniu.

Изъ актовой книги Віілснскаго городового .магистрата
Л» 511'J, 1GG!)—1G72 г., л. 115.

К 24.-1670 г. Іюня 5.

Трибунальный декретъ, присуждающій стар-
шинъ Биленской синагоги къ уплат Варва-

р і Униховской долгу и пени.

Koku pańskiego tysiąc siedmsetnego, mie-
siąca Juniy piątego dnia.

Przed nami sędziami glownemi na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim zwo-
iewodstw, ziem у ])owiatow na rok teraz-
nieyszy tysia.c siedmsetny obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu nasze-
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mu przypadła sprawa iasnie wielmożney
ieym. paniey Barbary Duninowny Bogusia-
wowey Uniochowskiey, woiewodzińey Troc-
kiey, z niewiernemi żydami starszemi kahału
synagogi Wilenskiey Samuelem Salomonowi-
czem, Samuelem Pinkaszewiczem, Dawi-
dem Litmanowiczem, Abramem Śamuyle-
wiczem, Dawidem Markiewiczem, Gabrye-
lem Moyżeszewiczem, Wulfem Janichowi-
czem у wszystkiemi żydami synagogi wi-
lenskiey, za pozwem o to: iż obżałowani
żydzi, starsi kahału wileńskiego, wziowszy,
pożyczywszy u zeszłey z tego świata ieymć
paniey ТеоШі Wężykowny Duninowey Szpe-
towey, rodzicielki żałuiącey, na list dobrowol-
ny wyderkafowy zapis gotowey rękodayney
summy, to iest, sześćset sztuk czerwonych
złotych, wnosząc tę summę pomienionym
zapisem na szkołę, i całą synagogę kahału
wileńskiego, opisawszy się tym zapisem na
kożdy rok aż do oddania у spełna wylicze-
nia pomienioney summy, to est od sta
czerwonych złotych po dziesiąciu czerwo-
nych złotych pożytku płacić, czemu dość
nie uczynili, prowizji od tey na kożdy rok
od sta czerwonych złotych po dziesiąciu
czerwonych złotych przychodzącey nieod-
dali у niezaplacili, у gdy załuiąca w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym, msca
Januarij trzydziestego dnia, przed sąd imć
pana Michała, IMałaSzumskiego podstolego
у podwoiewodzego wileńskiego, obżałowa-
nych wszystkich żydów starszych synagogi
kahału wileńskiego samey realney summy,
iako też у do zapłacenia przychodzącey od
niey ąuoty zapozwala, tedy imć pan' pod-
woiewodzy wileński dekretem swoim, na
dniu trzydziestym msca Januarij wyż wy-
rażonego roku ferowanym, aby żydzi wi-
lęscy starsi pomienioną summę iaśnie wiel-
możney icym. paniey woiewodzińey Troc-
kiey wszystko spoina, według opisu swego
z ąuoty od tey summy przychodzącey oddali
у wypłacili, nakazał, po uroszczoney tedy
od tego dekretu przez pomienionych ży-
dów do sądu iaśnie wielmożnego imć pana
woiewody wilęskiego appelacyi у po do-
puszczeniu oney, gdy na dniu dwudziestym

msca Marca tegoż roku imć pan podwoie-
wodzy wileński, za listem iaśnie wielmoż-
nego imć pana wdy wilęskiego у pozwem
do skasowania tey apelacyi przez żydów
uroszczoney do siebie pisanym, którym exe-
cucią у dość czynić dekretowi nakazał,
pomieniony dekret pierwszy approbowawszy,
aby obżałowani niewierni żydzi kahału wilęs-
kiego sześćset czerwonych złotych w dzień
Jerzego oddali у wyliezjii nakazał, tedy
niewierni żydzi, niebędąc posłusznemi, tym
dekretom sprzeciwiając się, pomienioną
summę sześciuset czerwonych złt. na przy-
padłym terminie, dekretem imć panapod-
woiewodziego wilęskiego, iako też у na
terminie w zapisie wyrażonym, nieoddali,
niezapłacili, w zaręki popadli, zatym .do
oddania tak samey summy, iako у quoty
od nioy przychodzącey, o szkody, nakłady
у winy prawne. Do ktorey sprawy za przy-
wołaniem przez ienerała stron do prawa
od iaśnie wielmożney ieymć paniey woie-
wodziney Trockiey patron ioymci za mo-
cą prawną sobie do tey sprawy daną pan
Paweł Tomkowicz oczewisto stawał, a nie-
wierni żydzi, starsi synagogi wilenskiey,
iako sie sami do prawa niestawali, tak ani
żadney wiadomości o niestanm swoim nam
sądowi у stronie swey przeciwney nieuczy-
nili, zatym wyż rzeczony patron podanego
wszystkim niewiernym żydom, tu w mieście
i. k. mci wileńskim wychodzącym z szko-
ły, oczewisto w ręce, przez ienerała Piotra
Żynze pozwu, zeznaniem onego oczewistym
przed wielmożnym imć panem pisarzem
ziemskim wileńskim у koła naszego uczy-
nionym słusznie prawnie dowiodszy у pil-
ność troyga wołania na tym pozwie napi-
saną okazawszy у żałobę z tego pozwu prze-
łożywszy, na dowód samey rzeczy pokładał
у czytał przed nami sądem list dobrowolny
wyderkałbwy zapis zeszłey z tego świata
ieymć paniey Theofili Wężykownie Duni-
nowey Szpctowcy, rodzicielce żałuiącey, w
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt siódmym,
miesiąca Februariy wtorego dnia, z którego
to zapisu warunki у obowiązki prawne po-
dostatku wyczytawszy, forum w tey spra-



wie do sądu naszego pokazawszy, wzdania
wszystkich pozwanych żydów starszych ka-
hału wileńskiego, iako prawa nieposzłusz-
nycli, w roku zawitym na upad w rzeczy,
a według prawa у tego dobrowolnego wy-
derkafowego zapisu, za nieoddaniem summy
na list wyderkafowy-zapis winney, z so-
witoscią zaręki tysiąca dwuchset czerwo-
nych złotych, za nieoddanie quoty od tcy
summy przychodzącey za lat trzy od sta
czerwonych złotych po dziesiąciu czerwo-
nych złotych, iako w zapisie wyrażono iest,
sta osmiudziesiąt czerwonych złotych, za
szkody, nakłady prawne dwuchset złotych
na niewiernych żydach starszych kahału wi-
leńskiego у na szkole onych, у na inszych
wszelkich dobrach onych leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych, gdziekolwiek
у u kogokolwiek będących, załuiącey ak-
torce wskazania, у aby niewierni żydzi,
starsi kahału wileńskiego, za podaniem so-
bie w niedziel cztyry po tym dekrecie na-
szym obwieszczenia, tak samą summe z
sowitością tysiąc dwieście czerwonych zło-
tych, z kwotą od tey summy za lat trzy
przychodzącą, także za szkody, nakłady
prawne w tey sprawie noriter łożone,
wszystkiego summą tysiąc trzysta osmdzic-
siąt czerwonych złotych у dwieście pięć
złotych polskich tu przed nami sądem w
Wilnie załuiącey ieymć pani wdziney pod
winą wywołania oddali у wyliczyli, naka-
zania u nas sądu prosił у domawiał. A tak
my sąd w tey sprawie iaśnic wielmożnej
ieymć paniey Barbary Duninowny Bogu-
sławowey Uniechowskiey, woicwodziney
Trockiey, z niewiernemi żydami, starszemi
kahału synagogi wilęskiey, Salomonem Sa-
lomonowiczem, Samuelem Pinkaszewiczem,
Dawidem Lifmanowiczem, Abramem Sa-
muylcwiczem, Dawidem Markowiczem, Ga-
bryelem Moyżeszewiczem, Wollem Jani-
chowiczem у całym zgromadzeniem syna-
gogi wilęskiey, za pozwem o rzecz wy-
żey w naratywie wyrażona, wyniesionym,
bacząc to, iż niewierni żydzi, starsi kahału
wilęskiego, będąc o rzecz wyż specifiko-
waną zapozwanemi, iako się sami przed

nami do prawa niestanowili, tak ani żadney.
wiadomości o niestaniu swoym nam sądowi
у stronie swey przeciwnej nieuczynili.
Przeto my sąd onych, iako prawa niepo-
słusznych w roku zawitym na' upad w rzeczy
wzdaiemy, a według prawa у tego listu
dobrowolnego zapisu od niewiernych ży-
dów, starszych kahału wilęskiego, zeszłey
ieymć paniey Theofili Wężykownic Duni-
nowej danego, a teraz żałuiącey aktorce
należącego, winno zostałey у nicoddancy
summy z sowitością tysiąc dwieście czer-
wonych złotych, za niezapłacenie quoty za
lat trzy od tey summy przychodzącey, we-
dług zapisu sta osmdziesiąt czerwonych
złotych, za szkody, nakłady prawne dwie-
ście złotych, a z wpisnym у pamiętnym
nam dan}rm, wszystkiego summą "tysiąc
trzysta osmdziesiąt czerwonych złotych у
dwieście pięć złotych polskich na niewier-
nych żydach starszych kahału wileńskiego
у na szkolie wilcnskiey, także na dobrach
ich leżących, ruchomych, summach pie-
niężnych gdziekolwiek у u kogokolwiek
będących, domach, kramach, handlach, to-
warach у na wszelkich onych dobytkach
wskazuieiiiy, aby obżałowani niewierni ży-
dzi starsi kahału wileńskiego cała synagoga,
za podaniem sobie o tym dekrecie naszym
we cztyry niedzieli obwieszczenie pomie-
nionę summę tysiąc trzysta ośmdziesiąt
czerwonych złotych у dwieście pięć zło-
tych polskicli tu przed' nami sądem w Wilnie
załuiącey aktorce pod winą wywołania od-
dali у zapłacili, nakazuicmy, a iaśnie wiel-
można ieymć' pani woiewodzina Trocka po-
mienioną summę odebrawszy, pomieniony
zapis ze wszystkim przewodem prawa oddać
у prosić prawnie ąuitować powinna będzie.
Która sprawa do xiąg głównych trybunal-
nych iest zapisana.

Нзъ дскротоиоіі книги Глашіаго Лптовскаго Трибунала
Л« 32!), за 1700 г., л. 138G.



Ш 25.—1671 г. Февраля 28.
Предъявленіе евреями, сборщиками податей,
счета товарамъ, подлежащимъ оплат по-

шлиною.

Лета отъ нарояхсня Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ семь десять периого, ме-
сеца Февраля двадцать осыого дня.

На въраде кгродскомъ, в замку госпо-
дарскозгь> Мішскомъ, передо мною Мар-
тиномъ Казішеромъ Володковичомъ го-
родничимъ и подстаростнмъ Мішъекимъ,
постаііовшшшсе очевисто Ароігь Якубо-
ВІІЧЪ П СеЛЬМОНЪ ГіірШОВНЧЪ ЖИДОІІС II

писарове дальние, на іірикоморку Бере-
зішскомъ іюстаючые, покладали ку акъ-
тыкованю до кшігъ реестръ ревидованыхъ
матерый на нрикоморку Березинскомъ его
милости пана Мануйлы Івановича моска-
ля, у речью в немъ в середине шіжей
выражоную, нросечы, абы тотъ реестръ
былъ до книгъ справъ кгродскихъ Міш-
скихъ актыкованъ и уішсанъ, который
уписуючи у книги слово до слова такъ
се в собе маетъ: Begestr materyi rewido-
wanych na przykomorku Berezynie iego-
mosci pana Manuyla Jwanowicza, die dwu-
dziestego czwartego February, tysiąc sześć-
set siedindziesiąt pierwszego. Mosołbasow
sztuczek «A!» sześć tysięcy cztyrysta osm,
<akxa każda sztuczka po kop cztyry mo-
neta, litewska,, według instruktarza przycho-
dzi na clo stare iego królewskiey mości
ziotycli dwa tysiąca sto trzydziescie trzy,
groszy dziesięć, na staroruskie złotych dwa
tysiąca sto trzydziescie trzy, groszy dziesięć,
na cło nowo podwyszone złotych cztyry ty-
siąca; łuków JY» cztyrydziescie siedm, każde-
go taksowano po kop pięć litewską moneto,
przychodzi na cło stare iego królewskiey
mości złotych dziewiętnaście, groszy dwa-
dziescie, na staroruskie złotych dziewięt-
naście у groszy dwadziescie, na nowo pod-
wyszone złotych trzydziescie sześć, groszy
trzynaście; czamlctu sztuczek numero trzy-
dzieści dwa, według instruktarza przycho-

dzi na cło stare iego królewskiey mości
złotych dwa, groszy dwadziescie ieden, na
staroruskie złotych dwa, groszy dwadzie-
scie ieden, na cło nowópodwyszone złotych
dwadziescie cztyry, groszy iedynascie: at-
łasów z szyhem lepszych sztuczek sześć,
taksa kop dwieście cztyrydziescie łitew-
ską moneto, przychodzi na cło stare iego
królewskiey mości złotych dwadziescie,
na staroruskie złotych dwadziescie, na
cło nowópodwyszone złotych trzydziescie
siedm, groszy piętnaście; atlasów pod-
leyszych z szychom sztuczek dziewiętna-
ście, taksa kop sześćset litewską moneto,
przychodzi na clo stare iego królewskiey
mości złotych pięćdziesiąt, na staroruskie
złotych pięćdziesiąt, na cło nowopodwy-
szone złotych dziewięćdziesiąt trzy, groszy
dwadziescic ieden, przychodzi summą wszyst-
kiego cła złotych osm tysięcy sześćset cztyry-
dziescie trzy, groszy cztyrnascie. Odbieram
do skarbu iego królewskiey mości rzeczy
pospolitey w tey sumie przynależy!ey za
gotowe pieniądze mosołbasow sztuczek
sześćset pięćdziesiąt cztyry, według zwysz
pomienioney taksy złotych sześć tysięcy pięć-
set cztyrydziescie; atłasów lepszych wzo-
rzystych z szychem rożnego koloru sztuczek
sześć, podlcyszych sztuczek dziewiętnaście,
w summie według taksy za złotych dwa
tysiąca у sto złotych, gotowego złotych trzy,
groszy dwadziescie dwa. Na Cara iego-
mości potrzebę wolno puszczono złotych osm
tysięcy sześćset cztyrydziescie trzy, groszy
dwadziescie ieden; dyamentow: serhy parę
iedną po białey, a drugo po złocy, w tych
serhach dwa maleńkich dyamentow, dru-
gie serhy granatne dyamentowe czyste,

zombrytowe serhy
parcze po osm kamieni zybrytowycli, a w
tych serhach po dwa rubiny; guzików sto
trzynaście, dyamentami sadzone po iednemu,
item pierścieni siedm po rubinie w każ-
dym sadzone, czapraki dyamentowe par
pięć na złocie sadzono dyamentowe, w koż-
dym po dwudziestu pięciu dyamentow, ma-
nełe parę rubinów osm, zombrytow osm,
złotogłowi! numero trzydziescie trzy orszy-
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now, siodło po aksamicie haftowano zło-
tem, które rzeczy w skrzynie są zapieczę-
towano. Materyi wzorzystej na aksamicie
z szychem na cerkiewną potrzebę sztuczek
dwie. Roku, miesiąca у dnia wysz miano-
wanego odebrawszy regestr ze skarbu,, dru-
gi taki przeciwny słowo w słowo oddałem
(lo skarbu s podpisem mey ręki. У того
regesfru podpis ruki w tyie слова: Его
Великого Дара посланець Мануйла Іва-
новъ Левоиътиевъ своею рукою ііодъпи-
салъ. Который же тотъ реестръ за ио-
кладанемъ и ирозьбою черезъ особъ всръ-
ху мененыхъ есть до книгъ справъ кгродъ-
скпхъ воеводъства Мішъского принять,
акътыкованъ и уішсанъ.

ІІзъ актовоіі книги Мішскаго гродскаго суда за 1G71
годъ, Л° 117S7, л. 70—71.

Ш 26.—1671 г. Марта 20,
Показаніе н сколькихъ свид телей о совер-

шеніи евреями убійства.

Лета отъ иарожеіш Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ семьдесятъ первого, ме-
сеца ]\Іарца двадцатого дня.

На враде кгродскомъ в замку господар-
скомъ Мішскомъ передо .мною Мартшюмъ
Казимеромъ Володковичомъ, городішчпмъ
и иодстаростимъ Минскимъ, постановив-
шисе очевисто его милость ианъ Крыш-
тофъ Дерскофъ иокладалъ н ку актыко-
вашо до киигъ иодалъ атсстацыю отъ
ихъ милости пановъ обывателевъ воевод-
ства Минского собе и пану Езофу Зволь-
скому дырулику Минскому даную и на-
лежачую, на речъ в немъ помененую и
просилъ иреречоный панъ Дерскофъ,
абы та атестацыя была до книгъ кгрод-
скихъ Минскихъ акътыкована и уписана,
которую уиисуючы у книги слово до сло-
ва такъ се въ собе маетъ: My osoby na
podpisach rąk naszych imionami у nazwi-
skami pomicnieni ziemianie iego krolew-
skiey mości woiewodzstwa Mińskiego у
innych woiewodzlw у powiatów wiadomo

czyniemy tą naszą atestacyą, yż za przy-
słaniem do domu iego mości pana Krzy-:
sztopha medika miasta Mińskiego pana
Makara Mazniewskiego, ienerała od wien-
znia przez żydów Mińskich w zamku jMin-
skim osadzonego Diemiana Mikicionka, na
ten czas będąc, w domu iegomosci pa-
na uproszonemi, byliśmy w zamku Miń-
skim wprod we dworze iegomosci pana
Tanaiewskiego, pisarza grodzkiego Mińskie-
go, któremu opowiedziawszy, że osadzony
przez żydów affectowaL, żeby pan Derskoph
do niego przyszedł у wzgiendem osadzenia
iego w niewinności calumniey przez żydów
na siebie wniesioney przysłuchał się, gdzie
gdyśmy przyszli w dom mieszczanina zam-
kowego Bohdana Pomazana, tamże przed
nami osobami na podpisach pomicnioiiemi
osadzony Demian powiedział, że żydów
dwóch Jakub Gordon, doktor żydowski, у
Jozepli cyrulik żyda Źyskinda cyrulika za-
bili, lecz że ia o tym wiedział, tedy mie
doktor w domu swym przechowywał, po-
tym dawszy mi złotych pienć pienięndzy z
Mińska wyprowadzili, a w Smolewiczach z
kapitanem w Mińsku inieszkaiąc3rm namó-
wili, aby czeladź iegomosci pana Dersko-
pha у pana Jozepli a Zwolskiego cyrulika
Mińskiego pomówił, iakoby oni zabili z
roskazania panów swoich, iako to sz3rrzey
na relacy ieneralskiey pomieniono iest.
Pisań w jMinsku dnia siódmego Fcbruary,
roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt pierw-
szego. У тое атестацыи подъписъ рукъ
тыми словы: Jakom właśnie z ust tego
wienznia słyszałem podpisuiensię rękę swą
Paweł Ror, horodniczy Trocki. Ja ljendonc
przytomny, słyszonc z ust tego wienznia
wszytko Kazimierz Skarbek mami propria.
Będonc przy tym у że tam właśnie z ust
tego wienznia słyszał, co w tey relacy opi-
sano, Kazimierz Marcinkiewicz. Ja bendoncy
przy tym, słyszonc z ust tego wienznia Jan
Stanisław "Wyrzykowski. Jakom właśnie z
ust tego wienznia słyszałem podpisuiensię
renko swą Władysław Gierulski. Jakom
właśnie z ust tego wienznia słyszał na to się
podpisuię Tomasz Kutkowski. .1 akom właśnie
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z ust tego wienznia słyszałem podpisuien się
renką swą Adam Michał Zyżminski. Ja-
kom "właśnie z ust tego wienznia słyszałem
podpisuien się ręką swą Kazimierz Szczeb-
łewski. Которая то атестацыя за покла-
данемъ оное до акътъ и прозьбою есть
до книгъ кгродскихъ Мішскпхъ упіісапъ.

ІІ:п. актовой кпиш Мішскаго гродскаго суда за 1G71 г.,
1787, л. 02—03.А» 117

Ж 27—1671 г. Апр ля 29.
Присужденіе евреевъ Иобринскаго кагала къ
изгнанію за неуплату долга Пинскому жен-

скому Варваринскому монастырю.

Року тисеча шестьсотъ семьдесят!,
первого, месеца Анриля двадцать девя-
того дня.

Вт, справ въ Боз велебиое ей .ми-
лости панны Юетішы Кгаиушошіы. игу-
меньи .монастыря Пинского при церкви
Светой Барбары будучого, зт> невериымъ
Лейбою Ицковнчомъ, Лейзеромъ Шмой-
ловнчомъ, Хайломъ и Завскомъ Мошко-
вичалп, ІОзефомъ Еленевичолъ, ІОзе-
фомъ Хаймовичолъ, Давпдолъ Ицковп-
чолъ, Абралолъ Файбишевпчомъ, ІОзе-
фолъ Заеленнчомъ, ІОдою Мишковіічомъ,
Шмойлою Михалевнчомъ, Кгецолъ Еле-
невпчомъ, Зел комъ Абрам овпчомъ и Шмой-
лою Гошеревичо.мъ, жыдами кагалу Коб-
рипского, за позвомъ о спротивенство
декротовн еуду головного трибунально-
го въ року прошло.мъ тутъ у Вильни
феровапому въ непостунеиыо враду чи-
нить отправы ііа добрахъ рухомыхъ и
школе тыхъ жидовъ въ .месте Кобрішыо
будучихъ за суму пеиезей шесть тысе-
чеп сто деветьдесятъ н одинъ золотыхъ
польекпхъ всказаную, затылъ о вину
выволанья н;къ звышъ лененые жиды,
будучи о то иозваныли, передъ памп до
права не становили, прото мы судъ
оныхъ, яко права нопослуіішыхъ, въ року
аавитомъ на унадт» въ речи здаемъ, а
водле права и конституцій трнбунальское

за спротішеиство дскретови суду голов-
ного трибунального, которое се пе-
редъ нами зъ листу по ждзого врадово-
го впдоме оказало, преречопыхъ жидовъ,
то есть Лейбу Ицковича, Лейзора Шмой-
ловича, Хаима и Завела Мошковичовъ,
ІОзефа Еленевича, ІОзефа Хапмовпча,
Давида Ицковпча, Абрама Файбишевііча,
ІОзсфа Заелеппча, ІОду Мошковпча.
Шмойлу Мпхалевича, Кгеца Еленовііча,
Зелька Абрамовича и Шмойлу Гошеро-
вича яко права и зверхності! его коро-
левское милости непоелушныхъ и сиро-
тіівныхъ на выволаиьс всказусмъ и на
одериишье того выволанья до его коро-
левское милости отсылаемъ, а за суму
звышъ мененую дскретомъ суду головно-
го трибунального всказаиуіо, то есть
шесть тысечей сто деветьдесятъ одпнъ
золот. польск. па топ жешкол кагалу Коб-
рішского, на которой о то первой того и
теперь позвы покладано, всказъ палъ и
поездъ отиравованый былъ и добрахъ
нхъ всякпхъ лежачпхъ, рухомыхъ. сумахч.
пенежпыхъ. гаидляхъ, крамахъ, товарахъ.
арендахъ, заставахъ, где кольвекъ и у
кого кольвекъ будучихъ, черезъ дворанн-
на его королевское милости до отпра-
вы иорадкомъ правнымъ приходить воль-
ность зоставуемъ.

ІІзъ книги Глави. Лит. Трибунала за 1G71 г. As 23S,
л. -137.

№ 28—1872г.Августа 18.
Явка свид тельства, даннаго еврею на право
взиманія табачной пошлины въ городахъ и

м стечкахъ Минскаго воеводства.

Лета отъ нароікенья Сына Бо;кого
тисеча шестьсотъ семьдесятъ второго,
месеца Августа семнадцатого дня.

На врадо кгродскомъ в замку госпо-
дарекомъ Минсколъ передо мною ]\Іарти-
номъ Казимеромъ Во.тодковнчолъ, город-
ішчимъ и нодстаростимъ Минскимъ, по-
станоішвшисс очевнето жидъ места его
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королевской милости Минского, панъ
Танхель Михайлевичъ покладалъ ку ак-
тыкованыо до книгъ кгродскихъ Міш-
скихъ листъ его милости пана Дзедзюли
на цло табачное служачый, а собе даный,
з речью в немъ в середине нижей вы-
ражоноіо, просечы, абы тотъ листъ былъ
до книгъ кгродскихъ Мшіскихъ актыко-
вапъ п уппсанъ. который уписуючы у
къннги слово до слова такт, се в собе
маетъ: Samuel Kazimierz Dziedzula po za-
leceniu chęci moich panom kupcom miasta
Mińskiego także у innych miast, miaste-
czek w woiewodzlwie Mińskim leżących, a
osobliwie panom kupcom na jarmarkach
Stwolowickim, Klcckim, Nieswizkim, jNIir-
skim, Kopylskim у innych w wielkim xię-
stwe Litewskim ociprawuiącyeh, którzy ieno
kolwiek tabaką handluią, donoszę do wia-
domości, iż co w roku przeszłym tysiąc
sześćset siedmdziesiątym, na seymie wal-
nym w. Warszawie odprawowanym, miedzy
innemi podatkami cło fabaczne w wielkim
xięstwie Litewskim to iest inducta i evecta
od mli tabaki zwyczayncy farynskicy tiu-
tunow у innych po złotych piąciu do skar-
bu oddawać у płacić uchwalono у consti-
hicyią warowawszy w ręce iasnie wielmoż-
nemu iegomosei panu lleronimowi Krysz-
pinowi Kierszesteynowi, podskarbiemu wiel-
kiemu, pisarzowi ziemskiemu wielkiego
xięstwa Litewskiego dano, a iasnie wiel-
możny iegomość pan podskarbi przy osobli-
wym uniwersale swoym do konstitucyi sto-
suiącym iegomosci ]шіііі Kazimierzowi Mon-
towtowi, skarbnenm wielkiego xsięslwa Li-
tewskiego w adininistratią zlecił, według
którego uniwersału iasnie wielmożnego ie-
gomosci pana podskarbiego, iż mnie Dzie-
dziuli iegomość pan skarbny wielkiego хід-
siwa Litewskiego ku odbieraniu yndueti у
е есіі na komorze Minskiey w samym
mieście Mińsku także у innych miastach,
miasteczkach, przykomorkach w woiewod-
ztwie Mińskim leżących, gdzie kolwiek ta-
baką handluią, iako też na jarmarkach w
Siwołowiczach, Nieświeżu, Mirze, Klccku,
Kopylu у innycli mieyscach przy osobli-

wym uniwersale swoim na to służącym ze-
słał у cale aby należytość skarbowi rzeczy-
pospolitey nie ginęła w ręce mnie podał,
zaczym do wyrazney constitutij wysz mia-
nowaney, tak do uniwersałów obudwu ias-
nie wielmożnego iegomosci pana podskar-
biego, a iegomosci pana skarbnego wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, stosuiąc z wła-
dze sobie poleconey, cale w moc, zawia-
dywanie у pilny dozór żydowi miasta Miń-
skiego panu Tanchelowi Michaylewiczowi
te cło tabaczne daię у zlecam, a żeby tak
tu w Mińsku samym na komorze, iako też
у innych miastach, miasteczkach, przyko-
morkach w tymże woiewodztwie Mińskim
leżących у na iarmarkach wysz specifiko-
д апусіі miastach odprawuiących należy-
tosci skarbowey postrzegaiąc, pilny dozór
od tabaki wszelakiey czynił, cło tabaczne
za inducte у evecte tu w jNIinsku na ko-
morze у przykomorkach odbierał, azatym
liczbę pod winami prawnemi uczynił po-
stanawiam. Przeto aby we wszytkim wiara
była onemu panu у ni w czym żadney
przeszkody iako w rzeczach skarbowych
nie czyniono, ale у owszem dopomagano
wielce upraszam, waruiąc to, iż iesli by
kto kwitów osobliwych monopolnych, i
zwodek słusznych nie miał у pokazać
na piśmie nie mógł, tedy u kożdego ta-
kowego kupca towar wszytek tabaczny,
gdzie się pokaże, za przemyto zabrać ma
у powinien będzie. Na co dla lepszey wiary
ten moy list żydowi J\Iinskiemu Tanche-
lowi Michaylewiczowi daię. Pisań w Mińsku
anni tysiąc sześćset siedmdziesiąt wlorego,
dnia czternastego Augusta. У того листу
подпись руки тымн словы: Samuel Kazi-
mierz Dziedziula, dozorca da tabacznego
na komorze Minskiey skarbowey wielkiego
xięstwa Litewskiego. Который жо тотъ
листъ за покладапьемъ и прозьбою чс-
резъ особу верху імепепую есть до книгъ
кгродскихъ Миискихъ актыкоішнъ и упи-
санъ.

1І:гь актовой книги Пшіска о гро (cwaro суда за 1G72 г.,
Л5 11787, л. 3 lii—óll.



— 37

Ш 29.—1678 г. Апр ля 22.
Взаимный договоръ между цехомъ христіанъ
игольщиковъ и жестянниковъ и Виленскими

евреями.

W sobotę miesiąca Kwietnia, dnia dwu-
dziestego wtorego, roku pańskiego tysiąc
sześćset siędmdziesiąt trzeciego. Przed szla-
chetnym urzędem burmistrzowskim у ra-
dzieckim Wileńskim, osobiście postanowiw-
szy się uczciwi Jendrzey Dancewicz, Ma-
tyasz Bołowicz, Adam Kobinski, Adam
Hancewicz, Jerzy Dawidowicz, Jakub j\li-
łaszewski, J wan Sendjkowski, starsi wszy-
scy tak cechu iglarskiego, iako у blachar-
skiego, swym у całego tegosz cechu swe-
go imieniem сгз'шасусіі iawnic, dobro-
wolnie, nieprzymuszenie, publice, per ex-
pressum, transakćią o pewne prefensic.,
tamże we srzedzinie szyrzey wyrażone, mie-
dzy sobą, a żydami, to jest Kałmanem Ara-
nowiczem, Ulfem Józelbwiczemy drugiemi
dwuma, których imiona у przezwiska, acz
nie są wyrażone, za wyrażone iednak mieć
chcąc, pod rokiem tysiąc sześćset siedm-
dziesiątym trzecim, miesiąca Kwietnia dzie-
więtnastego dnia stalą, przyznali w te słowa:
My niżcy na podpisie rąk naszych miano-
wani, cech nasz iglarski у blacharski, iod
starszych rocznych, imieniem wszystkch
braci cechu naszego iglarskiego у blachar-
skiego, ia Jendrzey Dancewicz, Mafyasz
Bołowicz, roczni starsi, przysięgłe у drudzy
przeszli starsi bracia Adam Kobinski, bla-
charz, Adam Hancewicz, Jerzy Dawido-
wicz, Jakub Milaszewski, Jwan'Sindykow-
ski iglarze, у wszystka bracia mnieysza
cechu naszego iglarskiego у blacharskiego,
wiadomo czyniemy tym naszym listem do-
browolnym od nas wszystkich, iednostaynie
у zgodnie danym żydom Wileńskim, czty-
rym blacharzom, a więcey nic, Kalinami
Aronowiczu, UJ 1 ii Józelbwiczu у przy nich
dwuin, iako się pomienią, wieczność onym
czterem żydom у sukcessorom ich, a j)O
nich nasfępuiącym у póki będzie sukcesia
trwała żydowska, w takowych terminach

pomieniony cech nasz iglarski у blacharski,
maiąc z dawna wielką szkodę od pomienio-
nych żydów, у zostając my, у cech nasz
iglarski у blacharski, z pomienionemi ży-
dami w terminach prawnych przed szla-
chetnym magistratem Wileńskim, a za ro-
kiem imć pana Stephana Karasia у za imć
pana Alexandra Eomanowicza, sprawa na-
sza się toczyła z żydami, у potym sam imć
pan burmistrz roczny, imć pan Stephan
Karaś, wziąć był raczył na się nas у ży-
dów na pomiarkowanie у nas pomiarko-
wał z żydami, у postanowienie takie imsć
uczjuił: iż żydzi mieli у powinni nam у do
cechu naszego, onych czterech płacić co-
rok po złotych trzydziestu na ołtarz świętey
Tróyce rzymskiey, a na osobę po złotych
pół ósma czyniło dawać, у myśmy według
dekretu imć pana burmistrza na tym byli.
A że żydzi potym on dekret imśći у po-
stanowienie rozerwali у aż do tych czas to
trwało, do roku tysiąc* sześćset siedmdzie-
siąt trzeciego, miesiąca Aprila dnia dwu-
dziestego trzeciego, do dnia świętego Je-
rzego rzymskiego; my tedy у cech nasz ig-
Jarski у blacharski, zabiegaiąc ołtarzowi
naszemu, iako у cechowi wielką szkodę, у
udawszy się naprzód po panu Bogu do
szlachetnego magistratu Wileńskiego, у za
rokiem ich mośćiów panów burmistrzów у
radziec, imć pana Piotra Bylińskicgo у imć
pana Grzegorza Kostrowickiego rocznych,
iuż cale przyięliśmy nieodmiennie у iedno-
staynie zgodziwszy się ze wszystką bracią
cechu naszego iglarskiego у blacharskiego,
nie więcey, ieno czterech żydów, a nic
chłopców у iakich z nich partaczów у po-
zwoliliśmy pomienionym żydom od blachy
robić у przedawać у po mieście Wileń-
skim nosić, bez wszelkiey przeszkody, iako
od żydów, tak у od blacliarzów magistrów
polskich, w kupli у przedaży. A żydów
więcey nie ma być blacharzów, ieno czty-
rech, pod winą urzędową z obu stron zło-
tych pięćdziesiąt na ratusz, a do cechu у
skrzynki braekiey na ołtarz świętey Tróycy
rzymskioy złotych pięćdziesiąt. Jeżeli by ży-
dzi mieli przyiąć piątego żyda, albo wós-



lego do siebie, albo li też my mieliby po-
zwolić więcey nad czterech, żydów, tedy
tę winę zawitym rokiem płacić powinni
będziemy. Którzy żydzi powinni у pozwo-
lili płacić kwoty dorocznej na ołtarz świę-
tey Trójcy rzymskiey, onych czterech po
złotych dwudziestu piąćiu, na osobę po zło-
tych sześć у groszy pół ośma na każdy
rok na początku maią dawać na każdą
ćwierć po złotych sześć у groszy półóśma.
A gdy by у sami magistrowie czterech ży-
dów przyiętych do nas mieli towar od bla-
chi nosić po rynku у chłopcy ich, tego nie
pozwalamy, ale im tylko czterym у po nich
następuiącym sukcesorom, у іако ich ży-
dowska sukcesia będzie trwała w późne
lata, powinni tę kwotę pomienioną płacić
po złotych dwudziestu piąćiu. Waruiemy у
to żydom, iż żadney mieć przeszkody od
nas samych, іако у po nas sukcesorowie
następuiący, nie maią mieć sobie prze-
szkody, у na wszelkie warty у popisy, у
na Boże ciało, у przybycia iego królewskiey
mości, іако у imć xiędza biskupa naiazdu,
у iego mości panawoiewody Wileńskiego,
maią wolni zostawać, okrom kwoty dorocz-
ney, у wszelkiey sobie przeszkody, my po-
winni onych bronić. Tak też у to żydom
waruiemy, у zachoway panie Boże od po-
wietrza morowego, woyny у innych plag
Pańskich, gdziebyśmy wszyscy mieli ustę-
pować z miasta, tedy żydzi nic powinni będą
płacić, 'aż za czasu dobrego powinni pła-
cić, a termin kwoty się poczyna od świę-
tego Jerzego święta rzymskiego w tym że
roku tysiąc sześćset siedmdziesiątym trze-
cim, miesiąca Aprila, dnia dwudziestego
trzeciego, у natośmy dali ten nasz list z
podpisem rąk naszych у pisarza cechowego.
Pisań w Wilnie, roku tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt trzeciego, miesiąca Aprila dzie-
więtnastego dnia. U tey transakciey pod-
pisy rąk są takowe: Jendrzey Dancewicz
ręką swą, Adam Kobinski ręka, swą, Ma-
tyasz Bołowicz ręką swą. Jmieniem wszyst-
kich braci cechu iglarskicgo yblacharskego,
którzy pisma nicumieiętni, a za wiadomością
wszystkich, od starszych aż do młodszych,

podpisałem ręką moią iako pisarz cechowy,
Fiedor Rudkiewicz ręką swą. Którą to
transakcią у miedzy stronami postanowię-*'
nie, ad praesens przyznane, szlachetny
urząd burmistrzowski у radziecki Wileński,
przy bytności obu stron zeznawaiących pu-
blice przeczytawszy, oną we wszystkich punk-
tach, paragrafach, klauzulach у zarękach,
dekretem swoim na wieczne czasy sWier-
dził, roborowal, у do akt swoich przyiąć у
wpisać kazał. Jakoż pomienioną transakcią
dla Avieczney pamięci iest do ksiąg szla-
chetnego urzędu burmistrzowskiego .y ra-
dzieckiego Wileńskiego zapisana, у wypisem
wespół z originałem, z tych że ksiąg po-
mienionym żydom wydana, Co iest zapi-
sano.

Изъ актовой кішпі Вилснскаго городоваго магистрата,
кн. Xi 5120, 1668—1674 г., стр. 507—570.

Ш 30.—1673 г. Апр ля 80.
Трибунальний декретъ, присуждающій стар-
шихъ жидовъ синагогъ І Іогилевской, Ор-
шанской и Горецкой къ смертной казни
четвертованьеі іъ и къ уплат четырехъ ты-
сячъ трехъ сотъ копъ грошей литовскихъ
за умерщвленіе Андрея Иваницкаго и нане-
сенье тяжкихъ ранъ Захарію Прасоловичу.

Року тисеча шестьсотъ семдесятъ
шостого, ыесеца Апреля тридцатого дня.

Въ сиравс вельможного его милости
пана Миколая Героинла зъ Кпранова
Сеиявскаго, маршалка наднорпого корон-
ного, въ дохоженыо кривды слуз его
милости, то есть, пану Яну Иваницкому
и пану Захаріяшу Прасоловичу зъ невер-
ными жыдами старшими школы Могилев-
ское, то есть, старшимърабішомъшколь-
нпкомъ Лейбою Жушмапошічолъ, арсп-
даромъ Могилевскимъ, такъ тежъ
зо всими старшими жыдами школы
Оршанское въ снолыюй раде, учин-
ку и намово зъ ікыдами старшимн-
школы Горедкое будучими, за ремис-
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СИСЮ ДСКреТОМЪ СУДУ КаіІТУрОВОГО О р -
шаиского, тутъ передъ нашъ судъ учи-
неную до пршштья по увольнсньіЬ; ЛІЬІ-1

д,овъ двохъ старшихъ школышковъ шко-
лы Оршанское н Могплевское Лейбы
Якубовича и Лейбьі ІОзефовича, на зне-
сеныо декрету суду каитурового Оршан-
ского на позваныхъ всихъ лшдахъ
одержаного з.ъ наказаное онымъ присегп
скуточное въ самой речи тутъ у суду на-
шого росправы, стороны кгвалтовного и
безправного на добровольной дорозс зъ
засадзки въ месте Горкахъ зъ двора жы-
да Сроиля Беровича, въ рынку самимъ
будучого, въ колько десяті, жыдовъ пана
Андрея Нвашщкого, брата ро;коного, те-
перъ жалуючого пана Яна Иваницкого и
пана Захаріаша Прасоловпча—слугъ вель-
можного его милости пана маршалка ко-
ронного, отъ его милости пана Яна Бран-
цевича—намесника Шкловского, но влас-
ныхъ потребахъ его милости пана мар-
шалка коронного до места Кодина пос-
ланыхъ и в;ко назадъ иоіюрочаіочпхъ,
псренятья безъ ладное причины, позво-
локавпш оныхъ съ коней окрутне кіймп
и обухами битья, мордованья, а иаствечи
се надъ нпми стороны безбожного тыран-
скпмъ способомъ пана Андрея ГІвашщ-
кого, , коломъ дубовымъ на вылетъ, ажъ
презъ самые елита пробптья и на смерть
замордоваиья и неслушно по замордо-
ваныо презъ тыхъ жидовъ тела небож-
чиковского^паствечи се надъ онымъ вос-
полъ зъ паномъ Прасоловичомъ, за ве-

• домостыо враду тамошнего Горецкого въ
ітгліватномъ своемъ везенью презъ два
дни трішанья и яковоести карты у пана
Прасоловича, въ томъ -везенью будучого,
презъ самого пана Михала Качановского,'
подстаростего Горецкого выможенья, гро-
шей готовыхъ червоныхъ золотыхъ шести
сотъ отъ его милости пана Бранцевича—
наместника Шкловского, на потребы да-
ныхъ, таляровъ битыхъ ста, въ саквахъ
будучихъ, коня съ колбакою, шабли,
шапки ценою въ процесе выражоныхъ
забранья и на пожитокъ свой оберненья

•и справедливости черезъ его милости па-
на ; Корсака., войско го Мстиславского, дер-
жавну Горецкого; зъ тыхъ жыдовъ неу-
чйнснья,4 але еще и - самого пана Бран-
цевича и енерала здизгоцорованья, за-
тымъ о шкоды, п вины нравные. Ижъ
звышъ менепые жиды, старшіе Оршан-
ское и Могилсвское школы, • маючи' де-
кретомъ суду каптурового Оршанского
въ року теперешнемъ на каденцііі генва-
ровой, зъ очедшстое контроверсни заш-
лымъ, водле афектации свое до принятья
въ самой принципиальной речи скуточное
росиравы тутъ передъ нами судомъ на
"початку судовъ наишхъ зложоный тер-
минъ передъ нами до нрава не станови-
ли и никоторое ведомости о иестаиью
своемъ нсучішили и вжо въ речи своей
упали. Про то мы судъ тыхъ жыдовъ
старшихъ школы Оршанское и Могилев-
ское, яко права непослушныхъ и спро-
тивиыхъ, на упадъ въ речи здаемъ и
тотъ суду каптурового Оршанского, въ
дате року тисеча шсстьсотъ семдесятъ
нятомъ мца Октебра осмого дня, на ко-
торого знесеныо старшшіъ ліыдомъ школь-
нпкомъ школы Оршанское и Могилев-
ское былъ наказаный юраментъ, яко слуш-
не и правію ферованый декретъ угвер-
жаемъ, а водле права артыкулу осмдё-
сятъ первого зъ розделу четвертого, по-
неважъ вл;о на велю терминахъ его ми-
лость панъ Брапцевичъ —гнаместшгкъ
Шкловскій, панъ Иваницкіп и панъ Пра-
соловичъ наказаную собе выкопать гото-
вы были нрисегу и кромъ л;адное при-
ССГІІ забегаючи, абы таковые тиранства
караньемъ правнымъ погамовать се мог-
ли и выстуиокъ не пристойный такъ ве-
ликое злости и зухвальства помету за-
нлаты свое однеслъ, а невинне розля-
ная кровь хрестияиская о помету до пана
Бога не волала и таковая импреза своего
предсевзятья горы не брала, преречоныхъ
жыдовъ, меновите: Сроила Беровича и
другнхъ старшихъ школы места Горокъ,
также Рава и другнхъ старшихъ школы
Могилевское, Лейбу Жушмановича—арен-
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дара Могилевского, и старшихъ школы
Оршанское на горло чвертованьеыъ, а же
се до права не становили, тогды на вы-
воланье и на лапанье, при томъ за за--
битье небожчика пана Андрея Иваниц-
кого головщизны водле права копъ сто,

-за збитье пана Прасоловича навезки ему
сорокъ копъ грошей, за взятье гроши
готовые шестьсотъ червоныхъ золотыхъ
совито дванадцать сотъ, также за сто та-
ляровъ совито двесте таляровъ, за коня,
шаблю и шапку водле жалобы совито
сто тридцать пять, кгвалту двадцать
копъ, а зъ уписнымъ и паметнымъ намъ
данымъ, всего сулою, знесшн и норахо-
вавши на монету шеляжную, чотыри ти-
сечи и триста копъ грошей литовскпхъ
на помененыхъ жидахъ, старшихъ школы
Оршанское и Могилевское и Горецкое и
всякихъ добрахъ ихъ лежачихъ, рухомыхъ,
сумахъ пенежныхъ, гандляхъ, крамахъ,
товарахъ, на арендахъ, заставахъ, гдеколь-
векъ ц у кого кольвекъ будучихъ, вель-
можному его милости пану маршалку ко-
ронному пану Иваницкому и пану Ііра-
соловичу всказуемъ и яко на одержанье
того выволанья до его кор. милости, такъ
на учиненье иадъ тыми жыдами на горле
екзекуции до врадовъ земското або кгрод-
ского Оршанскихъ и шішихъ всякихъ
тыхъ поветовъ, подъ которыми постигне-
ны и улапены быти могутъ отсылаемъ, а
за суму звышъ мененую на всякихъ доб-
рахъ тыхъ жыдовъ черезъ дворанина его
королевское милости до отправы порад-
комъ правнымъ приходить вольность зо-
ставуемъ. При томъ выможоную отъ па-
на Прасоловича у везенью будучого карту
касуемъ, варуючи симъ декретомъ нашимъ
же у жадного суду и права теперъ и въ ча-
сы потомные жадного валіору мети не
маетъ.

Ивъ книги Главн. Лит. Трибунала за 1G7G г., № 252,
л. 2OL.

№ 31.—1673 г. Марта 4
Жалоба Виленскаго цеха солениковъ на Ви-
ленскихъ евреевъ о томъ, что они незаконно

торгують солью, сельдями и проч.

Żałowali у solenniter protestowali się sła-
wetni Jakub Ambrosowicz у Jerzy Aresz-
towicz, starsi roczni kupcy Wileńscy, sole-
ney zabawy, imieniem swoim у całego Brac-
twa swego soleniczcgo czyniący, a naprzód
na niewiernych Aszora Aaronowicza, Abra-
hama Markowicza, Moyżesza Jakubowicza,
Aarona Lewkowicza, Hoszka Salomono-
wicza у innych starszych szkoły у synagogi
Wileńskich, których imiona у nazwiska,
lubo nie są wyrażone, za wyrażone iednak
maiąc, o to, iż oni dobrze Aviedząc o róż-
nych dekretach, mianowicie у najrbardziey
o dekrecie J. K. mci relacyinym między
bractwem protestantów teraznieyszyph, a
wszytką synagogą Wileńską, z oczewistych
controwersyi forowanym, nadto ieszcze roku
przeszłego 1672 dnia 6Februarij, gdy star-
szych żydów у wszytką synagogę Wileńską,
z instantiey tych że kupców soleney zaba-
wy, obwieszczono, oraz у przypozwano by-
ło do ехесійіеу tegoż dekretu J. Kmci, na
onczas wszytkich praw у dekretów na copię
wzięli у snadnie się z kopij informować
mogli, iako wszytkim żydom szynk towa-
rów, bractwu soleniczemu służących, prze-
tapianie у szynk wosków zabroniony iest,
iednak iako starsi, niepoglądaiąc na poeny,
w dekrecie J. K. mci opisane, coby mieli
postrzegać, aby dekreta K. Jm. in suo rb-
bore zostawały, żydom swym pozwolili, do-
tąd towarami zakazanemi handlować, szyn-
kować, woski prywatnie przetapiać, у one
na rożne małe i wielkie sztuki у funty
przedawać, potym cisz wyżey pomienieni
żałuiący soleniter protestowali się у żało-
wali na kożdego z osobna żydów, niżey
mianowanych, mianowicie Lewka Maiero-
wicza, Eliasza Markowicza, Dawida Zel-
manowicza, Jzraelową doktorową wdowę,
Jakuba Markiewicza у żonę iego, Marka
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żyda i żonę iego, obu w kamienicy prze-
chożey lnieszkaiąeych, J zaaka Moyżeszowicza,
у na wszytkich żydów szkoły у synagrogi
Wileńskiey, wszędzie у za rzeką Wilią, .w
Siiipiszkach mieszkaiąeych żydów, którzy
to żydzi, snadź za conniuentią у pozwole-
niem starszych szkoły swey, na iawną con-
vulsią praw, przywileiów, od naiaśnie}'-
szych królów Jchmm. Polskicli у wielkich
xiąząt Litewskich temu bractwu, soleney
zabawy, miłościwie nadanych, a potym na
szczęśliwych koronaciach confirmowanych,
na ostatek dekretami relacyinemi we wszyt-
kich punctach, klauzulach у paragraphadi
stwierdzonych у approbowanych. iawnie у
widomie tymże dekretom sprzeciwiaiąc się,
ważyli się у dotąd ważą towarami, szcze-
gulnie bractwu protestantów należącemi у
służącemi, nad zakazanie, handlować, szyn-
kować, soi, śledzie, pienkę, len przedawać,
rożneini miarami szynkować, woski pry-
watnie w domach у kamienicach swych
przetapiać у onymi handlować, przedawać,
małemi у wielkiemi sztukami у funtami
szynkować, ku wielkiey przeszkodzie żału-
iących у w ymie ргал bractwa ich nada-
nych. Chcąc tedy żałuiący dekreta królów
icli mci relacyine do executiey przywieść
у poen, w dekrecie J. Kmci opisanych,
względem przeciwieństwa, to iest, tysiąca
czerwonych złotych, na pomienionych ży-
dach Wileńskich, tak też refusiey szkód,
przez takową przeszkodę w handlach, od
czasu niemałego stałych у nakładów p i w -
nych dochodzić, dali tę swoią żałobę do
xiąg grodu Wileńskiego zapisać^ Roku 1673
miesiąca .Marca 4 ten proces do akt po-
dany. Jan Dziwłowski, podstarości Wi-
leński.

Нзъ связки документовъ Виленскаго гродскаго суда
за 1073 годъ. № 16%.

Ш 8 2 — 1 6 7 3 г._Сентября 18.
Явка квитанцій въ уплат пошлины, выданной
еврега-оборщику въ Минскомъ воеводств .

Лета отъ иарожеиья Сына Божого
тисеча иіестьсотъ семьдесятъ третего,
месеца Сеііътебра осмыіадцатого дня.

На враде кгродскомъ в замку гоепо-
дарскомъ Минскомъ, передо мною Марти-
номъ Казимеромъ Володковичомъ, город-
ничпмъ її ііодстаростпмъ іМішскнмъ, ііо-
становпг.шысс очсвисто жыдъ места Жш\-
ского Калманъ Гиршевпчъ покладалъ і;у
актыкованыо до кнпгъ list кіштацыппып
одт> его милости пана Жыкгмонта з Дреи-
ца Древедкого, стольникаЛубельского ад-
министратора мыта старого великого князь-
ства Литовского, на речъ в немъ в сере-
дине ші/кеіі иомененую собе дашіїп н
служачый, и иросплъ вышъ речоиып
жыдъ Калманъ Гиршовнчъ,абы тотъ лист'і»
квитацыи былъ до книгъ кгродскнхъ ]\Інн-
скпхъ ирынятъ, актыкованъ и ушісаігг,,
который уписуючы у книги слово до
слова такт» се в собе маетъ: Zygmąt z
Drzewca Drzewiecki, stolnik LubeJzki, ad-
ministrator mjrta starego wielkiego xię-
stwa Litewskiego, wiadomo czynie tym mo-
im wieczystym kwiiacynym listem, iż co
żyd Szapsay Lewkowicz, rewizor ceł sta-
rych wielkiego xięstwa Litewskiego, odcm-
nic ustawiony, poruczył у dał" do wiernych
rąk myto stare komory Minskiey, z przy-
komorkami do niey należącemi, aby od
kupców у towarów ich pieniądze odbierał,
żydowi. Mińskiemu Kałmanowi Ilirszewi-
czowi od roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt
siódmego, miesiąca Śeptembra piątego dnia,
do roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt ósme-
go, miesiąca Juny ostatniego dnia, którym
tym mytem у wybieraniem pieniędzy po-
mieniony żyd Miński Kałman Hirszowicz,
za uniwersałem sobie z wiadomością, moią
danym, zawiaduiąc do assygnowanego ter-
minu roku teraznieyszego, miesiąca _ Aw-
gusta przedemną Drżewieckim stolnikiem
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Lubelskim, z regestrow swoich do mnie
oddanych, z przeszłych kwartałów у z
ostatniey raty,, przy karcie Andrzeia Tor-
wida iemu daney, z oddania summy mnie
należącey uczyniwszy rachunek у resztę
pieniądze oddał у cale we wszytkim sku-
tecznie dosyć uczynił. Przeto ia stolnik Lu-
belski pomienionego Kałmana żyda kwituje
у wiccznemi czasy do niego sobie samemu
у nikomu innemu przystempu nie zacho-
wuię. Pisań w Mińsku dnia piętnastego
Awgusta, roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt
ósmego. У того листу квитацыйного пе-
чать ирытпенена, а подпись руки тыми
словы: Zygmąt Drzewiecki stolnik Lubel-
ski. Который же тотъ лиетъ квптацыный
за покладанемъ оного, до акътъ черезъ
особу веръху помененою есть до книгъ
кгродъекихъ Минскихъ акътыкованъ и
уппсаиъ.

Пзъ антоБоіі книги Мннскаго гродскаго суда за 1673 г.,
« з 11787, л. 615—61G.

№ 33.—1В76 г. Ішя 5.
Присяжное показаніе старшинъ Брестскаго
кагала о количеств евреевъ въ Брест , под-

лежащихъ взиманію поголовной подати.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ семьдесятъ шосътого,
лесеца Юня пятого дня.

Передъ нами Еримъ Станиславом'!.
Умястовскимъ — столышкомъ Венъденъ-
скимъ—иодстаростимъ, Яиомъ Бекълсвъ-
скимъ—судьею и Яномъ Манъчакомъ—
мосътовъничимъ Мшіъскшіъ — писаромъ
врадъниками судовыми кгродъскиші Бе-
рестейскими, ностановивъшисе очевисто
Левъко Ицъковичъ и Яхимъ ІОзефо-
ішчъ—школьницы старшие Берестейские
тотъ юраменътъ иоголовъііого выкопали
в тые слова: Ja Lewko Jckowicz yja.Ja-
chim Jozelbwicz, szkolnicy starsi Brzescy,
przysięgamy panu Bogu Wszechmogącemu,
Który stworzył niebo i ziemie у wszytkie

żywioła, na tym, iż my sprawiedliwie zre-
widowali wszytkich głów żydowskich mę-
skich у białogłowskich, jako у dzieci wic-
cey dziesięciu lat maiące, według uchwały
seymu w Krakowie szczęsliwey koronacyey
w roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt szós-
tym; kturych głów do podatku pogłownego
należących nie nayduię się więcey, tylko
pięćset dwadzieścia у pięć. Jako sprawied-
liwie przysięgamy, tak nam Panie Boże do-
pomóż, a iesli niesprawiedliwie przysięgamy,
niech wszytlde przeklęstwa na krzywoprzy-
sięstwo w pięciorgu xięgach Moyżeszowych
opisane na nas padną. Amen. Который л;е
тотъ юраменетъ за выконанемъ оного че-
резъ особы верху полепеные есть до
къыпгъ кгродъекихъ Берестейскихъ упи-
санъ.

Пзъ актовой книги Брестскаго гродскаго суда за 1G7G
—1077 г., Л» 7022, стр. 1039—1001.

Ж 34.—1676 г. Іюня 10.
Присяжное показаніе старшаго кагалу о ко-
личеств евреевъ въ м. Мальч , подлежащихъ

взиманію поголовной подати.

Лета отъ нароженья Сына Бойкого ти-
сеча шестьсотъ семьдесят^ шпетого, ме-
сеца Юня десятого дня.

Передъ нами Еримъ Станиславом'!»
Умястовъскшгь—столышкомъ Венъденъ-
скнмъ—подстаростимъ, Яномъ Бекълев-
скимъ—судьеіо и Яиомъ ]\Іапъчакомъ—
мосътовничимъ і\1ішъскимъ,- шісаромъ
врадъниками судовыми кгродскими Бе-
рестепскими, постановіівъшнсе очевисто
жпдъ Шмаль Якуб вичъ тотъ юраменътъ
поголовъного выконалъ в тые слова: Ja
Szmal Jakubowicz ])rzysięgam Panu Bogu
A\rszechmogącemu, który stworzył niebo у
ziemie у wszylkie żywioła na świecie, na
tym, iż sdrawiedliwie zrewidowałem wszyl-
kich głów żydowskich męskich, białogłow-
skich, jako у dzieci więcey dziesięciu lat
maiące,' według uchwały seymu w Kra-
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kowie szczęsliwey koronacy w roku tysiąc
sześćset siedmdziesąt szóstym do podatku
pogłownego należące, kturych głów nie-
nayduie się więcey jeno trzynaście; у jako
sprawiedliwie przysięgam, tak mi Panie
Boże dopomóż, a iesli niesprawiedliwie
przysięgam niech wszytkie przeklęstwa na
krzywoprzysięstwo w pięciorgu xięgach
Mojżeszowych opisane na mnie padną
Amen. Который же тотъ юрамепътъ за
выконанемъ оного черезъ особу верху ио-
мен еную, есть до къішгъ кгродъскихъ Бе-
рестейскихъ принято и уписано.

Пзъ актовой іаіпги Брсстспаго гродскаго суда за 1G70
—1677 г. JNŚ 7022, стр. 1201—1203.

<№> 3 5 . — 1 8 7 8 г. Августа 6.
Трибунальний декретъ прусуждающій Вален-
скую еврейскую синагогу къ ушіат ІУІозыр'
скому иаршалку Ивану Иолецкому сорока ты-
сячъ золотыхъ польскихъ долгу и двухъ
копъ грошей литовскихъ вписного и памет-

наго сл довавшихъ трибуналу.

Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ семьдесятъ шостого,
месеца Августа шостого дня.

Передъ нами судьями головными, на
трыбуиалъ у велнкомъ князтве Лнтов-
сколъ зъ воеводствъ, земль и поветовъ
на рокъ теперешний тисеча шестьсотъ
семьдесятъ шостий обраиыми, кгды съ
порадку реестрового ку суженью прыпала
справа его милости пана Яна Колецкого,
маршалка АІозырского, зъ жыдами стар-
шыми пщолы Виленское Абрамомъ Мар-
клевнчомъ, Елшішомъ Юдовичомъ, Гер-
цикомъ іМарковичомъ, Нафтелемъ Изако-
вичомъ, целою синакгокгою жыдовъ Вп-
ленекпхъ, за заказомъ очевисто въ руки
поданымъ, до ііостановенья передъ нами
судомъ до права Ашора Ароновича и
Гнрша Израилевнча тежъ жыдовъ Ви-
ленскихъ, должниковъ его милости пана
маршалка Мозырского, которые вжо суду

нашого декретами окрыти суть, въ соро-
ку тысечахъ золотыхъ прьшаручоныхъ,
затымъ о вину прыиаручяую и шкоды под-
нятые; до которое справы за прыволань-
емъ черезъ енерала сторонъ до права,
его милость панъ Колецкий маршалокъ
АІозырскпй, самъ очевисто и зъплени-
потентомъ своимъ папомъ ІОрьемъ Ту-
ловскимъ становилъ, которому и моцъ до
мовенья речи устне злетилъ. Который
кгды поданого очевисто въ руки вышъ
мененымъ старінымъ исыдомъ Виленскпмъ,
въ школе ихъ лшдовской черезъ ене-
рала АІнколая Славуцкого заказу, созпань-
емъ его очевнетымъ передъ его милостью
иапомъ писаромъ земскнмъ Віілспскимъ,
нодъ датою року теперешнего месеца
Іюля девятого дня, слушне, правію до-
ведшы, кгды далей въ право постуиовать
п ікалобу актора своего выводить хотелъ,
тогды одъ ясие. вельмолшого его милости
нана Аіихала Паца, воеводы Виленского,
гетмана великого великого князтва Ли-
товского, панъ Корностапский отозвав-
шысе, а плешшотента актора не нрыну-
іцаючы до дальшого тое справы продукту,
подалъ до насъ суду обмову, аліасъ листь
причинный, въ тые слова писанъ: Jaśnie
wielmożni mości panowie sędzowie główni
Trybunalni, moi wielce mości panowie у
bracia! Jego mość pan marszałek Alozyr-
ski, móy msc, pan, maiąc jakoweś zawody
z prywatnemi żydami Aszorcm Aronowi-
czem у Jerszem Izraelowiczem, żydów star-
szych synagogi Wilenskiey przed sąd w
msc. mść. panów extra forum, nie mając
żadnego do nich pretekstu, ani od nich
sobie zapisu pociąga, którzy ponieważ wed-
ług prawa konstytucyi sejmowych do mo-
iego woiewodzińskiego należą sądu, zaczyni
pilno wmć moich mść. panów proszę, abyś-
cie na prawo у moią jurzdykę nie nastę-
puiąc, do mnie tę sprawę odesłać raczyli, zwy-
kłą kożdenm ukrzywdzonemu у jego mści pa-
nu marszałkowi sprawiedliwość święta, у roz-
sądek uczynić obiecuię, a teraz iterato upra-
szaiąc, zostawam w. m. moich wielce msć
panów brat у sługa powolny Michał Pac,
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л оіел осіа Wileński, hetman. Дата тыми
слрвы: w Wilnie, dnia dziesiątego Jula ty-
siąc sześćset siedmdziesiąt szóstego. По
прочытаиыо тое обловы тотъ ;ке ианъ
Кгорностайский прынятья тое обмовы въ
сесъ декретъ наіпъ. абы тое справы не
судечы, до замковой Вил опекой юрздики
отослали, а затымъ неузпанья въ той
справе форумі, у иасъ суду домовялъ.
А умоцованый его милости пана Колец-
кого, маршалка Мозырского, вносечы то,
и;къ неслушне ясне вельмолшый его
милость панъ воевода Впленский, гетманъ
великого князтва Литовского, ирезъ об-
мову свою форулъ въ той справе екс-
цииуетъ и до розправы суду своего вое-
водинского до юрнздики Виленское зъ
тыми обжаловаными лсыдами Внленскими
отосланья иотребуетъ, обсцуіочи актору
моему скуточную розправу учышіть,кгдыжъ
справа до запису идетъ. зачымъ обмова
тая ирынята бытн не ложетъ, ухиленья
тед,ы тое, яко на щекгульную справедли-
вости светое ііролонкгацію поданое, об-
мовы на сторону, а наказанья далей сто-
ронамъ J5T. право іюстуиовать афектовалъ.
Где по ухпленыо нашомъ тое обловы на
сторону и по наказе далей сторонамъ въ
право поступовать, въ далыполъ поступ-
ку правномъ, кгды вышъ мененые жыды
старшыо Виленскпе и целая синакгокгія
школы жидовское Внленское, за поколь-
ко кротнылъ зъ наказу нашого прыволы-
вапьемъ енеральскимъ до одказу въ са-
мой речы не становили, теды нлешию-
тентъ его милости пана Колецкого, мар-
шалка Мозырского, по зданью оныхъ на
упадъ въ речи, поетупуючы далей въ право,
а доводечы жалобы актора своеголюкладалъ
передъ нами квитъ реляцыйный прыпару-
чоный въ справе жалуючого его милости
нана маршалка очевисто въ руки обжа-
лованымъ жыдомъ Виленскимъ черезъ
енерала Адама Кгорностайского также въ
школе ихъ, ирынаручаючы иреречоиыхъ
жыдовъ Ароновича и Израелевича въ
сороку тысечахъ золотыхъ поданып, абы
до права ставили, созпаньемъ его оче-

внетымъ передъ его милостью паномъ
писаромъ земскимъ Виленскимъ подъ да-
тою року теперешнего тысеча шесть'1

сотъ семьдесятъ шостого, месеца Іюля
девятого дня учыненымъ, пробуючы, вска-
зу вины прыпаручное на вышъ мененыхъ
лшдахъ и на всякпхъ маетностяхъ и доб-
рахъ нхъ жалуючому его милости пану
маршалку и на одправу тое сумы до вра-
довъ налелліыхъ зъ закладомъ на спро-
тпвного троякихъ заруігь одосланья, до
того, абы обличлованые л;ыды за подань-
емъ нравного обвещенья передъ нами
судомъ подъ троякими заруками прере-
чоныхъ вышъ мененыхъ л;ыдовъ у пры-
паруце маючыхъ становили, наказанья у
насъ суду просилъ и домавялъ.

А такъ мы судъ въ той справе его
милости папа Яна Колецкого, маршалка
Мозырского, зъ Л ыдамп старшыми школы
Виленской Абрамомъ ЛІарковичомъ, Елі-
ашомъ ІОдовичомъ, Герцыкомъ Маркови-
чолъ, Нафталемъ Изаковичомъ и целою
синакгокгою лсыдовъ Виленскихъ, за за-
казомъ очевисто въ руки нодаігамъ, до
постановсиья передъ нами судомъ до пра-
ва Апюра Ароновича и Герша Израеле-
вича, тенл> л;ыдовъ Виленскпхъ, долл;-
шіковъ его милости пана маршалка Мо-
зырского, которые влю суду нашого де-
кретами открыты суть въ сороку тысе-
чахъ золотыхъ ирыпарученыхъ, затылъ о
вину при наручную и шкоды поднятые.
Въ которой справе мы судъ обмовы,
аліасъ лиетъ прычпннын одъ ясне вель-
молаюго его милости пана воеводы Ви-
лсиского, гетмана великого великого княз-
тва Литовского за тыми л;ыдами писа-
ныхъ, абы тое справы по судечы, до
замковой Внленской юриздпки отослали,
афектуючы черезъ пана Корностайского
подаиый, яко въ справе заішсовои за
бороненьемъ илсішиотента стороны ио-
водовое па сторону ухнлшшіы, далей въ
право обудвумъ сторонамъ иостуиовать и
розправоватьсе наказуемъ. А въ даль-
шомъ поступку нравиомъ, нжъ вышт»
меиеные л;ыды, старшие Внлепскпе и це-
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лая синакгокга школы жыдовское Вилен-
ское, до одказу въ. самой речи передъ
нами до права не становили, про то; мы
судъ оныхъ, яко права непослушныхъ,
въ року завптомъ на упадъ въ речы зда-
емъ, а за неставенье вышъ мененыхъ
жыдовъ Ароновича и Израелевича, въ
ирыпаруце будучыхъ, вины прыпаручиое
сорокъ тисечей золотыхъ, зъ двома ко-
пами вшісного и наметного намъ данымъ,
на тыхъ жыдахъ старшыхъ и целой си-
пакгодзе школы Виленское, также и на
всякихъ маетностяхъ и добрахъ ихъ ле-
жачыхъ, рухомыхъ, сумахъ пснежныхъ
где кольвекъ и у кого кольвек'ь буду-
чыхъ, гандляхъ, товарахъ, крамахъ, заста-
вахъ, арендахъ его милости пану Колец-
кому, маршалку Мозырскому, всказуемъ и
на одираву тое сумы ирыііаручное декре-
томъ напшмъ всказаное, кромъ складанья
рать статутовыхъ, до врадовъ земскпхъ
або кгродскихъ, замковыхъ, панскихъ, май-
добурскихъ и ішпіыхъ всякихъ тыхъ
иоветовъ, иодъ которыми се добра и
особы оныхъ окажутъ, а которого собе
зъ нихъ сторона зажити похочетъ, зало-
жывшы на спротпвного троякие заруки
одсылаемъ. До того абы вышъ меленые
жыды Вшіенские за поданьемъ собе о
семъ декрете пашомъ въ чотырохъ не-
деляхъ обвешчсиья передъ нами судомъ
иодъ тымижъ троякими заруками прере-
чоныхъ жыдовъ Ашора Ароновича и
Іерша Израслевпча у прыпаруце маю-
чыхъ. до остатнего пункту права ста-
новили паказуемъ. Которая справа до
шшгъ головныхъ трыбуналыіыхъ есть
записана.

Пзъ книга Глави. Лптовск. Трибунала за 1G7G
•Лз 23-1, л. 1233.

г.,

№ 38.—1877 г. Іюня 14.
Жалоба купца Ивана Санкевика на евреевъ,
бывшихъ при Ковенской таможн , объ ограб-

леніи его и арестована.

Лета отъ нарожсиья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ семдесятъ семого, месеца
Июня четвертого дня.

На враде госиодарскомъ кгродскомъ
Ковенскомъ передомною Стефаиомъ Фран-
тпшкомъ съ Проща Медекшою двора-
нпномъ и секретаромъ его королевской
милости иодстаростимъ Ковенскимъ. Za-
łowat у solenniter protestował imć pan Ste-
phan Sankiewicz, mieszczanin у kupiec mia-
sta króla iego mści stołecznego Wileńs-
kiego, na niewiernych żydów, a mianowicie:
Meiera Boruchowicza pisarza, Jzaka Rubi-
nowicza, Josela Jakubowicza, biegunów na
cle nowo podwyszszonym, na komorze Ko-
wicńskiey zoslaiących у na pomoczników
ich, których oni imiona у przezwiska le-
piey wiedzą, w nieznośnej krzywdzie swoiey,
która, od zwysz iiomienionych niewiernych
żydów poniósł oto: Jż w roku terazniej"-
szym tysiąc sześćset siedmdziesiąt siódmym
miesiąca Maia trzydziestego pierwszego dnia,
gdy żałobliwy idąc z towarami swemi, iako
człowiek kupiecld, z wiciną pod miastem
Kowieńskim stanąwszy, przyszedł według
zwyczaiu na cło nowo podwyszone z kwi-
tem na Komorze Wileńskiey otrzymanym,
opowiadaiąc, że z towarami do Królewca
idzie у tam znalaszszy sławetnego pana
Ernesta Hirszfelta, pisarza na cle nowo-
podwyszonym, będącego w mieście Kowieńs-
ldm w kamienicy onego Avłasney w samym
rynku leżącey, któremu lnvit pokazawszy
upî aszał, aby chciał do wicinyisć у towa-
ry zrewidować, sławetny pan Hirszfelt pi-
sarz, sam będąc zabawnym, colegę swego
niewiernego żyda Meiera Boruchowicza
pisarza, Jzaka Eubinowicza, Jossela Jaku-
bowicza biegunów posłał, którzy towary
zrewidowawszy uczynili relacią, iż' tak wiele
towaru pokazało się, iako na kwicie iest
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speeifikowano, po takowey niewiernych ży-
dów relacyi pomieniony pan Hirszfelt pi-
sarz na cle nowopodwyszonym do zwysz
pomienionego kwitu podpisał się, który
kwit niewierny żyd Meier Boruchowicz pi-
sarz, wymagaiąc sobie wielkich у niesłusz-
nych corrupcyi u siebie zatrzymał. A gdy
żałobliwy według słuszności, oddawszy у
zapłaciwszy kwitowe, tego zwysz pomienio-
nego dnia, iuż społudnia powtórnie do
zwysz pomienioney kamienicy, kędy cło
nowopodwyszszone odbieraią, przyszedł у
tam znalaszszy obżałowanego żyda Meiera
Boruchowicza pisarza, upraszał, aby onego
nie trudniąc zwysz pomieniony kwit oddał,
obżałowany żyd pisarz, wespół z obżałowa-
nemi zwysz pomienionemi biegunami, nie-
wiernemi żydami, wprzódy żałobliwego sło-
wami nieuczciwemi sławie dobrey dotehli-
wemi lżyć у łaiać począł, a potym obses
rzuciwszy się za czuprinę porwawszy, bić
у tarmosić począł, a obżałowani zwysz po-
mienieni niewierni żydzi biegunowie ieden
za piersi, a drugi s tyłu porwawszy, bić
poczęli pięściami у кііаті, nawet у szablę
s pochew żałobliwego wyrwawszy, tą że
szablą płazem onego bili у rany sinie - nie
małe pozadawali, kuntusz koloru fiałkowego
sukna przedniego, kosztuiący złotych ' poł-
torasta wniwecz poszarpali. Które sinie rany
na relacyi ieneralskiey dostatecznie opisa-
ne у wyrażone są; niedosyć natym maiąc,
na większy kontempt у zniewagę żałobli-
wego imśc pana Sankiewicza, obżałowani
żydzi zwysz pomienieni, poszedszy do zam-
ku, hayduków przyprowadziwszy, gwałtow-
nie z kamienicy zwysz pomienionego pana
Hirzsłelta pisarza żałobliwego, iako iakiego
zdraycę do zamku, z tumultem ludzi wiel-
kim, zaprowadzili у do więzienia oddali,
kazawszy onemu szablę we srebro oprawną
liaydukom odpasać у w więzieniu w turmic
tego dnia żałobliwy aż do samcy nocy zo-
stawał. Uwolnionym żałobliwy będąc od
więzienia, zażywszy przyiacioł, do obżałowa-
nego żyda pisarza posyłał upraszaiąc, aby
onemu kwit oddał, bez którego trudno było
z wiciną yzmieyscaruszyćsię, obżałowany

żyd, pisarz, wespół z biegunami żydami
tego kwitu oddać przez cztyry dni niech-
ciał у zaledwie dnia czwartego, miesiąca
Juniiw tym że roku zwysz pomienionym,
oddał, a żałobliwy z niemałą gromadą mu-
siał strawować się, przez co na złotych
sześćdziesiąt szkoduie. O co to wszystko
chcąc żałobliwy imć pan Sankiewicz z ob-
żałowanemi żydami in foro fori prawem
czynić dał tę protestacią do xiąg grodzkich
Kowieńskich. Якожъ и генералъ господар-
скій той же справе тогожъ году месеца
и дня Андрей Мішвидъ квита своп ре-
ляциный въ справе и въ речи выражо-
ііый ирпзналъ писаный въ тыс слова:
Ja Jenerał iego królewsldey mości, niżey
na podpisie mianowany, zeznawam tym
moim relacyinym kwitem ku zapisaniu do
xiąg grodzkich Kowieńskich oto: iż w roku
teraznieyszym tysiąc sześćset siedmdziesiąt
siódmym, miesiąca Maia trzydziestego pierw-
szego dnia, maiąc ia ienerał przy stronie
dwóch szlachciców, pana Jana IJownaro-
wicza у pana Adama Mackiewicza, z którą
stroną szlachtą., za użyciem imć pana
Stephana Sankiewicza, mieszczanina у kup-
ca miasta iego królewskiey mosći stołecz-
nego Wileńskiego, naprzód przjszcdszy do
zamku iego królewskiey mości Kowień-
skiego, widziałem imć pana Sankiewicza
w turmie w więzieniu siedzącego, miano-
wał, że onemu szablę we srebro oprawną
od boku odpasano; za pokazywaniem te-
gosz imć pana Sankiewicza widziałem pod
lewym okiem ranę sinią krwią, pociekła,
mianował pięścią uderzono, na prawey ręce
niżey łokcia widziałem ranę barzo sinią
krwią pociekła, mianował kiiem uderzono,
naplecach widziałem ran sinieli dwie krwią
pociekłych, mianował także kiiem uderzo-
nych, włosy s czupryny widziałem wyszar-
pane. Przytym widziałem kuntusz koloru
fiałkowego, sukna przędnego, wniwecz po-
szarpany, który to bóy у więzienie miano-
wał być sobie stałe w mieście Kowieńskim
w kamienicy sławetnego pana Ernesta
Hirszfelta pisarza, na cle nowopodwyszo-
nym natenczas zostającego, przez niewier-
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nych żydów, a mianowicie Meiera Boru-
chowicza pisarza, JzakaRubinowicza, Jos-
sela Rubinowicza biegunów, na tym .że cle.
nowopodwyszonym będących, także у po-
moczników ich, którzy, wymag-aiąc sobie
nieiakiey comipcyi, zwysz _ pomienionego
imc pana Sankiewicza bili, szarpali, tar-
mosili у do więzienia zamku Kowieńskiego
oddali tegosz roku miesiąca у dnia zwysz
mianowanego imć pana Sankiewicza. Z tążc
samą stroną szlachtą zwysz pomienioną
chodziłem na wicinę, która na rzece Wilii
pod Kownem stała, tak że za pokazywa-
niem czeladnika imć pana Sankiewicza na
imię Pawła Borysowicza widziałem na
plecach ran cztyry sinieli krwią pociekłych,
także na ręku prawym przez samy łokieć
widziałem ranę sinią krwią pociekła, mia-
nował kiiem bito, który to bóy mianował
być sobie stały od zwysz pomienionego
żyda pisarza у biegunów, na tym że cle
nowopodwyszonym zostaiących. Co ia ie-
nerał widziawszy у słyszawszy wydałem
ten móy relacyiny kwit pod pieczęcią у
s_ podpisom ręki mey własney, także pod
pieczęciami strony szlachty przymnie na
ten czas byłoy. Pisań roku miesiąca у
dnia zwysz mianowanego. У того квиту
подішсъ руки генерала тыми словы:
Andrzey Minwid Jenerał powiatu Kowień-
skiego ręką swą. Который тотъ квитъ за
устнымъ сознаньемъ верху ыененого ене-
рала естъ до кшігъ кгродскихъ Ковен-
скихъ уписаііъ, съ которого п сесъ вы-
шісъ иодъ врадовою печатью его мило-
сти пану Стефану Санкевпчу естъ вы-
даиъ. Ііпсанъ у Ковне.

Пзъ книги Ковсіісі;аго гродскаго суда na 1075—1080 г
Jw Ó34!) л. 202.

№ 37.-1678 г. Апр ля 15.
Явка грамоты, данной Сангушками евреямъ,
на право селиться и торговать въ м стечк

Раков .

Лета отъ нарожеші Сына Божого ти-
сеча шеслъсотъ семьдесятъ осмого, месе-
ца Анрнля нетнадцатого дня.

На врадс кгродскомъ в замъку гос-
подарскомъ Минскомъ, передо мъноіо Мар-
тіпюмъ Казшіеромъ Володъковичомъ го-
родъшічимъ и нодъетаростимъ Мшіскимъ
постаііовнвъшысс очевпсто лгыдъ Лейба
Якушевичъ покладалъ и до акътъ по-
далъ листъ заішсъ одъ освецоного кне-
жатп его милости папа Героншіа Лю-
бартовича Санъкгушъка и одъ кнежъны
ей милости пани Теодоры Сапежанъки
Санъкгушъковой—малжопъковъ жыдомъ-
места ихъ милости Ракова, на речъ в
нем'ъ ишкей менсную даный н служачый,
просочы. абы тотъ листъ былъ до книгъ
прынятъ и уинсанъ, который уписуючы
у книги одъ слова до слова такъ се в
собе .маетъ. Ja Heronim Lubartowicz xiąże
Sanguszko na Białym Kowlu у ia Ko-n-
stantia Thcodora Śapieżanka xiężna San-
guszkowa oznaymuiemy tym listem naszym
o tym, iż żydom naszym w mieście Ra-
kowie mieszkaiącym, w woiewodstwic iNIiii-
skim leżącym, skąd kolwiek przybyłym, w
mieście naszym Rakowie mieszkać pozwa-
lamy lakierni conditiami: naprzód przywi-
leiow żydom Rakowskim od swiętey pamię-
ci antecessorow naszych danych we Avszyst-
kich punktach cłausulach у paragrafach
in suo esse zachowawszy, na wieczne czasy
confirmuiemy, podług tychże listów przy-
wileiov>r plac"! na którym teraz szkoła ich
żydowska stoi, na ulicy Radoszkowskiey, do
tego plac na Koydanowskim gościńcu na
kladowiscze dany ograniczeniem, iako przed
tym trzymali, namnieyszey części z nich
nie wymuiąc, osobliwie na Radoszkowskim
gościńcu pułplaca na łaźnią, gdzie у teraz
laznia iest, nadaiemy tak, iż z placu szkol-
nego z samey szkoły, z placu kładowiskiego
у z połplaea na łaźnią danego żadnych na-
mnieyszych podatków do skarbu naszego
у sukcessorow naszych nigdy płacić nie
maią, w szkole nabożeństwo swoie każde-
go czasu według zakonu swego bez żadney
ni od kogo przeszkody odprawować będą,
łaźnie na pożytek swoy zażywać у obracać
maią, przykładem miast iego królewskiey
mości у przywileiow żydom nadanych; w



— 48 -

mieście Rakowie, żydom według dawnych
inwentarzow, placów zupełnych osmnascie
około szkoły у na inszych mieyscach le-
żących naznaczamy z morgami у sianożę-
ciami zdawna do tych placów należącemi,
у ieżeliby więcey placów potrzeba było
nabywać pozwalamy, których używać maią
według upodobania swego. W samym mie-
ście wolno im domy budować у komu
chcąc za iedno z placami przedawać, zamie-
niać у arędować, w czym żadney od nas
у sukcessorow naszych trudności mieć nie
będą, tylko w kożdy rok z każdego placu
po kopie iedney łitewskiey do skarbu na-
szego czynszu zapłacić maią. Handlów, wsze-
lakich kupi у pożytków s targów używać
od przyieżdzych kupców, towarów _ -naby-
wać у im przedawać licmory wszelakie mieć
у komu chcąc przedawać, krom tey płaty
wyżey pomienioney, to iest z placu po ko-
pie, żadney inszey, by namnieyszey, nie
maią czynić powinności, wyinwszy ieżeliby
tego była potrzeba, ieden raz w rok do
groble na gwałt czeladź swą maią wysy-
łać. Tymże listem naszym waruiemy, aby
л pokoiu od mieszczan naszych Rakow-
skich zostawali, bez przymowek у urągania
żyli, zakładamy winy kop tysiąc, która za
dowodem do skarbu naszego należeć, ma.
Pisań w Rakowie. miesiąca Octobra dwu-
dziestego ósmego dna, roku tysiąc sześć-
set siedmdziesiątego siódmego. У того ли-
сту подъпись рукъ тыми словы: Heronim
xiąże Sanguszko, Konstantia xiężna San-
guszkowa. Который же тотъ листь за по-
данемъ оного черезъ особу верху меие-
ную до акътъ есть до кішгъ кгродъскихъ
Мішъскихъ принятъ и унисанъ.

Нзъ актовой книги Минекаго гродсиаго суда за 1G78
годъ, Л» 11787, л. 1133-1134. •

Ш 38—1678 г. Мая 8.
Р шеніе по д лу о неисполненіи евреями

принятыхъ на себя обязательствъ.
Лета отъ нароженя Сына Божого ти-

сеча шестьсот"!, семьдесят!, осмого, ме-
сеца Мая осмого дня.

На враде кгродскомъ в аамку госиодар-
скомъ Минскомъ передо мною Мартиномъ
Казимеромъ Володковнчомъ, городничіГмъ
н подстаростнмъ Минскимъ, иостановшз-
шисе очевисто шляхетный панъ Ятіъ
Фурсъ Уласевичъ, бурмистръ Минский
покладалъ ку актыковашо до кшігъ декреті,
ясне всльможъное ей милости панен
Анны с Потока Станиславской, воеводп-
ной Киевской, в справе тогожъ шляхет-
ного пана бурмистра Минского з жидами
Минскими Ошеромъ п Израелемт» Мііха-
левичами ферованый, з речью в немъ в
середине ііижей выра;коную, просячи,
абы тотъ декретъ былъ до книгъ кгрод-
скихъ Мішскихъ принять, акътыковаггь
и ушісанъ, который ушісуючы у книги
слово до слова такъ се въ собе маетъ:
Roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt ósmego,
miesiąca Kwietnia dwudziestego pierwszego
dnia. Ja Anna s Potoka Stanislawska wo-
iewodzina Kiiowska oznaynmię ijm dek-
retem moim, iż co ajtowala się sprawa z
aktoratu żydów Mińskich Oszera yJzraela
Michalewiczow żydów Mińskich aktorów z
pozwanym szlachetnym panem Janem Fur-
sem Ułasowiczem burmistrzem Mińskim
przed starostą moiey maiętnosci Stołpiec-
kiey у przed ichmosciami pany sąsiady
szlachtą na to wysadzonemi, mieniąc iakoby
kontraktowi dosyć żydzi uczynili, pięnkę
wystawili, a czterech set beczek soli w
zastaw (lancy odyskać od pozwanego w
spichrze Stolpieckim złożoney nie mogą у
ten kontrakt przy dosyć uczynieniu od syna
pana Fursa Jerzego z rąk iego dobrowol-
nie odebrali. Do tego od' Szawiela podda-
nego Stołpeckiego dwa tysiące dwieście
sześćdziesiąt złotych gotowych pieniędzy za
te soi zastawną iakoby pan Furs odebrać
miał у na beczek siedzi dziewiętnaście ma-
iąc kartę od pana Fursa żydzi odebrać
nie mogli, ani też od Szawela odyskali,
który zawiadował u pana Fursa spichrzem,
у zabierali się żydzi samo szesnast do przy-
sięgi na punktach wysz wyrażonych; prze-
ciwnym sposobem pozwany samo czternast
zabirał się do iuramentu pan Furs przy
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assecuracy żydowskiey, że mu się dosić
nie stało, pięki nie wystawili spełna wszyt-
kiey, contraktu tego syn nie oddawał jr
syn się sam zabierał do przysięgi Jerzy,
tylko że Paweł syn drugi, za podmowieniem
żydowskim, wespół szkatuły ze dwiema ob-
ligami iednym na złotych szeset trzydziescie,
drugim na trzysta piędziesiąt złotych za
osm talarów bitych wydał, dwóch tysięcy
dwuchset sześćdziesiąt złotych od Szawela
pieniędzy nie odbierał, lecz żydzi odebrali,
podług listów prywatnie pisanych у dzie-
więtnaście beczek siedzi za listem pisanym
od Szawela żydzi odyskali у na inszych
pretensiach w tamtym dekrecie specifiko-
wanych. W tej tedy sprawie że żydom
przysięga przeciwko assekuracy żydowskiey
nakazana, pan Furs burmistrz Miński do
mnie appelował. Ja tedy woiewodzina Ki-
iowska dobrze tey sprawy przesłuchawszy
у wyrozumiawszy iż słusznie pan Furs bur-
mistrz appelował do mnie względem tego,
że żydzi żadnego pisma contraktu pana
Fursowego nie maią, ani kwitacy na
dość uczynienie z s tey pięnki podług con-
traktu у gdyby dosic uczynili żydzi musie-
li by assekuracyią, którą roborowali pierw-
szy contrakt odyskać, у żadnego słusznego
dokumentu na dowód swey prawdy mieć
nie mogą, iako pan Furs urzędowe ma
atestap3Te, a zas wyraźne prawo statutowe
wielkiego xięstwa Litewskiego chce mieć
bliższego do odwodu podług artykułu siedm-
dzicsiąt siódmego у artykułu osmdziesiąt
wtorego, z rozdziału czwartego o dowodziech
listownych, co większa że pomawiaią pana
Fnrsa mkoby miał dwa tysiąca dwieście
sześćdziesiąt złotych od Szawela poddanego
mego odebrać, a na to od pana Fursa noty
żadney nie masz, a gdzie iasnych doku-
mentów niestale bliższa strona od pomow-
ki odprzysiądz się niżeliby powód pokonać
miał. Przet, oretraktowawszy dekret bliższego,
uznawani pana Fursa z synem у z ludźmi
wiary godnemi samo czternastego na tym,
iako podług assekuracycy daney w Szklo-
wie od Oszera Michalewicza dosić się-nie
stało, na tym iako od Szawela nieboszczyka

mieszczanina Stolpeckiego za sto czterdzieści
osm beczek soli sprzedaney pieniondze
żydzi złotych dwa t}Tsiące dwieście у sześć-
dziesiąt złotych odebrali, za listem pisanym
od syna pana Fursowego; na tym iako list
prywatnie pisany do tegoż syna iest praw-
dziwie żydowski, prosząc, aby pozwolił ode-
brać te pieniondze od Szawela żydom, kiedy
żyd żyda w Starodębie zostawił, na tym
iako za te pieniondze od Szawela wzięte
rekuperowany żyd iest z stamtąd, na tym .
iako beczek piędziesiąt soli sami żydzi fur-
manom oddali za furę, na tym iako ży-
dowskiey soli w zastaw daney panu Fur-
sowi więcey na dwieście beczki
nie masz, na tym iako Szawel dziewięt-
naście beczek siedzi oddal za pisaniem,
które po śmierci pisanie żona oddala panu
Fursowi, na tym iako te pisania listy na
ten czas są pisane tylko tamtego czasu, iako
data iest wyrażona w nich, na tym iako
nie ten syn contrakt wrócił, ale za osm ta-
larów żydzi od syna drugiego Pawła ku-
pili, na tym iako s tym contraktem dwa
obligi nie wypłacone ieden na złotych
szesset trzydzieści, drugi na złotych trzysta
piędziesiąt dostał się żydom od tegoż Pawła
syna wespół s kontraktem te dwa obligi,
na tym iako prawdziwie żydzi winni tę
summę, na tym iako za spichrz żydowski
zapłacił złotych piędziesiąt sześć z pora-
chunku do reiestru żydzi winni złotych pię-
dziesiąt ieden, groszy iedynascie, za przy-
sięgo z osobami w liczbie wysz pomicnio-
nemi, od daty tego dekretu za niedziel
cztery w Stołpcach, maiętnosci moiey, panu
Fursowi te soi ma starosta moy wydać
ceny, po czemu teraz z przystani moicy
Stołpeckiey idzie beczka soli, a za resztę
przychodząca szkodami prawnemi podług
zaprzysiężenia w ieden comput zniesioney
wolno prawem dochodzić panu Fursowi u
wszelkiego sądu у prawa, do którego żydzi
należą, sądu, a od teraznicyszey żałoby ży-
dowskiey być ma wolnym pan Furs bur-
mistrz. J na tom dala ten dekret moy z
podpisem ręki moy. Działo się w Pilaszko-
wiczach daty wysz pisaney. У того декрету
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печать притиснена и подпись руки в тыс
слова: Anna s Potoka Stanisławska woie-
wodzina Kiiowska. Который же тотъ де-
кретъ за • иокладанемъ и прозьбою особы
верху меленое есть до книгъ кгродъ-
скихъ Минскихъ, прынятъ, актыкованъ
уписанъ.

Пзъ актовой книги Мішскаго гродскаго суда за 1678
годъ, Х- 11787, л. 1153—1154.

89.—1678 г. Мая 20.
Трибунальный декретъ, присуждающей Сусан-
ну Быковскую и сыновей ея къ уплат Сло-
нимскиіиъ жидамъ Берку и Якову Шимано-
вичамъ девяти тысячъ золотыхъ польскихъ

долгу.

Року тысеча шестьсотъ семьдесятъ
осьмого, месеца Мая двадцатого дня.

Въ справе жидовъ места Слонимско-
го Берка, Якуба и Моизешовнча Шима-
новичовъ зъ ей милостью пани Зузашіою
Бистрановскою Алсксандровою Быков-
скою—иодстаростиною Слонимского и сы-
нами ей милости, ихъ милостями паны
Яномъ, Гсрошшомъ и Петромъ Быков-
скими, яко сукцесорами всякихъ добръ
по зошломъ его милости пану Александ-
ру Быковскому позосталыхъ и в чниками
маетности Хилчицовъ, въ повете Лид-
скомъ лежачой, за позвомъ менечи впе-
родъ о злын заочный переводъ права, то
есть, въ одержаиыо двохъ суду каитуро-
вого Слонимского декретовъ въ ро(ку)
тысеча шестьсотъ семьдесятъ четвертомъ,
одинъ дня шостого месеца Марца, а дру-
гій въ томъ же року месеца Ноябра се-
мого дня, черезъ зошлого его милости
пана Александра Быковского, малжонка
теперь позваной, на жидахъ жалуючихъ
безъ ноданья позву одержаныхъ, а потомъ
до верненья обликговъ голыхъ такъ зош-
лого Шимоновича, родича теперь жалу-
ючихъ, яко и ихъ самыхъ взглядомъ кон-
трактовъ и гандліовъ Кролевецкихъ зо-

шлому его милости пану подстаростему
Слонимскому даныхъ до выплаченья су-
мы въ Кролевцу за товары помеиеішхъ
жидовъ взятое и о забранье- двохъ витпнъ
зо всякими статками до вііцнны належа-
чими, затымъ до знесенья тыхъ суду кап-
турового декретовъ, а о шкоды и о за-
плаченье верху менованое сумы; ижъ ей
милость пани Быковская и панове сы-
нове ей милости, будучи о то позваными,
передъ нами до права не становили, про-
то мы судъ ихъ милости, яко права не-
послушныхъ, въ року завитомъ на упадъ
въ речи здаемъ, а водле права и жало-
бы позовное тые декрета суду каптуро-
вого Слонимского черезъ его милости па-
на Быковского на жалуючихъ жидахъ въ
року тысеча шестьсотъ семьдесятъ чет-
вертомъ, одинъ месеца Марца шостого
дня, а другій месеца Ноябра семого дня
одержаныс, вжо п кромъ жадное присегп
зъ особъ помененыхъ жидовъ зо всимъ
всказомъ, въ иихъ выражонымъ, зноснмъ
и касуемъ, а затымъ любо-бы слушне ей
милости пани Быковская водлс права по-
сполитого въ плаченье совнтости попа-
дала, лечъ же оныхъ и сама сторона,
хотечи яко найрыхлей при своей власно-
сті! зоставати, не афектовала, только абы
ей милость пани Быковская и панове сы-
иове ей милости самую истизну водле по-
менсныхъ контрактовъ деветь тысечей зо-
лотыхъ серебное монеты винныхъ, за по-
дапьемъ соб о семъ декрете нашомъ въ
чотырохъ неделяхъ обвещеньемъ, тутъ
иередъ нами судомъ жалобливымъ жидомъ
подъ троякими заруками у Вилий оддали
и заплатили наказуемъ, а помененые жи-
ды места Слонимского тую суму Отобрав-
ши, листы, записы, контракты, реестра и
увесь въ той справе урощоный прок-
гресъ правпый ей милости пани Быков-
ской оддати и вернути повишш будутъ.

Изъ книги Главнаго Литовск. Трибунала за 1678 г.
№ 262, л. 449.
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№ 40.—1678 г. Октября 1.

Явка универсала, выданнаго Униховскимъ
евреямъ йцку Зельмановичу и Абраму Лей-

бовичу на право собиранія пошлины.

Лета отъ нароженя Сына Бойкого ты-
сеча шестьсотъ сеыьдесятъ ос лого, ме-
сеца Октябра первого дня.

На враде кгродскомъ в замку госпо-
дарскомъ Минскомъ, передо мною Мар-
тиномъ Казимеромъ Володковичомъ, го-
родничимъ и подстаростимъ Минскимъ,
постановившнсе очевисто слуги скарбо-
вые панове Ицко Зелмановичъ и Абрамъ
Лепбовичъ покладали и ку актыкоізаню
подали до книгъ кгродскихъ Мішскихъ
универсалъ на цъло ново подвышоное
собе слул;ачый, на речъ в немъ выжсй
мененую, одъ его милости пана Богуелава
Униховского иисара земского Новгород-
ского, администратора целъ великого
князьства Литовского даный, просе чи абы
тотъ универсалъ былъ до книгъ кгрод-
скихъ Минскихъ ирпіштъ н уписанъ, ко-
торый уписуючи у книги отъ слова до
слова такъ се в собе маетъ: Wszem w
obec у kożdemu z osobna, komu by o tem
wiedzieć należało, mianowicie panom у
ludziom wszelakiey condytii rożne handle
odprawuiącym. Po zaleceniu usług dono-
szę do wiadomości, iż z władzy urzędu na-
szego, a za wyraźną wolą iasnie wielmoż-
nego lego mości pana podskarbiego wiel-
kiego xięs(wa Litewskiego naznaczamy do
komory Minskicy_ Jcka Zelmanowicza żyda,
arędarza Stwołowickiego у Abrama Ley-
bowicza żyda Mirskiego za pisarzow cła
nowopodwyszonego; maią zostawać у funccią
pisarską iako naywiernicy у życzliwiey skar-
bowi rzeczy pospolitey służąc odprawować,
cło pomienione od ludzi handluiących bez
żadney folgi podług instruktarza skarbo-
wego odbierać, postrzegaiąclego aby nay-
mnieyszey szkody у uymy skarbowi rzeczy
pospolitey nie było. A iesli by kto ważył

się tę komorę miiać, у niezwyczaynemi
gościńcami przeieżdżać, tedy pozwalamy ta-
kowych towary wszelkie na skarb rzeczy
pospolitey confiscować у za przemyte za-
brawszy, takowe towary do nas admini-
stratorów odsyłać, ugod żadnych ni .s kim
o przemyte nie czynić bez wiadomości y
woli naszey. Na co dla lepszcy powagi у
wiary rękami naszemi ten uniwersał przy
pieczęci skarbowey podpisaliśmy. Pisań w
Słonimie, dnia czternastego miesiąca Sep-
tembra, roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt
ósmego. У того универсалу при печати
скарбовой великого кпязьства Литовского
подпись руки тыми словы: Bogusław Uni-
chowski, pisarz ziemski Nowogrodzki, admi-
nistrator ceł wielkiego xięstwa Litewskiego.
Который же тотъ универсалъ, за пода-
неагь оного черезъ особъ верху меиеныхъ
до актъ, есть до книгъ кгродскихъ Мин-
скихъ принять и уписанъ.

ІІзъ актовой книги Мішскаго гродскаго суда за
1G78 г., № 11787, л. 1209.

41.—1678 г. Октября 12.

Заемная запись представителей Гроднен-
скаго еврейскаго кагала, выданная на-
стоятельниц^ Гродненскаго женскаго Базилі-

анскаго монастыря на 2000 зол. польск.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ семъдесятъ осмого м-ца
Октебра дванадцатаго дня.

На рокохъ судовыхъ земъекихъ по све-
томъ ЛІихалс святе Римъскомъ водълугъ
права припалихъ и судовне у Городнє
порадкомъ статутовимъ отправоваішхъ,
нередъ нами Томашомъ Воловичомъ су-
дею, Нетъромъ Хрепътовичомъ подъеудъ-
комъ, Алекъсандромъ Воловичомъ писа-
ромъ, врадниками судовими земъекими по-
вету Городенского, постановивъішісе оче-
висто инъшие жиди, и которие на близко
мииз'лихъ рокохъ сегорочннхъ Троецкихъ



восполъ з другими ставать не могли, то
єсть Марко Маеровичъ, Зельманъ Лев-
ковичъ, Якубъ Изаковичъ Файшовпчъ
оиоведали, покладали и признали листъ
свой добровольний, водлугъ права справъ-
лений, видеркафовий зашісъ на речъвъ
нимъ виражоную о Бозе велебшімъ ихъ
милостямъ нанъномъБазнлианъкомъ конъ-
венту Городенского даний и служачий и
вжо одъ другихъ ихъ спулстаръншхъ на
вишъ речонихъ Троецкихъ рокохъ созна-
ний, которий и они зъ особъ своихъ устъ-
нимъ своимъ ствердивъши созънанемъ
просили, аби тотъ записъ повъторс со-
знаний бплъ до книгъ земъскихъ повету
Городепского справъ вечистихъ принять,
акътнкованъ и уписанъ, которий уписуючи
у книги теперешиихъ роковъ такъ се въ
собе маетъ: ISIy żydzy starsi konwentu
Grodzieńskiego na imię Marko Jozefowicz,
Hirsza Salomonowicz, Zelman Lewkowicz,
Szawel Jzakowicz, Oza Samuel Abramo-
wicz, Marko Maierowicz, Leyba у Jakub Jza-
kowicz Fayszowicz jeden za drugiego ręcząc
у obowiązuiąc, ezyniemy wiadomo tym naszym
dobrowolnym listem wyderkafowym zapisem
w Bodze wielebnej ieymosć pannie Febroni
Sirucownie starszey zakonnicy regułi za-
konu świętego Bazylego wielkiego kon-
wentu Grodzieńskiego у wszytkim zakon-
nym pannom w tym klasztorze będącym
danym na to, iż my wysz specifikowani
żydzi, będąc potrzebni summy pieniędzy,
wzięliśmy, pożyczyli у rękoma naszymi go-
tową rękodayną summę dwa tysiące zło-
tych u ich mosciow panien odliczyli na
cały kabał w szkole Grodzieńskiey, pra-
wem wyderkafowym, w roku teraznieyszym
siedmdziesiąt ósmym miesiąca maia ósmego
dnia, to iest święto świętego Stanisława bis-
kupa, święta Rzymskiego, podług nowego
kalendarza, od których dwóch tysięcy mamy
у powinni będziemy począwszy od roku
teraznieyszego tysiąc sześćset siedmdziesiąt
ósmego, dnia ósmego Maia, święto świę-
tego Stanisława, złotych sto czterdzieści
wyderkafu rok po roku do konwentu ich
mość Grodzieńskiego, tak teraznieyszey w

Bodze wielebney, iako у po iey mość na-
stępcy у wszystkim tego klasztoru pan-
nom zakonnym aż do oddania summypie-
niędzy pomienionych, terminu nie pochi-
biaiąc у iedno godzino, mamy pomieniony
wyderkaf sto czterdziescie złotych odda-
~\yać, waruiąc żebyśmy przepomniawszy tego
listu od nas danego, pomienionego wyder-
kafu nie oddali у jednym dniem pochibili,
tedy pozwalamy, iako do wszelkiego sądu
у prawa grockiego ziemskiego głównego
trybunałnego iego kroi. mści assesorskiego
у tempore interregni kapturowego iak za
żywota nas iako у sukcessorow naszych
cały kahał pozwać albo zakazem zakazać,
a my nie zażywaiąc żadney naymnieyszcy
dylaty у żadno rzeczo ani chorobo nie wy-
mawiaiąc, mamy stać, a stanowszy dwoiakie
zaręki mamy zapłacić, a i po zapłaceniu
zarąk, względem nieoddania kwoty przecie
ten nasz wyderkafowy list aż do oddania
samey sumy dwuch tysięcy przy zupełney
mocy zostawać ma. Y na tośmy dali ten
nasz list dobrowolny wyderkafowy zapis
podpisem nas wszystkich wysz spcciliko-
wanycli, iako у s podpisami rąk ich mość
panów pieczętarzow od nas ustnie у ocze-
wisto uproszonych, które na podpisach ręce
swe wyrazili у pieczęci przycisnęli. Działo
się w Grodnie,roku tysiąc sześćset siedmdzie-
siąt ósmego, miesiąca Maia ósmego dnia.
У того листу при печатяхъ подъпис рукт»
сашіхъ жидовъ характеромъ гебрейекимъ
въ книгахъ Троецкихъ по польску вы-
тлумачонпс и вписанпе, а нхъ милое,
пановъ печеторовъ тими слови: Ustnie,
a oczewisto proszony pieczętarz od kalialu
Grodzieńskiego Tomasz Wołowicz, sędzia
ziemski Grodzieński, do tego zapisu ręką
mą podpisałem; ustnie proszony do tego
zapisu wyderkafowego pieczętarz od star-
szych żydów w tym J iście wyrażonych pod-
pisałem Aleksander Wołowicz, pisarz ziem-
ski Grodzieński; ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz od żydów kanału > Gro-
dzieńskiego w tym liście wyderkafowym
wyrażonych Jan Kazimierz Matuszewicz
ręką. Которий же тотъ листъ за уст-
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нимъ и очевистпмъ его черезъ вижъ ме-
ненихъ жидовъ сознанемъ есть до кішгъ
земъскихъ повету Городенъского справъ
вечистихъ роковъ теперешънихъ повъторе
записанъ.

Изъ книга Гроднснскаго зеыскаго суда за 1676—1681 г.,
№ G844, л. 824.

Ж 42—1678 г. Ноября 20.
Долговая запись, данная старшими евреями
Пинскаго кагалу Пинскимъ іезуитамъ на

сумму 1500 золотыхъ польскихъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого
тпсеча шестьсотъ семьдесятъ девятого,
месеца Генвара шестыіадцатого дня.

На враде кгродскомъ въ замку го-
сподарскоыъ Пинскомъ, передо мною
Станиславом!) Казимероыъ Токарскимъ
подстолимъ и иодстаростимъ Пинскнмъ,
отъ вельможного его милости папа Яна
Кароля на Дольску Дольского, подчашого
великого князьства Литовского, старосты
Пинского установленымъ, поетановив-
шисе очевисто жидове старшіе кагалу
Пинского покладали лиетъ добровольный
вечнетый записъ свой въ Возе преве-
лебному его милости ксендзу Марціяно-
ви Колаковскому ректорови колеюмъ
Пинского соціетатисъ Езу отъ помене-
ныхъ жидовъ отаршихъ и весе синакго-
кги кагалу Пинского на речъ въ немъ
выражопую даный и служачій, которого
во всемъ такъ сами жидовс старшіе и
всего кагалу и синакгокги Пинское име-
немъ устнымъ и очевистымъ признаньемъ
СВОІІЫЪ ствердивши, просили мене, абы
хоть лиетъ оный до книгъ кгродскихъ
Пинскихъ нринятъ и упнеанъ былъ. Я.
врадъ того листу оглодавши и читаного
выслухавши до книгъ уписать семи ве-
лелъ, которого вписуючи въ книги слово
до слова такъ се въ собе маетъ: Ja Во-
ruch Nachmanowicz, J a Man Chaymowicz,
Ja Chemia Eziiaszcwycz, ia Mowsza Da-

widowicz, ia Leyba J akubowicz, ia Michiel
Zelikowicz, ia Bęiamin Juzcłbwicz, ia Mi-
chel Jliaszewicz, ia Morduchay Moyżeszo-
wicz, ia Leyba Aronowicz, ia Jcko Szymo-
nowicz у ia Józef Moyżeszowicz żydzi
starszy kahału miasta iego królewskiey
mości Pińskiego, swoym, żon, dzieci, po-
tomków у sukcesorów naszych, także у
wszytkich żydów w synagodzie Pińskiej
teraz у na potomne czasy będących imie-
niem, odstompiwszy swey własney sobie
należącey Jurzdykciy, prawa у wolności, a
pod tę zapis iego wszytką zaręki, sowitosci,
obowionzki у warunki sobie samych, żon
у dzieci, potomki у sukcesory naszy także
wszytko synagogi nasza żydowską poddaiąc
obowiązuiąc у weielaiąc, a iedna osoba za
drugo ręcząc у zapisuiąc, wiadomo czynimy
у zeznawamy samy na siebie tym listem
dobrowolnym wieczystym zapisem naszym
koniu by o tym wiedzieć należało teraz у
na potym będoncego wieku ludziom, iż my
kahał у wszy tka synagoga nasza żydowska
Pińska, będąc potrzebnemy summy pieniędzy
tedy wzięliśmy у pożyczyli у spelna do rąk
naszych odebraliśmy gotowo rękodayną
summe kościoła Łahyszynskiego należące-
go do kołeum Pińskiego socyetatys Jezu
to iest złotych tysiąc pięćset polskich w
Bodzie wielebnego iegomosci xiędza Mar-
ciana Kołakowskiego, rektora koleium Piń-
skiego Socictatis Jezu, którą te summę
tysiąc pięczeth złotych polskich na wszytek
kahał nasz żydowski Piński у na wszytkie
żydy tu w mieście iego królewskiey mości
Pińskim, iako też w miastach, miastecz-
kach, wsiach mieszkaiących, a do kahału
synagogi naszey Pinskiey teraz у na po-
tomne czasy należących, przy tym szkoły
nasze wszystkie, tudziesz domy, płacy, grunty,
kramy, towary, summy pieniędzny gdzie у
u kogo kolwiek będąccy, także у na same
osoby, dzieci, potomki у sukcesory naszy
wnosimy wiecznemi czasy, od ktorey to re-
alney,sumy tysiąca pięciuset złotych pol-
skich do kościoła Łahyszynskiego pożtkuy
po stu pięciudziesiąt złotych polskich na
każdy rok my samy у wszytka synagoga
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nasza żydowska na miescu pewnym, w ko-
Jeum ichmosciow xiędzy Jezuitom Soeye-
tatis Jezu w Pinsku, w dzień swiętey Ka-
tarzyny święta rzymskiego dnia dwudzie-
stego piątego miesiąca Nowembra, podług
nowego kalędarza, moneto dobro, która w
koronie Polskiey у w wielkim xięztwie
Litewskim bez żadnego braku brana ben-
dzie oddawać, płacić zapisuiemy у powin-
ny będziemy, iakoż płacenia tego pożytku
termin zaczynać się ma л roku da pan
Bóg przyszłym tysiąc sześćset osmdziesią-
tym, na pomieniony termin swięteyKatharzy-
ny święta rzymskiego, a ieżelibyśmy po-
żytku sta pięciudziesąt złotych polskich л
którym kolwiek roku jegomości xiędzu
rektoru kollegium Pińskiego у sukcesso-
rom iegomosci do kollegium Pińskiego na-
leżącego nie oddali, w który kolwiek ter-
min pochibili, tedy te summę realną ty-
siąc pięćset złotych polskich у pożytek
przy tym sowitosci, zaręki у іакіе szkody
gołosłownie mianowane iegomosci xiędzu
rektorowi kollegium Pińskiego zapłacić ma-
my, daiąc wolność, ieiclibysmy tego pożytku
wyżey mianowanego iegomosci xiędzu rek-
torowi collegium Pińskiego na terminie
naznaczonym, w którym ко]wiek roku, my
sami, abo successorowie nasi nie oddali,
tedy nie oddanie pożytku, a za pochybie-
niem kturego kolwiek terminu za samo
summe realno tysiąc pięćset złotych, za
sowitość, zaręki у szkody szkoły nasze w
mieście iego krołewskiey mości Pińskim
murowano у drewniano у rezniczo, także
we wszytkicłi miastach,miasteczkach, wsiach
będące, a do kahału Pińskiego należące,
przy tym komory, kramy, domy nasze, "bez
żadnego dekretu, sondu, zapozwu, zakazu
sług urzędowych zapieczentować nas sa-
mych, żon у dzieci у sukcessorow naszych
do więzienia brać, towary, domy, grunta,
summy pieniędzne od nas, bez urzędu, tylko
podług upodobania swego, odbierać na
swoy pożytek bez żadney taksy urzędowey
obracać у potym więzieniu nas у sukcesso-
row naszych trzymać, року summe realno
tysiąc pięćset złotych у pożytek od niey

także troiakie zaręki, sowitosci, szkody go-
łosłowne mianowane iegomosci xiędzu rek-
torowi do kollegium Pińskiego zapłacimy.
A my praw у wolności naszych żydoAvskich
od nayiasnieyszych królów ichmosciow Pol-
skich у wielkich xiążąt Litewskich przed
tym teraz maiących у na potym otrzyma-
nych dobrowolnie odstompiwszy, temu
wszytkiemu my sami, a po nas sukcesso-
rowie naszy także wszystka synagoga na-
sza żydowska w mieście Pińskim у wszy-
sci żydzi nasi w miastach, miasteczkach
we wsiach zostaiące, a do kahału Pińskiego
należące dosić czynić zapisuiemy się, nie
pozywaiąc o to iegomosci xiędza rektora
do żadnego sądu у prawa, pod zakładem
na siebie iako sama rzecz wynosi troiakich
zarąk у sowytosci, do tego nie mamy się
zakładać prawamy, przywilieiamy naszemy
żydowskiemi, gleytami, libertaciiami, lista-
mi iego królewskiey mości żelaznemi, ani
obłożną chorobą siebie samych, posłańca,
umocowanych, a zgoła żadnemi obronami,
obmowami, terminami, przyczynami, wy-
mysły ludzkiemi wynayduiomemi, w sta-
tucie у konstytuciiach opisanemi, spusto-
szeniem przez ogień у nieprzyiaciela, ale
zawsze ex niinc uyscić się mamy у po-
winni będziemy, waruiemy to iednak sobie,
iż iegomość xiądz rector collegium Piń-
skiego teraznieyszy, ani sukcessorowie ie-
gomosci, żadnemi sposobami, ani listami
iego królewskiey mości u nas tey sumią
collegium Pińskiego tysiąca pięciuset zło-
tych wiecznemi czasy odbierać nie mamy,
oprócz tylko gdybychmy którego roku po-
żytku sta pięciudziesiąt złotych polskich na
naznaczonym terminie nie oddali, tedy my
ichmoscioin iuż samo summe realną tysiąc
piępseth złotych, pożytek, także sowitosci у
troiakie zaręki oddawać mamy. Y to też
my żydzi kahał Piński waruiemy, iż ucłio-
way panie Boże pod czas oddania pożytku
od realney summy na terminie przypad-
łym w mieście Pińskim incursyi nieprzyia-
eielskiey, tedy to pochybieiiie terminu leżeć
nie ma, ale po ustąpieniu takowego nie-
przyiaciela z miasta Pińska naydaley za
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niedziel cztyry ten pożytek collegium Piń-
skiego w coleum Pińskim albo gdzie ich-
mość xiędz recktor rezydować będzie, za
daniem nam gdzie kolwiek у na którym
kolwiek mieyscu wiadomości, oddać mamy
у powinni będziemy pod wyżey mianowa-
nymi zarękami, л агипкаші у obowiązkami.
Y na to my wyżey mianowani żydzi mia-
sta, iego królewskiey mosci kaliatu Piń-
skiego daiemy w Bodze wielebnemu iego-
mosci xiędzu rectorowi collegium Pińskiego
ten nasz dobrowolny zapis pod pieczęciami
у s podpisami rąk naszych, także z pod-
pisami rąk у pieczęciami ichmosciow pa-
nów obywatelow powiatu Pińskiego od nas
ustnie у oczewisto uproszonych na podpi-
sach rąk ichmosciow niżey wyrażonych.
Pisań w Pinsku, roku tysiąc sześćseth siedm-
dziesiąt ósmego, miesiąca Nowembra dwu-
dziestego dnia. У того листу добровольно-
го запису вєчистого при печатехъ под-
пись рукъ жидовскимъ письмомъ подші-
саныхъ пятнадцать, а подписи рукъ ихъ
милостей пановъ печатаровъ тыми словы:
Ustnie oczewisto proszony pieczętarz do
tego zapisu od panów żydów starszych ka-
hału Pińskiego Arnolf Giedroyć, podko-
morzy powiatu Pińskiego ręką swą. Ustnie
proszony pieczętarz do tego zapisu od ka-
nału Pinsldego Bazyliy Stanisław Godebski
czesznik powiatu Pińskiego. Ustnie pro-
szony pieczętarz do tego zapisu od panów
żydów wszytkich kahalu Pińskiego Kon-
stanty Lagora-Wałkanowski. Который л;е
тотъ листа добровольный вечистый за-
писъ за очевистымъ признаньемъ особъ
верху мененыхъ до книгъ кгродскихъ
Пинскихъ естъ уписанъ.

Пзъ актовой книги Пинскаго гродскаго суда за 1G79
•годъ, № 13027, л. 134—133.

43.—1-679 г. Января 18.
Другая долговая запись,. данная Пинскимъ
кагалоі іъ Пинскимъ іезуитамъ на сумму 1500

золот. польскихъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
ссча шестьсотъ семьдесятъ девятого,, ме-
сеца Генвара шсстыіадцатого дня.

На враде кгродскомъ въ замку госпо-
дарскомъ Пішскомъ передо мною Стани-
славомъ Казимеромъ Токарскимъ, подсто-
лимъ и подстаростпмъ Пинскимъ, отъ
вельможного его милости пана Яна Ка-
роля на Дольску Дольского, подчашого
великого князьства Литовского, старосты
Пинского установленымъ, ставши оче-
висто жиды старініе кагалу места его ко-
ролевское милости Пинска, положивши
листъ свой добровольный записъ его ми-
лости въ Богу превелебному ксендзу
Марцшюви Колаковскому, ректоровп ко-
леюмъ Пинского соціетатисъ Езу на речъ
въ иемъ выражоную, одъ тыхъ л;е л;идовъ
старшихъ и целого кагалу отъ весе си-
накгкоги л;идовское места Пинска даный
и служачій, которого во всемъ устнымъ
и очевистымъ признаньемъ своимъ и име-
немъ усего кагалу синакгокги лсидовское
места Пинского ствердивши, просили абы
тотъ листъ прпнятъ п до книгъ кгрод-
скихъ Пинскпхъ инсерованый былъ, ко-
торого я врадъ принявши и читаного вы-
слухавшп до книгъ уписать есмо велелъ,
а уписуючи въ книги слово до слова такъ
се въ собе маетъ: My ja Boruch Nach-
manowicz, ja j\Ian Ghaimowicz, ja Chemia
Eziiaszcwicz, ja Mowsza Dawidowicz, ia
Leyba Jakubowicz, ja Jakub Jzakowicz, ia
Michel Jakorowicz, ja blichel Zelikowicz,
ia Leyba Zelikowicz, ia Jakub Leybowicz,
ia Beniamin Józefowicz, ia Leyba Arono-
wicz, ia Michel Jlewicz, ia Morduchay
Moyzeszowicz у ia Jozcf Moyżeszowicz ży-
dzi starsi imieniem całego kahalu szkoły
w mieście iego królewskiey mosci Piń-
skim у wszystkich szkol synagog у po roż-
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nych miastach у miasteczkach у wszytkich
żydów, gdzie kolwiek mieszkaiących, do ka-
chału Pińskiego należących, mianowicie:
Lachowicze, Kleck, Chomsk, Janów, Dro-
giczyn, Motol, Turów, Dawid Grodek, Ko-
zan Grodek, Łachwa, Stolin, . "Wysock,
Dąbrowica, Lubaszow у inne wszyscy iedna
osoba za drugo ręcząc, swoich iursdyk,
praw, wolności odstąpiwszy, pod ten list
dobrowolny zapis nasz у iego wszytkie
punkta, paragraf!, obowiązki niżey wyra-
żone, samych siebie, szkoły wszytkie po-
mienone у nie pomienione, do kahału na-
szego należące, wszytkie у wszelakie ma-
iętnosci, domy, kramy, towary, leżące у
ruchome, summy pieniężne gdzie у u kogo
kolwiek będące, poddaiąc у obowiązując za-
pisuiemi się, wiadomo czyniemy у zczna-
wamy tym naszym listem dobrowolnym
zapisem, iż my będąc potrzebnemi summy
pieniędzy wzięliśmy, pożyczyli у spełna do
rąk naszych odliczywszy odebrali gotową
rękodayną summę pieniędzy szpitalnych ty-
siąc pięćset złotych polskich u w Bodzc
wielebnego iegomosci xiędza Marcina Ko-
łakowskiego rektora Collegium Pińskiego
Societatys Jezu, którą summę na.szkole
naszą Pińską у wsytkie szkoły sinagogi
pomienionych у niepomienionych miast,
miasteczek do kachału naszego należące,
także wszytkie maiętnosci nasze leżące,
domy, kramy, płacy у ruchome rzeczy у
wszelkie towary у summy pieniężne, gdzie
kolwiek у u kogo kolwiek będące у same
osoby naszy poddaiemy у zapisuiemy, którą
summę mamy у powinni będziemy iego-
mosci xiędzu rektorowi у sukcessorom ie-
gomosci do szpitala ichmosciow xięży ie-
zuitow Pińskich oddać spełna moneto do-
brą, iaka na ten czas będzie brana, bez
żadnego braku, za lat trzy, to iest w roku
da Pan Bóg przyszłym tysiąc sześćset osm-
dziesiąt wtorym w dzień Gromnic, według
nowego kalendarza, dnia wtorego Lutego,
na mieyscu pewnym w collegium Pińskim
ni w czym tego dnia у terminu nic pochi-
biaiąc pod sowitoscią у troiakicmi zarę-
kami у nagrodzeniem szkód, krom żadne-

go dowodu, tylko na gole słowo mianowa-
nych, od ktorey summy czynszu mamy
oddawać do szpitala iegomosci xiędzu rec-
torowi у successorom iegomosci w colle-
gium, to iest w roku tysiąc sześćset osm-
dziesiątym, miesiąca Februarij wtorego dnia
złotych polskich sto piędziesiąt, w roku ty-
siąc sześćset osmdziesiąt pierwszym zło-
tych sto piędziesiąt, a w roku tysiąc sześć-
set osmdziesiąt wtorym także złotych sto
piędziesiąt у samą realną summę mamy
oddać złotych tysiąc pienćset. A leżelibyś-
my z iakowey kolwiek okazyey na pierw-
szym pomienionym terminie poinienionego
czynszu do szpitala iegomosci xiędzu rec-
torowi po gotowiu samey summy reałney
na terminie nie oddali у by iednym dniem
pochybili, tedy iuż sowitosci, zaręki troiakie,
szkody у naldady iakie kolwiek słowne
mianowane, krom żadnego dowodu płacić
mamy у powinni będziemy у wolno będzie
iegomosci xiędzu rectorowi Pińskiemu tak
samemu przez się, iako у przez kogo in-
nego według woli iegomosci zaraz za nie-
oddaniem, na pierwszym terminie czynszu,
szkole naszą w Pinsku będącą murowaną
у rzeznicką pieczętować, także у wszytkie
szkoły, bożnicy, synagogi po miastach mia-
steczkach pomienionych у niepomienionych
do kachału naszego należących, także domy,
płacy, kramy ze wszytko у wszelako ru-
chomością, towary iakic kolwiek у gdzie
kolwiek nalazszy у na drodze gdzie kol-
wiek potrafiwszy у summy pieniędżne gdzie
kolwiek у u kogo kolwiek będące у nas
samych kogo kolwiek, bez żadnego sądu,
prawa у urzędu, bez widzów urzędowych
zabierać, у do więzienia swego jakiego
kolwiek brać у osadzać wolny у mocni
będą у poty więzieniu mieć puki wola iego-
mosci xiędza rectora у successorow iego-
mosci aż do dosić uczynienia we wszyt-
kim у do namnieyszego grosza zupełnie
zapłacenia, a my iegomosci xiędza rektora
у sukcessorow iegomosci o to do żadnego
sądu, prawa у urzędu pozywać y_ turbo-
wać nie mamy у niebędziemy mogli у nikt
inny żaden protector z strony naszcy у z
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swoiey niema у nic będzie mógł, podza-
ręko wysz pomienioną у nagrodzeniem
szkód, a ieżeliby ta sprawa z iakiego kol-
wiek terminu miała przed sąd iakowy kol-
wiek przypaść, tedy ten sąd nic przymu-
iąc у nie przypuszczaiąc nas do sądu у
prawa swego у nie przymuiąc od nas y"
nie od kogo inszego żadnych obron nie
tylko wymysłem ludzkim wynaydzionych,
ale by у naprawnieyszych у nasłuszniey-
szych apelatiy, do wyszego sądu niedo-
puszczaiąc, ma ten list nasz stwierdzić у
zaręki wskazać, a my nie zasłaniając się
prawami, wolnosciami, listami żelaznemi,
większością sprawy, zapozwaniem do wysz-
szego sądu prawa, nie odzywaiąc się wię-
kszością spraw, nie wymawiaiąc się у nic
przeciwka temu zapisowi naszemu nie mó-
wiąc zaręki, szkody у nakłady, by у kilka
kroć, ile tego potrzeba będzie płacić у we
wszytkim temu zapisowi naszemu dosić
czynić mamy у powinni będziemy, pod te-
miż zarękami wysz mianowanemi. J na to
daiemy ten nasz list dobrowolny zapis z
pieczęciami у z podpisami rąk naszych у
ichmosciow panów pieczętarzow od nas
ustnie у oczewiscio do tego naszego listu
uproszonych na podpisach rąk niżey wy-
rażonych. Pisań w Pinsku, roku tysiąc
sześćset siedmdziesiąt dziewiątego, miesiąca
Januarij piętnastego dnia. У того листу
добровольного запису подпись рукъ жи-
довскиыъ письыомъ при печатехъ подни-
саные пятнадцать, а подпись рукъ ихъ
милостей пановъ печатаровъ тымп словы:
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz do
tego zapisu od wszytkich żydów starszych
kahalu Pińskiego _ Arnolf Gicdroyc, podko-
morzy powiatu Pińskiego ręką swą. Ocze-
wisto proszony pieczętarz od żydów Piń-
skich wszytkiego kahału do tego zapisu
Kazymierz Giedroyć, micczny woiewodztwa
Wileńskiego; ustnie у oczewisto proszony
pieczętarz, od starszych żydów kahału mia-
sta Pińskiego do tego zapisu podpisuię się
Konstanty Stccewicz, namiesnik grodu
Pińskiego. Который же тотъ лиетъ доб-
ровольный записъ за очевистымъ при-

знаньемъ особы верху мененые докнигъ
кгродскихъ Пинскихъ есть уписанъ.

Пзъ актовой книги Пннскаго гродскаго суда за 1G79 г.,
№ 13027, л. 138—140.

«№ 4 4 — 1 6 7 9 г. Марта 5.
Жалоба Пинскаго Магистрата на неуплату
подымнаго Пинскими евреями за купленные

имъ у Пинскихъ м щанъ дома.

Лета отъ иарожеиья Сына Божого
тисеча шестьсотъ семьдесятъ девятого,
ыесеца ]\Іарца пятого дня.

На враде кгродскомъ въ замъку госъ-
подаръекоит. Пннъскомъ передо мъною
Станисълавомъ КазимеромъТокаръ скішъ,
подъетолимъ и подъетаросътимъ Пинъ-
скимъ одъ вельможъного .его милосъти па-
на Яна Кароля на Дольску Дольского,
подъчашого великого князьства Литовъ-
ского, старосты Пинъского усътановъ-
ленъныыъ: opowiadali у solenitcr protesto-
wali się sławetni pan Jan Kazimierz Osowiecki
у pan Trochim Ryżkiewicz burmistrze
tegoroczni miasta iego królewskiey mości
Pińskiego na niewiernych żydów starszych
kahału miasta iego królewskiey mości
Pińskiego o to, iż obżałowani po zaprysiężo-
ney abiuracie w roku tysiąc szećśset sześć-
dziesiąt siódmego rożnych rokow, miesiący
у dny, domów z placami у z budynkami do
kilka dziesiąt s podiurzdykciey prawa ma-
gideburskiego pokupiwszy u mieszczan
rożnych, podymnego do żałuiących bunni-
strow у do skarbu iego królewskiey mości
у rzeczy pospolitey nie płacą, ani płacić
chcą, ale żałobliwy sami według pierwszey
abiuratiey za reąuisitią у nastąpieniem ich-
mosciow panów skarbowych wypłacać mu-
sieli, przez co do wielkich szkód, tak dla
niewydania od pomienionych dymów po-
dymnego, iako у innych podatków, przyszły
że у do tych czas na retętach zostaią, wy-
płacić się nie mogli ani mogą, które to
dymy na osobliwym regiestrze są spisane o
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które niewydanie s tych dymów podym-
nego iakoby o szkody w tym podięte у
paeny ргал пе chcąc żałuiące z obżałowa-
nemi żydami prawem czynić, paen praw-
nych у szkód swych na nich dochodzić, da-
li tę swoią protestacią do xiąg grodu Piń-
skiego zapisać. Што есъть записано.

Пзъ актовой кннгп Пшіскаго гродскаго суда за 1G79
годъ, Ла 13027, л. 195.

ро 45.—1679 г. Марта 15.

Привилегия короля Владислава IV евреямъ
м. Липска.

Roku tysiąc siedmsett sześćdziesiątego
pierwszego miesiąca Februaryi piątego dnia.

Na rokach sądowych Ziemskich Gro-
dzieńskich S-o Trzykrolskich in loco solito
w Grodnie porządkiem prawa pospolitego'
sądzących się. przed nami Eustachim Mi-
chałem Benedyktom Alexandrowiczem sę-
dzią, Marcinem Janem Nepomucenem Oli-
zarowiczem podsędkiem, Tomaszem Litta-
worem Chreptowiczem miecznikiem у pro-
tunc pisarzem, urzędnikami ziemskiemi po-
wiatlu Grodzieńskiego, stawaiąc personaliter
u sądu patron Jmć Pan Kazimierz Wulmcr
podczaszy Smoleński, opowiadał, prezentował
у do akt podał przywiley confirmationis
króla Jana Trzeciego żydom przykahałku
Lipskiego służący, prosząc ażeby ze wszyst-
ką w nim insolowaną rzeczą był do xiąg
ziemskich spraw wieczystych przyięty у wpi-
sany, który my urząd wpisać rozkazawszy
tenor secjuitur estque talis: Jan Trzeci z Bo-
żey łaski król Polski wielki xiąże Litew-
ski etc. Oznaymujemy tym listem przywi-
leiem naszym, koniu otym wiedzieć należy;
pokładany był przed nami przywiley papie-
rowy ręką nayiasnieyszego króla Jmć s.p.
Władysława Czwartego, antecessora naszego
podpisany, у pieczęcią wielką W. X. L-go
stwierdzony, zawieraiący w sobie nadanie

wolności na handle kupiectwa у insze rze-
czy żydom miasta naszego Lipska, oekonomii
Grodzienskiey służących у suplikowano nam
przez panów Bad przy boku naszym zosta-
iącycłi, abyśmy mianowany przywiley pomie-
nionym żydom Lipskim mocą у powagą
naszą Królewską stwierdzili, zmocnili у ар-
probowali, który przywiley od słowa do sło-
wa tak się w sobie ma: Władysław Czwarty
z Bożey łaski, kroi Polski, wielki, xiążo
Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmujd-
zki, Jnflantski, Smoleński, Czernichowski,
a Szwedzki, Gottski, Wandalski dziedziczny
król. Oznaymuiemy tym listem naszym, ko-
mu o tym wiedzieć należy, iakośmy na
szczęśliwcy coronacyi naszey warowali to
generalnym przywileiem, że wszyscy żydzi
w. x. Litt. w miastach, miasteczkach na-
szych mieszkaiący wolne handle у odpra-
wowanie rzemiosł mieć maią, tak у na ten
czas, za supliką żydów Lipskich ekonomii
Grodzienskiey, reassumuiąc takowy general-
ny nasz przywiley, deklaruiemy to, że wolno
będzie żydom w miasteczku naszym Lipskim
mieszkającym w domach swych wszelakie
napoić szynkować, kramy у kramiki, ko-
mórki siemierniczc otworzyste mieć у w
nich wszelakie towary mnieysze у większe,
droszsze у podleysze у do żywności nale-
żące wykładać у onemi handlować, funtem
ważyć, łokciem mierząc у sposoby wszela-
kie do żywności mieć. Bożnice z nowego
fundamentu bez apparentey zbudować у ko-
piszcze swoie mieć na ustroniu bez pełnie-
nia żadnych powinności, łaźnią na swą po-
trzebę zażywać, w iatkach też mięsnych у
na ulicach wolno będzie każdemu rzezni-
kowi żydowskiemu mięso przedawać, płat
podług arędy urodzon. oekonoma Grodź,
tcraznieyszego у na potym będących daiąc,
ktemu waruięmy to żydom Lipskim, że in
casu pogorzenia, wolno im będzie znowu
się budować, to iesl domy, kramy, kramiki,
bożnicę, łaźnią, iatki, kletki rzemiesnikow
żydowskich circa coercitia rzemiosł pod-
ług generalnego przywilciu żydom od nas da-
nego zachowuiemy, wyiinuiąc tak od ju-
risdicley mieyskiey a iurisdice oekonoma
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naszego Grodzieńskiego, z wolną do sądu
naszego appelacyą podaiąc, у do składek
miejskich у innych ciężarów у podatków
prócz głowszczyzny wyimuiemy. Z placów у
domów swych na żadne tłoki chodzić, ani
л podwody iezdzić, prócz zwyczaynego oeko-.
nomowi naszemu należącego płatu według
dawnego zwyczaiu nie będą powinni, na-
wiązka każdemu żydów iaka iest w statucie
w. x. L. opisana ma być dawana. Wy-
gony miejskie dla bydła na popas iako у
mieszczanom Lipskim wolne im być maią.
Przy których wolnosciach у pożytkach, tak
generalnym przywilejem naszym iako у ni-
niejszym warowanych у pozwolonych aby
spokoinie krom żadney od urzędu dwornego
iako у od mieszczan przeszkody zachowani
byli mieć chcemy. Na co dla lepszey wiary
ręką się naszą podpisawszy, pieczęć W. X.
L. przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Nowym-
dworze dnia XVI miesiąca Octobra roku
pańskiego MDCLIII, panowania naszego
Pols. XI, a szwedz. XII roku. Yladislaus
Kex. My tedy Jan Kroi skłoniwszy się do
mianowanej supliki iako słuszney у z prawem
pospolitym zgadzaiąccy się zwyż inserowany
przywiley we wszystkich punktach, kondy-
cjach, artykułach, paragrafach, stwierdzamy
zmocniamy у przy spokoynym nadaniu у
używaniu wolności żydów miasta naszego
Lipska zachowuiemy ninieyszym listem na-
szym. Na co się dla większey wagi ręką
naszą podpisawszy pieczęć "W. X. L. przy-
cisnąć rozkazaliśmy. Dan w Grodnie сіпіаХ
miesiącamarcaroku pańskiego MDCLXXIX
panowania naszego VI roku. U tego przy-
wilem przy pieczęci W. X. L. podpis ręki
nayiasnieyszego króla Jmci temi słowy:
Лап Kroi; a na drugiej stronie pieczęci koii-
notacya у podpis temi słowy: confirmatio
przywiieiu żydom Lipskim. Athanazy Mią-
czynski podskarbi nadworny Koron, pisarz
J. K. Mści. Na drugiey zaś stronie pie-
częci konnotacya j podpisj in eum tenorem:
productuin na Kommisyi naszey et appro-
bahim w Kuźnicy dic vigcsima sexta iMai
tysiąc sześćsett dziewiędziesiątt wtórego ro-
ku Stanisław Godlcwski E.* K. S. Z. m.

Kmsarz J K. Mści. X. Adam Kokicki pro-
boszcz Sokolski Kmsarz J. К. Mści. Który
to takowy przywiley za podaniem onego do
akt przez zwyż wyrażonego patrona iest do
xiąg ziemskich Grodzieńskich spraw wie-
czystych przyięty у wpisany.

ІІзъ книги Гроднонскаго земскаго суда за 1759—17С1 г.т

№ CS57, стр. 903.

№ 48—1879 г. Іюля 19.
Явка р шенія ГлавнагоЛитовскаго Трибунала
по д лу Мартина Ючинскаго съ Виленскими
евреями о недозволеніи взыскать сл дуемый

ему долгъ съ ихъ имуществъ.

Лета отъ нарожеиья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ семьдесятъ девятого, ме-
сеца Июня деветнадцатого дня.

На враде кгродскомъ въ замку госио-
дарскомъ Пинскомъ, передо мною Ста-
ішславомъ Казимеромъ Токарскимъ, иод-
столішъ и иодстаростішъ Ппнскішъ, отъ
вельможного его милости папа Яна Ка-
роля на Дольску Дольского, подчашого
великого князьства Литовского, старосты
Пинского установленымъ, постановивши-
СЄ ОЧЄВИСТО В о Л Ь ф ъ ЯкубОВІІЧЪ И ІІДЪ II

школышкъ кагалу места его королевское
милости Пинского подалъ ку актыкованыо
до книгъ кгродскихъ Пшіскихъ декретъ
екстрактомъ съ книгъ головныхъ трибу-
налыіыхъ у Вильне отправовапыхъ въ ре-
чи и справе въ иемъ нижеи выражопон,
просели абы тотъ екстрактъ перъ абля-
тамъ принять и до книгъ уішсаііъ былъ,
которого уписуючи въ книги слово въ
слово такъ се въ собе маетъ. Выпись съ
книгъ головныхъ трибунальныхъ у Виль-
ни отправованыхъ. Лета отъ нарожеиья
Сына Болсого тиссча шестьсотъ шесть-
десятъ третего, месеца Июля четвертого
дня. Передъ нами судьями головными на
трибуналі, у великомъ князьстве Литов-
скомъ зъ воеводствъ, землі» и поветовъ
на рокъ теперсінній тисеча шестьсотъ
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шестьдесятъ третій обраііыми, кгды съ
порадку реестрового ку суженью припала
справа его милости пана Мартина ІОчин-
ского зъ жидами песта его королевское
милости столечного Виленского, Саломо-
номъ Ароновичомъ зъ жоною и сыномъ
его, такъже Мойжешомъ Якубовичомъ
школышкомъ и въс мн старшими збору
и школы жидовское Впленское, за поз-
вомъ о спротнвенство декретови суду го-
ловного трибунального въ непоступепыо
враду чинить одправы на камешіцы по-
званыхъ жндовъ въ месте Виленскомъ
па Жидовской улицы будучой, за суму по-
незей осмьсотъ пятьдесятъ и шесть копъ
грошей Лнтовскихъ всказаную, за тымъ
о троякіе заруки. До которое справы за
нриволаньемъ черезъ енерала сторонъ до-
права отъ обудвухъ сторонъ умоцованые,
то есть отъ его милости пана Ючшіского,
при бытности самого его милости, панъ
Андрей Корсйва, а отъ позваныхъ жи-
довъ, за моцыо листовною нравного, панъ
Александеръ Хелховъскій очевисто у су-
ду становили. Затымъ стороны иоводовое
плеішіютептъ поданого по позваныхъ жп-
довъ очевисто на столе, въ каменицы при-
ходней, сознаньемъ Яна Кгроностайского
енерала сознанья его зъ нашісаііьемъ
тройга воланья передо мною инсаромъ
позву слушне и ііравне доведши далей
въ право поступовать хотелъ, тогды по-
званыхъ жндовъ плешшотентъ, не при-
ступаючи до дальшого продукту, пове-
дилъ жадного спротивеиства декретови
суду головного ого милость панъ ІОчин-
скій на стороне моей одерживать не мо-
жетъ, альбовемъ тотъ судъ головный
декрстъ, о которого теперь спротпвенство
идетъ, за неприбытьемъ посланца Хапана
Хаскелевича для збптья оного ирезъ рай-
таровъ въ нестаныо одержанып есть, о
што за иозовъ но его милости пана ІОчіш-
ского на именью его Ючанахъ въ вое-
водстве Виленскомъ лежачомъ. черезъСте-
фана Кгромацкаго енерала положоный
передъ паномъ пасаромъ, зъ написаньемъ
тройга воланья показавши, прилучсііья то-

го позву до л;алобы его милости пана
Ючинскогоунасъ суду потребовалъ, якожъ
по прилученыо нашомъ того позву также
по уступеныо черезъ его милости пана
ІОчинского декрету враду кгродского Ви-
ленского и декрету суду головного три-
бунального, которымъ тотъ всказъ за не-
отданьс двохъсотъ тридцати копъ гро-
шей сталъ се, въ самой речи плешшо-
тентъ его милости пана Ючішского по-
кладалъ передъ нами листъ запіісъ иозва-
ныхъ жндовъ Саломона Ароновича и жо-
ны его Естеръ, такъже Ловъка Саломо-
новича на вышъ мененую суму передъ
рокомъ тисеча шестьсотъ пятьдесятъ чст-
вертомъ, месеца Генвара десятого дня да-
ный, водлугь права справленып, которое
не отданья сумы тымъже не освоболюнымъ
доведши запиеомъ, всказапья на позва-
ныхъ жидахъ не отданое нстизны зъ со-
витостями, заруками, шкодами, накладами
и на той каменицы ихъ, на которой тотъ
всказъ палъ и иншнхъ добрахъ крамахъ,
товарахъ, гаидляхъ и особахъ ихъ сторо-
не своей его милости папу ІОчшіскому у
насъ суду домавялъ. А умоцованый но-
званыхъ жндовъ поведплъ жадныхъ за-
рукъ его милость панъ Ючинскій на сто-
роне моей одерлшвать но можетъ, альбо-
вемъ кгдыбы не десоляцыя непріятельская
на великое князьство Литовское и место
Впленское не наступила, въ томъ долгу
упстить бы готовы были, а же жадныхъ
сумъ готовыхъ золота, сребра, которымъ
бы се съ того долгу выплачаючы елибс-
ровать могли, не мають, чого и юрамен-
томъ выконаньемъ оного при школе жи-
довской комънробовать декларуючи, теды
абы его милость панъ ІОчшіскій облик-
гами на особъ добре оселыхъ, которые тымъ
жидомъ немалые сумы винны сутыі которые
бы тому всказови корреспоидовалп, часу
позву врадового контентовалъ и оные ири-
пялъ, наказанья афектуючи вольности отъ
позыскуючнхъ зарукъ стороне своей по-
званымъ жидомъ у насъ суду потребовалъ.
А такъ мы судъ въ той справе его ми-
лости папа Мартина Ючииского эт> жи-
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дами места его королевское милости сто-
дечного Виленского Саломономъ Ароно-
вичомъ, іконою и сыномъ его, такъ же
Мойжешомъ Якубовичомъ школьникомъ
и въс ми старшими збору и школы жи-
довской Виленской, за позвомъ о спро-
тивенство декретові! суду головного три-
бунального въ непоступеныо враду чи-
нить отправы на каыешщы позвакыхъ
жидовъ въ месте Виленскомъ наЖидов-
ской улицы будучой, за суму непезей
осмьсотъ пятьдесятъ и шесть копъ гро-
шей Литовскихъ всказаную, затымъ о
тронкіе заруки, въ которой справе по иріі-
лученыо жалобы жидовъ Вііленскнхъ по
пана ІОчинского, меиечы о злый пере-
водъ права въ неслуішюмъ якобы за не-
прибытьемъ, за збитьемъ черезъ райта-
ровъ немецкихъ посланца тыхъ жпдовъ
Ханана Хаскелевича, зъ документами нрав-
ными до тое справы посланого, затымъ о
вины нравные вынесеного и но добро-
волышмъ уступеныо для принятья въ са-
мой речи скуточной росправы такъ враду
кгродского Виленского яко и суду голов-
ного трибунального черезъ иана ІОчіш-
ского на тыхъ жидахъ одерл;аныхъ де-
кретовъ, по наказанью сторонамъ въ са-
мой речи росправовать въ дальшомъ по-
етупъку правъномъ зъ очевистое и доста-
точное обудъвухъ сторопъ контроверсахъ
мы судъ огъ иозыскуючпхъ водлс листу
запису зарукъ тыхъ лшдовъ на сссъ часъ
уволышвши, а до самое слупіііостп и еве-
той справедливости прихиляючисе, самую
не отдапую истизну налистъ записъ вин-
но зосталую, зъ уваженьемъ нашимъ за
шкоды петьдссятъ копъ, всего сумою двес-
те осмьдесятъ копъ грошей Литовскихъ
на добрахъ тыхъ жидовъ лежачихъ, рухо-
мыхъ, сумахъ иенежныхъ и на облпкгахъ
черезъ кого кольвекъ иле людей зацныхъ
оселыхъ тымъ жндомъ виішыхъ его ми-
лости пану Ючинскому всказуем'ь и на
отправу тое сумы иенсзей до врадовъ зем-
ского або кгродского Виленскихъ и ин-
ишхъ всякихъ тыхъ поветовъ, подъ кото-
рыми се маетности тыхъ жидовъ и сумы

пепежные, где кольвекъ будучіе, окажутъ,
а которого собе зъ нихъ сторона зажити
похочетъ, заложивъши на спротивного
троякіе заруки отсылаемъ. А затымъ сто-
суючисе до декрету суду его королев-
ское милости асесорского, передъ нами
судомъ продукованого, то варуемъ, же ча-
су поезду врадового его милость панъ
ІОчинскій за въсказъ собе сталый облпк-
гп отъ тыхъ жидовъ место готовое сумы
вшакъже на иевные особы оселые, кото-
рые бы тому всказови корреспондовали,
за выконаньемъ однакъ черезъ позваного
жида Саломона Ароновича, при школе
жидовской часу поезду врадового, на томъ
яко золота, сребра и готовыхъ грошей,
которыми бы тотъдолгъвыплачоныйбыть
мелъ не маетъ, присегн принять иовп-
ненъ будетъ, а по досить тому декретови
нашому учішеныо его милость панъ ІОчин-
скій лиетъ обликгь на тую суму служа-
чій зовс мъ въ той справе урощонымъ,
процесъеомъ правънымъ того-жъ часу до
рукъ менованого лшда вернуть маетъ.
Которая справа до книгъ головныхъ три-
буналыіыхъ есть записана, съ которыхь
и сесъ выппсъ подъ печатью земскою во-
еводства Виленского Саломону Ароновичу
есть выданъ. Писанъ у Вплыш. У того
выпису печать земская воеводства Ви-
ленского притиснена есть, а подпись рукъ
тыми словы: Hlebowicz marszałek, Кази-
меръ Чшкъ писарь трибунальній, Andrzey
Odlianski-Poczobut, pisarz ziemski у de-
putat powiatu Oszmianskiego,, Michał Eu-
stachi Slankiewicz, ciim Eiragolski, Swer-
ski, Gaydąnski dzierżawca, deputat woie-
wodslwa Żmudskiego, Stefan JanBukraba
podstoli у deputat Śtarodubowski. Скорик-
говалъ Олешкевичъ. А сусцепъта на томъ
выннсс въ тыс слова: Roku tysiąc sześć-
set sześćdziesiąt trzeciego, miesiąca No-
wembra piętnastego dnia, ten dekret sądu
głównego trybunalnego Moyzesz Jakubowicz
do akt grodskich Wileńskich, dla tego iż
na rożne mieysca inszym żydom kopi z te-
go dekretu posiać iest potrzeba, pokładał.
Chominski podstarosci Wileński. Который



— G2 —

же хоть выписъ декрету суду головного
трибунального за ноданьемъ его до актъ
и прозьбою звышъ писаное особы до
книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть упи-
санъ.

Изъ актовой книги Ппнскаго гродскаго суда за 1G79 г.,
Х° 13027, л. 378—380.

47—1879 г. Інш 2.
Заявленіе Михаила Ботвины о неуплат раз-

ными евреями шеляжнаго сбора.

Лета отънароженья Сына Божого тн-
сеча шестьсотъ семьдесятъ девятого, ме-
сеца Ііоля второго дня.

На враде кгродскоыъ etc. Żałował,
opowiadał у protestował się iegomośc pan
Michał Botwina, administrator szelężnego
powiatu Pińskiego, na żydów у dzierżaw-
ców majętności wielmożnego iegomosci pa-
na Jana Karola na Dolsku Dolskicgo pod-
czaszego W. X. L., starosty Pińskiego,
pułkownika iego królewskiey mości w Piń-
skim powiecie leżących, to iest na Leybę
Ancelewicza, Meiera Jckowicza dzierżaw-
ców Nowego Dolska, Leyzora Ancelewicza
dzierżawcę Starego .Dolska, Janka Jcko-
wicza dzierżawcę Żeleznickiego, Szmoyła
Jckowicza dzierżawcę Ukrynickiego naży-
da Mowsze Jckowicza arędarza miasteczka
iego królewskiey mości Motola, na żyda
Jcka Leybowicza arędarza Podhackiego
maiętnosci ichmosciow xięży iezuitow, na
żyda JELyrsza Zelmanowicza arędarza maięt-
nosci iegomosci pana Jana Orzeszka, na-
zwaney Bielina, na żyda Zelmana Leybo-
wicza dzierżawcą maiętnosci iegomosci pa-
na Kurzenicckiego stolnika ziemie Biel-
skiey nazwaney Kuradowa o to, iż żału-
iący iegomośc pan Botwina, maiąc od ias-
nie wielmożnego iegomosci pana Marcina
Oginskiego woiewody Trockiego admini-
stratią szetężnego w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset siedmdziesiąt dziewiątym,
żałuiący sam pierwicy do wysz mianowa-

nych dzierżaw у aręd obżałowanych osób
wszytkich dla odebrania skarbowi należą-
cego podatku razy kilka zieżdżał, a potym
у succolektorow swoych z icnerałem po-
wiatu Pińskiego z ramienia swego dla wy-
bierania tegoż podatku podług constitutiey
seymowey do skarbu należącego zsyłał, te-
dy wysz obżałowane osoby wszytkie żydzy,
będąc zufałemi, mniey poważaiąc prawo
pospolite у nic oglądaiąc się na paeny w
constitutiey opisane, a sprzeciwiaiąc się
zwierzchności iego królewskiey mości pa-
na naszego miłościwego у rzeczy pospolitcy,
tego podatku za częstokrotnym upomina-
niem tak samego żałuiąccgo iako przez
sucolektorow у ienerała powiatu Pińskiego
skarbowey należności wysz mianowanego
podatku oddać nie chcieli у nie oddali, w
czym skarb Rzeczy pospolitey przez nieod-
danie tego podatku szkody ponosi na zło-
tych polskich trzysta, co szerzey w rela-
tiey ięneralskiey czasu prawa będzie do-
wiedziono, o które nie oddanie do skarbu
podług constitutioy seymowey szelężnego
podatku żałuiący iegomośc pan Botwina z
pomienionemi żydami chcąc u należnego
sądu у prawa, gdzie prawo drogę pokaże
prawem czynić, tego podatku skarbowego,
także paen prawnych у szkód swych na
nich żydach wysz mianowanych docho-
dzić, teraz ten swoy proces do xiąg grodz-
kich Pińskich dal zapisać. Што есть за-
писано. При которомъ оповеданыо сгав-
ши очевисто енераль ішжей менованый
и реляцію въ тые слова созпалъ: Ja
Andrzey Piotrowski ienerał iego królew-
skiey mości powiatu Pińskiego zeznawam
tym moim relacynym ąuitem, iż roku teraz-
nięyszego tysiąc sześćset siedmdziesiąt
dziewiątego, miesiąca Juli pierszego dnia
z stroną szlachtą panami Mikołaiem у Wa-
sylein Wylazskim byłem wzięty na sprawę
niżey mianowaną od iegomosci pana Mi-
chała Botwiny, administratora szelężnego
powiatu Pińskiego, do gospody iegomosci
w mieście iego królewsldey mości Pinsku
będącey, gdzie za przybyciem naszym ie--
gomość pan Bolwina przćdemną ienerałem
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у stroną szlachtą opowiadając się to po-
wiedzieć raczył, iż prawi maiąc ia odias-
nie wielmożnego iegomosci pana Marcina
Oginskiego woiewody Trockiego admini-
stratią szelężnego w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset siedmdziesiąt dziewiątym, w
powiecie Pińskim, wprzód sam do maiętno-
sci w Pińskim powiecie leżących wielmoż-
nego iegomosci pana Jana Karola na Dol-
sku Dolskiego podczaszego W. X. Litt.,
starosty Pińskiego nazwanych Nowego Dol-
ska w dzierżeniu żydów Leyhy Ancelowi-
cza, Meiera Jckowicza, Starego Dolska w
dzierżeniu Leyzera Aneelowicza, Żelęznicy
w dzierżeniu Janka Jckowicza, Ukrynicz
w dzierżeniu Szmoyla Jckowicza, a do
miasteczka iego królewskiey mości j\Iotola
do arędarza żyda Hyrszy Zelmanowicza,
arędarza maiętnosci iegomosci pana Jana
Orzeszka nazwaney Biolina у do żyda Zel-
mana Leybowicza dzierżawcy maiętnosci
iegomosci pana Kurzenicckiego, stolnika
ziemie Biclskicy, razy kilka dla odebrania
skarbowi należącego podatku zieżdżalem у
tam w kożdym dworze dzierżawcy wysz
pisane pomienionych maiętnosci iegomosci
pana podczaszego W. X. L. gorzałki na
kilkunastu kotłach pędząc у po rożnych
włościach у wsiach rozwożąc szynkuią, tak-
że у insze wysz mianowane arędarzo ku-
rząc szynkuią, a potym succolectorow moich
у ienerała powiatu Pińskiego do tychże
żydów wysz pisanych dzierżawców у arę-
darzow pomienionych maiętnosci, upoml-
naiąc się o tenże podatek * Rzeczy pospo-
Jitey od tych gorzałek szynkuiących aby
oddawali zsyłałem, tedy wysz pomienionc
żydzi wszyscy będąc zufałymi, mnioy po-
ważaiąc prawo pospolite у nie oglądaiąc
się na paeny w constitutiey opisane, a sprze-
ciwiając zwierzchności iego królewskiey
mości pana naszego miłościwego у Rzeczy
pospolitey, tego podatku szelężnego za czę-

• stokrotnym upominaniem tak mnie sameg:o
iako |)rzez succolektorow moich у ienerała
powiatu Pińskiego pomienione wszyscy ży-
dzi nie oddali у oddać nie chcieli у tak
iegoiność pan Botwina przedemną icnera-

łem у stroną szlachtą opowiedziawszy szkody
sobie w nieoddaniu podatku tego przez po-
mienionych żydów na złotych polskich trzy-
sta mianował. A tak ia ienerał z stroną
szlachtą com słyszał to wszytko na ten moy
relacyny quit spisawszy tę relatią moią z
podpisem у z pieczęciami strony szlachty
do xiąg grodzkich Pińskich daię у zezna-
wam. Andrzey Piotrowski ienerał iego kró-
lewskiey mości powiatu Pińskiego. Которое
оповедаііье и енеральское сознанье до
киигъ кгродекпхъ Пинскихъ есть упи-
сано.

Пзъ актовой; книги Пішскаго гродскаго суда за 1G79
годъ, Л» 13027, л. 412 на обор. 413.

Ш 48.—1679 г. Іюля 8.
Заявленіе Михаила Ботвины о неуплат єв-

реями м. Дрогичина шеляжнаго сбора.

Лёта отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ семьдесятъ девятого,
ыесеца Юли осмого дня.

На враде ctc. opowiadał у do wiado-
mości urzędowey donosząc, protestował się
iegomość pan j\Iichał Botwina, administra-
tor szclążnego w powiecie Pińskim, na ży-
dów miasteczka Dorohiczyna w powiecie
Pińskim leżącego, tak na części iegomosci
pana Stanisława Ciechanowicza chorążego
powiatu Pińskiego, iako у na części ich-
mosciow pana Kąstantego у Władysława
Połubinskich, to iest na Szmoyła Jakubo-
wicza, Josia Moyszewicza, Chaima Moyszc-
wicza, Szlome Jckowicza, Morducliaia Jo-
zefowicza z części iegomosci pana chorą-
żego, a z części ichmosciow panów Połu-
binskich na Benia Jakubowicza, ]\Iowsze
Szkolnikowicza. Mowsze Gerszewicza, Judke
Litmanowicza у wszytkich karczmarzow
tego miasteczka Uorohiczyna o to, iż ża-
łuiący imść pan Botwina, maiąc od iasnic
wielmożnego imsci pana j\Iarciiana_ Ogin-
skiego woiewody Trockiego, administracią
szclążnego w roku teraznieyszym tysiąc



sześćseth siedmdziesiąt dziewiątym do wysz
mianowanego miasteczka Dorohiczyna, na-
pierwiey sam dla odebrania skarbowi nale-
żącego podatku razy kilka zieżdżał, a po-
tym czeladnika у sukolektora swego, szla-
chetnie urodzonego pana Andrzeia Kołtec-
kiego, z ramienia swego dla wybierania
tego podatku podług kąstytucyi seymowey
do skarbu należącego posłał, tedy wyżey
mianowani żydzi Dorohiczynskie, będąc
zufałemi, mniey poważaiąc prawo pospolite
у nie oglądaiąc się na peny w constytucy
opisane, a sprzeciwiaiąc się zwierzchności
iego królewskiej- mości pana naszego miło-
ściwego у Rzeczy pospolitey, za przybyciem
tego succolektora żałującego do miasteczka
Dorohiczyna у upominaniem się skarbo-
л еу należytosci wyżey mianowanego podat-
ku, nie chcąc dosic czynić powinności swoiey,
nie przyiowszy onego zelżyli udespekto-
wali, pięściami zbili, suknie na nim podarli,
poszarpali у z tego sukolektorstwa w tym
miasteczku Dorohiczynie przez żałuiącego
naznaczonego wygnaii, należącego podatku
do skarbu nie oddali iako szerzey relatia
ieneralska w tym opiewa, o które nie od-
danie do skarbu podług kąstytucy seymo-
wey szelążnego podatku, o zelżenie, zbicie
у zegnanie od wybierania tego podatku su-
kolektora żałuiący imśó pan Botwina zpo-
mienionemi żydami Dorohiczynskim chcąc
u należnego sądu у prawa, gdzie prawo
drogę pokaże, prawnie czynić, tego podatku
skarbowego, także pen prawnych у szkód
swych na nich żydach wysz mianowanych
dochodzić, teraz ten swoy proces у opowia-
danie dał do xiąg grodskich Pińskich za-
pisać. Што есть записано. При которомъ
оповедаиш ставъши очевисто Анъдрей
Петровъскій енералъ повету Пинъского
квитъ свой реляцыйный съ иечатьми
своею и стороны шляхты и съ иодпи-
сомъ руки свое до книгъ кгродскихъ Пин-
скихъ созналъ въ тые слова: Ja Andrzey
Piotrowski ienerał iego królewskiey mości
powiatu Pińskiego zeznawam tym moym
relacynym kwitem, iż roku teraznieyszego
tysiąc sześćset siedmdziesiąt dziewiątego,

miesiąca July piątego dnia, przy stronie
szlachcie panu HrehorymSzpakowskim, a
panu Pawle Kozlakowskim, byłem wzięty
na sprawę niżey mianowano od imsci pa-
na Michała Botwiny administratora szelę-
żnego powiatu Pińskiego, do gospody imsci
w mieście iego królewskiey mości Pinsku,
gdzie zaprzybyciem naszym imść pan Botwi-
na przedemną ienerałem у stroną szlachtą
opowiadaiąc się to powiedzieć raczył, yż
prawi maiąc ia od iasnie wielmożnego im-
sci pana Marcina Oginskiego, woiewody
Trockiego, administratio szelążnego, w roku
teraznieyszym tysiąc sześćset siedmdziesiąt
dziewiątym w powiecie Pińskim, do mia-
steczka Dorohiczyna maiętnosci ichmosciow
to iest imsci pana Stanisława Cechanowi-
cza chorążego powiatu Pińskiego, ichmos-
ciow pana Kąstantego у Władysława Połu-
binskich ])ierwiey sam dla odebrania tego
podatku skarbowego do tego miasteczka
Dorohiczyna do żydów arędarzow у wszyt-
kich karczmarzow w tym miasteczku zo-
staiących zieżdżałem razy kilka, a potym
czeladnika у sukolektora swego szlachiet-
nie urodzonego Andrzeia Kołteckiego z ra-
mienia swego także dla wybierania tego
podatku podług constytucy seymowey do
tychże żydów Dorohiczynskich imionami w
procesie mianowanych posłał, tedy to żydzi
będąc zufałemi, mniey poważaiąc prawo po-
spolite у nie oglądaiąc się na peny w con-
stytucy opisane, a zwierzchosci iego kró-
lewskiey mości Rzeczy pospolitey s przeci-
wiaiąc się, za przybyciem tego sukolektora
do wysz mianowanego miasteczka Dorohi-
czyna у upominaniem się skarbowey nale-
żytosci wyżey mianowanego podatku, nie
chcąc czynić dosić powinności swoiey,
nie przymuiąc onego zelżyli у udespekto-
wali, zbili, suknie na nim podarli у z iego
sukolektorstwa w tym miasteczku Dorohi-
czynie zegnali, należącego podatku do skar-
bu nie oddali w czym szerzey w protestacy
o to zaniesioney iest opisano. Jakoż będąc
ten wyży mianowany sukolektor w tey go-
spodzie oświadczał przedemną ienerałem у
stroną szlachtą, że go żydzi w procesie
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mianowani pięściami po twarzy, po głowie
у po bokach Ъііі у ledwo żywego zosta-
wili. A tak ia ieneral com sprawował,
słyszał у widział, to w ten moy relacyny
kwit spisawszy s pieczęciami у s podpi-
sem ręki mey, także z pieczęciami strony
szlachty przy mnie będące у do xiąg grod-
skich Pińskich przyznawani. Pisań daty
wysz pisancy. Andrzey Piotrowski ieneral
iego krółewskiey mości powiatu Pińskiego.
Которое оповеданье и енеральское со-
знанье докнигъ кгродскихъ Пипскихъ
есть уписано.

Пзъ актовой книги Шшскаго гродскаго с іа чі тг.то
годъ, Л» 13027, л. т на обор. 423.

JB 49.—1680 г. Февраля 28.
Явка купчей кр пости на часть дома, про-
даннаго въ Минск іи стной еврейской си-

наго^.

Лета отъ нарожеіш Сына Божого
тисеча шестьсотъ осыьдесятого, месеца
Февъраля двадцать третего дня.

На враде кгродъскомъ в замъку госпо-
дарскомъ Минъскомъ передо мною Маръ-
тиномъ Казпмеромъ Володковичомъ, го-
родничнмъ и иодъстаростимъ Минъскішъ,
постаношівишсе очевисто жидъ Давпдъ
Юзсфовичъ школышкъ кагалу Минского
іюкъладалъ и ку акътикованю иодалъ
листъ записъ всчистое продажи одъ особт.
пижеи лепеныхъ на каменицу часть в
месте его королевской милости Минъску
на Подъзамъчу будучое, кагалови Мпнъ-
сколу проданую,- просочи абы тотъ заиисъ
былъ до кнпгъ кгродъскихъ Мипъскнхъ
принять, акътыкованъ и упнсанъ, кото-
рого огледавъши и читаного выслухавъ-
ши, велели есмо оного до кипгъ кгрод-
скихъ Мииъскихъ уписать тыми словы:
Ja Oszer Michalewicz, іа Dynia Szolomo-
wiczowna Oszerowa у ia Jzrael Michalc-
wiez у ia Zysla Jzakiewiczowna Jzraelowa
małżonkowie wszystkie cztyry osoby za iedno,

a iedna za wszystkie rozumiane у poczytane
być maią, wiadomo czyniemy tym naszym
listem dobrowolnym, wieczystym, przedaż-
nym zapisem, komu by o tym teraz у na
potym będoncego wieku ludziom wiedzieć
należało, iż co my pomienione osoby, ma-
iąc sobie po rodzicu naszym nam successy-
we czenść kamienicy wiecznością należon-
ccy, ze \yszytkim drewnianym budynkiem,
stayniami, z t)rowarem, sklepami у piwni-
cami murowanymi, kturą część kamienicy
ze wszytkim drewnianym, budynkiem, z
piwnicami у sklepami na Podzamczu Miń-
skim, stoiąco, a pod prawem maydebur-
skim będąco, wszystko czenść nam nale-
żonco ogułem naymnieyszey rzeczy na sie-
bie samych, dzieci naszych ani na kogo
inszego nie zostawuiąc, ani wymuiąnc ze
wszytko do niey przynależnością iako się
z dawnych czasów w sobie miała у teraz
ma, będąc pilno potrzebnemi summy pie-
niędzy nie z żadney namowy, ani z przy-
musu iakiego, ale z dobrey woli naszey
pomienioną część kamienicy z budynkiem
drewnianym na Podzamczu bendonco, wszyt-
ko ogułem, żadney naymnieyszey części na sie
samych, ani na kogo innego tak z bliskich
krewnych naszych, braci, sióstr, a pogotowiu
z ludzi obcych nic a nic nie wyminąć, ani
wyłączaiąc, a lubo by sie со у nie pomieniło
w tym zapisie naszym, tedy mianowane
mianowanemu, a nic mianowane nie mia-
nowajienm nic szkodzić niema prawem
wieczystym obieli wiecznie у nie narusznie
pierwszym ani poslednicyszym nikomu nic
onerowaną, prawem nie pienno, nic winno
у żadnemi długami, tudziesz przczyskami
prawnemi nic obciążoną, ale we wszystkim
wolną у swobodną, żydom starszym syna-
godze Minskiey za pewno sumę pieniędzy
przez nas wziętą у do rąk naszych odli-
czoną., pomieniono czenść kamienicy ze
wszystkim przybudynkiem do niey nale-
żoncym na wieczność pomienionym star-
szym przedaliśmy у zaraz w moc, w dzier-
żenie у spokoyne wieczyste używanie у
realno onym przez ienerala woiewodstwa
Mińskiego w intromissyią podaliśmy у po-



— 66 —

stąpili y prawo swe stare na te część na-
leżoncą oddaliśmy у na osobę pomienio-
nych starszych у successorow oirych po
nich będących przy wieczystey przedaży
naszey wieczirymi czasy zrzekamy się; wolni
tedy у mocni pomienione starsze у sukce-
sorowie onych w possessyią swoią, obiąw-
szy, iako swoią własnością szafować, dys-
ponować у od daty tego prawa naszego
wieczysto przedażnego zapisu te naszą część
kamienicy ze wszytkim budynkiem do niey
należącym trzymać у wszelakich sobie z
niey pożytków wynaydować, według woli у
upodobania swoicgo, komu chconc, dać,
darować, zamienić, zapisać, zastawić, lub
też takowym że prawem wieczystym prze-
dać у iako chcąc według upodobania swe-
go, iako swym własnym obracać, a my
pomienione osoby sami przezsie, krewnych
bliskich, a pogotowiu dalekich у iakowo
kolwiek obco osobę spokoynym dzierżeniu
pomienionych starszych у sukcessorow
onych tey części dzierżących naymnieyszey
przeszkody czynić, do prawa pozywać, tur-
bować nie mamy nic maiąc у nie będąc
mogli, ale owszem ieszcze od każdego w
te część kamienicy у w naymnieyszo rzecz
wstempuiącego у przeszkodę spokoynym
dzierżeniu czyniącego wszelakiego sądu у
prawa AYnoszonc ewinccyią na inszych dob-
rach naszych leżoncych, ruchomych, su-
mach pieniężnych gdzie kolwick у u kogo
kolwiek bęndoncych, swym własnym.kosz-
tem у nakładem zastempować у do końca
oczyszczać iako by pomienione starsze у
successorowie onych, także każdy od nich
jakowym kolwiek prawem tey części dzier-
żoncym z swoiey nie szkodowal własności
bronić, oczyszczać mamy, maią у powinni
będą pod zaręką ważności rzeczy opisaney,
o ktorc zarękę za naruszeniem przez nas
samych abo successorow naszych w czym
kolwiek funkcyię у paragrafie tego listu
naszego, tudziesz szkody у nakłady, daiemy
moc у pozwalamy nas samych, a po nas
successorow у dzierżoncych dóbr wszela-
kich у summ naszych pieniężnych gdzie
kolwiek bęndoncych do wszelakiego sądu у

prawa zamkowego, grodskiego, ziemskiego,
głównego tiybunalnego, w który chconc
termin powiat у woiewodstwo, tudziess-. do
sądu iego krolewskiey mości zadwornego
assessorskiego, relacynego, seymowego, a
czasu interregni у do sondow kapturowych
pozwem pozwać, lub też zakazem pod czas
odprawowania sondow iakowym kolwiek
rokiem by naykrotszym nic statutowym
zakazać; tedy my sami у sukcessorowic
nasze przed wszelakim sądem stanąć mamy,
a stanowszy roku pozwu nie burząc, na
plenipotenta у copiią nie bioronc у chorobo
siebie samych, posłańca, owo zgoła żad-
nemi by nayprawnieyszemi obronami rozu-
mem ludzkim wynaydzionemi nie zasłania-
iąc się, przed każdym sądem, przed który
zapozwani będziemy we wszytkim uspra-
wiedliwić się, na żalobe według zapisu na-
szego mamy у powinni bendziemy; sąd
zaś у urząd każdy podług ważności samey
rzeczy na nas samych у successorow na-
szych, nie przymuiąc żadnych ехсерсуі
sądzie, zaręke wskazać у dobra nasze wszel-
kie tudziesz summy pieniężne onerować у
odprawę krom składania rat statutowych
mocen у wolen będzie, o co my sądu у
sukcessorowie nasi tak o nie prawny sąd,
iako strony o zły przewód prawa nigdzie
pozywać, turbować nie mamy, nie maią у
mocy mieć nie będziemy. А у po zapła-
ceniu zaręki by nie poiednokroć, przecie
ten nasz list dobrowolny wieczysto prze-
dażny zapis przy zupelney mocy zostawać
ma wiecznemi czasy. Y na to my osoby
wysz pomienione daliśmy ten nasz list do-
browolny wieczysty przeclażny zapis żydom
starszym synagogi Minskiey s pieczęciami
у s podpisami rąk naszych, także też s
pieczęciami у s podpisami rąk panów przy-
iacioł od nas ustnie у oczewisto uproszo-
nych, a niżey na podpisach imiona у prze-
zwiska wyrażonych. Pisań w Mińsku roku
Pańskiego tysiąc sześćset osmdziesiątego,
miesiąca Januaryi dwudziestego dnia. У
того запису вечистос продажи іюдъпнсь
рукъ и жидовского езыка на польский
тлумачечы тыми слоны: Oszer Michale-
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wicz, Dynia Szołomowiczowna Oszerowa,
Jzrael Michał ewicz, Zysla Jzakiewiczowna
Jzraelowa. Ustnie proszony pieczętarz do
tego wieczystego zapisu od pana Oszera
Michalewicza, Dyni Szołomówiczowny Osze-
rowey, Jzraela Michalewicza, Zysli J żako-
wi czowny Jzraelowey małżonków żydów mia-
sta iego kroi ewskiey mości Mińska, Jan Mar-
kiewicz namiestnik woiewodstwa Mińskiego.
Proszony pieczętarz do tego zapisu od osób
wyż pomienionych żydów Mińskich Jan
Kazimierz Stregocki ponamiestnik woie-
wodstwa Mińskiego. Według prawa pro-
szony pieczętarz od żydów Mińskich wyżcy
w tym zapisie wyrażonych Andrzey Bo-
łądziewicz m. р. Который же тотъ заипсъ
вечпстое продажи за подаиемъ оного до
актъ п прозьбою особы веръху мененое
есть до кънигъ кгродъекихъ Мішъскихъ
принятъ, акътыкованъ и уписанъ.

ІІзъ актовой книги Минскаго гродскаго суда за 1G8O
годъ, Л» 11787, л. 1444—1447.

Ш 50.-1680 г. Марта 30.
Заявленіе вознаго объ отобранія у Пинскихъ
евреевъ церковныхъ вещей, похищенныхъ

изъ Пинской Пречистенской церкви.

Лета отъ нарожеші Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ оемьдесятого, месеца
Марца тридцатого дня.

На враде кгродскомъ etc. ставши
очевисто Иванъ Козляковскій сиералъ
его королевское милости повету Пинско-
го квитъ свой реляцыйпый зъ печатьми
своею и стороны шляхты и зъ ііодші-
солъ руки свое до книгъ кгродскихъ
Пинскихъ созналъ тымп словы: Ja niżey
na podpisie mianowany ienerał iego kro-
lewskiey mości powiatu Pińskiego zezna-
wam tym moim relacyinym kwitem, iż
roku teraznieyszego tysiąc sześćset osmdzie-
siątego, miesiąca Marca dwudziestego wto-
rego dnia z strona, szlachtą panami Janem
У Pawłem Szpakowskiemi za przydaniem

iegomosci pana Konstantego Stecewicza
namiesnika grodu Pińskiego, a za potrze-
bowaniem w Bogu przewielebnego iego-
mosci xiędza Piotra Kurcyłowicza proto-
popy Pińskiego у wszytldey w Bogu prze-
wielebney kapituły Pinskiey, gdzie za przy-
byciem moim ieneralskim у strony szlach-
ty do Meyli Litmanowicza żyda Pińskiego
z Opanasem SozonoAviczem dzwonnikiem
cerkwi swiętey Przcczystcy soborney w
Pinsku będącey, ten Meyla Litmaiiowicz..
licem denko srebrne od kadylnicy u tego
dzwonnika kupione do mnie ienerała у stro-
ny szlachty wrócił, a potym tego dnia
chodziliśmy do LeybyBuchoAvicza, na szkol-
nym dworze mieszkaiącego, według po-
wieści tego złodzieia, który także dołmacik
dziakowski sztametu Aviszniowego, tegoż
dnia у korale z obrazu przenaswiętszey
Panny Marij w Calela—żyda na ulicy
Wielkiey, za xiężą Dominikanami mieszkaią-
cego, odebrali у u Mowszyney żydówki
tuwalnią białą w złotych pultom zastawioną
licem mnie ienerałowi у stronie szlachcie
powracali, które zwysz тіапод апе rzeczy
odebrawszy do rąk tychże ichmosciow
xieży kapituły Pinskiey oddałem. Y to też
ta przewielebna kapituła Pińska przedemna
ienerałem у stroną szlachtą powiedziała,
że ieszcze у innych rzeczy wiele у srebra
podług osobliwego reiestru nie dostaie,
które żydzi obżałowane submitowali się
przed nami wielebney kapitule Pinskiey
oddać, na dowód czego ia ienerał z stroną
szlachtą ten moy kwit relacyiny z pieczę-
cią у z podpisem ręki теу у z pieczęcia-
mi strony szlachty wydaie у do xiąg ze-
znawam. Иванъ Козляковскій енералъ.
Который квитъ реляцыйный за ири-
знаньеыъ енеральскішъ до кннгъ кгрод-
скихъ Пинскихъ есть уписанъ.

Изъ актовой книги Нинскаго гродскаго суда за 1680 г.
Дг 13028, стр. 631—G32.
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Jfe 51—1680 г. Аир дя 5.
Заявленіе вознаго по жалоб Нобринскаго
еврея Абрама Вигдоровича на несправедли-
вое обвинение его священникомъ Абрамомъ
Котковичемъ въ покраж церковныхъ вещей.

Лета отъ нароженя Сына Божого тп-
сеча шестьсотъ осмьдесятого, месеца
Аириля шггого дня.

На врадо кгродъскомъ Берестейскомъ
передо мъною Зпкгъмунътомъ Казіше-
ромъ Горъновсшшъ, подъчашимъ Смо-
ленъскимъ, подъстаростимъ Берестей-
скшгь, ставъши очешісто енералъ его
королевской милости воеводъства Бере-
стейского надъворъного економій Кобрин-
ской квитъ свой рсляційный призъналъ
и ку заішсашо до кънигъ кгродъскпхъ
Берестейскихъ подалъ въ тыс слова ип-
саный: Ja Antoni Pilecki ienerał iego kró-
lewskiey mości woiewodztwa Brzesckiego
oekonomiey Kobrynskiey czynie wiadomą
tym moim rclacynym kwitem, iż w roku
teraznieyszym tysiąc sześćset osmdziesią-
tym, miesiąca February dwudziestego trze-
ciego dnia, maiąc ia ienerał przy sobie
stronę dwucli szlachciców pana Piotra Po-
plawsldego, pana Pawła Przyłuckiego, z
ktorcmi za roskazaniem iegomosci pana
Аіехаікіга Palniewskiego, podstarosciego
Kobrynskiego, byłem w pomienionym zam-
ku iego krółewskiey mości Kobrynskim,
gdzie iego dnia była sprawa wielebnego
oyca swieszczenika Szebrynskiego oyca
Abrama Kotkowicza. który był przyprowa-
dził z sobą okowanego w kaydany, mieniąc
bydz złoczyńcą rzeczy cerkiewnych cerkwi
Szebrynskiey na imię Symona Stephano-
wicza, ze wsi Zamszan poddanego iasnie
wielmożnego iegomosci xiędza biskupa Łuc-
kiego, a opowiadaiąc u siebie w domu o
drugim towarzyszu tegoż Symona o Ilrycu
Samczyku ze wsi Rokitney, a poddanym
wielmożnego iegomosci pana Woyny mar-
szałka Pińskiego, na którym tym pierwszym
terminie za skarga, oyca Kotkowicza, że ten

Symon, który był okowany у do zamku
przyprowadzony mienił być niektóre rzeczy
u żyda Abramka Wigdorowicza. tedy:.: za
roskazaniem iegomosci pana podstarosciego
ten żyd у s temi rzeczoma na urzędzie
stanowszy, a żałobę swą przełożywszy, uskar-
żał się na tego Symona Stephanowicza, czy
parobka, czyli też złodzieia iakiego żydowi
temu nieznaiomego, że ten żyd lubo w cu-
dzey chałupie mieszka, lecz iako ubogi
szukaiąc pożywienia sobie, żonie у dzieciom,
szynk maiąc w tey chałupie, gdzie ten
Symon Stephanowicz ieżcli z swego złego
domysłu, czyli z czyiey namowy у distinctu,
raczey ynibrmacyey, maiąc te rzeczy w
worku, których żyd iako nieznaiomych brać
nie chciał, ten w samy zmrok te rzeczy
położywszy w kącie zastawuiąc, napił złoty
przez noc z iakos nieznaiomą żydowi kom-
panią, a potym na zaiutrz у sam od tych
rzeczy zniknoł у uszedł; on żyd maiąc na-
dzieie, że się miał do tey zastawy powró-
cić, nic zbywał tych rzeczy do tych czas,
które prezętował na urzędzie; które ociec
Kotkowicz obaczywszy, mienił być swemi,
a nieht się do tych kilku rzeczy nie przy-,
powiadał у nie mienił bydz swemi, a co
Symon przeciążą do ośmiu złotych mienił,
w tym żyd mianuiąc zmowę oycową z
swym parobkiem, czyli też z złodzieicm,
neguiąc w tym punkcie samosiodm się
iako od potwarzy, tak у w przeciąży do
odprzysiężenia się zabierał, jakoż у przy
mnie ienerale у sam ten Symon Stepha-
nowicz nie tylko przy stronie szlachcie
przy mnie będąccy, ale у przy wielu yn-
nych oycach у panom szlachcic tak w oczy
oycowi Kotkowiczowi powiedział: szkoda
grzeszyć na żyda, tak puszki, iako bałby;
stuły, towalnic у krzyżyków у agnuskow
żadnych u żyda у w mym worku nie było,
ale w drodze pogineło. Po których ich
zwodach у zapisach w xięgi ociec Kot-
kowicz s pomienionego Symona Sle-
phanowicza okowy zdiowszy, a na żyda
włożywszy, dal go do więzienia zamkowego,
a upraszaiąc urzędu o prolągacią, submi-
tuiąc się na termin pewny w xięgach za-
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pisany, tak tego Symona Stephanowicza,
iako у tamtego Hryca w domu maiącego
okowanych na urząd zamkowy stawić, ale
że у kilka terminów minęło w prolągaciach,
na którychem ia ienerał z stroną moią,
tak у iegomość pan Wacław Suchcicki do-
zorca spraw oekonomicznycli у będąc przy-
danym za patrona z urzędu temu ubogiemu
żydowi do tego czwartego terminu у nad
prawo byli, tedy ociec Kotkowicz po tam-
tym pierwsym terminie żadnego złoczyńcę
swego nie stawił, tylko sam z niektoremi
oycami swiesczenikami, o co urodzony pan
Szuchcicki iako na trzecim terminie o winy
statutowe, o szkody у niewinne ozłodzieie-
nie у żyda w więzieniu głodem morzenie,
mną icnerałem у stroną szlachtą przy mnie
będącą protestował, tak у teraz iuż nad
prawo na czwartym terminie o toż, у nie
prawne prolągacie bez wszelkich dowodów,
protestowa! na oyca Kotkowicza. A tak ia
ienerał z tą stroną szlachtą u ktoreiem
sprawie był, com widział у słyszał w tey
sprawie wysz mianowaney, na to daię ten
moy relacyny kwit s podpisem ręki mey
s pieczęcią moią у za pieczęcmi strony
szlachty na ten czas przy mnie będącey
ku zapisaniu do xiąg grodzkich Brześciach
podałem. Pisań w Kobryniu roku у dnia
wysz pisanego. У тое реляціп прдъпись
руки еиерала тыми словы: Antoni Pilecki
ienerał iego królewskiey mości nadworny
ekonomiey Kobrynskiey.

Которое-;къ то еііеральскос созънанс
есть до кънигъ кгродъекихъ Берсстей-
скихъ записано.

Изъ поточиоіі книги Брестского
1G80 г., Л» 7003, л. 2GG—267.

гродспаго суда з;

№ 82—1880 г. Апр ля 5.
Жалоба Кобринскаго еврея Абрама Вигоро-
вича на священника Шебринской церкви о
Абрама Котковича за несправедливое обви-

неніе его въ воровств .
Лета отъ нароженья Сына Бо;кого

тнееча шестьсотъ оемьдесятого, месецп
Ацриля пятого дня.

На враде кгродъекомъ Берестейскомъ
передо мъною Зпкгъмунътолъ 'Казпмеромъ
Горъновскимъ, подъчаишмъ Смоленъ-
скимъ, подъетаростимъ Берестейскимъ,
żałował у żałośnie się protestował niewierny
ubogi żyd Kobrynski Abramko Wigoro-
wicz na w Bodze wielebnego oyca pzezbi-
tera Abrama Kotkowicza cerkwie Szeb-
rynskiey, o to у takowym sposobem: iż w
roku teraznieyszym tysiąc sześćset osmdzie-
siątym, miesiąca February dnia dwudzie-
stego trzeciego, pomieniony swieszczenik,
ieżoli z swego domysłu, czyli też z namowy
inszych przeciwko żałobliwemu żydowi w
niewinności iego, maiąc u siebie iakiegoś
parobka, mianującego bydz poddanym ia-
snie wielmożnego iegomosci xiędza biskupa
Łuckiego, ze wsi Zamoszan, Symona Stepha-
nowicza, którego przywiozszy do zamku
iego królewskiey mości Kobrynskiego oko-
wanego w kajdanach, mieniąc go byćzło-
dzieiem rzeczy pokradzionych w cerkwi
Szebrynskiey у о drugim towarzyszu iego
powiadaiąe u siebie w domu o Hrycu Sam-
czyku poddanym wielmożnego iegomosci
pana Woyny marszałka Pińskiego ze wsi
Kokitney, a oskarżywszy ubogiego żyda
wysz mianowanego Abramka Wigorowicza
у pomówiwszy niektoremi rzeczoma cer-
kiewnymi, których у ten przyprowadzony
parobek swieszczenikow Symon Stephano-
л ісг na urzędzie nie przyznawał у owszem
temu negował, gdy ociec swieszczenik do
xiąg zapisywał, na ten czas nic w iedno się
słowo z sobą zgadzaiąc, tym parobkiem
świadczył, nie pokazuiąc у nie maiąc ża-
dnego inszego processu z inszych żadnych
xiąg o te rzeczy, co parobek oyca Kotko-
wicza Symon Stephanowicz żydowi Abram-
kowi zastawiwszy у zapiwszy, żyda oszu-
kawszy, odszedł у uciekł czyniąc to szczyie-
goś dislinctu temu głupiemu żydowi, w
cudzym domie mieszkaiącemu, na upadek
onpgo nie winnic żyda złodzieiem czyniąc,
a iednak żyd w tey zdradzie swey у oszu-
kaniu będąc у maiąc nadzicie, że się miał
ten Symon Stephanowicz parobek, czyli
zlodziey swieszczenikow do tych rzeczy
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swych żydowi nieznaiomych miał powrócić
у do tych czas onych nikomu nie zbywał,
a że ociec Kotkowicz uwiodszy tym urząd
у submituiąc się tak tego Symona, iako у
tamtego drugiego w domu maiącego Hryca
na pewny termin w xięgach zapisany po
okowywawszy stawić, prolągacy tylko zaży-
waiąc у chcąc ich obudwuch uwolnić, z
tego Symona kaydany zdiowszy, obwinio-
nego żyda okowali у do więzienia zamko-
wego podali, wiktu swego żadnego nie daw-
szy według prawa, ale go morząc, a po-
tym nie tylko na tym drugim, trzecim у
czwartym terminiech żadnego z pomienio-
nych złodzieiow nie stawił, ale żałobliwego
żyda z więzienia wyzwalaiąc, a nie chcący
onego kwitować tych drobiazgów z urzędu
nie brał, lecz żałobliwy żyd obawiaiąc się
większego oszukania у zdrady większey, s
tego więzienia nie wychodził у nie wycho-
dzi aż do rosprawy przed samym iasnie
wielmożnym iegomoscią panem Janem Ka-
rolem na Zarowie Daniłowiczem podskar-
bim nadwornym koromrym, starostą Lu-
belskim у Parcowskim administratorem
oekonomij Kobrynskiey. Do którego iego-
mość pan podstarosci Kobrynski, widząc
tę sprawę nie tylko nie prawną, ale у ро-
waryowaną, nakazawszy oycu Kotkowiczowi
żałobliwego żyda za swoią strażą у wiktem
mieć do rosprawy, tę wszystką spraAvę nie
sądząc do iegomosci odesłał, ale ociec Kot-
kowicz iako przed tym na kilku terminach
win prawnych płacić nie chciał, tak у na
tym czwartym dekretalc iegomosci pana
podstarosciego nie słuchaiąc у onego nic
obserwując, tylko żałobliwego gołosłownie
z więzienia wyzwalał, straży у wiktu dać
nie chciał. O które to tak bezprawne wię-
zienie у niewinne ozlodzieienie, głodem
morzenie, o szkody za tym pochodzące
niemniey у о potwarz chcąc ubogi żyd
żałobliwy z wielebnym oycem Abramem
Kotkowiczem praezbiterem cerkwie Szeb-
rynskicy u sądu należnego prawem czy-
nić у sprawiedliwości swiętey dochodzić na
ten czas prosił, aby ta żałosna żałoba pro-
testacijna iego do xiąg grodzkich Brzesckich

przyięta у zapisana była, Которая-жъ то
протестація есть до кънигъ кгродскихъ Бе-
рестейскихъ принята п записана,

Пзъ поточной книги Брсстскаго гродскаго суда за
1С8О годъ. № 7098, л. 264—2G5.

Ж 53.—1680 г. Апр ля 30.
Заявленіе Пинскаго протопопа Петра Курци-
ловича о покраж церковныхъ вещей зво-
наремъ Пречистенской церкви и объ отобра-
ніи н которыхъ изъ нихъ у Пинскихъ ев-

реевъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ осмьдесятого, месеца
Апрпля тридцатого дня.

На враде etc. Opowiadał у soleniter
protestował się w Bogu przewielebny ie-
gomosć xiądz Piotr Kurcyłowicz protopopa
episkopij Pinskiey у wszytka w Bogu
przewielebna kapituła Pińska na Meyle
Litmanowicza у żonę iego Hienie Mow-
szanke Litmanowiczową iako samych ad-
herentow у principałow uczynku niżey
mianowanego у na Leybę Buchowieza, ży-
da na szkolnym dworze będącego у na
Calela żyda na ulicy Krzyżowcy Wielkiey
za xięży Dominikanami mieszkaiącego у na
Mowszyne żydówkę Pińską, żydów do ka-
hału miasta Pińskiego należących o to у
takowym sposobem, iż tę obżałowanę ży-
dzi przepomniawszy boiazni Bożey, srogosci
prawa pospolitego na takowych opisanego,
śmieli у ważyli się roku teraźniejszego
tysiąc sześćseth osmdziesiątego, miesiąca
Marca wtorego dnia, wiedząc o tym, iż
w cerkwi soborney Pinskiey swiętey Prze-
czystey wszelkie srebra у zbory cerkiewne
zostaią, namówiwszy у maiąc z Opanasem
Sozonowiczem, dzwonnikiem cerkwi swiętey
Przeczystey, iednostayną radę у namowę,
u którego srebro za kluczem było, aby co
może z tey cerkwi fortel nym sposobem
uniesc, naprzód wszytkich ten Meyla Lit-
manowicz у żona iego iako pryncypałowie
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upraszali żeby do niego у żony icgo przy-
nosił, a oni wszytkie rzeczy kupić submi-
towali się, iakoż ten złodziey, za podnusz-
czeniem żydowskim uwiodszy się łakom-
stwem, naprzód wszytkich odkręciwszy od
kadzilnicy dzienką do tego Meyli Litmano-
wicza у żony iego odniósł, ktorę te denko
sam Meyla у żona iego widząc, że iest
cerkiewne kapituły у to sposobem złodziey-
skim utaili у żałuiącym nie oznaymili, a
żydowi Leybie Buchowiczu dałmacik dia-
koński sztametu wiszniowego tenże złodziey
przedał у korale z obrazu przenaswiętszey
Panny Marij, u Calela żyda na ulicy Wiel-
kiey za xięży Dominikanami mieszkaiące-
mu przedał, a Mowszyney żydówce tuwal-
nie białą u pułtoru złotych zastawił у dru-
gich rzeczy nic małą srebra cerkiewnego,
co czasu prawa na osobliwym rcgestrze
pokazano у dowiedziono będzie, swoim zło-
dziejskim sposobem pofrymarczyl, a gdy
żałuiące o tey zgubie cerkiewnej poszla-
kowawszy у dowiedziawszy się, że nie kto
inny ieno u kogo klucz od cerkwie zostaie
te srpbro у rzeczy poprzedawal, wzięli tego
złodzieia zwysz pomicnionego do więzienia
у okowawszy wsadzili, który złodziey dzwon-
nik gdzie te rzeczy у srebro poprzedawał
dobrowolnie żałuiącym oznajmił, iakoż ża-
łuiące sprawuiąc się podług prawa pospo-
litego, przyszedszy do iegomosci pana Kon-
stantego Stcccwicza, namiesnika grodu Piń-
skiego, z którego przydania wziowszy ic-
nerała у stronę szlachtę, podług powieści
tego złodzieia, te zwysz mianowane srebro
v rzeczy w tych żydów poszukiwali у do
siebie po odbierali, a drugie, gdy się upo-
minali, tedy у te obżałowane żydzi wrócić
obiecali у aby cierpliwemi byli żaluiących
upraszali. Jakoż żałuiące iako duchowne
osoby nie chcąc sic do prawa wdawać
cierpliwie do tego czasu znosili у do pra-
wa sic nic wdawali у za częstokrotnym
upominaniem rzeczy у srebra podług oso-
bliwego regestrzu coz у do tego czasu nie
wrócili у wiedząc o tym, że ten złodziey
w turinie kapitulney okowany zostaie, swo-
im fortelnym sposobem onego w nocy wy-

prowadzili у nie wiedzieć gdzie podzieli.
O które pokradnienie tego srebra у innych
rzeczy у po przedawanie obżałowanym ży-
dom w tym o szkody у paeny prawne
chcąc prawem czynić у о wypuszczenie у
wykradzienie tego złodzieia paen praw-
nych у szkód swoich na nich dochodzić,
zostawiwszy salve, samemu iasnie wielmoż-
nemu w Bogu przewielebnemu iegomosci
xiędzu biskupowi Pińskiemu у Turowskie-
mu do czynienia szerzey protestacyey do
kogo prawo drogę okaże dali ten swoy
process do xiąg zapisać. Што есть за-
писано.

ІІзъ аитовоіі кпиш Шшскаго гродскаго суда за 1С8О
годъ, Д» 13028, стр. 760—771.

№ 54.—1680 г. Мая 4

Жалоба Пинскаго м щанина Санкевича на
евреевъ, неуплатившихъ сл дуемыхъ ему

денегъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятого. месеца Мая
четвертого дня.

На въраде кгродскомъ etc. opowiadali
у żałośnie protestowali się pan Anton San-
kiewicz гауса у pani Maryna Sielawianka
Sankiewiczowa małżonkowie mieszczanie
miasta iego krolcwskiey mości Pińska, na
żydów kabał wszytek tegoż miasta iego
krolewskiey mości Pińska o to, iż obżało-
wany kabał żydowski Piński na własną po-
trzebę żydów wszytkich w kabale Pińskim
będąc potrzebny summy pieniędzy, wzięli
gotową rękądayną summe, to iest, pięć ty-
sięcy sześćset dwadzieścia у piec złotych
polskich u żałuiących osób у na te summe
list podług prawa sprawiwszy zapis żałuią-
cym panu Sankiewiczowi у małżącc iego
dali, opisawszy się onym przy tym у słowy
swemi łagodnemi, kiedy u chrzescian, a
zwłaszcza pisma nic umieiętnych pieniądze
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pozyczaią upewniwszy, iż pewnego dnia,
miesiąca, roku у na mieyscu w liście za-
pisie opisanym samą istotną summe, a za
pochibieniem terminu sowitosci, zaręki у
szkód żałuiącym oddać у wyliczyć za przy-
padaniem tedy terminu samey yscizny za
upominaniem nie oddali, ani też aby żalu-
iące za iispokoieniem siebie na dalszy czas
oddania summy poczekali nic nie mówiąc,
czas od czasu sposobami niesłusznemi
wymyslnpmi, żydowskiemi sprzeciwiaiąc lis-
towi zapisowi swemu у obowiązkom w nim
opisanym zwlekali, o co żałobłiwe obżało-
wanych przed sąd należny starościński
chcąc do swoicy własności przyść, ważąc
na tą sprawę koszt nie mały pozywali у
dekret przez iegomosci pana podstarosciego
ferowany otrzymawszy do executiey przy-
wodzili, niżli obżałowani chcąc żałuiącycli
do zguby zniszczenia przyprowadzić nad
prawo pospolite list u iego krolewskiey
mości pana naszpgo miłościwego żeliazny
za udaniem swoim na lat trzy wyprawili,
pod ktoiym zostaiąc, gdy ichmość panowie
obywatele powiatu Pińskiego у osoby du-
chowne długów swoich u ichmosciow upo-
minali, obżałowani żydzi samiż list iego
krolewskiey mości pana naszego miłości-
wego postponuiąc iednym same iscizny,
drugim pożytki od summ winne płacili, a
żaluiącym iako ubogim ludziom у prawa
nie umiciętnym przez ten pomicniony czas,
gdy tylko o swoie uboztwo upominali, za-
wsze tyranii nieuesciwemi karmili, na os-
tatek ieżeliby przez prawo upominali, od-
powiedzi у pochwałki sposobem swoim ży-
dowskim na zdrowie śmiercią przyprawie-
niem czynili. Za czym żałuiące w Bogu,
kiedy z tedyż potka ich święta sprawiedli-
wość, maiąc nadzieie teraz o nie oddanie
przez tak długi czas samey iscizny summy
pieniędzy o sowitosci, zaręki o pożytek, ia-
ko ludzie kupieccy, o szkody у wykłady
prawne, nie przepominaiąc odpowiedzi, po-
chwałki у karania prawnego chcąc żałuiące
z żydami kahałem Pińskim prawem czy-
nić, te żałosną swoią protestaeią do xiąg
dali zapisać, salvac do melioratiy oney albo

inszey uczynienia, gdyby ieszcze potrzeba
prawnie pokazować miała, sobie zachowu-
iąc. Што есть записано.

Изъ актовой книги Пннекаго гродскаго суда за 1GSO г.,
Л» 13O2S, стр. 80G—808.

55.-1680 г. Мая 8.
Жалоба священника Гродзисской церкви
Якова Ясинскаго на нанесете ему и его
ученикамъ побоевъ С мятичскимъ евреемъ

Лейзеромъ Юзефовичемъ.

Лета отъ иароженья Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ оемьдесятого, месеца Мая
осмого дня.

На враде кгродъекомъ Берестейскомъ
передо мъною Зпкгъмонътомъ Казнмеромъ
Горъіювсіпімъ,подъчаішшъСмоленъскішъ,
подъетаростимъ Берестейскимъ, zanosząc
solenną protestacyią, opowiadał wielebny
ociec Jakub Jasinski prezbiter cerkwi Gro-
dziskiey na niewiernego Leyzera Jozcfo-
wicza żyda Siemiatyckiego, o to у tako-
wym sposobem, iż w roku teraźniejszym
tysiąc sześćset osmdziesiątym, miesiąca
Marca trzeciego dnia, gdy obżałowany Ley-
zer iechał mimo cerkiew Grodziską, gdzie
wyszedszy s plebanij, dwocli chłopczyków
studentów według swoich zwyezaiow u po-
mienionego Leyzera na papier o kożuba-
lec iako u żyda upominali się, który
tak będąc nie diszkretnym począł im da-
wać kożubałec dobry biczem po szyi;
co widząc żałuiący ociec Jasinski, lubo na
ten czas będąc niesposolmcgo zdrowia, wy-
szedszy począł mówić do obżałowanego ży-
da: za co moich chłopców biiesz? Który nie
respektuiąc na stan duchowny, wyuzdawszy
się z gębą, słowami nie uczciwemi liono-
rowi kapłańskiemu у dobrey sławie szko-
dzącemi lżyć poczaj, nazywaiąc go nie
uczciwey matki synem; które słowa, gdy
żałuiący ociec Jasinski onemu odmówił,
tamże ten obżałowany żyd, skoczywszy z
wozu, przy zadaniu wielu słów nic uczci-
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wych, wprzódy żałującego za piersi porwał,
polym o ziemie niemiłosiernie uderzył, za
włosy targał, nogami deptał. Co widząc
ociec Jasinski takową niobezpieczność zdro-
wia swego, gwałtu wołać począł, у gdyby
rudzie gościńcem iadąc nie 'odratowali,
pewnie by żałuiącego o śmierć przypra-
wił у ieszcze odieżdżaiąc, srogo odpowiedz
у poehwalke na zdrowie żaliiiacciro «czy-
nił, a pofym у powtórnie przy "ludziach
zacnych w mieście Sicmialyczach, iako sam
obżałowany, tak у przez innych żydów od
siebie subordynowanych odpowiedz у po-
ehwalke, czynił, mówiąc te słowa, iż my
ciebie, popie, chłopie, zabiiem у na funty
płacić będziemy. Tedy teraz wielebny ociec
Jasinski, maiąc takową oppressią od tego
żyda, у nie będąc bespieczen zdrowia, swe-
go, chcąc się pokoiem prawa pospolitego
obwarować у о swoią zniewagę prawnie
czynić, to opowiadanie, zachowując dalszą
melioratią tego processu, do xiąg urzędo-
wych zapisać podał. Што есть записано.

ІГзь поточной кшіпі Брестскаго гродсгаго суда за
1080 г., Да 70!)?, л. аи-1—Ж).

56—1880 г.Мая 24

Заявленіе вознаго о недопущеніи Высоцкими
евреями къ присяг Слуцкаго еврея Мор-
духа Моисеевича, которую онъ хот лъ при-
нести въ доказательство уплаты имъденегъ

по векселю.

Лета отъ пароженыі Сына Божого тп-
сеча іпестьсотъ осш.деентого, меседа.Мая
диадъцаті. четі>вертого дня.

На враде кгродъекомъ Берсстеііско.та
передо мъною Зикгъмонто.мъ Казішеро.мъ
Горноігьсілі.мъ, нодъчашимъ С.молеиск-ц.мъ,
подъстаростшіъ Берестсискимъ, ставъпш
очешісто епералъ его королевское мило-
сти ітоводъства Берсстенского Станн-
сланъ Яцелшчъ кшітъ свои реляціііііыіі
"рнэт.палт» и ку ;іашісаныо до къшігі,
КГРОД'І>СІГИХЪ І)ЄрЄСТЄІІСКІІХ'І> ИОДПЛТ. ІІЪ

тыс слова писаный: Ja ieneral iego kró-
lewskiey mości woiewodstwa Brzesckiego,
niżey na podj)isie mianowany, zeznawam
tym moim rełacynym kwitem, iż w roku
teraznieyszym tysiąc sześćset osmdziesiątym,
miesiąca Maia dwudziestego wtorego dnia
z strona, szlachtą panem Śymonem .Rącz-
ko wskim у panem Janem Pawłowskim, z
ktoremi za użyciem od pana Jana Wielbuta,
sługi iegomosci pana Abrahama Bekiera
de Adlcrszfelt, obcrszterłeytmanta iego kró-
łewskicy mości, byłem w mieście iasnie
wielmożnego iegomosci pana Benedykta
Sapiehi, podskarbiego wielkiego xięstAva Li-
tewskiego, nazwanym Wysokim у czyniłem
pilność u szkoły tameezney żydowskiey, ie-
żeli Morduch Moyżeszewicz żyd Słucki
według dekretu iegomosci pana Woycieclra
Monwida Jrzykowicza, woyta aMieleyczyc-
kiego przysięgę wykona na tym, iż ten
Morduch Moyżeszowiez żyd Sludki zostaw-
szy winien iegomosci panu oberszterloyi-
mantowi iego królewskiej- mości na dwa
obligi rękodayney summy złotych polskich
tysiąc trzysta siednidziesiąt у pięć. którą
tą summę miał oddać ieszcze w roku prze-
szłym tysiąc sześćset siedmdziesiąt siód-
mym na mieyscu pewnym у terminie w
tj'ch obligach "wyrażonym, klorey summy
y.a częstym się upominaniem у za po kilko-
krotnym zapozwaniem do kahalu Brzesc-
kiego, iako sam do prawa nie stanowił,
tak у summy pomienioncy nie. oddał. Gdzie
teraz pomieniony sługa iegomosci pana
oberszterleytmanta, zapozwawszy tego żyda
przed sąd iegomosci pana Jrzykowicza, д оуіа
Mieleyczyckiego, który nie maiąc żadney

j kwilący od Jegomości pana oberszlerleyt-
j manta na odebranie tey sunmiy na te ob-
I ligi winne, przeciwko prawu у samey słusz-

ności, do przysięgi się zabierał, iż te obligi
j wypłacone są. Tedy iegomość pan woyt

Mieleyezycki. uznawszy tego żyda bliszego
do przysięgi у wykonanie tey przysięgi na
dzień dwudziesty wtóry Maia w szkole Wy-
sockiey naznaczył. .lvtory to żyd, gotów bę-
dąc, chcąc uyść płacenia tey summy, dość
czynić dekretowi, przysięgę, wykonać chciał.

10
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O czym starsi żydzi kaliahi Brzcsckiego
dowiedziawszy się, że ten Morduch do
przysięgi się zabierał, a wiedząc dobrze o
tym, żeby ten żyd przeciwko sumnieniu у
prawu pospolitemu fałszywie przysiągł, star-
szym żydom Wysockim przez pisanie swoie
oznaymili, aby onego do przysięgi żadno
miarą nie przypuszczali, którzy, maiąc ta-
kową przestrogę у wiadomość od starszych
kahału Brzcsckiego, pomienionego Mordu-
clia Moyżeszowieza żyda Słuckiego do wy-
konania przysięgi nic przypuścili, który nie
wykonawszy przysięgi do Micleyczyc od-
icchał. W ktorey sprawie ia ienerał będąc
użytym, na dowód czego daię ten moy re-
lacyny kwit s podpisem ręki mey do xiąg
grodu Brzesckiego zapisać. У того реля-
ціпиого квиту іюдъішсь руки еперала
тими словы: Stanisław Jacewicz, ionerał
iego królewskiey mości woiewodztwa Brzesc-
kiego.

Из i. поточной киши Брсстсгаго гродсиаго суда за
JG3O г., \Ъ 7ОУЗ, л. 421—122.

№ 57.—1680 г. Мая 28..
Жалоба пов реннаго Абрама Бекера Вель-
бута и заявленіе вознаго объ отнятіи Иелей-
чицкимъ войтогаъ у жалующагося лошади и
двухъ заемныхъ писемъ еврея Мордуха Мои-
сеевича, по которымъ Вельбутъ просилъ
войта взыскать съ названнаго еврея долгъ.

Лета отъ пароженья Сына Божого тіі-
сеча шестьсотъ оемьдесятого, месеца Мая
двадъцать шостого дня.

На враде кгродъском'ьБерестейскомъ пе-
редо мною Зикгъмонътомъ Казн леромъГор-
новъекимъ, подъчаишмт, Смоленъскішъ,
подъетаростимъ Берестейски.мъ, zanoszące
solenną protestacyią, opowiadał się pan
Лап Wielbul imieniem swym у imieniem
iego mości pana Abrahama Biekiera de
Adlerszfet oberszterleytmanta iego kró-
lewskiej mości pana swego na iegomosci
pana Woyoiecha J\Ionwida Jrzykowicza,

woyta Mieleyczyckiego, iako samego pryn-
cypała, na iegomosci pana Piotra Olszew-
skiego lentwoyta, na sławetnego Stefajia
Lewoniewicza burmistrza у Dawida Wasi-
lewicza, pisarza, mieszczan iMieleyczyckich у
wszytkich ławników у raycow imionami у
nazwiskami obżałowanemu iegomosci znaio-
mycli у wiadomych, iako pomocników у
do tego uczynku niżey wyrażonego radą у
pomocą będących, o to у takowym sposo-
bem, iż co w roku przeszłym tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt szóstym iMorduch Moy-
żeszowicz żyd Słucki, pożyczywszy u żału-
iąeego iegomosci pana Bekiera oberszter-
łcytmanta iego królewskiey mości gotowey
rękodayney summy pieniędzy złotych pol-
skich tysiąc trzysta siedmdziesiąt у pięć
na dwa obligi, na ieden oblig złotych sześć-
set dwadzieścia у pięć, który oblig opisał
się wypłacić w roku przeszłym tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt siódmym, na mieyscu pew-
nym, we dworze iegomosci pana Biekiera
w Slucku będącym dnia trzeciego po os-
tatnim iarmarku Kopylskiin, a na drugi
oblig złotych siedmset piędziesiąt, który
także opisał się wypłacić w tymże roku
wysz mianowanym na miejscu pewnym,
w tymże dworze iegomosci w Słucku dnia
trzeciego po dziesiątym piątku iarmarku
Kleckiego, ktorey tey summy, iako na
przypadłych terminach, tak у za częstym,
się upominaniem po terminach, czas od
czasu zwlekaiąc, nie oddał, a potym у z
Shicka do Avoiewodzfwa Brzesckiego, do
miasteczka iego królewskiey mości Micley-
czyc, do Jakuba ciescia swego uciekł, o
kturym żałuiąey iegomość, wziąwszy pewna,
wiadomość, posyłał po kilka kroć z temi
obligami do niego, aby według onych dość
czynił, a polym у do starszych żydów ka-
hału Brzcsckiego po kilkakroć zapozywał,
który (o Morduch ani do żydów starszych
nic stanął, ani tey summy żadną miarą
oddać nie chciał, którzy według praw swo-
ich onego banitowali у wywołali, na co ten
Monluch na ich banitowanie nic niedbał,
gdzie teraz w roku teraznicyszym tysiąc
sześćset osmdziesiątym żaluiący iegomość
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wyprawił sługę swego pana Jana Wielbuta
s temi obligami, szukaiąc tego Morducha
Moyżeszowicza, у dawszy mu plenipotencyią
prawną, aby gdzie kolwiek у pod iakim
kolwiek sądem у prawem onego pofrali-
wszy, prawnie na nim tey suinmy docho-
dził, którego pomieniony pan Wielbut, za-
stawszy w miasteczku Mieleyczycaeh u ży-
da Jakuba cicscia onego у chcąc na nim
dochodzi^ ley suinmy, do sądu tamecznego
woytowsldego przed obżałowanego iego-
mosci pana Jrzykowicza, woyta Mieleyczy- |
ckiego,_ zajiozwai; przed którym sądem irtly |
obiedwio stronie oczewisto 'stanęli, tedy |
pan Wie but, prezentuiąc obłigi. icw sio
domawiał, aby według (ych obligow^sum-
mę Morduch Moyżeszowicz zapłacił у pro-
wizyą za lat kilka oddał. A Mordueh Moy-
żeszowicz, znaiąc się do swey ręki w łych
obligach, nie. prezentując żadney kwitacy
od żahuącego iegomosci pana oberszter-
leyfmanta z odebrania tey sunimy, ieno go-
łemi słowami tego dowodząc, iż te obligi
sii wypłacono, na czym się do przysięgi
zabierał, tamże obżalowany iegomość pan
Jrzykowicz, woyt Mieleyczycki ze. wszytką
rada. swoią przecrwko samoy słuszności,
prze.])omniawszy prawa pospolitego, pomi-
nowszy sprawiedliwość świętą, tego Mor-
ducha Moyżeszowieza do przysięgi, bez żad-
nego dokumentu, na tym, iako są te obligi
wypłacone, uznał у wykonanie oney dzień
trzeci, to iest dnia dwudziestego wlorego
Maia w szkole WYsockioy naznaczył. Któ-
rym dekretem pan Wielbut nie kontentu-
iąc się, do należnego sądu appelował, a
iegomość pan woyt арреІасу nic dojniscil,
})rzeciwko czemu pan Wielbut imieniem
pana swego protestował. A potym obżalo-
wany iegomość pan woyt Mieleyczycki zo
wszytką radą swoią, snąc będąc od tego
żyda skurumpowany, to obadwa obligi у
płenipotencyią gwałtownie u pana Wiol buta
tamże u sądu swego pobrał. А у tym się
nie konlentuiąe, przysławszy czeladź swoią
do gospody, w ktorey stał u Miclickic-
й? mieszczanina Mioleyczyckicgo, ko-
nia szerscią gniadego, kosztuiącego zło-

tych osmdziesiąt, gwałtownie nie wiedzieć
z iakowcy okazy wziąć kazał. A widząc po-
mieniony pan Wielbut takowy gwałt у nie-
znośny grabież, gdy powtórnie do obżało-
wanego urzędownie z ienerałem przyie-
cłiał, upominając się o zabrano obligi у
konia, który nie tylko obligow у konia nie
oddał, alo ieszeze na żałującego iegomosci
pana obersztcrleytmanta у na samego pana
Wiol buta srogo odj Ю wiedź у pochwałkę na
zdrowie uczynił у ze dworu wypędzić ka-
zał. O co wszytko, iako się wyże у pomie-
nilo, clicąc z iegomoscią panem woytem,
iako samym pryncypalem, a innemi oso-
bami, iako pomocnikami, prawnie czynić,
zachowuiąc dalszą melioraiią tego procesu,
to opowiadanie do xiąg grodu Brzesckiego
zapisać jiodał: При котором!» оповедаііыо,
ставши очевисто епералъ ого королеп-
скоо .милости воеводства Бсрсстейскоп)
Стониславъ Яцсипчъ квитъ свой реля-
ціииый призъпалъ и ку зашісаныо до
КЪІШГІ» кгродъекихъ Берестеисішхъ но-
далъ въ тыс слова писаный: Ja ienerał
iego królewskiej' mości woiewodztwa Brzesc-
kiego, niżey na podpisie mianowany, zezna-
wam tym moim relacynym kwitem, iż w
roku teraznieyszym tysiąc sześćset osmdzie-
siątego, miesiąca Maia dwudziestego pią-
tego dnia z stroną szlachtą panem Janem
Pawlowskim у panem Symonem J'acz-
kowskim, z ktoremi za użyciem od pana
Jana Wielbuta, sługi iegomosci pana Abra-
hama Bekiera, oberszterleytmanta iego kró-
lewskiey mości, przy bytności samego pana
Wielbuta, iezdzilem do maiętności у dworu
nazwanego Nurca, dóbr w woiewodziwie
Brzesckim leżących, gdzie za przybyciem
moim, zastałem w tym dworze iegomosci
pana Woyciecha Monwida Jrzykowicza,
woyta .Alielcyczyckicgo, u którego przy
mnie icnerale у stronie szlachcie pomie-
niony pan Wielbul upominał się u iego-
mosci, aby to obligi dwa od Morducha
Moyżeszowieza żyda Sluckiego na sumę
pieniędzy złotych polskich tysiąc trzysta
siedmdziesiąt у pięć iegomosci panu Віє-
kierowi, obersztorleytmantowi dane у ріс-
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nipotencyią sobie służąca., a pod czas są-
dów s tym żydem przez iegomości pana
woyta gwałtownie zabrane, powrócono być
mogły, także у konia szerscią gniadego, bez
żadney przyczyny zagrabionego, aby wró-
cić iegomość kazał. Gdzie iegomość pan
woyt nie tylko tych obligow, plenipotency
у konia nie wrócił, ale ieszczc na iego-
mosci pana oberszterleytmanta odpowiedź
у pochwałkę uczynił. Tedy tego żyda Mor-
ducha Moyżcszowicza pomieniony pan "Wiel-
but iegomości panu woyt owi we trzech ty-
siącach złotych polskich do rosprawy praw-
ney przyparęczył, ktorę przyparęczenio ie-
gomość pan woyt przyiął.. W ktoroy spra-
wie ia ienerał będąc użyty, na dowód cze-
go, coni widział у słyszał, daic ten moy re-
lacyny kwit s podpisem ręki mey do xiąg
grodu Brzęsekiego zapisać. У того реля-
дійноі'О квиту подъпись руки енерала
тыми словы: Stanisław Jaccwicz, ienerał
iego królewskiey mości woiewodzlwaBrzesc-

ІІзъ поточной кпиш Брсстскаі'0 гродскаго суда за
JC6O г., , > 7008, л. 423— J2J.

Ж 58.-1680 г. Мая 28.
Жалоба Брестскаго еврейснаго кагала на
несправедливое занлюченіе Владимірскиі іъ и
Брестскимъ епископомъ ЛьвомъЗаленскимъ
въ тюрьму н сколькихъ Брестснихъ евреевъ
по подозр нію ихъ въ понраж у него де-

негъ и документові).

Лета отъ иароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятого, меседа
.Мая двадцать ослого дня.

На враде кгродъскомъБерестсйскомъ пе-
редо л7ліоюЗіікі'моіі'ьтомгьКа:ш5іеромъГор-
новъекимъ, нодъчашшгь Смолепъскимъ,
подъетаростимъ Берестейскимъ żałowali
у solennie się protestowali, oraz у reprote-
stowali Juda iMendel Prużanski, Jowel By-
chowiec, Juzew Dawidowicz, Beyrach Jz-
j-ocl, żydzi slarsi kahału Brzęsekiego, także

Salamon iMipliałowicz у Marko, szkolnicy
Brzescy imieniem swym у całego kahału
Brzęsekiego na wielmożnego iegomości
xiędza Leona Żałcnskicgo, episkopa AVło-
dzimierskiego у Brzęsekiego o to у tako-
wym sposobem, iż w roku teraznieyszym ty-
siąc sześćset osmdziesiątym, miesiąca Maia
dwudziestego czwartego dnia, bez wszelkiey
sobie danoy przyczyny, zawziowszy rankor у
dobrowolny na zgubę wszytkichżydów Brze-
sckicłi umysł, a chcąc go popełnić, posłał
czeladź swoią z niemałą gromadą ludzi na
ten uczynek subordynowanych z rożnym
orężem do boiu sposobnym, których obża-
łowanemu iegomości imiona у przezwiska
1 epicy są wiadome у znaiome, naszedszy
gwałtownym sposobem na domy у miesz-
kanie Jcka Bawidowicza, Daniela Bawido-
wicza у zięcia iego Hiersza Jakubowicza
w mieście iego królewskiey mości Brześciu,
na ulicy Ruskiey będące, a okrążywszy
domki onycli żjrdow у powiązawszy, tyran-
sko, bez żadney dania przyczyny, nic ni-
komu nie winnych, iako szyrzey osobliwa
])rotestatia od tych pomienionych żydów
zaniesiona na obżałowanego iegomości do
xiąg grodu Brzęsekiego w sobie opiewa,
bez żadnego dokumentu у lica, potwarza-
iąc, iakoby oni mieli u obżałowanego ie-
gomości szkatule Jakąś z pieniędzmi у z
prawami ukraść, których pobrawszy vio-
lenter prowadzona, onych przez rynek chrze-
sciaiiski, iako huKaiow iakicli у złoczyńców
do dworu obżałowanego iegomości, nie do
sądu у prawa należnego, a prowadząc wysz
mianowanych żydów, tyranską obuchami,
kiiami bili, mordowali; a gdy żałobliwy ży-
dzi starsi Brzescy dowiedziawszy się o ta-
kowym niezbożnym у bezprawnym po-
stempku iegomości, poszli do obżałowanego
iegomości, prosząc, by onycli nie trzy-
maiąc w swym prywatnym więzieniu, do
urzędu naLeżytego według praw у przywi-
leiow, od naiaśnieyszycli ki-ólow ichmościow
żałobliwym nadanych у przed obżalowa-
nym iegomoś(;ią extraktaini praesentowa-
nyclb bez żadney altercaty oddaf, gdzie przy
bytności żalobliwych у wielu ludzi у ienc-



ralach do lego uczynku żyd Daniel kra-
wiec, ani żaden z nich do tego się iiie"znali,
Jcka tedy obżałowany iegomosć obiecał
wypuścić; a gdy powtórnie prosili, aby ich
wszytkich, poniewasz że nie naleziono żad-
nego lica u onycli, ani są podeyrzanemi,
uwolnił у puścił, albo dochodził sprawiedli-
wości u sądu należytego, iako na podda-
nych iego królewskiey mości, o co obża-
łowany iegomość na to się barziey zirrito-
wał, nie żądaiąc sprawiedliwości u należy-
tego sądu, lekce sobie poważaiąc maiestat
iego królewskiey mości pana naszego mi-
łościwego, nie mnieyteż prawo pospolite,
constytutie seymowe у przywileie od na-
iasnieyszych królów ichmosciow onym
nadane, zapomniawszy boiazni Bożcy, śmiał
у ważył się pomienionyeh żydów okować
w kaydany у wiązać posironkami у wię-
zić w'swoim prywatnym więzieniu, męczyć,
bić, mordować }r głodem morzyć kazał, po-
trzcbuiąc koniecznie po nich, aby się znali
do tego uczynku, a wzlekaiąc na załobli-
wycli starszych żydów Brześciach takową
calumiiią, namawiał wysz rzeczonych żydów
w więzieniu będących у przymusza! przez
tak wielkie męki у morderstwa nie slychane,
aby powiedzieli, że iakoby starsi żydzi
Brzescy onycli namawiali, żeby te szkatule
z pieniędzmi у z prawami ukradli, w czym
żałobliwi starsi żydzi Brzescy w (akowcy
calumni nigdy nie będąc podeyrzanemi у
w żadnych xięgach w takowych okazyach
publikowanemi, szukając utrapionym wię-
źniom ratunku, a sobie" z takowey calumni
oczyszczenia pragnąc, z wiadomości wziętey
od więźniów swoich, do czego ich obżało-
wany iegomość przymusza!, do iaśnie wiel-
możnego iegomości pana Trockiego, staro-
sty Brzesckiego w Piński kray biegli,
żebrząc u iegomości miłosierdzia у ratunku,
aby do Brześcia ziachać raczył у onym
był protektorem у do naiaśnieyszego króla
iegomości pana naszego miłościwego z
krwawą suppliko swoią udali się, iakoż у
monitorias od iego królewskiey niości otrzy-
mali у iaśnie wielmożnego iego mości pana
Trockiego z Pińskiego powiatu zprowadzili,

gdzie nim iegomość do Brześcia przybył,
ieden z miedzy nich na imic Daniel Da-
widowicz krawiec, nie mogąc wytrwać
tak barzo ciężkiey męki у nieznośnego mor-
derstwa przez czas tak długi, a czyniąc
folgę zdrowiu swemu, musiał powiadać, ia-
kie miał sobie od obżałowanego iegomości
przykazanie у na żałobliwych starszych ży-
dów Brześciach takową calumnią nigdy
nie prawdziwą z przymusu świadczyć. Co
za przybyciem iegomości pana Trockiego,
starosty Brzesckiego revocował, i że to z
mek musiał prawić wyznawał. Chcąc tedy
żydzi starsi Brzescy o takową calumnią
niesłuszną у potwarz, o nastąpienie na pra-
wa у przywileia, onym od naiasnieyszych
królów ichmosciow im nadane у constitu-
tiami reassumowanc, tak też o odpowiedzi
у pochwałki od obżałowanego iegomości
xiędza Leona Załenskiego, episkopa Wło-
dzimierskiego у Brzesckiego, samego przez
się у przez rożnych subordynowanych od
iegomości ichmosciow na zdrowie żałuia-
cych uczynione, gdzie ieno kolwiek zasko-
czywszy, abo spodkawszy do więzienia (iako
przestrogę maią) brać, łapać, у zabiiać у
o wszyfko, iako się wyżey pomicniło, praw-
nie postąpić у szerszą czasu prawa żałobo
opowiedzieć, na ten czas, zostawiwszy sobie
salve melioratiey tego processu, dali do
xiąg grodzkich Brześciach ku zapisaniu.
Што есть принято и записано.

Изъ поточной книги Брсстскаго
1GSO г., Л» 701)8, л. -135—Ш.

гродскаго суда за

№ 59.—1680 г. Іюня Ł
Заявленіе возныхъ объ освид тельствованіи
ими ранъ на н сколькихъ Брестскихъ евре-
яхъ, которые были закованы въ кандалы и
посажены въ тюрьму епископомъ Брестскиіиъ
и Владимірскимъ Львомъ Заленскимъ по по-
дозр нію ихъ въ краж у него денегъ и

документовъ.

Лета отъ иаро;кенья Сына Божого
тисеча шестьсотъ оемьдесятого, месеца
Юня четыіерътого дня.
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На врадс кгродъскомъ Берестепсколъ
передо мною Зикгъмонтомъ Казшіеромъ
Горновъсісимъ, подъчаішпіъСмоленскшіъ,
нодстаростнмъ Берестепскимъ opowia-
dali у soleniter się protestowali Jcko
Dawidowicz у Daniel Dawidowicz у zięć
iego na imię Hiersz Jakubowicz, żydzi
krawcy miasta iego królewskiey mości
ІЗг/escia Litewskiego, na wielmożnego
w Bogn przewielebnego iegomości xiędza
Leona Zalęskiego, episkopa Włodzimicrs-
kiego у Brzeseldego o to у takowym
sposobem, iż w roku teraznieyszj'm tysiąc
sześćset osmdziesiątym, miesiąca Maia dwu-
dziestego czwartego dnia, bez м szelkiey nic
tylko sluszney. ale у podobieństwa żadnego
nie maiącey przyczyny, zawziąwszy rankor,
obżałowany iegomosć, a chcąc do skutku
przywieść posłał czeladź swoią z niemałą
gromada., ludzi do tego uczynku subordy-
nowanych z rożnym orężem do boiu spo-
sobnym, którzy obżałowaneinu iegomości
imionami у nazwiskami lepiey są wiadome
у znaiome, a naszedszy gwałtownym spo-
sobem, insperacie, ni oczym nie wiedzących
na domy żalobliwych na ulicy Ruskiey bę-
dące w mieście iego królewskiey mości
Brześciu у okrążywszy tymi ludźmi domy
żalobliwych do koła zaraz poczęli po gu-
rach, po kontach wszędzie na podwórzu
kopać, ryć, szukać, nie powiadaiąc nic ża-
łobliwym, co temu za przyczyna, a w os-
tatku w pierzynach, poduszkach, w pie-
czach у w skrzyniach wszytkie rzeczy po-
przerzucali у poprzetrzęsali у u samych
osób żalobliwych po zanadrzu у wszędzie
szukali: gdzie nie nalaszy nic, tamże ża-
łoUiwyeh w domach onych bez dania sobie
żadney naymnieyszey przyczyny у nic ni-
komu niewinnych у bez żadnego lica у
dokumentu, ani też ni w czym nie podey-
rzanych, krom wszelkiego podobieństwa do
takowego uczynku, z woli у roskazania
obwałowanego iegomości za naysciem gwał-
(ownym violenter у żadnym prawem nie
przekonanych żałobliwych iako złoczyńców
iakicli powiązawszy pobrali, mieniąc, iakoby
żalobliwe mieli u obżalowanego iegomości

szkatule z pieniędzmi у z sprawami ukraść;
tamże związanych prowadzili do dworu
obżałowanego iegomości przy cerkwi mu- r

rowaney katedralney w mieście iego kro-''
lewskiey mości Brześciu będącego przez
rynek iako nieiakich liultaiow у złoczyń-
ców, a prowadząc, niemiłosiernie tyransko
obuchami, kiiami bili, a gdy żałobliwe po-
mienione żydzi prosili się, aby ich prowa-
dzili do iegomości pana namiesnika, iako
do urzędu у sądu należnego, tedy żalobli-
wych ieszcze barziey obuchami, szablami
kto czym mógł znęcaiąc się bili у mordo-
wali, a przyprowadziwszy do dworu pana
swego, kazał onych obżałowany iego-
mość zaraz w kaydany okować у łancuchi
na szyię włożyć, a nie maiąc ieszcze na
tym dosyć, zapomniawszy hoiazni Bożey у
srogosci prawa pospolitego na takowych
bezprawnych opisanego, kazał znowu przed
oczyma swemi ręce żałuiąeych postronka-
mi powiązać w kii у knyblem pokręcić, wy-
magaiąc po żałuiąeych, aby się koniecznie
znali do ley kradzieży у namawiał obża-
łowany iegomosć, aby żałobliwi у starszych
żydów Brześciach przed niektoremi ich-
mosciamy pany szlachta, у xiężą powołali,
iakoby starsi żydzi mieli namawiać onych
do tego uczynku у tak co godziny, to in-
sze morderstwa у męki wymyszlaiąc żałob-
liwym zadawali, iako szerzey o tym rela-
cyia ienerałow opiewać będzie. W czym
uchodząc tak wielkich mąk у strachów,
aby była trochę folga zdrowia onym dana,
tedy ieden z nich od tak cięszkiego wię-
zienia у skrępowania, że aż krew z za-
paznogciow szła, na imię Daniel Dawido-
wicz krawiec musiał czynić wolo obżało-
wanego iegomości у podług roskazania ob-
żałowanego iegomości przed niektoremi
ichmosciami pany szlachtą у duchownemi
niesłusznie у nie prawdziwe rzeczy nigdy
niebywae powiadać, przez które tak wiel-
kie męki у morderstwa do zdrowia pierw-
szego żałobliwe nigdy przyść nie będą,
mogli у wiecznemi kalekami zostawać mu-
sza.. A tak żałobliwe o tak wielkie męki y
morderstwa у okaleczenie chcąc z obżało-
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wanym iegomoscią prawnie postąpić, tu-
dziesz o pochwałki na zdrowie ostatek
onych у wyzuciem z ubogiey substancy
uczynione, dali ten żałosny proces swoy
do xi ag grodzkich Brześciach ku zapisaniu.
ІІІЇО есть принято II записано. При ко-
торомъ оповедаиыо ставъшн очеішсто
енералове его королевское .милости вос-
врдъства Берестейского Алекъсант.деръ
Крнвицъкій и Стаииславъ Яцевичъ квитъ
свой релядійнын іірпзъііалн и ку зани-
саныо до къпигъ кгродъскихъ Берестен-
скихъ подали БЪ тыс слова писаный:
My icneralowie iego królewskiey mości
woiewodstwa Brzesckiego niżey na pod-
pisie rąk naszych mianowani zeznawamy
tym naszym reJacynym kwitem, iż w roku
teraznieyszym tysiące sześćset osmdziesiątym,
miesiąca Junii czwartego dnia z stroną
szlachtą panami Janem у Pawłem Pod-
rzeckiemi у panem Mikołaiem Pawłowskim,
z ktoremi byliśmy użyci od więźniów ży-
dów, to iest od Jcka Dawidowicza у Da-
niela Dawidowicza у zięcia iego iliersza
Jakubowicza żydów krawców Brzesckicli
do szkolnicy żydowskicy w mieście iego
królewskiey mości w Brześciu be.da.pey,
tamże za przybyciem naszĵ m zpomienioną
stroną szlachtą, na ten czas przy nas bę-
dącą zastaliśmy żydów tych barzo cho-
rych leżących, pobitych, zmęczonych, gdzie
za oglądaniem naszym naprzód widzieliś-
my u żyda Jelca lewa ręka wszy tka bar-
dzo okrutnie spuchła, na kturą kaleką
być musi, na obudwuch rękach nad łok-
ciami у nad zustawami' blisko palców
barzo szkodliwe rany, snąć, że to wszvt-
ko od tyranskiego wiązania у krępowania
postrąkami у okowywaniem łańcuchami, na
plecach na łopatce prawey ręki kilka ra-
zów sinieli spuchłych krwią naciekłych,
snąć obuchami bite, nogi popuchłe, pora-
nione, snąć że od tyranskiego okowania
kaydanami, krzyż zaś wszy tek spuchły, sam
zas barzo chory znędzniały ledwie co żyw,
pan Bóg wie ieżeli żyw będzie. U żyda Da-
niela Dawidowicza widzieliśmy nad'łokcia-
mi u obudwuch rękach sinio spuchło, szka-

radnie, razy znać od wiązania tyranskiego
postrąkami, na grzbiecie nie mało razów
sinieli spuchiych. krwią naciekłych, znać
kiiami bito, palce na obudwuch rękach
spuchłę krwią pozapaznokciami pozacie-
kałe, nogi popuchłę. Trzeciego widzie-
liśmy u Hiersza Jakubowicza nad łokciami
ręce spucliłę barzo sinic, krwią ponacie-
kałe, na grzbiecie razy sinic spuchło znać
kiiami bite, nogi też spuchło у sam barzo
słabego zdrowia у nie prętko podobno
przydzie do zdrowia swego pierwszego. A
gdyśmy pytali, co by tego za przyczyna
była у od kogo to tak barzo wielkie ty-
ranstwo у morderstwo żałuiące pomienicni
żydzi odnieśli? mianowali być sobie stale у
zadane od wielmożnego w Bogu przewie-
lebnego iegomosci xiędza Leona Załęskiego
episkopa Wlodzimierskiego у Brzesckiego
sposobem у na mieyscu w procesie opisa-
nym_ za nasłaniem gwałtownym na domy
у mieszkania onycli czeladzi swey у wielu
ludzi na to subordynowanych у pobrawszy
gwałtownie у powiązawszy do dworu obża-
lowanego przywiedli, tamże za roskazaniem
oł)żałowanego iegomosci w kaydany oko-
wano у w sklep zimny wrzucono у со
dzień to mszę męki wymyszlaiąc kazał ob-
żałowany iegomość prz}r oczach swoich za-
dawać, mianowali też у to przed nami ie-
neralami у stroną naszą pomienioną szlach-
ty, ze na ostatek zdrowia у wyzuciem z
ubogiey substancy obżałowany iegomość
srogą odpowiedz у pocliwalkę uczynił. J
to mianowali, iż obżałowany iegomość ta-
kowe slrachi zadawał, że pokazał kłodo
roszezepioną у ręce nasze w kłodo powkła-
dać у w smole gorąccy nam pokazancy
moczyć у gozdzie za paznokcie zabiiać de-
klarował. A tak my ienerałowie, cośmy sły-
szeli у widzieli, to wszytko na ten nasz
relacyny kwit spisawszy s podpisem rąk

ч naszych przy pieczęciach strony szlachty
na ten czas przy nas będąccy ku zapisaniu
do xiąg grodzkich Brzesckicli podali. У
тое релаціи иодъшісь рукъ снераловъ
тымн словы: Аіехаікіег Krzywickij ieneral
iego królewskiey mości woiewodztwa Brzc-
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sckiego, Stanisław Jacewicz iencrał iego
królewski ey mości woiewodzlwa Brzesc-
kiego.

ІІзъ поточной кгшпі Брестспаго гподскаго суда за
1680 г., Л» 70У8, л. 47G—477.

Ш 60.—1680 г. Іюня 5.
Судебное разбирательство по д лу о свято-
татств , учиненномъ въ І Іусницкомъ костел

евреями.

Бышісъ с кшігъ кгродскихъ воевод-
ства Вилеиского.

Лета отъ нароліенья Сына Болсого ти-
сеча шестьсотъ осмъдесятого, месеца
ИіОІІЯ ПЯТОГО Д.ІІЯ.

На рочкахъ судовыхъ кгродекпхъ ІОшо-
выхъ в семъ року выпіъ па дате писа-
пемъ прыналыхъ и судовне в замку Вп-
ленскомъ отправованыхъ, передъ нами
Петромъ Рудо.мпною Дусяцкішъ, старо-
стою Стародубовскшгь, иодвоеводимъ, Ка-
зпмеромъ Хоецъкимъ хорулсымъ и судь-
ею, а Крыштофомъ Домъбровскшгь—меч-
пымъ и писаромъ, врадшікаші судовыми
кгродскими воеводъства Виленского, отъ
ясне вельможного его милости пана Ми-
хала Казимера Паца, воеводы Впленского,
гетмана великого великого князстпа Лп-
товского устаіювлепыми, кгды С иорадку
реестрового ісу су;кеню ирыиала справа
вельмолаюго его милости пана Алексан-
дра Подберезкого, воеіюдича Смоленского,,
яко колятора, а в Возе велебъного его
милости ксендза Микола я Малюшеішча,
яко нлебана костела Ліусшіцкого и ак-
тора тое справы з неверными л;ыдами
І гецкомъ Давидовичомъ и Абрамомъ Неф-
ч'алевичомъ, такъ же Гельцомъ Левкови-
чомъ, арепдаромт, Кемельскпмъ, и хрес-
тпанипом'ь КІзефомъ ШаравсіеимТ), самы-
ми учынку (^вятокрацтва в костеле ])О-
•АНШЪ іМусиицкомъ нополпеиого ирыпцы-
паламп, ^льфомъ Гііршевичомгі> ІГармон-
(яснмъ и Калмапомъ Салемононичомъ і\Іус-

ницкнмъ арендарами, за декретомъ ясие
вельможного его милости пана Михала
Казимера Паца воеводы Впленского, гетг

мана великого великого кпязства Литов-
ского з рочъковъ Апрылевыхъ зашлымъ,
туделгь и дрзтимъ хрестианшюмъ вязнемъ
на нме Павломъ Зеліономъ, вл;о по дек-
рете вышъ мсненомъ до вензеня до тур-
мы замку Виленского оддапымъ, за зака-
зомъ оному очевнсто в руки в турме по-
данымъ, вперодъ до положенья черезъ его
милости пана Казимера Хосцкого, хору-
;кого и судью кгродского Вилеиского пе-
редъ нами врадомъ въ той (справе) шкру-
тыішумъ п до учыненья з одправованя
оного намъ враду досконалое...*) до пры-
нятья въ самой ішжеіі менеиой речы ску-
точное росправы. Теды за ирыволаньемъ
черезъ енерала стороні» до права акторі»
з натропомъ своимъ паномъ Самуелемъ
Корепвою моцъ оному до права устне
злетивиіы, становилъ н оразъ зъ турмы
замку Вилеиского з везенья л;ыдовъ зло-
чынцовъ иостаповеио, а иры иихъ и
хрестияшша Павла Зол юна, затымъ такъ
вязни святокрадцы и хрестпяшшъ, яко
тежъ и лпідъ Калманъ Салемоиоішчъ, арен-
даръ ^Гусішцкий, о прыдане собе натро-
новъ у насъ враду упрапіали. >Тко;къ и
мы врадъ то як'о де юре понцесибилемо
дилпцыопсШ) на патрона и оразъ самыхъ
патронові, то есть жыдови Калмановн Са-
лемоиовичовп, арендаровн ЗГусницкому,
пана Крыштофа Шиортпка, Кгецковн Да-
видовії човп. Абрамопії Нефталеїшчовн
Гелцоїш .ІЕсвковпчоїш н Ульфу ІІршеїш-
чоші папа Павла Г грыбовича, таь'ке хре-
стиаіішювп Паїіловн Зслюноші пана Дми-
тра Вншомнрского прілдавшьь тую спра-
ву для прыиятья мел;ы сторонами, іеото-
рымъ обороны нравные вдале заховуемъ,
скуточъиое в самой речы росираш до
дня завтреипіего то есть шостого сего
меесца Нюня рокомъ завнтымъ одк іада-
емъ. А кгды день шостып сего месеца
Июня ку постановешо зиышъ меновашлхъ

*) І!ъ подлипши;!-, бумага ііыпрошилась.
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святокрадцовъ жыдовъ в турмо віюродъ
до положенья ку чытаныо однравованой
в той справо шкрутыннумъ, а потомъ до
прынятья в самой речы скуточиоо рос-
нравы одъ насъ враду зложопый прыналъ,
тогды одъ вельможного его милости па-
на Александра Подберезкого, воеводича
Смоленского, яко колятора, а одъ в Бозе
целебного его милости ксендза Мнколая
Малюшевича, яко илебана Мусшщкого и
акътора тое справы, с ирытомностыо са-
мого его милости ксендза илсбана, а его
милости ксендза комендара, также слугъ
костела Мусшщкого иановъ Яна Яішц-
кого кантора, Яна Лпкгудского закры-
стыяпа и Казнмера Павловского бакаляра,
натронове панъ Александеръ Гордесв-
СКІІЙ и вельможного его милости пана
воеводпча Смоленского, а напъ Самуель
Корейва одъ его милости ксендза иле-
бапа Мусшщкого, его милости ксендза
комендара и ихъ слугъ костелыіыхъ за
нлеішііотеііцыами, собе до тое справы
даными, становили, где тежъ и по поста-
новепыо с турмы замку Вилеиского звышъ
менованыхъ жыдовъ злочынцовъ Кгецка
Давидовича а Абрама Нефталевича, Гсл-
Да Левковича Кемельекого и Ульфа Яр-
шевича Нармонского арендаровъ, а но
пихт. Калмана Салемоновпча арепъда-
ра Мусшщкого, одъ преречопыхъ зло-
чынцовъ наиъ Кгрыбовнчъ патроиъ, а
Калмана Салемоновича ареидара Мус-
ішцкого панъ Крышътофъ Шпортпкъ
патронове ^якожъ за плешшотеіщыяміі
собе до той справы даными становили, а
хрестияшшъ святокрадца ІОзефъ Шарав-
скій с турмы замъковой з вензенья з вар-
тою потаємне утеклъ и уішкнулъ и пе-
])едт> нами врадомъ не станоішлъ и жад-
пой ведомости о нестаиыо своемъ памъ
враду и стороне своей не учыішлъ, толь-
ко хрестпяншіа вязня Павла Зелюна с
той лее турмы замку Внлеиского поста-
новлено, и одъ того напъ Дсмнтръ Ви-
шомирекпй натронъ за моцъю собе одъ
него устно злецоною становилъ. Затымъ
патронъ акъторовъ, ноотуиуючы в даль-

іпыс термины правъпые, а передъ ноло-
женьемъ и чытанемъ однравованого шкру-
тыннумъ в той справе вперодъ жалобу
позовную стороны своей ку чытаныо иод-
незшы, жаловалъ зъ него тымъ спосо-
бомъ о томъ, пжъ тыс вышъ мснованые
объжалованые светокрадцы жыдзн Кгецко
Давидовичъ и Абрамъ Нефталевичъ, нре-
помпевшы боязни Болтон и срокгостн
права посполитого, прысхавшы з саньми
иаракоіііі до местечка Муоппкъ, в вое-
водстве Вплспскомъ лежачого, маетности
ихъ милостей паповъ Подберезкпхъ, во-
еводичовъ Смолепскихъ, а обравши собе
виеродъ господу у обжаловапого ;і;ыда
Калмана, ареидара іМусішпкого, в корчме
станули п тамъ се зъехавшы нрезъ часъ
немалый были, а потомъ, упатрывіцы
часъ намовившысе, в почы з тымъ са-
мымъ Гецкомъ Лешсовпчомъ арепдаромъ
Кемельскпмъ и иеякпмсь Стаішславомъ
наемпикомъ жыда Іельца, алпасъ сяб])омъ,
который на потомъ ирозвалъ се ІОзе-
фомъ Шаравскнмъ (из турмы замку Ви-
леиского з вартою потаємне утеклъ), подъ-
ехавшы иодъ костслъ Мусшщки зо дня
четвертого на день пяты мца Декабра в року
тысеча шестьсотъ семьдесятъ девятомъ,
вперодъ дрви и замки у костела Мус-
шщкого одъ закрыстыей одлуішвшы и
одбившы и вевнотръ дoбывшыce^ вело
сплендоровъ и оздобъ костела Божого,
орпатовъ золотоглововыхъ, алтембасовыхъ,
телетовыхъ и ішшыхъ речы дорогихъ,.
канъ, аптепедип, обптья, мопстранцып,
серебра и вело охендоства костельного,
также фантовъ и розныхъ речей рухо-
мыхъ самого жалоблнвого, грошей гото-
выхъ, всего на колькодесятъ тысечей зо-
лотых7 яко то въ особливомъ реестре
есть выражопо, злоденскнмъ м(п)очпымъ
способомъ забрали п в томъ всемъ но-
делившысе и менчЫ собою не брашны
тыс жыды объікалованые арендаръ Ке-
мельский и Мусшщкип и жоиы ихъ так-
;ко и сяброве оныхъ, кожды на свою
часть до свого схованя взелн, а обжало-
ваные ;кыдъ Кгецко Давпдовпчъ и Аб-
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рамъ Иефталевичъ ориаты, аіітенедыя,
капы, серебро костельное її иные речы,
котыре се на ихъ часть достали, з тымъ
всп-мт» до жыдовъ Кейданъскпхъ на име
Абрама Крамиика, на концы Мплькгов-
ской улицы, в месте Ьіейдапахъ ясне
освецоной кпежны ей милости нашіы ко-
шошаики великого кпязства Литовского,
в кпязтве Жомодъскомъ лсжачымъ, в сво-
ей каменицы домомъ мешкаючого и до
другого Израеля, в томъ ;ке месте Кей-
данахъ мешъкаючого одну часть, а дру-
гую до жыда арендара карчмы его ми-
лости пана Кароля Недрушляпского, го-
родничого Вилъкомирского, в повете Бил-
комнрскомъ в нолю Нармойняхъ лежа-
чой, на нме жыда Ульфа до захованья
даішіы, сами до местечка ясне вельмож-
ного его милости ксендза опекуна Жмойдъ-
ского, названого Кроки, вкнязтве Жмойдъ-
скомъ лежачого огі>ехали и тамт. пеоио-
даль мешкаючому пану Миколаю ІОцс-
вичу певедать якимъ способомт» шаблю
ве сребро оправную, по:иотистую, ордъигь-
ку, ценою в реєстре выражопою, неведать
якимъ способомъ дали її заховали, где
за зналезеием.ъ пры тыхъ жыдахъ Але-
ксандре Кгецку Давидовичу и другимъ
Абраме Нефталевпчу лица, то есть влас-
ного полотна, которое пры забраню вышъ
мепованыхъ сплеидоровъ тыс самые, а не
пншыс з костела взятые были, з суду и
з наказу ясне вельможного его милости
ксендза бискуиа Жомойдъского ирезъ
в радника его милости маетности Крокъ
пана Юрья Казимсра Залеского, кгды жа-
лобливы, жаднымъ вепзенемъ анп муками
не отежаючы, добрымт. способомъ обецу-
ючы ихъ уволышть одъ енерала, пыталъ,
где бы тые речы подели, теды тые сами
жыдзи добровольце иред'ь енералами и
стороною шляхтою и нередъ ихъ ми-
лостями папы нарафпянамн іі])ызиавшысе,
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ваня дали, вызнали и тестпмопиумъ али-
асъ информацию з подиисами рукъ доб-
ровольце, безъ жаднрго ирымушеня, дали
и всю зезпалп, што есть шыреи в особ-

ливой реляцыи снеральской и з атеста-
цыей велю ихъ милостей иановъ пара-
фиановъ пры томъ ихъ свядецтве былыхъ
з иодписаміі добровольными тыхъ же са-
мыхъ жыдовъ выражоно. По которомъ
преложешо жалобы иокладалъ передъ
нами врадомъ и чыталъ топ же стороны
ПОВО.ДОВОЙ патронъ декретъ ясне вель-
можного его милости папа Михала Ка-
зимера Паца, воеводы Вилепского, гет-
мана великого великого кпяз. Лит. з
рочковъ Апрылсвыхъ дня четвертого мца
Апрыля въ семъ року тысеча шестьсот!»
осмъдесятомъ фероваиы въ той справе,
с которого наперодъ на доводъ самое
звышъ менованое жалобы покладалъ на
письме добровольное ирызпансседо учын-
ку святокрацтва черезъ преречоиыхъ
жыдовъ двухъ Абрама Нефталевича и
Кгецка Давидовича еще нередъ справою
и передъ оддавапемъ оныхъ до турмы
замку Виленского передъ ихъ милостями
паны прыятелями і! семъ же року мца
Геивара пстиадцатого дня у местечку
ЛІусникахъ учыпеиое и руками оныхъ
иодъписаиое, а потомъ черезъ акътора г.
кгроде Виленскомъ тогопгь року и мца
семнадцатого дня акътыковаиое, кото-
рое уішсанья в сесъ декретъ патронъ
акъторовъ потребовалъ и слово до
слова в тые слова писаное есть.
Koku tysiąc sześćsett osmdziesiątego, dnia
piętnastego Jaiiuaryi. Spisanie rzeczy ko-
ścielnych, co wykradli niewierni żydzi na
imię A bram Nieilalewicz, drugi Аіехаініег
Giecko Dawidowicz w Musnickim kościele,
w roku przeszłym tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt dziewiątjan dnia piątego у cokol-
wiek teraz dnia dziesiątego przed nami
przyiadolami, uproszonemi od imć xdza Mi-
kolaia iMaliszewicza, plebana JMusnickiego
dobrowolnie zeznali w te słowa. Naprzód
tak zgodnie oba mówili, iż iuż od roku
namawiał ich poganin żyd Hele, arendarz
karczmy Kicniclskiey, na ten czas w dzier-
żeniu imć pana Jerzego Jana Reta\vza_ bę-
dącey, naybardzicy Abraina Nieftalewicza,
iż gdy oni będąc w Wilnie wprzódy ywi-



dząc się z niemi, ten żyd Hele zwabił ich,
aby do niego do Kiemel przyiachali, apo-
tym у tam z niemi doskonale namowilisię,
naznaczywszy pewny dzień do ziachania
się na ten kradzież. Co gdy na pewnym
swoim złodzieyskim terminie do Musirik
przybyli, zostali, iako mówili, przysłanego ja-
kiegoś siabra tego Hel ca żyda na imię Sta-
nisława, iako się sam zwał, który tak na
część swoią iako у żyda Relca naywięcey
pobrał rzeczy kościelnych, a iiam się
tylko to dwom dostało na imię Abrama
Nieftalewicza ornatów dwa. icclen biały, dru-
gi czerwony, alba iedna, płótna sztuk "dwoić,
płaszczyk czarny adamaszkowy bialogiowski;
te rzeczy są oddane do schowania żydowi
Wulfbwi Hryszewiczowi, w karczmie imć
])ana Niodruszlanskiego mieszkaiącemu, co
у parobek winnik widział, gdy w worze do
komory do schowania sam Uli* do komoiy
z wozu iego wziął, a na imię Ałexandra
Giccka Dawidowicza co się zas dosfało or-
natów trzy, antppedium iedne, tabliczek
srebrnych trzydziescie, krzyż wielki micy-
scami złocisty, monstrantiia złocista micy-
scami, ampułek cztery, taca do ampułek
iedna, szabla złocista; te pomienione rzeczy
są wysz wyrażonego Ulfa arendarza imć
pana Nicdruszlanskiego,, przez Kicydanskic-
go żyda Abrama Kramnika do scliowania
dane, to iest apparata, a srebro wszytko u
tegoż samego Abrama w Keydanacli ostawa.
A na ten czas będący pan Stanisław Jan-
kowski, stawaiąc oczewisto, zeznał, że tcy
nocy, gdy wykradziono kościół, nocował w
karczmie Kiemelskiey, iż żyd pomieniony
Helec w nocy, mał co spawszy, wyiechał z
domu ku Musnikom, со у parobek tciioż
Helca żyda powiadał, że do Musnik iechał.
Toż potwierdził boiarzyn imć pana chorą-
żego /jmuydzkiego na imię Mikolay Ztotne-
wicz, do którego zeznania naszego my ży-
dzi rękoma naszemi podpisaliśmy się. Pi-
sań w Musnikach dnia piętnastego Janu-
aryi A-o tysiąc szesc set osmdziesiątego.
У того зезііаіш иодішсъ рукъ жыдовскішъ
шісмомъ дне, a іюлскпмъ тыми слоны:
Jako przytym były rękę moią podpisałem

Krzysztoph Jan Tomaszewicz ienerał i. k.
mci woiewodztwa Wileńskiego ręką swa..
Stanisław Jankowski ręką swą. A no iipo-
чытаию того зезнаня, кгды ясне вель-
молшый его милость воєвода, для леиъ-
ііюс информации и ведомости, тыхъ л;е
обудвухъ жыдовъ, такъ обудвухъ посполу,
иубліще яко и поедынкомъ з особна
кождого ирыватие екзаменоиалъ, теды до
тогожъ своего злого учынку знаючысе,
объшерией поводили, которое повторное
сознанье ііередъ памп іілеііішотентъ акъ-
торовъ ирекладалъв тые слова. Żyd Giecko
Dawidowicz pod sumnieniem zeznawał, że
nie inaczej, tylko tak się ten stał uczynek
okradnięnfa kościoła Musnickicgo, iż za
]irzybyciem mniV Giecka Dawitlowicza z
towarzyszem moim Abramem КіеПаіелуі-
czem do Kicmel, do arendarza Kiemelskiego.
żyda IJełca Dawidowicza, tam od tego ży-
da Hcłca LeAvkowicza towarzysz iego był
namawiany do tego uczynku zlodziej^skiego,
do okradnicnia kościoła Musnickiego, przez
cale dwa dni cicho szeptem, u których gdy
sie on pytał o czym by sie namawiali, ot-
worzyli mu się swoim przedsięwzięciem, у
intencyą у on iakoby miał zbraniać się у
niechcieć onym tego dopomagać у odia-
ch ał był precz od niego z Kiemel za Mu-
sniki do karczmy Winksznobroskiey у tam
szabas odprawo wał. A potym у towarzysz
iego Abram Nieftalewicz, tam że do niego
przyiaehawszy, obadwa tam szabasowali, a
po szabasie w niedziele pozno wyiachali
ztamta/ł у puścili się do Musnik, do któ-
rych Musnik on Giecko Dawidowicz sam
nie iacliał, ale przy koniu swoim у przy
koniu tego towarzysza swego Nieftalewieza
niemal o czwierć mili od iMusnik w polu
czekał przy cliroscie, a towarzysz iego Ab-
ram Nieftalewicz według namówienia się
z Jlelcem Lewkowiczem Kiemeliskim ż)*-
dcm szedł do Musnik pieszo, do których
Musnik po czterecłi godzinach у on sam
Giecko Dawidowicz przybywszy, znalazł w
wozie rzeczy kościelne, ' srebro przy tym
żydzie towarzyszu swoim Nieftalewiczu na
saniach będące, których rzeczy srebra w
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worze wykradzionego z kościoła Musnic-
kiego dał część onemu у poiachali z Mus-
nik prosto ku Kieydanom, a. potym przed
Kieydanami, nie doieżdżaiąc Żeym, żyd to-
warzysz iego Nieftalewicz w inszą drogę
ku Narmoyniom, у tam, iako ten że iego
towarzysz powiada, że żydowi arendarzowi
pana Ńicdruszlanskiego Ulfowi ornaty ko-
ścielne у innych rzeczy nie mało do scho-
wania dał, a on Giccko Dawidowicz prosto
iachał do lucydan у w Kie.ydanach żydowi
Kieydanskiemu Abramowi Jachiino wieżowi
srebra wszytkie kościelne do schowania
dał, żadnych od niego pieniędzy za te srebro
nie biorąc у te wszytkie srebro kościelne
na część iego dostało u tego żyda zostaie,
trzeci;} zaś część nierówno większą tychże
kradzionych rzeczy kościelnych, srebra, pie-
niędzy у apparat kościelnych także świec-
kich szat, w kościele Musniekim w scho-
waniu byłych, żyd karczmarz Kiemclski do
Kiemel do karczmy poprowadził, a potym
on że Giecko Dawidowicz szable oprawną
we srebro, która mu sie przy kościelnych
rzeczy dostała, u szlachcica pana Juciewi-
eza położył w zastaw; w krótkim zaś czasie,
za przybyciem imc xdza comendarza Mu-
snickiego do Krok, onego Dawidowicza imć
xdz Biskup Żmuydzki wziąwszy go o
wylupieniu kościoła Musnickiego wiado-
mość wydał, którego imć xdz commendarz
do Musnik przyprowadził, gdzie on dobro-
wolnie o tym uczynku у kradzieży zwysz j
mianowanych rzeczy kościoła Musnickicgo, j
iako sie stało у gdzie sie co podziało, o
wszytkim dał sprawę, co dostatecznicy na
karcie iego wyznania wyrażono iest, oso-
bliwie iako on szable u szlahcica położył,
powiedział; do którego szlachcica gdy na-
przód sam imć xdz comendarz na Zmoydz
do tego szlachcica iezdził, szable te zapar,
aż na potym wziąwszy onego у oczewiscie
sie zwiodszy, te szable odyskał; powracaiąc
nazad u imc pana Niedmszlanskiego urzę-
downie byli у tam w piecu przepalonych
ornatów dla srebrnych у złotych konin zna-
leźli splawki. A potym drugi żyd towarzysz
tego Abrain Nieftalewicz, obowiązany bę-

dąc sumnieniem. także zeznał, iż żyd Kie-
melski arędarz Hele Lewkowicz onego do
tego uczynku kradzieży w kościele Mu-
snickim namówił, a naybardziey na pieniądze
xięże, mieniąc onych być w skrzyni w za-
krystyey w schowaniu więcey niż na sześć
tysięcy złotych polskich; w ten czas gdyśmy
się do niego w roku przeszłym tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt dziewiątym w Decembrzc
z towarzyszem moim Gicckiem Dawidowi-
czem ziachali, przez kilka dni w karczmie
namawia . . , powiadaiąc, że s porady aren-
darza Musnickicgo, który do plebana Mu-
snickiego z perswazią takową chodzili, aże-
by dla niebezpieczeństwa od ognia pieniędzy
w plebanicy nie chował, raczey w kościele
w zakrystyiey, według której perswazyi
xiądz pleban Musnicki w kościele w za-
krystyi przechowywał. Pot}rm namówiwszy
onego, żeby iachał na pewne mieysce, to
iest do karczmy do Winksznobroscia у tam
żeby z towarzyszem swym był do niedzieli
szabasował, a z niedzieli na poniedziałek
żeby pilno przybywali. Jakoż powiedział,
że on z tym towarzyszem swoim Gieckiem
Dawidowiczem w niedziele już zmrokiem
dobrym wyiachali, a przyieżdżaiąc niedaleko
od Musnik, żyd Giecko Dawidowicz do Mu-
snik niechciał iachać, w polu został, przy
którym у on konia swego zostawiwszy,
pieszo do Musnik poszedł. Tamże za przy-
byciem swym do Musnik znalazł już żyda
Kiemelskiego z siabrem iego dawnym na-
zywaiącym Stanisławem, który żyd Kic-
melski, dawszy iemu konia z sankami we-
dle karczmy Musnickiey pilnować, sam z
tym siabrem Stanisławem do kościoła cho-
dzili у sami się tam dobywali у dobywszy
się do kościoła ony okradli, rzeczy у srebro
kościelne, ornaty у wszystką ozdobę kościelna,
do wora złożyli у worami do sanek, przy któ-
rych on zostawał, znosili, których rzeczy
po czięsci do dwuch worów złożonych one-
mu dali у on za przybyciem iuż towarzysza
swego Giecka Dawidowicza część z worem
sobie zostawił, a drugą towarzyszowi oddal,
у tam z Musnik arendarz Kiemclski у z
siabrem swym Stanisławem do Kiemel z
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kradzionemi koscielnemi rzeczoma у z pie-
niędzmi poiechał, a oni ]m Kieydanom
puścili się, a polym niedoieżdżaiąc Zeym,
on do Kieydan nie iadąc, puścił się win-
iszą drogę, ku Narmoyniom udał się у lam
wstąpił do arendarza imć p. Kiedruszlan-
skiego żyda Ulfa у onemu do schowania
apparafa kościelne, bogate ornaty oddał.
Tenże dokładał у (o, iż ten człowieck chrzes-
cianiu Szarawski, gdy był w Musnikach,
zadawał mu w oczy pan Jankowski, że on
właśnie okradł kościół Musnicki. A po-
t y m y pierwszy żyd Giecko Uawidowicz
powiedział powtore na tego Szarawskiego,
iż onemu pan Jankowski będącemu w Mus-
nikach zadawał, że on właśnie kościół Mus-
nicki okradł. А но ирочытаііыо такового
добровольного сознанья жыдовекого тотъ
же иатропт. стороны поводовос вносилъ
то, нжъ не только иомененые злочьшцы
жыды добровольце до того окраденья ко-
стела Божого зналисе, и другихъ жыдовъ
яко сиолыіыхъ з собою святокрадцовъ
ііоволывалн и іірызнавали, лечъ кгды и
на туртуры з децызыи ясне вельможного
его милости папа воеводы Віілснского
на прошлых'!, рокохъ тыежъ жыдзн два
всказаны были, теды также о туюжъ речь
слово в слово потвержалн, якожъ и кон-
фессата оныхъ для лешпое намъ враду
ішформацыи чыталъ и прскладалъ в тыс
слова, Anno tysiąc sześćset osmdziesiątego
dnia ósmego Apryla. Confessata naprzód:
żyd Abram Nieftalewicz przed ciągnieniem
dobrowolnie twierdził, że nikt barziey nie
winien, iako Kicmelski HeJc у Musnicki
Kalman żydzi arendarze, bo powodem do
tego byli. Pytany był, dla czego w Mus-
nikach uciekł, kto powodem był do ucie-
kania, powiedział że organista mu pofolgo-
wał, bo był namówiony od żyda Musnic-
kiego, żeby go wypuścił у to, że rzeczy u
żyda Ulfa arcdarza pana Ńiedruszlanskiego
zostawili у Kieydanskich żydów tak iako у
przed tym powoływał. Za pociągnieniem po-
wiadał, że Hele arędarz Kiemelski ma scho-
wanie u Szachna żyda w Siesikach у te-
raz tam są rzeczy, у to, że Musnicki po-

wiedział, gdzie są xże pieniądze у w tym
tylko winien. Za pociągnieniem drugim,
powiedział, bodaybym z tych raje nic uszedł:
ieżeli nie Kiemelski był powodem; do tego
у to, że Giecko zawiązł srebro do żyda
Kieydanskicgo Abrama Jakimowicza. J to
też, że Hele z siabrem swoim Stanisławom,
iak się zwał przed tym, byli w kościele, a
on stał przy koniu Hclcowym wedle
karczmy. Powiedział także у to, że przed
kradzeniem Giecko у Hele z siabrem swo-
im chrzescianinem byli u żyda Musnickiego,
którego nie było w domu; а у przed t}rm
pod czas szabasu był z Hclcem u żyda
Musnickiego Kałmana Abramowicza, który
im w te czaszy powiedział o pieniędzach
xiężych; у to też także, że właśnie ten Jo-
zeph, który w więzieniu zostawał, a pot.ym
uciekł był z Helcem, w kościele widział ich
obudwueh w oczy, ієно że sobie ion cłirze-
scianin imię odmienił, bo się na ten czas
Stanisławom zwal, у w suknie insze co raz
się przemieniał; powiedział у to, że Hele
ma w Wilnie przechowanie u szwagra swego,
a kocioł, którego mieszczanin Wileński
dochodzi, ma Kiemelski od tegoż Stani-
sława, iak się on przed tym zwał, a toraz-
nieyszego Jozopha; у to też powiedział, że
Musnicki żyd nie namawiał kraść, ale tylko
powiedział o pieniędzach. Także у to, że
Hele prosił ich po okradzeniu kościoła,
żeby nie powiadali tego Musnickiemu ży-
dowi. To też, że Giecko rzeczy więceynie
brał, tylko to, со у pierwiey przyznawali, a
w Kieydanach rzeczy u Abrama nie prze-
dane, ale zostawione są у nic na nic nie
winno, bo do zbycia dane. Za pociągnie-
niem trzecim у paleniem ogniom, toż wszytko
potwierdził. Giecko Dawidowicz żyd przed
ciągnieniem dobrowolnie powiedział toż sa-
mo, co iest w confessatacli tak Kieydan-
skich iako у teraznieyszych sądowych у
to, co Nicftalewicz na turturach powiadał.
To też, że Kiemelski cale był powodem do
tego, a o Musnickim nie nic wie. Za po-
ciągnieniem powiedział, że żyd pana JNie-
druszlanskicgo apparata kościelne у srebro
zapewnię popalił у . . . . Kiemelski był
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przywodzcą у ma w Wilnie tenże Kiemel-
ski krewnych, ażeby . . . z niemi prze-
wodnią, tego mewie. Za pociągnieniem
wtorym toż samo powiedział у Kiemelskic-
go, że iest najwinnieyszy, powoływał. Za
trzecim pytaniem, gdzie by były rzeczy po-
kradzione od Kiemelskiego żyda dane. у
nie więcey, ieno że Kiemolski naywinniey-
szy twierdził. У TOĆ. копфессаты подцпсъ
рукъ енсраловъ тыми словы: Krzysztoph
Jan Tomaszewicz jenerał iego k. mści wo-
iewodstwa Wileńskiego ręką swą. Piotr
Zynza, ienerał i. k. mci woiewodztwa Wi-
leńskiego m. pria. А по прочыташо тыхъ
помеисныхъ конфессатъ тотъ же веръху
писаный плешшотеитъ акторовъ з тогожъ
декрету кгродского., на рочкахъ Аирыле-
выхъ черезъ самого ясне вельможного
его милости пана воеводу Впленъского
в той справе тутъ у Вильни ферованого
декрету показовалъ то, и;къ ]іе только
тыс поменсные жыды, будучы на турту-
рахъ, але и у суду очевисто око въ око
задавали Гельду Левковнчу арендарови
Кемельскому и Ульфу Гиршевнчу арен-
дару Нармоиъскому, ;ке оны, то есть арен-

. даръ Ке.мельскнй самымъ прынцыпаломъ
учынку Былуиенья костела Божого, а
жыдъ Нармо некий арендаръ рецепътато-
ролъречы покраденыхъ костелыіыхъ были
и во всемъ тыс конфессата свое добро-
вольно иотвержалп, для чого и ясно вель-
можный его милость папъ воевода Ви-
ленекпй, за потребованьемъ стороны по-
водовое, стосугочысе до права посполи-
того, для еще ленъшое инфор-мацыи и
обясненья тое оправы и тыхъ жыдовъ
Гельца ЛевковнчаКемельского и Ульфа
Гиршевича Нармонского арендаровъ на
туртуры всказалъ; на которыхъ будучы,
до того своего злого учынку зналнее, на
доводъ чого и конфессата оныхъ передь
нами врадомъ чыталъ ты ми словы. КоІш
tysiąc szesc set osmdziesiąiegu, miesiąca
Apryla dziewiątego dnia. Coniessata żyda
Helca Lewkowicza złoczyńcę. Naprzód, gdy
przed ciągnieniem pytano, nie chciał się
przyznać ni do czego. Pierwszy raz іюсіад-

noł mistrz, nie chciał ni do czego znać się,
a potym to wyznał, że tylko o pndzach
imć xdza plebana Musnickiego tym żydom...
Gieckowi Dawidowiczowi у A bramowi Nie-
ftalewiczowi, że w zakrystyey w kościele
one chowa powiedział. A daley ni do czego
przyznawać się nie chciał у nie przyznawał.
Powtore gdy był ciągniony, tylko toż, że
onym o pndzacli im. xdza Musnickiego po-
wiadał у onym na ten uczynek do okrad-
nienia kościoła Musnickiego radą był у że
względem tey porady, że mu tych pndz3r

Giccko Dawidowicz у A bram JNrieftalewicz
udzielić mieli, ale niedawszy nic po okrad-
nieniu kościoła, ze wszystkimi rzeczoma у
pmlzmi kradzioneini precz uiachali, a one-
mu się nie pokazowali, у za trzecim po-
ciągnieniem у ogniem podpaleniem daley
ni do czego więcey przyznać się niechciał
у nie przyznawał. Strony kotła mieszczanina
Gineysza gdy pytano, ieżeli nie on kradł,
ale ten kocioł tego mieszczanina ci żydzi
A bram Nieftalewicz у Giccko Dawidowicz
do niego przywieźli у onernu przemieniali.
Pytany o Szarawskim, nie znał się, żeby mu
miał bydz towarzyszem. Żyd Uli' Hirszc-
wicz arendarz Narmonski naprzód przed
iurturami dobrowolnie zeznawał, że ornata
wszytkie, które miał od Giecka, do Jueydan
do żyda Abraina Jachimowicza do samey
iego żony oddał, ale onych nic palił. Py-
tany, ieżeli przed okradzeniem kościoła z
temi żydami Gieckiem Dawidowiczem у
Abramem Nieftalewiczem, znaioiność miał
у czy nie był onym rada,, у ieżeli z niemi
nic miał przed tym siabrowstwa, a potym
pociągniony pierwszy raz у wtóry za pyta-
niem ni do czego nie chciał się znać, tylko-
twierdził, że właśnie do Kicydan te ornaty
odwiązł у Abramowi Jachimowiczowi żenię
iego oddał. A gdy znowu pytano o pndzach
żyda Abrama Nieftalewicza, u którego gdy
on był u niego ukradziono złotych sześć-
dziesiąt, wyznał, że szwagier iego Zol ich
Boruchowicz z gnoili te pieniądze wziął,
podpatrzywszy gdzie ten Ńaflalewicz żyd
schował у przy nim te sa. pieniądze. У
potrzecie pociągniony у podpalony dobrze
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nieodmiennie twierdził, że ornatów cztery
—złotogłowowy, altembasowy у rożnych
kolorów sztuk cztery sobie od Giecka Da-
widowicza żyda danych, do Kieydan qd-
winzł у Abramowi Jachimowiczowi, w nie-
bytności samego, żenię iego przy bytności
у w oczach zięcia ych Leyzera Markowi-
cza w ręce oddał, ale do palenia ornatów
żadnym sposobem znać się nie chciał у
nic znał, tylko udawał, iż iakoby te zpławki
onemu do pieca podrzucono od tych że
Kieydanskich żydów bydz miały. Działo się,
roku, msca у dnia ut supra. Pytany na
ostatek, dla czego pierwiey nie powia-
dał o tym nic, odpowiedział," że mu zagro-
zili żydzi, aby tego nic wyiawiał, grożąc
wypędzienieni z tych kraiow у odłączeniem
od konwersacyi, także у do кагїу swey
imieniem swoim daney 13. Gierzodowi nie
znał, у to twierdził że tey karty ліс da-
wał у o napisanie oney nie prosił, chyba
teść moy bez wiadomości moiey, a z oy-
cowskicy miłości swoiey ku mnie. У тос
конфессаты подшісъ рукъ снераловъ ти-
ми словы: Piotr Zynza lcneral i. k. nici
wdztwa Wileńskiego m. pria, Krzysztoph
Jan Tomaszewicz jenerał i. k. mci woie-
wodztwa Wileńskiego ręką swa,. A no npo-
чытаіио тыхъ конфесатъ звышъ менова-
ныхъ жыдовъ Кгецка Давидовича и Аб-
рама Нефталевича, также Гелца Левко-
вича и Ульфа Гиршсшіча ка;кдого зособ-
па п иоедынкомъ верыфикуіочы и КОІІ-
фроитуючы звышъ менованые ихъ до-
бровольные и туртурные конфессата о
учынку вылуиеня выкрадпеня костела
ІЗожого Муешщкого, ішкішруючы и вы-
ведуючы выпытывали, которые слово в
слово ни в чомт» одъ нервшого прызпа-
ня своего не рознечы п не отстуиуючы,
опое и теиереішпімъ добровольным'!, нры-
зпаванемсе до тогожъ, же тотъ учыпокъ
свя(то)крацетва ведлугт. первшого созиа-
іш ихъ туртуровыхъ и доб])оволыіыхъ
коифесатъ выра;і;оного мере черезъ шіхъ
Абрама Мсфталевича и Кгецка Давидо-
вича, Гелца Лсвковича а])ендара Комель-
ского, а сябра ихъ Юзсфа Шаравского

алиасъ Станислава Юзефовича, которы з
везенья с турмы замку Впленского утоклъ,
сталъ се. По которыхъ екзамішовашо
вязпевъ иоедынъкомъ ішконкляви. . .
и оразъ вспхъ, а око в око, а за пры
воланемъ з наказу насъ враду енераль-
скимъ тое справы сторонъ до нрава взгля-
домъ прымовепясе патроновъ и дефенъ-
доваия черезъ каи;дого з нпхъ своей сто-
роны передъ поло;кенемъ и чытанемъ
черезъ ісолекгу нашого его милости пана
Кази.мера Хоецкого—хоружого и судью
кгродского воеводства Виленского в той
справе одіі])авованого шкрутыішумъ, где
иаперодъ иатропъ акъторовъ, з фундамен-
ту тую справу выводечы и ііроіюіюваіюе
;калобы о учыпокъ евнтокрацтва черезъ
тыхъ злочыицовъ жыдовъ и хрестиашша
Шаравского доводами, документами, власт-
ными усташі самыхъ же тыхъ злочыи-
цовъ жыдовъ доброволыіымъ прызііапемсе
уформоваными, ясней слопца впдомымн
и явными пробуючы, тотъ же патронъ
акто])овт> иоісладалъ передъ нами врадомъ
и чыталъ нротестацыю о тотъ учьшокъ
святокрацтва до враду иротиво тыхъ жы-
довъ злочынцовъ донесеную, з ;калобою
позовною во въеемъ згодною, выпнсозіъ
с кннгъ кгроду Виленского в дате сего
року .тысеча шестьсотъ осмъдесятого, діца
Гепвара дванадцатого дня, покладалъ ре-
ляцыю снераловъ врадовие сознаную, в
той справе выданую выинсомъ з тыхъ
же кппгъ в дате в ней выражоной; по-
кладал ъ п еіце выиисъ з тыхъ же кннгъ
актыкацып реестру сшісаиья черезъ ча-
сто иомепсныхъ злочынцовъ выкраднешо
іеостела Бо/кого ^іусішцкого ночыііеныхъ
шкодъ ЇЇ забраню черезъ туюжъ крадежу
весе оздобы костельное, золота, серебра,
апаратъ, орпатовъ злотоглововыхъ, алтем-
басовыхъ, талетовыхъ и шшюс дорогое
матерый, капъ, антеиепдий и свецкого
охендоіітва, шатъ п грошей готовыхъ з
закрыстыи з костела Муешщкого выкра-
деныхъ, чого всего болыпъ ші/Къ на чо-
тырнадцать тысечей золотыхъ иольскихъ
выиоситъ. Покладалъ и другую реляцыю



сиеральскую ирыпаручсня ;кыдовъ Кей-
данскихъ звышъ меновапыхъ старосте
Кейданскому его милости лану Костюш-
ку в суме в той реляцып выражоной,
выішсомъ врадовымъ в дате в ней выра-
жоной, которому тые речы костельные,
золото, серебро и апарата черезъ тыхъ
жыдовъ злочынъцовъ Абрама Нефтале-
вича, Кгсцка Давидовича и Ульфа Гир-
шевича арепдара Нармонского одданы
суть. A затымъ то такъ оказавшы, але-
кговалъ право ііосполитое артыкулъ ссм-
надцаты з розделу четырнадцатого, а пры
праве поополитомъ протестацын, реляцып
енеральскіш и при доброволыюмъ влас-
ныміі усты черезъ тыхъ жыдовъ злочын-
цовъ до ііополііеного черезъ ннхъ в ко-
стеле Божомъ Мусішцкомъ злодейства
прызнашо, мокъ бы яко в явной и вн-
домой речы и дальшого доводу потреба
мне было, одиакъ вслебиы в Богу его
милость ксендзъ Миколай Малюшевичъ,
плебапъ Мусшіцки на вспхъ тое справы
контентахъ слугамъ костелыіымъ тромъ
не рекузуетъ и до ирысеги забнраетъ, а
по прысезе покаранья тыхъ злочынцовъ
чотырохъ, а пятого хрестиашша Шарав-
ского па горле, двухъ спалеиемъ и "з тре-
тшіъ христііашшомъ Шаравскимъ, двухъ
обешенемъ и всказу за выкраденое з ко-
стела золото, сребро и всю оздобу, сплен-
доръ и анънарата костельные, тудежъ
грошей готовыхъ, охенъдоства свецкого
з той же закрыстыи костела і\Іусшщкого
Быкраденыхъ стороне своей на добрахъ
тыхъ жыдовъ и хрестпаиина, также и на
добрахъ ;і;ыдовъ Кейдапскнхъ, в той же
справе в суде головномъ трыбуналыюмъ
на уиадъ в речы узданыхъ и на горло
сігаленемъ всказаныхъ, а хрестиашша
Шаравского, которы з везепя з турмы
Биленекой з вартою потаємне утеклъ, не
только па горло сиаленемъ, лечъ и на
лапане такъ его милости ксендзу плеба-
ну Мусшщкому, лечъ и каи;дому католи-
ку до улапсия оного, где бы подъ кото-
рымъ кольвекъ врадомъ показалъ, пости-
піспы и улаиены быти моглъ, всказу у

насъ просилъ. А умоцованый жыда Кал-
мана Салемоновича арендара Мусшіцкого
вносилъ то, же тотъ Еалманъ Салемоцо-
вичъ ареидаръ Мусіііщкий шшоцентеръ
ввензеиемъ теменжоны былъ, яко иамней
в обжаловано» себе его милости ксендзу
плебапу винны не былъ и не сетъ, такъ
о жадного зверху меноваиыхъ злочын-
цовъ не только добровольце,, лечъ и па
турътурахъ поіюлаііымъ по есть и не
былъ. А затымъ право иоснолитое аръ-
тыкулъ десяты з розделу четырнадцатого
цытуючы до одводу, з жопою само трете-
мзг, бы и з дальиіымъ доводомъ близшого
узнанья, а за доводомъ вольности одъ
тое его милости ксендза плебаиа жалобы
и скасоваия на особу оного стягаючого
процесу з варункомъ якобы на потомъ
учтивому его жопе и детемъ его ничого
в часъ нрышлы не шкодилъ, у насъ вра-
ду домавялъ. Так;ке и патроиъ хрестиа-
шша Павла Зелюпа тоежъ право пооно-
лптое о помовешо в злодействе безвіш-
номъ оішсаное алекгуючы, до одводу
нрьшцыпала своего блнзшого узиапя и
за доводомъ вольности одъ тое жалобы
актора просилъ. Патроиъ зась звышъ
менованыхъ злочынцовъ жыдовъ заносіілъ,
яко же тые жыды иервшы разъ тое свя-
то крацтво костела іМусішцкого пополни-
ли, поиеважъ не одного ішшого о л;ад-
ное злодейсию жадпыхъ процесовъ одгі,
стороны поводовой патронове не ноказу-
ютъ, а затымъ цытуючы право артыкулъ
иетнадцаты з розделу четырнадцатого,
пры томъ праве до одтирысяженя оныхъ
узиапя близшыхъ и за доводомъ уволь-
неня оныхъ одъ горла афекътовалъ. А
умоцованый акътора и по . . . шыроце
противо всихъ тыхъ до объжалованыхъ
ЛІЫДОВЪ иатроновъ коитрадыісуючы^ а пры
выГшілой контроверсыи, конфесатахъ и
вызнапю злочыпцовъ доброволыюмъ оио-
нуючы, а о то, ажебы еще вперодъ од-
иравованое в той справе шкрутыниумъ

утъ рекгуля доцсре звыкла, чы-
тана была^ а иотомъ но прочытапіо оного
еще финально доводие и яснейшие люцы



иомерыдиана документа на конвпнковане
тыхъ святокрадцовъ аленовать субмитую-
чы, серіо у насъ враду просилъ. Яко;къ
мы врадъ, но наказе нашомъ з ызбы су-
довой стороиамъ уступить, нн конклави
дали есмо. ажебы одправованое шкруты-
ниумъ черезъ его милость пана Казнмера
Хоецкого, хоружого и судью кгродского во-
єводства Виленского передъ нами врадомъ
ііоложоно її чытаііо было, с которого поло-
жоного чынена была наш> враду реля-
цыа з одправованя оного в тые слова.
Jnąuisitia w sprawie imć xdza Maliszewi-
cza ])lel)ana Musnickiego o wykradzenie
kościoła z żydami w roku tysiąc sześćset
osmdziesiątym, msca Maia dnia dwudzie-
stego szóstego odprawowana. Naprzód imć
pan Mnsnicki powiada, żem słyszał, że na
ten czas Kalman żyd arę darz Musnicki nie
był w domu, odieżdżał, a żyd Kiemełski z
drugimi kościół wykradli. Jmć pan Moy-
gis powiada, ze żydów dwuch około Mus-
пік iezdzili, podobno upairuiąc, iakoby mogli
wykraść kościół; o Kalmanie żydzie od lat
dwudziestu nic nie słychać było, żeby miał
z złodziejami przestawać albo kraść. Jmć
pan Sokołowski powiada, że o Kalmanie
żadney rzeczy do tych czas nie słychać
było, tylko teraz, kiedy wykradziono koś-
ciół, a pytanosie, tedy ten Kalman czeladź
swoią rozesłał, - żeby się (o)? nie sprawo-
wali. Druga zaprzał się, że ia nie znam
tych żydów, którzy kościół okradli. Jmć
pan Przątnicki zeznał, że w niedziele ter-
tia Decembris w Musnikach ci żydzi, któ-
rzy doświadczeni złodzieie, bawili się w
Musnikach, przez dzień pili u Minczuka
mieszczanina Musnickiego, któremu kocioł
arendarz Musnieki przedal, у u żyda Kal-
mana także byli; Kicmclskiego arendarza
nie było; powieclział у to tenże imć, że u
arendarza Musnickicgo szkoda się stała, w
domu onego panią .Bieganską okradziono,
jednakże na tym Kałmanie nic się nic po-
kazało; to też słyszałem od iegomć pana
Boreyka, że arendarza Musnickiego nic
było w domu, na ten czas iezdził ci do
Gielwan, czy do Wiłkomicrza, o tym sia-

browstwie z temi drugiemi żydami złodzie-
iami nie słyszałem, jego mć pan Samuel
Przątnicki powiada, że nie był na ten czas
żyd Kałman arendarz Musnicki у nie no-
cował w domu, kiedy kościół wykradziono.
O Helcu Kiemelskim arendarzu powiada,
że prrzed tym kradł у przewodnią się ba-
wił zinszemi, jako у teraz kocioł kradzio-
ny przedał arendarzowi Musnickicmu; o
tym że Helcu powiada, że nie nocował у
w domu, kiedy kościół д уkradziony. Jmć
pan Władysław Dombrowski zeznał, że żyd
Kalman w domu nic był, odieżdżał na ten
czas, kiedy kościół wykradziono. O Helcu
powiada, że nie był w domu у nie noco-
wał u siebie w Kiemelaeh na ten czas,
kiedy wykradziono kościół, у to też alir-
mant, że panią Bieganską u arendarza
Musnickiego okradziono na ten czas, kiedy
żyd Hele młodzieńcem służył Kałmanowi,
iednak że licem sic nic nie pokazało; ten-
że imć powiada, że arendarz Musnicki per-
swadował Jmć xdzu plebanowi, żeby nie
chował pndzy w plebanii, bo nie warow-
1Ю od ognia. Jmć pan Zaborski cale po-
wiada, że nigdy o arendarzu Musnickim
nie słychać było, żeby sic złodzicystwem
miał bawić, albo kradzieżą iaką; o Helcu
żydzie tom słyszał, że z młodu kradał у
tym się bawił у panią Bieganską nie elito
inny okradł, tylko tenże Hele, iednak tego
nic doszli у lica nie było; to też słysza-
łem, że Hele tenże u szlachcica iednego
ukradł złotych sto; o tych zaś żydach po-
wiada, o Giecku Dawidowiczu у Abramu
Nieftalewiczu, że szabas u imć pana Sko-
rulskiego marszałkowicza Kowieńskiego
żyda arendarza odprawowali, na koni hand-
lowali, a potym do Musnik po obiedzie ja-
chali przed wykradzeniem kościoła w nie-
dziele wrzkomo z Musnik wyiachali, w tym
czasie dano znać, że kościół wykradziono.
Jmć pan Betanz urzędnik tamcczny Mus-
nicki powiada, żem nigdy skargi nie miał
na żyda arendarza Musnickiego ani żadney
skargi, ale iako sie poczciwie rządził, у
przysiądz gotowem; to też zeznał, że у w
domu na ten czas nie był, kiedy kościół

12
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wykradziono. Co strony pokradzenia rzeczy
pani Bieganskiey, sądził sam iinć pan wo-
iewoda Smoleński nieboszczyk у kopa była
Zuwel pokradł te rzeczy у karano go obwie-
sić w Wiłkomiemi. Kołnierz był zastawio-
ny u KaJmana żyda, za oddaniem pndzy
wrócił. Jmó pan Modzylewski powiada, że
żydzi, co okradli kościół, nocowali u chło-
pów imó pana Skorulskiego, potym do
Musnik iachali, tam pili u Kalmana żyda
arendarza Musnickiego, parobka oncgo na-
mówili z sobą, z Musnik wyiachawszy no-
cowali u woyta we wsi Komincach, z tam-
tąd wyiachawszy nocowali we wsi Judan-
cach, od tego gospodarza pozno wyiachali
у do Musnik powrócili. A zatym usłysze-
liśmy, ze kościół wykradziono tey że nocy. O
żydzie Kałmanie arendami Musnickim żad-
ney rzeczy nie słychać było,, żeby był ko-
mu szkodnikiem, у nie był w domu na
ten czas, odieżdżał do Wifkomierza, bo ie-
gomość pan sędzia Wileński у iegomość
pan Boroj'ko, iako sąsiedzi iameczni, incjui-
rowali, wywiódł się ten żyd, że у nie noco-
wał na ten czas, a pan Boreyko potkał go
przed wykradzeniem kościoła, że iechał do
Giełwan czy też do Wiłkomierza. Jegomość
pan Rodziewicz powiada, że Giecko y-Ab-
ram NiefiaJcwiez kościół wykradli у Kie-
melski żyd przy nich był, pospołu ten uczy-
nek popełnili; okradszy kościół, do Kiey-
dan rzeczy zaprowadzili; o Kałmanie ży-
dzie ni od kogo nie słyszałem, żeby był
złodziciem, albo z złodzieiami siabrował.
Jegomość pan Szczuka o Kałmanie nic nie
powiada, żeby był winnym, tylko kocioł
kupił u żyda Kiemielskiego kradzione,
który potym poznano; o Helen powiada,
że z tymi żydami wykradł kościół Mus-
nicki. Jegomość pan Woycicch Sperski po-
wiada, że z temi żydami Hele kradł koś-
cioł Musnicki у iuż od poltoru lat nama-
wiał różnych ludzi у przybierał takich lu-
dzi, iako to Szarawskiego у innych; ten
Szarawski у konie kradał, a z Helcem
handlowali często у gęsto», o tym powia-
daią wszyscy. Blazys Łiickiewicz woyt Mus-
nicki zeznał pod sumieniem, że tych ży-

dów widział w Musnikach piiąc u Min-
czuka mieszczanina, żyda zaś Kałmana nie
było w domu, na ten czas odiachał dniem
przed wykradzeniem у nie był przy tym,
w niedziele się to działo, wyiachali tedy z
Musnik, przez poniedziałek spali we wsi
Winksznobrosciu u Zuszunela chłopa ta-
mecznego, z tamtąd ku wieczorowi dobrze
wyiachali у poiechali byli ku Giełwanom,
potym iakoby ich co zakręciło, powrócili
ku Musnikom у potkał ich drugi woyt To-
masz Narzanc we wsi Jodancach; o Kał-
manie żydzie.do tych czas nic nic słysza-
łem. Stanisław Minczuk, że u mnie pili ci
żydzi Giecko z Abramem у odenmie wjr-
iachali z Musnik, kocioł tylko mnie prze-
dał Kalman żyd Musnicki, a potym pozna-
no, że kradzioiry, odyskał mieszczanin Wi-
leński; a kiedym kupował u Kałmana, py-
tałem, iesli by nie był kradziony, w tym
mie upewniał у ręczjrł za to, a potym po-
znano. Maciey Minczuk powiada, że Kał-
man żyd na ten czas w domu nie był; o
żydach powiada, co kościół wykradli, że
trzy razy byli u Kalmana у Hele żyd Kie-
melski w poniedziałek był w Musnikach,
dziewkę wziąwszjr odiachał do Kiemel, a
tamfąd znowu w wieczór był w Musnikach;
Szarawskiego nie zna żaden z nich. Piotr
Zenek powiada, że Hele w poniedziałek
dwa razy był w Musnikach у rano у w
wieczór się pokazał, a w tym czasie z po-
niedziałku na wtorek kościół okradziono, a
żyd Kałman na ten czas był w Wiłko-
mierzu у siedzi beczkę kupiwszy, przywiózł
z sobą do Musnik. Stanisław «Jurcwicz po-
wiada, że kiedy kopa była, na ten czas po-
wiedział, że żydzi iacyś liultaie włoczylisie
ode wsi do wsi koło Musnik у Winkszno-
brosciach w poniedziałek przez dzień le-
żeli, a potym, kiedy kościół okradziono,
pytali u żyda Kałmana, co to za żydzi by-
li, powiedział, że icli tak zową yfammie-
szkaią, potym ich połapano; Kałman żyd
Musnicki nie był na ten czas w domu, a
żyd Hole bywał często u Kalmana, у tu w
jYhisnikach (o do młyna, to do kowala у
do ciotki swoiey Kałmanowey. Samuel
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Zmuydzin Laskowski powiada, że Kalman
żyd Musnicki lat czterdziescie żyic z nami,
a nic o nim nie słychać było. Hele żyd
ten mieszkał w Musnikach przy Kalmanu,
był dobry, a potym powiadali ludzie, że
poczoł kraść у kradał, a żydzi Giecko у
Abram błąkali się około Musnik, a potym
kościół wykradli; to też powiada, że to
iedna familia z Musnickim żydem. Baltro-
mioy Krawczimus powiada, że nigdy nie
słyszałem o Kałmanie żydzie, żeby miał
kraść у z złodziejami siabrować; o Helcu
powiada, że kradł у siabrował z złodzie-
jami. Andrzcy Klimowski powiada, że u
żyda Kalmana ci żydzi bywali у podobno
z iego rady okradziono kościół, a na ten
czas iednak nie było w domu у nie noco-
wał, kiedy kościół wykradziono. Jozeph
Laskowski powiada, że Kałman w niedziele
ieszcze przed wykradzeniem kościoła wy-
iachał z Musnik, a żydzi na ten czas Giec-
ko у Abram przyiachali do Musnik у sta-
nęli u Minczuka mieszczanina, tam pili,
gdym przyszedł do Minczuka у obaczyłem,
że żyd czarny, patrząc na kościół, żegnał
się po litewsku wasilan dciceU, potym mó-
wiłem, czemu żydzie nie mówisz Jezus,
żyd odpowiedział—niecimy ludzie wezdus,
a drugi powiada, że nie tak sie żegnaią
wardum icantos wierszem szarkos darząш
pieca; po tych słowach у dyszkursach piw-
szy wyiachali у u woyta Kominca noco-
wali. Szarawskicgo nie znaią. Jan Mila-
szewski powiada, że kiedy iakie święto ży-
dowskie bywa, to żona moia w karczmie
szymkuie у posłiiguie, у powiada, że nigdy
nie słyszałem o kradzieży, o osiabrowstwie
iakim; to też słyszał od parobka Helcowego
Andruka, że żyd Hele był w Musnikach
у kościół wykradł у pieniądze z tamtąd
wziął. AVłość Musnicka powiada, że żyd
Musnicki arędarz nic nie winien у nig-
dyśmy nie słyszeli o zlodzieystwie. Mar-
cin Zeweła podwoyski Musnicki powiada,
że żydzi wykradli kościół у Kalman może
o tym wiedzieć, bo to wszytko powinno-
wactwo pokaże, kiedy ich pociągną. Jur-
gis Zuszelis ze wsi Winkszfibroscia powia-

da, że przed wykradzeniem kościoła w po-
niedziałek byli n mnie у w dzień przyia-
cliali, a na noc odiachali do Musnik. Tho-
niasz Blażuk powiada, że widziałem ich ku
Kicydanom Jadących, a potym iuż we trzy
godziny w nocy obaczyłem, że ieden żyd
konno, a drugi w sankach do Musnik znów
powrócili у kościół wykradli; na ten czas
w karczmie iezuickiey zeznał Jan Andrze-
iewski, że ten Szarawski zwał sięJozepho-
wiczem, którego wszyscy w tey okolicy
za złodzieia mieli у oycowie iezuici wy-
pcndzili go ze wsi swcy, bo często kradał,
często przeieżdżał się do Wilna, bo go żyd
Kiemiclski posyłał у z nim siabrował; w
Kiemelach parobek żyda Kiemelskiego
Helca Andruk—ten powiada,_ że pan moy
o kurach wyiachał do Musnik, a powró-
cił na obiad; Jozeph Szarawski często by-
wał n Hełca, a na ten czas nie było go w
domu, iednak z sobą w nocy siabrowali у
ieżdżali у często siabrowałi. Jan Adamay-
tis powiada, żem ia nie słyszaf nic o areii-
darzu Kiemelskim, bo.kto może wiedzieć,
ieżeli on nocuię, albo nie. Woyciech Ada-
maytis powiada, że nie wiem o moim
arendami, żeby był zlodzieiem, tylko co-
dzień piie у siabruie z iakicmiś ludźmi, a
ia ich nieznani у tego Szarawskiego. Pan
Jerzy Jwanowski urzędnik iegomości pana
starosty Szyrwinskiego z Dukszt powiada,
żem słyszał od parobka Helcowego na imię
Jamika, że o pułnoey kazał sobie zaprząc
konia w sanie, podpiwszy wyiechał tey no-
cy; o Szarawskim powiada, że Szarawski
przebywał u Helca у z nim siabrował у
pospołu w nocy jeździli у kradli; we wsi
Zielunach wszyscy chłopi powiadali, że nie
wiemy, co w nocy robił nasz arędarz Kie-
melski, to tylko, że codzień pił; Szaraw-
skiego nic znamy, ale iakiś dragun bywał
u niego. Slosarczyk wDuksztach powiada,
że żyd Hele u brata mego wziął wytrych,
pytałem na co? powiedział, żem klucze zgu-
bił od skrzyni, którego у do tych czas nic
oddał. Januk Sobolcwski powiada, że słu-
żył temu Gieckowi na ten czas, to też ze-
znał, że pili z Szarawskim, a potym, nie
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spawszy, wyiachali do Musnik, Szarawski
wziął swego konia у w Ziclunacli we wsi
zaprzągł sanie, wziąwszy u chłopa, potym
v/ dzień dobrze przyiachał z Szarawskim,
zwał się ten Szarawskim Jozcphem, a zaw-
sze w nocy z Helcem piiali. Kozakiewicz
powiada, ze Hele żyd zawsze przestawał z
złodziejami у siabrował z niemi у jak rok
w Wiłkomicrzu pokradł konie, które licem
powracał, tym sie zawsze bawił z Szaraw-
skim na tym gościńcu; Szarawski z cieślą,
który umarł, zawsze rzeczy kradzione wo-
zili od Helca żyda у konia dal Hele, z
którym Szarawski pul roka bawił się gdzieś,
a potym znowu powrucil do Hclca żyda;
w Wilnie u Piotra Jaroszewieza gospodarz
zeznał, że u niego przez niedziel dwanaście
mieszkaiąc, często po drogach nie wiedzieć
gdzie iezdzil, ale go ludzie za podcyrzanego
mieli, bo sie co raz inaczey zwal. У тое
инъквизищш подпись руки тыші словы:
Taka. inąuisitin ręką moią poclpisuię. Dat
w Wilnie ut supra. Kazimierz Choiecki
chorąży Wileński, sędzia Grodzki. A no
іірочіітаню того шкрутишіумъ и но поста-
иовеіію се за нриполапемъ черезъ ене-
рала сторонъ до права, такъ стороны по-
водовой, яко жидовъ вязневт» и злочин-
довъ з патронами своими и но повтор-
иымъ екъзамшювашо пашомъ вязневъ
злочшщовъ, взглядомъ верификованя со-
знаня оиыхъ, взглядомъ учинку поиол-
ііеііого светокрацтва, а за новторнымъ
добровольным!» оиыхъ признанемъ се до
того учинку, патроповс такт» стороны ііо-
водовой при праве посполито.мъ черезъ
себе выжей цитовапомъ и при домовяшо
се своемъ слугамъ костелг,нымъ папу
Яну Яшщкому, пан у Яну Лнкгуцкому и
пану Казимеру Павловскому на томъ,
яко правдиве выкраднепе костела Бо-
;кого Мусшщкого, року, месеца, дня и
сиособомъ в процесс выражоиымъ черезъ
Гельца Левковича арендара Кемсльского,
Кгецка Давидовича и Абрама Нефтсле-
вича, также хрестиянина Іозефа Шарав-
ского стало, на томъ, яко Ульфъ Гнр-
тевичъ ареидаръ Нармонскиіі тыхъ же

речей костелыіыхъ участшікомъ есть її
яко такъ веле оздобы костельное, золота,
серебра апаратъ и свецкихъ речей її гро-
шей готовыхъ, яко в реестре выражоно,
есть з закрыстией костельной выкрадено,
п жпдомъ другимъ, а меиовите Кейдан-
скішъ, которые в суде Головномъ Тріі-
буиалыюмъ кондемнованы суть, яко тыхъ
же злочинцовъ преречоиыхъ лшдовъ до-
бровольные и туртурные коифессата вы-
сведчаютъ, пороздавано и поутаивано, до
присепі забираючи, ііокарапья злочпн-
цовъ жидовъ и хрестпашша Шаравского
пенами налелштыми и всказу за речи
выкрадсные водле реестру списаня шкодъ
и позволеня приводить до екзекущш тотъ
декрстъ стороне своей у насъ враду до-
лавялъ, яко телл, ;кида Калмана Салемо-
новича натропъ при вышъ .мепсиомъ
алекгованомъ черезъ себе праве и обо-
ронахъ на екъсиуркговаие невинности
принципала своего стоечи и до отводу

Калману арендару іМус-
шіцкоіму з люною его самосемый забира-
ючи, на томъ яко правдиве
Калмапъ радою и намовою помочью и
интешщею до окрадненя того костела
звышъ рсчонымъ лаідомъ злочпнцомъ и
тому Шаравскому не былъ, з иными ся-
бровства злодейского въ той справе н в
ішшііхъ не .мелъ, крадепыхъ речей кос-
телыіыхъ ;кадныхъ отъ нихъ не бралъ, не
корысталъ, участникомъ оныхъ не былъ,
у себе не мелъ и теперь нс маетъ и где
бы се п у кого знайдуіотъ, не ведаетъ,, и
яко в томъ всемъ обжаловашо акторомъ
внннымъ но есть, тудежъ и хрестиашша
Павла Зелюна при выспшхъ оборонахъ
отъ себе вношоныхъ и праве іюсполп-
томъ, такожъ до отводу на томъ всемъ,
яко выжей в забпрашо до прііссгн Кал-
мана жида выражоно есть забираючи, воль-
ности ііршіцшіаловъ свопхъ домавяли.
Яколл» и злочинъцовъ плешшотептъ, при
оборопахъ свонхъ па сторону злочиицовъ
заживаиыхт. ставаючп, узпаші оиыхъ блнз-
пшхъ до отводу и за доводовъ, яко иерв-
шпй разъ в томъ учинку нолаианыхъ,



— 93 —

вольности отъ всей жалобы стороны по-
водовой у насъ враду афектовалъ. А такъ
мы врадъ в той справе вельможного его
милости пана Александра Подберезкого,
воеводича Смоленского, яко колятора, в
Бозе велебного его милости ксендза Мн-
колая Малюшевича, яко плебана костела
Мусницкого и акътора тое справы з не-
верными жидами Кгецкомъ Давпдовичомъ
и Абрамомъ Нсфталевичомъ также Гель-
цомъ Левкошічомъ Кемельскимъ аренда-
ромъ, самыми учынку светокрацтва, в кос-
теле Божомъ Мусницкомъ пополненого,
принципалами и Ульфомт, Гиршевичомъ
Нармонскимъ, Кал маномъ Сал емоновичомъ
Мусшщкіімъ, арендарами, тудежъ з хре-
стііашшомъ ІОзефомъ Шаравскимъ вяз-
нями за дскретомъ ясно вельможного его
милости папа Михала ІІаца, воеводы Ви-
ленского, гетмана великого великого князь-
ства Литовского зрочковъ Априлевыхъ за-
шлымъ, такії же з другпмъ вязнемъ
хрестиашшомъ на име Павломъ Зелю-
номъ, вжо но декрете звышъ менсномъ
до везенья турмы замку Билеііского от-
данымъ, за заказомъ оному очевисто в
руки въ турме поданымъ, вперодъ до по-
ложенья черсзъ его милости пана Кази-
мера Хоецкого—хоружого п судью кгрод-
ского воєводства Впленского передъ на-
ми врадомт» в топ справе отиравованого
шкрутшшумї, и до учпненя з отправо-
ваня оное иамъ враду досконалое реля-
цьш,^а ііотомї» до иршіятья скуточное в
самой речи розпрапі.т, меиечи безбожного
и безъбогобоизного з одностайної* рады,
ведомости и памовы полоненого Калмапа
Салемоповича, арендара АГусіпщкого, року,
месеца, дня и сиособомъ въ протестанті
выражонымъ не ирпстойпымъ, иотаем-
ным'ь, злодейскимт. в ночи до костела
Божого Мусшщкого задобытемъ се и з
инструментами на то ііріісііособлеішмп
черезт, замокъ внутртліып добывіішсс,
вперодъ свенътости и реликшіе свснтыхъ
Божихъ на землю новыруцанс и на взгар-
ду Божую ногами иодоиътане и ироляне,
а потомъ за ноотлуііывансмъ скрынь, в

закрывшей того-жъ костела будучихъ, не
мало сплендоровъ и оздобъ того костела
Мусшщкого, золота, серебра, апаратъ, ор-
иатовъ злотоглововыхъ, альтемъбасовыхъ,
талетовыхъ, з корунами великими золо-
тыми и серебрными и иныхъ речей до-
рогнхъ, капъ, антепедий, обитья, такъже
охендоства и шатъ рожныхъ свецкихъ и
шшюй розной не мало рухомости, ценою
н шацункомъ на реестре снецифіікованой
и грошей готовыхъ, всего на кольконад-
цать тысечей золотыхъ польскихъ за-
браня, нетт. ведома где нозадеваші и на
розные мейсца порозвожепя, до схованя
другпмъ ллідомъ пороздаваня; за тымъ до
положеня ку отдашо ;калобливому его
милости ксендзу илебану ]\Іусшіцкому че-
резъ тыхъ ллідовъ тое всее забраное рз-
добы костельной, золота, серебра, грошей
готовыхъ и всее на реестре иыражонос
РЗ'хомости, о шъкоды и вины правъные.
Въ которой справе на дъшо вчо])айшомъ,
пятомъ сего месеца ІОня, ио постановешо
звышъ менованыхъ вязневъ ;кидовъ пс-
редъ нами врадомъ и по пріідаіио онымъ
патроновъ_, а но откладс тое справы зо
дня пятого до дня сегодиешнего, а па
дню сегоднешнемъ, шостомъ сего жъ ме-
есца Июня, знову за постановенемъ верху
менованыхъ вязневъ жидовъ з турмы и
ио екъзамішованю кал;дого з ішхъ по-
единкомъ іш конклявн и по конфронто-
ваню теиерешнемъ зезнапя оиыхъ добро-
вольного с ііервшимн ихъ добровольце
на туртурахъ чинеными конфессатами, а
иотомъ по положенью и іірочптапыо че-
резъ его милости пана Казпмера Хоец-
кого—хорулюго и судью кгродского во-
еводства Внленекого в топ справе отира-
вованого шкрутыниумъ, внкгоре консти-
туцып сеймовой, пн конклявн, и ио учн-
нсныо з отправоваїїя оного черезъ то-
го лп> его милости пана колекгу нашого
достаточное иамъ враду реляцыей и но
вздашо Юзсфа, а передъ тымъ пазываю-
чогося Станислава Шаравского свято-
крадцу, который з ту])мы замку ІЗилен-
ского и з вартою, способомъ фортелыіымъ,
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оковы на собе инструментом!, яковымъ си
росішловавши, з вензеня уникнулъ и пе-
редъ нами врадомъ до права не стано-
вплъ, яко в року завитомъ, на упадъ в
речи з очевистое п достаточное мелш
вельмолаіымъ его милостью паномъ
Подберезскнмъ,воеводичомъСмоленскимъ,
его милостью ксендзомт, Миколаемъ
Малишевичомъ, илебанолъ Мусшщкимъ,
а жидами Кгсцкомъ Давидовичомъ,Абра-
момъ Нефталевичомъ, Гельцомъ Лев-
ковичомъ, Ульфомъ Гиршевичомъ и
Калманомъ Салемоноиичомъ арендаромъ
Мусницкимъ, так;кс Павломъ Зеліо-
номъ хрестиашшомъ, вязнями, коитро-
версин, мы врадъ вси тое справы такъ
добровольных'!, и туртурныхъ самыхъ
тыхъ злочшщовъ конъфессатъ, яко тежъ
и з выданыхъ одиосташіыхъ и згодиыхъ
черезъ велю ихъ милостей, людей зац-
ныхъ, шляхты, обывателей п людей кон-
дицыей простой, веры годныхъ парафией
Мусшщкой тестимониумъ, в шкрутынией
выражоныхъ, иодобенства, околичъносга,
достатечне вырозумевши и тую справу
на досконаломъ у себе увал;ешо мевнш,
ноневашъ звышъ менованые вязневе
жидзи Кгецко Давидовії чъ и Абрамъ
Яефталевичъ, Гельцъ Левковичъ Ее-
мельский п Улі.фъ Гнршевичъ ІТармон-
ский арендаре до свеитокрацтва в костеле
Бол;омт> Мусшщъкомъ сталого, такт» пе-
редъ тымъ того добровольце nerje;rj2ji'lP^
тураміт і̂іа__турту£ахъ..ді_з^
рахъ на' рочкахъ Априлевыхъ у чине-'
ныхъ, конъфессатъ своихъ нп в чомъ не
отступуючи, знаються и на дню вчорай-
шомъ добровольным'!, вызиаисмъ своимъ
оные конформовалп, яко те;къ и в отира-
вованой шгьквизпцші одиостайныхъ тес-
тимоиий згодная голосовъ коїісолянция
тоел;ъ черезъ преречоныхъ лаідовъ по-
полненое в костеле Муспицкомъ свято-
крацтво апробовала, за чпмъ мы врадъ
з тыхъ всихъ и з велю шшшхъ вьшіей
в копт])оверсии вырал;опыхъ, на самомъ
щекгулыіомъ нраве поснолитомъ фундую-
чихъ иричшгь, обороны иатроновъ пре-

речоныхъ лаідовъ вязневъ, широце у иасъ
враду зазываные, на сторону ухнливпш,
а до права посполитого и самыхъ же
тыхъ вязневъ добровольного вызнаня и
до шкрутшшумъ в той справе отправо-
ваного стосуючие, близпшхъ слугъ кос-
тела Мусшщкого, меновите пана Яна
Яшщкого канътора, пана Яна Ликгуц-
кого закрыстыана и пана Казпмера Пав-
ловъекого бакаляра до доводу узнаваемъ,
которымъ, водлугъ добровольного взятья
ихъ на томъ, яко правдиве выкраднене
костела Болсого ї\Іусшщкого року, месеца,
дня и сиособомъ в процесс вырал.'оиымъ
черезъ Гельца Левковнча арендара Ке-
мельскаго, Кгецка Давидовича н Абрама
Яефталевнча, такъл;с хрестиашша ІОзефа
Шаравского, а передъ тымъ Станиславомъ
ІОзефовичомъ называючого стало, на томъ,
яко Ульфъ Гнршевичъ арендаръ Нар-
моиский тыхъ речей святокрадскнхъ кос-
тела ІМусшщкого учаетъникомъ есть, на
томъ, яко такъ веле оздобы костельное,
золота, серебра, апараті, и свецкпхъ ре-
чей и грошей готовыхъ, яко в реестре
описаня шкодъ вырал;оно есть, з закрыс-
тыей костела Ліусницкого выкрадено и
ллідомъ другимъ, а меновите Кейданъ-
скимъ, которые у суде Головномъ три-'
буналыюмъ кондемноваііы суть, яко тыхъ
ЛчЄ злочиицовъ лшдовъ добровольные и
туртурные копфессата высвядчаютъ, по-
роздавано и поутаїївано, прнсегу всіеаззг-
емъ, и день третий оной тутъ передъ
нами врадомъ складаемъ. А по таковой
присезе мы врадъ, забегаючи тому, а л:е-
бы таковые незболшыс и заиаменталые
на святокрацтво роснасаные завзятости
людей збыточныхъ иостіігисны и иогамо-
ваны быть могли, а викгоръ права пос-
политого завше ненарупше в своей і;лю-
бе зоставалъ и розпустпая калсдого зло-
чынцы злость иалеЛіЧітое за свой злый
выступокъ иоісаране одноенла, теды пре-
речоныхъ святокраддовъ-на горло, то есть
Гельца Левковича, арендара Кемельского^
Абрама Яефталевича—на спалене, а Кгец-
ка Давидовича и Ульфа Гиршсвнча арен-
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дара Нармонского на объвешене, такъже
хрестпанина теперь Юзефа Шаравского,
а передъ тымъ Стаішславомъ Юзефови-
чолъ прозиваючого на спаленье, а ;ке
з турмы замку Вплсиского з везенья по-
таємне фортельне умъкнулъ и до права
передъ нами врадомъ не становилъ,—тог-
ды и на лапаиье; при томъ за покра-
денье оздобы костела Мусшщкого, золото,
серебро, апарата п увесь сплсндоръ кос-
тельный, такъ же за речи свецкие, при
тыхъ же аиаратахъ в костеле Мусниц-
комъ в закрыстыеп будучие, охендо-
ства, таты и гроши готовые, в реестре
описанья шкодъ спсцифіщс выражоные,
всего па четырнадцать тысечей золотыхъ
ІІОЛЬСКІІХЪ выносячие, совпто в одно знез-
шн и пораховавши, всего сумою двадъ-
дать осмъ тысочеіі золотыхъ польскихъ
на доорахъ иреречоныхъ жидовъ Абрама
Нефталевича, Кгецка Давидовича, Гельца
Леіжовича Кемельского и Ульфа Гирше-
вича Нармонскаго, арендаровъ, такъже и на
доорахъ хрестпашша Шаравского всякихъ
лел;ачихъ, рухолыхъ, сумахъ пенежпыхъ,
где кольвокъ и у кого кольвекъ будучихъ,
товарахъ, гандляхъ, въ Возе велебному
его милости ксендзу Миколаю Малшне-
впчу, плебапу Мусшщкому всказуелъ и
яко для учішенья надъ прерсчоными зло-
чиіщалн отъ иасъ враду на спаленье и
на обешеиье всказаныли черезъ мистра
места тутейшого Виленского заразомъ
скоро при присезо екзекуцып терминъ
назначаем!., такъ до учшіепя на добрахъ
тыхъ же святокрадцопъ, где бы со одно
и у кого кольвекъ показали, до отправы
черезъ врадъ наложный
речи в Богу -целебному его милости
ксендзу плебапу Мусшщколу приходить
яко тежъ до постигненя и улапеня звышъ
мснованого Юзсфа Шаравского для учи-
іісня надъ шімъ екзекуцыи до вшеля-
кихъ врадовъ судовыхъ кгродскихъ пан-
скнхъ тыхъ иоветовъ, подъ которылі
одно постппіены былъ, толу жъ его ми-
лости ксендзу плебану Мусшщколу
кождолу веры католицкой чоловекови,

особливе з парафин Мусннцкой ихъ ли-
лостялъ панолъ парафианолъ вольность
зоставуелъ. До того толу жъ велебному
его милости ксендзу плебапу Мусшщ-
колу и наступъцолъ его до кождого, у
кого бы се кольвекъ и где се кольвекъ
речи, с костела Мусшщкого выкраденые,
золото, серебро, апарата и охендоство
свецкое на потолъ оказало, вольное ло-
вене заховуелъ. Што се зась тычетъ жи-
да Каллана Салемоновича, арендара Му-
сницкого, такъ же и хростііаниыа Павла
Зелюна, в той же справе объвиненыхъ,
при тыхъ, ионеважъ се жадная в объжа-
ловашо ихъ в Возе вслебіюго его мило-
сти ксендза плебана Мусшщкого, а ле-
новнтс иреречоного жида Каллана, арен-
дара Мусшщкого, поневажъ аші черезъ
верху менованыхъ злочинцовъ Абрама
Нефталевича, Кгецъка Давидовича, Гель-
ца Левковича часу туртуръ, передъ тур-
турами, по туртурахъ вжо на остатнюлъ
стопъшо не есть п не былъ иоволаны и
сала шіквизыцыа, в той справе отправо-
ваная черезъ всихъ ихъ милостей пановъ
обывателевъ шляхты, людей зацныхъ, иа-
рафианъ илебаніи Мусшіцкой и волости
такъ Мусшіцкой, яко и ішшпхъ ихъ ми-
лостей околичъныхъ шляхты, в тон же
иарафией будучихъ, подданыхъ, веры год-
ныхъ людей, не подейзраныхъ з годные и
одностайные голосы невинность того Кал-
лана Салемоновича, арендара Муеницкого,
ексъкузуетъ, теды мы врадъ в томъ пункте
жалобы прошво толу жіідуурощонып,до
выразного нрава посполитого, до конфс-
сатъ черезъ злочинцовъ конделпованыхъ
и до шкрутыниулъ в той справе отпра-
вованого стосуючысе, близшого лшда Кал-
мана Салемоновпча арендара ЛІусшщкого
и хрестпашша Павла Зелюна до отпрп-
сяжеия узнаваемъ, которыхъ, водле до-
бровольного взятья ихъ, а особливо жи-
ду Калману з жоною и другими жидами
господарами, оселостп свое властные в
месте Виленскомъ маючими, веры годны-
ми, не подензраными само солому, а хре-
стиашшу Павлу Зелюну самому одъному
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то есть жиду Калману на томъ, яко онъ
правъдиве радою, намовою, оказыею, по-
мочыо п интенцііеіо до костела Божого
Мусшіцкого окрадненя звышъ менова-
нымъ святокрадцомъ жидомъ и хрестна-
шшу Шаравскому самъ черезъ себе ни
черезъ кого не былъ и не есть;, на томъ,
яко з оными злодейскимъ сябромъ в той
справе и шшшхъ жадныхъ не былъ, и
яко онъ .жадъныхъ святокрацкихъ речей
ііостелыіыхъ, золота, серебра, аиаратъ и
охендоства свсцкого и грошей готовыхъ
отъ тыхъ жидовъ Гельца Ловковнча,
Кгецка Давидовича и Абрама Нефтале-
вича, аіш отъ Шаравского не бралъ, но
партицыповалъ, не корысталъ, у себе по
мелъ, не маетъ, никому оныхъ не выда-
валъ и меть оныхъ у себе не сподева-
етъ и где бы се и у кого тые речы и
оздобы костельные, гроши, охенъдоство
евецъкое, з костела Мусшщъкого выкра-
депые, знайдовали—жадъное ведомости
не мелъ и теперь не ведаетъ; особливо
еще и на томъ, яко онъ Калманъ, арен-
даръ Мусшщкий, ничого в томъ объжало-
вашо его милости ксендза плебанавипъ-
нымъ не есть: такъ лее и хрестиашшу
Павлу Зелюну, яко онъ такожъ з прере-
чоными злочішцаміі в злодействе не ся-
бровалъ, намовою, радою и помочью
онымъ до окрадненя костела Божого Мус-
шіцкого по былъ, тыхъ костелыіыхъ ре-
чей, золота, серебра, аиаратъ и свецкого
охендоства и грошей участникомъ по

. былъ, где бы и у кого тые речы знайдо-
вали, по ведаетъ—приесгу всказуемъ и
день третий оной передъ нами врадомъ
тутъ складаемъ. А по таковой присезе
мы врадъ прерочоного хрестпашша Пав-
ла Зелюна вязня, яко тежъ и Калмана
Салемоновпча жида арснъдара Мусшщъ-
кого одъ тое в Бозе велебиого его міі-
листіі ксендза Миколая Милашевича иле-
бана Мусницкого жалобы вечъпе воль-
пыхъ чинимы, протесътадыс в той спра-
ве одъ его милости ксенъдза плебапа
иротиво звышъ меновапымъ злочшгьдомъ,
а при нихъ за одъно и иротиво ему Кал-

ману арендару Мусницкому до врадовъ
донесеные, только щекгулыіе на особу
его самого и жопы его втягаючые, касу-
омъ, варуючи то тымъ декротомъ нашимъ,
же тые процесса на нотомъ гопорови и
учтивому его Калмана жида арендара
Муошщкого, жоны и детей его теразъ и
в часы иотомъныо ничого шкодити не
маютъ. А кгды день третий, то есть осмый
сего месеца Июня выконанья присегъ и
чиненя екъзекуцыи иадъ преречоными
злочшщами одъ насъ враду зложоный,
прииалъ, тогды въ Богу велебный ксепдзъ
плебапъ Мусиицкий,' чипечи досыть де-
кротовп враду нашого, слугъ костелыіыхъ
пана Яна Яницкого канътора, папа Яна
Лнкгуцъкого закрысътыяпа, пана Кази-
мера Павловского до выконаня онымъ
наказаного юраменъту передъ нами вра-
домъ ііостановилъ, которые з роты, собе
черезъ енерала выданое, передъ нами
врадомъ наказаную собе нрисегу вы-
копали въ тые слова: Ja Jan Ja-
necki, ia Jan Ligocki у іа Kazimierz
Pawłowski, słudzy kościoła Miisnickiego,
przysięgamy Panu Bogu Wszecljmogace-
mu, w Troycy swiętey Jedynemu na tym,
iako prawdziwie wykradnienie kościoła
Bożego Musnickiego roku, miesiąca, dnia
у sposobem w processie wyrażonym przez
Helca Lewkowicza areiidarza Kiemełskiego,
Giccka Dawidowicza, Abrama Nieftalcwi-
cza żydów у przez cłirzescianina Jozci)ha
Szarawskiego stało, na tym, iako UłfHir-'
szewicz arendarz Narmonski tych że swię-
tokradzkicli kościoła Musnickiego rzeczy
uczestnikiem iest, на tym, iako prawdziwie
tak wiolo ozdoby koscielney, a])]jarat, złota,
srebra у świeckich rzeczy у pieniędz}^, ia-
ko w regiestrze spisania szkód wyrażono
iest, z zakrystyey AV kościele Musnickim
przez przerzeczonych swiętokradzcow wy-
kradziono у żydom drugim po rożnych
mioyscach iako tychże złoczyńców Giecka
Dawidowicza, Abrama Niettalewicza у Ulia
Hirszewicza żydów dobrowolne у turtur-
ne confessata wyswiadczai;}, porozdawano.
Na czym iako sprawiedliwie przysięgamy
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tak nam Panie Boże dopomóż, a iesli nie-
sprawiedliwie Panie Boże nas ubij. A 110-
томъ и хрестиашшъ Павелъ Зелюнъ,
такъ же н жпдъ Еалманъ Салемоновпчъ
аренъдаръ Муспицъкий такожъ досыть
декретовп враду нашого чішечи, до вы-
конаня иаказаныхъ собе прпсегъ сами
очсвнсто, а особливе жидъ Калманъ з
жоною своею н з другими іштьми жидами
становили, н велебный въ Богу его ми-
лость ксеиъдзъ плебанъ Мусшщъкнй че-
резъ его милость ксенъдза коменъдара
(5ВООГО хрестиашша Павла Зелюна з на-
казаное оному нрисегн добровольно
вызволилъ, а жидъ Калманъ Саломо-
новичъ з жоною своею Марыапъ-
ною Гелиашовъіюю нансродъ само
вторъ наказаную собе іірисегу иередъ
нами врадомъ выконалт> в тыс слова:
Ja Kałman Salemonowicz arcndarz Mus-
nicki у іа Maryna HeJiaszowna Kałmano-
wa Salcmonowiczowa aręndarzowa Musnic-
ka małżonkowie przysięgamy Panu Bogu
Wszechmogącemu, Który stworzył niebo у
ziemie у wszytkie na niebie у ' na ziemi
rzeczy Jehowie, na tym, iako prawdziwie
ia Kałman Salemonowicz radą, namowa.,
pomocą у intencią do okradnienia kościoła
Bożego Musnickiego zwysz mienionym ży-
dom Gieckowi Dawidowiczowi, Abramowi
Nieftalewiczowi у Hclcowi Lcwkowiczowi
arendarzowi Kiemelskiemu, także у chrze-
scianinowi Jozephowi Szarawskienm nie
byłem, z onemi złodzipyskiogo siabrowstwa
w tcy sprawie o kościół Musnieki tączącey
У winszych nicmiałem, у kradzionych rzeczy
kościoła Musnickiego żadnych od tych świę-
tokradców nie brałem, nie korzystałem,
uczestnikiem onych nie byłem, żadney z
tych rzeczy swiętokradzkich kościoła Mus-
nickiego u siebie nie miałem у teraz nie
mam у gdzie by się te rzeczy, a u kogo
znaydowaly у znayduią,—wiadomości żad-
ney nic mam; osobliwie ieszcze у na tym
iako prawdziwie my w tym obżalowaniu
iegomosci xiędza plebana Musnickiego o
wykradzeniu kościoła Musnickiego nic win-
nemi nic iesteśniy, na czym iako sprawie-

dliwie przysięgamy tak nam Panie Boże
dopomóż, a iesli nie sprawiedliwie Panie
Boże nas ubiy na duszy у na ciele. A
потомъ и другие пять жндовъ господа-
ровъ, оселости свое добрые в месте Ви-
леиъекомъ маючис, при Калмане жще
Салемоновнчу ареігьдару Мусшщъкомъ
и жене его стапувъшп, а меіювнте Яхимъ
и Менъдель Абрамовпчове и Марекъ
Моііжешовичъ, Калмапъ Аропошічъ и
Абрамъ Танъхеноішчъ тую-жъ присегу
собе наказаную псредъ нами врадомъ
выкопали тымн словы: My Jachini у
Mendel Abramowiczowie, ia ciarek J\Foy-
żeszowicz, ia Kałman Aronowicz, także;
też у ia Abram Tanclienowicz przysięga-
my Panu Bogu Wszechmogącemu, Który
stworzył niebo у ziemie у wszytkie да
niebie у na świecie rzeczy Johowic na
tym, iako prawdziwie żyd Kałman Salemo-
wicz arendarz ^lusnicki radą, namową, po-
mocą у intentią do okradnienia kościoła
Bożego Musnicldego żydom Gieckowi .Da-
widowiczowi, Abramowi Nieftalewiczowi у
Ilelcowi Lewkowiczowi arendarzowi Kie-
melskiemu, także cbrzescianinowi J ozephowi
Szarawskiemu nie był, z onemi złodziey-
skiego siabrowstwa w tey sprawie o ko-
scioł Musnicki toczącey у inszycli niemiał,
у kradzionych rzeczy z kościoła Musnickie-
go żadnych od tych świętokradców nie
brał у nie korzystał, uczestnikiem onych
nie był, żadnych z tych rzeczy swiętokradz-
kich kościoła Musnickiego u siebie nie
miał у teraz niema у gdzie by się te
rzeczy, a u kogo znaydowali wiadomości
żadney nic ma; a osobliwie у na tym iako
prawdziwie on w tym obżalowaniu iego-
mosci xiędza plebana Musnickiego o W}'-
kradzenie kościoła Musnickiego nic win-
nym nie iest. Na czym iako sprawiedliwie
przysięgamy tak nam Panie Boże dopomóż,
a iesli niesprawiedliwie Panie nas ubiy na
duszy у na ciele. А по иовыконаню тыхъ
прнссгъ мы врадъ тотъ декреті, враду
нашого во всемъ утвердивши, оный во-
всемъ до екъзекуцыи в Бозс велебъному
его .милости ксенъдзу Миколаю Малише-

13
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шічу, іілебану Мусшіцкому и наступцомъ
его милости приводити нозваляемъ. їїа
котором!, декрете пашомъ вси стороны
перестали. Которая справа яко се точила,
такъ и до книгъ кгродскихъ 'воеводства
Вилеліского есть записана, с которыхъ
и сесъ вышісъ подъ печатьми нашими
врадовыші н з подиисомъ руки мене ші-
сара в Богу велебъному его милости
ксендзу Николаю Малишевичу нлебану

'Мусшіцкому есть выдапъ. ЇІпсаігі. у
Вильни.

ІІзъ связки документові. Віілснскаго гродскаго суда
за 1(318—1080 годы, Л» -JG55, Л» док. 1-й.

Ш 81.—1880 г. Іюня 10.

Явка заем.чаго письма Пинскихъ евреевъ на
суглліу семь тысячъ злотыхъ, взятыхъ ими

въ долгъ у Пинскихъ іезуитовъ.

Лета отъ иарожеш.я Сына Божого ти-
сеча шсстьсотъ оемьдесятого, меседа
Июня десятого дня.

На рочъкахъ кгродскихъ въ замку
господарскомъ Пішскомъ, месеца Июня
первого дня прішалыхъ и норадкомъ
правнымъ судовне отиравованыхъ, передъ
нами Станиславом!. Казимсромъ Токар-
скимъ нодстолимъ и іюдстаростимъ, Са-
муелсмъ Михайломъ Ордою Болгарским!,
судьею, а Андреем!. Яномъ Будиымъ ші-
саромъ, врадшіками судовыми кгродекими
повету Пинского, одъ вельможного его
милости папа Яна Кароля на Дольску
Дольского, иодчашого великого князьства
Литовского, старосты Пинского устаповъ-
лешіымъ, іюстановившисе очевисто жиды
•старшіе кагалу места его королевское
милости Пішска, положивши листь доб-
ровольный вечистый запись его милости
ксендзу Марціянови Колаковекому ректо-
рови колсюмъ Пинского соціетатисъ Езу
па речъ въ немъ описаную, просили паст,
ураду абы тотъ листь принять и до кіінгъ
кгродскихъ Пинскихъ ушісаиъ былъ. АГы

врадъ того листу оглодавши и читаного
выслухавши до клип, уписать есмо ве-
лели, которого уписуючи у къниги сл.ово
до слова такъ се въ собе маеть: Му Во-
П1СІ1 ]NTachmanowicz, Мап Chaymowicz,
Jakub Jzakowiez, ]\Io\vsza Dawidowicz, Ley-
ba Jakubowicz, Michał Jakorowicz, Chemia
Ezeiaszewicz, Jakub Leybowicz, Jcko Szy-
manowicz, Ilirsz Monaszowicz, Ayzik No-
wachowicz, Leyb Aronowicz, Michał Jłie-
wicz, Beiiyomin Jozefowicz, Józef Moyżc-
szowicz, żydowio siarszy miasta iego kró-
lewskiey mości Pinskiego swoim, żon, dzie-
ci, potomków у successorow naszych, także
wszytkich żydów w synagodzie Pinskicy
teraz у na potomne czasy będących imie-
niem, odstąpiwszy swey wlasney у sobie
nalcżącey iurisdictiey prawa у wolności, a
pod ten zapis у iego wszytlue zare-ki, so-
witosci, obowiązki у warunki siebie samych,
żony, dzieci, potomki у successory nasze,
także wszytke synagogę nasze żydowską
Pińską poddaiąc, obowi;izuiąc у д сіеіаіас,
a iedna osoba za drugo ręcząc у zapisuiąc
się, wiadomo czyniemy у zeznawamy sami
na siebie tym listem dobrowolnym wieczy-
stym zapisem naszym, komu by o tym wie-
dzieć należało teraz у na potym będącego
wieku ludziom, iż my kahał у wszytka sjr-
nagoga nasza żydowska Pińska, będąc po-
trzebnemi summy pieniędzy, tedy wzię-
liśmy, pożyczyli у spoina do rąk naszj-ch
odebraliśmy gotowa, rękodayną sumnię pie-
niędzy, to iest, siedm tysięcy złotych pol-
skich od w Bodze wielebnego iegomosci
xiędza Marciana Kolakpwskiego, rektora col-
Jegium Pińskiego socictafis Jesu, którą tę
summę siedm tysięcy zlolych jiolskich na
w.szytek kahał nasz żydowski Piński у na
wszytkie żydy tu w mieście iego królew-
skiej mości Pińskim, iako też w miastach,
miasteczkach, wsiach mieszkających, za-
stawa., arędę, dobra у maiętnosci gdzie
kolwiek trzymających, a do kahalu у sy-
nagogi naszey Pińskiej teraz у na potom-
ne czasy należących, przytym szkoły nasze
wszytkie tudzieśz domy, place, grunty, kra-
my,' towary, suminy pieniędżne gdzie у u



kogo kolwiek będące, także у na same
osoby, żony, dzieci, potom Id у successory
naszy wnosiemy wiecznemy czasy, od kto-
rcy to realney summy siedmiu tysięcy zło-
tych polskich iegomosci xiędzu rektorowi
collegium Pińskiego societatis Jesu у suc-
ccssorom ichmoseiow czasy wiecznymi po-
żytku po złotych polskich piąciu set szesciu-
dziesiąt na każdy rok my sami, successo-
rowie у wszytka synagoga nasza żydowska
na mieyscu pewnym, w zamku iego kró-
lewskiey mości Pińskim, w izbie sądowey,
przy xięgach grodzkich Pińskich moneta,
dobrą, która w koronie Polskicy iako у w
wielkim xięstwie Litewskim bez żadnego
braku brana będzie oddawać у płacić za-
pisuiemy się у powinni będziemy. Jakoż
płacenia tego termin zaczyna się w roku
da Pan Bóg przyszłym tysiąc sześćset osm-
dziesiątym pierwszym na termin у dzień
pierwszego Sepiembra, a ieżelibyśmy po-
żytku piąciuset szesciudziesiąt złotych pol-
skich w którym kolwiek roku iegomosci
xiędzu rektorowi collegium Pińskiego у
successorom iegomosci nie oddali у który
by kolwiek iednym dniem termin poeby-
bili, tedy tę sumnię realną siedm tysięcy
złotych polskich у pożytek pięćset sześć-
dziesiąt złotych, przy tym sowitosci, zaręki
troiakie, szkody gołosłownie mianowane ie-
gomosci xiędzu rectorowi collegium Piń-
skiego zapłacić mamy у powinni będziemy,
daiąc wolność icżehbyśniy tego pożytku
wyżey mianowanego iegomosci \xiedzu rec-
torowj colleginm Pińskiego na terminie na-
znaczonym, w którym kolwick roku. my
sami albo successorowic naszy nie oddali,
tedy o nieoddanie pożytku, a za pochy-
bieniem którego kolwiek terminu za sum-
my samą rękodayną siedmi tysięcy zło-
tych, za sowitosci, zaręki у szkody szkoły
nasze w mieście iego krolewskioy mości
Pińskim murowaną, drzewianą у rzeznicką,
także we wszytkich miastach, miasteczkach,
wsiacli będące, a do kahału Pińskiego na-
leżące, przy tym komory, kramy, domy,
maiętnosci nasze zastawą, arędą trzyma-
iące, bez żadnego dekretu, sądu, zapozwu,

zakazu sług urzędowych zapieczętować, nas
samych, żony, dzieci у successorow naszych
do więzienia brać, towary, szkoły, domy,,
grunty, summy pieniędżne, maiętnosci w
zastawę arędowane od nas, bez urzędu,
tylko podług upodobania swego, odbierać
na swoy pożytek bez żadney taxy urzędo-
wey obracać у poty w więzieniu nas, żony,
abo dzieci potomków naszych у successo-
row trzymać póki te sumnię realną siedm
tysięcy złotych polskich у pożytek od nieyr

także troiakie zaręki sowitosci у szkody
gołosłownie bez żadney przysięgi miano-
wane iegomosci xiędzu rektorowi zapłacimy,
a my praw у wolności naszych wszytkich
żydowskich od naiasnieyszych królów ich
mosciow polskich у wielkich xiążąt Litew-
skich przed tym teraz maiących у na po-
tym iakowyin kolwiek terminem otrzyma-
nych dobrowolnie odstąpiwszy, temu wszyt-
kiemu my sami, a po nas dzieci, potom-
kowie у successorowie naszy także wszyt-
ka synagoga nasza żydowska w mieście
iego krołewskiey mości Pińskim у wszyscy
żydzi naszy w miastach, miasteczkach we
wsiach zostaia.ee, a do kahału Pińskiego
należące dosyć czynić zapisuiemy się, mamy,
maią у będą powinni, nie pozywaiąc o to
iegomosci xiedza rektora у successorow

! iegomosci do żadnego sądu у prawa pod
zakładem na siebie iako sama rzecz wynosi
dalszych troiakich zarąk у sowitosci, do tego
nie mamy się zakładać prawami, przywile-
iami naszemi żydowskiemi, gleytami, li-
bertacyami, listami iego królewskiej* mości
żelaznemi teraz maiącemi у na polym na-
bytemi, cliorobą oltlożną siebie samych,
posłańca, umocowan^ycli, a zgoła żadneini
obronami, obmowami, terminami, przyczy-
nami, wymysły Judzkiemi wynaydziommii
w statucie у constytucyach opisanemi у
nie opisanemi, ale zawsze ex nunc uyscić
mamy у powinni będziemy. "Waruiemy to
iednak sobie, iż jegomość xiądz rektor col-
legiiun Pińskiego teraznieyszy ani succes-
sorowie iegomosci żadnemi sjiosobami, ani
żadneini listami iego krołewskiey mości u
nas tey summy siedmiu tysięcy złotych
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polskich wiecznemi czasy odbierać nie raa-
ią, oprócz tylko gdybyśmy którego roku
pożytku piącmset szesciiidziesiąt złotych na
naznaczonym terminie pierwszego dnia
Septębra nie oddali, tedy my iuż ichmos-
ciom sumnię samą realną siedm tysięcy
złotych у pożytek, także sowitosci у troia-
kie zaręki oddać mamy, a gdybyśmy nic
oddali, tedy wolno ichmosciom będzie po-
stąpić tak, iako wyżey opisano iest z nami. J
to też sobie my- żydzi kahał Piński waru-
iemy, iż uchoway Panie Boże pod czas
oddania pożytku od realney summy na ter-
minie ])rzypadłym w mieście iego krolew-
skiey mości Pińskim ineursiey iakiey nie-
przyiacielskiey, tedy to pocliybieniu ter-
minu należeć niema, a po ustąpieniu ta-
kowego nieprzyjaciela z miasta Pińska nay-
daley za niedziel eztyry ten pożytek iego-
mosci xiędzu rektorowi collcgium Pińskie-
go w zamku iego królcwskiey mości Piń-
skim, abo gdzie iegomość xiądz rekctor na
ten czas residować będzie, za daniem nam
gdziekolwiek у na którym kolwiek miey-
scu wiadomości oddawać mamy у powinni
będziemi pod wyżey mianowaneini zarę-
kami, warunkami у obowiązkami. Y na to
my wyżej mianowani żydzi miasta iego
krolcwskiey mości kahału Pińskiego daie-
my w Bodze wielebnemu iegomosci xiędzu
rektorowi collegium Pińskiego ten nasz
dobrowolny zapis pod pieczęciami у s pod-
pisami rąk naszych, także z pieczęciami y
podpisami rąk ichmosciow panów obywa-
telow ])owiatu Pińskiego od nas ustnie у
oczewiscie do tego listu zapisu naszego
uproszonych, na podpisach rąk ichmosciow
niżey wyrażoirych. Pisań w Pinsku, roku
tysiąc sześćset osmdziesiątego, miesiąca Juni
szóstego dnia. У того листу нечистого за-
пису при печатехъ подпись рзгкъ жидов-
ски.мъ ішсьмозіъ дваиадцать, а ихъ ми-
лостей иаиовъ печатаровъ тымп словы:
Ustnie oczewisto proszony pieczętarz do
tego zapisu od panów żydów wszytkich
starszych kahału Pińskiego Arnolph Gie-
(Iroic, podkomorzy powiatu Pińskiego. Pro-
szony ustnie у oczewisto pieczętarz do tego

listu zapisu od żydów starszych kahału Piń-
skiego imionami na podpisach rąk wyra-
żonych Piotr Szyrma, komornik ziemski
powiatu Pinskego. Ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz od żydów starszych ka-
hału Pińskiego do tego zapisu Konstanty
Stecewicz, namiesnik grodu Pińskiego. Ко-
торый ;ке тотъ лиетъ вечистый запись
за очевпеътьшъ созъиапьемъ особъ веръ-
ху мененыхъ до къішгъ кгродскихъ Дші-
екпхъ есть уписанъ.

ІІзъ актовой книги Пинсиаго гродскаго суда за 1G8O
годъ, Л» ОО23, стр. 1G1—168.

Ш 62—1680 г. Іюня IŁ

Заявленіе вознаго объ осмотр имъ на н -
ноторыхъ Селецкихъ м щанахъ, въ томъ
числ н сколькихъ евреяхъ, ранъ, нанесен-
ныхъ имъ Станиславомъ Носмовскииъ и Ада-

момъ Косинскимъ.

Лета отъ па])о;ксня Сына Бо;кого тн-
сеча шестьсотъ оемьдесятого, лесеца Юня
четырнадцатого дня.

На враде кгродъекомъ Берестейскомъ
передо зіъноіо Зикшонътолъ Казшіеромъ
Роръновъскизіъ, иодъчашішъ Смоленъ-
скнмъ, подъстаростимъ Бересътейскимъ,
opowiadał у protestował iegomość pan Jerzy
Ciechonowski sekretarz iego królewskiey
mości starosta Sielecki imieniem iasnie
Avielmożnego iegomosci pana Michała Ka-
zimierza Paca, woiewody Wileńskiego, het-
mana wielkiego xięstwa Litewskiego dzier-
żącego prawem opickunskim maiętnosci у
miasta Sielca ze wszytkiemi przynałeżno-
sciami, w krzywdzie mieszczan у żydów Sie-
Icckicli na iegomosci pana Stanisława Kos-
mowskiego у iegomosci pana Adama Ko-
sinskiego obywatelow woiewodzlwa Brzcsc-
kiego у czeladź ichmospiow imiona у na-
zwiska samym ichmosciom wiadomych, o
to, iż ichmość pomienieni iegomość _ pan
Kosmowski у iegomość pan Kosinski, nie
oglądaiąc się na "srogość prawa pospolitego
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у karanie naviolatorow opisane, śmieli у
ważyli się, przyiachawszy do miasta Sielca
dnia trzydziestego pierwszego Maia, roku
teraznieyszcgo tysiąc sześćset osmdziesią-
tego, zruszaiąc pokoy pospolity, mianuiąc
się bydz żołnierzami, będąc ludźmi opiłemi,
czyniąc wielkie excessa, biiąc, morduiąc
rożnych ludzi mieszczan obuchami, płazami,
strzelaiąc z pistoletów у z łuków, a potym
rzuciwszy się na koniach z rożną strzelbą
na szkołę żydowską pod czaszaczęcia sza-
basu w wieczór z piątka na sobotę, tamże
wystrzeliwszy do szkoły żydowskicy kilka
razy z pistoletów у z łuku strzelaiąc, raa-
ło_ żydów nie pozabiali, у gdy żydzi z tak
wielkiego huku у strzelania, nie wiedzieć
co by takowego było, z szkoły uciekać
poczęli, tamże pomienieni riolatorowie ży-
dów uciekaiących nie miłosiernie tyranską
sieć у zabiiać poczęli, iakoż trzech żydów
w reiacy mianowanych szkodliwie poranili,
posiekli, pokaleczyli, a czwartego Jozepha
Chaymowicza ponczosznika tak tyranską w
głowo zacięli, aż mózg z głowy wyskoczył
у więcey ran pozadawaną, od ktorey rany
śmiercią z tego świata zszedł; a nie' tylko
takie yiolentie, gwałty, kryminały poczynili,
ale ieszcze rożne pochwałki у odpowiedzi na
wszytkicli mieszczan у żydów czyniąc, za-
biciem straszyli, iako iest szyrzey w relatij
ieneralskiey rożnych mieszczan у żydów
zbicia, zranienia у skaleczenia wyrażono.
Na kturym to gwałcie iegomosci pana Sta-
nisława .Kosmowskiego teyże gotlziny, na
gorącym uczynku wzięto у złapano, a pan
.liosmslu z czeładzio uszedł у z miasia z
tego uczynku, odpowiadane na zdrowie
wszytkicli żydów у spaleniem miasta uie-
cliał. O ktorc takowe riolcntie, gwałty, na-
iazdy, posieczenia у poranienia у na śmierć
zabicia żydów, zachowuiąc iegomość pan
starosta Śiclccki w dochodzeniu krzywd
poddanym mieszczanom Sieleckim iasnie
wielmożnemu iegomosci panu woiewodzie
Wileńskiemu, hetmanowi wielkiemu wiel-
kiego xie.sl.wa Litewskiego salve do prawa,
teraz dał (e opowiadanie swoie przy relaty
ieneralskiey ku zapisaniu do xiąg urzędo-

wych grodzkich .Brześciach, што есть при-
нято и записано. При которомъ опове-
даню, ставши очевисто енералъ его ко-
ролевской милости воеводъетва Берестей-
ского Войтехъ Лежаискій квитъ свой ре-
ляцінный призъналъ її ку записашо до
книгъ кгродъекихъ Берестенскихъ подалі»
въ тые слова писаный: Ja "Woyciech Le-
żanski ienerał iego królewskiey mości wo-
iewodztwa Bresckiego zeznawam tym moim
relatynym kwitem, iż w roku terazniey-
szym tysiąc sześćset osmdziesiątym, mie-
siąca Juny wtorego dnia, maiąc ia przy
sobie strono dwuch szlachciców pana Э'апа.
у pana Stephana Zatrzscinskich, z kłoremi
byłem użytym od mieszczan у żydów mia-
sta Sielca w województwie Brzcsckim le-
żącego, na ten czas w posessij iasnie wiel-
możnego iegomosci pana Michała Kazimie-
rza Paca woiewody Wileńskiego, hetmana
wielkiego wielkiego xięstwa Litewskiego
prawem opickunskim będącego, gdzie za
przybyciem moim ieneralskim do miasta
Sielca z pomienioną strona., a za pokaza-
niem mieszczan у żydów Sicleckich wi-
działem у oglądałem mieszczan kilku obu-
chami zbitych, to iest naprzód na imię
Jana Baranowskicgo, na którym widziałem
rany bite obuchem, na ręce prawcy od su-
stawy pod łokieć razów trzy sinieli spuch-
łych, krwią naciekłych, na plecach także
razów trzy sinieli spucliłych krwią naciek-
łycli у na nodze prawey wedle kolana si-
nicłi spucliłych; drugiego miesczanina na
imię Andrzeia Nadzieiewskiego także obu-
chem zbitego, na którym widziałem na szyi
raz ieden krwawy znać płazem uderzony,
na plecach razów dwa sinieli spucliłych,
krwią naciekłych; trzeciego Cliwiesia Trze-
ciakowicza, na którym widziałem na szyi
ran dwie płazem szablą uderzonych: czwar-
tego Hawryła Martyna także na szyi ran
dwie krwawych szarpanych. Tegoż czasu
w tymże mieście Sielcu widziałem у oglą-
dałem żydów czterech posieczonych barzo
szkodliwie, naprzód Jozepha Chaimowicza
Ponczosznika barzo posieczonego, w głowie
ran trzy zadanych, pod wąlpieniem aby
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miał bydz żyw, bo у mózg- ruszony; dru-
giego żyda Todrosa Jlicza Rozanea także
posieczonego, którego w rękę prawą zacięto
barzo szkodliwie, w ktorey ręce ran dwie,
iedna rana przez sustawe cięta, druga ra-
na wyżey susfawy przez same żyły у kość,
na ktorę rękę wiecznym kaleka, będzie, w
głowie ran dwie ciętych szablą w samym
wierzchu; trzeciego Leyzera Szymanowicza
także ciętego szablą w głowie s tyłu rana |

'szkodliwa; czwartego żyda Aarona Jckie-
wicza także л wierzch głowy cięto szabla,,
rana szkodliwa; piątego Jude Leybowicza
szkolnrka obuchami zbito, na którym wi-
działem na ręce prawey razów trzy sinich
spuchłych, krwią naciekłych, także na ręce
prawey wedle łopatki raz ieden sini spuchły.
Także у inszych niemało widziałem obu-
chami pobitych. Potym za pokazaniem
tychże żydów w szkole żydowskiey widzia-
łem strzał dwie z łuku strzelonych w scie-
nie, iedna wedle ich ołtarza, a" druga w
boku przez drzwi strzelonych pod czas na-
bożęstwa onych z piątku na sobotę, mia-
nowali przy tym у z pistoletów strzelanie
do szkoły у przed szkoła.. Gdzie to zranie-
nie у boy się stał uciekającym od strachu
tak wielkiego z szkoły gdzie kto mogl; po-
kazowa! i у razy obuchowe w scicnie gdzie
białogłowy byli na nabożęstwie w krużgan-
ku, także u Lipka Dawidowicza żyda Sie-
leckiego widziałem do komory drzwi posie-
czone. na których drzwiach razów dwa, a
trzeci w uszaku, uganiając się za gospody-
nią, aby miodu dala, szablą ciętych, któ-
ra ledwie uszła do komory zdrowo. Tako-
wy naiazd gwałt na miasto Sielec у na
szkołę żydowską, zbicie, posieczenio у zranie-
nie tak mieszczan iako у żydów Sieleckich
mianowali bydz sobie stale od iegomosci
pana Stanisława Kosmowskiego, którego
na gorącym uczynku wzięta., widziałem у
iegomosci pana Adama Kosinskiego, który
z pochwałką у odpowiedzią, uiechał }r cze-
ladzi onych na to przysposobionych w roku
teraznieyszym tysiąc sześćset osmdziesią-
tym, miesiąca Maia trzydziestego pierw-
szego dnia z piątku na sobotę, iakoż у sam

iegomość pan Kosmowski dobrowolnie znał
się do tego, że z łuku strzelał у posiekł
Jozepha Pączosznika у drugiego Todrosa,
a pan Kosinski Leyzera Szjrnianowicza у
Aarona Jckiewicza inszych rożnym orężem,
płazami, obuchami pobili, iako się wyżey
opisało. A tak ia ienerał będąc w tey spra-
wie użytym, com widział у słyszał, wyda-
łem te moią relatią z podpisem ręki mey
własney у pod pieczęciami strony szlachty
na ten czas przy mnie byley ku zapisaniu
do xiąg urzędowych grodzkich Brześciach.
Pisań roku, miesiąca у dnia wysz pisanego.
У тое реляціи подпись руки енералаты-
ми слоны: Woyciech Leżanski ienerał iego
królewskiey mości woiewodztwa Brzesc-
kiego ręka. swa., Которое-жъ то оповедане
и еііеральекое созъііане есть до кішгъ
кгродъскихъ Берестейскихъ записано.

Пзъ поточной ішпгп Брсстскаго гродскаго c n a за
1080 г., Л» 7098, л. 501—507.

№ 88.—1880 г. Іюня 28.
Трибунальний декретъ, присуждающей стар-
жинъ еврейской Брестской синагоги, а также •
еврея Мисана съ женок и сыномъ къ смерт-
ной казни и уплат двухсотъ копъ грошей
Литовскихъ за похищеніе и умерщвленіе
принявшей христіанскую в ру еврейки ГЛарі-

анны, дочери І іисана.

Року тпееча шестьсотъ осмъдесятого,
зіесеца юіш двадъцать осмого дня.

В справе его милости иаиа Конъ-
стаитого Флориана Пре;ідецъкого, под-
судка БерестеГіского и пани мал;конъкіі
его милости, его милости пана Зикгъ-
мунта Лазового, скарбника Техаповского,
у неверными жидами Бсйрехомъ ЛІееро-
віічомъ, Фаибшііомъ Шмуйловичомъ, Лей-
бою Зіошт.ігопичомъ, Мошкомъ Пииъка-
совичомъ, ІІлею Шаевичомт^ старшими
н всею сшіакгоктою кагалу Берестей-
ского, также з певернымъ Мисаномъ л;и-
домъ и арендаромъ корчмы Рогозснское
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и жопою его, родичами панъны Маріашш
Шокальское и братомт» оноо за позіюмъ
ыенечи о тиранское иотаомне и фортель-
нымъ сиособомъ, выировадпвши з двора
жалуючого, его милости пана подъсудка
Берестепского названого Здитовцы Смок-
горовщизна, в воеводстве Берестейскомъ
лежачого, а то взглядомъ того, же иоме-
неная Шокальская добровольно се до ве-
ры святое римъское католицкое навер-
нула и чорсзъ его милости пана Зикгъ-
мунъта Лазового, скарбника Техановского
и ей милость паню Прездецъкую, иод-
судъковую Бсрестсйскую, яко родичовъ
хрссішхъ охршцола была, замордованье
и тела тое ианъны поведать где задспье, |
затымъ до выданья тела того панъны
Шокальское и до всказанья пснъ прав-
ныхъ, о шкоды и наклады. Илсъ невер-
ные вверху мспепыс жыды, будучи о то
позваними, передъ нами до права не ста-
новили и инякое ведомости о иестапыо
евоимъ намъ с)гдови и стороне своей не
дали и не учинили, нрото мы судъ оиыхъ,
яко права пенослушъныхъ, в року зави-
томъ на уиадъ въ речи здасмъ, а ноне-
ва;къ се . то передъ нами судомъ.с иро-
ду къту )ілопипотеита акторовъ показало,
л;с помепепыо ІІГІІДЫ, ста]шііе кагалу Бе-
рестепского, яко тслгь и другіе, знеспш-
се зъ собою, одностайне чынсчн, не толь-
ко опресію веры хрестилнекое п копдем-
нугочп оную, взрушаючи правомъ иосііо-
литымъ объварованый покой, смели и ва-
жнлисо бсзбожъне, запа.метале, тнранско
в вере святой католидкоп зостагочую иапъ-
ну Шокальскую потаємно упровадившії
замордовать и о смерть приправить, за-
чішъ мы судъ. забегаючп тому, абы та-
ковая, сваволя нравнымъ караиьемъ зата-
мована бытп могла, водле нрава п жало-
бы позовъное, такъ домавляиья нлеші-
иотента акторовъ тыхъ воііхъ жндовъ,
яко явныхъ му.кобойцовъ, то есть: Бей-
реха ЛІаерошіча, Фанвішіа ІПмуйловпча,
.'Іейбу Ліошкошіча, Мошку Пшгькасовііча,
ГТлю Шасвпча, старшихъ, ЛГнсана, арсн-
дара Рогозенъского. ікону и сына его па

горло чвартованемъ^а ;ке се до права не
становили, теды па выволаиье и на ла-
наиье; ирптомъ за замордованье тиран-
ское помеііеное панъны Шокальское го-
ловщизны совито двесте копт, грошей
литовскихъ зъ двома копами виненого и
паметного намъ данымн, па всякихъ доб-
рахъ тыхъ жидовъ Бсрестенскнхъ лел;а-
чихъ, рухомыхъ, гандляхъ, іерамахъ^ аренъ-
дахъ, сумахъ иенелпіыхъ, па заставахъ
где кольвект. будучихъ, такъ-,ке и на са-
мой школе тыхъ жидовъ в Берестыо бу-
дучой, па которой о то иозовъ покладано,
н;алуючпмъ нхъ ліилостямъ звыпи> менс-
иымъ особомъ, яко нале;кнымт> акторомъ
всказуемъ, а яко на одсржанье того вы-
воланья до его королевское милости
пана нашого милостивого, такъ на учи-
ненье надъ тыми лендами Берестеискііми
на горле екзекуціей до врадовъ кгродъ-
екпхъ и мапстратоішхъ Бе])естейскихт. и
шшшхъ всякпхъ, иодъ которыми бы они
постигненымн и улаиеиыми быть могли од-
сыласмъ, азасумувыіпъмопепую, то есть,
за двесте копт, грошей литовскихъ до од-
правы черезъ двораишіа его королевское
милости на всякпхъ добрахъ тыхъ жи-
довъ тымъже акъторомъ приходить воль-
н о сть з оста вуе м ъ.

Дзъ кішпі Глави. Литовсг;. Трибунала за 1С8О годъ
Л» 271, л. ОрО.

84—1880 г. Августа 17.
Жалоба Демьяна Пикарснаго на Бреотскихъ
евреевъ, которые нанесли его слуг тяжкую

рану огнестр льнымъ оружіеиъ.

Лета отъ нароліеня Сына Бол;ого ти-
сеча шестьсотт. оемьдесятого, месеца
Аігыуста семыіадъцатого дня.

11а в раде кгродскомъ Бересте йскомъ пе-
редо мъною Зикгъмунтомъ КазнмеромъГор-
новт.скимъ, подъчашнмт. Смоленским!.,
подъетаростимъ ІЗерестейскпмъ opowia-
dał у protestował iegomość pan Demian
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Pikarski chorąży Dcrbski w dowodzeniu
swiętey sprawiedliwości słudze swemu pa-
nu Marcinowi Dubeckiemu na Berecha
Megerowicza, Mendela Wolfowicża, Jowela
Jzraelcwicza, Jakuba Szymanowicza, Jude
Jakubowicza, Jlle Jzmelewicza, Jzraela
Chackielewicza, Faybisza Szmoyłowicza у
innych wszystkich starszych żydów у cały
kabał Brzescki o to у takowym sposobem,
•iz ci obżałowani żydzi starsi Brzescy, po-
dawszy do więzenia w zamek Brzescki nie
iakiegos menżoboyce, tamże tego więźnia
na każdą noc potężną wartą swoią żydow-
ska, z strzelbą ognistą, z muszkietami у
rucznicami, z rohatynami, bardyszami у in-
nym orężem do boiu należącym opatruią,
a wiedząc o tym dobrze, iż żałuiący iego-
mość z maiętnosci swoiey przyicchawszy
stanął we dworze swoim na podzamczu,
nad rzeka. Muchawcem stoiącym, tedy ob-
żałowani żydzi starsi Brzescy nie wiedzieć
z iakowych zawziętości у rankom przeciw-
ko żałuiącemu iegomości, uczyniwszy ied-
nostaynią radę у namowę z sobą, mainc
pewne szpiegi, iż złożenie iegomości było
w szpicli!erzu w tymże dworze nad Mu-
chawcem, tego rozumienia będąc, iż у sam
żałuiący icgoiność tam miał nocować, który
dla wygody zdrowia swego u ichmościow
oycow Dominikanów nocował, a przy zło-
żeniu splendoru swego sługę swego pana
Dubeckiego zostawił, gdzie obżałowani ży-
dzi starsi w roku teraznieyszym tysiąc
sześćset osmdziesiątyni, miesiąca Awgusta
ze dnia trzynastego na dzień czterynasty
namówili warte, aby z zamku z muszkie-
tów, z rucznic у inney strzelby ognistey,
і акр w pewny cel w szpichłerz żałuiącego
iegomości strzelali, chcąc iegomości w tym
spichlerzu zabić, у gdyby żałuiący iegomość
nocował, pewnie by to było, jakoż warta
czyniąc dosyć rozkazaniu starszych swoich,
godziny trzecicy po pułnocku dali ogniu z
kilkonastu muszkietów glotaini nabitych w
sam dach, aż gonty lecieć poczęli, tamże
przez gonty na szpicli!erzu nocującego przy
rzeczach pana Marcina Debcckiego glotcm
w plecy przez pacierze okrutnie postrzeloną,

który gdy krzyknoł w szpichlerzu, tedy ta
warta po niemiecku poczęli mówić: iuż wię-
cey nie śtrzelaymy, boś my to uczynili., co
nam starsi roskazali; od którego postrzele-
nia Pan Bóg wie, ieżeli żyw zostanie. O
co chcąc z starszymi żydami у całym ka-
hałem w sądzie należnym prawnie mówić,
to opowiadanie do xiąg grodu Brzesckiego
podał. При которомъ оіюведапыо ставши
очевисто на враде енералъ его королев-
ской милости воеводства Берестенского
Ада.мъ Загорскіп квитъ свой релядійный
пріізиалъ и ку заішсаиыо до кшігъ кгрод-
скихъ Борестейскихъ подалъ въ тыс
слова писаный: Ja Adam Zahorski, iene-
rał iego królowskiey mości Avoiewodztwa
Brzesckiego., zeznawam tym moim rcllacy-
nym kwitem, iż w roku teraznieyszym ty-
siąc sześćset osmdziesiątyni, miesiąca Aw-
gusta czternastego dnia, z stroną szlachta
panem Janem Zarzeckim у panem Paw-
łem Laskowskim, z ktoremi za użyciem
od iegomości pana Demiana Pikarskiego,
chorążego Derbskiego, byłem tu w mieście
iegokr ó lewskiey mości Brześciu, we dworze
iegomości na podzamczu, nad rzeką Mu-
chawcem stoiącym, gdzie zostałem sługę
iegomości na imię pana Marcina Dubec-
kiego, na pościeli leżącego, barzo chorego,
u którego widziałem, gdy cerulik opatró-
wał, postrzał barzo szkodliwy w same plecy
przez pacierze, także widziałem w szpich-
lerzu gonty, ścianę od zamku precz po-
strzelano; у mienił pan Dubecki ten po-
strzał sobie stały w nocy przy rzeczach
pańskich nocuiącemu od wart/żydowskiey
z zamku. W ktorcy sprawie ia ieneral, bę-
dąc użytym, com widział у „słyszał, na do-
wód czego wszystkiego daię ten moy re-
llacyny kwit s pieczęcią, у s podpisem ręki
mey własney ku zapisaniu do xiąg grodz-
kich Brzesckich. Pisań roku, miesiąca y
dnia wysz mianowanego. У тое релядіи
подпись руки енерала тыми словы: Adam
Zahorski ienerał iego królewskiey mości
woiewodztwa Brzesckiego ręka. swą.

ІІзъ поточной книги Вростскаго гродскаго суда за
1G8O г., X 7098, л. 770—777.
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К 65.—1680 г. Сентября 8.
Жалоба Іосифа Карпа на священника А а-
насія Баньковскаго, который якобы вм ст
съ двумя своими сыновьями нанесъ тяж-
кія побои еврею Готлиму Шмуйловичу, арен-

датору корчмы въ им ніи Нарпа.

Лета отъ нарожеия Сына Божого
тисеча шестьсот!» осльдесятого, лесеца
Сенътебра оелого дня.

На враде кгродъеколъ Берестейсколъ
передо лъною Зикгълуптолъ Казплеролъ
Горновъскилъ, подъчаишмъ Смоленски лъ,
подъстаростплъ Берестейскилъ, opowia-
dał у protestował wielmożny iegomość pan
Jozeph Karp, podkomorzy ziemie Bielskiey
w dowodzeniu swięiey sprawiedliwości ży-
dowi arędarzowi swemu w karczmie Na-
rowach, w dobrach w woiewodztwie Brzesc-
kim leżących mieszkającemu, Gollimowi
Szmoyłowiczowi na wielebnego oyca Pa-
nasa Bankowskicgo praezbitera Zdzifowiec-
kiego, także у na synów onego toiestBa-
zylcgo у Michała Bankowskich iako sa-
mych pryncypałow, także у na pomocni-
ków onych imionami у nazwiskami samym
dobrze wiadomych у znaiomych o to у ta-
kowym sposobem, iż w roku teraznicy-
szym tysiąc sześćset osmuziesiątym, mie-
siąca Augusta dwudziestego piątego dnia,
iako pod czas kiermaszu przy cerkwi Zdzi-
towieckiey będącym w dzień w niebo wzię-
cia Panny Maryey ruskiey ypodług daw-
nych zwyczaiow odprawuiącym, obżalowanc
osoby, przepomniawszy boiazni Bożey у
srogosci prawa pospolitego na takowych
ludzi zuiałych у swawolnych opisanego,
śmieli у ważyli się, nie niaiąc żadney '"do
wysz mianowanego żyda należności у przy-
stępu iako to na kiermaszu przy cerkwi
będącego z rożnemi trunkami, według daw-
nych zwyczaiow, wprzód wszystkie trunki,
piwa,, gorzałki porozlewawszy у beczki po-
siekszy szkody na złotych szesdziesiąt uczy-
nili у gdzie żyd pomieniony poezoł obża-
lowanych osób upraszać, aby takowych
gwałtów cxcesow у wiolcncy nic czynili у
swoiey zley zawziętości upamietali się, a

obżalowane osoby nie dość na tym maiąc,
tegoż czasu у na temże mieyscu tego to
żyda Gotlima tyranską, a nie miłosiernie
szablami posickli, kiiami, obuchami zbili y
rany szkodliwe w głowę у w rękę prawą
zadali; s którego posieczenia у pokaleczenia
Pan Bóg wie ieżeli żyw zostanie у na
rękę prawą kaleką niepochibniebydz musi,
o czym szerzey relacia ienerałska w sobie
Ayyraża, a polym, odchodząc do domu swego,
do tego żyda nie mał na śmierć zabitego sro-
go odpowiedźypochwałkczabicieni na śmierć,
leżeliby żyw został, uczynili, o co tedy wszytką
iako się wyżcy pomieniło, chcąc wielmożny
iegomość pan podkomorzy Bielski s pomie-
nionemi obżałowanemi u kożdego sądu
у pi-awa osobami prawnie czynić у spra-
wiedliwości żydowi arędarzowi swemu
dowodzić, na ten czas dał ten proces'do
xiąg grodzkich Brzesckich zapisać, што
есть записано. При которолъ оповеданю
ставъши очешісто сиералъ его королев-
ское лилости воеводъетва Бсрестенского
Криштоіііъ Щуцъкіп квитъ свой реля-
ційиый пріізналъ її ку зашісашо до кшігъ
кгродекпхъ Берсстейскихъ нодалъ въ
тыс слова писаный: Ja ienerał iego kró-
lewskiey mości woiewodztwa Brzesckiego,
niżey na podpisie ręki mey mianowany,
zeznawam tym moim relacynym kwitem,
iż w roku teraznieyszym tysiąc sześćset
osmdziesiajym, miesiąca Awgusta dwudzie-
stego szóstego dnia z strono szlachtą pa-
nami Janem у Jakubem Olchowskimi, z
ktorcmi za użyciem od wielmożnego iego-
mosci pana Jozepha Karpia podkomorzego
Bielskiego do dworu Zdzitowiec dóbr w
woiewodztwie Brzesckim leża.cych, tamże
za przybyciem moim do pomicnionego dworu,
a za posłaniem mnie do karczmy na go-
scincu stoiąccy nazwancy Kowow Zdzito-
wiec dóbr w woiewodztwie Brzesckim le-
ża.cych na oglądanie żyda arędarza Gotlima
tyranską., a niemiłosiernie szablami posie-
czonego, kiiami, obuchami zbitego, na któ-
rym za okazywaniem, gdy ceru lik opatro-
wał, widziałem razów dwa śmiertelnych w
głowo szablą zadanych, ieden raz nad uchem

j-i
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drugi raz w wierzchu głowy szerokie, głę-
bokie, niemal (ło mózgu przecięte, także у
w ręce prawey widziałem wedle samey
dłoni na spodzie ręki, że aż wszystkie ży-
ły przecięte, raz barzo szkodliwy szablą
.zadany; od którego tak tyranskiego posie-
czenia у pokaleczenia, zbicia у zmordowa-
nia, pan Bóg wie ieżeli żyw zostanie, to
niepochibnio kaleką wiecznym na rękę
bydz musi. Przy którym takowym zbiciu у
pokaleczeniu pod czas kiermaszu Zdzito-
wieckiego rożnych trunków, piw, gorzałki,
miodów porozlewanie у szkody na złotych
sześćdziesiąt uczynienie, które to takowe
posieczenie у pokaleczenie, szkody uczynie-
nie sposobem у na mieyscu w procesie opi-
sanym, mianował pomieniony żyd Gotlim
sobie od wielebnego oyca Panasa Bankow-
skiego praezbitera Zdzitowieckicgo у sy-
nów onego Bazylego у Michała Bankow-
skicli у pomocników onycli bezwinnie bydz
stale. J to też mianował żyd, że odpowiedz
у pochwalkę na zdrowie swoio uczyniona..
A tak ia ienerał będąc w ley sprawie uży-
tym, с om widział у słyszał na to daię ten
moy relacyny kwit s pieczęcią у s podpi-
sem ręki mey własnej', także у s pieczęcnii
strony szlachty przy mnie byłey ku zapi-
saniu do xiąg grodzkich Brzesckich. Pisań
roku, miesiąca у dnia wysz mianowanego.
У тое реляціп иодъшісь руки снерала
тымп СЛОІІЫ: Krzysztof Szczucki ienerał
iego królewskiey mości Brzesckicgo woie-
wodztwa.

Нз-ь поточной книги Брестскаго гротсііаго c n a за
1GS0 г., Лі 7003, л. 81!)—850.

№> 86.—1880 г. Сентября 10.
Жалоба священника Аэанасія Баньковскаго
на еврея Шмойлу Вигдоровича и его сыно-
вей, которые нанесли его сыну, нев стк и
ихъ д тямъ тяжкіе побои и заграбили н -

которое имущество.

Лета отъ нарожеиья Сына Божого тп-
ссча шестьсотъ оемьдесятого, месеца
Сепътебра десятого дня.

На враде кгродскомъ Берестейскомъ,
передо мъною Зіікгыюнтомъ Казимеромъ
Роръновскішъ, иодчаішшъ Смоленскішъ,
иодстаросттіъ Берестейскимъ оро іа-
danie czynił у protestował w Bogu wie-
lebny ociec Aftanazy Bankowski, swiesz-
czenik cerkwie Zdzitowieckiey wespół z
synem swoim panem Bazylim Bankowskim
na niewiernych żydów Szmoyła Wigdoro-
wicza у synów iego Gotłima, Dawida
Szmoyłowiczow у Oszerewicza o to, iż w
roku teraznieyszym tysiąc sześćset osm-
dziesiątym, miesiąca Augusta dwudziestego
piątego dnia to iest pod czas iarmarku
przy cerkwi Zdzitowieckiey, na dzień w
Niebowzięcia Panny Maryi ruskiey, przy
zgromadzeniu nie mało lindzi rożnych, za-
raz po nabożeństwie, gdy syn żałującego
swieszczenika pan Bazyli Bankowski, wy-
szedszy z cerkwie z małżonko swo Kon-
stancyo Syrzewsko Bankowsko zabawił sie
trochę z niektoremi liudzmi na iarmarku,
sprawuia^c sobie niektóre rzeczy gospodar-
skie, nie będąc nikomu ni w czem win-
nym у nie spodziewając się ni od kogo
żadney na siebie zdrady, na ien czus obża-
lowani niewierni żydzi, zgromadziwszy sie
na jarmark, tenże wyż mianowany у iuż z
sobo dobrze iednostaynie naradziwszy sie,
przybrawszy у zaciągnowszy do siebie nie
mało gromadę Jiudzi rożnych z rożnym
orężem do boiu milczącym, wprod sam
żyd Szmoyło Wigderowicz, j)ostrzegszy ża-
łuia.cego pana Bazylego Bankowskiego,
przyskoczywszy do niego z wielko furya,,
])oczol słowami uszczypliwemi, dobrey sła-
wie szkodliwemi lżyć, sromocić, a i)otem
zaraz porwawszy siekierę obuchem w leb
żałującego pana Bazylego ^Bankowskiego
(yransko у niemiłosiernie uderzył, od któ-
rego uderzenia na ziemie upadł у zawołał
na synów swoich: teraz czas mamy, biymy
a zabyimi go, a potem zapłaciemy. Tamże
wyż pomienieni obżalowani niewierni ży-
dzi s pomocnikami swymi przyskoczywszy,
obaczywszy leżącego na ziemi, zaraz_ (yran-
sko y" niemiłosiernie okrutnie kiiami, obu-
chami, pięsemi, stursami bić poczęli у
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właśnie iakiego męezęnika zbili у zmęczyli
у cmentarz przy cerkwi skrwawili. Widząc
malżaka żałuiącego tyransko biiącego padła
na nim, upraszaiąc aby sie w swey za-
wziętości uhamowali; tedy w tych że złych
zawziętosciach swoich nie nslawaiąc, po-
wtórnie panią Bazylową Bankowsko, syno-
wo oyca swieszczenika Zdzitowieckiego nie-
miłosiernie zbili, zmordowali, razy" sinic
spuchło po wszytkim niemal ciele pozada-
wali_ у gdyby nie liudzie postronni widząc
żałuiących niewinnych nie odratowali, pew-
nie by ich oboyga na tem micyscu na
śmierć pozabiiali у potopili. A nie dosić
na tem maiąc у nie nacieszywszy sie w
swych złych zawziętosciach, tegoż roku у
miesiąca AYYŻ mianowanego, na zaiutrz po
iarmarku,obżaloAYani żydzi z drugiemy zgro-
madziwszy sie у po żołniersku przybrawszy
sie, mianowicie Jakub, Chaim, Cotlim,
Oszer, Dawid Wigdor Szmoyłowiczc żydzi
synowie AYYŻ mianowanego obżalowanego
Szmoyła WigdoroAYicza na koniach z szab-
lami, obuchami, pistoletami у z rożno
strzelbo ognisto iako nieprzyiaciclc pogra-
niczni, zaciągnoAYSzy do siebie dragonry у
inszycii rożnych liiulzi pomocników swoich,
samym że obżalowanym lepiey wiadomych
у znaiomych, mocno, gwałtem naiachali na
maiętność у dom żałującego pana Bazy-
lego Bankowskiego, dobra w woiewodztwic
Brzesckim leżące, nazwane Zdzitowce, od
iegomosei pana Michała Przeuskiego prawem
zastawnym trzymaia.ee, kłódki obuchami po-
odbiiali, samych żaluiących szukali w domu.
chcąc koniecznie nic żywić у ostatek zdro-
wia odebrać, a nie zostawszy AY domu oboy-
ga, tylko dziatki żaluiących małe Kazimie-
rza у Dmilra Bankowskich, kauczukami
tyransko bili, mordowali у z domu poros-
pędzali od którego przestrachu у tyran-
skiego bicia, mordowania tak sami żałob-
Н\уГ pan Bazyli Bankowski, małżonka у
dziatki onego Kazimierz у Dmiter Ban-
kowscy Bóg wic ieżeli żywi będą., co sze-
rzey AY relacy icneralskiey iest opisano у
dołożono. Tamże do komory kłódki po-
odbiiawszy AY yzbie, w sieniach у w ко-

morze niemało rzeczy gospodarskich stat-
ków żeliaznych, fant na osobliwym regest-
rzc spisanych, pobrali у porabowali у kliacz-
strokato, kosztuiąco złotych sześćdziesiąt
wzięli. Tegoż roku у dnia wyż mianowa-
nego ten dom pana Bazylego Bankowskie-
go zrabowawszy, у tym sie nie contento-
wawszy, przyiachawszy na grunt cerkiew-
ny pod plebanią żałuiącego swieszczenika.
zastawszy parobka orzącego, woły, bez da-
nia żadney namnieyszey przyczyny nie
słusznie gwałtownie złotych osmdziesiąt
koszluiące. zawzięli, parobka Martina zbili,
zmordowali kijmi obuchami 1'azy sinic
spuchło krwią'naciekle pozadawali, sier-
mięgę, siekierę, soszniki у inne drobiazgi
na złotych dwanaście у więcey zabrali y
na samych żaluiących wszytkich srogo od-
powiedź у pochwaikę uczynili, którą tako-
wą pochwalkę у odpowiedz też obżałowane
żydzi chcąc do skutku przywieść, gdy ża-
łuiący swieszczenik w tem roku dnia dwu-
dziestego ósmego Augusta szedł do Jego-
mości pana Hordziciewskiego po potrze-
bach swoich, gdzie żydówka postrzegszy
na imię Gotlimowa, wypadła s karczmy
Bowskiey z czeladzią у z bachurami ży-
dami, żałuiącego swieszczenika słowami
nieutsciwemi, honorowi kapłańskiemu bar-
zo dotkliwemi, lżyła, sromocila, głowniami
у kamieniami za nim protestującym cis-
kała. O co AYSzytko iako się wyżey pomie-
niło, chcąc żałujące z obżalowanemi w są-
dzie należytym prawnie czynić у szersza,
żałobę ustnie przełożyć, na ten czas dali te
protestacyo do xiąg grodu Brzesckiego ku
zapisaniu. При которомъ оповеданыо тутъ
;ке ставши очеішсто енералъ его коро-
левской милости иоеіюдъства ііерестсГі-
ского Янъ Шсршуііовііч'ь квитъ свой ре-
ляційный въ той же справе иризналъ въ
тые слова писаный: Ja ienerał iego kró-
lcwskiey mości woiewodztwa Brzesckiego
niżey na podpisie roki mey pomieniony
zeznawam tym moim relacynym kwitem,
iż w roku teraznieyszym tysiąc sześćset
osmdziesiątym, miesiąca Augusta trzydzie-
stego dnia byłem użyty od wielebnego iego
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mości oyca Aianazego Bankowskiego, swie-
szczenika cerkwie Żdzitowieckioy w woie-
wodztwie Brzesckim będącey у syna pana
Bazylego Bankowskiego у małżonki pani
Konstancyi Syrżewskiey z strono szlachto
na ten czas zemno będąco panami Janem
у Pawłem Olcbowskimi do maiętnosci Zdzi-
towiec, gdzie za przybyciem tam moim we
dworku pana Bazylego Bankowskiego wi-
działem na nim samym w głowie razy cię-
te szkodliwe, na samey małżonce razy si-
nic spuchło po wszytkim niema] ciele bar-
zo szkodliwe pozadawane; także Martina
parobka widziałem wtąż zbitego, na któ-
rym oglądałem razy sinie spuchłe po bo-
kach, ręku, plecach у wszytkim niemal
ciele pozadawane, co mienił sobie być stałe
w roku teraznieyszym tysiąc sześćset osm-
dziesiątym, in Anglisto, zabranie wolow,
koni у innych rzeczy od żydów Szmoyła
Wigdorowicza, synów Goflima, Dawida
Szmoyłowiezow, CJiawli Owszereiewicza у
okrwawienie cmentarzu przy cerkwie, eom
ia ienerał z strono szlachto widział po tra-
wie zckrwawienie. Przy tem ciż żałobliwe
osoby oj)owiadali, iż obżałowanc żydzi na
zdrowie protestuiących srogie odpowiedzi у
pochwałki czynią, у czynić nie przestaią,
konie, bydło, co sie im podoba zabieraią у
chcą. zabierać, więc co sie pokaże zabra-
nego, to wszytko czasu prawa w sądzie
należytym iako strona mieniła pokazano
procesem у documentami prawnemi dowie-
dziono będzie. W ktorcy sprawie ia iene-
rał będąc użytym, com widział у słyszał
na to daie te moią relatią s podpisem "ręki
mcy. Pisań we Zdzitoweaeh roku. miesiąca
у dnia wyż pomienionego. У того реля-
цішюго квиту ііодъішсь руки енерала
тыші словы: Jan Szerszunowicz ienerał
iego królewskiey mości woiewodztwa
Brzesckiego. Которое-лгь то оиоізедаш.е и
епсрал'ьское созънане есті> до кнпгъ
кгродъскихъ Верестейскнхъ пришіто и
записано.

Пзъ поточної"! кішпі Брсстссаго
JGSO годъ. Лз 7О!)8, л. 801—801.

гродсі:аго судч за

87.—1680 г. Декабря Ł
Жалоба студентовъ іезуитской Брестской кол-
легіи на обиды и побои, наносимые имъ

Брестскими евреями.

Żałowali у soleniter protestuiąc opowiadali
się icdimość panowie studenci collegyum
Brzesckiego Societatis Jesu, iako to iego-
mość pan Jędrzey Marciszcwski, iegomość
pan Paweł Dobroniski, iegomość pan Ka-
zimierz Drągowski у wszyscy ichmość pa-
nowie studenci przy tymże collegyum stu-
dia tractuiący na niezbożnych у niewier-
nych Jozcpha Rebedowicza Judo Welwil-
sza, Joweła Bycliowca, Mendela Prużanca
Ma{}rsa Wechtera, Salamona Szłomowicza
żydów starszych у cały kahał miasta iego
królewskiey mości Brześcia, iako iedno-
stayney rady у namowy będących, uczynku
niżey mianowanego princypałow, których
imiona у przezwiska są wiadome samym,
o to, iż obżalowani, nie pamiętaiąc na bo-
iaźń Bożą у srogość j)rawa pospolitego, iako
ci którzy zwykli zawsze na krew chrzesci-
anską czuwać, rożne studentom у rożnych
czasów wielkie nieznośne przykrości у ор-
pressyc, boie, comtempta tak sami przez
się iako. у subordynowanych swoich tumul-
ty czyniąc, niepoiednokrotnie żałobliwych
biiąc/ л уі-ządzali, co wszytko żałobliwi ich-
mość panowie studenci do tych czas, do
prawa się nie udaiąc, cierpliwie znosili; owo
zgoła obżałowani będąc w hardosci у swa-
А оН wielkiey zanurzeni, że żadnemu ich-
mosciom z wielką trudnością у z gospody
do szkół wyniść zawsze okazyie daią, za
żałuiącemi się uganiaią, kamieniami, ceg-
łami rniotaią, lecz obżałoAvani nie pohamo-
wawszy się w przedsięwzięciu swoim у nie
maiiic dosić na tym wszytkim, w roku te-
raznieyszym tysiąc sześćset osmdziesiątym,
miesiąca Deceinbra trzeciego dnia, sinieli
у ważyli się popełnić zbytek у swawolen-
stwo lekce sobie poważaiąc sądyy seymiki,
które constilucyaini seymowemi kożdego,
pod czas odprawuiących onych, zdrowie po-
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koiem prawa pospolitego surowic obwaro-
wano, poci czas sądzieniasię roczków Decemb-
rowych у seymiku, obierania na seym ich-
mosciow panów posłów, wzwysz mianowa-
nych żaluiąeych ni w czym niewinnych,
ani żadnem prawem nie przekonanych, ia-
ko iakich złocz3rncow у banitów do' szkoły
za paniętami idących, w rynku zasadzkę
uczyniwszy, poczęli bić, łapać, szarpać, iako
iacy zboycy z kiiami, drągami у rożnem
orężem do boiu należącein tumult у ga-
łas uczynili, nie mało paniąt dzieci szlachec-
kich poprzcstraszali, gdzie przed niemi
uchodząc w tym tumulcie wielkie szkody
ponieśli, czapki pozbiiali, suknie na onych
poszarpali, xsięgi należyte do szkół pogu-
bili у nie mało szkód poczynili, które cza-
su prawa na osobliwem regestrze pokazane
będą. W ktorcm tumulcie pana Jędrzeia
Marciszewskiego, insj)ektora syna iegomo-
sci pana Bielikowicza, stolnika Ezeczyckie-
go, ni o czym nie wiedzącego у ni w czym
nic winnego, w rynku złapawszy iako zło-
czyńcę iakiego tłukli, szarpali, po rynku
włócząc za włosy iako się im podobało tar-
gali, nogami deptali, oczy popodbiiali у nic
mało na ciele razów kiiami bitych, sinieli,
spuchlych pozadawali; na ostatek tym się
nic kontentuiąc do smrodliwego sklepu z
naygrawaniem się na kark, do prywatnego
więzienia swego wtrącili, tamże trzydzieści
czerwoirych złotych przy żałuiących na roż-
ne potrzeby od pana swego dane, przy onem
będące, zabrali, chustka turecka zlotem af-
towana, kosztująca parę tałerow bitych, w
tymże tumulcie zginęła; polym tegoż po-
micnionego pana Marciszewskiego do in-
szego sklepu, daleko bardziey "smrodliw-
szego у zimnego, wrzucili у przez niemały
czas w więzieniu trzymaiąc, wziąM'szy z
onego więzienia do synagogi swey л рго-
wadziwszy, słowami niepoczciwemi lżyli,
pięściami stursali, z wiary swięley kaiho-
lickiey wysmiewiska czynili, a nic dosyć
wszytimn na tym maiąc у na dalszy czas
tak żałobłiwego у wszytkich ichmosciow
panów studentów sroga, odpowiedz у ро-
chwalkę pozabiianiem na śmierć, gdzie ied-

no kolwick potkawszy, uczyniwszy, _ iego-
mosci pana Marciszewskiego wypuścili. O
co wszytko iako się wyżey pomieniło chcąc
żałobliwi ichmość prawnie czynić, dali ten
swoy żałosny proces do xiąg grodzkich
Brzesckich ku zapisaniu. Ja ienerał iego
królewskiey mości woiewodstwa Brzesckie-
go, niżey na podpisie ręki moiey pomie-
niony, zeznawam tym moim relacynym
kwitem, iż w roku leraznioyszym tysiąc
sześćset oemdziesiątem, miesiąca Decembra
czwartego dnia, z stroną z szlachtą panami
Janem у Pawłem Jaworowskicmi, z ktoremi
byłem użytym od iegomosci pana Andrzcia
Marciszewskiego, inspektora syna iegomosci
pana Bielikowicza, stolnika Rzeczyckiego у
wszytkich ichmosciow panów studentów
przy collegium Societatis Jesu Brzeskiem
studia traetuiących do szkół w mieście
Brześciu, tamże za i>rzybyciem moiem
uskarżali się przedemną ieiierałem у stro-
na, moią szlachtą Avszyscy ichmość pano-
wie studenci na niezbożnych у niewier-
nych żydów starszych у cały kaliał Brze-
ski o to, iż obżałowani rożne żałuiącym
wielkie nieznośne przykrości, oppressye,
boie, contempta tak sami przez się, iako у
subordynowanych swoich tumulty czyniąc,
nie poiednokrotnic żalobliwych biiąc, wy-
rza.dzaia., owo zgoła żałuiącym żadnemu z
gospody wyehilić się trudno; tamże widzia-
łem у oglądałem iegomosci pana Jędrzeia
Marciszewskiego, inspektora syna iegomosci
pana Bielikowicza, stolnika Rzeczyckiego,
oczy sinic, pozapuchałe, krwią ponaciekałe,
snadz pięściami popodbiianc, włosy z głowy
powyrywano, kontusz francuskiego sukna
nowy, kosztuiący złotych siedmdziesiąt
wniwecz ])oszarpali, pieca, boki pobito si-
nio spuchłe, krwią, ponacickane, snadz kiia-
mi, obuchami bite, także у na innych ich-
mosciacli widziałem kontusze na niwecz
poszarpane. Które to boie, poszarpanie su-
kien na żałujących, mianowali ichmość
żaluiącc być sobie stałe у zadane od nie-
wiernych żydów starszych' у całego kahalu
Brzesckiego, sposobem у na mieyscu z
processu opisanych, mianowali też у to
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ichmość, że у szkody nie mało przez obża-
łowanych żydów ponieśli, które czasu pra-
wa na osobliwym regestrze będą pokazane,
odpowiedź у pochwałkę na zdrowie żałuią-
cych uczynili у czynić nie przestaią. A
tak ia ienerał com widział у słyszał, to
wszytko na ten moy kwit spisawszy, z pod-
pisem ręki moiey у pieczęciami strony
szlachty na ten czas przy mnie będącey, ku
zapisaniu do xiąg grodzkich Brzeskich po-
dał. У тое реляціи подъиись руки ене-
рала ТЫМІІ словы: Jozeph Kazimierz Ріе-
trowiecki Bóbr, ienerał iego królewskiey
mości nadworny woiewodzstwa Brzesc-
kiego m. p.

Лзъ поточной книш Брестспаго гродскаго суда за
1G8O г., Xi 7098, л. 1149—4159.

68.—1680 г. Декабря 4
Жалоба еврейки Дынки Нахииовичевой на
учениковъ Брестской іезуитской коллегіи, ко-
торые якобы убили ея мужа и разграбили

имущество.

Płaczliwą у żałosną skargę przekłada-
iąc, opowiadanie czyniła pozostała sierota
wdowa у z dziećmi swoiemi sierotami nie-
boszczyka Jakuba Nachimowicza żonaDyn-
ka, także przy niey brat rodzony zabitego
nieboszczyka Chaim Nachimowicz żydzi
Brzescy, na ichmosciow panów Maniszew-
skiego, Kaspra Głęmbickiego, Adama Mro-
zowicza, Jozepha Małeckiego, Grzegorza
Horoszkowicza, Andrzeia Marciszewskiego
zakrystyanezyka, studentów eolleium ich-
mosciow oycow iezuitow Brzesckicli, o któ-
rych wzięli pewną wiadomość, samych pryn-
cipałow uczynku niżey mianowanego o to
у takowym sposobem, iż w roku terazniey-
szym 1680, miesiąca 9 bra ze dnia 28 na
dzień 29, w nocy, w same pierwospy, po-
mienieni ichmość obżałowani, nie pamię-
taiąc na boiazń Boża., srogość prawa po-
spolitego na takowych swawolnych ludzi w
constytucyiach у prawie pospolitym opisa-

nego, naszedszy mocno gwałtem, s kiiami,
na dwór iasnie wielmożnego iegomosci pa-
na Jana Karola Kopcia, kasztelana Trpc-
kiego, w którym nieboszczyk mieszkał,
wprzódy drzwi wybiwszy do sieni, a po-
tym у do izby wpadszy, obses nie maiąc
żadney okazy, tylko szczegulnie dla zdoby-
czy, wprzódy nieboszczyka żałuiącey męża
zastawszy siedzącego za stołem z żydami,
którzy, rachunki miedzy sobą swoie mieli,
kiiami w głowę uderzyli, od którego uder-
zenia, gdy na ziemie upadł, leżącego ok-
rutnie biiąc, morduiąc, pastwiąc się nad
nim tyranskie śmiertelne rany pozadawali,
a gdy żałuiąca męża swego ratowała, tedy
у oną, będącą pregnans, sfatygowali, które-
go za zabitego porzucili, a potym Leyzera
Szmoyłowicza, Azryela Mylnika, Maiera
Falkowicza żydów, którzy na ten czas byli,
tymiż kiiami także tyransko pokaleczyli у
rany szkodliwe pozadawali. Przy którym
takowym gwałtownym naysciu, co zastali
w yzbie pieniędzy gotowych, cyny, miedzi
szat, futer, czapek, odzienia białoglowskiego
na złotych kilka seth zabrawszy, odchodząc,
у na inszych żydów pocliwałki у odpowiedzi
na zdrowie zabiianiem у rabowaniem uczy-
nili. O które takowe gwałtowne nayscie,
bicie у zabicie, pozostała żałuiąca, zosta-
wiwszy dalszą melioratią tego processu, na
ten czas dała do xiąg ku zapisaniu, што
есть записано. При которолъ оповеданыо
ставъши очевисто еиералъ его королев-
ской милости воеводъетва Берестепского
квитъ свои реляційиый призналъ и ку
заиисаиыо до киигъ ісгродскихъ Бере-
стейских'і) Стапиславъ Ядевичъ подалъ
въ тыс слова писаный: Ja ienerał iego
królewskiey mości województwa Brze-
sekiego, niżey na pod])isic ręki mey mia-
nowany, zeznawam tym moim relacynym
kwitem, maia.c przy sobie stronę szlachtę
panów Jana у Andrzeia Terpilowskich za.
użyciem od Dymki Jakubowey Naehiino-
wiczowey zabitego męża swego żony у
Cliaima Nachimowicza, brata nieboszczy-
kowskiego, gdzie według prawa pos])olite,-
go ciało nieboszczykowskie na urzędzie
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grodzkim Brzesckim dnia trzeciego mie-
siąca Deeeinbra w tem roku 1680 prae-
zentowała, na którym oczy na wierzch wy-
pukłe, krwią naciekłe sinie. głowa wszyt-
ka zbita, guzy krwawe widziałem, które
bicie у zabicie mianowała być stałe za nay-
sciem gwałtownym na dwór iasnie wiel-
możnego icgomosci pana Jana Karola
Kopcia, kasztelana Trockiego, w nocy, przez
ichmosciow panów Maniszcwskiego, Kaspra
Głembipkiego, Adama Mrozowicza, Jozepha
Maleckiego, Grzegorza Horoszkowicza, An-
drzeia Marciszewskiego у zakrystyanczyka
studentów ichmoseiow oycow iezuitoA\r col-
leium Brzesckiego, przy tym taż żydówka
zabitego męża swego mianowała, że nie-
mało pieniędzy, rzeczy ruchomych zabrali
na złotych kilkaseth, sposobem у na mieyscu
w procesie mianowanym. A tak ia ieneral
com widział rany na zabitym у praezenty
ciała onego, daię ten moy rellacyny kwit
ku zapisaniu do xiąg urzędowych. Stani-
sław Jacewicz, ienerał iego królewskiey
mości woiewodztwa Brzesckiego.

1C80
Пзъ поточной книги Брсстскаго гродскаго cv та за
) г., Д'. 7008, л. 1.151-1152.

Ш 69.-1680 г. Декабря 8.

Заявленіе Брестскихъ евреевъ о несправед-
ливо взводимыхъ на нихъ учениками Брест-
ской іезуитской коллегіи обвиненіяхъ въ на-
несеній тяжкихъ побоевъ н которыгаъ изъ

учениковъ.

Reprotestowali у protestowali żydzi star-
si miasta iego królewskiey mości Brześcia
na ichmoseiow oycow iezuiiow Brześciach
takowym sposobem, iż ichmość od czasu
niemałego у zawsze często daiąc okazie do
wzruszenia pokoiu pospolitego, nie tylko
.gdzie podkawszy żydów biią, ale у na do-
my wednie у wnocy napadaiąc, rożne

exactie wyrządzaią. Jakoż у teraz świeżo
naszedszy w nocy, Jakuba Nachimowicza
у innych żydów zbili, skaleczyli, od któ-
rego zbicia Jakub Nachimowicz, nie mo-
gąc wytrwać, musiał umrzeć, co szerzey w
procesach zaniesionych opisano icst. Któ-
rzy ichmość, unikaiąc takiey swawoli swo-
iey, niesłusznym у pomownym procesem
swoim obwinili, iako maią wiadomość, ia-
koby z roskazania żydów starszych kahału
Brzesckiego pana Andrzcia Marciszewskie-
go studenta wprzódy porwawszy więzieniem
trapić, a potym biciem mieli у czerwono
złote pobrali, czego nigdy nie było у nie.
pokaże się, żeby który żyd miał uderzyć,
ale sie у tknąć do niego nie śmiał, co kol-
wiek iako mianuią w procesie swoim po-
mownym у nie- słusznie zaniesionym, za
wiadomością iegomosci pana namiesnika у
za wolą iasnie. wielmożnego iegomosci pana
starosty Brzesckiego było, iako w sobie
ienoralska rellacia opiewa. Chcąc tedy ży-
dzi starsi z niesłusznego obżałowania wy-
wieść się, dali ten reproces у proces do
xiąg grodzkich Brześciach ku zapisaniu.
Літо есть записано. При которомъ опо-
веданыо ставъіші на враде еиералъ его
королевской милости воеводъетва Бере-
стейского Іозефъ Бобръ квптъ свой ре-
ляційный пріглналъ її ку зашісаиыо до
кнпгъ кгродскихъ Берестеискихъ подалъ
въ тые слова писаный: Ja Jozeph Bóbr
ieneral iego królewskiey mości woiewod-
ztwa .Brzesckiego zeznawam tym moim rel-
lacynym kwitem, iż w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset h osmdziesiątym, niicsiąca
Deceinbra trzeciego dnia. maiąc przy sobie
strony szlachtę pana Andzcia Turskiego у
pana Samuela .laleckiego, z ktoremy za
użyciem od żydów starszych kahału Brzesc-
kiego do szkolnicy żydowskiey, gdzie sądy
onych odprawuią się, dla prezentowania
zabitego żyda Jakuba Nachimowicza przez
ichmoseiow panów studentów colleium
Brzesckiego, byłem, gdzie gdym przyszedł
do pomienioney szkolnicy, tamże przyszedł
у iegomość pan Andrzcy ^larciszewski, stu-
dent colleium Brzesckiego, tedy szkolnik
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iako mnie, tak"ytego pana Marciszewskie-
go na gorzałkę do arędy zaprosił, w kto-
rey mało co posiedziawszy wyszliśmy, któ-
rego dragonia iasnie wielmożnego iego-
mosci pana starosty Brzesckiego tego stu-
denta wzięli, chcący do więzienia prowa-
dzić; w tym czasie tegoż iegomosci pana
starosty sługa z dragonia przyszedszy, po-
micnioncgo pana Marciszewskiego wziowszy
do szkolnicy zaprowadzili do dalszey wia-
domości iegomosi; gdzie żydzi na ten czas
będąc, iako zwyezay onych, (ego wziętego do
szkolnicy nie powołali у przez iegomosci
pana namiesnika wielmożnego iegomosci
pana starosty, żeby gdzie indzicy zaprowa-
dzono upraszali, którego do sklepu aren-
downego zaprowadzono у tam pod wartą z
godzinę by wszy,-przez roskazanie iegomosci
pana namiesnika, żeby do koleium taż
warta zaprowadzili, gdzie żydzi patrząc na
to zdaleka, żaden do niego nie przystęm-
pował, ani się z miejsca ruszył, nie tylko
żeby mieli bić. A tak iaienerał przy czy-
mem był, widział у słyszał daię ten moy
kwit ku zapisaniu do xiąg urzędowych.
Pisań roku, miesiąca у dnia wysz pisane-
go. Jozeph Kazimierz Pietrowieckj Bóbr
ienerał iego królewskiey mości Avoiewodztwa
Brzesckiego nadworny, m. p.

Пзъ поточной Кинги Брестскаго
1GSO г., Л» 7098, л. 1107.

іродскаго суда за

№ 70.—168! г. Января 20.

Явка обязательства старшихъ еврейской
Минской синагоги давать изв стное коли-
чество воску и платить изв стную сумму
декегъ Петро-Павловскому въ Минск брат-

ству.

Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ осмьдесятъ первого,
месеца Геішара двадцатого дня.

На враде кгродъскомъ в замку госио-
дарскомъ Минскомъ, передо мною Мар-

тшюмъ Казішеромъ Володковичомъ, го-
родішчимъ и подстаростимъ іМинскимъ,
постановнвішісе очевнето жпды старщые
сішакгокгп Минское Калманъ Гнршевіічъ,
Израель Шмойловнчъ, Лейба Якубо-
вичъ, Давыдъ Нльяіиевичъ, Лейба Абра-
мовичъ, Зелпкъ Нахимовичъ, Нахпмъ
Вульфовичъ вси згодне и одностайне
признали лпстъ свой добровольный ве-
чисгыД, асекурацыйный запись, даный и
служачый ихъ милостямъ папомъ брацтву
духовтлюму и свецкому церкви светыхъ
Аиостолъ Петра и Павла Минской, на
речъ в немъ в середине ншкей выра.и;о-
иую, просечи, абы тотъ лнетъ доброволь-
ный асекурацыйный вечистый запис/ь, зо
всею в неыъ выражоною речью, за при-
знанемъ оиыхъ былъ до книгъ справъ
вечистыхъ кгродъекихъ Минъскнхъ при-
нять и уішсант,, который уписуючи у
книги слово до слова такъ се въ собе
маетъ: My Kałman Hirszewicz, Jzrael
Szmoyłowicz, Leyba Jakubowicz, Dawyd
Jllaszewicz, Leyba Abramowicz, Zelik Ńa-
chiinowicz^ Nachiin Wulfowicz żydzi starsi
synagogi Minskiey iedna za druga, osoby
nie tylko teiaz wyrażonych, ale у po nas
na potomne czasy następujących succes-
sorow żydów starszych synagogi Minskiey
ręczne, poczytaiąc у obowia.zuiâ c się, czy-
niemy wiadomo у zcznawamy tym naszym
listem dobrowolnym, wieczystym, assecu-
racynym zapisem, komu by o tym teraz у
napolym będ;icego wieku ludziom wiedzieć
należało, iż co szlachetny pan Andrzey
Maślanka, mieszczanin у kupiec miasta iego
królewskiey mości Mińskiego, upatruiąc,
aby chwała najwyższego Pana iako nale--
piey krzewić si<; mogła у żeby wieczneini
czasy do cerkwi świętych Piotra у Pawła
Apostołów w Mińsku będącey, pewna każ-
doroczna dochodziła (juota, takowy wyna-
lazł sposób, ponieważ my wyżey wyrażone
osoby żydzi starsi synagogi Minskiey na
potrzebę całego kahahi, alias szkoły naszcy
żydowskicy, będn.c pilno ])0<rzebnemi sum-
my pieniędzy, wzeliśmy, pożyczyli у do
rak naszych gotowey rękodayney sunmiy
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pieniędzy bez żadnego braku w pań-
stwach iego krolewskiey mości idącey, zło-
tych pięcseth polskich u tegoż szlachet-
nego pana Andrzeia Maślanki odebrali pew-
ną wicczncmi czasy od tcy snmmy do-
roczną sposobem niżey wyrażonym postą-
piwszy ąuotę, tedy po takowym odebraniu
у odliczeniu złotych piąciuseth, nie iuż rok
do oddania у wypłacenia determinowany,
ale tenże szlachetny pan Maślanka wiecz-
nemi czasy na affektacyią nasza, у asseku-
ratyią pod zarękami uczynioną, że w każdy
rok tak my, iako у po nas następuiące
sukcessorowie na potomne czasy quote do
teyże cerkwie podług niżey specifikowaney
ordinatij spelna dawać mamy, też summę
na szkołę naszą у całą synagogę Mińska,
wniósł у zapisał, jakoż mamy у powinni
będziemy у wszylkim ichmosciom panom
bractwu duchownemu у świeckiemu cerk-
wie pomienioney, pod zaręką piąciu setli
złotych polskich obliguiemy, iż począwszy
od roku teraznieyszcgo tysiąc sześćscth
osmdziesiąt pierwszego dwoma ratami, to j
iest, przed wielka, nocą ruska, podług sta- i
rego kalędarza w niedziel dwie, na świece j
do cerkwi wosku funtów dwanaście у zło-
tych trzy gotowemi pieniędzmi na robienie
tych że świec; a drugą ratę przed Bożym
narodzeniem ruskim także dwoma niedzie-
lami funtów dwanaście wosku у złotych
trzy pieniędzmi dawać do monastyra świę-
tych Piotra у Pawła Apostołów, do rąk
przewielebnego w Bogu iegomosci oyca
starszego, abo namiestnika iegomosci, my
sami у sukcessorowie nasi, poty, póki
naszey w Mińsku szkoły у synagogi sta-
wać będzie, pod takąż zaręką, mamy, maią
у powinni będziemy wiecznemi czasy, żad-
nego roku у rat specyfikowanych nie po-
chybiaiąc; osobliwie od teyże summy pią-
ciu set 'złotych samemu panu Andrzejowi
Maślance w każdy rok gotowemi pieniędz-
mi (ехсеріо wysz rzeczoney ordinatiy) zło-
tych dwadzieścia do długiego pożycia iego-
mosci płacić powinniśmy, to iest w dzień Bo-
żego narodzenia święta ruskiego, a po długim
życiu iegomosci, komu ta quota złotych dwa-

dzieścia legowana będzie, także bez wszelkie-
go omieszkania, co rok wiecznemi czasy pod
zaręką, przez nas у sukcessorow naszych pła-
cona być ma. A ieżelibyśmy sami, bądź
sukcessorowie nasi tak tey legacyi pomie-
nioney do cerkwie naznaczoney, w którym
kolwiek roku płacić pochybili, abo tych
dwudziestu złotych samemu panu Maślan-
ce excipowanych, abo komu iegomoscią
legowano będzie nic wypłacili, tedy zaręki,
iako ważność summy wynosi, bez wszelkicy
exceptiey płacić mamy у powinni będziemy,
to iednak waruiąc, strzeż Boże impetityi
iakiey postronnego nieprzyjaciela, dla któ-
rego z Mińska uchodzić by przyszło, tedy
powróciwszy znowu do Mińska za tak wiele
lat, iak wiele liostilitas trwać będzie, w
iednym roku cj.uotę wyżcy pomienioną ra-
zem zapłacić powinni będziemy, iednak
summa złotych pięcseth nic naruszenie
wiecznemi czasy na szkole naszey żydow-
skiey zostawać ma у quota za nią wyra-
żona dochodzić powinna. A za tym imjuan-
tum byśmy w czym kolwiek ien nasz wie-
czysty dobrowolny naruszyli'zapis, abo suk-
cessorowie nasi żydzi starsi synagogi Min-
skiey w potomne czasy podług obowiązku
tego quoty pomienioney dawać zaniedbali,
daiemy tedy moc у wolność nas samych,
a po nas następuiących sukcessorow na-
szych ichmosciom panom bractwu duchow-
nemu у świeckiemu pozwać rokiem zawi-
tym do urzędu zanikowego Mińskiego, bądź
przed samego wielmożnego iegomosci pana
starostę Mińskiego, bądź iegomosci pana
namiesnika iegomosci teraz у na potym
będących, gdzie za pierwszym "ku prawu
terminem, iako na roku zawitym stanąwszy,
my, lub sukcessorowie nasi, nic temu nie
contradicuiąc dobrowolnemu zapisowi ex
інше zaręki zapłacić у we wszytkim bez
żadney przysięgi dosyć czynić powinni bę-
dziemy. A ichmosć urząd zamkowy za na-
ruszeniem przez nas w czym kolwiek tego
zapisu, na żadne nie oglądaiąc sie zacho-
dzące схсерсус, libertatie, listy zaręczne,
lub żelazne iego królewskiey mości pana
naszego miłościwego, zaręki wskazawszy

15
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na szkole naszey żydowskiey, dla ldorey
potrzeby pomicnionn zasięgiiśmy summę у
na samych osobach żydów starszych syna-
gogi Minskiey teraz у na potym będących,
mocną, a nie odwłoezną-wolen у mocen
będzie uczynić odprawę. Na co dla lepszcy
л іагу у pewności ten nasz list dobrowolny
wieczysty assekuracyny zapis s podpisem
rąk naszych po hebreysku podpisanych у
'z podpisami rąk iehmosciow panów picczę-
tarzow daliśmy ichmoseiom panom bractwu
duchownemu у świeckiemu, cerkwi świę-
tych Piotra у Pawła apostołów, monasiyra
Minskego, a dla mocniejszego аіопі у na
urzędzie iego królewskiey mości zamku
Mińskiego, do którego należemy sądu przy-
znawamy. Pisań vc .Mińsku, roku tysiąc
szeseseth ósmdziesiąi pierwszego, miesiąca
January osmuastego dnia. У того листу
добровольного вечыстого асекурацыппого
запису щш иечатяхъ подппсы рукъ жы-
довъ старъшыхъ школы Минской ішсь-
момъ гебрепскпмъ, a польскимъ языкомъ
тлумачачы въ тые слова: Kalman Ilirsze-
wicz, Jzrael Szmoyłowiez, Leyba Jakubo-
wicz. Dawyd Jllaszowicz, Leyba Abramo-
wicz, 'Zelik Nachimowicz, Kachim Wulfo-
л ісг. Другий подпись ихъ милостей на-
новъ нечатаровъ в тые слова: Ustnie
pr.oszony od całe у synagogi Minskiey ріс-
ezętarz Jan Markjewicz namiestnik Miński.
Za ustną у oczewislą proźbą do tego ' za-
pisu 0(1 wszylkiey • synagogi szkoły Min-
skiey rękę moią podpisuię Jan Kazimierz-
Stregocki, ponamiestnik weiewodstwa JMIII-
skiego. Proszony oczewisto do tego zapisu
od caley synagogi Mihskiey picczętarz Jan
'Mikolay Komanowiez mann propria. Ko-
тоі7ый~же тртъ листъ добровольныйv ве-
чыстый асед;урацыйш»ій записі, за нокла-
данемъ и нрызпанемъ презъ вышъ речо-
ныхъ ;кыдовъ старъшыхъ школы жыдовъ-
ское Мипъское есть до кпигь сиравъ
кгродскнхъ' ЛІпнъскихъ вечыстыхъ при-
нять и уписанъ.

Изъ актовой книги Минскаго іродсиаго суда за 1G81
годъ, .\2 11787, л. 1520—1523.

1 71.—1881 г. Ноября 1.
Трибунальный деярэтъ, присумідающігі еврэезъ
Іекицу р зника, Лейбу Израилевича и Шглойлу
злотника къ сомненью и уплат двенадцати
тысячъ ОСЬГУІИСОТЪ четырехъ золотыхъ и
двадцати грошей польскихъ за покрангу цер-
ноБнсй утвари и драгоц нностей изъ Циы-

ковоііаго костела.

! Року тисеча иіестсоть оснмдесятт.
! первого месеца Иоябра третего дня.
j Б справе в Богу велебъного его мп-
| лости ксенъдза Самуеля Казпмера Юд-
j ковского, каноника и кустоша Смолепъ-

ского, нлебапа Димковъского. з урадомъ
ісгрддскимъ ]-Іо_вгородскимъ, мелочи о не

^ТрІівъный 'суд'іГ її з ясїїїГосвецопымъ
""кпожатемъ его мТілостыо папомъ Лудо-
впкомъ к.у])ъфіірштом'ь Браігьдебурскимъ,
взглядомъ старінеііъства малъжепского, на-
ші малжонкою, зась его МИЛОСТИ ясне
освецоііою кнежъпою єн милостью наші
Каролиною Людовпкою Радиішловною,
коніоіпаїгькоіо великого кпязетва JIIITOB-
ского, куръфиръіитовою киенаїою Браиде-
бу[)Сі:ою, аъ докладом!» ясне осиедоиыхъ
кне;катт» ихъ милостей паповъ Станисла-
ва, маръшалкаі»елиь'ого князтва .Інтовско-
го и Доминика Миколая, подкаицлерого
великого князтва ..'[птовского, Радивн-
ловъ, туделгь п ихъ милостями папы Ка-
зимеромтЛілокоцкимъ столышкомъ Илоц-
кимъ. Станнслаг.омъ Иезабитовъскішъ под-
чаіппмъ Ііалпскпмъ и Беспезняіюмъ Се.ть-
ішцкпмъ іюдчашпмъ Бускимъ, яко еко-
номами добръ поменепое кпежпы ей^їп-
лостп, его мплостю наномъ- Апдреемъ
Дереасомъ, державною Копильскпмъ, о
не учшіепье презъ их-!, милостей пановъ
економові, жндовъ Слуцкихъ її Кошіль-
екнхъ справедливости. А з жилами Слуц-
кими, мяповнте: Даішдомъ Шмерълоіо
11атаномт.Славкою,і\Іов'ыпоюКгр.ушшом'ь,
Нцпкомъ Ро))ъделевичомъ и ШмоГілою
Злогыіикомъ Слудипмъ, также ст. жидами
Ічопіільскпмн Іекидою рез'ьнпкомъ и Лей-
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бою Израелевичомъ, арепъдаромъ Коіідль-
скимъ, самыми ирішъцьшаламд, яко сто-
роною ку прпслуханыо тое справы, за
двома позвы въ тотт. ;ке врадъ, стороны
іюдмовспя презъ жидовъ Дпмковскпхъ'н
Коппльскпхъз ізакріїстіяда костела Дпмъ-
ковъского, Яна. Грлштькевпча Бурълая и
презъ. него'' тц.ібрадья злодейскдмъ сдо-
ейбогяъ дгчкпдомъ иомепеиымъ выданья
серебра, костельного, иешмипъе мопъ-
етранціїї, крпжа, ламдъ, табличокъ и за-
проважепья того сребра презъ тыхъ жи-
довт. Днмковскнхъ и Копнльскпхъ до
Слудка. и за ведомостью старшдхъ жи-
довъ презъ объжаловапого ІІІмойлу, з.тотъ-
ппка Слуцкого, одою спуіцепье и ето-
иепье. тудожъ иеставепья се презъ тыхъ
жидовъ Слуцкихъ и Коппльекпхъ до слу-
хаиііЯ копъфесеатъ въ Дпмъкоішчахъ падъ
домененымъ закрпстішюмъ Димъковъ-
скпмъ отъпраіювапыхъ, (а по загожепыо
тое справы только з особъ жпдовъ Дим-
ковт.ск'дхъ), о решъту шкоды костельное,
о што сальва до жидовъ Слудкихъ и Ко-
шільскихъ сеть захована, мяновите: оти-
сечу триста деветдесятъ пять золотыхъ и
грошей двадцать иольскихъ, при томъ до-
хоженыі двохт. рублен грошей за не учи-
иепі.е справедливости и о вину прииа-
ручъдуго, то есть, о доесть тисечей золо-

ТЫХТ. ПОЛЬСКИХЪ, ВЪ ЧОМЪ ЖІІДЪ КОІІІІЛЬ-

екііі Іекпца его милости папу Дереасу
прііиоручоныіі былъ, затымъ о вины нрав-
ные п шкоды. Объмову отъ посланца объ-
ікаловадыхъ жидовъ па имя Павъла Бпе-
впча, з справами и оборонами нравъпымн
до тое справы посланого, заслоняючи се
хоробою в справе крнмішалышіі кос-тель-
пой и о свептоіфатство-аіггуючоіг, в ко-
торой нерт.содалптеръ сгавать иотрсіба, не
слушне поданую, пршіялъ и'не наказу-
ючи самымъ нлідамъ персопалитертГ ста-
вать, тую справу до прпшълыхърочковъ
па зволокусираведлнвосьтп спетое отъло-
ІКІІЛЪ, затымъ до зпесепя и скасовапя того
Декрету, а до прппятъя о то все тутъ у
СУДУ нашого скуточное ]іоснравы, о шко-
Ды и ішны нравные за декретомъ и отъ-

кладомт. пашимъ. Ижъ нхъ милости вен
верху меиеиые иозвапые особы а особливе
лаідзи, но зажнваныхъ тутъ у суду на-
шого черезъ. се.бе дділядіяхъ, теперь до
отъказу въ самой речи- лісродъ нами д,о
права не./етапоішли, про то мы судъ пхт.

"милостей вснх'т» иозваныхъ-особъ и объ-
жаловапыхъ'. ;кддов'ь; яко права депо-
слудгьдыхъ в року завитом'ь да уиад,ъ в
речи здаемъ. тотт. декретъ^т>раду кгрод-
ского Новгородского, въ дате сего року

• тисеча шестьсотъ осмьд(м-ятъ перъвого,
месеца .Сепь'пібра десятого дня, бачечи
быть не слушъие и непрар.ік1 з убліду.ччїь-
емъ сдраведліпюстії свеі с и :;, крпвьдою
ко(.тела Бо;;;ого. фе])Оваі:ыІ!. подт.доспу-;,
п касуемъ. А в сау;01 справе депеважъ
CC ТО С ДрОДуі.'Ту НЛ НГіИІОТСНЪТаеГОМІІ-

ло(:ътп к'сен'ьдза длебапа Дымковъского.
тудежъ с̂л. кошііесаты вьг.!-:еп медедод и
з ШІЪІПЫХЪ і:о: ы;ых'ь перодъ памп до
кладаныхъ и продуковапыхъ док'умеиъ-
товъ. нроцесовъ, реляцій. декретовъ и
велю доводовъ, вндоме на. тыхт. объвн-
непыхъ жіідахъ Коппльекпхъ з намовы
жидоігь старшпхъ С-луг̂ ліх'ь і-велгьтоіфад,-
стг.о, а затымъ образа самого Бога и уйма
хвалы Божон, a ісрдр.ъда несносная ко-
стельная досъкодале и д,оводъне показала,
зачимъ мы судъ при тыхъ вспхъ аллек-
говапыхъ до вода хъ и розныхъ велю доку-
монътахъ, подле добровольного взятья
самому его милости ксендзу Самуелю Юд-'
ковъекому, канонику и кустошу Смолепъ-
скому, нлебапу Дымъковъскому. з слу-
гами костела Дымковского само четверъ-
тому, а мяновнте его милости ксеіп>дзу
нлебапу Димъковъскому па томъ" яко
нравъдпвс за. окрадснье.мъ костела Дпмъ-
копъекого з иамовы :кддовъ Слуцкпхъ
черезъ жидовъ Коішльскихъ, кромъ за-
гожоігн, з. волею и ведомостью его милости
ксепъдза опекуна Бплспского, яко тежъ
и в 1х)зе зошълого ясне вельмои;ъного
его милости панаііолубинского маршалъка
великого іпіязства Литовъсі;ого, отъ жп-
довъ Дымъкопскихъ сталого, костелі» Во-
;і;ій въ Дымковпчахъ въ нокраденыо се-
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ребра костельного на тпсечу триста де-
ветъдесятъ пять золотыхъ и грошей двадъ-
цать польскнхъ, решъту шкоды ноноситъ,
и на томъ яко правъдцве с тыхъ жидовъ
"Слуцкихъ и Копильскихъ за прошеньемъ
справедливости у ихъ милостей иановъ
екъкономовъ добръ кнежпы ее милости
конюшанъки великого княъства Днтовъ-

'ского, . куръфпръштовой жадной справед-
ливости не учинили, такъже и натомъ,
яко объ;калованый жндъ Копильскій Іе-
кица резникъ его милосътн пану Дереасу

• деръжавцы Коішльскому, _ііршіаручоный
былъ и его милость тою иаруку иринялъ;
а слугамъ костелыіымъ на томъ яко
правъдивежидыКопильскіе мяновите Іе-
"кица резникъ, Лейба Израелевичъ, аренъ-
даръ Коішльскій, з намовы вспхъ жидовъ
старъишхъ Слуцкихъ, закристіяна костель-
ного Дымковского Яна Гршігькевича
Бурълая ііодъмовивъши, презъ пего зло-
дейскимъ снособомъ сребро костельное,
мяновите монстранцію, крижъ, ламъиы и
табличъкн, выбравъши тое сребро до
Слуцка завезли и тамъ, за ведомостью
старшихъ жидовъ Слуцкихъ, презъ объ-
жалованого жыда Шмойлу, злотъшіка
Слуцъкого, оное спустили и стопили п.
на свой пожігіокъ оберънули, и на томъ,
яко правъдиве в томъ покраденыо че]) езъ
менованыхъ жидовъ Копильскихъ тотъ
костелъ Божій решъты шкоды' на тисочу
триста девстдесять пять золотыхъ и гро-
шей двадцать польскихъ-поносить, при-
сегу всказуемъ, которую меноваиый его
милость ксендзъ илебанъ Цымковскій и
з слугами костельными, за поданьемъ объ-
жалованымъ всимъ особомъ до ел уханья
и веденья оной о семъ декрете - нашомъ
в чотырохъ неделяхъ объвещеня, тутъ пе-
редъ нами судомъ в Минску выконати
маетъ. А но таковой присезе мы судъ до
выразного права посполитого, конституцій
сеймовыхъ, самое слушности, сиравед-
ливосьти светой стосуючнее, такъ за не
учиненьс ,черезъ ихъ милостей иановъ
економовъ добръ кнежъны ей милости''
Радивиловны кошошанъки великого княз-

ства Литовского, Куръфиръштовое Бранъ-
дебуръекое, съ лшдовъ выжъмененыхъ.:
Копильскихъ и Слзгцкихъ справедливости
два рубли грошей на тыхже ихъ мило-
стяхъ панахъ ' економахъ; вины припа-
ручънои десеть- тисечей золотыхъ поль-
скихъ на его милости пану Дереасу, дер-
/Кавцы Копильскомъ, и на 'всякихъ доб-
рахъ нхъ милостей,-а забраиое и покра-
деное ирезъ жидовъ Копильскпхъ спо-
собомъ вышыененымъ костела Дымков-
ского сребро на. тисечу триста деветъ-
десять пять золотыхъ и грошей двадцать
польскихъ, водлс права совнто два тисеча
семьсотъ деветъдесятъ и одинъ золотый и
грошей десеть нольскихъ, всего сумою з
уписнымъ и паметпымъ намъ данымъ два-
патцать тпеечеп оемьсотъ чотырн золо-
тыхъ и грошей двадцать польскнхъ на позва-
ныхъ венхъ особахъ, а меновите на жи-
дахъ Слуцкихъ и Копильскихъ, на всякпхъ
добрахъ пхъ леікачихъ, рухомыхъ сумахъ
пенежныхъ, заставахъ, гандляхъ, арендахъ,
домахъ, крамахъ, товарахъ, где кольвекъ
будучихгь, з вольнымъ ихъ школъ Слуц-
кое и Копильское печенътованьемъ, та-
кожъ з вольнымъ ихъ самыхъ па яръ-
маркахъ, торъгахъ и по местечъкахъ всихъ
грабеньемъ и до вензеня браньемъ и
добръ оныхъ арештованьемъ; а забегаючп
тому, абы таковые явные^сваволенства и
свентокрадства отъ людей на злый учи-
нокъ розпасаныхъ, а меновнте отъ тако-
выхъ неверъныхъ, Богу самому объмеръз-
лыхъ, а иа хвалу его светую и руину
оное торъгаючихес особъ не деяли, та-
ко;къ абы кожъдый явъный злочипца че-
резъ справедливость светую каранье за
свой злый учинокъ отыіосилъ,._а маестатъ
Бонам абы ирезъ таковые опросные учин-
ки объражопый не бывалъ, упатруючи то
прсречоныхъ жидовъ Іекпцу резника,
Лейбу Израелевича, арендара Коииль-
ского и Шмойлу злотъника, жида Слуц-
кого, яко явъныхъ злочинцовъ и иринъ-
циііаловъ самыхъ, на горло, живо огыіемъ .
спаленемъ, а жечсе до права ікі стано-
вили, тогды на выволанье и на лапаньо
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въ Богу вёлебъпому ксенъдзу Самуелу
Казимеру Іодковскому канонику її кусто-
шу Смоленскому, плебану. Дымковскому
всказуемъ, а яко на одеръжапье того вы-
воланья до его Еороледской милости пана
нашого милостивого,. такъ и на учиненъ.еч

надъ ііреречоньїми'жігда'ми самыми пршіъ-
цшіаламп її злОчшгьцами черезъ мпстра
.екзокуціп до врадовъ кгродскихъ всякихъ
тыхъ поветовъ, подъ которыми бысе вы-
жей менованые жндзп, сами злочипъцы
иостнгънєни быть мели, отъсылаемъ. А
за суму вышмененую, отт> насъ суду вика-
заную дванадъцать тисечей осмъсотъ чо-
тыри золотыхъ и грошей дватъцать поль-
скнхъ на всихъ выражоныхъ добрахъ объ-
жалованыхъ всихъ особъ до отънравы
иорядкомъ правнымъ черезъ дворянина
его королевской милости томужъ жалоб-
лнвому акторови приходить вольность
зос/гавуемъ. \

Изъ книш Главы. Лнтовск. Трибунала за № 270, л.
482-485. -• . •
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Трибунальний декретъ, присуждающій жида
Илію Мойжешовича къ уплат тысячи семи-
сотъ двухъ копъ грошей литовскихъ за ис-
ходатайствованіе для себя у короля заруч-
ныхъ грамотъ и присвоеніе себ черезъ то

равноправности съ польской шляхтой.

Року тисеча шестьсоть оемдесятъ
первого месеца Ноебра семого дня.

В справе вельможъного его милости
пана Самуеля Гсронима Котла—маршал-
ка повету Ошменского, з невернымъ жн-
домъ Еліяшомъ Мойжешевичомъ^ на сесъ
част» въ месте Биленъскомъ мешкаючимъ,
за позъвомъ очевисто в руки оному по-
данымъ о неслушное и безъ правъное
черезъ того жыда, a ішдъ тытуломъ оно-
го всихъ жыдовъ подданъетва и юрис-
дикъции нановъ своихъ, мимо право ста-

тутовое и констытуціе сеймовые, выла-
мованье се и зе станомъ народу шляхецъ-
кого в праве посиолитомъ ровъности со-
бе стелючи, схадзокъ прнватныхъ нароз-
ныхъ мейсцахъ-на бунътованье се и скла-
данокъ ~пенел;ъныхъ на опресію стану
шляхецкого чішенъе,- о неслушъііое че-
резъ- тогоікъ жыда помовное и • ущипли-
во є иа. жалуючого "до книгъ кгродскпхъ
Биленскихъ в -року теиерещнемъ тисеча
шестьсотъ осмъдесятъ первомъ,, месеца
Апреля шостого дня, уникаючи злыхт.
своихъ ностуиъковъ, которые - в народе
жидовъекомъ протпво костіолови Божому'
Хрестіянъскому, яко од неиріятель го-
ловныхъ хрестіянъскпхъ, не разъ показу-
ютъ се, яко то светокраства, чародейства,
иевішъное крвп хрестіанъскихъ детей
розлеванье, кривоиріісяства и инъные
тылъ иодобъпые учішъки, занесеньс про-
тестацій, ;ке якобы жалуючій жыдовку
Ганделю Абърагамовую за ее чародей-
скіе дела, которые за донесеиьемъ ;калу-
ючому одъ розъныхъ особъ скаркги п
даньемъ ведомосътп, ;ке великіе кривды
черезъ дело чародейское розънымъ осо-
бомъ чинила, явне се показало и о здо-
ровье самого его милости пана маршалъ-
ка' Ошменского старала, з засажоными
ихъ милости паны пріятели, водъле права
статутового и права заставного зошълого
зъ сего света ясие освецоного кнежатп
его милости пана Радзивила—подъканц-
лерого и гетмана полыюго великого княз-
тва Литовского :калуючому на маетность
Сморкгойне, в повете Ошъменскомъ ле-
;качого, в иевной суме заведеную даного,
которымъ правомъ княжа его милость
панъ подканцлерій варовалъ, инсъ подда-
ныхъ Сморкгойнъскихъ водле выступъку
Оы и на' гарл вольно карать, где и тая
жыдовка в инвентару ікалуючому подана
естъ, осудивши водле права покарана зо-
стала, при томъ о неслушное черезъ то-
гожъ жыда Еліаша Мойжешовича;, мимо
право посполитое статутовое одъ его ми-
лости пана іМарціяна Полыюго—старосты
Ошъмонъского, нротиво жалуючому, а
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чсрезъ другпхъ жыдовъ, якобы старшпхъ
сынакгогн Сморкгойнское, съ канцелярііі
ого королевское милости лпстовъ заруч-
ныхъ, которые только ме кй людьми на-
роду шляхецкого, а но жыдомъ и нодда-
нымъ ііротнво шлихты и папомъ влас-
нымъ иошпгыш быть, выданью, адъ мале
парата иротиво праву в волю пунктах!,
выпесенье, особъливо о поел уши оо чсрезъ
тогожъ позваного жыда. мимо право ста-
тутовоо и конституціє сеймовые, но акъ-
тора, затымъ неслушпымъ ущиплнвымъ
урощонымъ процесомъ мандату па судт>
его королевское милости сеймовый выис-
сенье и ирезъ оный руйнуючи нрава,
коііъстптуціе сеймовые и веяную воль-
ность шляхецкую, одгь папяспепішіхъ ихт.
милости королсвъ Иольскпхъ и кияжатъ
великого князтва Литовского падаиыхъ,
ііопріісежоиыхъ и добре уфундовапыхъ.
систра fjiopijMo вызвана, а затымъ в пены
нравные в конъетптуціяхъ ееіімовыхъ и
нраве статутовомъ выразъпыхъ нопад-
ненье, я ко тоды до положенья ку скасо-
ваныо полоненого ущипливого . процесу
лпстовъ' заручпыхъ и того мандату, такъ
водле конституцій еешювыхъ до вска-
занья пеиъ, о шкоды и вины правные.
Ижъ тотъ жыдъ Еліяшъ Мойжешовичъ,
а нодъ тытуломъ оного и другіе\жыды,
будучи о то позвапымп, передъ нами до
права но становили, про то мы судъ-оныхъ
яко нрава иеиослушпыхъ в -року, завптомъ
на упа;і,ъ ігь речи здаёмъ; а затымъ ио-
неважъ се то зъ продукту патрона сто-
роны новодовое видоме показало, /-ко тотъ
обжалованы!! жыдъ, а подъ тытуломъ оного
вен жидзи коііъіірішцішалове оного, яко
процеса ущшгьливые неслушне поураща-
ли, листы заручъиые и ' мандаты надъ
право скстра форумт, по актора ку зру-
инованыо иравъи вольностей вспхъшля-
хецкихъ вынесли, нрезъ што в вины нрав-
ные попадли; зачимъ мы судъ водле пра-
ва статутового и конституцій сеймовыхъ
и водлугъ домовяпья стороны, яко иро-
цесъ до кпшъ ];гродсі;пхъ Внленскихъ
датою вышъ специфнкованого доиесеиый,

такъ лпетъ заручньш отъ ого милости па-
на старосты Ошмепского выносопын і»-
сполъ и зъ вынесепымъ и акъторовъ не-
слушне па сопмъ систра форріъ пода-
нымъ мандатом!., ово зкгола зо ВСІІМЪ
яковымъ кольвекъ іірозъ поменоиыхъ ;кы-
довъ и о што кольвекъ до даты cero де-
крету нашого па его милости пана Котъла
маршалъка Ошменского, уі-оіцопымъ про-
цедоромъ права и опнсанымн въ ппхъ
жалобами, •претеігьеіямп снмъ декретомъ
ііапшмъ касуемъ, ого милости папа мар-
шалгы;а Ошменского самого и добра его
милости одъ таковыхъ ікалобъ и акцій,
послушно уіюіцоныхъ, вочъпо волънымп
чішпмъ, варуючи то симъ декретомъ па-
шпмъ, ;ко тые ;калобы и вси документа
и с нроцедеромъ ирезъ помепепыхъ жы-
довъ, любъ тежъ въ особе оныхъ презъ
кого кольвекъ урощопые, яко вжо скасо-
вапые, нигде у жадного суду и права и
па жаддюмъ мейсцу валіору п моцы меть
не могутъ, и его милость напъ марша-
локъ Ошъмопскіп па оные нигде никому
сиравовати со но маоть и иепоіншоіп»
будотъ, при томъ за иеслушпоо тымъ
мапдатомъ на сеймъ везванье, водле права
статутового, артыкулу чотырпадъцатого,
з розделу первого, копъ сто водле кон-
ституцій року тисоча нятьсотъ осмъдосятъ
девятого конъ двесте, водлугъ конститу-
цій року тпееча шостьсотъ тридцать осмо-
го, тисечу ісоиъ, при томъ за шкоды под-
нятые чотириста коиъ, а зъ уппепымъ и
памстііымъ иамъ дапьіиъ, всего сумою ти-
сочу семьсотт. н две копе грошей Литои-
скихъ на номененомъ ;кыду Еліяпіу ilofi-
жешовпчу и па всякнх'ь добрахъ его ру-
хомыхъ, сумах'ь пенежныхъ, гдокольвокъ
будучнхъ, а в недостатку оныхъ и на са-
мой особе его, ого милости папу Котлу—
маршалку Ошъменскому, веказуемъ и на
одправу за тотъ всказъ до врадовъ вся-
кихъ, нодъ которыми однокольвепъ добра
того жыда покажуть,се, альбо онъ самъ
ііостіігиеиый будетъ, залоипшиш на сиро-
тиніюго трояі;іе заруки, одсылаомт», а за-
тым'ь право застанъиое на маетность.
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Оморкгошіс, одъ кііежати его милости
пана нодканцлерого великого кпязтва Ли-
товского, яко слушъное н правіше, воет,-
полъ съ поессіеіо и иішенътаромъ, ту-
дежъ декреті, тотъ, которылъ выжъ по-
мепепая Гепдсля Якубовая Абърамовая
за чародеііекіс дела водъле права и спра-
вед'ьлнвостн светой осужепа и правію
коїії.вішковапа есть, яко слушне її правъ-
ііе феровапып, г, конътроверсіс декърету
нашого ширен выражопый во всихъиунък-
тахъ и наракграфахъ пе нарушне утвер-
жаемъ и при моды заховуєш,.

l\?.i кц:іп: ГЛП!І:!. ЛПЇОЕСІ;. Трибунала за. .1(58.1 годъ.
Ді 270 Г і 2

кц:іп: ГЛП!І:!. ЛПЇОЕСІ;. Трибунала
л. Г) і 2.
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Заявленіе возкаго о количестз товаровъ и
денегъ, отнятыхъ на ярглари въ І Іир
Брестскими евреями у Гтінокихъ ІКЄ езреевъ.

Лета отъ нарожсня Сына Божого тіі-
сеча шеетьсотъ осемьдесятъ первого, • ме-
сеца Ноября двадцать третего дня.

На враде кгродцкомъ в замку гоепо-
дарскомъ Минскомъ передо мною АІар-
тішомъ Казимеромъ Володковичомъ го-
родннчимъ и иодстаростшіъ ліішскішъ,
иостановіівъшіісе очевпсто епералъ вое-
водства ДІинского Анъдрей Олехъновичъ
оповсдалъ, нокладалъ и ко акт.тыкованю
до кшігъ кгродцкпхъ ІМІШСКІІХЪ подалъ
ресстръ забраня презъ л;ыдовъ Бресъкпхъ
кгвалтовъпымъ снособомъ у жидовъ купъ-
цовъ Мішскихъ • на ярмарку іМпрскомъ
готовыхъ грошей и розъпыхъ товаровъ на
речъ в немъ ішжей выражопо лаідомт,
старшнмъ сішакгогн Минской служачий
и належачий, иросечы абы тотъ реєстрі,
былъ до книгъ кгродцкихъ Мшіскихъ
нрппятъ, акътыкованъ и унисапъ, кото-
рый уппсуючы слово до слова такъ со
15 собе маетъ: Begestr zabrania przez ży-
dów Brzeskich gwałtownym sposobem u
zyuow kupców Mińskich w roku terazniey-

szym tysiąc sześćset osmdziesiąt pierwszym,
miesia.ca Nov,'embra trzynastego- dnia na
iarmarku w .Mirze na świętego Dmitra od-
prawuiącym się, tak gotowych pieniędzy,
iako у rożnych towarów; naprzód u Aro-
na Leybowicza wzięto ieden sorok sobo-
lów,- • kosztujących dwa tysiące cztyrysta
złotych, lisów .buntów pięe, kosztui;icych
tysiiic pięćdziesiąt.-złotych; u" Lcyby ДЬга-
mowicza wzięto sulma,.szlonskiego puisztucz-
kow piec, kosztiiiącycli złotych dwieście
pięcdziesiaj. u tegoż- żyda gotowych pie-
niędzy złotych trzysta czterdziescie siedm;
u Ulfa .Meerowicza wzięto sztuk iedna sza-
rzy czerwoney sukienncy kosztuia.cey zło-
tych sto dziesięć, u tegoż żyda liarusu
stuk dwie koszhiia/cycłi złotych dziewięć-
dziesiąt, u tegoż żyda sztuk dwie tuzinku
kosziuiących złotych sto osmdziesiąt, goto-
wych pieniędzy złotych sześćset; u Lcyby
Jakubowicza wzięto syrow włoskich ka-
mieni sześć, kosztujących złotych sześćdzie-
siąt cztyry, u tegoż żyda skur kozłowych
surowych sztuk sto dwadzieścia cztyry, kosz-
tuiących złotych dwieście у xiąg żydowskich
rożnych kupionych za złotych sto siedm-
dziesiąt у trzy; u Dawida Jozeiowicza dro-
biazgów rożnych polskich za złotych osm-
dziesiąt trzy. Czyni wszytkiego summą pięć
tysięcy pięćset cztcrdzicscie у siedm. У
того реестру подпись руки еиеральское
тымп словы: Andrzey Ólcclmowicz icne-
rał iego królewskiey mości woiewodstwa
]\fińskiego ręką swą. Который же тотъ ре-
естръ за иоданемъ оного черезъ особу
верху менепую до актъ есть до кпигъ
кгродцкпхт, Мпііскихъ иринятъ и уші-
саиъ.

Нзъ актовой iciłHru Міиіскаго гродскаго суда за 1681
г, Д» 11787, л. 1G37.
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№74—1681 г. Декабря 2.

Явка привилегіи польскаго короля Яна
!і! [ іинскимъ евреямъ, которою подтверж-
даются вс ихъ прежнія права и вольности.

Дета отъ нароженя Сына Божого
тисеча шестьсотъ осмьдесіггъ первого, ме-
сеца Дскабра второго дня.

На враде кгродъскомъ в замъку госпо-
дарскомъ Мшіъекомъ передо мъною Мар-
тиномъ Казимеромъ Володковичомъ го-
родъннчшіъ и подъстаростшгь ]\Ішіскимъ,
постановнвъшпсе очевисто панъ Давидъ
Иляшевичъ п панъ Лшіъманъ Иляше-
шевичъ жиди старшие сішакгокги школы
Минъское, шіенемъ всихъ жндовъ Минъ-
скихъ покладали п до акътъ кшігъ кгро-
ду Минского подали пршшлей наясней-
шого короля его .милости пана нашого
милостивого, з речью в ішмъ выражоною
собе служачий, даный и належачий, про-
сечп абы тотъ иріівилсй былъ до кнпгь
кгродъскихъ ]\[инъскихъ принять, акти-
кованъ и уписанъ, который уппсуючп у
книги слово до слова такъ се в собе ма-
еты Jan trzeci z Bożey łaski kroi Polski,

•wielkie xiąże Litewskie, Ruski, Pruski,
Zmudzki, Mazowiecki, Jnflantski, 'Kiiow-
ski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Smoleń-
ski, Siewierski у. Czernichowski. Oznay-
muiemy ninieyszym listem przywileiem na-
szym komu o tym wiedzieć należy, iako
swiętey pamięci kroi iegomosć Zygmunt
trzeci, praedecessoi' nasz, "przywileiem de
data w Warszawie dnia dwudziestego pierw-
szego miesiąca Lipca, roku Pańskiego ty-
siąc sześćset dziewiątego, żydom Mińskim
nadanym, onych od wszelkich exacty у nie-
zwyczaynych" ciężarów uwolnił у rożnemi
wolnoseiami udarował, tak у my nic mniey
przychylaiąc się do generalnego swiętey
pamięci króla iegomosci Władysława czwar-
tego przywileiu, de data w Warszawie dnia
trzydziestego pierwszego miesiąca Decembra,
roku tysiąc sześćset czterdziestego szóstego,
wszytkim żydom w wielkim xięstwie Li-

tewskim mieszkaiącym nadanego, у od na-
iasnieyszego swiętey pamięci króla iegp-
mosci J ana Kazimierza antecessora naszego
osobliwym przywileiem, pod datą w Kra-
kowie na seymie coronationis dnia siedm-
nastego miesiąca Lutego, roku tysiąc sześć-
set czterdziestego dziewiątego approbowa-
nego, za supplikowaniem do nas imieniem
wszyt kich żydów w mieście naszym Miń-
sku mieszkaiących, a za przyczyną niektó-
rych panów rad у urzędników naszych
dwornych przy boku naszym zoslaiących,
do tegośmy się łaskawie skłonili, pomienio-
nych żydów naszych Mińskich wszytkich w
obec у każdego z osobna przy wszelkich
onym inaiętnosciach służących у przywile-
iami naiasnieyszych swiętey pamięci ante-
cessorow naszych, dobrze obwarowanych,
iako to kamienicach, domach, kromach
dziesięciu, w których wszelkie sukienne, bła-
watne у materialne towary wolno im ex
anticjuo przedawać, tudziesz у korzenia roż-
ne kusznierskie, szwieckie, rymarskie у
inne wszelakie towary, siemiernicach, jat-
kach mięsnych, wolnym odkupowaniu pla-

'cow, których inaią dwadzieścia ieden у
przy bożnicy okopisku у łaźni na własną
ich" potrzebę, osobliwie domach trzech do
szkoły należących, które od stantij у siatij
żołnierskich, dispositij trybunalskich у wszel-
kich podatków uwalniamy, tudziesz pomic-
nionych żydów Mińskich od podeymowania
posłów cudzoziemskich у naszych iako nie
używaiących żadnych prowentow uwalniamy.
Nadto waruiemy у pozwalamy tym przywi-
leiem naszym onym przy domach у kamie-
nicach dla snadnieyszego dozoru browary,
słodownie, winnicę stanowić, budować, któ-
re warownemi iednak maią dla ognia przy-
padkowego kominami murowanemi opat-
rować, także kromnicki у w nich wszelkie
yictualia dla przeieżdżaiących у i)otrzebu-
ia.cych, iako у inne tawary dla pożywienia
snadnieyszego przedawać, схегсШа w rze-
miosłach rożnych iako rymarskim, kusz-
nierskim, cerulickim, kra.wieckim, mularz-
skim, blacharskim, złotnickim, szmukler-
skim, konwisarskim у innych tym podoi)-
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nych pomienionym żydom pozwalamy, aby
od żadnych cechów przeszkód niiakich у
еху nic miewali przykazuiemy; tudziesz aby

od nich żadnych składek cechowych nie
wyciągali listem naszym teraznieyszym ex-
cipuiemy у uwalniamy, towary wszelkie
tak ręką swą zapracowane, iako у zkąd
inąd nabyte, tak w pomienionyeh kramach
przy domach, iako у nosząc po ulicach
przedawać у onymi handlować, miednicy у
inne znaki rzemiesnicze przy domach swych
własnych у naiemnych wywieszać у na
tablicach wystawować wolno im będzie, pod-
wody pod poslow tak naszych iako у cudzo-
ziemskich gdy mieszczanie tameezni wy-
prawować у dawać będą, powinni się zno-
sić z żydami у ducta proportione podług
składek у zwyczaynych nic uciężaiąc, ale
co żydzi у z deputowanemi od miasta po-
stąpią. Waruiemy у to aby podług statutu
wielkiego xięstwa Litewskiego praw у przy-
wileiow swoich dawnych do żadnych in-
nych iurysdyk у sądów tak duchownych
iako у świeckich nie byli pociągani, prócz
sądu zamkowego, do którego wszyscy żydzi
w miastach naszych wielkiego xięstwa Li-
tewskiego należą, salva iednak appellatio-
ne od uciążliwego dekretu, w sabasy ied-
nak у w insze święta ich uroczyste do żad-
nych sądów nic maią być pociągani у są-
dzeni; leżeliby też w ktorcy sprawie przez
dekret onym miała być przysięga nazna-
czona, tedy nie inaczey wykonywać maią
tylko w większych sprawach na rodalc, a
w mnieyszych uiąwszy się za klamkę. Tu-
dziesz ieżęliby mieszczanin tameczny, albo
któż kolwiek miał sprawę, lubo zayseic ia-
kic w drodze, lubo w poblizszyeh miastecz-
kach z pomicnionemi żydami Minskiemi
na targi iarmarki zwyczaynie zuiżdżaiącemi,
tedy onych nigdzie pozywać nic ma, tylko
do wzwysz mianowanego sądu zamkowego
Mińskiego. Podatki wszytkic rzeczy pospo-
litey do kahału swego Mińskiego oddawać,
a kabał do skarbu naszego wielkiego xię-
stwa Litewskiego wnosić powinien tak od
yżdow pod iuryzdykami mieszkaiących, ia-
*-° У na innych mieyscach w Mińsku

mieście przebywaiących, czego iuryzdyki
przezsię wymagać nie będą powhme od
żydów pod iuryzdykami mieszkaiących.
Bzeznikom bydła wszelkiego tak w rynku,
domach, po ulicach, iako y- na wsiach zku-
ppwać pozwalamy.tak w dni targowe у iar-
marczne, iako у w insze wszelakie w iat-
kach swych Ijez wszclkiey przeszkody prze-
dawać. Insupcr у to. waruiemy, gdy się
chlebowe żołnierze y,inne składanki trafią,
aby mieszczanie ód .'żydów ducta proporti-
one wybierali, ponieważ onera mieskic po-
ciągaią iako współ mieszczanie nasi, przeto
iesliby się zdarzyło kiedy aby - tumult iaki
miał na nich powstawać tak od swawol-
nikow iakich od studentów у od ludzi ułiay-
skieh, aby w tym od miasta ochronę mieli
у takowych ausus nie dopuszczali serio
przykazuiemy у mieć chcemy pod winą
dziesiątka tysiący kop litewskich, z których
per medium iisco nostro et parli laese ce-
dct. Co do wiadomości wielmożnym у uro-
dzonym senatorom, dygnitarzom, marszałkom
trybunalskim у sędziom głównym, staros-
tom у ich podstaroscim, urzędnikom ziem-
skim у grodzkim у innym przywodząc, mieć
chcemy, aby żydom Mińskim w ich pra-
wach, swobodach у wolnosciaeh wyszey
specifikowanych, naymnieysza przeszkoda у
bezprawie nie działo się, ale we wszyt-
kim przy dawnych zwyczaiach zachowani
byli. Na co dla lepszey wiary ręką się na-
szą podpisawszy, pieczęć wielkiego xięstwa
Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. l)an
w Grodnie dnia dwudziestego wtorego, mie-
siąca Martij, roku Pańskiego tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt dziewiątego, panowania
naszego piątego roku. У того ііршшлою
его королевской милости печать велико-
го кпязьства Литовского завесистая, а
подпись руки тымн словы: Jan król, a
ириішсокт, тымн словы: Approbatia przy-
wileiu generalnego żydom Mińskim przy
prawach у wolnosciaeh z dawna im słu-
żących nadanego. При томъ и подъпись
руки шісара великого кпязьства Лптовъ-
ского тыми словы: Andrzey Kazimierz
Osowski pisarz wielkiego xięs(wa Litew-

Hi
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skiego administrator biskup Wileński. Ко-
торый же тотъ прывилей его королев-
ской милости за поданеыъ оного черезъ
особъ веръху ыенетіыхъ есть до книгъ
кгродъскихъ Минъскихъ принять, акъ-
тикованъ и уписанъ.

Нзъ актовой кішгп Мшіскаго гродскаго суда за 1G81
годъ, Лі 11787, л. 1648—1651.

№ 70.—1681 г. Декабря 23.

Рескриптъ короля Яна Казиміра, назначаю-
щій евреямъ вс хъ четырехъ кагаловъ
Беликаго Кн. Литовскаго срокъ окончанія
ихъ взаимныхъ споровъ, относительно под-

чиненія одного кагала другому.

Лета отъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осмьдесятъ второго месе-
ца Февраля осмого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Виленскомъ, передо мною Петромъ Рудо-
мшіою Дусяцкимъ, старостою Отародубов-
скинъ. подвоеводішъ Внленскимъ, поста-
ІІОВІІВШІІСе ОЧЄВИСТО Н е в е р н ы й ЖИДЪ

школьникъ Ораденскій Саломонъ Іозефо-
вичъ листъ рескриптъ его королевской
милости з канцелярій великой, великого
княжества Литовского вынесений до актъ
иодалъ книгъ кгродскихъ Виленскихъ
писаный тими словы. Jan trzeci z Bożey
łaski kroi Polski, wielkie xiąże Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Żmudzkie', Mazowieckie,
Jnflanskie, Smoleńskie,- Kijowskie, Wołyń-
skie, Podolskie, Podlaskie, Siewierskie Czer-
nihowśkic. Oznaymuiemy nmieyszym listem
naszym wszem w obecy każdemu z osobna, ko-
mu to wiedzieć należy; przełożono nam przez
pewnych panów rad у kommissarzy na-
szych iakoby znaczne zachodziły kontrower-
sye między trzema synagogami niewiernych
żydów w wielkim xięstwie Litewskim zostaią-
cych, z których iedne synagogi pretenduią
od drugich preiuditium* usurpatyi niektó-
rych iurisdictii, które asserunt żeby do
nich należeć miały, podane przylyin i su-

plikę, imieniem żydów Słuckich, pod rząd
у iurisdictią synagogi Brzeskiey podpada-
iących, iakoby od teyże swoiey synagogi
niektóre cierpieć mieli, iako oni udaią,
szkody; my tedy uważaiąc że te kontra-
dictie у zwady, czy słuszne czy niesłuszne,
niemogą być tylko z wielu prywatnych
uciążeniem, a zatym у z uymą publiczną,
a chcąc koniecznie roskazuiemy aby spra-
wa między niewiernymi żydami Słuckiemi,
a między tą do ktorey należą synagoga, to
iest kahałem Brzeskim albo pomiarkowa-
nia albo osądzona była na bliskim seymie
niewiernych żydów wielkiego xięstwa Li-
tewskiego, którego kadentia raz we trzy
lata przychodząc, teraznieyszey zimy przy-
pada, controversiae zaś strony rozgranicze-
nia iurisclictij między trzema kanałami
wielkiego xięstwa Litewskiego, a czwar-
tym Brzeskim kahałem także niewiernych
żydów у insze ktoresz koi wiek między ka-
łiąłami pretęsie ordinuiemy у mieć koniecz-
nie chcemy, aby między sobą ciż pomie-
nieni niewierni żydzi albo raczey wszystkie
cztyry synagogi wielkiego xięstwa Litew-
skiego iakimże kolwiek sposobem zgody
abo conplanatyi w terminie niedziel dwu-
nastu pomiarkowaniem, w co ieżeliby sami
miedzy sobą potrafić niechcieli у sprawy
między niewiernymi żydami Sluckimi, a
Brzeską ich synagoga, na bliskim swoim
seymie, albo dla niestawania ktorey strony,
albo dla iakiey też kolwiek raty nie skoń-
czyli, do tego w naznaczonym od nas ter-
minie różności o uzurpatię iurisdiktie, które
sobie pretenduią, niezgodzili, deklaruiemy
ЄХ1ПШС iż zabiegaiąc dalszym, ktoreby z tiul
pochodziły, krzywdom у w zamieszaniu, у
skracaiąc koszty stron obudwom ехишіс po
wysciu terminu niedziel dwunastu powagą
maiestatu naszego do trzech rabinów to
iest Grodzieńskiego, Wileńskiego у Piń-
skiego, a z drugiey do rabina Brzeskiego
у do dwocli niewiernych żydów których
sobie Brzeska synagoga do niego obierze,
przydamy inszych trzech niewiernych ży-
dów rabinów z korony, o których inlbrma-
tie mieć będziem że nic są do iedney stro-
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uy więcey niż do drugiey interessowani, tym
zaś wszystkim dziewięciu niewiernym ży-
dom zupełną domy władzę na doskonałe
zakończenie tych spolnych pretensyi у na
surowe skaranie, kto kolwiek na tym ter-
minie winnym sie być pokaże, do tey zaś
spolney zgody żeby się obiedwie strony
iako nayprędzey miały surowo upominamy.
Dan w Jaworowie, dnia dwudziestego trze-
ciego, miesiąca Decembra roku pańskiego
tysiąc sześćset osmdziesiąt pierwszego, pa-
nowania naszego siódmego roku. У того
листу рескрипту з канцелярии великой,
великаго княжества Литовского выписа-
ного подпись найяснейшого короля его
милости ты ми словы: Jan król, который
же тотъ лиетъ рескриптъ его королев-
ской милости за поданемъ черезъ особу
верху мененую есть до книгъ кгродскихъ
виленскихъ справъ вечыстыхъ принять
и уписанъ.

Изъ связки документовъ Виленскаго гродскаго суда
за 1605—1682 годы, Л» 4650.

№ 76.—1682 г. Января И.
Листъ короля Яна III къ Виленскимъ вла-
стямъ, освобождающій Виленскихъ евреевъ
отъ переписи и обезпечивающій имъ спокой-

ное и безопасное пребываніе въ город .

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ восемьдесятъ второго, ме-
сеца Февраля, десятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Виленскомъ, передо мною Петромъ Рудо-
миною Дусяцкимъ, старостою Староду-
бовскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, по-
становившисе очевисто жыдъшкольникъ
Виленскій Иршъ Зельманъ Давидовичъ,
листъ заручный до актъ подалъ, писаный
тыми словы: Jan trzeci z Bożey łaski król
Polski, wielki xiąże Litewskie, Ruskie,
Pruskie, Żmuydzkie, Mazowieckie, Kiiow-
ski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Jnflanski,
smoleński, Sicwierski, Czernihowski. Szla-

chetnym burmistrzom, raycom, woytom,
ławnikom у całemu magistratowi radziec-
kiemu у urzędowi woytowskienm miasta
naszego Wilna wiernie nam miłym łaskę
naszą królewską. Szlachetni у sławetni у
wiernie nam mili! Przełożono nam iest
przez pewnych panów rad y. senatorów rad
imieniem niewiernych żydów całey synago-
gi Wileńskiej, iż wierność wasza z dawne-
go przeciwko nim rankom у zawziętości,
niemaiąc respectu na'zwierzchność у po-
wagę nasze królewską, nie tylko im pri-
watnic у poiedynkiem r.óżne urąganie czy-
nicie, aie też przeciwko wszyikiey synagodze
publicznie całego miasta tumulty wzruszacie
у pobudzacie, w których tumultach żydów
biią, ralmią, zabiiaią, rozganiaią у wszytko
im zabieraią, a to niemal, a prawie co rok
wierność wasza spe in spunctatis czynicie,
iako to у teraz świeżo podczas popisu ca-
łego miasta, gdy żydzi obawiaiąc się za-
bóystwa, wiolencij, na tymże popisie pro-
sili wierności waszey, aby od niego wolni,
aby przynamniey nie wyiezdżaiąc w pole, w
samym mieście, mianowicie w pałacu iaś-
nie wielmożnego Avoiewody wileńskiego po-
pisani byli, lecz wierności wasza żadną
miarą pozwolić im tego nie chcieliście, tylko
ie w pole koniecznie wyniść у tam się z
cechami popisować na zdradę kazaliście,
assecuruiąc у speciose, że się im nic złego
stać niemiało; oni tedy nie mogąc się od-
prosić у tak będąc od wierności waszey po-
koiem upewnieni, w pole na popis w dob-
rym porządku wyszli, tam zaraz nutu у w
obecności wierności waszey cechy wszytkie
у pospólstwo na nich uderzyli, bili, siekli,
strzelali, poodzierali у cale sukien, ryn-
sztunków у innych stroiów napożyczanych
pogołocili, szkody wielkie, które czasu swego
u prawa speeificować będą, poczynili у
pewnie by ich byli fimditus znieśli, gdyby
z opatrzności snąć Bozkiej od młodzi aca-
demickej, która się nad nimi zlitowała,
obronieni niebyli, iednakże postrzelanych у
rannych kilkadziesiąt zostało, a wierność
wasza, miasto hamowania tego tumultu,
ieszczez uciechą na to patrzaliśeie у dotych-
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czas ieszcze pochwałki na nich czynicie у
takimżc tumultem у zniesieniem im grożąc.
Naprzód tedy pomienionych żydów od po-
pisu na potym absolute wolnemi czyniemy
wiecznemi czasy, a o przeszłe іоіепсуе у
szkody poczynione sprawiedliwość im czy-
nić każemy. Л że to iest przeciwko prawu
pospolitemu у przeciwko publicznemu po-
koiowi, którym wszyscy poddani w pań-
stwach naszych są ubespieczeni у że się
niegodzi wierności waszey, iako samym zwier-
zchności naszey podłegłym żydom, pod obro-
ną naszą zostaiących, znosić, ani ciemiężyć,
którzy у teraz bezpiecznemi być nie mogą,
przeto maiąc nadtym ich utrapieniem com-
miseratią, onych wszytkich, to iost, całą
synagogę Wileńską у każdego z osobna
żyda, w protectią naszą królewską bierzemy
у onym list nasz zaręczny daiemy, surowo
rozkazuiąc wierności waszey, abyście wię-
cey iuż takowych у żadnych tumultów
czynić, pobudzać у rozkazować nie ważyli
się, pochwałkami na nich nieprzegrażali у
owszem ażebyście żydów w wszelakim bez-
pieczeństwie przy tey naszey protectiey za-
chowali, pod zaręką sta tysięcy kop litew-
skich у pod innemi winami yzarękami, w
prawie opisanemi, na osoby wireności wa-
szey ściągać się maiącemi, upominamy tak-
że wierności waszey у surowo, pod łaską
naszą królewską, przykazuiemy, abyście
żydów tychże Wileńskich, przy prawach,
przywileiach, osobliwie przy declaratiey na-
szey, którą wolności у sposoby pożywienia,
osobliwie soli przedawania у mieszkania
do pewnego czasu są im ieszcze szczegól-

'ne łaski у klemencyey naszey s politowa-
nia nad ubóstwem ich przedłużone у pro-
rogowane, non obstante dekreto in contra-
rium lato, gdyż tota prorogatia tylko im
do czasu pozwolona od nas iest, wcale у
nienaruszenie zachowały у inaczey czynić
nie ważyli się pod winami w teyże proro-
gaciey naznaczonemi. Dan w Jaworowie,
dnia iedynastego miesiąca Januarii, roku
pańskiego tysiąc sześćset ośmdziesiąt wtó-
rego, panowania naszego ósmego roku. У
того листу заручного подпись руки иа-

яснейшого короля его милости тыми словы:
Jan król. Который тотъ лиетъ заручный
за поданемъ оного до актъ черезъ особу
верху ыеиеную есть до книгъ кгродскихъ
Виленскихъ уписанъ.

Нзъ связки докумецтовъ Внлеыскаго гродскаго судаподъ
Л° 4709. за 1538—1684 г.

CNQ 7 7 . — 1 6 8 2 г. Января 12.

Донесеніе вознаго объ отказ евреевъ Ви-
ленской синагоги удовлетворить Вольскаго

по д лу о заложенномъ кунтуш .

Ja ienerał iego królewskiey mości, niżey
ręki mey mianowany, czynię wiadomo tym
moim relacyinym kwitem, iż w roku te-
raznieyszym tysiąc sześćset ośmdziesiąt wto-
rym, miesiąca Januarij dwunastego dnia,
byłem ia ienerał użytym stroną szlachtą
niżey mianowaną, na imię od pana Jakuba
Jankowskiego sługi iegomosci pana Samu-
ela Mikołaia z Rusinowa Wolskiego—woy-
skiego powiatu Wołkowyskiego, do niewier-
nych żydów całey synagogi Wilenskiey do
Jersza Szkol піка у do Jakuba Gordona,
medicinę doktora, upominaiąc się według
daney karty у zapisu od całey synagogi
Wilenskiey iegomosci panu Janowi Kon-
stantemu z Rusinowa Wolskiemu podcza-
szemu Wileńskiemu na zwrócenie у do-
syć uczynienie za kontusz granatowy, zielo-
ny, rysiami perskiemi у szweckiemi pod-
szyty, kosztuiący złotych czterysta trzydzie-
scie, który taże synagoga cala po śmierci
żyda Michała Faylela у te wszytkie dobra
onego zabrała. A gdym ia ienerał z tym
sługą iegomosci pana Wolskiego stroną
szlachtą panem Janem у Macieiem Jablon-
skicmi chodził na Żydowską ulicę dostan-
cij у kamienicy starszych wysz rzeczonych
smagogi Wilenskiey Jersza Szkolnika _ у
Jakuba Goniona у inszych imionami у
przezwiskami imże samym wiadomcmi, pro-
sząc o dosyć uczynienie zapisowi swemu у
żeby kontusz wysz rzeczony wcale oddali
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у satisfactią iegomosci panu Wolskiemu
uczynili, na co zgodnie odpowiedzieli, że
nie będziemy żadney satisfactij iegomosci
czynić, bo gdybyśmy wszitkiey szlachcie
w ich praetensiach dość czynili у cegiełki
by szkoły naszey nie zostało. Zaczym, chcieli,
iegomosci panu Wolskiemu możemy wzglę-
dem tego woiewodstwa Wileńskiego у iego
szlachcie iakie sto złotych dwadzieścia dać,
a niech nam więcey da pokoy, a w ostat-
ku niech że nas pozywa do zamku, obaczy
co wskura; wszak у my mamy, kto nas
zastąpi, niedbamy o to? możem się у my
dać znać szlachcicowi, iako у nam szlach-
cic. A tak sługa iegomosci pana Wolskie-
go pan Jankowski na te słowa żydowskie
przed mną ieneralem protestował у oświad-
czał. A tak ia iencral com widział у sły-
szał, na tom dał ten kwit moy relacyny, z
podpisem ręki mey у z podpieczęcią stro-
ny szlachty, na ten czas przy mnie byłey.
Zacharyasz Downarowicz ienerał iego kró-
lowskiey mości woiewodstwa Wileńskiego
ręką swą.

Roku tysiąc sześćset osmdziesiąt wtó-
rego, miesiąca Januarij czternastego dnia
ten kwit relacyny oczywisto stawszy Za-
chariasz Downarowicz ienerał iego królcw-
skiey mości przyznał. Kazimierz Franciszek
Janowski, namiesnik woiewodstwa Wileń-
skiego.

Изъ связиіі докулснювъ Впленскаго гродскаго суда
за 1С05—1682 годы, Лі 46ї>0. Док. Л» 12.

Ш 7 8 — 1 6 8 2 г. Января 14.

Жалоба Вольскаго на евреевъ Виленской
синагоги о неудовлетворен^ его по д лу о

заложенномъ кунтуш .

Żałował у protestował ziemianin iego
królewskiey mości korony pplskiey у wiel-
kiego xięstwa Litewskiego iegomość pan
bamuel г Rusinowa Wolski-woyski Woł-

kowyski na niewiernych żydów synagogi
całey Wilenskiey za daniem sobie sprawy
у wiadomości od iegoniości pana Jana Kon-
stantego z Rusinowa Wolskiego, podczaszego
Wileńskiego, żałuie na Jakuba Gordona у na
Jersza szkolnika у na wszystkę synagogę
Wileńską o to у takowym sposobem, iż
niewierni żydzi synagogi Wilenskiey, opi-
sawszy się у Itartę dawszy dobrowolnie,
będąc zeslanemi ód całey synagogi do ie-
gomosci pana Wolskiego—podczaszego Wi-
leńskiego do gospody tu w Wilnie, w go-
spodzie ieymosci pani j\Łarkiewiczowey, na
święto Duskiey ulicy, dali takowe pismo
imieniem synagogi Wilenskiey, iż mieli
czynić satisfactią w kuntuszu rysim, który
był w zastawie u żyda Michała Faytela
zmarłego w złotych stu będącego, kosz-
tuiący złotych czterysta trzydziescie, który
kontusz nie widezieć gdzie ci żydzi podzieli
у niechcąc onego wracać, ani zapisowi
swemu dość czynić, a ku większey krzyw-
dzie у szkodzie w tym liście у zapisie da-
nym iegomosci panu podczaszemu Wileń-
skiemu, nie specifikowawszy dnia у terminu,
podstępnie, iako młodego człowieka, uwiedli
powiadaiąc ubespeczywszy iegomosci pana
Wolskiego, mówiąc tak: day się waszmość
na sąd nasz żydowski, co gdy waszmość
uczynisz, większą у nie odwłoczną sprawie-
dliwość od nas otrzymasz, bo to iest wiel-
ka u nas rzecz, gdy się zacny szlachcic da
nam pod nasz sąd. Zaczym za przybyciem
dnia 12 Januarij żałobliwego do Wilna z
tą kartą do całey synagogi chodził у nie
mały czas upominaiąc się satisfactij w Wil-
nie bawił się. Na co odpowiedzieli syna-
goga: iż my waszmość nie będziem żadney
satisfactij czynić, pozyway nas waszmość у
całe synagogę do zamku, tam się wasz-
mość sprawiemy, gdyż у kamienica Fayte-
lowska iuż do synagogi należy, za czym
wolno nas pozwać do zamku, a my żad-
ney sprawy teraz z waszmoscią nie mamy.
A tak żałobliwy widząc takowe niesprawie-
dliwość żydowską, chcąc o to prawem czy-
nić z nimi w sądzie należnym, dał tę ża-
łobę do xiąg zapisać.
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Roku 1682, miesiąca Januarij dnia 14
na urzędzie opowiadano. Kazimierz Fran-
ciszek Jańowski, namiesnik woiewodzlwa
Wileńskiego.

Нзъ связки документові. Вилснскаго гродскаго суда
за 1CO5—1G82 годы, № 4650.—Док. Л» 11.

79.—1682 г. Февраля 10.
Рескриптъ короля Яна Казиміра евреямъ
Вел. Кн. Литовскаго, съ воспрещеніемъ имъ
въ теченіи 12 нед ль вчинять иски и су-
дебныя пресл дованія другъ противъ друга.

Лета отъ нарожеия Сына Божого тп-
сеча шестьсотъ осмьдесятъ второго, ме-
сеца Фебруаря десятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Виленскоыъ передо мною Петромъ Ру-
доминою Дусяцкимъ, старостою Староду-
бовскимъ, подвоеводимъ виленскимъ, по-
становившисе очевисто нев рпый жидъ
школьшікъ Мойжешъ Саломонъ Іозефо-
вичъ, листь рескриптъ до актъ подалъ,
писаный тыыи словы. Jan trzeci z Bożey
łaski król Polski wielkie xiąże Litewski,
Euski, Pruski, Mazowiecki, Zmudzki, Jn-
flandzki, KiiowskijPodolski, Podlaski, Smo-
leński, Siewierski у Czernihowski. Oznay-
muiemy tym listem naszym wszem w obec
у każdemu z osobna, komu to należy wie-
dzieć, naznaczyliśmy niewiernym żydom
wielkiego xięstwa Litewskiego w rescripcie
naszym w ich sprawie niedawno danym
pomienionym, termin do dwunastu niedziel
na ugodę, aby się we wszystkich preten-
syach swoich, tudziesz o krzywdy Słuckich
żydów pogodzili między sobą, zaczyni mieć
chcemy у roskazuiemy aby stante com-
positione do wyscia pomienionego czasu
dwunastu niedziel nieważyli się ieden dru-
giego o praetensye do siebie maiące are-
sztami, wiolentiami у grabieżami nigdzie po
gościńcach, iarmarkach, komorach celnych,
miastach у miasteczkach trudnić у aggrawo-
wać, co naybardziey o synagodze Brzeskiey

W. X. Lit, ma się rozumieć, żeby zgody-
naznaczoney przez podobne yiolcntiae .y
trudności ni wczym nie naruszyli, na tako-
wych którzy by się tey wyrazney woli na-
szey sprzeciwili л іпа dziewięciu tysięcy-
grzywien у репу w prawie przeciwko sprze-
ciwiaiącyni się listom naszym opisane za-
kładaiąc, a dla większey wagi у wiary ten
list ręką naszą podpisawszy pieczęć xię-
stwa Litewskego przycisnąć rozkazaliśmy..
Dan w Jaworowie, dnia dwudziestego, mie-
siąca January, roku pańskiego tysiąc sześć-
set osmdziesiąt wtorego, panowania naszego
ósmego roku. У того листу подпись руки
пайяснейтого короля его милости тымн
слоізы. Jan król. Который тотъ листъ ре-
скриптъ, за ноданемъ до актъ есть до-
книгъ уписанъ.

Пзъ связки докулонтовъ Вилонскаго гродскаго суда.—
за 1CO3—1682 годы. Л» 4G5O.—Докузі. Л» 10.

№ 80.—1682 г. Марта 6.
Явка описи вещей и денегъ, которыя Брест-

скіе евреи отняли у Минскихъ же евреевъ

Лета отъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осемьдесятъ второго, ме-
сеца Марца шостого дня.

На враде кгродцкомъ в замку госпо-
дарскомъ Минскомъ, передо мною Марти-
номъ Казимеромъ Волотковичомъ городъ-
ничимъ и иодстаростимъ Минскимъ, по-
стаиовившисе очевисто ;киди старшие си-
накгокги Минской Ізраель Самуеловичъ
и Лейба Якубовичъ, так;ке Ілли Іозефо-
внчъ и Шмойло Кгершоновичъ оповеда-
ли, покладали и ко акътикованю до книгъ.
кгроцкихъ Минскихъ подали реестръ за-
браня розънихъ речей и готовихъ гро-
шей, кгвалтовънимъ снособомъ черезъ
жидовъ старшихъ синакгокги Брестской
на речъ в немъ нижей виражоную имъ
;ке самимъ служачий и належачий, нросе-
чи, аби топ. реестръ билъ до книгъ кгрод-
цкихъ Минскихъ акътпкованъ и уписанъ,.
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которий уписуючи у книги слово до слова
такъ се в собе маетъ: Regestr zabrania
przez żydów Brzeskich gwałtownym sposo-
bem u żydów Mińskich na cadentią do

•Sielca iadących, tak gotowych peiniędzy,
iako też srebra, złota, towarów у rożnego
splendoru, przeiowszy w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset osmdziesiąt wtorym, mie-
siąca Februarij pierszego dnia, pode wsią
Sokołowem. Naprzód u Jzraela Samuelo-
wicza gotowych pieniędzy złotych trzy ty-
siąca, kanak sczero złoty rubinami у dya-
mentami sadzony, w nim sztuk trzydziescie
у dwie, koszluiący złotych cztyry tysiąca
osmset piędziesiąt, pereł wielkich у mniey-
szych sznurów osmnascie, kosztuiących zło-
tych tysiąc dwieście czterdziescie, pierścień
dyamentowy, kosztuiący złotych siedmset
piędziesiąt. U Leyby Jakubowieza łyżek
srebrnych blachmulowych dwanaście, mied-
nica z nalewką srebrno pozłocistą, ważą-
cych grzywien dwadzieścia cztyry, roboty
awszpurskiey. kosztuiących złotych tysiąc
dwieście, manelow parę sczerozłotych, dya-
mentami sadzonych, przy tym pierścień
szafirowy kosztuiący złoty cli pięćset czter-
dziescie, kołderka atłasowa kosztuiąca zło-
tych czterdziescie у groszy dwadzieścia
piec; przy tym zabrali regestra assygnatie,
quitacye iuż żydom Brzeskim wypłacone у
przywilieia naiasnieyszych królów. < U
żyda Jlli Jozefowicza у Szmoyly Gier-
szonowicza, powtórne do Sielca z mias-
ta Mińskiego przybyłych, recuperuiąc
wysz mianowanych żydów Leybe Jakubo-
wicza у .Izraela Samuelowicza gotowych
pieniędzy złotych dwa tysiąca osmset sie-
dmdziesiąt piec. żydzi Brzescy wzięli; u tych
że żydów cztyrech powracaiących się. z
Sielca do Mińska w tymże roku, miesiąca
Februarij dwudziestego wtorego dnia, po-
zerwaney cadentij przez żydów Brzeskich,
dogoniwszy z niemal;! gromadą ludzi pod
miastem Ćhomskicm wzięło koni czworo s
kolasami, kosztuiących złotych trzysta czter-
dziescie у dwa, u żyda Jlli Jozełbwicza
wzięto gotowych pieniędzy złotych sześćset,
h'żiik cztyry, kupkow dwa, czary dwie, ko-

newka z wierzchem srebrne, ważące wszyt-
kiego srebra grzywien iedynascie łotow
cztyry, kosztuiących złotych trzysta pięćdzie-
siąt, tabinu zielonego łokci pięć kosztuią-
cego złotych szesdziesiąt, atłasu szkarłat-
nego łokci dwanaście, kosztuiącego złotych
sto dwadzieścia, examitu cegłastego łokieć
ieden, kosztuiącego złotych dwadzieścia osm.
Summą czyni złotych piętnaście tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt cztyry у groszy
dwadzieścia pięć. У того реєстру подпись
руки енеральское тіши слови: Andrzey
Olechnowicz, ienerał iego królewskiey mo-
ści woiewodstwa Mińskiego. Которнй ;кс
тотъ реестръ за поданемъ оного до актъ
черезъ особу верху меііеную есть до
кішгг, кгродцкихъ ]\1инскихъ принять,
акътикованъ и уішсанъ.

Изь актовоіі книги Ыпнскаго гродскаго суда за 1G82—
1G9O г., Д» 11783, л. 19.

№. 81.—1682 г. Іюня-18.
Р шеніе по иску HeHcoBGKaro къ Минскимъ

евреямъ о неуплаченноиъ долг .

Лета отъ иаро;кенья Сына Болсого
тисеча шестьсоть осемьдесятъ второго,
лесеца Ііоня оемьнадцатого дня.

На враде кгродскомъ в замку госпо-
дарскомъ Мшгьскомъ передо мною Мар-
тиномъ Казилсромъ Володковичомъ го-
родничішъ и иодстаростимъ ЛІинъскіімъ,
ностаноішішшсе очевпсто слуга его ми-
лости пана Яна Кенсовъского, подстолего
воеводства ЛІшіского паиъ Марцияпъ
Бенедыктъ Рихлицкин покладалъ ку ак-
тыкованыо до книп> декретъ вельможно-
го его милости пана Яна Михала на Бакш-
тах'ь Завпшы, старосты ^Минского в спра-
ве тогожъ его милости пана подстолего
Минского з неверными лендами Мошкс-
шомт. Лбрамовичомъ, бышпимъ иисаромъ
цла иовоподвышоного коморы Минское,
ареидаром'ь Ігуменскпмъ, з Лейбою Як}'-
бовпчомъ Кукгелюмъ тестемъ оного, яко
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иоручъниколъ, ыалжонкою его и Абра-
лолъ Мойжешовичомъ, сыномъ МоіЬке-
ша Абрамовича о речъ в нелъ в сере-
дине выражоную ферованьш, который
уписуючи у книги слово до слова, такъ
се в собе маетъ: Roku Pańskiego tysiąc
sześćset osmdziesiąt wtorcgo, miesiąca Maia
szóstego dnia. Przedemną Janem JMicha-
lem na Basztach Zawiszą starostą Miń-
skim, agitowała się sprawa iegomosci pa-
na Jana Kęsowskiego podstolego woicwod-
stwa Mińskiego z żydem Moyżeszem Ab-
ramowiczem, bywszym pisarzem cła nowo-
podwyszonego komory Mińskiej, aręda-
rzem Jhumienskim, a teraz w mieście Miń-
skim w domu Leyby Jakubowicza Kugicla
żyda Mińskiego, teścia swego przebywaią-
cym, z tymże żydem Leybą Jakubowi-
czem у małżąką onego, iako poręcznikami
у synem wyżey mianowanego żyda Abra-
amera Moyżeszowiczem у oycem samych
pryncypalow o dług złotych tysiąc winno
ostały na terminie w tym roku, dnia dwu-
dziestego trzeciego Apriła, w dzień świę-
tego Jerzego, przy xięgach grodzkich Miń-
skich według opisu у obowiązków nieza-
płacony, którego iiKjuiruiąc długu, tenże
iegomość pan podstołi Miński przez sługę
'swego urodzonego pana Marcyana Rychli-
ckiego, w niebytnosci swey, za mocą praw-
ną wprzód przed iegomoscią panem Ja-
nem Markiowiezem, namiesnikiem moim,
u sądów zamkowych Mińskich attentowal
na terminie przy xiegach grodzkich Miń-
skich czynił pilność, a za niestaniem win-
nego żyda dla choroby, asynaiego absenty,
tvcliże teściowi ОПЄІІ'О у dziadu Leybie Ku-
gielowi у małżące iego z j)rzydania urzę-
dowego we trzech tysięcy złotych polskich,
w roku teraźniejszym, dnia dwudziestego
dziewiątego Aprila przez dwóch icncralow
przy])aręczył, za którą, gdy na dniu pierw-
szym praesentis za zakazem przed tymże
iegomoscią panem namiesnikiem moim,
żyd Leyba у małżąka onego, zapozwani bę-
dąc, niestanowili. tedy do teyże przyparęki
])rzed sąd moy starościński ciż obżalowane
żydzi przypozwani byli, gdzie tenże sługa

iegomosci pana podstolego Mińskiego sta-
л аіас z patronem spraw tegoż iegomosci
panem Janem Łomanowiczem, mocą tegoż
przyparęczenia, które czytał у dowodził, że
żyd Leyba Kugil у małżąka onego w prz}r-
paręce przyiowszy nie tylko dotrzymać,
lecz inquantumby umarł tey nie zapłaciw-
szy summy, tedy sami za niego wypłacać
dcclarowałi, za czym po ominionym terminie,
aby żyd Leyba Jakubowicz у małżąka one-
go, iako się przeieli, czynili satisfaetią,
a zatym dowodzić tego długu że ze-
wszystką substantiaj swoią żyd Moyżcsz
Abramowicz у syn onego z Jhumienia spro-
wadziwszy do teścia у dziada swoicłi dla
uniknienia płacić innym creditorom tu do
Mińska z umysłu ziachali, na czym iako
wszystka ruchomość onycli, iako to złoto,
srebro, cyna, miedz, sprząt domowy, gotowe
pieniądze w schowaniu icli zostaie у iako
te przyparęczenie ieneralskie przyieli, pła-
cić za zięcia swoiego declarowali samotrzeć
temuż słudze iegomosci pana podstolego
Mińskiego, przez którego у ta summa wyli-
czona była, do przysięgi zabierał, a po wy-
konaniu na dobrach pozwanych Leyby Ku-
gela у małżąki onego za summą isciznę, zarę-
ki у szkody prawne odprawy prosił у doma-
wiał. A. żyd Leyba Jakubowicz Kugiel,
stawaiąc w osobie małżąki у zięcia, jako
chorego, pokładał relatią iencralską w roku
teraznieyszym^ dnia dwudziestego ósmego
Apryla, do xiąg grodzkich j\Iinskich donie-
sioną, która, próbował, że nie przymował
przyparęczenia у teraz pomienionego zięcia
swego zrzeka у ieżeli sąd każe wydać, go-
tów zostaie, żadney ruchomości złota, sreb-
ra, gotowey summy у żadnego sprzętu do-
mowego, oprócz pościeli, na ktorey chory
leży, nie ma у nie przechowywa.̂  także do
przysięgi zabierał, a po wykonaniu uwol-
nienia od tey upraszał żałoby. Patron zaś
aktora ruinuiąc relatia żydowska, у zadaiąc
nieprawność, że ieden dwucłi ienci-ałow
przeświadczyć nie może, a do tego naprzód
dniem poczynionym przyparęczeniu iest
sporządzona nie s przydania urzędowego,
lecz przez subordinowanego ienerala czy-
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niona uchilcnia na stronę swego przyparę-
czenia, utwierdzienia długu winnego у za-
rąk wskazania domawiał. A ponieważ po-
zwany żyd na urzędzie zdaie parękę у
wydać zięcia swego_ nie broni, długu pła-
cić nie chce, tedy cituiąc z rozdziału czwar-
tego artykuł dziewiędziesiąt ósmy, iż, dłuż-
nika nic" maiącego czym płacić, у kiedy
nikt za nim nie ręczy za poscignieniem
kędy kolwick urząd aktorowi wydać iest
powinien. Przeto pozwoliwszy na odwód
przysięgi pozwanego Leybie Kugielowi z
małżąką na punktach iako się zabierali
utwierdzenia obligu wydania tego debitora
Moyżesza Abramowicza у syna iego z po-
zostałą ruchomością do swego więzienia, a
syna iego A brama Moyżeszowicza, ponie-
waż do prawa nic stanowi, iako nie po-
słusznego w roku zawitym na upad zdania
у gdzie by poscignąc mogli, podług tegoż
obligu salwy zachowania у na wszelakich
dobrach, ruchomościach, gotowych sum-
mach у creditach obżałowanych Moyżesza
Abramowicza z synem u kogo kolwick by
napotym okazać mogli wolnego dochodze-
nia za żywota, lub po śmierci onego upra-
szał, a że nikt inszy z credytorow po wszytek
czas o żaden dług tak u sądu namiesnic-
kiego, iako у moiego starościńskiego nie
czynił przypowiadania, ażeby napotym w pew-
nym długu iegomosci panu podstolemu
nie działa remora, uchilcnia na strono, a
nim żyd Leyba Kugiel z małżąką przysię-
gę wykona, aby zięcia swego z małżąką
w przyparęce dotrzymali prosił у doma-
wiał. Jakoż żyd Leyba Kugiel stawaiąc do
dnia trzeciego nim wykona na punktach
wyżey mianowanych przysięgę у z nialżą-
ką zięcia swego w przyparęce, dotrzymać,
a po przysiędze lub żywego, a ponieważ
ciężko chory, gdy by umarł у ciało onego
żaluiącego wydać declarował, a za wyda-
niem od wszystkiey żałoby .y praetensij
wnoszoney uwolnienia prosi! у domawiał.
A tak ia starosta Miński w lny sprawie
oczewistey z obuch strocli wysłuchawszy
eontrowersij, oblig na złotych tysiąc, do
którego żydzi znali, że iest nie wypłacony,

dany iegomosci panu podstolemu Mińskie-
mu, iako prawny, in toto utwierdzam; przy-
paręczenic czynione y.relatią od żydów donie-
sioną kassuię, a żydowi Leybie Jakubowiczo-
wi у malżące onego przysięgę na punctach w
controwersij wyrażonych naznaczam у dzień
trzeci po tey decisy przy szkole żydowskiey
Minskiey wykonać determinuje, która, nim
д укопаіа • przysięgę w przyparęce zięcia
swego Moyżesza., Abramowicza z żoną do-
trzymać powinni będą, a po przysiędze we-
dług domawiania у prawa chowanego, po-
niewasż żadney posobio nie dal paręki, wy-
dać żywego, a ieżeliby umarł, tedy у ciało
onego niebronić wziąć iegomosci panu pod-
slolemuMinskicmu pozwalam, który inąiian-
tum nie opłaci, abo przez successorow
recuperowany nie będzie, według prawa
wolną nad nim żywym у po śmierci czy-
nić zostawuie executią; syna zaś iego Ab-
rama Moyżeszowieza na upad w samey
rzeczy zdawszy iako nie posłusznego prawa,
gdzie by poscigniony być miał, na dob-
rach у osobie iego dochodzić aktorowi za
obligem salue zachowuie, także у na dob-
rach oyca iego Abrama Moyżeszowicza,
gdzie by kolwiek okazały, tak gotowe sum-
my. іол агу, handle, długi, iako у rucho-
mości wolno będzie poty, aż skuteczna
stanie satisfactia, A że nikt z ichmosciow
innych panów creditorow po wszytek czas
infjuirowania tego długu przez iegomosci
pana podstolego Mińskiego u sądu namie-
sniczego у moiego nie odzywał у nie przy-
powiadał, tedy tak w odebraniu iego żyda,
iako у w odyskaniu winney sjiimny, aby
żadna temuż iegomosci panu podstolemu
Mińskiemu nie działa praepcditia tym ap-
probuie dekretem. Pisań w zamku Miń-
skim, daty ut supra pisaney. У того де-
крету при печати подпись руки ты.мн
слоны: .Jan Michał Zawisza, starosta Miń-
ski m. р. Который :i;e тотъ декретъ па-
иокладапе.мъ оного до актъ череэт» особу
перху менеиую и просьбою есть до кішгт.
і;гродскихъ Менсіліхъ унпсапъ.

Пзъ актової! книги Мпнскаго гподскаго суда ;і;і 1CS-—
1С.Ю г., .V' 1178S, л. :,2-7и).
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Трибунальній декретъ, присуждающій Ла-
врентія Монтовта къ уплат Виленскому ев-
рею Моисею Гершоновичу четырехъ тысячъ
ста тридцати золотыхъ долгу, а за угрозу убить

еврея-къ изгнанію.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осмдесятъ второго, ыесе-
ца Июля осмішадцатого дня.

Псредъ нами с}гдьями головными на трп-
буналъ, у великомъ шіязтвс Литовскомъ,
з воеводетвъ, зсмль и поветовъ, на рокъ
теперешній тиееча шестьсотъ оемьдесятъ
вторый обраными, кгды с порадку реестро-
вого ку суженью припала справа жыда
места Виленского Мойжеша Кгершоно-
иича, з его милостью паномъ Вавршщомъ
Моптовтомъ, за позъвомъ очевисто в ру-
ки его милости тутъ в месте его королев-
ское милости, в Вилпе ноданымъ, до
лисъту запису его милости о неоддапе и
незаилачене на року и по термине су-
мы пенезей тиееча золотыхъ нолекпхъ, у
жалуючого иозычоныхъ, при томъ о учи-
неную, за упоминанемъ се тое сумы, на
здорове жалуючого забитемъ на смерть
одповедь и похвалку, затыдгьо совптостн
заруки, шкоды и вины правіше. До ко-
торое справы за приволанемъ черезъ ене-
рала сторонъ до права, од'ь акътораиле-
шшотентъ за моцъю лпетовъною нравъ-
пою, собе до тое справы даною, панъ
Александеръ Гордеевскій очевпето ста-
новилъ, а его милость ианъ Монтовт7> по
становилъ и никоторое ведомости о по-
ста ню своемъ намъ суду и стороне сво-
ей неучинилъ; затымъ вышъ речоный
актора пленииотентъ поданого очевисто в
руки обТіЖалованому тутъ в месте Ви-
ленскомъ будучому, черезъ енерала Оа-
муеля Збинского иозъву, сознанемъ его
очевнетымъ нередъ его милостью паномъ
ішсаромъ земскимъ тутошнимъ Вилен-
скимъ учиненымъ, слушъне правъне до-
ведши, и трое волане иилности стороны
своей на томъ нозъве нанисаное оказав-

ши и жалооу з него о речъ вышъ мене-
ную, а ширей в томъ позъве описаную:
иреложивпіи; на доводъ чого покладалъ
и чпталъ лиетъ добровольный записъ одъ
объжалованого жалуючому на суму тиее-
ча золотыхъ полскихъ в дате року тиее-
ча шестьсотъ осмьдесятомъ, мца Декабра
петнадцатого дня даный, водлугъ права
справленый. С которого то запису все
обовязки и варунъки иравъные иодостат-
ку вычптавъши и форумъ той справе у
суду нашого указавши, не одцаня и ііс-
заплаченя тое сумы на року и но тер-
мине самнмъ же тымъ листомъ, неосво-
божонымъ заиисом'ь доведши, при томъ
покладалъ протестацію одъ акътора сво-
его на обжалованого, о уделаную одпо-
ведь и похвалку, до книгъ врадовыхъ до-
несеную и екъстрактомъ съ тыхъ книгь
подъ датою въ нсмъ инсерованою выда-
ную, всее ;калобы з документовъ доведъ-
шп, взданя обжалованого, за неетанемъ
до права в року завитомъ, на уиадъ в
речи, того листу доброволпого запису его
милости самое неотданое истизны з со-
витостямп, заруками чотырохъ тисечей
золотыхъ полскихъ, при томъ за удела-
ную одповедь и похвалъку иетидесятъ
копъ грошей Литовскнхъ, а з уписнымъ
и иамегыіымъ всего сумою чотырохъ ти-
сечей ста тридцати золотыхъ иолскихъ,
на обжалованомъ и на всякихъ мает-
ностяхъ и добрахъ его милости леж*ачихъ
и рухомыхъ, сумахъ ненежныхъ где коль-
векъ будучихъ, а самого обжалованого,
взглядомъ уделаное одъиоведи и похвалки,
на выволане акъторови всказаня и на
одержано того выволаня до его королев-
ское милости отосланя, а за вышъ мене-
нын всказъ до одиравы черезъ дворани-
на его ко])олевское милости на добрахъ
объжалованого приходить волиости зо-
ставеня стороне своей у насъ суду нро-
силъ и домавялъ. А такъ мы судъ и той
справе жида места Виленского Мойжеша
Кгершоновича, з его мил остю паномъ
Вавршщомъ Монтоігьтомъ за иозвомъ, оче-
висъто в руки его милости тутъ в место
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его королевской милости в Вилнс по-
данымъ, до листу запису его милости о
неоддане и нсзаіілачене на року и по тер-
мине сумы пеііезсн тисеча золотыхъ пол-
скихъ у жалуючого иозычоныхъ; при томъ
о учиненую за упоминаііемъ се тое сумы
на здорове жалуючого забнтемъ на смерть
одповедь и похвалку; заты.мъ о совптости,
заруки, шкоды и вины правіше. Ижъ
его милость наш. Моитовтъ будучи о то
позъванымъ передъ памп донрава не ста-
ІІОШІЛЪ, про то мы судъ его милости яко
права ііепослунгыюго в року завнтомъ
на унадъ в речи здаемъ, а водлс нрава
и того листу доброволного запису его ми-
лости самое нсоддаіюс истизны з еови-
тостями, заруками, чотыри тисечи золо-
тыхъ полскихъ, прптомъ за удоланую на
здорове жалуючого одповедь и похвалку
вины водлугъ права и за шкоды иеть-
десятъ конъ грошей Литовскихъ, а з
унисънымъ и иаметънымъ намъ данымъ,
всего сумою чотырп тисечи сто тридцать
золотыхъ иолскихъ на его милости па-
ну Моиътовъту и на всякихъ маетно-
стяхъ и добрахъ его милости, лежачихъ
и рухомілхъ, сумахъ иеиежныхъ, где кол-
вскъ будучихъ, а самого нрерсчоного его
милости папа Вавриица Моитовъта, взгля-
домгь тоежъ на здорове жалуючого уде-
ланое одиоведи и похвалки, на выволанс
жиду Кгершоновичу всказуемъ и на одер-
жано того выволаня до его королевское
милости пана нашого милостивого одсы-
ласмъ, а за суму вышъ мененую, одъ
насъ суду показаную, меновите, за чоты-
рп тисечи сто т])іідцать золотыхъ иол-
скихъ на всякихъ мастпостяхъ и добрахъ
его милости пана Моптовъта ложачихъ,
рухоыыхъ, сумахъ иеііежъііыхъ, где кол-
векъ будучихъ, до одправы порадкомъ
правнымъ черезъ дворашша его королек-
скос милости приходить волностн жалую-
чому акторові! зостануемъ. Которая спра-
ва до кнпгъ головиыхъ трибуиалпыхт,
есть записана.

ІГзт. книги Глави. Лит. Трибунала за 1G82 г., Лі -84,
л. 370.

88.—1682 г. Августа 17.
Явка привилегіи польскаго короля Яна lii
на право свободной торговли евреямъ ка-
галовъ Брестскаго, Гродненскаго, Пинскаго и

Виленскаго.

Лета отъ нароженя Сына Божого
тисеча шестьсот!, оемьдесятъ второго,
месеца Авъкгуета семьнадъцатого дня.

На враде кгродскомъ в замку госпо-
дарскомъ Мнпскомъ, передо мною Мар-
тиномъ Казпмеромъ Володкоішчомъ, го-
родъничимъ и подотароетшгь Ліинъскимъ,
иостаіювнвшіісе очевнето жидъ Давиді,
Іозефовичъ школышкъ ]\Ішгьский тотъ
екъстрактъ з кішгь кі'роду Городенского
выданый рескрипту его королевской ми-
лости зо въсею речью в ііемъ в середи-
не помепеную ку акътиковашо иодалъ,
просочи, абы тотъ екъстрактъ былъ до
книгъ кгродъекихъ ]\Ішгьскихъ принять,
акътиковаиъ u упнеанъ, который огле-
давъши и читаного выелухаиъши, а упи-
суючи у книги слово до слова, такъ се
в собе маетъ. Выпись с киигъ гродскнхъ
повету Городенскаго. Лета отъ иаро;кеня
Сына Божого тисеча шестьсотъ оемьде-
сятъ второго, месеца Юля двадцать се-
мого дня. На врадс господарскомъ кгрод-
скомъ' Городенскомъ, передо мною Ялюмъ
Котовпчомъ столышкомъ Оршаиъскнмъ,
подъетаростимъ Городенскнмъ будучимъ
отъ вельможъного его милости пана Яна
Франътншъка Котошіча старосты Горо-
денъекого, постаиовнвъшисс персоналп-
тсръ ж-цдъ ВПКЪДО{ІЪ Якубовпчъ школь-
ннкъ Городс.пскпн тотъ рескршітъ его
королевской милости на речъ и особомъ
в немъ у середине иомененую служа-
чып и належачий, до актъ книгъ ісгрод-
скихъ Городенъскихъ подалъ, потре-
буючи, абы былъ акътыкованъ и упп-
санъ у іениги, который уписуючи у книги
одъ слова дослова такъ се в собе маетъ:
Лап III z Bożey laski król polski wielkie
xiaże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Żmuyd-
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zkie, Mazowieckie, Jnflanskie, Smolęskie,
Podolskie, Podlaskie, Wołyńskie, Kiiowskie
у Czernichowske. Oznaymuicmy tym lis-
tem naszym wszem w obec, komu to wie-
dzieć należy, mianowicie iaśnie wielmoż-
nym, wielmożnym urodzonym obywatelom
tak korony Polskiey, iako у wielkiego xię-
slwa Litewskiego, administratorom, pisa-
rzom na ciach zostaiącym. Suplikowano
do nas przez panów rad у urzędników na-
szych dwornych, przy boku naszym na ten
czas reziduiących, imieniem (въ подлин-
шік это м сто выкрошилось) . . . .
to iest Brzeskiego, Grodzieńskiego, Piń-
skiego у Wilęskiego, które się z sobą nie-
zgadzaią у wielkie rostyrki między onemi
sie wsczieli, kupcy żydzi w wielkim xięstwie
Litewskim zostaia.ee wielkie ponoszą gra-
waminą, że ich po iarmarkach, targach,
na drogach grabią у depaktuią, osobliwie
żydzi kaliału Brzeskiego, którzy żydów kup-
ców Shickich, Minskich tak w koronie
Polskiey, iako у w wielkim xięstwie Li-
tewskim zabieraią, grabią, przez co ubodzy
kupcy ad egestatem przychodzą, у credi-
torom swoim na naznaczonych terminach satis
facere nie mogą, a to z ląd, że nie maią
wohi)'ch przeiazdow dla tak wielkich
krzywd na jarmarki у targi, skarb też nasz
tak w koronie Polskiey, iako у w wielkim
xięstwie Litewskim przez (o nie małą po-
nosi uymę у usczerbek у administratorowie,
także pisarze celni szkodę. My tedy król,
chcąc, ażeby takowe iniuria między wyż
mianowanemi żydami więcey nie działy się,
ubodzy kupcy takowych krzywd nie pono-
sili, skarb też nasz in tolp zostawał, mieć
clicemy у serio przykazuiemy, ażeby ten
kabał czterech wysz mianowanych nie wa-
żył sie kupców tak w koronie Polskiey, ia-
ko у w wielkim xięstwie Litewskim, po
targach, iarmarkach, drogach, tak z wiel-
kich miast, iako у miasteczek wielkiego
xięstwa Litewskiego wyieżdżaiących, a osob-
liwie z Słucka, .Mińska у innych wszyst-
kich in genere kupców żydów wielkiego
xięslwa Litewskiego tak teraz, iako у na
polym grabić у depactować, ale ponieważ

maią prawa duchowne sobie od naiasniey-
szych antecessorow naszych nadane у od
nas samych miłosiernie confirmowane, te-
dy według onych maią się między sobą
rozsądzić, albo przed niewiernemi rabina-
mi tych czterech kahałow rozprawić, je-
żeliby zas iaki kolwiek podatek seymem
(który vigoro constitutiey do tycli czterech
kahałow należy) był uchwalony, tedy te
wszystkie cztery kabały, a namniey trzy,
znioszszy się z sobą, maią w tym podatku
uczynić słuszną distribiitią, у żydom ied-
nemu, albo dwom wiary godnym, dawszy
onym plenariam potestatem do wybierania
zlecić, którzy wolni będą ten podatek wy-
bierać, tak iednak, żeby skarbowi naszemu
Ьзг1а we wszystkim satisfactia
. . . . kupcy nie byli. . . . a który

od wyż mianowanych kaha-
łow pokazały, takowy ma być
wolno przepuszczony, który by kolwiek zaś
kaliał z tych czterech, w którym kolwiek
punetie temu listowi naszemu upominal-
nemu sprzeciwił się, kupców wyż miano-
wanych na iarmarkach, targach у iakicli
kolwiek mieyscach w koronie Polskiey у
wielkim xięstwie Litewskim grabić у ag-
grawować sami przez się, abo przez iaką
subordynowaną osobę ważył się, tedy ma
popadać w paeny, to iest płacenia pięć ty-
sięcy czerwonych złotych, ktorey medjc-
tas fisco nostro, medietas zaś parli iniu-
riatae cederemus. W czym do dochodzenia
urodzonym instigatorom korony Polskiey у
wielkiego xięstwa Litewskiego moc daie-
my. Jeżeli by zaś iakowy rescript prze-
ciwko temu listowi naszemu pierwsza., al-
bo poslednieyszą datą ad sinistram can-
cellaryae nostrae inlbrnmlionem był przez
kogo kolwiek otrzymany, tedy że u koż-
dego sądu у ]>rawa, także urzędu у na
wszelkim mieyscu żadnego waloru mieć
niema deklaruiemy. Ten zas list upoini-
nalny ażeby wszędzie, na kożdyni mieyscu
za ważny był przyiinowany, у za podaniem
onego do wszelkich xiąg zieinskich gro-
dzkich, maydeburskich' у innych wszel-
kich actikowany, po iarmarkach też, tar-
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.gach, miastach, miasteczkach w koronie
Polski ey у w wielkim xięstwie Litewskim
publikowany mieć chcemy dla łaski na-
szey. Na co dla lepszey wiary ręką się na-
szą" podpisawszy, pieczęć wielkiego xięstwa
Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dat
w Jaworowie dnia dwunastego miesiąca
Julij, roku Pańskiego tysiąc sześćset osm-
dziesiąt wtorego, panowania naszego ós-
mego roku. У того листу уііошшалыюго
рескрипъту при печати великой великого
князьстіза Литовского притисненой подъ-
ішсь руки его королевской милости ты-
міі словы: Jan król. Который тотъ лиетъ
уиомшіалыіыГі за ноданемъ оного черезъ
особу верху полоненую есть до кънигъ
кгродъекихъ Городенъекихъ енравъ ве-
чистыхъ пе-
чатью врадовою есть
выданъ. ІІисанъ у Городъне. У того екъ-
стракъту печать притиснена, а нодъпись
руки тыли словы: W niebytnosci iego-
mosci pana pisarza, Krzysztopli Micuta sę-
dzia grodzki Grodzieński. Коръректа тыл и
словы: В небытъности пана реснъта ско-
рикговалъ Кобылішъский налестнпкъ Го-
роденъскіій. Который же тотъ екъстрактъ
з киигъ кг])оду Городснъского выданый за
ноданемъ оного до актъ и прозьбою осо-
бы верху ленепоо есть до къішгъ кгродъ-
скихъ Мішскпхъ принять, акътыкованъ
п унпсанъ.

Изь пктоппіі шпіги Минского гродскаго суда за
1682—Il5'JO г., Л* J1769, л. 72-73.

84.—1682 г. Сентября 18.
Явка баниційнаго листа польскаго Короля

Яна III на еврея Арона Лейбозича.

Лета оті, нароженн Сына Божого тн-
•сеча шестьсоть осльдесятъ второго, ме-
сеца Соитебра петпадцатого дня.

Ma враде кгродскомъ в залъку госпо-
дпрскомъ ІМИНЪСКОЛЪ передо мною Мар-
тпиомъ І\'а;шмером'і> Володковичолъ ro-

родничимъ и подстаростилъ Минскпмъ,
постановивъшисе очевисто нанъ Станн-
славъ Пашковъский, слуга вельмо;кного
его милости пана Самуеля Кмицица, страж-
ника великого князства Лптовъского по-
кладалъ и до акътъ подалъ лиетъ вечной
баницын з канцелярыи его королевъекое
милости, пана нашого милостивого, про-
тиво неверного жида Мшгьского Арона
Ленбовича выпесеный, о речъ в немъ в
середине ленеігуіо,. просочи, абы тотъ
лисп» былъ до кішгъ кгродскихъ Мин-
скихъ принять, акътыкованъ и уішсанъ,
который уписуючи у книги слово до сло-
ва такт» се в собе масть: Яігь Третий з
Божой ласки король Дольский, великий
князь Литовъсшш, Руский, Пруский,
Жзіудъзкин. Мазовецкш% ГІнъфлянъский,
Киевъский, Волынский, Подольский,Под-
ляекпй, Смоленъский, Чершіговъский.
Всимъ в обедъ и кожъдолу з особна
всякого достоспъства враду и стану лю-
дямъ духовнымъ, свецкпмъ, обывателемъ
ітаиъствъ пашыхъ, ознаймуелъ: Маезіъ
ведомость з декрету комисарского такт»
згь сенату чорезъ копъстытуцыю, яко осо-
блииымъ рескріштомъ иаишмъ з воевод-
ствъ и иоветовъ назначоными и на сей-
мпкахъ ])еляцыйныхъ обраными в року
пронглолъ тиссча шестьсотъ осльдесятъ
иерволъ лесеца Декабра десятого дня до
Кгродиа згромажоными, кгды (зъ) за поз-
ву и реєстру судового ку суженю нры-
нала справа межы шгьстьїкгаторомт» ве-
ликого князства Литовского з реляцьш
вельмоікного Салуеля Кмііцшда, страж-
ника великого князьства Литовского и
лаллсонъки его вельможной Техановецкой
обозной великого князства Литовского, а
теразнойшой стражниковой велшеого кня-
зтва Литовъского з одной акъторолъ, а
неве])ііымт. ;КЫДОЛ'І» Арономъ Лейбоіш-
чомт. іМпискимъ з другой стороны, iio-
званымъ о то, нжъ за докротолъ суду
колнсарского дворашшъ скарбовый за су-
му золотыхъ оемьсоть петнадцать до ка-
меинцы в Минску будучой на еігъзеку-
цыю зъежднкі.гь, теді.і позваш.іи ;кыдъ
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спротивляючы со дскретоші колисарско-
ыу екъзекуцын боронилъ и не поступилъ,
о што будучы жыдъ запозвапый псредъ
судъ комнсарскпй не станошілъ до права
и жадное ведомости о несташо своелъ не
учынилъ; про то позваного жыда, яко
права непослушного в року завптолъ на
упадъ в речы вздалъ. Взглядолъ которое
банидыи за такъ явное толу декретові!
спротивенъстпо, которое се з листу дво-
ранъского показало, иреречоиого жыда
Арона Лейбовича на вечъпую баішцыю
и на выволано з папъствъ нашыхъ, такъ-
же на лапане всказуемъ, за сулу золо-
тыхъ осльсотъ петнадцать, всего сулою
два тысеча чотириста сорокъ пять золо-
тыхъ польскихъ на всякихъ добрахъ ле-
жачыхъ рухолыхъ сулахъ пснежпыхъ,
где кольвекъ будучыхъ, урожоному акъ-
торовп присудили. А яко на одержане
топ башіцьш до наст, господара отослалъ,
такъ на учинене за всказаную сулу екъ-
зекуцын, дворашша скарбового, особлн-
вылъ листом'!, ііашымъ назначопого, за-
ложивъшы на кождого сііротивного далі,-
шые иены, зсылалы, о шкоды, наклады
урожонолу акътору заховуелъ. Мы теды
король на шіъстаиъцыю вельможного Кми-
цица стражника великого князтва Лшовъ-
ского u лалжонъки его, выконываючы
дальший постуиокъ срокгостп права по-
сполитого надъ преречоиылъ жыдомъ
Ароиолъ Лейбовичолъ, велели есло ono- j
го зо всихъ зелль и наиъствъ наіш.іхъ
выволать. Яко-жъ силъ листолъ нашылъ
баницыйнылт, оного. выволаицолъ чы-
нилъ одъ сиолку п объцованя з людьми
гіодъчьтивыми мети, рады, помочи дода-
вати, ани оного в долахъ своихъ переховы-
вати не важилъ се, подъ винами в пі)аве
поснолитолъ оиіісаііылн. Што ижъ бы
всимъ ку ведомости прыніло врадомъ на-
шилъ зелъскплъ, кгродскилъ иннънымъ
всякії лъ судовылъ ирыказуелъ, абы везде
за иоданелъ оного до кннгъ, прыйловаиъ,
акътыкованъ, нубликованъ и обволанъ
былъ конечно. Писанъ в каиъцелярыи
пашой великого кпязтваЛитопъекого, дня

пятого Сенътебра леседа, року тисеча
шестьсотъ осльдесятъ второго, панованя
нашого ослого году. У того листу его ко*-
ролевъское милости, пана нашого мило-
стивого, вечного, башщыйного, печать
притиснена великого князтва Литовъ-
ского, а иодъпись рукъ ты ми словы:До-
лшшкъ ]\Іиколай ксіонъже Радивилъ,
подъканъдлерьш великого князьтва Лн-
товъского. Кгабрыель ]\Гат<̂ ушъ Головня,
секъретарь его королевъское милости.
Который и:е тотъ лисп, его королевъ-
ское милости вечный, башіцыпный про-
тиво неверного Арона Лейбовпча жыда
ІМинъского виданий^ за поданелъ оного
до акътъ и ирозьбою особы веръху ме-
пеное есть до кннгъ кгродъекпхъ Мшгь-
скихъ принять, акътыковаиъ и уписанъ.

Изъ актовой книги Мшіскаго гродскаіо суда за 1GS2
—1090 г., № 11788, л. 78—7».

Jfg 85.—1682 г. Декабря 16.
Жалоба евреевъ Виленской синагоги на Па-
цукевича за произнесеніи угрозъ и бранныхъ

словъ на евреевъ.

Żałowali у soleniter się protestowali ży-
dzi synagogi Wilcnskicy Łazarz Dawido-
wicz, ciarek j\Ioyżeszowicz imieniem swo-
im у caley synagogi szkoły Wilenskiey na
pana Pacnkiewicza o to у w ten sposób,
iż w roku tcraznieyszym 1682 miesiąca
Xbra 10 dnia, przepomniawszy srogosci
prawa pos])olilego, a wziowszy umysł zły
])rzed się, czyniąc tak częstokrotnie poch--
walki у pogróżki na całe synagogę у ka-
hał szkoły Wilenskiey zruinować у do śmier-
ci wszystkich przyprowadzić, iako у nie-
poiednokrotnie tenże obżalowany dnia czwar-
tego Decembra, w tym wyż pisanym roku,
stoiąc w rynku przed domem swoim z lu-
dźmi gromado wielką, uczyniwszy pochwał-
kę. w oczach żałuiących tymi słowami mó-
wiąc: «panowie bracia, wiedzcie o tym, że
póki my się nie odważymy, żeby nie oglą--
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daiąe у nie uważaiąc na żadne ich prawa
у przywileia iego królewskiej mości, onym
nadane, fo nic będzie z niemi końca, prze-
to trzeba nam o nich mysliec różnemi spo-
sobami, aby ich z tącl wyniszczyć, iednych
kazać potopić z kamienmi, a drugich po-
zabiiać, niech że oni na nas swym pra-
wem dochodzą»,—a niektóre słoiąc, imio-
nami у nazwiskami samemu wiadome, w
tey gromadzie odpowiedzieli—«tak trzeba
nam у uczynić!» O co tedy żaluiące, chcąc
o to prawem czynić, у na potym ieżeliby
nasze synagogę у nas samych od kogo
kolwick у iakim kolwiek sposobem miało
co potkać, іЫу "wszystkiego na obżałowa-
nym panu Pacukiewiczu prawem czynić у
dochodzić będziemy. Które to solenno ma-
niiestacyą swoią do xiąg grodzkich Wileń-
skich dali zapisać.—Кіто есть записано.

Пзъ связки документові. Виленскаго гродскаго суда
за 1GO5—1G32 годы, .№> 4G50. Докуді. 10.

№ 86—1683 г. Іюля 6.
Явка дозволенія, даннаго старшимъ Минска-
го базиліаискаго Свято-Духовскаго мона-
стыря еврею Осипу Израелевичу на право

влад нія монастырскимъ плацомъ.

Лета отъ нароженя Сына Божого тп-
сеча шестьсогь оемдесятъ третего, месеца
ІОлья шостого дня.

На враде кгродъекомъ в замъку гос-
нодарскомъ Минъскомъ передо мною Мар-
•тшюмъ Казнмеромъ Володъковичомъ го-
родъішчимъ и • подъетаростимъ Минъ-

•скнмъ, постановішъшисе очевисто жидъ
Минъский Іозефъ Изъраелевичъ сей
скриптъ в Богу велебного его мнлостн
ксенъдза Цшірианоішча, конъсультора за-
кону светого Базилего кляшътору Мішъ-
ского, до актъ кгроду Мшгьекого иодалъ,
иросечн, абы тотъ скринтъ зо въссю речью
н немъ в середине ііомененую былъ до
кънигъ кгродекихъ Минъскихъ пі)инятъ,
акътиковант» и уписанъ, который ііри-

іілвъшн, читаного выслухавъши уписую-
чи у книги слово до слова таісъ се в со-
бе зіаетъ: Ja Symeon Cypryanowicz con-
sultor zakonu świętego Bazylego Wielkiego
starszy Świętego Ducha oznaymuię tym
moim szkryptem, iż co Jozeph Jzraelewicz
żyd miasta iego królewskiey mości Mińska,
post lata antecessorow swoich otrzymawszy
kamienice w j\Iinsku będącą, z rynku do
zamku idąc, którą niebosczyk pan Miron
Filil)owicz w klasztorze świętego Ducha
przĵ znawszy possessorami uczynił, a że żyd
pomieniony Jzraelewicz \ю ruinie nieprz3ria-
cielskiey, według prawa starego у praw
pomienionych, tak stwierdzioii3rch od iasnie
oswieconych ichmosciow xięży metropoli-
tów w uniey swiętey zostaia.cych, iako у
od wielmożnych ichmosciow oycow star-
szych Mińskich cerkwi świętego Ducha, do
ktorey z dawnych czasów grunt у plac
Kozmo-Demianskie należą., szmat gruntu
pomienionego do teyże kamienice przj-leg-
łego nie grodził у z on ego po ty czasy nie
korzystał у nie przystępował do tego szma-
tu bez woli starszych Świętego Ducha, po-
nieważ tedy ma przyciasność, udał się, iako
pod prawem naszym Świętego Ducha zo-
sfaiący, opowiadaiąc mnie starszemu Swię-
to-Duskiemu, у prosząc żeby ten szmatek
od browaru aż do samego parkanu ichm.
panien bernadynek klasztoru Mińskiego do
tey kamienicy iego był przydany, pod taż
dania у czynszem w prawie starym opisa-
nym, у aby według praw starych szkody
nie ponosił ni odkogo. Ja tedy starszy Świę-
tego Ducha, widząc samą słuszność, poda-
łem w possesyą pomienionemu żydowi pod
czynszem w prawie starym należącym osz-
matek placu, a co się tknie, poneważ żyd
ротіеишиу dla swey wczesnosci komorę
do kamienicy należącą у przy niey będącą
chciał wiazdu minować, tedy wolno oneniu
dła wiazdu uczynić у wrota drewniane lub
też mur iaki zechce stawić, bez żadney ode
mnie у po mnie następujących starszych
przeszkody. A inquantum by tenże żyd
wynalazł iaki sposób dla wiazdu wciesno-
sci swey, tedy taż komora przy walorze
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swym zostawać ma według upodobania po-
mienionego żyda iako actora tey kamieni-
cy. A co się tknie iesli by nie chciał
drewnianego budynku, tedy wolno na tym-
że mieyscu komorę przy teyże kamienicy
zruinować у według upodobania swego re-
stawrowac у murować. J na to ia starszy
świętego Ducha daię tę moię pismo s pod-
pisem ręki moicy у s pieczęcią klasztorną
temu pomicnioncmu żydowi. Działo się w
Mińsku, roku tysiąc sześćset osmdziesiąt
wtorego, dnia dwudziestego Februaryi. Ў
того шкрішту печать притиснена, а нодъ-
ппсь рукъ тыми словы: Symeon Cypryano-
wicz consultorz zakonu świętego Bazy] ego,
starszy klasztoru Mińskiego świętego Du-
cha Sergius Wosinski or. S. B. magni,
Daniel Korytynski ord. D. Bazjrlii іса-
rius et ordinarius Minscesis JozephusHry-
niewski Ord. Bazylii ex(ra ordinarius. A
ііршшсокъ na томъ шкрииъце тыми сло-
вы: То prawo od klasztoru Mińskiego da-
no wyż pomienioncnm żydowi we wszyst-
kich punktach у paragrafach ztwicrdzam,
będąc w Mińsku na wizycie, dnia dwudzie-
stego siódmego Junia, roku tysiąc sześć-
set osmdziesiąt trzeciego. Steplmn Marfisz-
kiewicz Businski protoarchiinędryta zako-
nu świętego Bazylego wielkiego; Jozeph
Pietkiewicz sekretarz zakonu świętego Ba-
zylego starszy będąc. Который же тотъ
шкъріштъ за подаиелъ оного до акт.тъ и
ирозьбою особы веръху мепеное есть до
къшігъ кгродъскихъ Мішскихъ иршіятъ,
акътнковаиъ и писапъ.

-1GOO
ІІзъ актовоіі книги Мшісігаго гродскаго суда за
00 годы, Да 11788, л. 1.4:5—181.

1G82

87.—1684 г. Января 6.
Явка описи вещей, которыя у Минскаго ев-

рея были отняты Брестскими евреями.

Лета отъ парожеіш Сына Божого тн-
сеча інестьсотъ осе.мьдесятъ четвертого
меееца Гспвара шостого дин.

На враде кгродъцкомъ в замъку гос-
подарскомъ Минскомъ передо імною Мар.-
тиномъ Казимеромъ Волотковичомъ гп-
родпичимъ и подстаростимъ Минскимъ,
иостановившисе очевисто жидъ и купоцъ
места Минского Аронъ Лейбовичъ оио-
ведалъ, покладалъ и ку акътикованыо до
киигъ кгродцкпхъ Мішскихъ подалі) ре-
естръ забраня немало рознихъ речей и
готовыхъ грошей ирезъ жндовъ Брсскихъ,
кгвалтовпымт. способомъ, у лшда куиъца
Мпнъского, на речъ в нсзіъ нижей меле-
ную служачий и належачий тому-жъ наї-
ду куиъцу Арону Лейбовіічу. просочи,
абы тотъ реестръ былъ до книгь кгрод-
скихъ Мшіскихъ принять и уписаиъ, ко-
торый уписуючи у книш слово до слова,
такъ се в собе а'іаеть: Regestr zabrania
przez żyda arendarza Zasulskiego у iego-
mosci pana Niemiry у żydów Mińskich
Michalewiczow у lliersza Szawlowicza у
Dawida Chaimowicza у żydów starszych
Brzeskich zynncmi subordynowanemi, iako
się w processie szerzey opisanemi, u Aro-
na Leybowicza żyda Mińskiego niżcy wy-
rażonych rzeczy: ogonków sobolich . . .
. . . cztyrysta, kosztujących złotych ty-
siąc dwieście, soboli sorokow dwa wyso-
kiego gatunku, kosztuiących złotych piec
tysięcy czlyrysta pięćdziesiąt; sorok soboli
podleyszych ieden, złotych tysiąc osmset;
lamie sorokow trzy, złotych sześćset: gor-
noslaiow sorokow pięć złotych trzysta pięć-

dziesiąt; popelic kożuchów dwa złotych
osmdziesiąt; błam lisów iegomosci pana
horodniczego Mińskiego złotych czterdzie-
scie; białego sztametu sztuk dwie złotych
dwieście czlerdziescie; ])ieprzu pulkamienia
złotych dziewięć; imbioru pulkamienia zło-
tych sześć; ryżu pułkamienia złotych
cztyry: rozynek wielkicli pułkamienia zło-
tych osm; rozynek małych pułkamienia
złotych osm; szafranu czwierć funta zło-
tych dziesięć: goździków czwierć funta zło-
tych trzy; cynamonu czwierć funta zło-
tych trzy; niuszkatowych gałek czwierć
funta złotych dwa, muszkatowego kwiatu
czwierć funta złotych cztyry; gierinak suk-
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na przedniego czarnego, kosztujący złotych
osmdziesiąt; ryzy białe, książki kosztuiące
złotych trzydziescie ieden; kiecy dwie zło-
tych dziesięć, kilim czerwony turecki zło-
tych dwadzieścia; grubrynu wiszniowego
łokci dwanaście złotych czterdziescie osm;
cwjliclm sztuka iedna złotych trzynaście;
zwierciadło kosztuiącc złotych trzy; szta-
metu lazurowego łokci dwa, złotych sześć;
rękawicy wilcze, kosztuiące złotych cztyry;
kuntusz czarny złotych sześćdziesiąt; po-
ściel, kosztuiąca złotych dwadzieścia; go-
towych pieniędzy w dobrey monecie zło-
tych dwa tysiące dziewiętnaście, co uczyni
wszytkiey summy złotych dwanaście tysię-
cy trzysta sześćdziesiąt pięć у groszy trzy-
naście. Который же тотъ реестръ за ііо-
даіюмъ оного черезъ особу веръху мспе-
пую до акта, есть до кшігъ кгродъцкихъ
І\ІИІІЪСКІІХ7> прішятъ, акътикованъ и уші-
саиъ.

Пзъ актозоіі книги Мішскаго гродскахо суда за 1С82
—1G0O годы, Xv 11788, л. 2G1.

88.—1884 г. Января 10.
Заявлекіе возныхъ о сознаніи Гришки Пав-
ловича, служителя Францисканскаго Пин-
скаго монастыря, въ покраж ииъ серебрян-
наго в нца съ иконы Божіей Матери и про-
дажі онаго еврею Нахману Новаховичу, кото-
рый подговарывалъ его къ новымъ покражамъ.

Ja Daniel Sławuia у ia Theodor Le-
biedziewski iencralowie iego królewskicy
mości powiatu Pińskiego zeznawamy tym
naszym relacynym kwitem, iż roku teraz-
nicyszego 1684- miesiąca January 10 dnia
odprawowała się sprawa przed iegomosciią
panem Benicdyktcm Kaczanowskim, namie-
snikiem grodskim powiatu Pińskiego, przy
bytności niektórych na ten czasz ich mo-
sciow panów obywatełow powiatu Pińskie-
go, przy nas ieneralach, ichmosciach xięży
Franciszkanach conwentu Pińskiego, o ukra-
dzienie korony srebney pozlocystey w ko-

ściele z obrazu naswięszy Panny przez chłop-
ca Hryszka Pawłowicza ichmosciom samym
że służącym. A gdy był przyprowadzony
przed sąd iegomosci pana namiesnika, we-
spół okowany po nodzie z Feskiem Jwa-
nowiczem mieszczaninem iegomosci pana
Hrehorego Kazimierza Szyrmy. pisarza ziem-
skiego powiatu Pińskiego, za powołaniem
od onego złodzieia, iakoby on Fesko miał
namawiać onego na tę kradzież, a gdy
przyszedł do wienkszych turtur opytu do-
browolnie uwolnił, przed sądem iegomosci
pana namiesnika у drugich ichmosciow у
przed nami ieneralami znał. że z rankom
maiąc nań у strachu onego pomówiłem
niewinnie, kturego Fedora Jwanowicza ze
wszystkiego tego pomówienia niewinnego
wol 113*111 czynie у wezwałam, iakoż у iego-
mość pan namiesnik z drugiemi ichmoscia-
mi na tey sprawie siedzącemi liznąwszy
iako ni w czym nic niewinnego człowieka
Fcska Jwanowicza wolnym uczynili у przy
komorze onego zostawili, kłiiry_"to złodziey
sam się tylko do kradzienia korony sreb-
ney pozlocystey w kościele z obrazu na-
swęszy Panny znał у onę koronę poła-
mawszy na szmaty у szmato w kilka prze-
dał -życiowy Nachmanowi Nowachowiczowy
synowi Nowacłia Boruchowicza za groszy
osm polskich у igiełko, ktury to żyd tegoż
złodzieia nawięciey namawiał ieżeji у wię-
cey ieszczc srebra do mnie przyniesiesz to
у więcej piniędzmi zapłacę у nożykiem
ciebie podaruię. A tak my ieneralowie coś-
my widzieli у słyszeli na ten czas przy tey
sprawie będącemi to wszystko.na tę nasz
relacyny kwit spisawszy s pieczęciami у
rąk naszych s podpisami do xiąg grodzkich
Pińskich daiemy у zeznawamy. Деніель
съ Плавска Славута епералъ его королев-
ское шілостіі повету Пинского. Theodor
Lcbiedziewski ienerał iego królewskicy
mości powiatu Pińskiego. "

Изъ актоіюй кішпі Пннскаго гродскаго сут,а за 1(Ї81
годъ, Л» 13033. стр. 283.
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К 89,—1684 г. Января 15.
Списокъ ЕЄЩЄЙ, отнятыхъ Брестскими ев-
реями у еврея Арона /іейбовича, фактора

Г іинскаго доминиканснаго монастыря.

Лета отъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осемьдесятъ четвертого
ыесеца Генъвара иетнадцатого дня.

На враде кгродцкомъ в замку гос-
иодарскомъ Мішъскомъ передо мною Мар-
тшю.мъ Казимеромъ Волотковичомъ гп-
родничимъ її подстаростимъ Мішскимъ,
постаіювпвъшіісе очеішсъто енералъ его
королевской милости воеводства Минского,
Мпколай Туровичъ оповедалъ, нокладалъ
и ко акътішовашо до книгъ кгродцкихъ
Мипскихъ подалъ реєстрі, шкодъ, почп-
неныхъ в Богу превелебпымъ пхъ ми-
лости ксежи домишіканомъ кляшътору
Минского, презъ жидовъ кагалу Броского,
па речъ в немъ в середине выражоною
тымъ-же ихъ мнлостямъ ксенжи домшш-
каномъ Мннскішъ служачий и належачий,
ііросечн, абы тотъ реестръ былъ до книгъ
кгродцкихъ Мшіскихъ принятъ, акътп-
кованъ и уішсанъ, который уписуючи
слово до слова, такъ се в собе маеть: Ее-
gestr szkód uczynionych klasztorowi Miń-
skiemu dominikańskiemu w roku tysiąc
sześćset osmdziesiąt trzecim, dnia trzydzie-
stego Deccmbra, przez żydów Brzeskich
w procesie spccyfikowanych у przez Mi-
chalewiezow żydów Mińskich, przez Salo-
mona Moyżeszowicza żyda у arędarza
Zasulskiego w osobie Aarona Leybowicza
żyda Mińskiego, faktora klasztoru naszego
dominikańskiego, powracaiąccgo z iarmarku
z Mira, który iarmark na świętego Miko-
łaia zwykł się tam odprawować, na dobro-
л оіису drodze, pod Załużem, przededniem
rozbitego. Naprzód złotych tysiąc pięćset w
towarach, które nakupił dla klasztoru we-
dług regestru osobliwego sobie danego;
osobno złotych trzysta, co się dało dla ku-
pienia korzenia rożnego, popielic у sztamc-
tu, krobka, w ktorey zapieczętowaney po-

słałem do konwentu Stolpeckiego domini-
kańskiego przez tegoż Aarona czarę srebr-

ną л grzywien szesc, każda grzywna po
złotych czterdziestu, co uczyni złotych dwie-
ście czterdziescie; koneweczka srebrna z
wierzchem, ważąca grzywien cztery, każda
grzywna po czterdziestu piąciu złotych,
ucz}rni sto osmdziesiąt; łyżek okrągłych tu-
zin w grzywien sześć, po złotych "trzydzie-
stu piąciu grzywna, to uczyni złotych dwie-
ście dziesięć; kubków cztyry ważące grzy-
wien trzy, każda grzywna po czterdziestu
złotych, co uczyni złotych sto dwadzieścia;
kanak złoty z dyamentami, rubinami sadzo-
ny, który koszt nie. tysięcy pięć sześćset
siedmdziesiąt у pięć złotych; krzyż sczyro-
złoty, w nim dyamentow osmnascie, kosz-
tnię tysięcy trzy pięćset, złotych trzydzieści,
sznurów pereł, rożnego gatunku, szacowa-
no ich tysięcy dwa osmset у pięćdziesiąt
złotych. Co wszytko uczyni podług komputu
złotych tysięcy czternaście pięćset siedm-
dziesiąt у pięć. Который же тотъ реестръ
за подапемъ оного до актъ и просьбою
особы верху меіісное есть до кшігъ
кгродцкихъ Мішскихъ принятъ, акътико-
ванъ и ушісанъ, с которыхъ и сесъ вы-
писъ подъ печатью.

Изъ актовой книги Мшіскаго гродскаго суда за 1G82
—1G0O годы, Да 11783, л. 2GG.

«Npo 90.—1884 г. Февраля 14.
Заявленіе вознаго о поимк еврея Соломона
Ароновича, обокравшаго церковь въ сел

Одрыжин .

Opowiadał у ])rotestował się iegomość
pan Macicy Wirżykowski sługa у dozorca
dóbr wielmożnego iegomosci pana Jana-Ka-
rola na Dolsku i)olskiego, poilczaszego wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, starosty Pin-
skiego, pułkownika iego królewskiey mo-
ści nazwanych Lubaszewa Odryżyna у in-
nycli w powiecie Pińskim leżących, na ży-
da mianuiącego się bydz z miasta Ostroga
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na imię Salomona Aronowicza o to, iż iako
dziak cerkwie Odryżynskicy na imic An-
drzey Stankiewicz у poddani tameczni pro-
testuiącemu dali sprawę, że roku teraźniej-
szego tysiąc sześćset osmdziesiąt czwartego,
miesiąca February cztyrnastego dnia, po-
mieniony żyd Salomon Aronowicz przy-
szedszy do wsi Odryżyna у u arędarzata-
mecznego noclegowawszy, a potym na za-
iutrz pomienionego dnia nic pomniąc na
pana Boga у przykazanie Jego, tudzież na
karania w prawie opisane, milezkiempota-
iemnic do cerkwie we wsi Odryzynie bę-
dącey przyszedszy, proboy z zamkiem spo-
sobem zlodzieyskim u drzwi cerkiewnych
wykręciwszy, a do cerkwie wszedszy, z oł-
tarza, na którym o filary Boskie odprawo-
wane zos(ai;v, kielich cenowy z patyną, srebro,
którym Ewangelia oprawna była odarszy,
lichtarz mosiądzowy, miernice cenową, to-
walen płóciennych cztyry, potym świecę
wielka, woskowa, przed obrazem Przcczystey
Panny będąca, połamawszy, to wszy tka z
sobą zabrał у droga, cło miasta Lubaszewa
poszedł, o ktorey szkodzie gdy pomieniony
dziak у poddani wsi Odryżyna wzięli wia-
domość, za pomienionym złodzieiem udali
się, którego dnia szesnastego teraznieyszego
roku у miesiąca s temi pokradzionemi
rzeczoma w mieście Lubaszewie ułapili, o
co tedy wszytka., a zatym o pacny у kara-
nia prawne chcąc z pomienionym żydem
złodzieiem prawem czynić, tę protesiacyą
do xiąg grodzkich Pińskich dał zapisać.

Ja Pro kop Dzikowicki ieneraliego kró-
lewskicy mości powiatu Pińskiego "zezna-
wam tym moim relacynym kwitem, iż ro-
ku teraznieyszego 1G84 miesiąca February
szesnastego dnia, przy stronie szlachcic pa-
nu Janie у panu Pawle Szpakowskich, z
ktoremi za użyciem od iegomosci pana Ja-
na Wirzykowskiego sługi у dozorcy dóbr
wielmożnego iegomosci pana Jana Karola
na Dolsku Dolskiego podczaszego wielkiego
xięstwa Litewskiego, starosty Pińskiego
pułkownika iego królewskiey mości nazwa-
nych Lubaszewa Odryżyna у innych w po-
wiecie Pińskim leżących byłem we wsi

Odryzynie, tamże przy mnie dziak cerkwie
tameczney, woyt у poddani na imię Ła-
wryn Hrybowicz у inni ulapiwszy żyda
mianującego się być z miasta Ostroga na
imię Salomona Aronowicza z rzeczoma w
cerkwie tameczney pokradzionemi, a w
procesie opisanemi, w mieście Lubaszewie
ulapiwszy tego złodzieia do wsi Odryżyna
z rzeczoma w cerkwie pokradzionemi przy-
prowadzili у mną ieneralem у stroną szlach-
tą oświadczyli, na dowód czego wszytkiego
ia ienerał com widział у słyszał to wszyt-
ka w icn moy kwit relacyny spisawszy z
pieczęcią у z podpisem ręki mey, także z
pieczęciami strony szlachty do xiąg grodz-
kich Pińskich daię у zeznawam. Прокопъ
Дикошщкій епералъ его королевское .ми-
лости полету Пинского.

ІІзъ аптовоіі книги ІІинскаго гродс:;аго суда зт IGSi г.,
Л» 13033, стр. -J41—U 2.

Ш 9 1 — 1 6 8 4 г. Марта 20.
Явка контракта Андрея Н іущевича съ евре-
емъ йзраилемъ Лейзеровичемъ на право взи-

манія мыта въ им ніи Гн вчицахъ.

Лета отъ нароікеия Сына Бо;і;ого
тисеча шестьсотъ осемьдесятъ четвертого,
меесца ЛІарца двадцатого дня.

На врадс і.тродскомъ въ замку госпо-
дарскомъ Пішскомъ передо мною Стани-
слаі]0.мъ Казішеромъ Токарскимъ иодсто-
лимъ и под(?таростимъ Пішекнмъ отъ
ІІСЛІ>МО;КИОГО его милости пана Яна Ка-
роля на Дольску Дольского иодчашого
великого князьства Литовского старосты
Пинского установлепнымъ, иостаіювив-
шпее очевпето Нзраелі) Леизоровичъ
ареігьдаръ Гнеичнцкііі тотъ листъ запись
на ареиъду цла старого до скаі)оу его
королеііское милости налеисачого на речъ
въ пемъ іш;і;сн вырапсоиую ку акътико-
ваныо до кішгъ кгродекпхъ Пішскихъ
подалъ въ тые слова писаный. Andrzey
Jan Niemcewicz stolnik Witebski, starosta
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Hniewczycki, dworzanin pokoiowy iego kró-
lewskiey mości, czynie wiadomo tym mo-
im listem arędownym zapisem, iżem arę-
do wałem cło stare, do skarbu iego kró-
lewskiey mości należące Jzraiclowi Ley-
zorowiczowi żydowi Pińskiemu, arędarzowi
memy Ilniewczyckicmu na rok ieden, to
iest od roku teraznieyszego tysiąc sześćset
osmdziesiąt trzeciego, miesiąca Oktobra
czternastego dnia, kończyć się ma da Pan
Bóg przyszłego tysiąc sześćset osmdziesiąt
czwartego takowegoż dnia czternastego Ok-
tobra miesiąca, za złotych polskich trzysta,
którą złotych trzysta ma wypłacać mnie
czterma ratami, to iest pierszą ratę miesiąca
January czternastego dnia, drugo ratę mie-
siąca Apryla czternastego dnia, trzecią ratę
miesiąca Juli czternastego dnia, czwartą
ratę miesiąca Oktobra czternastego dnia po
złotych siedmiudziesiąt pięciu, który po-
mieniony arędarz tę stare cło bez żadney
przeszkody ma według instruktarza sobie
wybierać, a iesliby kto temu sprzecznym
miał być temu arędarzowi memu, tedy za
daniem mnie znać mam у powinien będę
onego zastępować żeby ni w czym ten
arędarz szkody w tym nie podnosił, na co
ten moy arędowny list zapis pomienionemii
arędarzowi memu dla lepszey wiary pod
pieczęcią у s podpisem ręki mey dałem.
Pisań w Hniewczycach roku tysiąc sześć-
set osmdziesiąt trzeciego, miesiąca Oktobra
czternastego dnia. У того листу при пе-
чати притисненої! подпись руки тымп
словы: Andrzey Niemczewicz, stolnik Wi-
tebski, starosta Hniewczycki. Который тотъ
лиетъ заішсъ за поданьемъ его черезъ
особу ' верху -мененуїо до кішгъ кгрод-
скнхъ Пшіъскнхт» есть уиисанъ.

Пзі> актовой кшіги Пішскаго гродскаго суда за 1G3-1 г.
Д» 13033, стр. 559—5G0.

Ш 92 .-1884 г. Апр ля 18. :.:

Заявленіе вознаго объ отдач на поруки ев-
реевъ, обвиняемыхъ въ краж заеі шго

письма, выданнаго ими Гатовской.

Ja niżey na podpisie ręki mey miano-
wany ienerał iego królewskicy mości, po-
wiatu Pińskiego czynię wiadomo tym moim
relacynym aresztownym przyparęcznym kwi-
tem, iż roku teraznieyszego tysiąc sześć-
set osmdziesiąt czwartego, miesiąca Apryla
osmnastego dnia, za przydaniem od iego-
mosci pana Benedykta Kaczanowskiego,
namiesnika grodu Pińskiego, z stroną szlach-
tą panami Janem у Pawłem Szpakowskie-
mi aresztowałem у przyparęczyłem oczy-
wiście w dziesiąciu tysięcy złotych pol-
skich samemu Kawowi у wszystkim star-
szym żydom kachalu Pińskiego zydow Piń-
skich to iest samego gospodarza Leybę
Jakubowicza Mińskiego у żonę iego у dwóch
synów iego Jankiela у Chayma Jakubowi-
czow Leybowiczow w sprawie iegomosci
])aniey Joanny Hatowskiey, komornikowcy
Pinskiey o ukradzienie obligu na gotową
rękodayną pożyczoną summę pieniędzy to
iest na iedynascie set złotych polskich od
tegoż żyda Leyby Jakubowicza Mińskiego
у od drugiego żyda Grybicza danego. A
obadwa ci żydowie społem zapisali się pła-
cić iedna osoba za drugą wszytką summę
iedynascie set złotych, nie wymawiaiąc się
niedostatkiem, przypadkiem, ucieczką у
śmiercią drugiey osoby, у ten oblig ukra-
dziony w domu własnym tego żyda Leyby
Jakubowicza Mińskiego w Pinsku roku у
miesiąca wzwysz pisanego, dnia czterna-
stego z szkatuły przez samego Leybe, albo
żonę, czyli też przez synów iego. Który to
areszt у przyparęczenie oczywiste sam Kaw
у wszyscy starsi żydzi kahalu Pińskiego
przyiowszy, deklarowali dotrzymać tych
wzwyż pomienionych żydów aż do samey
rosprawy icymosci paniey Hatowskiey. A
tak ia ienerał na czym był у eom spra-
wował wszytko strona, szlachtą oswiadczyw-
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szy у na len kwil moy spisawszy do xiąg
grodzkich Pińskich z podpisem ręki mey
ku zapisaniu podałem. Pisań w Pinsku.
Theodor Lebiedziewski ienerał iego kró-
lewskiej- mości powiatu Pińskiego.

Пзъ актовой книги Діпіскаго гродскаго суда за 1G34
годъ, Л» 13033, стр. 709.

№ 93.-1684 г. Мая 25.
ПИСЬМО Мирскаго и Сверженскаго старосты
нъ Минскимъ евреямъ, въ которомъ онъ об -
щаетъ имъ полную безопасность отъ напа-
деній на нихъ Брестскихъ евреевъ во время

яр&іаронъ въ г. ІУІир .

Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча піестьсотъ оемьдесятъ четвертого,
месеца Мая двадцать пятого дня.

На въраде кгродскомъ в замку госпо-
дарскомъ Мипскомъ передо мною Марти-
номъ Казпмеромъ Володковичомъ, город-
шічимъ и подстаростішъ Мішъскимъ. по-
становивъшисе очевисто ;кидъ места Мин-
ского Абрамъ Лейбовпчъ оповедалъ, по-
кладалъ и ку актыкованыо до кішгъ
кгродскпхъ Минъскихъ подалъ листъ
приватный отъ его милости папа Стани-
слава Казимера Кгротовъского Мирского
и Свержснъского старосты до жидовъ
старшыхъ кагалу Мпнъского писаный, имъ
же самішъ жпдомъ старшимъ кагалу Мин-
ского слу;качий її належачий, па речъ в
немт, нижей вілражоную, иросечн, абы
тотъ листъ былъ до кішгі» кгродскпхъ
Минскнхъ ирішятъ, актикованъ и упи-
саиъ, который уписуючи у книги слово
до слова такъ се в собе маетъг Panowie
żydzi kahału jMinskicgo! Był tu u mnie od
was ordynowany żyd Miński pan Abraln
Leybowicz protestuiąc mi listy iego królew-
skiej mości у хіеипу ieymosci paniey у
(jobi-odzieyki moiey miłosciwey, maiąc у
Hst pisany do mnie od iegomosci pana
Marszałka Brasławskiego instanciyny za
kahałem waszym Mińskim, o to iż dla za-

wodów waszych z starszemi żydami Brze-
skieini na iarmarkacli у po drogach turbo-
wany у towary zabierany у do szkol ży-
dowskich do nabożęstw nie puszczany,
przeto ia, iako namiesnik tey maiętnosci
Mira, zabiegaiąc temu,, aby uymy, tak w
skarbie iego królewskiey mości, iako у w
iarmarkacli uymy у rughiy nie było, upe-
wniam у deklaruię, abyście na iarmarki
Mirskie iako w tom roku у potym bez-
pecznie iachali у handli podług dawnych
zwyczaiow odprawowali, w czym od żydów
Brzeskich żadnych krzywd, turbacyi у obelg
nie odniesiecie upewniam у do szkoły ży-
dowskiey Mirskiey na nabożęstwo żydô Y-
skie chodzić wolną będzie bez odniesienia
żadnych opraesyi, a za doniesieniem od
was skargi na żydów Brzeskich, tedy będę
wiedział iako was bronić. W tem was upe-
wniwszy zostaie na zawsze wam życzliwym
у rad służyć. Stanisław Kazimierz Gro-
towski Mirski у Swierżenski starosta. A
дата у того листу тыми словы: Dat z Mira
dnia piętnastego Mai, anno tysiąc sześćset
osmdziesiąt czwartego. Затылокъ в томъ
же листе в тые слова: Panom starszym
żydom kahału Mińskiego moim wielce ła-
skawym do oddania. Который же тотъ
листъ за иодансмъ оного до акътъ черезъ
особу верху мененую есть до кшігъ кгрод-
скихъ Мпнъскихъ акътыкованъ и уіш-
сапъ.

Изъ актовой книги Лиискаго гродскаго суда за
1G32—1СУ0 г., Лі 11788, л. 343—344.

№ 94—1684 г. їюня 8.
Жалоба еврея Файбиша Іозефовича на Ми-
хаила Петровскаго за насильственное отнятіе

у него воску и денегъ.

Opowiadał у płaczliwie się protestował
Faybisz ,] ozephowicz żyd miasta у maięt-
nosci wielmożnego iegomosci pana Jana
Karola na Dolsku Dolskiego, podczaszego
wielkiego xięstwa Litewskiego, starosty Pin-
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skiego. nazwanego Chomska w powiecie
Pińskim leżącego na iegomosci pana Mi-
chała Piotrowskiego pisarza bywszego cel
nowopodwyższonego у donatiura kupieckie-
go komory Pinskiey o to, iż żałuiący w
roku teraznieyszym 1684_, będąc posłanym
od pana Ułasa Jaroszewicza mieszczanina
у kupca miasta tegoż Chomska dla ode-
brania wosku lawterczystego od Gicrszcma
Beniaszewicza żyda Pińskiego kamieni
dwuch odmycony iechał do miasta Pińska,
który żyd przyiechawszy a od pomienio-
nego żyda Gierszona ten wosk kamieni
dwa odmycony na ciach na komorze Pin-
skiey odebrawszy, maiąc u siebie gotowych
pieniędzy złotych trzysta, za które więcey
chciał kupować wosk, ale tak wprędce nic
mógł dostać, nazad z tym woskiem kamieni
dwuma у z pieniędzmi do pana Ułasa do
Chomska w tymże roku wysz pisanym,
miesiąca luny siódmego dnia powracał, a
gdy iuż w drodze poci Parszewicze wieś
iego królowskiey mości podieżdżał, tamże
przerzeczony iegomość pan Piotrowski, nie
maiąc iuż w ręku pisarstwa, bo mszeniu
zdał, u którego ten wosk odmycono, dogo-
niwszy na dobrowolney drodze a zastąpi-
wszy z czeladzią swą z pistoletami, ten wosk
z wozu gwałtownie i pieniądze trzysta zło-
tych od pomienionego żyda odioł у od-
iowszy wrzkomo do Pińska wrócił у siad
uczynił, gdzie у pomicniony żyd iechał za-
nim, a nie mogąc za nim zbiec prosto do i
Pińska przyjechawszy o obżałowanym pytał j
się gdzie w mieście; wziowszy wiadomość, j
że niemasz, potym biegł na len że swoy
gościniec у żydów Janowskich gdy spot-
kawszy pytał o nim aż powiedzieli, że go-
scincem do Janowa poiechał. lecz żyd
przerzeczony wróciwszy się zaś do Pińska
przed urzędem grodzkim Pińskim o tako-
wym gwałcie, a prawie rozboiu na dobro-
wolney drodze, opowiedział, a opowie-
dziawszy у takową swoia, żałobę przeło-
żywszy saka sobie dali do poscignicnia tego
pana Piotrowskiego у do odyskania tego
wosku у pieniędzy pomienionych, gdzie by
koi wiek go doiechał, chcąc z опуш praw-

nie czynić iako у do zaniesienia dalszego-
processu szerszego, iesli będzie potrzeba,
teraz te swy protestacią do xiąg grodu
Pińskiego dał zapisać.

Изъ актовой книги Пшіскаго гродскаго суда за 1G84
г., Л» 13033, стр. 911—912.

Ж 95.—1684 г. Іюня 16.
Жалоба еврея Ильи Лейеновича на Але-
ксандра Бушковскаго за пожертвованіе Пин-
скимъ езуитамъ дома, принадлежащаго якобы

названному еврею.

Żałował, opowiadał у soleniter się pro-
testowa! Ilia Leienowicz żyd miasta iego
królewskiej' mości Pińskiego arędarz w
maiętnosci w Bogu zeszłego iegomosci pa-
na Аіехаікіга Buszkowskicgo, podsędka po-
wiatu Pińskiego, nazwaney Morowinie w
powiecie Pińskim Jeżącoy, na ten czas mie-
szkaiący, o to у takowym sposobem, iż ze-
szły iegomość pan podsedek Piński zacią-
gnowszy żałuiącego llie Leienowicza żyda
na arędę napoiow wszelkich we wsi Moro-
winie у inszych wsiach do Morowina na-
leżących, tudziesz młynu Marowinskiego
od roku 1662 za pewna, summę jweniędzy
na wy])lacenie w kożdy rok ratami w liście
arędownym od niebozczyka żahiia^cemu da-
nym opisaną у dom żałobliwego w mieście
Pińskim będący, z budowaniem wszelakim-
gwoli ciężarom mieskim, a mianowicie
rotpisow у inszych podatków przez kahal
szkoły Pinskiey na żałującego у na dom
iego wkładanych, aby ten dom nie był
obciążony takowemi ciężarami pod pretek-
łiii swoią "wziął, у gdy żałuiący żyd arędarz.
JMorowinski na tey arędzie od wysz miano-
wanego roku do tych czas zostaiąc według
listu arędownego na kożdy rok pieniędzy
za arędę postanowione niebozczykowi iinsci
panu podsędkowi wypłacał у żadnego_ sze-
ląga winien niezostał, na co kwity niebo-
sżczykowskie ma, a że po śmierci nieboz-
czyka iinsci pana podsędka Pińskiego ża-
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łobliwy Ilia Leienowicz żyd Piński arędarz
Morowinski, za przestrogą przez rożnych
ichmosciow p.p. obywatelow powiatu Piń-
skiego, wziął pewną wiadomość o testamen-
cie niebozczyka imsci pana podsędka Piń-
skiego, który do akt grodu Pińskiego w
roku teraznieyszym 1684 na roczkach jli-
niowych podany icst, że niebozczyk imść
pan podsędek Piński nie maiąc od żałuią-
cego Iii Leienowieza, żyda Pińskiego, żad-
nego prawa у zapisów tak na wieczność,
iako у na zastaw dworu у domu iego wła-
snego w mieście Pińskim będącego, iako-
by tym testamentem ten dwór у dom iego
własny ni w czym niebozczykowi imsci
panu podsędkowi nie obciążony, czyniąc na
zgubę żałuiącego żyda ubogiego ichmos-
ciom oycom jezuitom kolegium Pińskiego
na wieczne czasy zapisać у legować miał,
przeciwko któremu testametu у legacy nie-
słusznie у nieprawnie uczynionej protestu-
iąc, z kożdym takowym ktoby do tego do-
mu iego własnego mienił sobie przystęp
prawem czynić, niezaniccha у zostawiwszy
sobie do inelioratiey tcy żałoby swey у
uczynienia szerszcy protestacy od kogo by
miał trudność iakową przeszkodę w tym
dworze у domie swoim salva ten proces
swoy do xiąg grodzkich Pińskich podał.

Изъ актопоіі КПППІ Пішспаго гродскяго суда за
•1С84 г., № 13033, стр. 953—951.

№ 96.—1684 г. Іюля 2.
Жалоба священника Ставецкой церкви Петра
Курциловича на. еврея Шостаковича за удер-
жаніе посл днимъ десятины, сл дуемой на
церковь съ арендуемой имъ мельницы, за
потраву хл ба и луговъ и нанесете тяжкихъ

побоевъ прислуг священника.

Żałował opowiadał у z wielkim żalem
swoim soleniter się protestował w Bogu
wielebny ociec Piotr Kiircylowicz prezbiter
cerkwi Stawieckiey, protopopa Piński, na
niewiernego 01 la Szostakowicza żyda у na

ten czas arędarza karczmy Stawieckiey, o
to i takowym sposobem, iż pomieniony
obżałowany żyd, zostawszy w pomienioney
wsi iego królewskiey mości nie dawnemi
czasy Stawku arędarzem, następuiąc na
przywilegia xiążąt ichmosciow, ktoremi
wprzódy cerkiew Stawecka z pobożności
swoiey fundować raczyli, ha ktoro to cer-
kiew różne grunta у sianożęnci у różne
przynależności do tey cerkwi należące też
xiążenta iclnność osobliwie nadawszy у tym
przywileicm swoim naznaczywszy we mły-
nie Staweckhn dziesięcinę na wyżywienie
tak samego żałobliwego, iako też у nastę-
puiącym po nim kapłanom raczyli, o ktoro
to dziesięcinę niepoiednokrotnie żałobliwy
u pomienionego obżałowanego żyda у arę-
darza tamecznego upominał, aby nie czy-
niąc uymy cerkwi JJożey nie chciał oney
uszczerbku przez to czynić, który idąc iedno
swoią żydowska, inprezo у nadentoscią, bę-
dąc cerkwi Bożey у wiary naszey chrzes-
cianskiey głównym nieprzyiacielein, czyniąc
żałobliwemu nieznośne w tym szkodę у
krzywdę, gdy żałobliwy roku świeżo prze-
szłego 1688, miesiąca Aprila 10 dnia po-
sławszy z domu syna swoiego pana Jana
Kurcyłowicza upominaiąc у prosząc w do-
bry sposób, aby nie następuiąc na prawa
wieczj-ste żałobliwemu od xiążąt ichmosciow
na cerkiew Stawecka nadane, pomieniono
dziesięcinę ze młyna Staweckiego oddał,
który pomieniony obżałowany żyd nie tylko
dziesięcinę ze mlynu Staweckiego pozwolić
miał, ale ieszcze w domie swoim mało у
syna żałobliwego na ten czas nożem nie
przebił, w czym żałobliwy przez nie wy-
branie dziesięciny przez lat dwie ponosi
szkody na złotych pięćdziesiąt polskich.
Niedosyć ieszcze na tym maiąc, ten-
że pomieniony obżałowany arędarz Sta-
wiecki będąc z żałobliwym w blizkim są-
siedztwie, różnych miesięcy у dni, mieszka-
iąc w tey karczmie Staweckiey przez lat
trzy, różne różneini czasy żałobliwemu w
potrawieniu tak różnego zboża bydłem swo-
im, iako też у przez czeladź swoią w domie
żałobliwego czynił szkody, co żałobliwy bę-



— 144 —

dąc człowiekiem spokoynym, a przy tym у
w leciech podeszły, cierzpłiwie znosić tak
swoią krzywdę у szkodę do prawnych ter-
minów nie wdaiąc musiał, gdzie widząc
obżałowany żyd takową żałobliwego cierz-
pliwość у submisią, rozszeraiąc dalszo swoią
swowolną władz, nie ustaiąc w swoiey za-
wziętey złości, roku teraznieyszego І684^
miesiąca Maia trzydziestego dnia, będąc
cerkwi Bożey głównym nieprzyiacielem, na
zniewagę stanu żałobłiwego duchownego,
przeponmiawszy boiazni Bożey, wstydu
ludzkiego, mniey dbaiąc na srogość prawa
pospolitego, na takowych gwałtownikow su-
rowie opisanego, uinysnie namówiwszy у
posławszy browarnikow swoich z końmi,
wołami у różi^m bydłem, gdy żałobliwy
w cerkwi Bożey nabożeństwo odprawowal,
do ogrodu żałobłiwego owsem zasianego,
wpędzić у szkodę onemu uczynić kazał,
które, czyniąc rozkazaniu obżałowanego, za-
pędziwszy konie у woły у inne bydło, ten
ogród owsem zasiany w niwecz obrócili, a
gdy żałuiący powróciwszy z cerkwi Bożey
do domu swoicgo widząc tak wielką szkodę
у krzywdę swoie у na tym zbożu bydło ob-
żałowanego pobrać i do domu swoiego za-
prowadzić kazał, maiąc wolą do grodu Piń-
skiego oddać у prezentować, a sam na pa-
rafią do chorego z naswiętszym sakramen-
tem odiachał, w tym czasie pomieniony
obżałowany żyd, postrzegszy, że żałobliwe-
go w domu nic masz, posławszy у sam po-
szedszy, gwałtownie na dom naszedszy, po-
mienione bydło odebrał, gdzie czeladź ża-
łobłiwego tego bydła wydawać nie chciała,
tamże у czeladź żałobliwego bez bytności
onego sam z czeladzią swoią pobił у po-
kaleczył у te bydło do domu swoiego za-
brał. A gdy żałobliwy powróciwszy z pa-
rali poczoł żałobliwego aby takowych gwał-
tów nic czynił naupominać у samego ża-
łobliwego obżałowany słowami nie uesci-
wemi honorowi kapłańskiemu dotkliwemi
nazywaiąc paganinem zełżył, zesromocił, od-
powiedz у pochwałkę na zdrowie żałobli-
wego samego, syna у czeladź zabiciem na
śmierć у domu ogniem spaleniem uczynił.

O które takowe іоіепсіе у szkody o od-
powiedz у pochwałkę, chcąc żałobliwy: z
obżałowanym prawem czynić, szkód swoich
у paen prawnych na nim requirować, dał
ten swoy solenny proces do xiąg grodu
Pińskiego zapisać.

Ja niżey podpisany ienerał iego kró-
lewskiey mości powiatu Pińskiego z stroną
szlachtą panami Janem i Mikolaiem Szpa-
kowskim zeznawam tym moim relacynym
ąuitern, iż roku teraznieyszego 1684, mie-
siąca Juni wtorego dnia, byłem użyty na
sprawo niżcy mianowaną od w Bogu wie-
lebnego iegomosci xiędza Piotra Kurcyło-
wicza, prezbitera cerkwi Stawcckiey, proto-
popy Pińskiego do wsi Stawka, do domu
onego, gdzie za przybyciem moim у za
okazywaniem oyca protopopy widziałem
czeladnika imsci naymita na iniie Jakowa
Prokopowicza i drugiego Ewcłiima Bunie-
wiczą na pościeli leżących, chorych, zbitych,
ledwie co mówić mogących, na których
widziałem po głowie, po bokach, ręku у
nogach rany sinic spuchłe, krwią ponacie-
kałe, znać że kiiami bite, które takowe
zbicie у zranienie śwoie mianowali sobie
być stałe za naysciem gwałtownym na dom
w Bogu wielebnego oyca Iuircyłowicza,
prezbitera Stawcckiego, przez niewiernego
żyda у arędarza Staweckiego Olfa Szosta-
kowicza у browarnikow onego, roku, mie-
siąca у dnia w procesie szerzey opisanego.
A t a k ia ienerał com widział у słyszał, to
Avszytko na_ ten moy quit relacyny spi-
sawszy, z pieczęcią moią у strony szlachty
у s podpisem ręki moiey do xia.g grodu
Pińskiego daie у zeznawam. Прокоііъ Ди-
коішцкій енсралъ его королевское мило-
сти посету Пинского.

Изъ актовой книг» Пішскаго гродскаго суда за
1GSI г., Л» 13033, стр. % 5 - % 7 .
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97.—1684 г. Августа 2 4
Разр шеніе настоятеля Микскаго костела
еврею Лейб Ошеровичу продать доиъ его,

находящійся на костельной земл .

Лета отъ нарожеия Сына Божого
тысеча шестьсотъ осмьдесятъ четвертого,
меееца Августа двадцать четвертого дня.

На враде кгродскомъ в замъку госпо-
дарскомъ Минъскомъ передо .мною Мар-
тиномъ Казнмсромъ Володъковичомъ го-
родъничимъ, подстаросттіъ М ннъскимъ,
постаношівъішісс очевисто жидъ л ста
его королевской милости Ульф'і. Маеро-
вичъ опонедалъ, поісладалъ и ку акъти-
коиашо до кшігъ кгродскихъ Минскихъ
подалъ прнзънанс отъ ленда места Мин-
ского Лейбы Ошеревнча и малжопъки
его на домъ у месте Мнискомъ передъ в
Бозе велебномъ его милостью ксепдзомъ
Яиомъ Юрьевичомъ. каноникомъ Смо-
ленъскішъ, декаиомъ и илебаномъ Мннъ-
скнмъ учинеііос емужъ самому и мал-
жонъце его служачое, на речъ в нелъ
ішжей выражоною, просочи, абы тое при-
знане было до кшігъ ьтродскнхъ Мин-
скихъ принято, акътиковано и уписано,
которое уписуючи у книги слово до сло-
ва такт» се в собе масть: Przecieraną Ja-
nem Juriewiczem Sawginem, kanonikiem
Smoleńskim, dziekanem у plebanem Miń-
skim, sianowszy oezewistą Lcyba Oszcro-
wicz у malżsjka onego ZlataJakubowiczow-
na żydzi miasta iego królewskiej- mości
iMinska, zeznanie dobrowolne uczynili w to
słowa, iż maiąc dom swoy rogowy pod
iurizdiką у na placu plebańskim będący,
ob miedze wrotoma na ulice Wielką Bo-
rysowską, bokiem od Jerucba żyda, a dru-
gim bokiem od rynku Troieckiey Góry, ty-
łem ułeczki, która idzie do kościoła Far-
skiego z miasta, równo z rogowym domem
Gawanowicza, który to ten dom swoy włas-
ny nikomu niepienny у nie zawiedziony у
żadnemi długami nie obcia.żony z budowa-
niem dwornym, browarem, grodzbą owo

zgoła ze wszyikim, a wszytkim będąc po-
trzebni pieniędzy za pewną summę pienię-
dzy na wieczność przeclali żydom też mia-
sta iego królewskiey mości Mińskiego pa-
nu Ulfowi Maicrowiczowi у małżącc onego
Lei Leybowiczownie, na ktoryin tedy placu
odebrawszy ia dobrowolne zeznanie wysz
mianowanych osób, pozwałam у więcey
budynków stawie';, murować według woli y
upodobania swego, bez żadnoy ni od kogo
przeszkody; waruiąc iednak, żeby co rok
po kopie litewskicy czynszu do plebanij
Minskiey oddawano było. J to też waruie,
iż wolno samemu Ul łowi Maierowiczowi,
malżące, dzieciom у snkcessorom onego
iakieb chcąc pożytków wynaydować, prze-
dać, dac, darować, zamienić у iako chcieć
swoią własnością szafować, pod taż powin-
nością. A dla lepszey pewności у wiary
przy pieczęci rękę moią podpisuię. Pisań
w Mińsku tysiąc sześćset osmdziesiąt pierw-
szego, miesiąca Nowębra dwudziestego
piątego dnia. У того зезнаня при иечатяхъ,
а подпись рукъ тыми словы: xiądz Jan
Juriewicz Sawgin, canonik Smoleński, dzie-
kan у pleban Miński. Anno Domini tysiąc
sześćset osmdziesiat trzeciego, die siedm-
nastego Martij, hoc instrumentum in ge-
nerali yisitatione episcopali delegata est
productnm, cmod suscripsi sigilloąuc com-
muniri тансіа і. Adalbertus . . . . debski
kanonicus Wilnensis arcliid. pralatus Smo-
lensc yisitator generalis illustrissimi et rc-
yerendissimi domini loci ordinarii. KOTO-
рос-жт> тое созънанье за нодансмъ оного
черезъ особу верху мененую до актъ
есть до кшігь кгродскихъ Мшгьскнхт» при-
нять, акътпкованъ и уппсанъ.

Пзъ актовоіі книги Мпнскаго гродскаго суда за 1GS2
—101Ю г., .V» 11788, л: 395—300.



— 146 —

№ 98.—1684 г. Августа 2 4
Явка письма велинаго канцлера Литовскаго
Огинскаго, даннаго Минскимъ евреямъ въ
охрану отъ нападеній на нихъ Брестскихъ

евреевъ.

Лета отъ нароженя Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ осмдесягь четвертого, ме-
сеца Авъгуста двадцать четвертого дня.

На враде кгродскомъ в замъку гос-
подарекомъ Минскомъ передо мъноіо Мар-
тыномъ Казнмеромъ Володковичомъ го-
родъшічимъ н подъстаростимъ Минъ-
скшіъ, постановивъшисе очевнсто жіідзи
старшые сынакгокги Минъское оповеда-
лн, покладали н ку акътпковашо до кшігъ
кгродъскпхъ Мішъскнхъ подали листь
ясне вельможного его шілости пана Мар-
цыяна Окгшіъского, канъцлсра великого
князьства Литовского, н.мъ же самымъслу-
жачый на речъ в немъ выражоною, иро-
сечи абы тотъ лиетъ былъ до кшігъ кгрод-
скихъ Мішскихъ принять, акътикованъ и
уписанъ, который уписуючи у книги сло-
во до слова такъ се в собе маетъ: Ма-
гіап Аіехаікіег z Kozielska Oginski hrabia
na Dąbrownie, kanclerz wielki wielkiego
xięstwa Litewskiego, Radoszkowski, Msci-
bowski, Dorsuniski, Sidryczynski etc. etc.
starosta. Wszem wobec у każdemu z osob-
na, komu by o tym wiedzieć należało. Po
zaleceniu powolności moich, oznaymuię, iż
suplikowali żydzi Mińscy na żydów kahalu
Brzeskiego, że pomienieni żydzi Brzescy,
maiąc iuż z sobą zaczęte prawo przed są-
dem iego królewskiey mości zadwornym
assessorskim żydów Mińskich różncmi spo-
soljami ciemiężo, grabieże,, im po iarmar-
kach у inne wiolencye -onym czynią, za-
czym iako (akowyich postempek у re-
skriptem iego królewskiey mosci< iest zga-
niony, tak у іа teraznieyszym listem za
żydami Minskiemi piszę, ażeby oni wszędy
na wszelkich targach у iarmarkach wolni,
bez żadnych grabieżow, pogotowiu na do-
browolnych drogach zasadzek czynienia

handle według zwyczaiu swego odprawo-
wali tak, iako by żadney ni odkogo до-.
lencij nie ponosili proszę. A zatym zostaię.
Pisań we Mscibowie dnia dziesiątego Augu-
sta, Anno tysiąc sześćset osmdziesiąt czwar-
tego. У того листу печать притиснена, а
подпись руки тымн словы: Waszmosciow
panowie życzliwy przyiacioł y służić rad
Marcian Oginski kanclerz wielki wielkiego
xięstwa Litewskiego. Который же тотъ
лиетъ за поданемъ оного черезъ особъ
веръху мененыхъ еетъдо книгъ кгродъ-
скихъ Мипъскихъ пршштъ, актикованъ
и уписанъ.

ІІзъ актовоіі книги Минскаго гродскаго суда за 1G82—
1G0O г., Л» 11788, л. 397—398.

99.—1684 г. Августа 2 4
Явка королевскаго листа, которымъ прика-
зывается Брестскому кагалу ни подъ какимъ
видомъ не прит снять въ торговыхъ д лахъ

евреевъ Минскаго воеводства.

Лета отъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осемьдесятъ четвертого,
месеца Августа двадцать четвертого дня.

На враде кгродцкомъ в замку госпо-
дарскомъ Мішскомъ, передо мною Ліарти-
иомъ Казимеромъ Волотковичомъ город-
шічимъ и подстаростимъ Мшіскимъ, по-
стаіювпшпысе очевисто ;кыдзн старшые
синагоги J\[IIHCKOC оповядалп, покладали,
ку аігьтиковашо до книгъ ктродскихъ
]\Іішских'ь подали лиетъ его королевской.
милости упомііпалыіый, имъ ;ке самимъ
ІКІІДОМЪ старішімъ синагоги Минской слу-
н;ачый и палежачый, на речъ в пемъ ни-
;кей выра;і;опую, проссчи, абы тотъ листь
его королевской милости уномшіалыіый
былъ до киигъ кгродекпхъ Мнііскпхъ при-
нять, актикованъ и уписанъ, который
уписуючи у книги слово до слона такъ се
в собе маетъ: Jan trzeci z Bożey laski król
Polski wielkie xiażc Litewski, Ruski,
Pruski, Zmudzki, Mazowiecki, Jnilanski,
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Podolski... Niewiernym żydom у całemu
kanałowi Brzeskiemu. Doniesiono nam iest
przez panów rad у urzędników naszych
przy boku naszym będących, imieniem star-
szych żydów synagogi Minskioy, iż wy
stante litispendentia u sądu naszego zatl-
wornego assessorskiego, usurpuiąc sobie
iakieś nad pomienionemi żydami naszemi
starszeństwo, onych rożnemi sposobami
aggrawuiecie, kiedy mi nie respektuiąc na
rescripta nasze, eo nomine sub wadiis pię-
ciu tysięcy czerwonych złotych zaszłe na
pomienionycli żydów Mińskich, rożne po
dobrowolnych drogach zasadzki czyniąc,
onych przeymuiecie, towary im zabieracie,
na targach, na iarmarkach pomienionycli
żydów Mińskich, w niwczym sobie nie win-
nych grabicie; jakoż na piędziesiąt tysięcy
złotych de facto onym zagrabiliście, przez
co nie mogą mieć wolnego przeiazdu у w
handlach swoich bezpeczenstwa. Jnsupcr
za waszemi impeticyiami długów sobie win-
nych na woiewodztwa Mińskiego żydach
więcey piętnastu tysięcy złotych wybrać
nie mogą, a zatym nie tylko w zapłacenie
pomienionycli zarąk pięciu tysięcy czerwo-
nych złotych, rescriptem naszym założonych,
ale też у w insze pieny prawne popadliście,
chcemy tedy po was mieć у roskazuiemy,
ażebyście pomienionym żydom synagogi
Minskiey żadney aż do imalney u sądu
naszego zadwornego decysyey w niwczym
praepedytiey у grawaminow, po gotowiu
na drogach iakich zasadzek у na iarmar-
kacli towarów onym zabierania czynić nie
waży lisię у owszem do rad swoich у scha-
dzek pomienionych żydów Mińskich przy-
puszczali, onym zagrabione na pięćdziesiąt
tysięcy w towarach remsionem uczynili,
pod zaręką, iako ważność rzeczy wynosi у
pod utraceniem zwierzchności waszey, w
czym у mandaty in instanti wydać roska-
zaliśmy, inaczey tedy nie uczynicie. Dan
w cancelaryey naszey wielkiego xięstwa
Litewskiego, dnia dziesiątego, miesiąca Au-
gusta, roku tysiąc sześćset osmdziesiąt
czwartego, panowania naszego dziesiątego
roku. У -юго листу его королевской ми-

лости упошшалыіаго печать вслнкаго кня-
ства Литовского притиснена, а подпись рз'-
кп тыын словы: Marcian Oginski kanclerz
wielki wielkiego xięstwa Litewskiego. Ko-
торый-же тотъ листъ его королевской ми-
лости упошшальный за поданемъ оного
до актъ есть до кннгъ кгродцкихъ Мпн-
скнхъ актикованъ и уішсанъ.

Изъ актовой кипгіі Минскаго гродскаго суда за 1G82
—1G90 г., ,\» 11788, л. 399—400.

100.—1684 г. Августа 27.
Явка дов ренности еврею Мовш Марковичу
на сборы пошлины съ товаровъ, привозимыхъ

въ гор. Пинскъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ четвертого,
месеца Августа двадцать сем ого дня.

На враде кгродскомъ в замъку госио-
дарскомъ Пішскомъ передомною Станп-
славомъ Казимеромъ Токарскимъ подсто-
лимъ и подстароетимъ Пішскимъ отъ вель-
можного его милости папа Яна Кароля
на Дольску Дольского, подчатого вели-
кого князьства Литовского, старосты Пинъ-
ского, пулъковъника его королевское ми-
лости установъленънымъ, постановившисе
очевисто панъ Мовша Маркевичъ жидъ
Смеловицкій аренъдаръ ясне велыюжно-
го его милости пана канъцлера великого
князьства Литовского на цло старое ко-
мори Пинское присланы, тотъ листъ одъ
его милости пана Станислава Славукгоръ-
ского, подстолего подлясского, ку акътико-
ванью до книгъ кгродскихъ Пинскихъ
иодалъ въ тые слова писаный: Ja niżey
na podpisie imieniem у nazwiskiem mia-
nowany czynie wiadomo, iż wielmożny ie-
gomość pan Michał Kazimierz Pac kawa-
ler Maltański, pisarz wielkiego xięstwa Li-
tewskiego, otrzymawszy kontraktem iego
królewskiey mości pana naszego miłości-
wego cło stare wielkiego xięstwa Litew-
skiego, według dawnego zwyczaiu sobie da-
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ne dla rosporządzenia onego zsyłaiąc mnie,
przydawszy pana Leybę Zusmanowicza, se-
kretarza iego królewskiey mości, zlecił mi,
że co kolwiek postanowię у rosporządzę w
tym podatku pro rato et grato przyiąc, vi-
gore tedy tego zlecenia na piśmie mnie
danego postanawiam za dozorcy komory
Pińskiej, wespol z przykomorkami, pana
Mowszy Markowicza, arędarza iasnie wiel-
możnego iegomosci pana kanclerza wielkie-
go xięstwa Litewskiego Smiłowickiego, któ-
ry obiowszy komorę w dozór na clo iego i
królewskiey mości od różnych panów kup-
ców wodo у londem towary prowadzonych
szczerze у wiernie według instruktarza da-
nego wybierać, z wybranego rachunek co
kwartał z rejestrami na mieyscu naznaczo-
nym czynić, kupców pokontnemi drogami
od płacenia cła unikających przejmować у
na skarb iego królewskiey mości przemy-
cone confiskować, a na zbraniaiących się
у potengo oponujących się do dania po-
mocy у posiłku ichmosciow panów obywa-
telow tamecznych wielce upraszając, dla
lepszego waloru у wiary rękę moią pod-
pisuię. Pisań w Wilnie roku t}rsiąc sześć-
set osmdziesiąt czwartego, miesiąca Julij
dnia czternastego. У того листу при печа-
ти притисненої! подпись руки тыші словы:
Stanisław Słowogorski, podstoli Podlaski
m. р. Который же тотъ лиетъ за иодаиьомъ
его черезъ особу верху меііеиую до кшігъ
іітродскихъ повету Пинского есть уии-
сапъ.

Пзъ актовой кнппі Пішскаго
годі-, № 13033, стр. 1211—1212.

гродскаго суда зя 1681

" й 101—1884 г. Сентября 4
Разбирательство между евреями Бельчицами
и Иваномъ Боричевскимъ по обоюдной ихъ

жалоб о нанесеній побоевъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ четвертого, ме-
сеца Сентебра четвертого дня.

На рочкахъ кгродскнхъ въ замку го-
сподарскомъ Пипскомъ месеца Ссптсбра

первого дня припалыхъ и порадкомъ
правньшъ судовне отправованыхъ, передъ
нами Сташіславомъ Казимеромъ Токар-
скимъ иодстолимъ и подстаростимъ, Са-
муелемъ Мпхаиломъ Ордою Болгарским!»
судьею, а АиъдреемъЯномъ Буднымъни-
саромъ врадшіками судовыми кгродскиміі
повету Пинского, кгды съ норадку ре-
естрового ку суженью нашому припала
справа вельможного его милости пана
Яна Пароля на Дольску Дольского, нод-
чашого великого князьства Литовского,
старосты Пинского, иулкоізшіка его коро-
левское милости, въ довожеиыо справед-
ливости жндомъ места его королевское
милости Пинского Или Лепбоішчовн Бель-
чііцовп и малжоице оного Хап Бельчіщо-
воп съ паномъ Яномъ Рафаловичомъ Бо-
ричевскимъ, земениномъ его королевское
милости повету Пинского, о напсте яко-
бы кгвалтовпос на домъ въ месте Пинскомъ,
въ року теперспгыіемъ тисеча шестьсотъ
оемьдесятъ третемъ, месеца Июля трид-
цатого дня, номепеного лліда Или Лейбо-
вича зъ помочшіками братьею своею и
суседами именами оному самому добре и
прозвпеками добре ведомыми, тамъ же въ
томъ доме того-нсъ лшда у сеняхъ буду-
чого безъ данья прпчыны черезъ обжало-
ваного пястью у носъ удереиье и окрва-
венье и добывши шабли у руце левой
иальцовъ трехъ затятье и, кгды лсидъ до
избы уходнлъ, зъ тылу у локоть руки ле-
вой штихомъ пхпенье и рану заданье, а
черезъ иомочниковъ зъ подворья оконъ
ішвытинапье и новыбиянье, а черезъ
д])угпхъ и черезъ самого обжалованого
папа Борнчевского того ;кида зъ избы вы-
влеченье и кіями шаблями збитье и змор-
довапье, самое ллідовки ;коиы оного че-
резъ обжалованого шаблею штихомъ у
бокъ правый нхненье, же мало іелптъ
не выпустила и кіямп збитье и змордо-
ванье, о одповедь и похвалку на решту
здоровья учиненье, а за тымъ о вины и
каранья нравные. До которое справы за
приволаньемъ черезъ енерала рочкового
Прокопа Диковицкого сторонъ до права
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одъ вельможного его милости иана иод-
чапюго великого князьства Литовского
панъ Янъ Стояновнчъ за моцыо листов-
ною собе даною, а панъ Янъ Рафаловичъ
Боричевскій самъ особою своею станови-
ли, а кгды панъ Стояновнчъ позовъ иод-
нежши подан ья оного хотелъ дово-
воднть, тогды позваиый панъ Борнчевскій
о ііриданье умоцованого у иасъ враду про-
силъ и домавялъ, мы г.радъ обжаловаиому,
нрпхііляіочіісе до нрава посполитого, па-
на Константого Стецеішча за умоцовапого
придали ес.мо и тую справу до дня шо-
стого сего-жъ року и месеца одкладаемъ.
А кгды день шостый прииалъ, теды умо-
цованыГі одъ вельможного его милости
иана подчашого великого князьства Ли-
товского старосты Пинского, а нанъ Бо-
ріічевскій зъ придапымъ умодованымъ одъ
пасъ иаиемъ Коистаитымъ Стецевичомъ
очсвието ставаючи зюцъ до мовенья оно-
му устъне злстплъ. Зачпмъ панъ Стоя-
ІІОВІІЧЪ поднезпш позовъ стороны своей
иодаііья оного у селе Грпвковпчахъ, въ
повете Пішскомъ лежачомъ, у ворота двор-
ные мешкаиья папа Яна Борпчевского
написомъ енерала Прокопа Дпковіщкого
и признанья оного черезъ того-жъ ене-
рала, также трое воланье на томъ позве
написанеє, слушне и нравно доведши, жа-
ловалъ зъ того позву по титуле вельмож-
ного его милости папа подчашого вели-
кого князьства Литовского старосты Пин-
ского тымн словы: Зсмешшови господар-
скому повету Пинского папу Яиови Рах-
валовичови Боричевекому, зверхности его
королевское милости, симъ позвомъ до вра-
ду кгродского Пинского позываетъ, а но
ирочитаныо того позву на дальшій доводъ
нокладалъ и читалъ передъ намптотъже
нанъ Стояновнчъ протестацію и реляцію
енеральскую Теодора Лебедевского вы-
шісомъ ст. кішгъ кгродскихъ Пішскихъ
въ року тенерешнемъ 16S3, меседаИюля
тридцатого дня выдапые, при которомъ
поетунъку иравномъ на збитыо, ранахъ и
найстыо на домъ забнралъ ;кидовн поме-
леному Или Бельчицовн зъ жоною, бы и

зъ далышшъ доводомъ до присеги, а но
прнсезе подлугъ артикулу семого розде-
лу одішатцатого, который науку дае, пжъ
жидомъ шляхецкая навезка за ихъ зра-
ненье и скалеченье ма быть плачоиа., за-
чимъ за пайстье на домъ кгвалту под-
лугъ артикулу першого, зъ розделу оди-
натцатого рубли дваиадцать грошей и са-
мого на покарапье горломъ, а помочни-
ковъ на седепье у вежу въ замку Піш-
скомъ педель дванадцять у иасъ враду
просилъ и домавялъ. Противо чому одъ
иана Боричевского нанъ Конъстанты Ста-
цевпчъ ставаючи нокладалъ иередъ нами
протестацію одъ иана Яна Рафаловича
Боричевского, въ року теперешнемъ 1688,
месеца Июля тридцатого дня и реляцію
Теодора Лебедевского енерала выипсомъ
съ кішгъ кгродскихъ Пішскпхъ выданые;
о которыхъ опеваотъ, и;і;ъ кгды нанъ
Янъ Борпчсвсісій съ сыповцомъ своимъ
папомъ Кариомъ Борпчевскимъ для оды-
скаиья певного долгу винного отцу пана
Карна Боричевского до дому Или Бел-
чица ленда Пинского пришли и о тыс
гроши винные, абы помененый Иля Бел-
чицъ оддалъ, почали упомішатьсе, теды
помененый жпдъ якобы папа Карпа Бо-
рпчевского впередъ словами ущішливыми,
гоноровії шляхецкому шкодливыми, л;килъ
и сромотнлъ, а потомъ пястью у губу зъ
обу сторонъ билъ и око правое подбилъ,
а кгды жалоблпвый панъ Янъ Боричев-
скіп за што бы сыновца оного иана Кар-
па Борнчевского билъ, лагодными словы
иыталъ, тогды іншого не одказавши. так-
же словами не уеттивыми лжилъ и соро-
мотилъ и зъ сепей зъ лопатою выскочив-
ши жалуючихъ якобы бплъ; въ томъ ча-
се Пцко Белчицъ брать объікалованого
и друпіхъ жпдовъ немало зъ лопатами,
зъ кіямн, зъ безменами напалиш номе-
неного пана Яна Боричевского тиранско
а немилосерне но головахъ, плецахъ, рз'-
кахъ били и раны шкодливые позадавалн,
одкуль, кгды яко могучи боронечисе, до
чолну на берегь, ку речце Пине }гходнли
тыломъ, у яму нанъ Янъ Боричевскій оба-
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лилсе, тамъ же вжо лежачого сродзе зби-
ли и мало не насмерть забили. Где у ле-
жачого грошей готовыхъ золотыхъ шесть,
шаблю коштуючую золотыхъ десять, шап-
ку зеленую фалендышовую завойковую
золотыхъ пять коштуючую помененыежи-
ды одобравшп одповедь и похвалку если
бы одъ того збитья живъ зосталъ на смерть
забитьемъ учинили. При которомъ по-
ступъку правномт. ближпшхъ сторону свою
пановъ Боричевскихъ до присегп на всей
жалобе забералъ, а по прнеязе зазбитье
и зраненье навезки совитой, а самыхъ жи-
довъ на иокаранье горломъ у насъ враду
афектовалъ. Мы врадъ вырозумевши добре
зъ продукованыхъ обею сторонъ конъ-
троверсіи, пжъ о найстьо н о зраненье
межи сторонами жалобы опеваютъ, не чп-
нечи на сесъ часъ ;кадного розсудку, туго
справу на инъквнзицііо отослали есмо,
которую его милость панъ Самуель Ми-
халъ Орда Болгарскій, судья кгродскій
одправилъ и подалъ до насъ враду въ тыс
слова писаную: Roku 1683, dnia szóstego
Septembra. Jnąuizicia w sprawie żyda Ley-
bowicza o zacięcie w rękę у zbicie od pa-
na Boryczewskiego z roczków Scptembro-
wych roku wywiedziona ut supra. Naprzód
pytałem się Jcka Biełczyca, ten powiedział,
że pan Boryczewski naprzód przyszedszy
siadł pod iego domem; który gdy pytał się
dla czego by siedział pod domem, powie-
dział pan Boryczewski, że mi twoy brat
winien groszy dwadzieścia pięć; odpowie-
dział Jcko, że o to pozyway brata mego
do urzędu, sprawi się o to. A no npo-
читаныо тое инъквизиціи одъ акто-
ра на иленипотента у насъ враду нро-
шоно и домавяно. А" такт» мы врадъ въ
справе вельможного его милости пана Яна
Кароля на Дольску Дольского, подчашого
великого князьства Литовского, старосты
Пинского, въ доволееныо справедливости
жидови места его королевское милости
Пинского Или Лейбовичови Белчицови
и малжонце оного зъ паномъ Яномъ Бо-
ричевскимъ, земениномъ его королевское
милости повету Пинского о найстье яко-

бы кгвалтовное на домъ въ месте Пин-
скомъ, върокутеперешнемъ тисечашесїь-
сотъ оемьдесятъ третемъ, месеца Июля
тридцатого дня помененого ;кнда Или
Лейбовича съ помочниками братью своею
и суседами именами и прозвисками оному
самому добре ведомыми тамъ-жс вътомъ-
доме того-;къ лаіда у ссняхъ будучого
безъ дапья причины черезъ обжаловано-
го пястью у носъ ударенье п окрвав-
ленье, а добывши шабли у руце левой
пальцовъ трохъ затятье и кгды лендъ до
избы уходилъ етилу у локоть руки левое
штихомъ пхненье и рану заданье, а че-
резъ помочниковъ зъ подворья оконъпо-
вытішанье и иовыбііянье, а черезъ дру-
гпхъ и черезъ обл;алованого само пята
Боричевского того жида зъ избы вывле-
ченье и кіями шаблями збитье и змор-
дованье, самое жидовки, жопы оного че-
резъ обжалованого шаблею штихомъ у
бокъ правый пхненье же мало іелитъ не
выпустила и кіями збитье и змордованье о
одиоведь и похвалки на здоровье учиненье,
а за тымъ о вины и каранья нравные, но-
неважъ no ирочитаныо ішквизиціи одъ
актора на иленипотента у насъ враду по-
требовано, мы врадъ на сесъ часъ жад-
ного розсудку не чішечи въ той справе
акъторовн на иленипотента допустили
есмо, а лее при конклюзіи рочковъ то се
стало, про то до прішілыхъ рочковъ иер-
шихъ по теперешнихъ судить принадаю-
чихт», заховавшії обудвумъ сторонамъ все
обороны нравные одкладаемъ, на кото-
рыхъ безъ Лчадныхъ запозвовъ обедве сто-
роны росираву ириняти маютъ. Которая
справа до книгъ кгродскихъ Пинскихъ-
есть записана.

Изъ актовой книги Пинскаго гродскаго суда за 1684 г.,.
№ 13033, стр. 1271—1274.
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«No 102.—1685 г. Января 17.
Явка повторительнаго листа короля польска-
го Яна III, которымъ подъ строгимъ на-
казаніемъ приказывается Брестскимъ евре-
ямъ не прит снять въ торговыхъ д лахъ
Минскихъ евреевъ и возвратить посл днимъ

заграбленные у нихъ товары.

Лета отъ нароженя Сына Боікого ти-
сеча шестьсотъ осемьдесятъ пятого, ме-
•сеца Геывара семнадцатого дня.

На враде кгродцкоыъ въ замку госпо-
.дарскомъ Мшіскомъ передо мною Марти-
номъ Казиморомъ Володковичомъ, город-
шічимъ и подстаростимъ Мпнскпмъ, по-
•етановнвшисе очевисто жидзи старшие
•синакгокги Минской оіюведала, поклада-
ли и ку акътикованю до книгъ кгрод-
цкпхъ Минскихъ подали лпстъ его ко-
ролевской милости заручъный с канце-
лярии великого княства Литовского в
справе ;кіідовъ старъпшхъ синакгокги
Минской, иротиво Л іцовъ старшихъ си-
накгокги Бреской вынессный, на речъ в
.немъ в середине помененую служачий
и належачий лпідомъ старшимъ сина-
кгокги Минской, просочи абы тотъ листъ
-заручъный его королевской милости былъ
до книгъ кгродцкихъ Мішскнхъ принять,
.акътпкованъ и уписапъ, который упису-
ючи у книги слово до слова такъ се в
собо маетт,: Jan trzeci z Bożcy laski król
Polski, wielki xiążc Litewskie, "Buski, Pru-
ski, Mazowiecki, Zmuydzki, Kiiowski, Wo-
łyński, Podolski, Podlaski, Jnflanski, Smo-
leński, Sewicrski у Czernihowski. Nic-
wiernym żydom starszym i całemu kalia-
łowi Brzeskiemu. Doniesiono nam iest
przez panów rad у urzędników naszych
przy boku naszym będących, imieniem star-
szych żydów у caley synagogi Mińskiej', iż
wy od dawnego czasu usurpuiąc iakieś so-
bie nad pomicnionemi żydami Minskiemi

-starszeństwo, lubo o to zaszła sprawa do
•sądu naszego assesorskiego у do lad bez
decisyey zoslaie, wy onych rożnemi sposo-

bami agrawowaliscie, kiedy nie respektuiąc,
na rescripta nasze pod zaręką piąciu ty-
sięcy złotych czerwonych zaszłe, na nich po
dobrowolnych drogach zasadzki czyniliście
у onych na targach у na iarmarkacli bez
żadney przyczyny grabiliście, jakoż na pięć-
dziesiąt tysięcy towarów onym zabraliście;
także przez wszystkie czasy nie mogli mieć
wolnego przeiazdu у w handlach swoich
bespeczenstwa, nadto za waszemi przeszko-
dami długów sobie winnych na wpiewod-
stwa Mińskiego żydach więcey piętnastu
tysięcy złotych wybrać nic mogli, a za tym
nie tylko pomienione zaręki, piąciu tysięcy
czerwonych złotych rescriplem naszym za-
łożonych, ale też у inne paeny prawne po-
padliście byli, dla czego wydaliśmy byli
do was rescript nasz, ażebyście byli tymże
żydom synagogi iMinskiey żadney ni w czym
praepeditij у grawaminow po gotowiu na
drogach lakich zasadzek, na iarmarkacli
grabieży у towarów zabieranie czynić, aż
do łinalnoy u sądu naszego zadwornego
decisyey nie ważylisic у owszem do rady
у schadzek swoich onych nie przypuszczali
у zagrabione towary na pięćdziesiąt tysięcy
złotych onym powrócili, pod zaręką iako
ważność rzeczy wynosi i pod utraceniem
zwierzchności у starszeństwa waszego ros-
kazalismy byli; wy iednak na te wszystkie
rescripta i zaręki nasze by namniey nie
dbaiąc, do dawnych yiolentij у krzywd tym-
że żydom synagogi Minskiey rożnemi cza-
sami, pod zarekami naszemi poczynionych,
nowe poczyniliście у znowu towarów na
pięćdziesiąt tysięcy pod czas iarmarku na
przeszły święty Mikolay w Mirze zagrabi-
liście у zabrali у inne riolcntie у krzywdy
poczyniliście im przez co powtorc tak pier-
wsze,, iako у poslednicysze zaręki. ale i
inne poeny у vigor prawa dla rebellyi
waszey popadliście, nim tedy o to wszytko
sprawa do sądzenia w sądach naszych as-
sessorskich przypadnie, wskazuiemy wam
surowo, abyście pomienionym żydom syna-
gogi iMinskiey у dawno у teraz świeżo za-
brane towary koniecznie powrócili у szkody
im nagrodzili, pas wolny у przeyscie przez
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Brzeście у przez inne mieyscc onym nie
zabraniali у żadnych gwałtów, grabieży,
zasadzek iuż więcey od tych czas im nie
czynili, ale we wszelakim pokoin z niemi
się obchodząc ostatniey dccisyej" sprawy u
sądu naszego assessorskiego z iiiemi cze-
kali, gdzie sąd nasz co komu należeć bę-
dzie słuszności wynaydzie у skaże, ynaczey
nie czyńcie pod troiakiemi zarękami res-
pectem pierwszych у pod utraceniem cale
starszeństwa waszego, nie oddalaiąc ich
także od rad у schadzek waszych у ow-
szem ich wolną przepuszczaiąc, spokoynie
z nimi żyiąc, na ostatek у pod innemi pae-
nami у rigorem prawa na przeciwnych za-
rękom naszym obostrzonym. Dan w can-
celarij naszey wielkiego xięstwa Litewskie-
go, dnia iedynastego miesiąca January, roku
Pańskiego tysiąc sześćset osmdziesiąt pią-
tego, panowania naszego iedynastego roku.
У того листу аго королевской милости
печать великого князьства Литовского
притиснена, а подпись руки тымп словы:
Магсіап Oginski, kanclerz wielki wielkiego
xięstwa LiTewskiego. Который лее тотъ
лиетъ его королевской милости за. пода-
немъ оного черезъ особъ верху мененыхъ
до актъ есть до кнпгъ кгродцкихъ JMIIII—
скихъ принять, акътикованъ и уішсанъ.

Пэт; актовой киши Мішскаго гродскаго суда за
1632—HS9O годъ, Хч 11788, л. 451—155.

Ш 103—1685 г. Января 21.
Явка списка товаровъ, которые Брестскими
евреями были забраны у Минскихъ евреевъ.

Лета отъ нароженя Сына Божого ти-
сеча иіестьсотъ оемьдесятъ пятого, мс-
сеца Геігьвара двадъцать первого дня.

На въраде кгродскомъ в замку госио-
дарскомъ Минскомъ, передо много Мар-
тиномъ Казимеромъ Володковичомъ го-
родышчимъ и нодстаростимъ іМпнскимъ,
постановившисе очевисто жнди старшие
синакгокги Минской оиоведали, поклада-
лн и ко акътиковашо до кнпгъ кгрод-
скнхъ Минскихъ подали реесгръ забра-

ня товаровъ презъ жидовъ Брескнхъ, ру-
кою власною его милости пана ішсара и
иодъетаростего замъку Минского писаный,
на речъ в немъ нпжей выражоную, тымъ
же жидолъ старшимі, синакгокги Мин-
ской служачий и належачий, просечи, абы
тотъ реєстрі, былъ до книгъ кгродскихъ
Минскихъ нринятъ, акътикованъ и упи-
санъ, который, уписуючи у ішиги слово
до слова, такъ се в собе масть: Regestr
towarów żydów ^linskich aresztowanych za
dług winny iasnie oświeconego xiążccia ie-
goinosci ])ana podkanclerzego wielkiego
xięstwa Litewskiego, na obligi trzynaście
tysięcy: iuchta życia Leyzera Pinchasowicza
ciukow czterdziescie, w których po par
trzy sknr; u tegoż par osmnascie, Jcka Fi-
szelewicza iuchta par sto dziesięć; Rubina
DaAvidowicza sukna różnego lundyszowego
postawow osm, tegoż żyda papieru ryz
sześć cienkiego; iuchta kamieni dwadzieś-
cia, Wulla Maiorowicza iuchta par dzie-
węćdziesiąt, wago Minsko kamieni trzy-
dziescie dziewięć у funtów dwadzieścia у
czlyry, JlliRubinowiczaiuchta ciukow siedm-
nascie po par trzy, Wulfa Szawłowicza ciu-
kow sześć po par trzy, Nachima Wulfowi-
cza iuchtu ciukow piętnaście po par trzy.
Te towary są aresztowane w wadze prze-
zemnie zesłanego od iegomosci pana sta-
rosty Mirskiego. ^г того реестру подпись
руки тыми словы: Jan Kondratowicz pi-
sarz zamku Mirskiego. Который же тотъ
реестръ за поданемъ оного до актъ черезъ
особъ верху мснепыхъ есть до книгъ
ісгродъскихъ .Минскихъ принять, акъти-
кованъ и уішсаиь.

Пзъ актовой книги Ліінскаго гродскаго суда за 10й2
1G9O годъ, Л» 11783, л. 450.

Ж 104—1685 г. Января 21.
Явка списка товаровъ и денегъ, которые
Брестскими евреями были забраны у Мин-

скихъ евреевъ.
Лета отъ нароженья Сына Божого

тпееча шестьсотъ оемдееятъ пятого,
месеца Генъвара двадцать первого дня.
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На въраде кгродскомъ в замку госпо-
дарскомъ Минъскомъ, передо мною Мар-
тиномъ Казимеромъ Володковичомъ, го-
родничимъ и подстаростимъ Минскимъ,
постановивъшпсе очевисто енералъ вое-
водства ]\Іинъскаго Анъдрей Олехновичъ
оповедалъ, покладалъ и ку акътикованью
при занесеной протестации до книгъ
кгродскнхъ Минскихъ подалъ реестръ
забранья товаровъ и инъныхъ розныхъ
спленъдоровъ презъ жидовъ старпшхъ
синакгокги Бреской жидомъ синакгокги
Минской, на речъ в немъ нижей выражо-
ную, жидомъ старштшъ сннакгокги Мин-
ской служачий и належачий, просячи
абы тотъ реестръ былъ до книгъ кгрод-
скихъ Минскихъ акътикованъ и упи-
саиъ, который уписуючи у книги слово
до слова, такъ се в собе маетъ: Re-
gestr zabrania towarów w mieście Mirze
przez żydów Brzeskich u żydów Mińskich,
•w roku przeszłym tysiąc sześćset osmdzie-
siąt czwartym, miesiąca 7 bra, rożnych dni,
krom zabranych sukien у towarów na rc-
gcstrze iegomosci pana starosty Mirskiego
specifikowanych. Naprzód u żyda Nachima
Ulfowicza у towarzysza iego Szlomy wzięto
sorokow soboli trzy wysokiego gatunku,
kożdy sorok po trzy tysięce złotych kosz-
tuiące, złotych dziewięć tysięcy; u tegoż
wzięto sznurów pereł osminascie wielkich
urianskich, kosztuiącc złotych dwa tysiąca;
u tegoż wzięto pierścieni szczero złotych
trzy, w iednym trzynaście dyamętow, kosz-
tuiące złotych tysiąc dwieście; w drugim
pierścieniu dyiainętow pięć, kosztuiący zło-
tych tysiąc, w trzecim pierścieniu szczero
złotym, w nim kamień szafirowy wielki,
kosztuiący złotych sześćset, u tegoż wzię-
to gotowych pieniędzy złotych dwa tysiąca;
u żyda Wulfa Maiorowicza wzięto konak
szczero zloty, rubinami у dyiamętami sadzo-
ny, w nim sztuk osmnascic, koszluiący
złotych trzy tysiące; u tegoż wzięto łańcuch
szczero złoty, ważący osmdziesiąt czerwo-
nych złotych, kosztuiący złotych tysiąc; u
tegoż żyda wzięto paro lnanelej szczero
złot, rubinami у szmaragdami' sadzone,

ważące piętnaście czerwonych złotych, kosz-
tuiące złotych sześćset; u tegoż wzięto pas
srebrny pozłacany, roboty ryskiey, perłami
urianskiemi wielkiemi sadzony, w nim pe-
reł dwieście, kosztuiący złotych tysiąc; u
tegoż gotowey summy wzięto złotych ty-
siąc pięćset; u żyda Wulfa Szawlowicza
wzięto pięć błamów futra pupkow sobolich,
wysokiego gatunku, .kosztuiące złotych dwa
tysiące pięćset; u tegoż wzięto ieden sorok
soboli, kosztuiący złotych tysiąc pięćset; u
tegoż wzięto trzy bunty lisów moskiewskich,
kosztuiący ch złotych osmsei; u tegoż wzię-
to rysiów przednich dziesięć, kosztuiących
złotych cztyrysta; u tegoż wzięto sorokow
dwa kunie, kosztuące złotych cztyrysta;] u
tegoż wzięto dziesięć błamów futra sibir-
kowego moskiewskiego, kosztuiące złotych
pięćset; u tegoż gotowey summy wzięto
złotych tysiąc osmset. U żyda Abrama
Szapsaiewicza у towarzysza iego ЛИ Jzra-
elowicza wzięto u nich sorokow pięć kunie,
kosztuiące złotych tysiąc dwieście; u tych-
że wzięto wilków trzydziescie moskiewskich
przednich, kosztuiące złotych cztyrysta pięć-
dziesiąt, gotowey summy złotych tysiąc. U
żyda Gierszona Jllaszewicza wzięto goto-
wey summy złotych dwa tysiące pięćset
dwadzieścia sześć. U żyda Jzaka Tisiele-
wicza wzięto gotowey summy złotych dwie-
ście pięćdziesiąt siedm у groszy piętnaście.
U tychże żydów Mińskich, krom zabranych
sukien, na regestrze pana starosty Mirskie-
go specyfikowanych, osobliwie po gospo-
dach rożnych grabieżnym sposobem zabra-
no sukna rożnego colom у rożney ceny'
postawow szesnaście, letko rachuiąc kożdy
postaw po złotych szesciudzićsiąt у piąciu,
co uczyni summą złotych sto czterdzieście;
harusu rożnego colom tegoż czasu zabrano
sztuk dwanaście, ogulnie rachuiąc, kosztu-
iący złotych sześćset; u tychże żydów za-
brano rąmbku sztuczek dwadzieścia pięć,
rachuiąc kożdą sztuczkę po kop trzy groszy
liczby litewskiey, złotych sto osmdziesiąl
siedm у groszy piętnaście, u tych że ży-
dów wzięto gotowey summy złotych sześć-
set dziewięćdziesiąt siedm. Tymże żydom

20
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Mińskim iadącym z iarmarku Mirskiego
do Mińska rożnych towarów w miasteczku
Stołpcach przez żydów Brzeskich у arę-
darza Wołożynskiego na imię Szlome Sie-
lomonowicza zabrano na złotych cztyry ty-
siące. Suma summarum czyni złotych czter-
dziescie dwa tysiące. Który ten regestr
przy protestacy przezemnie Andrzeia Olech-
nowicza, ienerała woiewodztwa Mińskiego
w roku teraźniejszym tysiąc sześćset osm-
dziesiąt piątym, miesiąca January dwudzie-
stego pierszego dnia do akt grodu Miń-
skiego iest podany. У того реестру под-
пись руки енеральское тьши словы: Ап-
drzey Olechnowicz ieneral iego królewskiey
mości woiewodstwa Mińskiego. Который
же тотъ реестръ за поданемъ оного до
актъ черезъ енерала верху мененого есть
до кнпгъ кгродцкихъ Минскихъ принятъ,
акътнкованъ и уписанъ.

ІІзъ .актовой книги Ыинскаго гродскаго суда за 1С32
—ШЮ годъ, Д° 11783, л. 457—453.

№105—1685 г. Февраля g.
Донесеніе возныхъ о разбор д ла по уча-
стію Вилкомирскаго еврея Лазаря Р зника
въ краж вещей и документовъ въ Шешол -

. им ніи Виленскаго епископа.

- My ieneralowie iego królewskiey mości
woiewodslwa Wileńskiego oznaymuiemy
tym naszym relacynym przyparęcznym kwi-

' tcm o tym, iż w roku teraznieyszym ty-
siąc sześćset osmdziesiąt piątym, miesiąca
Lutego", piątego dnia, my ieneralowie ma-
iąc z sobą stronę- szlachto osiadłą piąciu
szlachciców pana -Adama Kulikowskiego,
pana Stephana Olechnowicza, panów Jana
у Matysa Klimowiczow. a pana Jana Za-
Lorskiego, za użyciem iegomosci pana Sta-
nisława Uowgiały, iezdziliśmy z s(ą strona,
także z zesłanym od iasnic wielmożnego
iegomosci xiędza Аісхаікіга Kolowicza bis-
kupa Wileńskiego iegomoscią panem Janem
lioinanowskim, zawiadowca, na ten czas

.maiętnosci Szeszolskiey у z poddanemi
Szeszolskiemi, obwinionemi w uczynku zło-.:
dzieystwa, mianowicie z Pawłem у Miko-
łaiem Budrami do dworu iego królewskiey
mości Wilkomirskiego dla sprawiedliwości
z żyda Łazarza Rzeznika, domem mieszka-
iącego w Wiłkomierzu, na którego tegoż
czasu_ okowani w kaydanaeh skarżyli._ się
przerzedzeni poddani Szeszolscy Budrowie,
że u nich ochędostwo iegomosci pana Sta-
nisława Dowgiały, także spraw}', obligi,
blankiety według osobliwej żałoby aktora
pomieniony żyd Łazarz taiemnie, w dom
ich przyiachawszy, czyniąc podstempek,
wykupił mimo obwołanie na targach у w
szkole żydowskiey uczynione; przez co ten
to Łazarz w toż złodzieystwo spoinie z chło-
pami Szeszolskiemi popadł. Na którym ter-
minie pan Eomanowski zawiadowca Sze-
szolski, postanowiwszy przerzcczonych pod-
danych Budrow przed iegomoscią pa-
nem Gronskim, czesnikiem Nowogrodz-
kim, podstaroscim i)rowentowym Wiłko-
mierskim we dworze AYijkomierskim, przy
nas ienerałach у wielu ludziach y
szlachty także przed wysadzonemi do tey
sprawy od iasnie wielmożnego iegoniosci
pana ^lichała Damunta Siesickicgo, woie-
wody Menskiego, starosty Wiłkomirskiego,
który iegomość sam • na _ ten czas był w
Wiłkomierzu, pokładał pinia.dze у fanty ko-
ciołek у kożuch i jnne fanty, ktorc żyd
Łazarz, kupuiąc rzeczy у sj)rawy u pomic-
nionych Budrow dał był, prosząc aby to
odebrał iako swoie, a ochędostwo у spra-
wy у obligi aby wróci] wcale, a za zwie-
dzenie poddanych i za złodzieystwo aby
był pokarany. "Na którą mowę żyd Łazarz
rzcznik przy nas ienerałach i wszystkim
zgromadzeniu, także przy żydach starszych
szkoły Wilkomierskiey;, mianowicie Abra-
mic Jakubowiczu, Lewku Szakowiczu, tak-
że inycli starszych kahału Wilkomirskiego,
przy iegoniosci panu Dowgiale, iako samym
aktoi-ze tey sprawy, dobrowolnie wyznał, że
suknie, rząd, kufel srebrny kupił od po-
mienionych Budrow poddanych Szcszol-
skich, także insze rzeczy, a spraw zaparł
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się, ale pomienieni Emirowie poddani Sze-
szolscy, ^skowani będąc powtórnie prze-
swiadczali przed łeinże zgromadzeniem ' у
przed nami ienerałami, mówiąc, ześ ty do
nas na wiosnę przyiachał w tem roku у
resztę rzeczy, także sprawy wszystkie u nas
pobrałeś, gdzie żyd Łazarz powtórnie za-
parł się, a iegomość pan Dowgialo, także
zesłany od iasnie wielmożnego iegomosci
xiędza biskupa Wileńskiego iegomość pan
Romanowski prezentowali się mówiąc, gdzie
iedno tam i drugie musi bydz, a że do
ochędostwa у części srebra przyznał się
żyd, które wiedząc у znaiąc, w bliskości o
mile drogi mieszkaiąc, suknie znaiąc mimo
obwołanie у zapowiedzi pokupił, to у о
sprawach у obligach wie у iuż oblig na
trzy tysiące sumniy Jachimowi żydowi Wi-
leńskiemu złośliwie oddał, który to Jachim
maiąc oblig u siebie zaparł się długu, przy-
siągł krzywoprzysięstwo zdradą, rota, po-
pełnił.- A zatynr prosili aby iegomość pan
podstarosci Wiłkomirski tego to żyda iako
w złodziejstwie poszlakowanego wydal, abo
go w scqu estrze zatrzymać rozkazał. Na
co powiedział iegomość pan Gronski że u
mnie na urzędzie żyd Łazarz rzcznik sre-
bro, kufelek mały rząd biały, też . . .
. . . .y inne rzeczy prezentował у nie
winien, ten żyd. Na co odpowiedział iego-
mość pan Dowgialo: nią. mogl żyd tego
praezentować, bo zapowiedzi były у obwo-
łania na targach у było by to przeciwko
aktykacyą urzędu tegoż Wilkomirskiego.
Po której kontrowersji pomienieni żydzi
starsi Wiłkomierscy, nic dopuszczaiąc/aby
żyd Łazarz był wydany abo sc<|uestro\vany,
tegoż czasu wzięli go na parękę, mówiąc
iakośmy na pierszym terminie z temiż pod-
danemi Budrami od jasnie wielmożnego
iegomosci xiędza biskupa Malcnskicgo ad-
ministratora na /ten 'czas biskupstwa Wileń-
skiego sługa iegomosci jegomość pan
Zdrowski dnia dwudziestego piątego No-
weinbra. roku 1CS4 był ziechał, wzięliśmy
tego żyda Łazarza na parękę у dotrzyma-
liśmy go, tak у teraz bierzemy i do roz-
prawy dotrzymać obiecuiemy, pod zapła-

ceniem wszytkich szkód, które sobie* mieni
iegomość pan Dowgiało, ieslibyśmy go do
ostatniego stopnia prawa nie stawili. A tak
my ienerałowie iako ла pierszym terminie
imieniem pomienionego iegomosci xiędza
Benedikta Zuehorskiego biskupa Malin-
skiego przy iegomosciu panu Zdrowskim
tymże żydom starszym urzędownie przy--
paręczyliśmy, tak у teraz imieniem iasnie
wielmożnego iegomosci xiędża biskupa Wi-
leńskiego, przy dozorcy iegomosci Szeszol-
skim panu Janie Romanowskim który także
imieniem iegomosci pana Stanisława Do-
wgiały tego to żyda Łazarza-rzeznika przed
iegomoscią panem Gronskim podsiaroscim
Wilkomierskim temże żydem starszym1 mia-
nowicie Abramowi Jakubowiczowi, Lew-
kowi Izakowiczowi, Irszy Solomońowiczowi,
Peysachowi Zacharewiczowi, J akubowi Lew-
kowiczowi у całey szkole przyparęczyliśmy
w summie czterdziestu tysięcy złotych, aby
go do ostatniego punktu prawa dotrzymali,
którą parękę będąc przytomni przyieli obie-
cawszy do każdego sądu у prawa stawić
do ostatniey rozprawy, gdzieśmy o zapisa-
nie tey pareki iegomosci pana podstaro-
sciegó prowentowego upraszali у sam ie-
gomość pan Dowgiało także iegomość pan
Romanowski o toż prosili, a pieniądzy po-
kładanych у fantów przyiąć nie chcieli.
Na to się aktorowie protestowali у na toś-
my dali ten nasz kwit z podpisem ręki na-
szej'. Pisań roku, miesiąca у dnia wyż pi-
sanego. Jan Kazimierz Zarzecki, ienerał
iego królowskicy mości woiewodztwa Wi-
leńskiego. Лап Dubrowski generał Jego
królewskiey mości woiewodztwa Wileń-
skiego ręka. swa..

Изъ связки документові Виленокаго гродскаго суда
за 1G8O годъ, Да -1508. Док. Д» 10.
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№ 106—1685 г. Апр ля 5.
Р шеніе по д лу о покражахъ, произведен-
ныхъ Галабудами у еврея Переца Гошко-

вича и другихъ лицъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осмьдесятъ пятого, ые-
сеца Апрыля пятого дня.

В рочъки кгродские Апрылевые су-
довъне у Слониме отправованые передъ
нами Казимеромъ Воловичомъ хоружы-
чомъ Виленскимъ на ыестцу его милости
пана подстаростего водле права засажо-
нымъ, Бартломеемъ Владыславомъ Дру-
жанскимъ судьею, а Алекъсандромъ Зен-
ковичомъ нодчашымъ и писаромъ врад-
ішками судовыми кгродскими повету Сло-
нимского, бзгдучыми отъ вельможъного его
милости пана Стефана Фронцъкевпча Ра-
дзюпшекого, старосты Слонимского, кгды
с порадку реестрового ку суженью нашо-
му ирыпала справа его милости пана
Конъстантого Владыслава Булгака, под-
столего и подстаростего Слонимского, ко-
лекги нашого, в довоженыо справедливо-
сти жидови Перцови Гошкевичови, арен-
даровн своему. корчъмы Одкгиновское зъ
Павлюкомъ и Андреемъ Галабудами, ко-
торые подъ жалуючымъ выгодовалисе, а
теперь яко се сами назвали Михаловъ-
скими и зъ Ганною Робъдевичовною жо-
ною Павълюка Галабуды, яко въ споль-
ной раде иліамове зъ собою до злыхъ
учынковъ нижей мененыхъ будучымп, за
позъвомъ о розные крадежы розныхъча-
совъ черезъ объжалованыхъ особъ впе-
родъ розной шляхте поблизу мсшкаючой
и подданымъ розныхъ селъ поделаные, а
потомъ и подорожънымъ людемъ гостіш-
цомъ едучымъ и в корчме жалуючого Од-
кгиновъской на поиаскахъ и на ночлс-
гахъ стоячымъ, а на остатокъ и самому
помененому жидові! арендару тамошнему
черезъ покраденье розныхъ часові» не ма-
ло речей на золотыхъ трыста и болыпъ
шкодъ почыненье, нрезт, што отъ тое

корчъмы тымъ злодеиствомъ своимъ лю-
дей одстренчене, корчъмы и самого го-
сподара в подозренье подане и ославене.
О которое злодейство одъ розныхъ иановъ
обывателевъ повету Слонимского Радви-
ловъского и одъ Кгиновской шляхты не
пооднокротне на згромажоныхъ копахъ,
за прыличныхъ. злодею въ узнаные и де-
кретомъ кгродскимъСлонимскимъна горло
объвешенемъ были всказаньши, в кото-
ромъ злодействе и до тыхъ часъ неуста-
ючы, в року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ осмьдесятъ пятомъ, месеца Февраля
девятого дня о украдене черезъ Павълю-
ка и Андрея Галабудовъ млодзену его ми-
лости пана Быховца, старосты Литынско-
го, в помененой корчъме жалуючого Од-
кгиновской ночуючому пистолету зъ по-
кровцомъ пры седле и инныхъ речахъ
жыдови арендарови до схованя даного, о
предане оного слосарови Семену Олехно-
вичу в месте Слониме, в дворе его мило-
сти пана подкоморого Слонимского меш-
каючому, о который пистолетъ, кгды по-
мененому жыдови арендару, яко тое корчъ-
мы господару вина дана была, который
оного розно шукаючы и помененого мло-
дзяна съправуючы на золотыхъ тридцать
выдалъ, а з особъна тотъ пистолетъ у сло-
сара Слонимского окупуючы золотыхъ
полсема заплатилъ, а черезъ Анъдрея Га-
лабуду жывучы на аренде у карчъме жа-
луючого в Радвііловичахъ на грудку бу-
дучой, аренды з нее прыходячое золотыхъ
двадцати не заилаченье и тое корчъмы
сиустошенье, в которомъ спустошеныо
шкоды на золотыхъ шестьдссятъ учиненье
и саыыхъ не ведеть где поутеканье. За
тымъ где бы се оказать могли до злаианя
и конвинкованя оиыхъ, яко вжо ирилич-
ныхъ злодеювъ, о шкоды и вины правные.
До которое справы за прыволапемъ черезъ
енсрала рочковъ пильнуючого сторонъ до
права его милость паііъ иодстолий и нод-
старостий Слонимский самъ особою своею
и з умоцованым'ь своимъ, нанемъ Аиъ-
дреемъ Зверопичомъ становилъ и моцъ до
моленья рсчы оному устне злетнли, а по-
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званые Павлюкъ и Анъдрей Галабудове
и жона Павлюка Галабуды не становили.
Затыыъ уыоцованый поводовый поданого
по Галабудовъ Павлюку и жоне его на
именью ихъ Водкгиновичахъ в повете
Слониыскомъ лелсачомъ, а по Анъдрею до
крамъ в месте Слониме прыбитого черезъ
енерала повету Слонимского Яна Анъ-
тоновича сознаньемъ его того позву днемъ
передъ рочками учыненымъ слупше и
правъне доведпіы и трое воланье пиль-
ности стороны своей на томъ позве на-
писаное оказавшы, жалобу зъ него о вышъ
мененую речъ, а шырей о том позве
описаную преложывшы, на доводъ самое
речы, покладалъ процесъ екъстрактомъ
с книгъ кгродскихъ Слошшскихъ в дате
року теперешнего тисеча шестьсотъ осмь-
десятъ пятого, месеца Февъраля двадцать
семого дня одъ его милости пана подсто-
лего и подстаростего Слонимского о тое
покраденье на Галабудовъ занесеный, а
затымъ цытуючы право посполитое стату-
товое, артыкулъ семып зъ розделу чо-
тырнадцатого взданя позваныхъ особъ,
поневажъ до права не становятъ, на упадъ
въ речы и такъ за почыненыи в кра-
де;кахъ шъкоды совито осмисотъ трыд-
цатп семи золотыхъ на именпчу ихъ
Водкгиновичахъ в повете Слонимскомъ
лежачомъ и инныхъ всякихъ добрахъ ихъ
яко и самыхъ позваныхъ особъ на горло
обешенемъ всказанья и до отправы за по-
меный всказъ на всякнхъ ихъ добрахъ
порадкомъ правнымъ приходить вольности
зоставленя его милости пану подстолему
и подстаростему Слонимскому у насъ вра-
ду просплъ и домавялъсе. А такъ мы
врадъ въ той справе его милости пана
Констаитого Владыслава Булгака подето-
лего и подстаростего Слонимского колекпі
нашого в довожшыо справедливости жи-
довн ІТерцови Гошковіічови арендарови
своему корчъмы Одкпшовское зъ Павлю-
комъ и Анъдреемъ Галабудамн, которые
иодъ жалугочымъ выгодовалнсе, а теперь,
якосе сами назвали Михаловскими и зъ
Ганною Рабъцевичовною—жоною Павлю-

ка Галабуды яко в спольной раде и на-
мове з собою до злыхъ учынковъ нижей
мененыхъ будучыми, за позвомъ о розные
крадежы розныхъ часовъ черезъ объжа-
лованыхъ особъ вперодъ розной шляхте
поблизу мешкаючой и подданымъ розныхъ
селъ паделане, а потомъ и подорожнымъ
людемъ гостинцомъ едучымъ и в корчъ-
ме ліалуючого Одкгиновской на допаскахъ
и на ночлегахъ стоячымъ, а на остатокъ
и самому помененому лсыдовй арендару
тамошнему черезъ покрадене розныхъ ча-
совъ не мало речей на золотыхъ трыста
и большъ шкрдъ почынене,- презъ што
одъ тое корчъмы тымъ злодействомъ сво-
имъ людей одстренчене, карчъмы и само-
го господара в подозрене подане и осла-
вене. О которое злодейство одъ розныхъ
пановъ обывателевъ повету Слонимского
Радвиловской и Одкгиновской шляхты не
по однокротне на згромажоныхъ копахъ
за прыличныхъ злоде.іовъ узънаные и
декъретомъ кгродскимъ Слонимскимъ на
горло объвешенемъ были всказаными, в

которомъ злодействе и до тыхъ часъ не
устаючы, въ року теперешнемъ тисеча
шестьсотъ „осмьдесятъ иятомъ, месеца
Февъраля девятого дня о украдене черезъ
Павълюка и Андрея Галабудовъ млодзе-
иу его милости пана Быховца, старосты
Лптынского, в помененой карчъме Лхалую-
чого Одкгшювскоп ночуючому пистолету
зъ покровцомъ пры седле и инныхъ ре-
чахъ жыдовп аренъдарови до схованя да-
ного, о продане оного слосарови Семену
Олехновпчу в месте Слониме в дворе его
милости пана подкоморого Слонимского'
мешкаючому; о который пистолета, кгды
поменеиому жыдови .арендару, яко тое
корчъмы господару, вина дана была, кото-
рый оного розно шукаючы п помеленого
млодзена стравуючы на золотыхъ трыд-
цать выдалъ, а з особт>на тотъ пистолей»
у слосара Слонимского окуиуючы золо-
тыхъ иолъсема заплатилъ и черезъ Анъ-
дрея Галабуду, жывучы на аренде у корчъ-
ме жалуючого в Радвиловпчахъ на грзгд-
ку будучої!, аренды з нес ирыходячое зо-
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лотыхъ двадцати незаплачене; п тое
корчъмы зъпустошене; в которомъ спу-
стошеныо шкоды на золотыхъ шесть-
десятъ учынене и самыхъ не ведеть где
поутекане, затымъ где бы се оказать мог-
ли до злапанья и конвинкованья оныхъ,
яко вжо прыличныхъ злодеювъ о шкоды
и вины правные, ижъ Павълюкъ иАнъ-
дрей Галабудове и жона Павлюка Гала-
буды будучы о то иозваньши яко се са-
ми до права не становили, такъ и нико-
торое ведомости намъ враду и стороне
своей не учынили. Про то мы врадъ оныхъ
яко права посполитого не послушныхъ в
року завитомъ на унадъ в речы вздаемъ,
а водъле права и домавяня се умоцова-
ного поводового за почыненье черезъ тыхъ
Галабудовъ в крадежахъ шкоды совнто
осмьсотъ тридцать семь золотыхъ наиме-
ничу ихъ Одкгиновичахъ в повете Сло-
нимскомъ лежачомъ, на которомъ о то по-
зовъ показано и на ннныхъ вшелякихъ
доорахъ ихъ лежачыхъ, рухомыхъ и су-
махъ пенежъныхъ где кольвекъ будучыхъ;
а самыхъ преречоныхъ особъ Павълюка
и Аліъдрея Галабудовъ, яко вжо прылич-
ныхъ злодеювъ за таковый ихъ высту-

. покъ на горло объвешенемъ; а же се до
права не становятъ, тогды на лапаие и
за улапанемъ на горле конвинковать его
милости пану подстолему Слонимскому и
тому жыдови арендару его милости вска-
зуемъ и до отправыза поменеиый всказъ
на всякихъ позваныхъ добрахъ порадкомъ
правнымъ черезъ енерала приходить его
милости пану подстолему Слонимскому
вольность зоставуемъ. Которая справа
якосе агитоваладо книгъ.кгродскихъСло-
шімскпхъ есть записана.

Изъ актовой книги Слонимспаго гродсиаго суда за 1G85
—1068 г., Да 7688, л. 7—8.

I 107—1685 г. Августа 29.
Явка листа польскаго короля Яна I I I , ко-
торымъ вновь приназываетъ Брестскимъ
евреямъ не прит снять въ торговыхъ д лахъ
Минскихъ евреевъ и возвратить посл днимъ

заграбленное у нихъ имущество.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осмьдесятъ пятого, ме-
сеца Авъгуста двадцать девятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Минскомъ передо мною Мартиномъ Ка-
зимеромъ Володъковичомъ городъішчимъ
и подъстаростимъ Минскимъ, постано-
вившисе очевнсто жидъ Давидъ Іозефо-
вичъ, школышкъ синакгокги ЛІинской
оповедалъ, покладалъ и до актъ подалъ
листъ его королевской милости уиоми-
налыіый з канцелярии великой великого
князьства Литовъского выданый, належа-
чий л;идомъ старшимъ синакгокги Мин-
ской, просечи, абы былъ акътикованъ и
до книгъ уписанъ, который уписуючи у
книги слово до слова такъ се в собе маетъ:
Jan trzeci z Bożey łaski król Polski, Wiel-
ki xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Zmuydzki,
Mazowecki, Jnflaski, Podolski. Niewier-
nym żydom starszym у całemu kanałowi
Brzeskemu. Już po kilka krotnic suplikuią
żydzi sinagogi Minskiey, że wy pretendu-
iąc sobie nad nimi nieiakioś starszeństwo,
do swoiey onych pociągacie władzy, o co
gdy inż zaszły były do sądu assessorskiego
na przeszłą cadentią po was mandaty, przed
sąd przypuszczać sprawy nie chcieliście у
compromissem swoim, który potym iura-
mentem potwierdziliście acquiaełować ży-
dów Mińskich in toło obiecaliście, czego
żeście nie dotrzymali, tedy wszy tek termin
prawny nazwać się. musi nim tedy skute-
czna у finalna sądu iego królewskiey mo-
ści zadwornego assessorskiego nastąpi de-
cisia, teraznicyszym listem naszym upomi-
namy, ażebyście żadnych krzywd у prze-
szkód na wszelkich targach y_ iarmarkach
żydom Mińskim będącym sami przez się
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у przez subordinowane osoby czynić nie
waż}rlisię, у owszem się spokoynie aż do
skończenia sądu króla iegomosci te sprawy
sprawowali pod penami у zarękami tako-
wemiż, iako у w przeszłym liście zaręcz-
nym są założone, to iest piąciu tysięcy 'czer-
wonych złotych у pod utraceniem starszeń-
stwa swego mieć chcemy. J owszem, któ-
reście teraz świeżo violentie у grabieże
poczynili, one we wszytkim strony uspo-
koili, boć by iuż to iawne było wasze prze-
ciwko prawu sprzęciwienstwo, na kture nie
respectuiecie, inaczey tedy dla łaski naszey
a z powinności swey nie uczynicie. Pisań
w cancellaryi naszey wielkiego xięstwa Li-
tewskiego dnia dziesiątego miesiąca Augu-
sta, roku tysiąc sześćset osmdziesiąt piątego.
У того листу его королевской милости
упоминального при печати великой вели-
кого князьства Литовского подъпись руки
тыми словы: Marcian Oginski canclerz wiel-
ki wielkiego xięstwa Litewskiego. Который
же тотъ лнстъ его королевской милости
упоминалыіый за поданемъ оного, до актъ
книгъ кгродскихъ Минскихъ есть принятъ
акътикованъ и уиисанъ.

Нзъ актовой шшги Мннскаго гродскаго суда за
1G82-169O г., Л» 11783, л. 593-59G.

№ 108.—1685 г. Августа 29.
Явка удостов ренія Заблудовскаго старосты
о томъ, что въ Заблудов являлись къ услов-
ленному сроку уполномоченные отъ Мин-
скихъ евреевъ для заключенія мировой сд л-
ни съ Брестскими евреями; но посл дніе

не явились.

Лета отъ нарожеия Сына Божого ти-
•сеча шестьсотъ осмьдесятъ пятого, ме-
ееца Авъгуста двадцать девятого дня.

На врадс кгродскомъ в замку госио-
дарскомъ Мипъскомъ передо мною Мар-
тшюмъ Казимсромъ Володкошічомъ го-
родипчнмъ и иодстаростимъ Мішъскнмъ
иостановпішшсе очевпсто Лейба Якубо-

вичъ жидъ места его королевской мило-
сти Минъского, покладалъ и ку акъти-
кованю подалъ листъ атестацыйный, вы-
даный отъ его милости пана Тобиаша
Денъкальского, старосты Заблудовъскаго,
просечи, абы тотъ листъ былъ до книгъ
кгродскихъ Минъскихъ принятъ, актико-
ванъ и уписанъ. который слово отъ слова
такъ се в собе маетъ: Czynię wiadomo, iż
przybywszy do Zabłudowia dway żydzi ze-
słani z mocą sobie zupełną daną od całego
kahału miasta króla iego mości Mińskiego
zapoprzysiężonemi na dziesiąciu Bożego
przykazania dnia czternastego Maia, w roku
teraznieyszym tysiąc sześćset osmdziesiąt
piątym na seymie w Warszawie odprawu-
iącjin się żydów kahału Brzeskiego, którzy,
spór z Minskiemi maią. żydami у wykona-
niem przed starszemi żydowskiego kahału
Grodzieńskiego, Wileńskiego у innych ka-
halow, iż mieli pro finali "przez starszych
swoich żydowskich, to iest rabinów kahału
Brzesckiego, Grodzieńskiego, Pińskiego у
Wileńskiego podług przysięgi swoię decisi-
one we wszytkim per compromissionem
tak do Zabłudowia ziachawszy się swoie
uspokoić miedzy sobą, co żydzi Mińscy
maią do Brzeskich praetensie na dniu
pierwszego miesiąca Augusta, w roku ni-
niesznim tysiąc sześćset osmdziesiąt pią-
tym. Którego terminu żydzi zesłani z Miń-
ska nie uchybiaiąc comparuerunt tu do
ZabłudoAvia, zkąd widząc, iż nikogo z
Brześcia niemasz, posyłali od siebie do
Brześcia, oznaymuiąc o sobie, iż na ter-
min przybyli do Zabłudowia, upominaiąc
się, aby przyieżdżali у przysięgi swoie do- •
trzymywali; ale asz do tąd, ani posłańców
swoich, ani żadney od żydów Brzeskich
nie doczekawszy się wiadomości, a obawia-
iącsię, aby spraw w dalszych swoich praw-
nych progressow nie utracili, chcąc z nimi
daley procedować prawnie, odiechali cum
protcstatione, którą w grodzie mieli o zła-
manie przysięgi у o nie dotrzymanie ter-
minu na żydów Brzeskich zanieść, a mnie
prosili o atestatią, abym ią dal na to,, iż
terminu nie uchibili, co yż właśnie było у
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nie mai co dzień się przedemną we dworze
Zabłudowskim opowiedali, tedy daię im tę
atestatią z podpisem ręki mey z przycisnie-
niem pieczęci moiey, którą dali do xiąg
zamku Zabłudowskiego zapisać. Dat w
Zabludowiu dnia siódmego Augusta, roku
tysiąc sześćset osmdziesiąt piątego. У того
листу атестацыйнаго подпись руки, при
печати притисненой, въ тые слова писа-
ный: Thobiasz z Małusz Pękalski łowczy
Wileński, starosta Zabłudowski. Который
то. тотъ листъ атестацыйный за прозьбою
особы верху мененое есть до книгь кгрод-
скихъ Минскихъ принять, актикованъ и
уписанъ.

Изъ актовой книги Мннскаго гродскаго суда за 1G82—
1690 г., Л» 11788, л. 597—598.

№ 109—1686 г. Января 2.
Жалоба Яна Чарнявскаго на Виленскаго ев-
рея Ашора Ароновича о кевыполненіи по-
ел дн и мъ контракта по доставк невыд лан-

ныхъ шкуръ.

Żałował, opowiadał у w wielkięy krzywdzie
у stracie swoiey protestował się sławetny

Czarniawski obywatel у ku-
piec miasta iego królewskiey mości Bro-
dów na niewiernego Aszora Aronowicza
żyda miasta iego krolewskiey mości Wilna,
pisarza cła starego komory Wilenskiey, o
to, iż co w roku przeszłym tysiąc sześć-
set osmdziesiąt czwartym, za przybyciem
pana Czarniawskiego do Wilna, obżałowa-
ny żyd Aszor Aronowicz,- postanowiwszy
kontrakt z panem Czarniawskim na kupie-
nie trzceb set skur wołowych niewypraw-
nych, które by każda skura po dwudziestu
у dwa funtów, a namniey drugie po osm-
nastu funtów wagi w sobie miały у na to
summę pieniędzy u żałobliwegp tysiąc sto
siedmdziesiąt złotych pomicniony Aszor
wziął, na со у contract na piśmie panu
Czarniawskiemu z podpisem ręki swoiey

dał, у tym contractem opisał się у obowią-
zał te wszytMe skury na dzień dziesiąty
miesiąca Junij w tymże wysz pisanym roku,
pod zaręką ważności rzeczy panu Czarniaw-
skiemu do Wilna wystawić, a pan Czar-
niawski miał obżałowanemu reszty pienię-
dzy dodać, iako o tym w tym kontrakcie
szerzey opisano у dołożono. Niżli obżało-
wany żyd, czyniąc ku wielkięy szkodzie ża-
łuiącego, tych skur, iako się opisał na ter-
minie pomienionym у po terminie nie wy-
stawił у do tych czas ani summy, ani tego
towaru nie oddał, o co wprzódy żałuiący
po przyiacielsku, nie wdaiąc się do termi-
nów prawnych, przez ludzi wiary godnych
rzemiesnikow o te skury tak na terminie,
iako у po terminie upominał у według con-
traktu towar odebrać a resztę pieniędzy do-
dać gotów był. Tedy Aszor żyd nie tylko
tego towaru nie oddał у contractowi zapi-
sowemu dosić nie uczynił, ale у żadney
skury nie okazał у nie miał у tych ludzi
wespół у żałobliwego z confusio odprawił.
Za czym pan Czarniawski do prawnych
musiał udać się terminów, gdzie wprzódy
u samych żydów starszych kahału Wileń-
skiego o sprawiedliwość prosił, a tam nie
otrzymawszy skuteczney sprawiedliwości,
tedy do należnego zamkowego udał się sądu,
od którego sądu za uroszczeniem appela-
cyi ta sprawa przed samym iasnie wiel-
możnym imscią panem woiewodą Wileń-
skim, hetmanem wielkim wielkiego xiestwa
Litewskiego na dwóch terminach odprawo-
wała. A że у tam skutecznego końca wziąć
nie mogła, tedy do sądu iego królewskiey
mości zadwornego assessorskiego pan Czar-
niawski ze wszystką sprawą appelował, iako
o tym dekreta doskonale w sobie opiewaią.
A że po seymie blisko przeszłego roku
skończonym ieszcze do tąd sądy assessor-
skie odprawować nie mogły у ta sprawa
przez prawo końca wziąć nie mogła. Za
czym żałobliwy pan Czarniawski, będąc wiel-
ce przez to z okazyi obżałowanego w for-
tunie swoiey upadłym, a chcąc do swoiey
co prędzey przyść własności, у poniesonycli
szkód co kolwiek prowetować, za perswazią
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ludzi postronnych przyiaciół zobopohiych, te

scili у dobrowolnie na ten compromis po-
zwoliwszy, listy compromissowe z podpisa-
mi rąk swoich na obiedwie strony dali у
co kolwick ci compromisarze w tym com-
promissie wyrażeni uznać mieli na tym
wszytkim przestać у contentować у dosyć
uczynić submittowaii у tymi listy compro-
missowemi obowiązali się. A gdy podług
tego compromissu użyci compromissarze to
iest z strony pana Czarniawskiego pan Łu-
kasz Kuczarski, pan Eytmin Bewert у pan
Antoni Steckowicz, mieszczanie у kupcy
Wileńscy, a z strony obżaJowanego Aszora
Jakub Gordon, doctor medicinac, Zyskint
Uryiaszewicz у Lewko Jozcphowicz żydzi
miasta Wilna, tak sami z sobą, iako też у
po dwa kroć z sługami iasnie wielmożne-
go iinsci pana kanclerza wielkiego xięstwa
Litewskiego, dla przysłuchania tey sprawy
zesłanymi, na wielu terminach różnych mie-
sięcy у dniy, w roku przeszłym 1685 zasia-
dali у uważaiąc tak wielkie straty у szkody
żałobliwego różnemi sposobami te sprawę
moderowali, lecz że obżałowany żyd Aszor
niechcąc żałobliwego własności powrócić у
szkód poniesionych nagradzać, zcorumpo-
wawszy z swoicy strony compromissarzow
żydów, aby we wszytkim z strony pana Czar-
niawskiego użytym compromissarzom chrze-
scianom ])rzeciwni byli, zawsze upornie nie
pozwalaiąc na żadną rzecz, ani listu com-
promissowego nie pokładaiąc contumaciter
odchodził, mieniąc, że ia skurami tylko za
samą isciznę dać dcclaruię, a szkód żad-
nych nagradzać nic myszle. A gdy iuż na
ostatnim terminie to iest dnia dwudzieste-
go miesiąca Dcccmbra wyż pisanego roku
ciż compromissarze od pana Czarniawskie-
go, przy bytności obżałowanego Aszora у
drugich żydów iego zasiadszy, a zasamą
isciznę skurami według conlractu, a za
szkody у wszytkie poniesione straty tylko
złotych osmset aby obżałowany żyd prote-
stującemu panu Czarniawskiemu ex nunc

oddał у nagrodził uznali у nakazali, w czym
у żałuiący (lub na kilka tysięcy szkód po-
nosi) nie contradikuiąc, ale swemu compro-
misowenm listowi dosyć czyniąc, takowym
uznaniem contentować się musiał. Tedy
obżałowany żyd Aszor у na tym ostatnim
terminie ani compromissu swego nie po-
kładał, ani też takowa; decizyą compromis-
sarzow kontentować у onycli słuchać nie
chciał, declaruiąe, iż ia prawi ani skur nie
mam, ani na takowy sąd, abym miał szko-
dy płacić, nie pozwalam, czym samym po-
mieniony xVszor swoy compromis skasował,
a żałobliwego do dalszych szkód у utrat
przywodzi. Protestuiąey tedy pan Czarniaw-
ski widząc takowe zwłoki у wielkie szko-
dy swoie, znowu do swoiego prawnego
wracaiąć się procederu у przy uroszczoney
do sądu iego królewskiej mości zadworne-
go assessorskiego appelatiey stawaiąc у о
to wszytko, tak o nieuczynienie w])rzod con-
tractowi, a potym compromisowi dosyć,
iako też o szkody swoic, kturycli na kiika
tysięcy w opuszczeniu handlów, iarmarkow
różnych, tudzież strawuiąc się na Bruku
sam z czeladnikiem у końmi у na prawne
łożąc przez dwie lecie niemal expensa, we-
dług osobliwego regestru kładzie, chcąc z
przerzeczonym Aszorem u sądu iego kró-
lcwskiey mości prawem czynić у wszytkich
strat swoich dochodzić, dal tę swoią pro-
testatią do xiąg grodzkich woiewodztwa
Wileńskiego zapisać.

Изъ связки допумонтовъ Вилонсклго гродскаго суда за
1GSG годъ, Л» -1508. Доиум. .V» G.

110—1686 г. Января 5.
Жалоба Виленскихъ евреевъ на прит сненія,
чинимыя имъ Вилкомирскимъ подстояіемъ

Станиславов Антоневичемъ.

Żałowali у soleniter się protestowali
Tlirsz Jzraclewicz, Jozeph Łazarowicz, Ła-
zar Michaylcwicz у Marek Hirszowicz ży-

21
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dzi ymieniem swoim у wszytkiego bractw-
wa szynkarzow żydów, w mieście iego kró-
lewskiey mości Wileńskim mieszkaiących,
na iegomosci pana Stanisława Woysima An-
toniewicza, podstolego powiatu Wiłkomir-
skiego, o to у takowym sposobem, iż iego-
mość ohżałowany maiąc contrahentią ze
skarbem wielkiego xięstwa Litewskiego
seymem iako antecedenter przed tym, tak
у teraznieyszego blisko przeszłego podatek
uchwalony czopowego у szelężnego woie-
wodstwa Wileńskiego, do kturego у miasta
Wileńskiego szynkarze należą im con . . .
. . . eonstitutie prawa przywileia żydom
nadane, ani się sprawuiąc podług instruc-
tarza o podatkach wyraźnie opisanego,- sam
przez się, sucolectorow swoich pisarzow,
sług na to od siebie subordinowanych,, a
mianowicie postanowiwszy pana Krzysztofa
Porcika у z pomienionemi sługami imsci
у onemu nazwiski lepiey wiadomymi, bez
żadney okazyi dania subtilulo podatków po-
mienionych czopowego у szelężnego, mimo
wiadomość iasnie wielmożnego iegomosci
pana woiewody, albo iegomosci pana pod-
woiewodziego у iegomosci pana podstaro-
sciego impriwata autoritate rozkazuie wysz
rzeczonemu panu sukkolectorowi na domy
nie tylko szynkowne żydowskie, ale у gdzie
szynków niemasz, we dnie w nocy, iako się
onym podoba, nachodzić z gromadą przy-
braną tumulty czynić, exactie rożne boie,
grabieżą niepotrzebne у z wypłaconych co
się z quitow dokumentaliter ukaże odbie-
rać, grabić niesłuszne у nie byłe rzeczy
wymyślać mimo instructarz in super brać,
solaria wymagać, gości przyieżdżaiących
grabie, przez co skarbowi za takowymi gra-
bieżami od onych, pożytek upada dla ехас-
tiey nieznosney. A gdy się im. obżałowa-
nemu skarżyli, załniący nietylko aby miał
sprawiedliwość czynić, ale pochwałki na
zdrowie onych odpowiadał. Które wszytkie
szkody, ехасііе, przebrania nad instructarz,
boie, grabieże regestrami osobliwemi czasu
])rawa będą dowiedzione у aprobowane. O
co chcąc prawem czynić in loro competenti
dał tę manifestatią do xiąg urzędu grodz-

kiego Wileńskiego zapisać. ИІто есть за-
писано.

Пзъ связки документовъ Вил нскаго гродскап суда
за 1G3G г., Л5 4568.—Докум. № 7.

Ш 1 1 1 . - 1 6 8 6 г. Мая 8.
Жалоба Родзевича на Виленскихъ евреевъ
Ашора Ароновича и Арона Ершеровича и дру-
гихъ евреевъ о захват денегъ и нанесеній

побоевъ.

. . . powiatu Oszmianskiego na niewiernych
żydów obywatelow miasta iego królewskiey
mości Wileńskiego nazwanych AszoraArono-
wicza у syna iego Arona Aszerowicza, iako
samych pryncypalow uczynku niżey miano-
wanego у innych pomocników przez nich
przysposobionych w ten sposób, iż co w
roku teraznieyszym tysiąc sześćset osmdzie-
siąt szóstym, miesiąca Maia ósmego dnia,
gdy żałuiący iegomość pan Rodziewicz, ma-
iąc swoię у iasnie wielmożnego iegomosci
pana Piotra Paca starosty Zmuydzkicgo
sprawy na sądy główne trybunalne, z Dy-
nęborku wyieżdżał у iuż tak różne rzeczy
iako sprawy, pieniądze do skryń poskładał,
tedy obżałowani niewierni wysz mienicni
żydzi, nie wiedzieć czy z iakowego rankoru,
czyli też z naprawy czyiey, wziowszy o wy-
iezdzie wiadomość, a wieclząc o niebytnosci
żaluiącego na ten czas АУ gospodzie, jawny
gwałt popełniaiąc z dragomą zamkowâ  Dy-
nęborską у z ynnemi ludźmi tumultem na
stancyą, to iest na dom nazwany Burhar-
dowiczowski naszedszy, skrzynie z rożnemi
fantami na złotych trzysta zabrali, gotowych
pieniędzy w dwóch skrzyniach w dobrey
monecie złożonych у do Wilna na sprawy
у na różne expensa żaluiącego nagotowa-
nych pięć tysięcy sześćset złotych zabrali
у tegoż czasu, gdy żałuiący za daniem so-
bie znać do gospody przypadły samego mu-
szkietami, bardyszami tyranskó zbili у ma-
ło na śmierć nic zabili, a czeladnika ża-
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łuiącego szlachcica dobrego, przy koniach
będącego, przy wozie, wyieżdżaiącego do
Wilna z sprawami у wysz mienionemi pie-
niędzmi у skrzyniami, na imię pana Kazi-
mierza Jana Dogockiego okrutnie zbili у
skrwawili у nic wiedzieć z iakowey oka-
zyi do niego maiącey, człowieka prawem

żadnym nic przekonanego . . . .
związali, okowali у za-

raz do miasta Wileńskiego
poprowadzili у tu w Wilnie pod Trybuna-
łem, nie daiąc go do pod żadną
warte, ale przywatnie ten żyd Aszor, zniosz-
szy się z ynszemi żydami synagogi Wilen-

w kamienicy swey, w piwnicy więzi-
otym nic wiedzieć gdzie onego po-
czy umorzyli, czyli też gdzie indziey

wywieźli. Po którym to gwałcie gdy po
wysz micnionych potrzebach swoich żahi-
iący do Wilna tegoż roku miesiąca Maia
szesnastego dnia na Trybunał przybył у
obżałowanych żydów w mieście w Wilnie
poscignoł, a gdy o ten gwałt wzięcie у о
więzienie czeladnika у rapt upominaiąc się
do domu ycii na Żydowskiey ulicy, na prze-
ciw szkoły mieszkaiących posłał, tedy ob-
żałowani żydzi z dawncy swey, a złcy za-
wziętości wrzkomo w dobry sposób na ugo-
dę sprowadziwszy у do domu swego zwa-
biwszy, miasto wrócenia zabranych rzeczy
у wydania czeladnika żałuiącego u siebie
w wiezieniu będącego, ieszcze na dalszy
eontempt żałuiąeego iegomosci у dalszy po-
pelniaiąc pod sądami ichmosciow głownemi
Trybunalnemi exces у swowolenstwo, wprzód
słowami uszczypliwemi zkonfundowali, a
potym samego. żałuiącego tyransko zbili,
zekrwawili, co czasu prawa obszerniey na
relacyi ienerałskiey dowiedziono będzie. O
który to gwałt, wzięcie, więzienie czeladnika,
rapt," zabranie rzeczy pieniędzy _ у spraw
różnych, kwitów obligow cerograibw podwa-
krotną confuzyą zbicie, zranienie pana Do-
gockiego у niewiedzieć gdzie zadzianic cze-
ladnika do stawienia onego у

iawnie czynie
dal to. swoią (protcstae)yą do xiąg urzędo-
wych zapisać, літо есть записано. При ко-

торо-мъ оіюведаню етавъшп очешісто cuc-
ралъ господарскіш Казимеръ Лео Сава-
невъскіш ігвптъ свой релицппный ку ;?а-
писаныо до КІПІГЪ кгродъекнхъ Вплеиъ-
екпхъ в тые слова прпзналъ: Ja ienerał
iego królewskiey mości niżey na podpisa-
niu ręki mey wyrażony, czynie wiadomo
tym moim relacynym (juitem, iż maiąc. przy
sobie stronę szlachtę ])anow Jana у Pawła
Jwanickich, roku tcraznieyszego 1G86, mie-
siąca Maia szesnastego dnia 'byłem użyty
od iegomosci pana Stephana Kodziewicza
do stancyi iegomosci w kamienicy Woło-
wiczowskiey, na Niemieckiey ulicy będącey,
gdzie przybywszy widziałem у oglądałem
razy zsiniałe, krwią zaciekle, rękę lewą
spuchło, na płecach raz duży, na prawey
ręce także raz bardyszem zadany у innych
nie mało razów, które te zbicie mienił ża-
luiący iegomosć, yż przez żydów Wileńskich
Aszora Aronowicza у syna onego Arona
Aszorowicza z spolney rady у namowy ca-
łego kahalu synagogi Wilenskiey pierwiey
w Dynęborku, w gospodzie iegomosci w
domu Burhardwiczowskim, pod czas po-
pełnionego w processic pomienionego dnia
ósmego Maia, gwałtu у raptu być stałe, a
zatym niiiieyszego roku tegoż miesiąca Maia
w kamienicy namienionych żydów na ulicy
Zydowskioy, wkrzkomo na ugodę sprowa-
dziwszy, potrącenie, zranienie fun-
dowanie pod sądami głownemi trybunal-
nemi у jawny cxces stanoł. Atakia iene-
rał te rany oglądawszy opowiadanie o tym,
iż czeladnika iegomosci ci żydzi w Dynę-
borku AYziełi czy do więzienia oddali, czyli
też zamordowali, wiedzieć nicmoże, słysza-
łem. J na to ten moy rclacyny wydał kwit.
Pisań w Wilnie ut supra Kazimierz Leon
Sawaniewski ienerał iego królewskiey mości
woiewodztwa Wileńskiego ręką swą.

Нзъ связки документові. Внленскаго гродскаго
за 1G8G годь, Л» -15G8.—Докум. Лі 10.

суда
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М 112.—1687 г. Февраля 28.
Пожалованіе королемъ Яномъ Казиміромъ
еврею Ирш Израеліовичу плаца съ разва-

линами дома зъ Вильн .

Actikatia listu Jego królewskiej mości
w sprawie niewiernego Jrsza Jzraelewicza,
faktora iego królewskiey mości, żyda Wi-
leńskiego do iegomosci pana Skorobogatego
skarbnego wielkiego xięstwa Litewskiego
j)isarza ziemskiego Trockiego pisanego.

Лета отъ нароженя Сына Божого, ти-
сеча иіеетьсотъ осмдесятъ семого, месеца
Априля двадцать семого дня.

На враде господарекомъ кгродъскомъ
воеводъства Виленского передо мною
Алексанъдромъ Яноыъ Мосевичомъ мар-
шалъкоыъ Ліщкимъ, подъвоеводимъ Ви-
ленъскимъ, ііостановіівншсе очевисто не-
веръньшжыдъГирпгъ Израелевичъ, факъ-
торъ его королевской милости, покладалъ
и ку актыкованю подалъ листь одъ его
королевской милости пана нашого мило-
стивого до его милости пана Анъдрея
Скоробогатого, скарбного великого князтва
Литовского, писара земъского Троцкого
писаный, на речъ в немъ меновите опи-
саную, проссчы, абы тотъ лисп» до.актъ
былъ принять и у книги уішсанъ, кото-
рый уписуючы слово до слова такъ се в
собе маетъ: Jan trzeci z Bożey łaski król
polski, wielki xiąże Litewski, Ruski, Prus-
ki, Mazowiecki, Żmuydzki, Wołyński, Po-
dolski. Urodzonemu Andrzeiowi Skorobo-
hatemu, skarbnemu wielkiego xięstwa Li-
tewskiego, wiernie nam miłemu, łaskę na-
szą królewska. Wiernie nam miły! Żądamy
po wierności twoiey tym listem_ naszym,
żeśmy dali przywiley nasz Jrszowi Jzraele-
wiczowi, faktorowi naszemu, iako zdawna
zasłużonemu nam w skarbie у rzeczy po-
spolitey, na plac pusty z obalonym murem
do niego należącym/ w ulicy IŚiiemieekiey
leżący, podle kamienicy iegoż samego fak-
tora naszego, nazwany zdawna Brzozowski,
w mieście naszym Wileńskim, iako na to

ma od wielmożnego podskarbiego naszego
wielkiego xięstwa Litewskiego do dworza-
nina na podanie sobie onego podług przy-
wileiu naszego; żądamy powiernosci twoiey,
aby ni w czym przeszkody factorowi na-
szemu nie było, ponieważ też tam ludzie
w kamienicy iego mieszkaiąc у mimo cho-
dzących murów wielkie niebespeczęstwo
maią, a do tego rożne złoczyńcę .w tych
murach tego placu zachowanie swe tam
maią, a do tego często te mury walą się,
tedy aby restawracya у poprawa onym by-
ła przy spokoynym dzierżeniu pomienionego
factora naszego, co uczynisz wierność twoia
s powinności swey у dla łaski naszey. Pi-
sań we Lwowie, dwudziestego szóstego
Februarij, roku Pańskiego tysiąc sześćset
osmdziesiąt siódmego, panowania naszego
trzynastego roku. У того листу при пе-
чати покоіовой подъпнсъ руки его коро-
левской милости тыми словы: Jan kroi.
Зъ другое стороны нижей печати подъписъ
руки тыми словы: Xiądz Adam Sarnowski
р.р.р.р. Который тотъ листъ за поданемъ
оного до актъ есть до къшігъ кгродъ-
скихъ воеводъства Виленъского справъ
вечистыхъ уписанъ.

ІІзъ связки докумснтовъ Виленскаго гродскаго суда за
1G87 годъ, Л» 4571. Док. 5.

№ 113—1687 г. Марта 28.
Жалоба Виленскаго еврея Абрама Марковича
на своевольныхъ людей, разграбившихъ его

имущество.

Opowiadali у obciążliwie żałowali nie-
wierni Abram Markowicz у zięć iego Ja-
chyel Jzraelewicz—żydzi Wileńscy w wiel-
kim żalu, utrapieniu, szkodzie у krzywdzie,
w zabraniu różnych towarów, do których
trzeciey części niewierny Salomon Joachy-
mowicz żyd Wileński należał, у innych nic
mało rzeczy wyrabowaniu, o to у tako-
wym sposobem: iż ustawicznie różney con-
dicy ludzie rozboynicy, hnltaie у kosterze,
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żadney zabawy nie maiąc, po ulicach w
mieście Wileńskim у po Żydowskiej cho-
dząc, zniesieniem szkoły żydowskiey' у sa-
mych żydów wycięciem, kamienic у do-
mów funditus zniesieniem, dobra onych zra-
bowaniem, różnemi czasy pochwałki cz}r-
nili у obiecywali, którzy wykonywaiąc te
swoie przygrozki w tym roku 1687, mie-
siąca Marca 25 dnia, zmówiwszy się у zbun-
towawszy się z sobą, upatrzywszy czas przed
świętem wielkonocnym rzymskim katholic-
kim у paschą żydów, napadli na ulicę Ży-
dowską, a przy nich tumult, hultaystwo
rożney condicy ludzie przywiązawszy się,
okna drzwi, mieszkania, sklepy, piwnicy,
skrzynie siekli, rąbali у iako nieprzyiaciele
rabowali. Pod czas którego tumultu, wpad-
szy do domu у mieszkania żałobliwych,
wedle świętego Mikołaia będącego, оіша,
drzwi we wszytkich mieszkaniach wyrąbali,
skrzynie, szkatuły, puzdra w niwecz po-
siekli, szaty, Idieynoly, gotowe pieniądze,
złoto, srebro, cynę, miedz, pościel, chusty
białe, owo zgoła do namnieyszey rzeczy
gwałtem у raptem wyrabowali, z samego
żałobliwego Abrama Markowicza z grzbieta
suknie zdarli, tylko w białym odzieniu zo-
stawili, które zabrane rzeczy na osobliwym
regestrze opisane są, to iest towary, do
których trzeciey części Salomon Jachymo-
wicz należał; soboli, sorokow dwa у par
szesnaście, za które dano złotych trzy ty-
siące sześćset sześćdziesiąt у trzy, rysiego
futra szlamowego błamów cztyry, błam po
złotych 400, grzbietów rysich par 23, kóżda
para po złotych 35, pupkow błamów pięć,
dano za nie złotych (J40, pięć sztuk kitayki
wodnistey, łokci dwieście trzydzieści pięć,
pereł sznurów 5, kosztiiiących złotych 265,
korałow sznurów 3 z czcrwoncami, kosz-
tuiące złotych 324, lancużek szczero złoty
у pierścionków 15 ważyli czerwonych zło-
tych 38, gotowych pieniędzy złotych 80,
kuntusz tuzinkowy niebieski, jubka nie-
miecka tuzinkowa szara, kuntusz zielony,
atlasu j)ięć ćwierci łokcia, trąb dwie mie-
dzianych,, kabat grubrynowy, czepek bia-
O l k i , cyna, mis wielkich osm, pul-

miskow 16, talerzow 26, flasz po dwa
garce cynowych trzy, lichtarz mosiężny
wiszący o dwunastu świecach, lichtarzow
poiedynkowych dziewięć, sukien żydow-
skich par sześć, kosztuiących złotych 850,
szat białogłowskich żydowskich sukienek
piec, koszuiące złotych 280; czamar dwie
grubrynowych popielicami podszyte, • pul-
czamarkow trzy grubrynowych, kabatów
axamitnych cztyry z potrzebami złotemi,
kosztuiących złotych cztyrysta sześćdziesiąt
pięć, pościel ze wszytkim kosztuiącą zło-
tych sto dwadzieścia. Za czym żałobliwe
osoby tak wielką ponosząc szkodę у do
ostatniey przyszedszy zguby у ubóstwa, o
to wszytko chcąc kożdym takowym zdraycą
у rabownikiem у kto był autorem tego
niezbożnego uczynku у tumultu do wzię-
cia wiadomości у gdzie mogą być poznani
у poscignieni prawem czynić, dali tę żało-
bę do xiąg zapisać. ІІІто есть записано.

Пзъ связки документовъ Віілепскаго гродскаго суда за
1G87 годъ, Л» 4571. Док. 3.

Ж114—1687 г. Марта25.
Заявленіе Виленскаго еврея Яхимовича о
нападеніи своевольныхъ людей на его домъ

и разграбленіи его имущества.

Óbciążliwie żałował у opowiadał nie-
wierny Salomon Jachimowicz—żyd Wileń-
ski, ze wszytkim domowstwem swoim w
wielkim żalu, w utrapieniu, szkodzie у
krzywdzie swoiey o to у takowym sposo-
bem, iż ustawicznie rożney condycy ludzie
rozboynicy, hultaic у kosterzc żadney za-
bawy nic maiąc po ulicach w mieście Wi-
leńskim у po Żydowskiey chodząc, znie-
sieniem szkoły żydowskiey у samych wy-
cięciem, kamienic у domów funditus znie-
sieniem, dobra onych zrabowaniem, roż-
nemi czasy pochwałki czynili у obiecywali,
którzy wykonywaiąc te swoie przegrozki w
tym roku tysiąc sześćset osindziesiąt siód-
mym, miesiąca Marca dwudziestego pią-
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tego dnia, zmowiwszysię у zbuntowawszy z
sobą, upatrzywszy czas przed świętem wiel-
kanocnym rzymskim у paschą żydów na-
padli na ulicę Żydowską, a przy nich tu-
mult, hułtaystwo rożney condicy ludzie
przywiązawszy się okna, drzwi, mieszkania,
sklepy, piwnicy, skrzynie siekli, rąbali у
rabowali, pod czas którego tumultu, wpad-
szy do kamienicy у mieszkania żalobliwego Sa-
lomona Jachimowicza, okna, drzwi we wszyt-
kichmieszkaniachgurnych у dolnych wyrąba-
li, skrzynie, szkatuły puzdra w niwecz po-
siekli, szaty, kleynoty, sprawy, gotowe pie-
niądze srebro, złoto, cynę, miedz, pościel,
chusty białe, owo zgolą do namnieyszey
rzeczy gwałtem у raptem wyrabowali, z
samego żałobliwego z grzbieta suknie zdzie-
rali, iakoż czapkę sobolą z głowy zdarli, u
małżonki у córki iego z szyi korale zerwali,
przy których był duj)]on Avażący czer-
wonych złotych dwa. у со na nich było
zdzierali, tylko w jednych chustach, iako
doma chodzili, zostawili. Które zabrane
rzeczy na osobliwym regestrzc niżey opi-
sane są. Przy tym że rabowaniu z szkatuł
przy innych rożnych sprawach, obligach
cerografach, kwitaciach, których pamię-
tać nie może, osobliwie zginoł cerograf na
dwieście piędziesiąt łokci atłasu od pana
Daniela Ernesta Dewanda, mieszczanina у
kupca krolewieckiego у proces na tegoż pa-
na Dewanda uczyniony, z którym teraz w
prawnych zostaie terminach. Przy którym
to niezbożnym rabowaniu regestr rzeczy
zabranych; naprzód, na wypłacenie długu
iegomosci panu Janowi Kazimierzowi Pu-
zynie-podczaszemu Upitskiemu Dawid Ja-
kubowicz, towarzysz żałobliwego z Lublina
przysłał towaru, to ieśt dziesięć funtów icd-
wabiu szmuklerskiego, rożnego koloru. .
. . . srebra nicianego funtów czlyry, zło-
ta funtów dwa, kolnierzoAV perskich dwa-
naście, grzbietów perskich sześć, grubrynu
tureckiego czerwonego sztuk czlyry, grub-
rynu białego sztuka iedna, bewełnicy z zło-
tymi prążkami sztuk pięć, rombkow sztu-
czek dwadzieścia osm, płótna szwabskiego
kop dwie, obrusów szląskich przednich

łokci dwadzieścia sztuk cztyry, to wszytko>
zawiązano było w kilimie perskim; własne
rzeczy domowe—gotowych pieniędzy tala-
rów sztuk piędziesiąt, szelągami złotych
dwieście, łyżek srebrnych miarnych stoło-
wych sześć, kubeczek srebrny łotow dzie-
sięć, puzdro rozbili, wyieli czarkę złocistą
roboty awspurskiey łotow cztyry, turybularz
żydowski srebrny, z rożnemi ineredenciami
pachnącemi do nabożeństwa żydowskiego,
ważący pułgrzywny, pierścieni złotych z
rożnimi kamieniami, z rubinami у z tur-
kusami, między temi byli cztyry zastawne
szlacheckie sztuk dwanaście, perełek ma-
łych zastawnych sznurków cztyry, szlamy
lisie z pod kuntusza, z karwaszami garlo-
wemi od iegomosci pana Sworotowskiego
zastawione, korale z szyi sainey żydówki
zerwali sznur ieden, korale od córki zer-
wali z duplonem, ważącym czerwonych zło-
tych dwa, żupan palemetu przednie dob-
rego, kirem żółtym podszyty, żupan kindia-
kowy dzikawy, kirem białym podszyty z gu-
ziczkami dzikawymi, hiermak żydowski fa-
lendyszu przedniego kindyakiem wlosianym
podszyty, płocienko tureckie, czapkę sobo-
lową samemu z głowy zerwali, wydra cała
podszyta, suknie białogłowskie, sukienka
grubrynowa wiszniowa, kirem białym pod-
szyta, sukienka saiowa zielona, kirem żół-
tym podszyta, chusty różne męskie у bia-
łogłowskie, skrzynia cała, Cyna—mis wiel-
kich dwie, pułmiskow dziewięć, talerzy cy-
nowych sztuk piętnaście, miednicy mosią-
dzowe trzy, panewki miedziane dwie, lich-
larzow mosiądzowych poiedynkowych cztyry,
Hchtarzow mosiądzowych po trzy rury dwa,
możdżerz duży z tłuczkiem, kołdra wielka
z bawełną, kraszeniną podszyta, pierzynę
puchową z poszewką drylichową z nawlocz- •
ną plotna tkackiego, poduszek wielkich
cztyry, z poszewkami drylichoweini z na-
wloczkami płótna tkackiego, płoina kowień-
skiego sztuk pultory, sprawy różne poszar-
pali у pobrali, mianowicie—cerograf na
dwieście piędziesiąl łokci atłasu od pana
Daniela Dewanda dany, у proces na te-
goż pana Dewanda uczyniony, osobliwie
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pieniędzy matki żydowskiej, z drugiey szka-
tuły złotych siedmdziesiąt sześć, łyżek cztyry
srebrnych zastawnych, kuntusz zastawny
zielony, czapka sobolowa zieloną zastawna,
•obrączek trzy zastawnych szczero złotych,
pierścień ieden z rubinkiem zastawny, ko-
szuli osm białogłowskich płótna domowego,
od tatarki zastawne, pułsztuczkow dwa. Za-
czym tak wielką ponosząc szkodę у do
•ostatniey przyszedszy zguby у ubóstwa, oto
wszytko chcąc zkożdym takowym zdraycą
yrabownikiem у kto był autorem tego
niezbożnego uczynku у tumultu do wzięcia
wiadomości у gdzie mogą być porwani у
poscignieni prawem czynić, dał 1ę żałobę
do xiąg zapisać. Што есть записано.

Изъ связки докумепювъ Внленскаго гродскэго суда за
.1687 годъ, № 4571. Док. Л» 4.

CNQ 115.—1687 г. Апр ля 2 4

Заемный листъ евреевъ Виленской синагоги
на сумму 500 злот., взятыхъ у Томаша Бул-

гака.

Zeznanie zapisu wyderkaffowego żydów
•kaclialu Wileńskiego ichmosciom oycom
bernardynom Wileńskim służącego.

Лета отъ нароженья Сына Божого
тпссча шестьсотъ осмъдесятъ семого, ле-
сеца Мая семого дня.

На рочъкахъ судовыхъ кгродт.скихъ
Бнлепъскихъ Маевыхъ порадъкомъ ста-
тутовымъ отправованыхъ передъ наші
Алсксаиъдромъ Яномъ Моссвичомъ мар-
шалъкомъ Лидъцкимъ иодъвоеводимъ, Са-
ломономъ Рпнъвпдомъ—судьею, а Миха-
ломъ Кошъцичомъ—ішсаромъ, врадъни-
ками судовыми кгрод'ьскими, воеводъства
Вилснъского будучыми, иостоііовшгыиы-
се очешістоПеисахъ Монжесовнчъ, Изакъ
Іозефовичъ, Ашоръ Ароношічъ, Мой-
п;сіиъ Абг])рамовичъ, Израиль Марковнчъ
н Ельяип» Танхановичъ л;ыд;ш старей
-^ынакгокпі ІЗилеііъсіюи оноведалн, но-
K-'ia;m.iu и нрікшалп лисп, своп добро-

вольный вечистый выдеркафовый записі,
на речъ в нем ни'/Кей помененую, его
милости пану Томашу Булъгаку, скарб-
нику Смоленъскому, служачый и належа-
чый, который тотъ листъ устнымъ созна-
немъ своимъ ствердивъши, просили, абы
тотъ листъ записъ былъ до книгъкгрод-
скихъ Виленъскихъ принять и уписанъ,
яко;къ прынявъши, а уппсуючы. у книги
слово до слова, такъ се в собе - маетъ:
Peysach Moyżeszowicz, Jzak -Jozephowicz,
Aszor Aronowicz, Moyżesz Abramowicz,
Jzral IMarkowicz у Eliasz Tanchanowicz ży-
dzi starsi synagogi Wilenskiey ręcząc ied-
na za drugą osobę, imieniem całey syna-
gogi у żydów Wileńskich, teraz у na po-
tomne czasy będących, wiadomo czyniemy
tym naszym dobrowolnym wieczystym wy-
derkałbwym listem zapisem, iż my oso-
by mianowane na imię całey synagogi Wi-
lenskiey у na potrzebę oney wzięliśmy, ode-
brali złotych piętsett monetą srebrną tala-
rami, licząc talar po złotych sześciu, u ie-
gomosci pana Thomasza Bułhaka, skarbnika
Smoleńskiego, którą to summę wnaszamy
na szkołę naszą у kahał Wileński że wie-
cznemi czasy trzymaiąc oną tak my sami,
iako następuiący po nas, ąuote od nas przy-
chodzącą, to iest złotych piędziesiąt tako-
wąż monetą talarami, licząc talar po zło-
tych sześciu, w dzień świętego lerzego
święta rzymskiego, według nowego kale-
darza. do rąk iegomosci pana Matyasza
Klaronskiego, sekretarza iego królewskiey
mości burmistrza Wileńskiego, a syndyka
wielebnych ichmosciow oycow Bernardy-
nów conw.enlu Wileńskiego oddawać ma-
my у następcy nasi wypłacać powinni bę-
dą. Jakoż w terażneyszym roku tysiąc
sześćset osmdziesiąt . siódmym, miesiąca
Apryla dnia dwudziestego czwartego po-
mieiiioną ([iiotę złotych piędziesiąt oddaliś-
my у zapłacili, jn-zyszłe zas lata na tymże
terminie w dzień świętego Jerzego dnia
dwudziestego trzeciego Apryla przypadaią-
суш, rok po roku wiecznemi czasy, a nie
odzownemi, do ra.k iegomosci pana syndy-
ka ichmosciow oycow Bernardynów, które-
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go natęczas ichmość będą mieli, bez żad-
nego zatrudnienia, monetą takowąż talara-
mi bitemi, licząc talar po złotych sześciu,
powinni będziemy у sukcessorowie nasi
powinni będą. A ieżeli byśmy przepom-
niawszy tego listu wieczystego zapisu na-
szego, w którym koi wiek roku na terminie
w dzień świętego Jerzego quoty mianowa-
неу do rąk syndyka ichmosciow oycow
Bernardynów Wileńskich nie oddali, tedy
zarazem pozwalamy у moc daiemy ichmo-
sciom oycom Bernardynom szkołą nasze
żydowską pieczęcią konwentu swego, bez
należytego urzędu zamkowego zapieczęto-
wać у poty mieć ona. pod pieczęcią., aż na-
leżytą cjuote do iegomosci pana syndyka
wypłacim у wypłacenia tego kwitacią ich-
mosciom pokazem, czego dotrzymać my
sami mamy у successorowie nasi maią
pod zapłaceniem zaręki według ważności
rzeczy, to iest piąciu set złotych w którą
to zarękę nie tylko my starsi teraz-
nicysi, ale imruantumby następcy po
nas, abo successorowie nasi, w którym
kolwiek punkcie ten zapis naruszyli у ter-
minu nie dotrzymali, tedy nie tylko wolno
ichmosciom szkołą naszą pieczętować, iako-
sie wyżey pomieniło, ale у о troiakie za-
ręki, w które przez niedotrzymanie tego
listu у naruszenie onego popadli, wolno
forum ichmosciom oycom Bernardynom
Wileńskim у iegomosci panu syndykowi
ichmosciow do wszelakiego sądu у prawa
grodzkiego, ziemskiego, zamkowego, may-
(leburskiego, głównego trybunalnego, asse-
sorskiego do zapozwania, lub zakazania ter-
minem by naykrotszym, gdy my będąc za-
pozwahi żadney exceptij ani dilacij nie za-
żywaiąc, tak my sarnią iako sukcessorowie
po nas starsi żydzi synagogi Wilcnskiey,
skoro weyrzawszy na list nasz, u wszela-
kiego sądu у prawa zarękę troiaką zapła-
cić ichmosciom oycom Bernardynom Wi-
leńskim maią, a i po zapłaceniu takowey
zaręki, przecie ten list wieczysty zapis przy
zupełncy mocy zostawać ma wiccznemi czasy.
J na tośmy dali ten nasz list wyderkafowy
zapis z podpisem rąk naszych, z podpisami

у pieczęciami rąk ichmosciow panów pie-
czętarzow od nas ustnie у oczewisto upro-
szonych. Którzy ichmość na prozbę naszą
podpisać raczyli. Pisań w Wilnie roku pań-
skiego tysiąc sześćsett osmdziesiątt siódme-
go, miesiąca Apryla dwudziestego czwar-
tego dnia. У того листу добровольного
выдеркафового запису подъішсъ рукъ такъ
самыхъ акторовъ, яко ихъ милости иа-
иовъ печатаровъ тьши словы: Pcysach
Moyżeszowicz, Jzak Jozephowicz, Aszor
Aronowicz, Moyżesz Abramowicz, Jzrael
Markowicz, Eliasz Tanclianowicz żydzi star-
si synagogi Wiłenskiey. Подъиисъ рукъ
ихъ милости паиовъ печатаровъ тыдіи
словы: Proszony pieczętarz od Peysacha
Moyżeszowicza, Jzaka Jzephowicza, Aszora
Aronowicza, Moyżesza Abramowicza, Jzra--
ela Markowicza, Eliasza Tanchanowicza ży-
dów starszych synagogi Wiłenskiey do tego
listu podpisuię się Jozoph Kazimierz Hli-
niecki, podstarosci Wileński. Oczewisto
proszony pieczętarz do tego listu od żydów
starszych Wileńskich na podpisach wyrażo-
nych Alexander Jwaszkiewicz, koniuszy
woiewodztwa Trockiego. Proszony pieczę-
tarz od osób wysz mianowanych do tęgo
listu ręką własną podpisuię Piotr Dowgiało
manii propria. Который лее тотъ лиетъ до-
бровольный выдеръкафовый заішсъ за
очевисътымъ сознаиемъ опого черезъ
особъ верху мененыхъ есть до кішгъ
кгродъскихъ Вилеііскихъ иравъ судовыхъ
принять п унисаиъ.

Изъ связки доісулснтовъ Внленскаго гродскаго суда
за 1С67 годъ, * > -1571.—Докул. ЛЬ 6.

» 116.-1687 г. Іюня 5.
Явка заемнаго письма на 1000 золотыхъ,
взятыхъ въ долгъ Ломазскимъ кагаломъ у

Яновской Семинаріи.

Лета отъ парои:снья Сына Божого
тисеча шестьсоть оемьдеелть семого, ме-
седа ІОнья пятого дня.
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На враде кгродъскомъ Еерестепскомъ
передо мною Яномъ Бекълевъскіигыюдъ-
староетпмъ БереетеГіскпмъ, поетапоши -
шнсе очевпсто ;кндъ Мошъко Иршошічъ,
стариш кагалу Ло.мазкого, л петь спой
облішъгошлй іірсвелсбъному і! Богу его
милости ксснъдзу Штакомеру-ресиъту се-
шіиарііумъ Яиовъского даиъш и слул;а-
чый наречъ в іш.мъ выражоиую, ку акти-
кованыо до кннгъ кгродъокііхъБерестей-
скихъ іюдалъ в тые елова писаный: Ja
Muszko Jrszowicz, ia Moszko Jckowiez, ia
Daniel Wolłowicz, ia Liinian Leybowiez, ia
Mędel Beniaminowiez у ia Jc.ko llilęllowicz
żydowie starsi kahalu Łomazkiego, ręcząc
się iedna osoba za drugą, a wszytkie za
iedne poezytaiąe, zezmrwamy tym listem
dobrowolnym zapisem naszym komu by o
tym wiedzieć należało,' iż my będąc po-
trzebnenii summy pieniędzy złotych tysiąc
])olskicli na potrzebę szkoły naszey żydow-
skiey Łomazkiey у całego kahalu Łamaz-
kiego, wzięliśmy razem, a nie poróżnić
moneta., w ktorey żadnego braku w sobie
nie maiącą, rękoma swymi własnymi odli-
czyliśmy od przewielebnego w Bogu imsci
xiędza Karola Sztokamera-regenta semina-
rium Janowskiego wBrzcsekim polożenego
złotych polskich tysiąc, pozostałe po prze-
wielebnym imsci xiedzu Andrzeiu Szynic-
kim, dziekanie Janowskim, a plebanie Ło-
mazkim, imsci zaś xiędzu reięiitowi zwysz
mianowanemu у całemu seminarium Ja-
nowskiemu dekretem jasnie wielmożnego
imsci xiędza Stanisława na Witwicy WH-
wickiego, z Bożey у apostolskiey faski bi-
skupa Łuckiego у Brzescldego, opata Płoc-
kiego przysądzonych oddaney у zapisano-y,
o czym ol)szerniey prav/o у dekret opiewa-
ią; którą ta. mianowano summe złotycli
polskich tysiąc monety, braku w sobie nie
maiącey, odebrawszy od imsci xiędza re-
genta, mamy onemi liandlować, szafować у
jako naylepszy pożytek z nich przywłasz-
czać у przysposabiać; od ktorev sununy
jny tedy teraznieysi starsi у jio nas na-
stempuiące całym kałialein naszym Łomaz-
kim у sukc.essorowie nasi powinni będą

imsci xiędzu Karolowi Sztckomerowi re-
ientowi teraznieyszemu Janowskienm sa-
memu, iako у na potym sukcessorom im-
sci w kożdy rok monetą, aby w sobie ża-
dnego braku nie miała, prowizij złotych
sto polskich płacić, oddawać у dosyć czy-
nić wiecznemi у potomnemi czasy. Które-
mu płaceniu tey prowizyey, złotych sta
poczyna sie termin w-'dzień świętego Mar-
cina, święta rzymskiego, według1 nowego ka-
lendarza w roku teraznieyszym tysiąc sześć-
set osmdziesiąt siódmym у tak w kożdy
inż rok po roku po sobie naslempuiąey ta-
kowegoż dnia у święta złolycli stu spoina
razem imsci xiędzu reieniowi seminarium
zwysz mianowanego у sukcessorom, albo
comiramitati tegoż seminarium my sami у
sukcessorowie nasi powinni będziemy wiecz-
nemi czasy oddawać, ni w czym tego dnia
у terminu nic pochybiaiąc poci zaręką niżey
mianowana.. .1 to też imsci tym zaj)isem
waruiemy у całe seminarium .lanowskie—
leżeliby spustoszenie iakic, strzeż Panie Bo-
że, przez powietrze, albo przez ogień, albo
przez nieprzyjaciela Korony Polskiey у wiel-
kiego xięstwa Litewskiego stanęło, tedy
my sami, sukcessorowie po nas będące,
nie wymawiaiąc się tym spustoszeniem, po-
winni będziemy według zapisu naszego w
kożdy roli dosyć czynić pod zaręką, a za-
ręka ma być tey summy pieniędzy według
ważności summy—tysiąc złotych polskich
у z nagrodzeniem szkód, nakładów, krom
dowodów у przysięgi cielesney, gołosłownie
rzeczonych, wnosiemy tedy ewikcyą tey
summy starsi kahalu Łomaskiego na wszel-
kie dobra nasze żydowskie całego kahalu
Łomaskiego leżące, ruchome, 'summy, pie-
niężne у towary gdzie kolwiek bodące na
szkole naszey Łomaskiey, a w niedostatku
tych у na osoby nasze własne у sukcesso-
row naszych, daiemy moc w Bogu pzre-
wielebnenm imsci xiędzu Karolowi Steko-
morowi regentowi seminarium Janowskie-
mu tak samemu, iako у sukcessorom
imsci et toli communitati tegoż seminari-
um, za naruszeniem tego listu zapisu na-
szego у nieuczynicnioni dosyć, wolno nas
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pozwać starszych у cały kahal Łomaski do
kturego chcąc sądu у prawa grodzkiego,
ziemskiego, maydeburskiego, także do sądu
głównego trybunalnego wielkiego xięstwa
Litewskiego у gdzie kołwiek, pod którym
chcąc sądem, a w niedostatku tych у kap-
turowego sądu, albo który by ex laudo wo-
iewodztwa, kturego na seymiku obranych
sędziów pozwać nas rokiem zawitym у
nieygleytowym wolno będzie, tak у zaka-
zem; a my pozwani, albo zakazani będąc
-przed który kolwiek sąd, stanowszy, żad-
nych ехсерсу, dilacij, prolongacij, apellacij
у innych terminów prawnych у dobrodziey-
stw nie zażywaiąc, ani przywileiami, ani
żelazncmi listami nie zasłaniaiąc, iedno
przejTzawszy w ten nasz zapis dobrowolny,
onego za słuszny у prawny przyiowszy, za-
rękę л nim mianowaną, za naruszeniem
każdego punktu, nie schodząc z tego urzę-
du zapłacić, у szkody, które by imść xiądz
regent, albo sukcessor imsci, abo commu-
nitas seminarium Janowskiego ponosiła,
krom wszelkiego dowodu, tylko na gołe
słowa rzeczcnia imsci, albo ichmosciow
nagrodzić mamy; a za niezapłaceniem ex
nunc zaręki przed sądem urzędem kożdym
mocno odprawę na wszelakich dobrach na-
szych у osobach у na szkole naszey udzia-
łać ma; a my starsi żydowie kahału Ła-
maskiego ani o zły przewód prawa,ani sądu
o zły wskaż pozywać nie mamy, pod tąż
wyżey mianowaną zaręką. А у po zapła-
ceniu mianowaney zaręki vprzod się ten
nasz list dobrowolny zapis przy zupełney
mocy u kożdego sądu zostawać ma, aż do
skutecznego uczynienia dosyć wiecznemi
czasy' Na to daliśmy starsi żydowie wyżey
mianowani kahału Łomaskiego ten nasz
doprowołny zapis wieczysty w Bogu prze-
welebnemu imsci xiędzu Karolowi Szjek-
merowi regentowi у całemu seminarium
Janowskicmu s podpisami rąk naszych
własnych у na urzędzie grodzkim Brzesc-
kim przyznanych, przy pieczęciach, także s
podpisami rąk ichmosciow panów pieczę-
tarzow od nas oczewislo uproszonych у
ustnie imiona na podpisach rąk ichmosciow

niżey wyrażonych. Pisań w Łomazach, dnia
trzeciego czerwca, roku tysiąc sześćset osni-
dziesiąt siódmego. У того листу деброволь-
ного запису подпись рукъ, з жидовъекого
письма на польское письмо тлумачечы,
тыми словы: Moszko Jrszkowicz, Moszko
Jckowicz, Daniel Wolfowicz, Litman Ley-
bowicz, Mędel Beniminowicz, Jcko Hile-
lowicz. По которыхъ подъписахъ и ихъ
милостей пановъ иечатаровъ подъиисы
рукъ тымп словы: Ustnie proszony pio-
czętarz od wysz mianowanych osób w tym
obligu podpisuię się Maciey Hołubicki, na-
miesnik dworu iego królewskiey mości
Łomaz. Ustnie proszony pieczętarz od tych
osób mianowanych do tego obligu podpi-
suię Leon Żonusia. Который же тотъ
лиетъ вечпетый записъ за иоданемъ оно-
го до акті» черезъ особу верху меиеную
есть до книгъ кгродъекихъ Бсрестен-
скихъ принять и уписанъ.

Изь актовой книги Брсстскаго гродскаго суда за
1G37—1GS8 г., № 7027, стр. 441—414.

117.—1687 г. Іюля 7.
Явка дозволенія настоятеля Минскаго бази-
ліанскаго Свято-Духова монастыря Рейнскому
еврею Липпману Илляшевичу на право стро-
ить для себя домъ на монастырскоіуіъ плацу.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемдесятъ ссмого, месеца
Юля семого дня.

На враде кгродскомъ в замку гос-
подарскомъ Мннскомъ передо мною Мар-
тшюмъ Казнмеромъ Володковичомъ го-
родшічимъ и подстаростимъ Мшісішмъ,
постановивішісе очевпето жндъ Минский
Лииъманъ Ильляшевичъ покладалъ и ку
актиковашо до книгъ подалъ право на
домъ и пляцъ в Минску будучый, ему
самому служачое и належачое, на речъ
в нсмъ пижей выражоную, иросечи, абы
тое право было до книгь кгродскихъ Міш-
скнхъ актпковано и уписано, которое
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такъ се в собе маетъ: Z władzy moiey,
iako przełożony tego mieysca у starszy mo-
nastyra Wozniesienskiego у świętego Ducha
zakonników reguły świętego Bazylego Wiel-
kiego, pozwoliłem stwierdzaiąc cale miesz-
kanie żydowi Lipmanu Jllaszewiczu na
placu naszym własnym, od dawnego czasu
do cerkwi świętego Ducha należącym, na
ulicy Zamkowcy, z rynku idąc po prawey
ręce od miedze, obok placu Jakuba Klai-
ma krawca, a z drugiey strony uliczki
idąc do świętych Kozmy у Demiana у w
tył także o miedze klasztoru panien za-
konnych reguły Franciszka świętego ber-
nardynek, pomienionemu tedy żydu za żą-
danie onego mieszkać nic odmiennie trwale
у statecznie, pozwalaiąc temuż wszelakie
pożytki mieć у tym placem naszym wład-
nąc, onemu samemu у żenię у potomstwu
iego, a iako własnością, swoi;], szafować,
komu chcąc przedać, iako dom własnym
swoim kosztem pobudowany у darować, za-
stawić, aredować tymże prawem у niema
onemu żaden przeszkody czynić у dzierżą-
cemu od niego. A on żyd Lipman Jllaszc-
wicz powinien czynszu z placu naszego
piętnaście złotych na kożdy rok o świę-
tym Marcinie dawać do klasztoru naszego,
sądy wszytkie przy nas samych zachown-
iemy sobie, oprócz krimiiialnycli. te do
zamku według ich prawa należeć maią.
!Na co dałem ten list s podpisem ręki mo-
iey у z pieczęcią zakonną. Pisań w Mińsku
roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt ósmego,
miesiąca Nowęmbra dnia szóstego. У того
права печать притиснена, а подпись рукъ
тымн слоны: Jozaphat Brażyc zakonu świę-
tego Bazylego Wielkiego starszy Miński
klasztoru Świętego Ducha. А конфир.ма-
цыя в тыс слова: Ten list confirmuic
Gabrycl Colleda, Arcliiepiskop metropolita
wszytkiey Rusi. Cyprian Zoczowski audi-
tor metropolii. Prezentowany ten list w
cancelarij. Ten list we wszytkich punktach
У paragrafach umacniani у stwierdzam.
Anno tysiąc sześćset osmdziesiątego, dnia
«byunaslcgo Nowenibra Symcon Cypriano-
Л і(>и, consulior zakonu Świętego Bazylego

Wielkiego starszy Miński Świętego Ducha
m. р. Которое-жъ тое право за поданемъ
оного до актъ есть до кнпгъ кгродскихъ
Мішскнхъ актикованъ и уиисанъ.

ІІзъ актовой книги Мшіспаго гродскаго суда за 1G82
—1690 годы, Л° 11788, л. 12С0. .

118—1687 г. Іюля 7.

ВЫПИСЬ ИЗЪ КНИГИ ІУЗинскаго базиліанскаго
Свято-Духовскаго монастыря на право еврею
Липману Илляшевичу влад ть домомъ и

плацомъ монастырскимъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оссмдссятъ семого, мс-
сеца Юля семого дня.

На врадс кгродсколъ в замісу госпо-
дарскомъ Мпнскомъ, передо мною Мартн-
номъ Казнмеромъ Володкоішчомъ, город-
ничимъ и иодстаростішъ МІШСКІШЪ, по-
становившнее очеізисто жидъ Минский
Липъманъ Ильляіисвичъ покладалъ и ку
актикованыо до книгъ подалъ право на
домъ и пляцъ в Минску будучий, собе
служачое и ііалежачое, просячи, абы тое
право было до книгъ кгродскихъ Мші-
скихъ актнковано и уписано, которое
такъ cc в собе маетъ: Wypis z xiąg sj)raw
monasterskich Wozniesienskiego у Swięto-
Duskiego Mińskich. Roku Pańskiego tysiąc
sześćset sześćdziesiątego czwartego, mie-
siąca Fcbruary dwudzestego wtorego dnia.
Przedemną Aleksandrem Kraskiewiczem,
w zakonie Świętego Bazylego Wielkiego
prezbiterem, na ten czas namiestnikiem od
przewielebnego w Bodze iegomości xiędza
Barlaama Kozinskiego, ]\lscisławskiego у
Mińskiego, archymaiuiryty klasztoru Swięto-
Duskiego j\linskicgo postanowionym, obec-
nie stanowszy szlachetny Dawid Gicrhard,
zdrowy na ciele у umyśle będąc, iawnie,
iasnic, wyraźnie у dobrowolnie* swoim у
utsciwej Katarzyny Nicdzwieckiey, niegdyś
Aleksandra Chylinskiego pierwszego mal-
żęstwa malżąki, a teraznieyszey swoiey у
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potomka iey z Alexandrem Chiliiiskim
spłodzonego imieniem zeznał, iż co miał
względem'wyż rzeczoney matżąki swey у
potomka iey bliskość na pobudowanie do-
mu na gruncie Kosmo-Damianskim leżą-
cego, ob miedze strony domu zeszłego z
tego świata Jakuba Klazma w iedne, a
drugą strono Samuela żyda kamienicy, a
to za wlewkiem prawa zeszłemu z tego
świata Alcxandro\vi Ohylinskieinu, małżą-
ce у potomkom iego o;l świątobliwej' pa-
mięci w Bodze zesłego wielebnego oyca
Constantego Witopolskiego, klasztoru Miń-
skiego przełożonego, w roku tysiąc szeset
czterdziestym dziewiątym, miesiąca Sep-
tembra cztyrnastego dnia zakupieniem do-
mu na tymże gruncie stoincego, od sławet-
ney Catharzyny Wasilowey Suchodolskiey
dane—tedy teraz prawa swego imieniem
małżąki swey у potomka iey zrzekaiąc się у
tym zeznaniem swoim wlewa na Litmana
Jllaszewieza, żyda у obywatela Mińskiego,,
na tym placu, po zruinowaniu moskiew-
skim, za pozwoleniem przewielebnego w
Bodze iegomości xiędza arcliimandryty .Miń-
skiego у od niego postanowionych protunc
namiestników na tem placu buduiącego
się, nic sobie, ani małżonce teraznieyszey
•swey. potomkowi iey prawa у przystępu,
ani własności nie zaehowuiąc, ale wszytko
bliskość wlcwaiąc na przerzeczonego Lit-
mana Jllaszewieza, żonę у potomków iego,
po którym zeznaniu iego у wlewku prawa
żadney przeszkody tak od niego samego,
iako małżąki onogo у potomka iey prze-
rzeczony Litman mieć niema, ale wolno
mu będzie na tym gruncie у placu budo-
wać, murować у wszelkie upodobanie, po-
żytki przysposabiać, płacąc z tego placu
czynsz należyty do klasztoru Swięto-Dus-
kiego Mińskiego doroczny, a iesliby od
kogo kolwiek przerzeczony żyd Litman miał
w czymkolwiek trudność у przeszkodę, tedy
tenże Dawid Gierdhard ma у powinien
będzie onego bronić у zastępować, со у
tym zapisem у zeznaniem swym obowią-
zuią. J to też w tym zeznaniu swym przy-
dał, że antecessor iego Аіехаікісг" Chylin-

ski do klasztoru Swięto-Duskiego dorocz-
nego czynszu zwyczaynie na kożdy rok «po
złotych piętnaście nie więcey płacił. Które
zeznanie swoie prosił, aby do xiąg klasz-
toru Swieto-Duskiego Mińskiego spraw
było. przyjęto у zapisano, со у otrzymał, z
których у ten wypis Litmanowi Jllaszewi-
czowi przy pieczęci у podpisie ręki mey
iest wydon. Pisań w klasztorze Swięto-
Duskim Mińskim, roku, miesiąca у dnia
zwysz pisanego. У того права печать при-
тиснена, а подпись рукъ ты ми слоны:
Аіехаініег Kraskiewicz . . . . monastira
Basilii Sancti Spiritus Minscensis vicarius.
А колъфпрмациа того нрава и тыс слова:
Ten list stwierdzam. Gabryel Kolęda archie-
piscopus metropolita wszystkiej Rusi. Cy-
pryan Żochowski auditor metropolij. Ko-
торое-жъ тое право за поданелт> опого до
актъ черезъ особу верху менеиуіо есть
до кішгъ ];г[)одсішхъ Мішскііхгі> акътп-
ковано и уписано.

Пзъ актово» 'снпгн lliiiicuaro гродсі;аго суда за 1082
—Ю'Ю г., .\:> 117Ą :і. 1201.

1 110—1687 г. Августа 28.
Листь короля Яна Пі къ Вилеискимъ вла-
стяглъ о защит евреевъ отъ причиняейіыхъ

иглъ облдъ своевольными людьми.

Лета отъ иарожеіш Сына Бол;ого тіі-
сеча шестьсотъ осльдеелтъ семого, месе-
да Августа двадцать девятого дня.

Иа враде госиодарскоиъ кгродскомъ
Віілеііскомъ, передо мною Александролъ
Яномъ Мосевпчо.мъ, маршалкомъ Лид-
скнмъ, иодвоеводпм'ь Внлоігьсшімъ, ііо-
становшшіысе очевпсто паіп. Гиршъ Да-
видовнчъ Еленъ, школышігь сынакгокгн
Вплепской оноведалъ, покладалъ н ку
акътыковашо до кннгъ кгродскпхь Вн-
ленскихт. нодалъ рескрыігьтъ одъ най-
яснойпіого короля его милости пана на-
шого милостивого :І каігьцелярьш вели-
кой великого кшшьстпа Литовского вьі-
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несений, проссчы, абы тотъ рсскрииътъ
былъ до кнпгъ принять п уішсаиъ,
якоигъ ирішявъши, a ушісуючы у.кшігп
слово до слова такъ се в собе маетъ:
JanTrzeci, z Bożey łaski kroi Polski, wiel-
ki xiążc.Litewski, Ruski, Pruski, Mazo-
wiecki, Żmuydzki, Kijowski, Wołyński, Po-
dolski, Podlaski, Jnflanski, Siewierski. ,)a-
śnio wielmożnemu urodzonym Kazimierzo-
wi Janowi Sapiezie, woiewodzie Wileńskie-
mu, hetmanowi wielkiemu wielkiego xię-
stwa Litewskiego. Alexandrowi Woynie
kasztelanowi .Nowogrodzkiemu, gubernato-
rowi na ten czas miasta naszego Wilna,
tudzież urzędom ziemskim, grodzkim у
podwoiewodzym Wileńskim teraz у na po-
tym będącym, uprzeyinic у wiernie nam
miłym, laskę naszą królewską. .Jaśnie wiel-
możny urodzony uprzeymie у wiernie nam
mili! Doniesiono nam iest od panów rad
у senatorów naszych, tudzież у suplika
nam iest podana od żydów у саіеу syna-
gogi Wilenskiey, iż w mieście naszym Wi-
leńskim co raz na większe przychodzą, od
rzemiesnikow у mieszczan ruiny, kturzy
ani na rescnpta prawa у przywileia nasze
nie pamiętaiąc, z magistratu swego dopu-
szczaiąc takiey swawoli у teraz nie dawne-
go przed wielkonocą czasu usiłowali, aby
nie tylko przez studentów, ale osobliwie
przez mieszczan swoich у rzemiesnikow,
na tych że zmówiwszy się żydów, onych
niespokoyną у gromadną laipą zruinować
у tak na substancyey iako у na zdrowiu
w niwecz obrócić, iakoż obrócili, różne
szkody poczynili у takowych ubóstwo iako
у szlacheckie fanty у zastawy pozabierali,
co uprzeymie у wierność wasza widząc, że
takowy w mieście naszym stołecznym dzieią
się excesa in recent na przy-
kład żadnego pryncypala nie daliście, iako
sie wielce dziwować musieniy, tak pewni
iesteśmy, że uprzeymie у wierność wasza
przyznawszy się. w takowych excesach swo-
iey nie zadbacie, według urzędu swego,
powinności, gdy uwiadomiwszy nas у sami
l'1'o iusticie zachcecie iak naydoskonalcy
agere (.( consulere, aby takowe przeciw

najasnieyszych anSecessorow naszych у nas
samych wyrazney woli у prawom у prze-
ciw samey sprawiedliwości illicila у cx-
cessa mogły należyte w rozbiezanych ko-
łach, według swoiey zasługi odbierać ka-
ranie, ażeby tym doskonaley sprawiedli-
wość święta in futurum obwarowana była,
mieć chcemy у pilno żądamy, aby urząd
podwoiewodzy zamkowy, znosiwszy sie z
inszemi jurisdictiami, o pomieńioiiyeli ży-
dach staranie mieli, o gospodach у jako-
wych ludzi gospodarze chowaią magistra-
towi wiedzieć у regesirować nakazali, pra-
wa mianowanych żydów wyrozumiawszy
podług kożdego punktu wcale ich zacho-
wali w handlach w szynkach у proroga-
tiach у rzemiosłach aby serwitutem mieli,
przestrzegać nakazali у we wszytkim do
rescripiu naszego, do miasta Wilna wyda-
nego, fusius opisanego stosowali się violencij
żadnych aby nie było, owszem pokoiem
wolnym aby się zaszczycali starania przy-
kładali у magistrat serio o tym wszytkiph
upomnieć nic zaniechali. A ponieważ mia-
nowani żydzi wielkie dolegliwości у ucie-
miężenia stąd ponoszą, kiedy ich kredito-
rowie mieszczanie Wileńscy lub skąd kol-
wiek kupcy długi swoie na cyrografy у
memramy od żydów zaciągnionc ważą się
cesye у transfusie tych długów na insze ze-
znawać osoby, to iest na ichmościow xieży
akademików, szlachty у inne podobne oso-
by, przez co okazye do tumultu prędko się
wszczynaią; tedy, zabiegaiąc takowym op-
pressiom mieć chcemy po uprzejmościach
у wiernościach waszych у wszystkich juri-
sdictiiach, aby takowych cessyi у transfu-
zvi dlugow na inne osoby duchowne, stu-
denskie у szlaclieckic nie przymowali, tak
sami przez się, iako у namiesnikow swo-
ich, ani onych exequować dopuszczali, ale
aby sami kreditorowie dłużników swoich
in competenti loro, to iest, w sądach wo-
iewotlzych pozywali у onych tamże docho-
dzyłi. A iż także praesentowałi majesta-
towi naszemu с iż żydzi prawa swoie, ktu-
rzy między innemi punktami wolność te
niaią, aby od deputatów wszelkiey publiki,
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a mianowicie trybunału głównego wielkie-
go xięstwa Litewskiego byli wolnemi, za
co miastu pewną wypłacaią quotę, to iest
złotych sześćsett monetą in regno curraenti;
przeto, aby wszyscy od takowego postano-
wienia byli wolnemi у przy prawach pre-
rogatiach, dekretach у przywileiach, od nas
у antecessorow naszych onym łaskawie
nadanych, aby bespecznie zostawali mieć
chcemy у pilno żądamy, co uprzeyma wier-
ności wasze uczynicie dla łaski naszey у
powinności urzędów swoich. Dan wJawo-
rowie, dnia piętnastego miesiąca Julia, ro-
ku tysiąc sześćset osmdziesiąt siódmego,
panowania naszego cztyrnastego roku. У
того реекриігьту при печати великой ве-
ликого князьства Литовъского иодъшіст»
руки наяснейшого короля его милости
тыми словы: Jan król. А нишей печати
подішсъ руки писарское въ тые слова:
Emmanuel Brzostowski pisarz wielkiego
xięstwa Litev,rskiego. Который ;i;c тотъ
ресъкриптъ за поданьемъ оного черезъ
особу веръху ііомснепуіо, до актъ есть
до кпигъ кгродъекпхъ Біілеиъскихъ упп-
санъ.

Шъ связки документові Вилоискаго гродскаго суда
за 1687 годъ, Лз 4571.—Докум. № 17.

№ 120.—1687 г. Августа 29.
Листъ короля Яна III къ Виленскому Маги- j
страту о непричиненіи Виленскимъ евреямъ
обидъ и объ исполненік королевскихъ при-

виллегій.

Лета отъ иароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ семого, ме-
сеца Авъгуста двадъцать девятого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
Вилеискомъ, передо мъною Алекъсапъ-
дромъ Ялюмъ Мосевцчомъ, маршалъкомъ
Лидскішъ, подвосводнмъ Внленъскимъ,
ііостаііовивъіішсе очевисто наігъ Гиршъ
Давидовичъ Елеш»—школышпъ сипакго-
кги Вилснъскос, оповедалъ, иокладалъ и

ку акътыкованю до книгъ кгродскихт>.
Виленъскихъ подалъ рескрипътъ одЪ.
иаяснейшого короля его милости, пана
нашого милостивого, с канъцелярыи ве-
ликой великого князьства Литовского вы-
несений, просечы, абы тотъ рескрипътъ
былъ до книгъ принять и ушісанъ, якожъ
прыпявъшы, а унисуючы у книги слово-
до слова такъ се в собе маетъ: Jan
Trzeci, z Bożey łaski kroi Polski, wielki
xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmuydzki, Jnflanski, Wołyński, Kijowski,
Podolski. Podlaski, Sicwierski, Smoleński,
у Czerniono wski. Szlachetnym, sławetnym
burmistrzom, raycom, woytowi, ławnikom,
całemu magistratowi radzieckiemu у urzę-
dowi woytowskiemu, także у pospólstwu
miasta naszego Wilna, wiernie nam miłym,
łaska nasza królewska. Szlachetni, sławet-
ni wiernie nam mili! Co raz większe, a
większe dochodzą nas wiadomości, kture
przeciwko prawom у rozkazom, iako na-
jasnioyszych Zygmunta Trzeciego, "Włady-
sława Czwartego, Kazimierza, Michała an-
tecessorow naszych, tak у naszym codzien-
nie prawic o nasze obiiaią się uszy, gdy
nie tylko szlacheckiego stanu urodzeni,_ale
też у wielmożni .senatorowie ymiemem
wielce ukrzywdzonych niewiernych całey
synagogi Wilonskiey żydów poddanych na-
szych do naszego donoszą maiestatu, że
wierności wasze na nasze nie pamiętaiąc
napomnienia, od dawnych nie odstępuiąc
zawziętości у rankorow, co raz większey
w mieście dopuszczaiąc swey woli, waży-
cie się nie tylko prywatnie, ale też ocze-
wiscie na tychże niewiernych żydów zmo-
wy у tumulty, iakoż wprędce znaczny uczy-
niliście w tymże mieście przez wasze za-
wziętości tumult w roku tysiąc sześćset
osmdziesiąt pierwszym, kiedy wszyłkie ce-
chy, z wiadomością całego urzędu waszego,
zgromadziwszy у do tegoż Ibrtelnym spo-
sobem posłusznych miastu zwabiwszy^ ży-
dów, kturzy publicznie protestowali się na
ratuszu znaczne od tego przymusu wyku-
pić się summą, aby tylko w pole ich nic
wyprowadzać у nic tylko kilka dopuścili--
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-scie niewinnie zagubić osób, ale więcey
niż o sto tysięcy byliście szkód uczynienia
okazyą, kturym tak własne ubóstwa, iako
też szlacheckie w rękach onych zastawach
będące fanty odebraliście, podług osobli-
wych protestacy у regestrow awtentycznych,
kture przed naszym presentowali maiesta-
tem, na ten czas sami uderzyliście na nich
у tak wiele razy w podobnych okaziach,
iako przez cechowogo mieszczanina nie-
winnie z wyuzdaną swywolą dopuściliście
żyda zastrzelić, także у żydówkę dziewkę
przez słodownika zabić, у tak wiele po-
dobnych okazyi swywolnych umyślnie le-
dwo nie codziennie bez wszelkiey sprawied-
liwości pozwalacie czynić; nadto nadane
prawa przywileia naruszacie, dekretów com-
missyinych postanowienia ugody (których
sześćset złotych na ukontentowanie wasze
amraatim dla tego bierzecie, aby od sta-
nowisk iako to deputatów trybunalskich у
commissarskich w kamienicach swoich ciż
żydzi wolni byli у urządzonemu podstaro-
sciemu do regestru nie podawali) nie za-
chowuiecie у owszem przeciw temu wszyt-
kiemu czynić wierności wasze nie conten-
tuiąc się summy pomienioną ugodową, tak
mieszkania onych zapisiiiąc, w nich ex
oficią gospody, iako у ich samych nisczy-
cie, "do hałasów nieuhamowanych tumul-
tów у do ruiny okazyą iestescie. Jakoż у
teraz v̂ tymże roku przeciwko prawu po-
stanowionemu у przez samych że wierno-
ści wasze umówionemu podaliście w re-
gestr trybunału wielkiego xięstwa Litew-
skiego kamienicę niewiernego Jzraela
Markiewicza, ktury od mieszczanina Jece-
la slosarza у mieszczanina tamecznego nie-
wierna synagoga żydowska kupiła у sama
wierność wasza przez władzą urzędu swe-
go solenney dopuściwszy intromissyi у onych
do tegoż oficiosc wprowadziwszy domu, w
ulicy Jatkowey leżącego, ktura circumferen-
cią swoią do żydowskiego należy mieysca,
gdzie у więcey żydowskich kamienic na
teyże zostaie ulicy, ważycie się dla dania
Wko okazyey, deputatów, propter solam
•исхащ et tumultum ехсіІаінішп, stawiać,

іако у teraz świeżo postawiwszy deputata
trybunalskiego, za podaniem od was rege-
stru na tę kamienicę do wielkiey przywiedli
szkody, także pożywienia im bronicie, na-
wed czapki kusznierzom z rożnego futra
zabraniacie nosić przedawać, blacharzom
aptekarzom, miawszy w całym mieście tyl-
ko iednego, nie referuiąc się ani respek-
tuiąc na wolności opisanego prawa, kture
przez anteceśsorow swiętey pamięci naszych
у nas samych pod czas koronacyi confir-
mowanc iako chciecio nad temi żydami
dokazuiecie, przeto gdy przeciwko punktom
praw у przywilew naszych wierności wa-
sze postępuiecie, ninieyszą dekleratią na-
szą te wszytkie- kary, kturemi surowic bes-
peczność wszelką niewiernych żydów obwa-
rowaliśmy idque sub paenis arbitrariis po-
nosić musiecie, co.większa lubo przywi-
leic wyraźne przeciwko cessyiom, kture
propter уехат solam na osoby duchowne
studenskie у inne Miewacie, у abyście tym
większe sposoby do hałasów na żydów
mieli, subordinuiecie na to rożne umyślnie
osoby, aby długi, kture u żydów Wileń-
skich macie, w sądach woiewodzych przez
własne osoby wierności waszych sprawied-
liwości nie reąuiruiecie, ale xięży studen-
tów dla opraesy subordynuiecie, cyrografy
у memramy na ich osoby zapisujecie, na

'ostatek świeżo w roku ninieyszym przed
wielkonocą dwudziestego szóstego miesiąca
Marca, o godzinie z ranią dziewiątey tak
wielka, swowolą uważamy, którą przez wiel-
możnych senatorów naszych do wiadomo-
ści mamy podaną у że tam z ww. ww.
namowy у przyczyny młodż studenska, do
kturey przymieszawszy się rzemiesnicy, mie-
szczanie у kramarze miasta naszego Wilna,
wpadli do Żydowskiey ulicy у w ich mie-
szkaniach kamienice,'sklepy, domy rożne,
iako nieprzyiaciele główni burząc, od okien
kraty lamaiąc у gwałtownie dobywaiąc się,
funditus zrabowali, złoto, srebro, pieniądze,
toware rożne fanty szlacheckie, nie dosyć
maiąc na tym, gdzie kolwiek podkawszy
żyda odzierali, zabiiali у po ulicach ledwo
uchilaiących się z mieszkania tyranizowali,
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s kturego to postrachu tak wielkiego bia-
łych głów brzemiennych tak wiele poumie-
rało, dzieci potracili у do tego czasu s cho-
rób swoich powstać nie mogą., co abyście
sami przes siebie mieli wierności wasze
mitygować, ale gdy do was na ratusz pu-
blicznie uciekali się razy kilka, miasto da-
nia pomocy odpowiedzieliście im, że dobrze
czynią aniscie w to weyrzeli, aniscie tych
zganili cxcessow, owszem pochwalili, przez
co do wielkicy szkody, kturą na pultora
kroć sto tysięcy według reiestru у prote-
staoyey sobie taksuią przywiedliście у lu-
boseie postrzegli że powtórnie rzemiesnicy
у inne hultaystwo buntowali się у cale do
ostatka, tak na zdrowia, іако у substancyi
do iednogo znosić zbierali się, wy (akowcy
swawoli nie uymowaliscic у ledwo pro for-
ma za wielka prozbą w nocy iuż kilka ce-
chów zbroyną ręka. postawiliście na Żydow-
skiey ulicy, ani wierności wasze tak antc-
cessorow naszych, іако у nasze nie pomo-
gą napomnienia lubo tak wiele razy skar-
żono przed nami ratione takowych cxees-
sow у tumultów, iako też praesentowano
przed" nami listy do wierności waszych od
nayiasnicyszych antecessorow naszych, iako
to króla Zygmunta, Władysława, Kazimie-
rza, Michała у od maiesiatu naszego, w
kturych winy wielkie na wierności wasze
są wskazane, tak na fortunach, iako у oso-
bach wierności waszych; iednak wierności
wasze na to nic nie respekiuiąe. czego ani
w koronie, ani w xięstwie Litewskim pań-
stwach naszych po żadnych nie słychać
miastach wierności wasze sami tylko wa-
żyliście się tak dalece, nie respektuiąc na
przywfleia na rescripta obostrzone, ani na
wadia wierności waszyclr założone, ale w
protekcyą nasze wziętych niszczyć у tak
sami przez się, iako у pospólstwo wierności
wasze gubić у gdyby nie wielebni ieznici,
kturzy ratowali pewnego czasu, blisko przesz-
łego, swemi osobami tak synagogę cala,
iako też у szkolę po części iuż zruinowana
przez wierności wasze przyczynę., wszytko
do ostatka znieśli by byli. 'Zabiegając, tedy
takowemu zamieszaniu, a respektuiąc na

ubóstwo, mizerio у utrapienie onych, na-
przód że przez ciężka, nieprzyiaciela mo-
skwicina ineursią w niwecz się obróciw-
szy, ledwo z zdrowiem uszli, gdy wszytko
im odięto było, druga przez tak wielkie
pożary kilka zrabowanie w mieście naszym
stołecznym, iako у teraz świeżo, przez ktn-
re to nieszczęsliwosci pomicnione na kilka-
set ludzi maią zubożałych у cale straco-
nych muszą w szpitalu sustentować, umy-
śliliśmy byli za zgoda, senatu, aby na afe-
ktacyą iasnie wielmożnego woiewody Wi-
leńskiego у hetmana wielkiego, wielkiego
xięstwa Litewskiego uniwersały wydać roz-
kazać na kilka chorągwi, kturzy na włas-
nym koszcie wierności wasze bez obcią-
żenia zniszczonych żydów zostaiąc takowych
insolency dozierali by, ponieważ urząd wier-
ności waszych w tym się nie poczuwa, a
że teraznieysza potrzeba woyska у ludzi na
usługę nasze у caley rzeczy pospoliiey
iest woli takowey naszey przeszkodą do
szczęśliwego powrotu s kampaniey odkła-
damy, a interim om ni praecauendo inde-
mnitate tych utrapionych żydów у cale sy-
nagogę Wileńska, у każdego z osobna żyda,
a mianowicie Mirsza Jzraelewicza, faktora
naszego, tym zaręcznym listem naszym w
protekcyą bierzemy, iako у wszytkich ży-
dów tamecznych, któremu wszelka aby by-
ła securitas nakazuiemy pod zakładem sta
tysięcy czerwonych złotych, s kturych nie-
omylnie piędziesiąt tysięcy, to iest połowi-
cę na woyska nasze, a drugą połowę na
ukrzywdzonych, ieżeli by się któremu kol-
wiek na osobie co stać miało, mianowicie
faktorowi naszemu, za kożdą osobę takowe
summc pomienioną wierności wasze wy-
płacać winni będziecie. Przy tym po dach
miastach składach у miasteczkach, iako
osobliwie w grodzie Wileńskim uniwersały
wydać rozkażemy. .1 że ieżeliby co kol-
wiek tymże żydom Wileńskim stałosię, te-
dy dobra wierności waszych nawet у po
drogach tak w naszych iako duchownych
у szlacheckich dobrach, towary zabierać у
ćonfiskować wszędzie nakażemy. i\adto
osobliwie na osobach wierności waszych
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karać dozwolemy, a referuiąc się do con-
stitucyey contra periuros rebelles et refra-
ctarios przywileiom у rescriptom naszym,
za naymnieyszy przeciwko woli naszey exces
przeciw żydom popełniony surową sądzić у
karać nakażemy. Teraz na dalszy czas za-
biegaiąc tumultom takowym, aby wszelka
kożdemu była tak stanu szlacheckiego, iako
mieyskiego ludziom seciiritas, nakaziiiemy
abyście wierność wasza, za wyrozumieniem
tey woli naszey, za zgodą całego przez dzwo-
nek pospólstwa, zniozszy sie z iimemi juri-
sdiktiami, kożdy gospodarz nie wprzód
przymować ma studenta, póki do swoiey
zwierzclmosci, to iest do urzędu nie poy-
dzie у tam opowiedziawszy, do onego w
regestr wpisać (klury to regestr koniecznie
mieć chcemy) у s tamtąd otrzymawszy
przez kartę pozwolenie przyięcia do wie-
lebnych iezuitow akademicy z nią puyść,
iako to wielebnego rektora у prefekta, za
których że wiadomością; takowego stolow-
nika albo resideina w domu u siebie
trzymać będzie ciż wielebni iezuici tako-
wą maią dać kartę у że do akadcmiji przy-
ięty ten albo ow student gdyż doszło nas
wiedzieć, że pod tytułem akademyi studen-
skicy rożne znayduią się osoby swawolne,
a znalazszy kturyby nie był studentem J
właśnie, a nocną bawił się albo dzienną
grasantią, takowy ma bydż opowiedziany
urzędowi, kturego więzieniem karać, albo
koło murów wałów у potrzeby miasta ro-
bić nakaziiiemy. Jiationc zaś przywileiow
у praw od nas Wileńskim żydom nada-
nych, abyście kożdy z nich punkt należy-
cie obserwowali у krzywdy pomienionym
nie czynili, surowic roskazuiemy w regestr
urodzonemu podstarosciemu; żydowskich
kamienicę na postawienie deputata trybu-
nału głównego, pod czas innych różnych
in genere et specie ziazdow, osobliwie ka-
mienicy, kturą synagoga kupiła у in po-
sterum nabędzie, według prawu ich na Jat-
kowcy ulicy od Pecela slosarza, kturcy
gospodarzem iest Jzrael Markowicz, pod
winami wyrażonemi, ponieważ za tą roczną
bierzecie pensią, także czapników kusznie-

rzow ubogich, tudzież у blacharzow abyście
nie zabierali у onych szarpać у aplikarzow
co hautki robią po ulicach szarpać nie
dopuszczali у przedawać nie zabraniali, co
s klemencyey naszey nad niemi pod łaską
naszą królewską surową przykazuiemy,
przy deklaracyi punktów praw у przywile-
iow, osobliwie przy deklaracyi naszey, ktu-
re wolności pożywienia przedawaniaj miesz-
kania do pewnego czasu są im ieszcze z
łaski у clemencyi naszey nad ubóstwem
przedłużone у prorogowane, non obstante
dekreto in kontrarium dato, gdyż ta proro-
gatia tylko im do czasu pozwolona od nas
iest, wcale у nienaruszenie zachowali у ina-
.czcy czynić nie ważylisię, sub paenis arbi-
trariis, "długów komu innemu mianowicie
xięży, studentom, szlaclicie, przez co do tu-
multów abysię okazya nic ziawiała nie prze-
kazowali, ale sami one inris via u kogo
by się pokazało procedant pilno mieć chce-
my у pod łaską naszą królewską rozkazu-
iemy. Dan w Jaworowie dnia piętnastego
miesiąca Julij roku tysiąc sześćset osm-
dziesiąt siódmego, panowania naszego cztyr-
nastego roku. У того рескрппъту его ко-
ролевской милости при печати великой
великого князьства Литовского подъпись
руки наяснейшого короля его милости
тымн словы: Jan król, а нпжей печати
подпись руки ііисарское въ тые слова:
Emmanuel Brzostowski pisarz Wielkiego
xięstwa Litewskiego. Который же тотъ
рескрипътъ за иоданемъ оного черезъ
особу верху мененую до акътъ есть книгъ
кгродъекнхъ Виленъскихъ принять н
уписанъ.

Изъ связки документові. Впленспаго гродскаго суда за
1G87 годъ, Л» 4571.—Докум. Л» 3.

№ 121.—1688 г. Іюля 19.
Квитанція въ полученіи арендныхъ денегъ
отъ евреевъ, арендаторовъ Брестской коро-

левской экономіи.
Лета отъ нароженья Сына Божого ти-

сеча шестьсотъ оемьдесятъ осмого, мс-
сеца Юля деветнадцатого дня.

23
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На враде кгродъскомъ Берестейскомъ,
передо мъною Яыомъ Бекълевъскимъ,
подъстаростныъ Берестейскимъ, постано-
вивъшисе очевистоСалямонъ Михаловнчъ,
жидъ и сенъдикъ кагалу Берестейского,
квитъ одъ ихъ милостей пановъ комиса-
ровъ одъ ясне вельможъной ей милости
панеи Ревуской, подъскаръбшюй надъ-
ворной коронъной, на верификацыю до
экономии Берестейской зосланыхъ арепъ-
даромъ Берестейскимъ екоиомичнымъ на
речъ в немъ ішжей иомененую даный и
служачий ку акътиковашо до книгъ
кгродъекихъ Берестейскихъ подалъ въ
тыс слова писаный: Anno Domini tysiąc
sześćset osmdziesiąt ósmego, die secunda
Februarij. My niżey podpisani do verifi-
catij rachunków z oekonomiey Brzesckiey
podskarbiney nadworney koronney, Chełm-
skicy, Nowosieleckiey etc. starosciney.
Znamy tym scriplenr naszym, ponieważ się
to euidenter pokazało z kwitów, że arę-
darze Brzescy wydali z arędy Brzesckiey
zupełną summę według kontraktu otrzyma-
nego tak za rok pierwszy, poczynaiący się
od dnia у święta świętego J ana Krzciciela,
aimi tysiąc sześćset osmdziesiąt piątego, ad
annum tysiąc sześćset osmdziesiąt szóstego

•jako у za rok drugi, to iest ab anno ty-
siąc sześćset osmdziesiąt szóstego ad an-
num tysiąc sześćset osmdziesiąt siódmego
o takowym że czasie kączącsię, na trzeci
zaś rok wydali złotych dwa tysiące trzysta
złotych у za kwitem znowu pana Poreb-
nego złotych czterdzieści; zostawało się tedy
przy nich złotych tysiąc sześćset sześćdzie-
siąt, na którą summę, to iest złotych ty-
siąc ' sześćset sześćdziesiąt odebraliśmy
złotych sześćset sześćdziesiąt, tysiąc zło-
tych na ostatnią ratę respektem defalki,
ratione pogorzenia miasta przy nich to za-
trzymuiąc, a ieżeliby у więcey nad tysiąc
złotych w skarbie iego krolewskiey mości
przyięto było, powinno to im będzie przy-
iąć na rok przyszły. Na co się własną pod-
pisuiemy ręką. Anno tysiąc sześćset osm-
dziesiąt ósmego, wtorego dnia Lutego. У
того квиту іюдънись рук'ь тыми словы при

печати иритиснеііой сыгънетовой. Xiądz
Woyciech Scholarum Piarum m. р. Kazi-
mierz Jan Baranowski m. р. Который же
то квитъ черезъ особу верху иомененую
поданый есть до книгъ кгродъекихъ Бе-
рестейскихъ принять и уписанъ.

Изъ актовой книги Брсстскаго гродскаго суда за 1С87
—1633 годъ, № 7027, стр. 1359—13G0.

122—1688 г. Іюля 28.
Заявленіе Бржостовскаго о количеств по-
воротнаго сбора съ евреевъ, предоставлен-

наго въ его пользу королемъ.

Лета одъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ осмого, месе-
ца Юля двадцать осмого дня.

На враде кгродзъкомъ Берестей-
скомъ, передо мъною Ялюмъ Бекълевъ-
скимъ, иодъстолішъ Брацълавъскимъ,
подъетаростимъ Берестейскимъ, постано-
вивъішісе очевисто жидъ Саломонъ Ми-
халовичъ, сынъдыкъ кагалу Берестейско-
го, хоть скрипътъ одъ ясне вельможъного,
его милости пана Цыприяна Павъла
Бростовъского, воеводыТроцъкого, жпдомъ
великого киязьтва Литовъского на речъ
в немъ выражоную даный и служачий
ку акътиковашо до книгъ кгродзъкихъ
Бересътейскихъ подалъ в тые слова пи-
саный: Ja niżey na podpisie wyrażony
oznaymuie tym moim scriptem, iż co w
sprawie mey z panami żydami wszytkicli
wielkiego xięztwa Litewskiego kahałow de-
kretem ichmośeiow panów commissarzow
od króla imści pana mego miłościwego
zesłanych, nakazany iest do wypłacenia po-
datek podwrotnego mnie z łaski króla im-
sci pana mego miłościwego służącego quot-
annis po dwa tysiąca złotych polskich od
roku tysiąc sześćset osmdziesiąt szóstego
od świętego Jana następuiącego rachuiąc,
tedy tak z panami żydami pomienionemi
postanowiłem, że mi we cztyry dni po świę-
tym Janie, to iest dnia dwudziestego os-
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mego Junij, maią te dwa tysiąse wypłacić,
a to względem jarmarku w Klecku w ro-
ku tysiąc sześćset osmdziesiąt siódmym
przypadającego, у tak od jarmarku do jarmar-
ku te summę co rok spełna wypłacać będą do
rąk sługi mego, po te pieniądze pod czas
jarmarku do Kiecka z kwitem posłanego,
nie trzymaiąc go dłużey nad ieden tydzień,
któremu przy tych pieniądzach yiaticum
przy wyliczeniu tych piniędzy z osobna
złotych trzydzieści płacić będą. A icżeli by
ten prowent dostał się z łaski króla imsci
pana mego miłościwego któremu z moich
synów, tedy więcey wymagać na panach
żydach nad to postanowienie moie żaden
nie będzie mógł, ale powinien sprawić się
według dekretu przez ichmosciow panów
commissarzow ferowanego. l)an w Wilnie
dnia dwunastego, miesiąca Apryla, roku
tysiąc sześćset osmdziesiąt szóstego. У то-
го скриггьту при печати притисненой
подъппсь руки тыми словы: Cypryan Pa-
weł Brzostowski woiewoda Trocki. Кото-
рый же тотъ скрішътъ черезъ особу вы-
жей помсііеную ку акътиковашо поданый
есть до книгъ кгродзъкихъ Берестейскихъ
пршштъ и уписанъ.

Изъ актовой книг» Бростскаго гродспаго суда за
1С87—1С38 г., Л» 7027, стр. 135J—1357.

№ 123.—1688 г. Ішя 28.
Явка коммисарскаго декрета относительно
количества сл дуемаго съ евреевъ Вел. Кн.

Литовскаго поворотнаго сбора.

Лета О'гъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьеотъ оемьдесятъ осмого, месеца
Юля двадцать осмого дня.

На враде кгродзъкомъ Берестсйскомъ-
передомъноюЯномъБекълевъскішъ,подъ-
столимъ Брацълавъскішъ, иодъетаро-
стнмъ Берестейскимъ, ноетановшшшсе
очевисто Саломонъ Михаловичъ, сынъ-
дыкъ кагалу жыдовъ Берестейскихъ, тотъ
Декреті, комиссарский межи ясне вель-

ыожънымъ его мплостю воеводою Троцъ-
киыъ, а межи жыдами Великого князьтва
Литовъского, на речъ ширей в томъ де-
крете выражоную, ку акътикованю до
книгъ кгродзъкихъ Берестейскихъ подалъ
в тыс слова писаный: Roku tysiąc sześć-
set osmdziesiąt szóstego, miesiąca Marca
dnia piątego. Przed nami xiędzem Włady-
sławem Silnickim, biskupem Tarnopolskim,
sufiraganem у kantorem Wileńskim, ka-
nonikiem Gnieźnieńskim, Michałem Druc-
kim Sokolinskim pisarzem wielkim wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, Heronimem
Komarem, sędzią ziemskim Orszanskim,
osobliwym iego królewskiey mości rescrip-
tem do sprawy niżey wyrażoney naznaczo-
nemi commissarzami, po wydaney przez
nas porządkiem prawa pospolitego stronom
innotescencij, agitowała się sprawa między
iasnie wielmożnym imscią panem Cypria-
nem Pawłem Brzostowskim, woiewoda Troc-
kim z iedney actorem, a niewiernemi ży-
dami kahałow czterech w Wielkim xięst-
wie Litewskim będący cli, to iest synagogą
Brzescką, Grodzieńską, Pińską у Wileń-
ską у wszystkiemi in genere et specie ży-
dami z drugiey strony, pozwanemi, o nie
oddanie in toto coroczney należytosci skar-
bowey, z łaski naiasnieyszych antecessorow
iego królewskiey mości у terazmeyszcgo
króla imsci. szczęśliwie nam panującego, ias-
nie wielmożnemu imsci panu woiewodzic
Trockiemu vigore prawa у przywileiow na-
leżącey annuatim płacić zwykłey, powrotne
zyihmlue nazwaney; który to podatek obo-
wiązawszy się osobliwa, swoią assecuratią
po dwa tysiące złotych płacić, takiemu obo-
wiązkowi swemu z wielką .skarbu iego kró-
lewskiey mości niewygodą, a z krzywdą
iasnie wielmożnego imsci pana woiewody
Trockiego, dość czynić nie chcąc, od lat
dwóch nie wypłacili; do zapłacenia tedy
zatrzymancy przez lat dwie suinmy у do
nagrodzenia szkód у nakładów prawny cli,
in luturum zaś ad yidendum podług przy-
wileiow iego królewskiey mości auctionem
tego podatku statui, za tym o winy praw-
ne. W ktorey sprawie my commissarze iego
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królewskiej mości, po ufundowanej in loco
loci jurisdictiy naszej" commissarskiey dnia
osmnastego miesiąca Februarij, w roku
teraznieyśzym, gdyśmy do rozsądzenia tey
sprawy accedere chcieli, strony zgodnie
obiedwie odkładu tey sprawy do niedziel
kilku potrzebowali. Którego to odkładu my
commissarze iego królewskiey mości ad
jurisdicam utriusąue partis affectationem
et instantiam nie broniąc, te sprawę do dnia
piątego Martij, anni currentis odroczyliśmy,
у aby strony na pomienionym terminie sa-
lyisjuris, beneficijs ac defensis kurospra-
wie stanęły nakazaliśmy. Na terminie tedy
ninieyszym, dnia piątego Martij, w roku
teraźniejszym z podanego żydom obwie-
szczenia у z odkładu tanąuam in termino
conserrato przypadłym, za przywołanie stron
do prawa przez szlachetnego Kazimierza
Sawaniewskiego, ienerała iego królewskiey
mości woiewodztwa Wileńskiego, od jasnie
wielmożnego imsci pana Cypriana Pawła
Brzostowskiego—woiewody Trockiego, pan
Kazimierz Witakowski, a od niewiernych
żydów wszystkich w Wielkim xięztwic Li-
tewskim będących wyżey -wspomnionych
kahałow in praesentia szkolnikow ich nie-
wiernych Аіехаікіга Samsonowicza Brzes-
kiego, Marka Majorowicza, Grodzieńskiego,
Moyżesza Pinkasowicza, Wileńskiego, Bo-
rucha Dawidowicza, Pińskiego kahałow
pan Konstanty Jlewicz, patronowie sprawy
stanowszy, prawnie się z sobą rosprawowali.
A za tym od actora patron sprawy reassu-
mowawszy propositi у dowiodszy possessio-
nem legitimam tego prowentu powrotnego
żydowzkiego przywleiaminaiasnieyszego kró-
la imsci swiętey pamięci ]\Iichała de data
w Krakowie roku tysiąc sześćset sześćdzie-
siąt dziewiątego, miesiąca Oktobra dnia
pierwszego i listami króla imsci do jasnie
wielmożnego na on czas imsci pana Hero-
nima Kryszpina Kierszensteyna—podskar-
biego wielkiego wielkiego xięztwa Litew-
skiego, roku, miesiąca у dnia tegoż, także
do imsci pana Franciszka Mikołaia Ros-
sochackiego—ciwuna Trockiego, pisarza
ziemskiego Wileńskiego у skarbowego wiel-

kiego xięstwa Litewskiego na podanie urzę-
dowe tego prowentu do possessiey jasnie
wielmożnego imsci pana woiewody Troc-
kiego na on czas refferendarza wielkiego
xięztwa Litewskiego wydanemi, za którym
to przywileiem у podaniem per officiosam
intromissionem, zostawszy in pacifica pos-
sessione tego prowentu powrotnego od ży-
dów wielkiego xięztwa Litewskiego należą-
cego, gdy toties ąuoties upominał się, aby
żydzi nie czyniąc nic in praejudicium et
diminutionem prowentu skarbu iego kró-
lewskiey mości, należytą wypłacili summę.
Żydzi powinności swey dość czynić nie
chcieli. O co gdy do sądów iego królew-
skiey mości zadwornych assessorskich ac-
tor negotij ])raesentis uroscił był wszystkim
żydom w Wielkim xieztwie Litewskim bę-
dącym actią, tam gdy żydzi nie stanęli, sąd
zadworny assessorski za króla imsci swię-
tey pamięci Michała, iż ten prowent po-
wrotnego żydzi, podług przywileiu у extrac-
tu z xiąg skarbowych, po cztyrech set czer-
wonych złotycli in specic co rok płacić
maią liznąwszy, na calculatią powrotnego
od ostatnich kwitów zatrzymanego imsci
pana Rosochackiego, ciwuna na on czas
Trockiego у pisarza ziemskiego Wileńskiego
zesłał у naznaczył. A na dowód takowey
swey illatiey pokładał dekret authentyczny
roku tysiąc sześćset siedmdziesiątego, mie-
siąca Decembra dnia szesnastego w War-
szawie ferowany, exhibendo oraz у list przy
tym dekrecie do wspomnionego imsci pa-
na Rossochackiego super praemissis tegoż
roku, miesiąca у dnia wydany, za którym
to listem do siebie wydanym, gdy ordina-
ria juris via imść pan Rosochacki, ciwun
Trocki, pisarz ziemski Wileński ad recipi-
endum calculum powrotnego żydowskiego
commissarz do Wilnia ргае іа innotesten-
cya ziechał, na on czas żydzi do tey spra-
wy legitimi plenipotenciarij stanowszy ros-
prawowalisię, Avnosząc, iż ante hostilitatem
co kolwiek powrotnego od wszystkich sy-
nagog żydowskich wielkiego xięztwa Li-
tewskiego należało, to do skarbu króla im-
sci Jana Kazimierza wnieśli, na co kwity
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iż mieli wnosząc że zginęły allegabant у
inne rationes, które są w dekrecie imsci
pana Rosochackiego wyrażone inferebant.
Za tym imść pan Rosochacki, ponieważ
niewierni żydzi wszystkich synagog Wiel-
kiego kięztwa Litewskiego, exclusa hostili-
tate, powrotne do skarbu i ego królewskiey
mości annuatim wnosić powinni iuxta so-
nantiam przywileiu. Przeto od powrotnego
ante et durante hostilitate przez żydów za-
trzymanego prowentu z woli iego królew-.
skiey mości uwolniwszy, ażeby żydzi wszyst-
kich synagog wielkiego xięztwa Litewskie-
go za przeszłe lata od roku tysiąc sześćset
sześćdziesiątego, tak za panowania naias-
nieyszego króla imsci Jana Kazimierza,
iako у od koronatiey króla imsci Michała
z moderacij pięć tysięcy złotych polskich
do rąk teraznieyszego jasnie wielmożnego
imsci pana Brzostowskiego, woiewody Troc-
kiego na on czas referendarza wielkiego
xięztwa Litewskiego, oddali у zapłacili, in
futurum zaś do lat czterech od świętego
Jana Krzciciela, rachuiąc ex moderatione,
maiąc w consideracij złe lata, aby ciż ży-
dzi wszystkich synagog wielkiego xięztwa
Litewskiego w kożdym roku na srodopo-
sciu, według nowego kalendarza, po złotych
tysiącu piąciu set za kwitem jasnie wiel-
możnego imsci pana woiewody Trockiego
teraznieyszego wypłacali nakazał, a po wy-
sciu lat czterech, co za kwota dalsza pro-
wentu powrotnego do skarbu iego królew-
skiey mości przychodzącego miała być wy-
dawana, osobliwey iego krkłewskiey mości
zostawił moderacij. Który to dekret in
authentico ręką wspomnionego imsci pana
Rosochackiego' commissarza podpisany у
pieczęcią onego zapieczętowany data roku
tysiąc sześćset siedmdziesiąt pierwszego,
miesiąca Maia dnia wtorego wydany exhi-
buit. Po takowym tedy dekrecie żydzi
wszyscy wielkiego xięzstwa Litewskiego
wkroczywszy w transactią motu proprio
quotannis nie iuż podług dekretu płacić
zbtych tysiąc pięćset, lecz do tey sunimy
auctiey przydawszy trzysta złotych, tysiąc
o s m t złotych opisalisie; in comprobatio-

nem lmjus reproduxit assecuratią od ży-
dów w roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt
pirwszym, miesiąca Maia dnia dziesiątego
temuż jasnie wielmożnemu imsci panu
woiewodzie Trockiemu daną у rękoma sa-
mych że żydów у ichmosciow panów pieczę-
tarzow na on czas uproszonych podpisa-
ną. Wnosił przy tym iż żydzi Wileńscy sa-
mi dobrowolnie postrzegaiąc diminutionem
prowentow skarbu iego królewskiey mości,
podług przywileiow tak króla iegomosci
swiętey pamięci Michała, jako у terazney-
szego, szczęśliwie nam panuiącego у listów
upominalnych, auctią prowentu powrotnego
żydowskiego podnieśli, albowiem lubo de-
kretem nie więcey, iako tysiąc pięćset zło-
tych cjiiotannis za kwitami iegomosci pa-
na woiewody Trockiego teraznieyszego, na
on czas referendarza wielkiego xięztwa Li-
tewskiego płacić kazano. Żydzi iednak ty-
siąc osmset złotych zaraz po tym dekrecie
dobrowolnie płacić corocznie opisali się.
A gdy actor teraznieyszy pro munere suo
chcąc auctią prowentow przyczynić, tych
że wszystkich żydów do prawa pociągnąć
miał, żydzi wielkiego xięztwa Litewskiego
per suos mandatarios у zesłanych do Kra-
kowa pod czas szczęśliwcy koronacyey mo-
derni regnantis, zabiegaiąc, aby się daley w
prawne terminy nie wdali, submittowawszy
się ad satisiactionem za nieoddaną do ląd
przez te czasy summę w przyszłe lata do
szczęśliwszych czasów dwa tysiące złotych
spełna corok dwoma ratami na terminie
pewnym, to iest pierwszą ratą tysiąc zło-
tych w przewodną niedziele, a drugi tysiąc
złotych na święty Jan Krzciciel, w Wilnie,
w kamienicy teraznieyszey iegomosci pana
woiewody Trockiego, przez starszych syna-
gogi Wilcnskiey nie referuiąc się na in-
nych żydów у synagog wypłacać obowią-
zali się. Którą to takową żydów submissią
у obowiązek roku tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt szóstego, dnia trzydziestego pierw-
szego Marca, w Krakowie daną, pokładaiąc,
ażebyśmy inhaerendo przywileiom naja-
snieyszych królów ichmosciow antecessora
у teraz szczęśliwie nam panuiącego, także
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listom upominalnym, ex quo у sami żydzi
ad feliciora tylko tempora po dwu tysięcy
złotych płacić submittowali się. Teraz zaś
ponieważ ciż żydzi znacznie sie w xięztwie
Litewskim roskrzewili у fełiciora z łaski
Najwyższego nastąpiły tempora, większe
od tąd powrotne po czterysta czerwonych
złotych, za kwitami jasnie wielmożnego ie-
gomosci pana woiewody Trockiego, płacić
nakazali. Interea zaś do tąd za lat dwie
po dwa tysiąca złotych nie wypłacone po-
wrotne, cum paena triplicis penśionis ut
exoluant et calcułnm reddant decerni po-
trzebował. Na którą to takową strony prze-
ciwney illacyą patron sprawy niewiernych
żydów wszystkich in genere w wielkim
xięztwie Litewskim będących obposuit, iż
żydzi namniey przywilejów iego królewskiej
mości nie są sprzeciwnemi у owszem onę
omni debita cum yeneratione acceptuiąc w
zapłaceniu у w wydaniu podatku powrot-
nego w Wielkim xięstwie Litewskim dość
czynili у czynią. Kiedy podług transactiey
w Krakowie z jasnie wielmożnym imscią
panem woiewodą Trockim zawartey po-
wrotnego po dwa tysiące złotych co rok
płacili у płacą, na dowód tego kwity su-

.per praestita solutione tego prowentu po-
kładaiąc, uwolnienia żydów ab actione prae-
senti affectował. A że tenże plenipotent
partis adversae podług teraźniejszych cza-
sów takowego prowentu potrzebuiąc instat
in futurum większey domagaiąc się w wy-
daniu prowentu powrotnego po żydach wiel-
kiego xięziwa Litewskiego auctij, na to od-
powiadaiąc, nie tylko auctij bronił, lecz
przywodząc namin considerationem cala-
mitatem temporum y_ wielkie nie tylko
miedzy żydami, lecz у chrzesciany w pań-
stwach iego królewskiey mości zubożenie,
częścią przez nieurodzay, częścią przez po-
datki у woyny ustawiczne, częścią przez
przechodzące wojska, które do ostatniey
niemal na fortunie у ubogiej substancy ży-
dów wielkiego xięztwa Litewskiego przy-
prowadziło ruiny, tak iż codziennie ocię-
żaiąc karki swoie z dhigow opłacić się nie
mogą, a zatyin у temu podatkowi do skar-

bu iego królewskiey mości in exoluendo
per impossibile поп sufficiunt. Na ostatek
referuiąc się do rescriptu iego królewskiey
mości intulit, ponieważ iego królewska mość
nam commisarzom, abyśmy wziowszy na.
ехатеп accessionem żydom wielkiego xię-
stwa Litewskiego fortun moderationem te-
go prowentu bez krzywdy у uciążenia ży-
dowskiego uczynili у postanowili, iniungit
habita ratione tak ciężkich czasów, ten pro-
"went powrotnego dwóch tysięcy złotych,
na co się osobliwie ex conwentione z jas-
nie wielniożnjm iegomoscią panem woie-
wodą Trockim, spodziewaiąc się szczęśli-
wszych czasów musieli opisać, defalkowaw-
szj na ten czas et in futurum coroczny
defalcowanj umoderowali tego powrotnego
żydowskiego w wielkim xięztwie Litew-
skim podatek affectował. A tak mj com-
missarze iego królewskiey mości tej spra-
wy przesłuchawszy у one dobrze z wnoszo-
nych controwersij wyrozumiawszy, ponieważ
żydzi in genere et specie wszyscy w wiel-
kim xięstwie Litewskim będący kahalow
Brzeskiego, Grodzieńskiego, Pińskiego у
Wileńskiego, podług prawa у przywileiow
tak naiasniejszego króla imsci swiętey pa-
mięci Michała, iako у ad praesens szczę-
sliwie nam panuiącego na prowent powrot-
nego żydowskiego w wielkim xięstwie Li-
tewskim będącego, jasnie wielmożnemu ie-
gomosci panu woiewodzie Trockiemu na-
leżącego, służących dotąd jako kwitami
przed nami produkowanemi deductum quot
annis po dwu tysięcy złotych do rąk jasnie
wielmożnego imsci pana woiewody Troc-
kiego wypłacili, przeto za ten wypłacony
skarbowi iego królewskiey mości za dwie
lecie, które się kaczą w roku terazniej'-
szjm tysiąc sześćset osmdziesiąt szóstym,
na święty Jan, podług nowego kalendarza
święta rzymskiego, podatek ab actione prae-
sentis uwalniamj; w przyszłe zas lata, za--
czynaiąc od roku teraznicyszego tysiąc sześć-
set osmdziesiąt szóstego, od świętego Jana
Krzcicicla święta rzymskiego, według no-
wego kalendarza, coiisequenter po sobie rok
po roku idące, postrzegaiąc iż w wydaniu
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lego prowentu stołowego iego królewskiey
mości, to iest powrotnego żydowskiego nie
mnieysza trudność bywać zwykła, przeto
że certitudo ąuantitatis nie iest determi-
nate opisana tak dalece, że donatariusz iego
królewskiey mości, wybieraiąc ten pro went
częstokroć z żydami ad lites descendere
musi. A maiąc rescriptem iego królewskiey
mości iniunctum, abyśmy moderationem
tego prowentu powrotnego żydowskiego
bez uciążenia icłi uczynili, przeto inhae-
rendo rescriptowi iego królewskiey mości,
pana naszego miłościwego, uważywszy in-
iurias czasów teraznieyszych, których żydzi
wielkiego xięztwa Litewskiego nie tylko
accessionem fortun swoich mieć nie mogą,
lecz у z tych, ktoremi się cieszyli niemal
się exuerunt, kiedy przez podatki ustawi-
czne na potrzebę rzeczy pospolitey у inne
wielkie ехасй'е niemałą wydawszy substan-
cyą, do ostatniey niemal przyszli ruiny,
habita zatym ratione czasów teraznieyszych
у ażeby skarb iego królewskiey mości cer-
litudinem ąuantitatis tego prowentu maiąc,
circa ехасііопеш onego żadney nie miał
trudności, ażeby żydzi wielkiego xięztwa Li-
tewskiego wszyscy kahałow Brzeskiego,
•Grodzieńskiego, Pińskiego, Wileńskiego in
genere wszyscy co roku summę dwa ty-
siące złotych polskich spełna monetą taką,
iako pro tempore bez braku w wielkim
xięstwie Litewskim у w koronie polskiey
brana będzie, jasnie wielmożnemu imsci pa-
nu Cyprianowi Pawiowi Brzostowskiemu
woiewodzie Trockiemu z laski iego kró-
lewskiey mości ten prowent in administra-
tione sua na ten czas maiącemu у succes-
sorom imsci za przywilegiiami tegoż pro-
wentu administratorom na terminie w dzień
takowegoż, święta świętego J ana Krzciciela

.święta rzymskiego, podług nowego kalen-
darza, in mturum płacili у oddawali naka-

.zuiemy mocą ninieyszego dekretu naszego,
którym się strony obiedwie contentowały.
A my dla większey wiary przy pieczęciach
rękoma się naszemi podpisuiemy. Pisań w
Wilnie ut supra. У того декрету комисар-
«кого при иечатехъ нритисненыхъ подъ-

писы рукъ тымп словы: Wladislaus Silnicki
biskup Tarnopolski, suffragan у kantor Wi-
leński, kanonik Gnieźnieński; Heronim Ko-
mar, sędzia ziemski Orszanski, commissarz
do sprawy iego królewskiey mości; Mi-
chał Drucki Sokolinski, pisarz wielkiego
xięztwa Litewskiego, commissarz iego kró-
lewskiey mości. Который же тотъ декъ-
ретъ ихъ милостей иановъ комисаровъ
межи ясне вельможъньшъ его шілостю
паномъ воеводою Троцъкимъ, а лежи ЖІІ-
дамп Великого князьтва Литовъского че-
резъ особу выжей помененуіо ку акъти-
ковашо поданый, есть до киигъ кгродзъ-
кихъ Берестейскихъ принять и уписанъ.

Изъ актовой книги Брестскаго гродскаго суда за
1G87—1088 г., Л» 7027, стр. 1317—1335.

Ш 124—1688г. Августа 25.
Явка заем наго письма Стефана Паца жиду

Фишелю Израелевичу на 1750 золотыхъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого
тисеча шестьсотъ осмьдесятъ осмого. ме-
сеца Августа двадцать пятого дня.

На враде кгродскомъ Верестенскомъ,
передо мъною ЯномъБекълевъскиыъ^подъ-
столимъ Брацълавъскішъ, подъстаростнмъ
Берестейскпмъ, постановившисе очеви-
сто Л ІІДЪ Саломонъ Михаловичъ, сынъ-
дикъ кагалу Берестейского, тотъ листъ
запись одъ ясне велыюжъного его ми-
лости иана Стефана Паца—воеводы Троцъ-
кого и пани малжонки его милости Фишъ-
ковп Изъраеловичови, лшдови места его
королевской милости Виленъского, на
речъ в немъ выражоную даныи и служа-
чый ку акътикованю до книгъ кгродъ-
скихъ Берестейскихъ подалъ в тые сло-
ва писаный: Ja Mikołay Stephan Рас, wo-
iewoda Trocki, Krzyczcwski, Oluczycki sta-
rosta^ у іа Teodora Tryznianka Stepłianowa
Pacowa, woiewodzina Trocka, małżonkowie,
obiedwie osoby za iedne, a iedna za obiedwie
poczytaiąc у rozumieiąc, ieden za dru-
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giego ręcząc у obowiązuiąc aż do skutecz-
nego dosyć uczynienia wszytkim punktom,
paragraphom w tym liście naszym niżey
••wyrażonym, czyniemy iawno у zeznawamy
tym naszym listem dobrowolnym zapisem,
iż ku pilney potrzebie naszey wzięliśmy,
pożyczyli у rękoma naszemi odliczyli go-
tową rękądayną summę pieniędzy tysiąc
siedmset pięćdziesiąt złotych polskich u ży-
da miasta Wileńskiego Fiszka Jzrailewicza,
którą to zwysz mianowaną summę tysiąc
siedmset pięćdziesiąt złotych tym listem
naszym dobrowolnym obowiązuiemy się у
zapisuiemy się pomienionemu żydowi у
kożdemu ten list nasz maiącemu oddać у
spełna zapłacić iednym razem, nie po rożira
у nie na raty, monetą dobrą, niebrakowaną,
iaka na ten czas w wielkim xięstwie Li-
tewskim bez braku brana będzie, w roku
da Bóg przyszłym tysiąc sześćset pięćdzie-
siąt czwartym, w niedziele zapustną podług
nowego kalendarza, na mieyscu pewnym
przy xięgach grodzkich w zamku Wileń-
skim, niczym by naymniey tego terminu у
dnia nie pochibiaiąe ani omieszkiwaiąc, a
gdziebyśmy przepomniawszy, abo zanied-
baAvszy tego listu dobrowolnego zapisu na-
szego na terminie, dniu у mieyscu niżey
mianowanym tey siimmy rękodayney nam
pożyczoney nie oddali, spełna nie zapłacili
у tego listu naszego nic oswobodzili, ter-
min wyżey położony chociabyś my у ied-
nym dniem pochybili, tedy zarazem popa-
damy w płacenie summy mianowaney ty-
siąca siedmiuset piąciudziesiąt złotych z
troiaką sowitością, zaręką у z nagrodzeniem
wszystkich szkód, nakładów, gołym słowem
rzeczonych, a iako o samą nie oddaną is-
ciznę, tak o sowitosci, szkody, nakłady, za-
ręki daiemy moc zupełną у przez ten list
nasz pozwalamy nas pozwać do sądu у pra-
wa wszelakiego ziemskiego, bądź też do są-
du głównego trybunalnego, w kożde woie-
wodztwo, powiat у termin, kładąc o to po-
zew po nas na wszelakich maiętnościach
naszych leżących у ruchomych, summach
pieniężnych, gdzie kolwiek będących, na ob-
ligi pożyczonych, abo namaiętności danych,

podaiąc o to pozew przez woźnego, chocia
nie ienerała у bez strony pozwem, z któ-
rego kolwiek lubo у nie należnego powiatu
wydanym, a pozwać nas pozwalamy rokiem
krótkim nie statutowym za niedziel dwie,
trzy, abo iako wola iego będzie у kożdego
ten list nasz maiącego, składaiąc termin do
przyięcia rosprawy у skutecznego uspra-
wiedliwienia za dzień, za dwa, to przy woli
iego zostawa. A my, będąc o to pozwany-
mi, abo zakazanymi, nie wymawiaiąc się
naszą, abo umocowanego naszego chorobą
obłożną, powietrzem morowym, nieprzyby-
ciem posłańca, posługą iego królewskiey
mości у rzeczy pospolitey woienną, ехетр-
tami, nie zasłaniaiąc się większością sprawy,
nie odroczaiąc у inszych żadnych dalszych
dilacij w prawie pospolitym w konstitucy-
ach seymowych opisanych у rozumem ludz-
kim ku ochronie naszey wynalezionych nie
zażywaiąc у sobie na pomoc nie biorąc,
ale wzystkich dobrodzieystw prawnych ustą-
piwszy, za pierwszym pozwem, abo zaka-
zem sami oczewisto stanowszy, roku, pozwu,
abo zakazu niczym nie burząc, kopij z tego
listu nie potrze buiąc у do niego nic nie
mówiąc, pilnością oddawania tey summy z
ienerałem na terminie czynioną, abo kwi-
tacyą z oddania tey summy nie zasłania-
iąc się. ale we wszystkim według potrzc-
bowania strony powodowcy usprawiedliwić
się у dosyć uczynić powinni będziemy. A
sąd kożdy, przed który by ta sprawa za
staniem, tak у po niestaniu obudwu, abo
iednego z nas do prawa od samych, ani
od umocowanego naszego żadnych obron,
obmów, excepcij przeciw temu .zapisowi
naszemu nie przymuiąc, ale skoro iedno
weyrzawszy w ten lisi dobrowolny zapis
nasz, summę wyżey mianowaną z troiaką
sowitością, zarękami, szkodami, nakładami,
krom żadnego dowodu prawnego na wsze-
lakich maiętnościach naszych leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych gdzie kol-
wiek będących wskazać у przysądzić ma,
a po takowym wskazie appellacy od dek-
retu swego nam nie dopuszczaiąc, tenże,
abo inszy wszelaki urząd odprawę mocną,
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krom składania rat statutowych, na wszela-
kich dobrach naszych udziałać wolen у
mocen będzie; a my iako urzędu • o nie-
prawny . wskaż, tak strony powodowey o
niesłuszny przewód prawa pozywać nie ma-
my у nie będziemy mogli, pod zapłaceniem
takiey zaręki, iako ważność rzeczy osądzo-
ney wynosić będzie. I to też waruicmy,
gdzie byśmy obadway, abo ieden który z
nas, przed oswobodzeniem tego zapisu z te-
go świata zszedł, tedy pozostała osoba z
nas iedna, abo ten, kto po nas dobra po-
siągnie, temu zapisowi у obowiązkom w
nim opisanym w osobie naszey we wszyst-
kim dosyć uczynić powinien będzie. I na
tośmy dali ten nasz list z pieczęćmi у z
podpisy rąk naszych, tak też у z pieczęćmi
у z podpisy rąk ichmościow panów przy-
iacioł od nas ustnie uproszonych. Pisań w
Wilnie, roku tysiąc sześćset piędziesiąt trze-
ciego, miesiąca Fcbruarij dziesiątego dnia.
У того запису при печати нрптгісыіеной
подъписы рукъ тыл и словы: Mikolay Stc-
phan Рас, woiewoda Trocki, Teodora Tryz-
nianka Pacowa, woiewodzina Trocka. Ustnie
proszony pieczętarz do tego listu Walenty
Rąnayszekiewicz, podstarości Trocki. Ustnie
proszony pieczętarz od osób wysz miano-
wanych Krzysztoph Amphorowicz. Ustnie
proszony pieczętarz do tego listu Włady-
slaAv Ilytel, ockonom Trocki. По которыхъ
подъішсахъ рукъ и затылокъ в тые сло-
ва писаный: List ode mnie Mikołaia Ste-
phana Paca, woiewody Trockiego, Krzyczow-

rosciney małżonków, dany panu Fiszlowi
Jzraelowiczowi żydowi miasta iego królew-
skiey mości Wileńskiego na pewną ręko-
dayną suminę pieniędzy tysiąc siedmset
pięćdziesiąt złotych polskich. Rok oddania
tey summy pieniędzy w roku da Pan Bóg
przyszłym tysiąc sześćset pięćdziesiątym
czwartym, w niedziele zapustną, podług no-
wego kalendarza, na mieyscu pewnym przy
cięgach grodzkich w zamku Wileńskim pod

warunkami у obowiązkami w

tym naszym liście w srzedzinie szeroce opi-
sanemi у dołożonemi. Который же тотъ
лпетъ добровольный запись черезъ поме-
неного Саломона Михаловича, лшда и
сынъдпка кагалу Берестейского, одъ ясне
вельможъного его милости пана ]\1иколая
Стефана Лада, воеводы Троцъкого, Крн-
чевъекого, Олучицъкого старосты и одъ
ей милости пани малъжоиъки его ми-
лости паней Теодоры Тризънянъки Мн-
колаевой, Стефановой Пацовоі% воеводи-
ной Троцъкой, Крпчевъской, Олучицъкой
Старостиной, Фпшъловп Израеловіічови
жидови места его королевъекое милости
Виленъского на певъную суму пеиезей в
томъ же записе выражоную даный и слу-
жачый есть до книгъ кгродъекихъ во-
еводъетва Берестейского принять и упн-
саыъ.

ІІзъ актовой
1G87-1C83 годъ, Л

кнпги Брестскаго гродскаго суда за
7027, стр. 13S7—1393.

Ш 120—1688 г. Октября 31.
Либертаційный лиетъ короля Яна III объ
оевобожденіи Брестскихъ евреевъ отъ раз-
кыхъ декежныхъ сборовъ, по случаю пожа-

ра города Бреста.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ осмого, месеца
Октобра тридцать первого дня.

На враде кгродскомъ Берестейскомъ
передо мною Ялюмъ Бекълевъскимъ—
иодъетолимъ Брацлавъскимъ, иодъетаро-
стпмъ Берсстейскилъ, иостановіівъиіысе
очевисто Саломонъ ]\1ихаловнчъ жыдъ
сынъдыкъ кагалу Берестейского, тотъ
лиетъ его королевъекое милости, до ясне
вельможъного его милости пана подъ-
скарбего великого князтва Лнтовъского, с
канъцельярыи большой Великого княз-
ства Литовъского вынесеныи па речъ
в немъ шырей выражоную жыдомъ старъ-
шымъ кагалу Берестейского даный и
служачый ку актыкованыо до кшігъ

21
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кгродъскнхъ Берестейскихъ подалъ в тые
слова писаный: Jan Trzeci z Bożey łaski
król Polski, wielki xiąże Litewski, Ruski,
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Jnflantski,
Sjnolenski, Kijowski, Wolhynski, Podolski,
Podlaski, Siewierski у Czerniłiowski. Wiel-
możnemu Benedyktowi Pawłowi na Czerei
Sapiezie—podskarbiemu wielkiemu у pi-
sarzowi ziemskiemu Wielkiego xięstwa Li-
tewskiego у urodzonym administratorom у
substitutom skarbu wielkiego xięstwa Li-
tewskiego, także poborcom у succollecto-
rom woiewodzstwa Brzesckiego, uprzeymie
у wiernie nam miłym, łaska nasza królew-
ska. Wielmożni urodzeni uprzeymie у wier-
nie nam mili. Doszła nas supplika od mia-
sta naszego Brześcia у żydów tamecznych,
iż norissime, a iuż to po trzeci raz z na-
wiedzenia Boskiego funditus są zniszczeni,
mianowicie domy żydowskie, winnice, bro-
wary in cinerem poszły; dla czego na іи-
stancyą panów rad naszych, słuszny onym
wyswiadczaiąc respekt, od płacenia poglow-
uego, czopowego, szelężnego onych na lat
cztyry, podług constitucyey o pogorzelcach
napisaney, uwalniamy, zalecaiąc uprzeymo-
sciam у wiernosciam waszym abyście na
żadne in contrarium nie uważaiąc legum
obstacula pomienione miasto у żydów Brzesc-
kich przy naszey in eum finem z kancel-
larij wydaney zachowali integre libertacyey.
Co uprzeymosci у wierności wasze dla po-
winności swoiey у łaski nasze}'. Dan w
Oleszku dnia dwudziestego siódmego mie-
siąca Septembra, roku Pańskiego tysiąc
sześćset osmdziesiąt siódmego, panowania
naszego trzynastego roku. У того листу
пры Печати большой Великого ішязства
Литовского іірытисіісной, подъписъ руки
тымп словы: Jan król. Который же тотъ
лиетъ черезъ особу верху меленую ку
актыковашо поданий есть до книгъ
кгрод'ьскихъ Берестейскихъ уписанъ.

Пзъ актовой книги Брсстскаго гродскаго суда за 1G87—
1С88 г., № 7027, стр. 1517—1549.

К 126—1688 г. Октября 81. ~
Либертаційный лиетъ короля Яна III Брест-
скимъ евреямъ, освобождающій ихъ на четыре
года отъ всякихъ податей и денежныхъ сбо-
ровъ, по случаю истребления пожаромъ всего

ихъ имущества.

Лета отъ нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ осмого, ме-
сеца Октобра тридцать первого дня.

На враде кгродъекомъ Берестейскомъ
передо мною Ялюмъ Бекълевъскимъ цодъ-
столимъ Берсстейскнмъ, постановивъшы-
се очевистоСаломонъ І\Іихаловичъ жыдъ,
сынъдыкъ кагалу Берестейского, лиетъ
его королевской милости либертацыйный
жыдомъ кагалу Берестейского с канъце-
льярыи большой Великого князьства Ли-
товского вынесений на речъ в пемъ выра-
жоную даний и служачий, ку акътыкова-
шо до книгъ кгродъекихъ Берестейскихъ
подалъ в тые слова писаный: Jan Trzeci,
z Bożey łaski król Polski, wielki xiąże Li-
tewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Źrauyd-
zki, Jnflanski, Smoleński, Kijowski, Wo-
łhynski, Podolski, Podlaski, 'Siewierski у
Czerniłiowski. Oznaymuiemy niniejszym li-
stem naszym wszem wobec у każdemu z
osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż
my maiąc politowanie nad nieszczęściem
niewiernych żydów caley synagogi miasta
naszego Brześcia Wielkiego xięstwa Litew-
skiego, którzy z dopuszczenia Boskiego świe-
żo funditus ze wszystkiemi dostatkami у ru-
chomościami swemi pogorzeli, a stosuiąc się
do prawa у constitucyey o pogorzelcach napi-
saney, umyśliliśmy tych że niewiernych ży-
dów synagogę Brzescką od wszelakich pu-
blicznych у prywatnych podatków iakim
kolwiek imieniem nazwanych uwolnić у
libertować; jakoż uwalniamy у libertuiemy
teraznieyszym listem naszym, a to do lat
czterech, rachuiąc od czasu teraznieszego
pogorzenia posobie następuiących, którą tą
libertacyą naszą pomieniona synagoga
Brzescką, będąc zaslonieniem wszelakich
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podatków jako to poglownego, czopowego,
szelężnego' у innych jakim koi wiek imie-
niem nazwanych, tak które teraz są, jako
у na potym będą uchwalone, ordynarynych
у extra ordynarynych exactij płacić nic
będą powinni aż do wyscia czterech lat
zupełnych. Co do wiadomości wszystkim
komu to należy, osobliwie wielmożnemu
podskarbiemu wielkiemu wielkiego xiestwa
Litewskiego urodzonym skarbnemu, dwo-
rzanom у innym, którym należeć będzie dono-
sząc, mieć chcemy у roskazuiemy, aby pomie-
nionych żydów Brzesckich przy tey liber-
iacij naszey cale у nie naruszenie zacho-
wali pod laską naszą. Na co dla lepszey
wiary ręką się naszą podpisawszy, pieczęć
Wielkiego xięstwa Litewskiego przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w Oleszku dnia dwu-
dziestego szóstego miesiąca Września, roku
Pańskiego tysiąc sześćset osmdzicsiąt sio-
dmego,panowania naszego trzynastego roku.
У тое лпбертацыи пры печати большой
великого князства Литовского нрытиснс-
ной іюдъшісъ руки тыші словы: Jan król.
Которая жъ то либертацыя черезъ особу
верху иомепеную, ку актыковашо иода-
пая есть до киигъ кгродъскихъ Берестсй-
скихъ принята и уписана.

Изъ актовой книги Брестскаго гродскаго суда за 1G87
—1C8S годъ, Д« О27, стр. 1551—1553.

Ш 127.—1688 г. Декабря 30.
Рескриптъ короля Яна III въ пользу Брест-
скихъ евреевъ, данный кошиссіи для ула-
женія споровъ между Брестскимъ магистра-

томъ и евреями.

Лета отъ нарожснья Сына Божого
тыссча шестьсотъ осмьдесятъ осмого, ме-
сеца Декаб])а тридцатого дня.

На враде кгродъскомъ Берестейскомъ
передо мною Яномъ Векълевъскішъ—
иодъстаростшгь Берестейскимъ. постано-
вишнысе очсвпсто пан'ь Саломонъ Миха-
лович'ь жыдъ, сынъдыкъ кагалу Бере-

стеиского, тотъ рескриптъ его королев-
ской милости з канъцельярыи его коро-
левской милости Великого князства Ли-
товского до вельможъныхъ ихъ милостей
пановъ комисаровъ его королевской ми-
лости одъ цалого кагалу Берестейского
выпесенып, на рсчъ в немъ выражоную
ку актыкованыо до книгъ кгродъскихъ
Берестейскихъ нодалъ в тыс; слова пи-
саный: Jan Trzeci z Bożey laski król Pol-
ski, Wielki xiąże Litewski, Ruski, Pruski,
Mazowiecki, Żmudzki, Kiiowski, Wolhyn-
ski, Podolski, Podlaski, Jnflantski^ Smo-
leński, Siewierski у Czernihowski. Urodzo-
nemu Maciciowi Józefowi Woynie—mar-
szałkowi powiatu Pińskiego, staroście na-
szemu Gorżdowskiemu, Kazimierzowi Ty-
szkiewiczowi—staroście naszemu Starodu-
bowskiemu, Piotrowi, ]\Iichałowi Polciow
kawalerowi Portugalskiemu, strażnikowi
Smoleńskiemu, sekretarzowi naszemu Ale-
xamlrowi Esmuntowi, komornikowi woie-
wodzlwa Brzcsckiego, commissarzoin na-
szym do miasta naszego Brześcia Litew-
skiego naznaczonym, wiernie nam miłym,
łaskę naszą królewską. Urodzeni, wiernie
nam mili. Przełożono nam przez panów
consyliarżow у urzędników naszych przy bo-
ku naszym zostaiących imieniem niewier-
nych żydów starszych у całego kahalu
Brzesękiego Litewskiego, iż urodzony Ostatl
Tyszkiewicz, podkomorzy Brzescki, iako
woyt dziedziczny miasta naszego Brześcia,
otrżymawszy w sądzie naszym assessorskim
o grunty, granice у dobra do miasta te-
goż у woytowstwa Brzesckiego należące
tak że o dwory, place у inne rzeczy na
różnego stanu possessorach у commissyą
według tegoż dekretu na osoby w. m. z
cancellarij naszey wyniozszy w tey że com-
missyey, czyli też у w samym dekrecie
przyłożył у niewiernych żydów Brzesckich,
nie dawszy im żadnego pozwu у mandatu,
a poniewasz począwszy od seynm pierszego
Grodzieńskiego tak wiele iuż było commis-
syey między magistratem, pospólstwem у
niewiernymi żydami Brzesckiemi у po
wielkich kłótniach' у kosztach stanęła w
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roku tysiąc sześćset osmdziesiąt trzecim z
obopólna między terniż stronami, do lat
dziesiąciu, complanacya, które ieszcze nie
expirowały, a do tego poniewasz wszystkie
lites yprocessy prawne poczynaią się od
pozwu nie od ехекисуеу у służą pozwane-
mu ехсергіе, iaką mieli ciż żydzi et qui-
dem perimentem bo in competentis actio-
nis dlia zaszłey eomplanacyey gdy by byli
legitime pozwani у gdy by byli controuerto-
wali, a w ostatku, in casu choć by była
uchylona ta exceptia, przynamniey by byli
z swoiey strony commissarzow podali, cze-
go miewaią zawsze optionem partes litigan-
tes nie tylko tedy że pomieniona compla-
nacya wszytkie generaliter praetensie у
postempki prawne między magistratem, po-
spólstwem у żydami Brzesckiemi aż do lat
dziesiąciu limitowała et ex ratione oney
musi bydz in competens actio tymże ży-
dom przed expiratią lat dziesiąciu podnie-
siona, ale też że im żadnego pozwu nie
dano у na nich bez nich dekret otrzymano,
zaczyni z tych ratij chcemy mieć po wier-
nosciach waszych, abyście wierności wasze
od punktu abo punktów tey commissyey,
ktorę się do niewiernych żydów referuią
supersedowali у onych przy complanacyey
wyżey mianowaney zachowali. Co żeby tym
skuteczniey mogło bydź urodzonych Ka-
zimierza Sapiehę—podskarbiego nadworne-
go wielkiego xięstwa Litewskiego, starostę
naszego Brzesckiego, Constantego Szuyskie-
go, chorążego Brzesckiego у Jerzego Szuy-
skiego sędziego grodzkiego Brzesckiego za
commissarzow ехрагіс tych że żydów do
wierności waszych przydaicmy tym resc-
riptem naszym, clicąc to mieć, aby oni po-
społu z wiernosciamiwaszemi na tym
punkcie abo punktach do żydów referuią-
cych się zasiadali, bez których wierności,
w.w. w tych że punktach co od żydów na-
leżą interlocutoria czynić у promulgować
nie będziecie mogli, tylko z niemi pospołu
non obstantibus quibusvis contrarijs literis
vel rescriptis nostris; insze zaś puiikta tey-
że commissyey oprócz tych co z żydami
wierność ww. rozsądźcie у decydujcie we-

dług dekretu naszego у instrumentu com-
missyey, inaczey tedy wierności wasze czy-
nić nie macie dla łaski naszey. Ban w War-
szawie, dnia dwudziestego miesiąca Becemb-
ra, roku Pańskiego tysiąc sześćset osmdzie-
siąt ósmego, panowania naszego czternaste-
go roku. У того рескрыпту его королевъ-
ской милости подъписъ руки тымп словы:
Jan król. Который же тотъ рескрыптъ его
королевской милости за поданемъ оного
до актъ черезъ особу верху мененую есть
до книгъ кгродъекихъ Берестейскихъ
прынятъ и уписапъ.

Изъ актовой книги Брсстскаго гродскаго суда за
1С87—1683 годъ, № 7027, стр 1697—1701.

№ 128.-1689 г. Мая 8.
Бакиційскій лиетъ короля Яна !!і, присуж-
даю щій Кобринскихъ жидовъ къ вічному

изгнанію.

Лета отъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ девятого, ме-
сеца Мая третего дня.

На враде кгродъекомъ Бересътей-
скомъ передомъною Яномъ Бекълевскимъ,
подъетаростимъ Берестейскимъ, поста-
новнвшнсе очависто ей милость пани
Констанцыя Анна Денисовичовна Кос-
цюшъкова,, тотъ лисп, его королевской ми-
лости баницыйный з мепъшой канъцелари
Великого князства Литовского вынесе-
ный в справе п речи в немъ нижей вы-
ражоной ку акътикованю до кънигъ кгродъ-
екихъ Берестейскихъ подала в тые слова
писаный: Янъ Трети з Божой ласки ко-
роль Польский, Великий князь Литов-
ский, Руский, Пруский, Жомойтъский^
Мазовецъкий, Инъфлянский, Подольский
etc. Всимъ в обецъ и кожъдому з особ-
на всякого достоенъетва враду и стану
лудемъ духовънимъ и свецъкимъ^обыва-
теліомъ нанъетвъ нашыхъ озънаймуемъ,
ии;ъ даты нижей выражоной до насъ и
суду нашого задиоръного асесоръекого позъ-
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вомъ манъдатомъ нашимъ запозваіш бы-
ли неверъни жиди места нашого Коб-
рыня Шая Якубовичъ, Шлома Ошеро-
вичъ, Давидъ Бусъиевичъ, Іесель Бусъ-
невпчъ, Ицъко Фабишовичъ, Мееръ Шавъ-
левичъ, Мойша Абрагамовичъ, Хаимъ
Мошъковичъ, Іилцъ Бенетовичъ, Іосай
Іусевичъ, Мееръ Лейбовичъ, Іаурусъ Зе-
лековичъ, Мовъша Абрамовичъ, Леса
Моръдухаевъна Абрамовичова и цалый
кагалъ Кобринъскпй одъ урожоного Хрн-
зостома Косътюшъки Оехъновицъкого и
малъжонъки оного урожоной Конъстанъ-
цыи Анъиы Дешісовичовъны о речъ в
декрете сзгду нашого задъворъного асе-
соръского выражоную. В которой справе
судъ нашъ задъворъный асесоръский за
нестаіюмъ неверъныхъ жидовъ до права
въ року завитомъ на унадъ в самой речи
вздать допустивъши заявъное праву по-
сполитому, зверъхности маєстату нашого
сиротивенъство, которое з листу иоежъд-
л;ого двораігьского видомс показало, не-
веръныхъ жидовъ Кобрпиъскихъ на веч-
ное зо въсихъ земль и панъствъ нашихъ
выволане всказалъ, одъ сполку и объ-
цованя з лудьмп подъстнвыми черезъ сесъ
лнстъ нашъ вечъный башщыйный вы-
нялъ и вылучплъ; а за суму декретомъ
суду нашого задъворъного асесоръского
всказаную до добръ позваныхъ неверъ-
ныхъ' жидовъ Кобриискихъ вшелякихъ
лежачихъ, рухомыхъ, сумъ пенежъныхъ
где кольвекъ будучихъ—домовъ, крамовъ,
товарові,, ганъдловъ, школы Кобринъ-
ской дворанина нашого особливымъ ли-
стомъ нашимъ пазначоного, заложивши
на снротіівъныхъ дальшие вины правъ-
ІІЫС па одъправу зослалъ, яко то вся речъ
в декрете суду нашого задъворъного асе-
соръского описана и доложона есть. Мы
теды король на инъстанъцию урожоного
Хризостома Косътюшъки Сехъновицъ-
кого и малжонъки оного урожоной Конъ-
станъцыи Анъны Денисовнчовны, выко-
пываючи дальший ноступокъ срогости
права посполитого надъ преречоными не-
верънымн жидами места нашого Кобрыня

Шаемъ Якубовичомъ, Шломою Ошерови-
чомъ, Давпдомъ Бусъневичомъ, Іоселіомъ
Бусъневичомъ, Ицъкомъ Фабпшовпчомъ,
Мееромъ Шавълевнчомъ, Мовъшою Аб-
рагамовпчомъ, Хаимомъ Мошъковичомъ,
Килъцкомъ Бенетовичомъ, Іозаліомъ Іу-
севичомъ, Мееромъ Лейбовпчомъ, Іауру-
сіомъ Зельковичомъ, Мовъшою Абрамо-
вич омъ, Песіою Моръдухаевичовъною
Абрамовпчовою и цалымъ кага'ломъ Коб-
рішъскпмъ велнлн есмо оныхъ зо всихъ
земль и панъствъ нашихъ вечне выво-
лать, якожъ и симъ листомъ нашимъ веч-
нымъ баниципнымъ оныхъ вечными вы-
воланъцами и баіштами чинимъ, одъ спол-
ку п объцованя з лудьми подъстнвыми
выймуемъ и вылучаемъ. А затымъ, абы
кожъдып о томъ ведаючы, з преречоными
жидами места Кобрыня, яко вжо одъ насъ
вечне выволанымп ниякого сполку мети,
рады и помочи додавати, ани оныхъ в до-
махъ своихъ переховыватп, подъ винами в
нраве посполитомъ и констнтуциахъ сей-
мовыхъ о выволанъцахъ описаными, не
важилъсе, што нжъ бы всимъ ку ведо-
мости пришло врадомъ наншмъ земъ-
скимъ, кгродзъкпмъ и инъшимъ всякимъ
сзтдовымъ приказуемъ, абы сесъ листъ
нашъ вечный банищшный везъде за по-
данемъ оного до книгъ приймованъ, акъ-
тикованъ, публикованъ объволанъ былъ
конечъно. Данъ в Городнє^ дня двадцать
четверътого, месеца Маръца,року тисеча
шестьсотъ осмьдесятъ осмого, панованя
нашого чотырънадъцатого году. У того
листу его королевской милости башщий-
ного при печати меньшой Великого княз-
ства Литовского притисыеной подъписи
рукъ тыми словы: Домшіикъ Мнколай
ксіоніке Радивилъ—подъканъелерии Ве-
ликого князства Литовского, Казимеръ
Пухальский—писаръ декретовый земъ-
ский. Скорикговалъ Ленкевичъ. Который
же тотъ лпетъ его королевской милости
баницийный с канъцелярии меньшой Ве-
ликого князства Литовского вынесеный,
черезъ особу у веръху помененую, ку
акътыкованю иоданый есть до книгъ
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кгродъскихъ Берестейскпхъ принять и
ушісанъ.

ІІзъ актовой книги Брестскаго гродскаго суда за
1G87—1GSS г., Л» 7027, стр. 2017—2019.

129.—1689 г. Іюня 2 4
Явка королевскаго универсала, коимъ взи-
маніе пошлины съ товаровъ снова предо-
ставляется прежнему сборщику Ицку Зель-

мановичу.

Лета отъ нароженя Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осмьдссятъ девятого, ме-
сеца ІОия двадцать четвертого дня.

На враде кгродъскомь Берестейскомъ
передо мъною Яномь Бекълевъсшшъ—
нодъстолшіъ Брацълавъскішъ, подъста-
ростшіъ Берестейскнмъ, иостаііовіівъ-
шисе очевисто ианъ Ицъко Зслъмано-
вичъ ;кидь, тотъ уішверсалъ его коро-
левской милости на скарбовые столовые
провенъта на речъ и особамъ в нсмъ
выражонымъ ну акътпковашо до кънигъ
кгродскнхъ Берестейскихъ подалъ, в тыс
слова писаный, который вписуючи у
книги за принятелъ оного такъ сев собе
.часть: Jan Trzeci, z Bożey laski kroi Pol-
ski, wielki xiąże Litewski, Ruski, Pruski,
Żmujdzki, Mazowiecki, Jnilanski, Wołyń- J
ski, Podolski, Podlaski etc. "Wszem wobec I
у kożdemu z osobna komu o tym wiedzieć
należy, osobliwie iasnie wielmożnym, wiel-
możnym urodzonym senatorom, dygnitar-
zom, starostom, urzędnikom ziemskim grodz-
kim, administratorom у dzierżawcom dóbr
naszych, namiesnikom ich у wszystkim in
generc stanu rycerskiego ludziom, także
sławetnym szlachetnym woytom, burmistr-
zom, raycom, ławnikom, maystratom wszel-
kim wielkich małych miast у miasteczek
naszych królewskich, duchownych, ziem-
skich, tudziesz jurizdictyom, * a oso-
bliwie w dobrach oekonomicznych miast у
miasteczek naszych у innym iakiey kolwiek
kondycy ludziom koronnym у wielkiego

xięstwa Litewskiego do wiadomości poda-
iemy, iż chcąc cła stare, do stoła naszego
należące, w wielkim xięstwie Litewskim
iako w nalepszym zachować у zatrzymać
porządku, zabiegaiąc temu aby w tym skar-
bowi naszemu szkoda iaka nie była, a mia-
nowicie przez różney condicij ludzie handle
swoie prowadzące tak s państwa naszego
jako у z różnego wodo у lądem przez mia-
sta, miasteczka xiestwa Litewskiego, które
są odległe od komór у przykomorkow pro-
wentow celnych przeiezdzaince, przez co
iest maximum dctrimętum w skarbie na-
szym, że bez płacenia cła, poddaiąc się pod
różne proteldye, z rożnemi towarami swemi
nieopowiednie unikaią у lubośmy byli po-
mienione cło stare pro wet nasz stołowy
wielkiego xięstwa Litewskiego odebrawszy
od Eliiasza Żakowicza Krzyczowskiego, se-
kretarzanaszego, ob sinisiram inlorniacyonem
iakoby satisfakcyi skarbowi naszemu czynić
nie miał, dali ad fideles mainis urodzone-
mu Janowi Szreterowi, sekretarzowi у dwo-
rzaninowi naszemu pokoiowemu w admini-
stracyą. A że sie Eliasz Jzakowicz za przy-
byciem swoim acjuietowawszy skarb ze
wszelkiego udania wywiod, przeto alicno-
waAvszy od administratij tych ceł urodzo-
nego Szreytcra у wszelkie dokumęta one-
mu od nas na to dane osobliwym listem у
teraznieyszym uniwersałem naszym skaso-
wawszy, powtórnie teraz de nowo pomie-
nionc cło stare ])rowęt nasz stołowy w
wielkim xięstwie Litewskim w dozór "y za-
wiadywanie _ temuż Eliaszowi Jzakowiczowi
Krzyczowskiemu, sekretarzowi naszemu у
Jękowi Zełmanowiczowi Sfołowickiemu su—
perintendentom naszym poruczamy, którzy
ex munerc officij sui, postrzeganie tego,
aby szkody у uymy skarbowi naszemu po
miastach, miasteczkach całego xięstwa Li-
tewskiego nie działy się, gdzie by kolwiek"
oni sami, lub rewisorowie ich widzieli by
rzecz potrzebą w miastach, miasteczkach
pogranicznych całego xięstwa Litewskiego
sposobne mieysce na wybieranie należyto-
sci skarbowey, a mianowicie w miastecz-
kach ockonomij Mohilewskiey leżących,
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iako to w Czausach, Czerekowie, także л
starostwie Omelskim у Propolskim, a oso-
bliwie w dobrach iasnie oswieconey xiężny
Alburskiey Newlu, Sicbieżu,_ Wisłowicz у
Słuczczyznie, abyście wszelkim szkodom
.zabiegaiąc, straż у odprawę ceł starych
naszych do tey cxakcij mieć nie bronili.
Tedy w tym annugiimis, czego aby się
żaden nie zbraniał uczynić, ale owszem w
iakich kolwiek pretensiacli tych ceł na-
szych żondali by pomocy, stosuiąc się do
dawnych praw у constitutij seymowych,
kożdy był pomocą, mieć chcemy. A ieże-
Jiby w pomienionych miastach, miastecz-
kach, za uporem iakim, straży у odprawy
skarbu naszego nie pozwoloną, tedy s tych
miast у miasteczek na samych mieszcza-
nach poczynionych szkód w skarbie na-
szym za sprzeciwięstwem tey woli naszey
dochodzić у wszelkie towary ich, gdzie by
sie kolwiek trafiło, zabieraiąc, na skarb nasz
confiskować pomienionym super intenden-
tom naszym у rewisorom ich pozwalamy
pilno mieć chcemy. Także у w tym daic-
my onym zupełno moc, ieslibysic im zdało
na komorach у przykpmorkach w Wielkim
xięslwie Litewskim pisarzow ceł naszych
odmieniać, a inszych życzliwych sobie na
ich micysca osadzać, według upodobania
swego, a iesli by się z rugowanych pisar-
.zow który zasłaniał uniwersałem naszym,
lub jakim kolwiek ante dato wydanym, te-
dy takowy uniwersał daley waloru mieć
nie może, oprócz tych tylko uniwersałów,
które pomienieni superintendenti nasi po
dacie tego uniwersału naszego denowo wy-
dadzą. Miasto zaś Wilnią у inne miasta у
miasteczka wielkiego xięslwa Litewskiego,
tudziesz Angielczycy nad portem nowym
Swiętey rzefd zostaia.ee, żadnemi się liber-

.tacyami nie zasłaniaiąc,pomienione cło stare
-od wszelkich towarów swoich płacić po-
winni będą.. Co wszystkim w obce у koż-
demu z osobna, komu o tym wiedzieć na-
leży do wiadomości doniosszy żondamy у

.mieć chcemy, aby przeciwko kożdemu sprze-
ciwiaiijceinu się z woli naszey superinlcn-
(lentom rewisorom у succolektoróm na ko-

morach, przykomorkach у strażach zosta-
iącym pomocy dodawali. Na co dla lepszey
wagi ręką się naszą podpisawszy, pieczęć
przycisnąć roskazaliśmy. Dan w Wilanowie
dnia dziesiątego miesiąca Jimij, roku Pań-
skiego tysiąc sześćsetłi osmdziesiąt dzie-
wiątego, panowania naszego piętnastego roku.
У того уішверъсалу его королевское ми-
лости na скарбовые столовые провеігьта
даного при печати пріітіісненой подъпи-
си рукъ тыми словы: Jan król, Jan Woł-
czynski iego królewskiey mości pisarz
skarbowy. Который же тотъ универъсалъ
его королсвъекос милости на скаръбовыс
столовые ировеиъты одъ его королевъ-
скоо милости жидомъ супсръішътепъ-
денътомъ целъ старыхъ, при печати
ііритисненой выданый и черезъ особу
веръху иомененую то есть пана Ицъ-
ка Зельмаиовпча жида ку акътикова-
шо ноданый есть до къшігъ кгродъекихъ
воеводъетпа Берестейского принять и
уписанъ.

Изъ актовой кпиш Брсстскаго гродскаго суда за 1G37
—1G33 г., № 7027, стр. 2039-2093.

Ш 180—1689 г. Іюля 16.
Трибунальний декретъ, присуждающій стар-
шинъ синагогъ княжества Жомоитскаго и
пов ту Упитскаго къ изгнанію и уплат До-
минику Пилсудскому четырехъ тысячъ двухъ
сотъ пятидесяти золотыхъ польскихъ долгу

и пени.

Лета отъ нароженя сына Божого ты-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ девятого, мца
Юля шестьнадцатого дня.

Передъ нами сз'дъями головными на
трибуиалъ у великомъ князтве Литов-
скомъ, зъ воеводствъ, земль и поветовъ,
на рокъ теиерешъній вышъ мсненый об-
раными, кгды съ норадку реестрового ку
суженю припала справа его милости па-
на Доминика Пилъсуцкого—иодчашого
Городенъского, з неверными жыдами—
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старшими школъ князтва Жомонтъского
и повету Упитъского, меновите, Лейбою
Иклевичомъ—старпшыъ школы Кейданъ-
ское, Израелемъ Иршевичомъ—старшимъ
школы Кельменъское, Яикелюмъ Бені-
ашевпчомъ—сукъцесоромъ и держачнмъ
всихъ добръ но зошломъ жиде Лейбе
Ашереповичу—старшимъ школы Росен-
ское, Самуелемъ Вульфовичомъ—стар-
шимъ школы Плунъкгянъское, Яношомъ
Иклевичомъ—старшим!) школы Новоме-
ское и всііыи инъшиыи старшими всихъ
школъ князтва Жомоитского и повету
Упитъского и далою сыпокгокгою жидовъ-
скою, за позвомъ всемъ жыдомъ очевисто, въ
Росеняхъ, по данымъ, до листу запису тыхъ
жыдовъ о неоддане и незаилачене на року
и по термине сумы пенезей тисеча трид-
цати золотыхъ куррснъти монето у жалую-
чого позычоное, при томъ о учиненую
нохвалъку подчасъ упоминанья се тое
сумы, затымъ о еовитости, заруки, шкоды,
наклады и вины правъныс. До которое
справы, за приволанемъ черезъ енерала
сторонъ до права, одъ акътора умоцова-
ный его милости, за моцъю листовъною
правъною, собе до тое справы даною,
панъ Матен Стемъпъковскін становилъ,
а неверные жиды все не становили и ни-
которое ведомости о нестаиыо своемъ
намъ суду и стороне своей не учинили;
затымъ вышъ речоный акътора плени-
потентъ поданого всемъ жидомъ очевисто
въ руки, въ месте Росеняхъ, зъ школы
ихъ идучимъ, позву черезъ енерала Яна
Янъчевъского, созънаньемъ оного выин-
сомъ с кшігъ кгроду Жомоитъского, въ
дате сего року, мца Мая двадъцать пер-
вого дня выданымъ, слушъне, правъне
доведъши и трое воланье пилыюсти сто-
роны своей на томъ позве нашісанос ока-
завъши и жалобу зъ пего о речъ вышъ
мененую, а ширей вгь томъ позве описа-
ную нреложивъш.и, на доводъ самое речи
покладалъ и читалъ иередъ нами судомъ
листъ обълнгаційный записъ одъ вышъ
мененыхъ жыдовъ жалуючому на суму
тыссча и тридцать золотыхъ куренъти

монето, подъ датою в немъ инсерованою
даный и служачій, с которого то листу
запису все обовязъки иваруиъки иравъ-
ные подостатъку вычитавъши и форумъ
той справе тутъ у суду нашого указавъ-
ши, а неодъданя и незаплаченя тое сумы
тымъ же листомъ неосвобожонымъ заіш-
сомъ доведъши, зданья позваныхъ яко
права непослушъныхъ въ року завнтомъ
на упадъ въ речи, а водле права и того
запису самое неодъданое изтизъны з со-
витостями, заруками чотырехъ тисечей
ста двадъцати золотыхъ, при томъ за учи-
неную нохвалъку вины петидесятъ копъ
зъ двеыа копами вписного и паметного
на помененыхъ жыдахъ, на школахъ ихъ,
на домахъ и на всихъ добрахъ оныхъ, а
сам ихъ тыхъ л;ыдовъ за уделаную по-
хвалъку на выволане жалуючому вска-
занья и на одержаньс оного до его коро-
левское милости отосланя, а за суму
всказаную на добрахъ певерпыхъ жыдовъ
до отъправы иорадкомъ иравъиымъ че-
резъ дворанина его королевское милости
приходить вольности акъторови зоставеня,
у насъ суду просилъ идомавялъ. Атакъ
мы судъ в той справе его милости пана
Доминика Пилсудъского — подъчашого
Городенъского, з неверными жидами—
старшими школъ князътва Жомоитъского
п повету Упитского, меповите: Лейбою
Иклевичомъ— старшимъ школы Кейданъ-
скос, Израелемъ Иршевичомъ—старшимъ
школы Кельменъское, Яикелюмъ Бені-
ашевичомъ—сукъцесоромъ и держачимъ
всехъ добръ но зошломъ жиде Лейбе
Ашероновичу— старшнмъ школы Росенъ-
ское, Самуелемъ Вульфовичомъ—стар-
шимъ школы Плунъкгянъское, Яношомъ
Иклевпчомъ—старшимъ школы Ыовоме-
ское и всими инъшими старшими всихъ
школъ князътва Жомонтъского и повету
Уиитъского и цалою сыиакгокгою жы-
довскою, занозвомъ всемъ жыдомъ оче-
внето въ руки въ Росеняхъ поданымъ до
листу добровольного обълигаційного за-
пису тыхъ жыдовъ, о неодъдане и неза-
илачене. на року и но термине сумы не-
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ііезен тисеча и тридцати золотыхъ поль-
скихъ у жалуючого черезъ неверныхъ
жидовъ на школьную потребу нозычоное,
при томъ о учиненую подчасъ упоми-
нанья се тое сумы презъ жыдовъ на здо-
ровье жалую чаго одповедь п иохвалъку,
затымъ о совитости, зарука, шкоды, нак-
лады и вины правъные, задекретомъ и
откладомъ нашимъ; ижъ тые все невер-
ные жыды будучи о то позванымп, взявъ-
ши у суду нашого на дню девятомъ се-
гожъ мца ІОІІЯ на плешшотенъта, по одъ-
кладе нашомъ теперь за поколькокротъ-
нымъ зъ наказу нашого приволаиемъ
енеральскнмъ передъ нами до права не
становили. Про то мы судъ оныхъ яко
нрава непослушъныхъ в року завитомъ
на уиадъ в речи здаемъ, а водлс права
и того листу добровольного обълигацій-
ного запису помененыхъ неверныхъ жы-
довъ, самое неодъдаиое па тотъ листь
записъ винно осталое нзтизъны, зъ со-
витостями, заруками чотырп тысочи сто
двадцать золотыхъ, при томъ за учине-
ную одповедь и похвалъку вины водлугъ
права п за шкоды петьдесятъ коиъ гро-
шей литовскихъ, а зъ уписънымъ и иа-
метнымъ намъ данымъ, всего сумою чо-
тыри тысечи двесте петьдесятъ золотыхъ
иольскихъ па вышъ мененыхъ старшііхъ
жыдахъ, въ киязтве Жомоитскомъ и въ
повете Уинтъскомъ зостаючих'ь, такъже
на школахъ оныхъ всехъ тамъ б}*-
дучихъ, зъ волыіымъ оиыхъ запечато-
ваньемъ и самихъ до венъзенья бранемъ,
водълугъ опису оныхъ на домахъ, гапъд-
ляхъ, товарахъ, крамахъ, снлавахъ, су-
махъ иеііежъньіхъ где и у кого кольвекъ
будучихъ, з волыіыхъ оныхъ затрима-
нсмъ, арештованемъ и запечатовапемъ и
на всякпхъ добрахъ, где одъио окажутъ,
а самихъ прсречоныхъ неверныхъ жы-
довъ, старшихъ школъ князъетва Жомо-
нтъекого н повету Унитъского, а мено-
ните: Лейбу Иклешіча, Израеля Иршо-
впча,ЯпъкеляБеніашсвича,СамуеляВуль-
фопнча, Яиуша Иклсвнча, за туюжъ уде-
ланую одповедь и нохвалъку, на выво-

лане жалуючому его милости пану Пил-
суцкому всказуемъ и на одержанье того
выволанья до его королевское милости
пана нашого милостивого отсылаемъ, а
за суму вышъ мененуіо, одъ насъ суду
всказаную, на всякпхъ добрахъ невер-
ныхъ жыдовъ, где и у кого колъвекъ бу-
дучпхъ и одъ насъ суду всказаныхъ, а
въ недостатку и на сампхъ особахъ оныхъ
до отправы порадъкомъ правънымъ че-
резъ дворашша его королевское милости
приходить вольность жалуючому акъто-
рови зоставуемъ. Которая справа до кішгъ
головныхъ трибуналыіыхъ есть запи-
сана.

Пзъ кішпі Глави. Лит. Трибунала Л» 300, за 1GS9 г.,
л. 309.

№ 181—1889 г. Іюля 18.
Трибунальний декретъ, присуждающій стар-
шинъ Вилекской синагоги къ изгнанію за
укрывательство у себя баннитовъи за угрозы
кредитору, требовавшему уплаты долга, а
также къ уплат сорока семи тысячъ ста
восьмидесяти пяти золот. польенкхъ долгу и

пеки Даніилу Пузык .

Лета отъ нарожепя сына Божого ти-
сеча шестьсотъ оемьдесятъ девятого, мца
Юля двадцать осмого дня.

Передъ нами судъямп головъными на
трибуиалъ у великомъ князътве Лнтовъ-
скомъ^ з воеводствъ, земль и поветовъ
на рокъ тепереншій тысеча шестьсотъ
осмъдесятъ девятый обранымп. кгды съ
норадъку реестрового ку 'суженью при-
пала справа его милости пана Даніеля
з Козельска Пузьшы—судьи земского
Унитъского, з нсверъпыми жыдами стар-
шими целое сынакгоги Вплспъское, то
есть: Пейсахомт» .Мойжсшошічомъ, ТОзе-
фомъ Якубовичомъ, ІОзефомъ Тонримо-
вичомъ, Иршою Изъраелевичомъ, Зелъ-
мапомъ и другпмъ Зслъманомъ Беркови-
чомъ, такъже школьниками Зысъкеліомъ

25
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її Иршою, за заказомъ очевисто въ ру-
ки онымъ подапымъ, менечи о не-
слушное презъ объжалованыхъ жыдовъ,
учинивши одъностайную раду и намову
ліыдовъ тутошнего места Виленъского
Абрама Марковича, Давида Якубовича,
Саломона Яхимовича, должъниковъ жалую-
чого, которые за долгъ жалуючому вин-
ный за ведомостью теперь объжалованыхъ
жыдовъ старъшихъ кагалу Виленъского
позычонып, за неотъданье оного декъре-
тами и башщіями окъритыхъ у себе са-
мыхъ тыхъ жыдовъ зо всею ихъ маетъ-
ностыо, переховыванье, з банитами сполъ-
кованье и въ семъ року тысеча шестъ-
сотъ осмъдесятъдевятомъ, мца Юля двадъ-
цать перъвого дня, кгды жалуючій поме-
неныхъ жыдовъ банитовъ объжалованымъ
жыдомъ припаручалъ, въ нрипаруцс не
нриняте, енерала и сторону шляхту сло-
вами не нрисътойными удесъпектоваиье,
сумы декретами суду головъного трибу-
нального всказаной, то есть, сорока осми
тисечей петндесятъ п пети золотыхъ поль-
скихъ неотъданье, па здоровье жалую-
чого одъповедн и іюхъвалъки уделанье,
затымъ до запълаченья всказаной декъ-
ретами суду головъиого трибунального
помененыхъ жндовъ банитовъ сумы, о
уделаную одповедь и похвалъку, шкоды
и вины правъные. До которое сиравы за
приволаньемъ черезъ енерала сторонъ до
права одъ его милости пана Лузины—
судъи земского Уинтъского, плешшотентъ
его милости, за моцъю листовъіюю,
правъною, собе до тое сиравы даною,
нанъ ІОрей Войтъкевнчъ становилъ, а
позъваные л;ыды не сътановилп и нико-
торое, ведомосъти о несътаныо своемъ
иамъ суду и стороне своей не учинили;
затымъ вышъ речоный акътора патъропъ
поданого очевисъто въ руки объжалова-
иым'ь жыдомъ черезъ енерала Петъра
Зинъзу заказу, нріізънаііемъ его очеви-
стымъ передъ его милостью папомъ пи-
саромъ земъскимъ Вплепъскпмъ и кола
судовъ иашихъ на томъ заказе учиие-
ньшъ, слушъне иравъпе доведъши и жа-

лобу зъ него о речъ вышъ мененую пре-
лолшвъши, на доводъ самое речи по-
къладалъ и читалъ передъ нами судомъ
два декърета суду головъного трибуналь-
ного, то естъ, одинъ въ року тисеча
шестьсотъ осмьдесятъ шосътомъ. мца
Августа семыіадцатого дня на невер-
ныхъ л;ыдахъ: Абъраму Маръковичу, Да-
виду Якубовичу и Саломону Ыахъману
Яхимовичу, довългаикахъ л;алуючого одер-
жаны, восполъ з вынесеною баішціею, а
другій декъретъ въ року тысеча шесть-
сотъ осмъдесятъ семомъ, мца Авъгусъта
одинадъцатого дня зъ неверными жидами
лесъта Виленъского, старъшими школь-
никами и иоушъколышками, о переховы-
вапье помененыхъ вішовайцовъ, презъ
акътора одеръл;аиып, восъполъ з выне-
сеною за тымъ декъретомъ баіиіціею, по
которыхъ продуковашо пленипотептъ акъ-
тора вносилъ то: ижъ неверъныс ліыды,
целый кагалъ Виленъскій, ничого недъ-
баючіі на таковые декрета и баіпщіе,
выл Ъ выражоныхъ ліыдовъ у себе пере-
ховываютъ, з баиитами сиолъкуютъ, сумы
тыми декъретамп всказаное сорока осъ-
ми тысечей петидесятъ п пети золотыхъ
не одъдали, енерала п сторону шляхъту
словами неприсътойііымн удесъпекъто-
вали, одъповедь и похвалъку на зъдо-
ровье л;алуючого уделали, о інто покъла-
далъ протесътацію на иомененыхъ лсидахъ
до къішгъ врадовыхъ занесеный п ск-
страктомъ з тыхъ кннгъ подъ датою в
немъ ішссрованою выдаиый, которымъ то
ироцесомъ и шгыіыми всеми докуменъ-
тамп, до тое справы належачими,. жалобы
акътора своего допумспоталшперъ доведъ-
ши, зданья позваныхъ жыдовъ, яко права
не нослуіігыіыхъ, В7. року завитомъ па
уиадъ въ речи, а затымъ тыхъ вышъ ме-
пеных'ь декъретовъ и з баниціями угь-
верл;ені)Я, самое тымп декъретами вска-
заное сумы сорока осъми тысечей нети-
десятъ и пети золотыхъ, за уделаиую
ол/ыюведь и иохъвалку ішиы водълугь
права іістидссяті» коігь на певериыхъ л;ы-
;і,ахъ, старшихъ целой еииекгодзо Ви-
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ленъской и на школе ихъ, з вольнымъ
оное запечетованемъ, такъже на ыейсцахъ
ихъ въ той школе будучихъ, кромахъ,
ганъдляхъ, товарахъ, з вольнымъ арешъ-
тованьемъ самихъ, до венъзенья брань-
емъ, п'лиь поки досить жалуючому во всемъ
учинять, а самихъ тыхъ жыдовъ, за съполъ-
коване зъ банитамп и за уделаную похъ-
валъку, на баницію взданья и водлугъ
права децизій ферованя у насъ суду про-
силъ и домавялъ. А такъ мы судъ въ
той справе его милости пана Даніелязъ
КозельскаПузины—судъи земского У іштъ-
ского, з неверными ;кыдами старшими
целое сынакгокгн Виленъское, то есть,
Пейсахомъ Мошкешовичомъ, ІОзефомъ
Якубовичомъ, ІОзефомъ Тоііъримовпчомъ,
Иршою Иаъраелевичомъ, Зельмапомъ и
другимъ Зельманодгь Берковичомъ также
школьниками, Зыскеліомъ и Иршою, за
заказомъ очевпето въ руки онымъ пода-
нымъ, менечн о неслушііое презъ объ;ка-
лованыхъ лшдовъ, учшшвши одностай-
ную раду и намову, жыдовъ тутошнего
месъта Внленъского: Абрама Марковича,
Давида Якубовича, Саломона Яхимовича,
долълшиковъ л;алуючого, которые за долгъ
жалуючому вішъный за ведомосътыо те-
перь объл;алованыхъ жыдовъ, старшихъ
кагалу Вилеиъского, позычоный, за_ не-
отъданье оного, декъретамн и башщіями
ок]штыхъ у себе самихъ тыхъ лшдовъ
зо въеего маетъностыо преховыванье, з
баіштамп сполъковаиье и в сем'ь року
тысеча шеетъеотъ осмъдесятъ девятомъ,
мца Юля двадъцать перъвого дня, кгды
жалуючій поменеиыхъ жыдопъ банитовъ
объл;алованымъ жыдомъ прииаручалъ, въ
прпнаруце ііеприняте, енерала и съторо-
ну шляхту словами иепріісътойпыми
удееъиекътоване, сумы декъретамн суду
головного трибунального всказаной, то
есть, сорока осми тпеечей петидесятъ
и иетн золотыхъ иольскнхъ неотъданье,
на зъдоровье жалуючого одъиоізедь и
нохъвалъку уделапе, затымъ до заиъла-
чоныі всказаной декъретамн суду голов-
ного трибунального за поменеиыхъ ;ки-

довъ оанитовъ сумы, о уделаную одъпо-
ведь и похъвалъку, шкоды и вины правъ-
ныe^ и/къ объл;алованые неверные жиды,
старъшіе сынакгокги Виленъской, будучи
о то заказомъ позваными, передъ нами
до права не становили, про то мы судъ
оныхъ яко права не посълушъпыхъ в
року завитомъ на унадъ в речи зда-
емъ, а водъле права л;алобы позов-
ное и домавянья пленипотенъта акъ-
тора декърета сзтду головного трибуналь-
ного, то естъ, одниъ въ року тысеча
шестьсотъ осмъдесятъ шостомъ, мца Ав-
густа семънадцатого дня черезъ ліалую-
чого на неверныхъ жидахъ Абраму ]\Іаръ-
ковичу, Давиду Якубовичу и Саліомону
Ыахману Яхпмовичу, самнхъ прииъци-
палахъ, а другій в року тысеча шесть-
сотъ оемьдесятъ семомъ, мца Августа оди-
иадъцатого дня на неверныхъ лаідахъ
места Вилеиъского, на цаломъ кагале
старъншхъ школышкахъ, поушъколъни-
кахъ и ШГЫ1ЫХТ. всихъ лаідахъ, презъ
л^алуючого его милости папа Пузыну—
судью земъекого Упптъского, одсръ;ка
ные, вос/ыюлъ з вынесеными за тымн
декъретами баннціями во всемъ нена-
рушъне при моцы заховусмъ, и утъ-
верл:аемъ, самую тымп декъретамп в ска-
заную суму сорокъ семь тпеечей петьде-
сятъ п пять зол. нол. за уделаную одпо-
ведь и похъвалъку вины водълуп» права
петьдесятъ копъ грошей литовъекнхъ, а
з уннснымъ и паметиымъ намъ данымъ,
всего сумою сорокъ семь тпеечей сто
оемьдесятъ и пять зол. пол. на иевер-
ныхъ лаідахъ старшихъ, целой сынак-
годзе Впленъской и на школе ихъ з воль-
иымъ оное запечатованемъ, так;ке мей-
сцахъ в той школе будучпхъ, кромахъ,
гаиъдляхъ, вшелякихъ товарахъ, з воль-
нымъ оныхъ на колдаімъ мейсцу арешъ-
товапьемъ, самихъ до вепъзенья бранемъ,
алл> поки жалуючому доситъ учинятъ три-
маисмъ, а самихъ ирерсчоныхъ объжало-
ваныхъ лалдовъ старъшихъ сыпакгоги Ви-
ленъское, мсновите: Пейсаха ]Мой;кешовіі-
ча, Юзефа Якубовича, ТОзефаТопримошіча,
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Иршу їїзраелевича, Зельмана и другого
Зельмапа Беръковичовъ, Зискеля и їїршу,
яко з помененымп Абърамомъ Маръко-
вичомъ, Давидомъ Яліубовичомъ, Саломо-
номъ Яхимовичомъ—баннтами сполъко-
лане, оныхъ у себе переховане, такъ-
же за уделаную одъповедь п похъ-
валъку на выволанье его милости па-
ну Пузыне—судън земъскому Упптъ-
ско.му всказуемъ и па одеръжанье того
выволанья до его кор. мсти пана нашого
милостивого одсылаемъ. Л за суму верху
мененую одъ насъ суду всказаную, мено-
впте за сорокъ семь тысечей сто осмде-
сятъ и пять зол. пол. на всякихъ доб-
рахъ оныхъ, товарахъ, кромахъ, ганъдляхъ,
также на школе в месте Виленъскомъ
будучої! н на мейсцахъ ихъ в той школе
будучихъ, до одправы черезъ дворашша
его кор. млсти порадкомъ правнымъ при-
ходить вольность жалуючому его милости
пану Пузыне—судъи земскому Уіштъ-
скому зоставуемъ. Которая справа до
кшігъ головныхъ трибуналыіыхъ есть
записана.

Изъ книги Глави. Лит. Трибунала As 300, за 1689
г., л. 491.

Ш 132.—1689 г. Ікш 29.
Трибунапьный декретъ, присуждающій стар-
шинъ Гродненской еврейской синагоги къ
уплат Альбрехту Хребтовичу долга и штрафа.

Дета отъ нароженья Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ осмьдесятъ девятого,
м-ца Ііоля двадцать девятого дня.

Передъ нами судьями головными на
трибуналъ у великомъ кішзтве Литов-
скомъ з воевдетвъ, земль и поветовъ, на
рокъ теперешній тысеча шестьсотъ осмь-
десятъ девятый обраными, кгды съ по-
радъку реесътрового ку суженью припа-
ла справа его милости пана Лльбрихъта
Хребътовича—стольника Городспъского,
з невериымъ лалдомъ рабипомъ и иа.ідомъ

кагалу Городенъского теперь одъ киль-
ка летъ зосътаючимъ, также зъ жыдо'мъ
старшимъ кагалу Городенъского, за ири-
позъвомъ до декърету суду нашаго в ро-
ку теперешънемъ тысеча шестьсотъ
осмьдесятъ девятомъ, м-ца мая семого
дня тутъ у Вилъіш ферованаго, до учи-
непья оному в речи нижей спецификова-
ной досить, теды за приволаньемъ черезъ
енерала сторонъ до права, одъ акътора
умоцованый его милости, за моцъю собе
устъпе до тое справы даною, персопали-
теръ у суду становилъ, а позваные не-
верные жыды не становили и никоторое
ведомости намъ суду и стороне своей о
несътаныо своемъ не учинили; затымъ
акътора патронъ поданого невернымъ жы-
ду рабину и старшимъ жыдомъ кагалу
Городенъского очевисъто в руки, в шко-
ле Городенъской черезъ енерала Теодора
Дрозъдовпча позъву, созънапья оного вы-
писомъ с кішгъ кгродъекихъ Городенъ-
скихъ, в дате сего року тысеча шесть-
сотъ осмьдесятъ девятого, м-ца Ию-
ля первого дня выданымъ, слушъ-
не правъне доведъшн и трое воланье
пплъносътп стороны своей на томъ позве
наппсаное оказавъшп и жалобу з него
преложнвъшп, на доводъ самое речи по-
кладалъ п читалъ декъретъ суду нашого
в семъ року тысеча шестьсотъ осмьде-
сятъ девятого, м-ца мая семого дня тутъ
у Вилъни ферованый, которымъ судъ
нашъ, за иестанемъ позваныхъ жыдовъ
до права, на упадъ в речи вздалъ, а во-
длс лисътовъ, записовъ ихъ жалуючому
даныхъ, самое неоданое исътизпы зъ со-
витосътями, заруками тридъцать два ты-
сечн золотыхъ наікыдахъ и вшелякихъ
добрахъ оныхъ жалуючому его милости
всказалъ и па одправу тое сумы ііепезеп,
кромъ складанья рать статутовыхъ, до
врадовъ кгродъекихъ або земского Горо-
денъского, заложивыші на спротивъіюго
троякіе заруки и вины праішые отослалъ,
яко то ширей вся речъ іп> томъ декърс-
те выран;она есть, которому лее позваные
жиды досить нсучиішлн, таі ъ лисътомъ
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ноежъджішъ врадовьшъ, яко тела про-
цессом о то и о несълушъное подъчасъ
подаиья объвещенья отымъ декърете то-
го'объвещенья о землю непримуючи ки-
пенье до книгъ кгродъскихъ Городенъ-
скихъ занесеную и ексътракътомъ зъ тыхъ
книгъ подъ датою року тысеча шестьсотъ
осмдесятъ девятого, м-ца Іюня двадцать
шосътого дня выданымъ, доку.чсптали-
теръ доведъши, взданья позваныхъ особъ,
яко права не посълушъныхъ, за неучи-
неыье декъретовп доситъ. за троякіс* за-
руки, за кипенье на землю обвещенья,
зневажаючи декъретъ суду нашого, на
горло жыдовъ. а же се до права не съта-
новятъ, на выволанье и на лаианьс вска-
занья у насъ суду проснлъ и домавялъ.
А такъ мы судъ в той справе его мило-
сти пана Альбрихъта Хребътовича столь-
ника Городенъского, з невернымъ жыдомъ
рабиномъ и жыдоыъ кагалу Городенъско-
го, теперь одъ колько летъ зосътаючимъ,
также зъ жыдомъ старшимъ кагалу Го-
роденъского, за пршіозвомъ до декърету
суду нашого в року тепорешнемъ тисеча
шестьсотъ осмьдесятъ девятомъ, м-ца
Мая семого дня тутъ у Вплъші ферова-
иого, о учиненье оному доситъ, а то до.
отданья и заплаченья сумы пенезеи трид-
цати двохъ тиссчей золотыхъ польскихъ
тымъ декъретомъ суду нашого на нсвор-
пыхъ вышъ помсненыхъ жыдахъ всказа-
ное, черезъ неверныхъ вышъ номене-
ныхъ жыдовъ подъчасъ подаиья з декъ-
рету суду нашого копій объвещенья пра-
ва черезъ енерала лекъце собе важечи
право иосполнтоо, конституціє сеймовые,
а повазе декърету суду головного трибу-
нального оішсаные, того помененого объ-
вещенья черезъ енерала поданого оное
изявъши и на земълю рутивъши оного
подоігьтаиье, затымъ такъ о заруку въ
томъ декърете суду нашого заложоную,
яко тежъ и о пены нравные, въ пока-
})аныо помененыхъ неверныхъ жыдовъ;
ші;ъ исвс])ііые жыды Городенъскіе вышъ
монеііые будучи нервен до того декъре-
'і'У суду нашого, объвещонымп, а теперъ

и припозваными, до права не становятъ,
доситъ декъретовп вышъ пожененому су-
ду нашого чинить пехочутъ и сами до
права не сътановятъ. ІІро то мы судъ
оныхъ яко права непоеълушъныхъ в ро-
ку завитомъ на упадъ в речи здаемъ, а
водъле права и конституцій трибуналь-
ское, за такъ явъную и видомую декъ-
рету суду нашого зневагу и спротивеиъ-
ство, которые иередъ нами судомъ видо-
ме показало,, троякіе заруки, въ томъ
декърете суду нашого заложоные, з ви-
нами чворакими, ексъцесовыми, совптыми,
а з уписънымъ и паметънымъ намъ да-
нымъ, всего сумою деветьдесятъ шесть
тысечеп двесъте сорокъ пять золотыхъ
польскнхъ на неверъныхъ жыдахъ, стар-
шихъ Городепъскпхъ и на ихъ школе,
каменицахъ, крамахъ, гандляхъ, товарахъ
и на ііншихъ всякихъ добрахъ лежачихъ,
рухомыхъ, сумахъ иенежъныхъ гдеколь-
векъ будучихъ, а затымъ забегаючи тому,
абы се таковые лекъкомыслыюсти и сво-
воленство презъ такпхъ особъ, мяиовитс
ирезъ жыдовъ, нодеели и тая лекъкомысль-
ность неверныхъ ;кыдовъ срокгостыо
права посполитого погамована быть мог-
ла, а повага маєстату его королевское
милости и декърета суду головного три-
бунального въ своей зоставали естіше,
иреречоныхъ неверныхъ жыдовъ, рабина
сынакгокгп ;кыдовское, старшого кагалу
Городенъского и жыда, теперъ и отъ коль-
ко леть будучого, на горло стятьемъ, а
же се до нрава не становили, теды на
выволанье и на лапанье жалуючому его
милости пану Хребътовичу—стольнику
Городенъскому, всказуемъ н яко па одер-
лганье того выволанья до его королевское
милости иаиа нашого милостивого такъ
и па иостпгненье и злапепье тыхъ невер-
иыхъ жыдоі ь для учішенья над'ьонымн
через'ь мистра на горло екъзекуцій до
врадоігь всякпхъ тыхъ поветовъ, нодгі>
которыми они иостпгнени и злапени бы-
тіі могутъ, отсылаемъ, а за суму вышъ
менованую, декретомъ суду нашого вска-
заную, па всякпхч» добрахъ пхъ лежачихъ,
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рухомыхъ, гандляхъ товарахъ, крамахъ,
на школе, з вольнымъ печатованемъ оной,
сумахъ пенежныхъ гдекольвекъ будучихъ,
а в недостатку добръ п на самихъ осо-
бахъ до отправы порадкомъ правнымъ че-
резъ дворанина его королевское милости
томужъ жалуючому акъторови приходить
вольность зоставуемъ. Которая справа до
книгъ головныхъ трибуналыіыхъ есть
записана.

Пзъ книги Глави. Лшовсі;. Трибунала Д» 300, за
1G89 г., л. 519

№ 138—1689 г. Августа 20.
Трибунальный декретъ, присуждающій Ви-
ленскаго еврея доктора Поляка и н которыхъ
другихъ Виленскихъ евреевъ къ изгнанію и
уплат Юрію Сап г двадцати трехъ тысячъ
ста двадцати золот. польскихъ за сод йствіе
къ поб гу арестованнаго за долги еврея

Геліяша.

Лета отъ нарожеиья сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осмдесятъ девятаго, мца
Августа двадцатого дня.

Дередъ нами судьями головными на
трибуналъ у великомъ князтве Литов-
скомгь, з воеводствъ, земль и новетовъ,
на рокъ теперешній тысеча шестьсотъ
осмьдесятъ девятый обраными, кгды с по-
радку реестрового ку су;кеню прыпала
справа инъстикгатора судовъ нашихъ, з
деляціей вельможного его милости пана
ІОрья Сапоги—стольника великого княз-
тва Литовского и его милости пана Яна
Казимера Кринского—чешника староду-
бовского, з невернымъ ;кыдомъ докторомъ
Полакомъ, которому л;ыда Гельяша су-
иеръ-инътендента цла старого енсралъ,
при стороне шляхте ириарешътовалъ и
неверными жыдами в каменицы нроход-
ней, не далеко одъ школы жыдовскоп
меіиъкаючими, за заказомъ очевисто в
руки онымъ подапымъ,, менсчн о попел-
неный нодъ судами нашими екъсцесъ, а

то о неслушъное черезъ помененого ;кы-
да Поляка—доктора въ року теперешнпмъ
тысеча шестьсотъ осмьдесятъ девятомъ,
того самого Гельяша жыда в петнадцати
тысечахъ золотыхъ приарешътованого, з
дому своего выпущенье, а черезъ жы-
довъ в каменицы нреходней мешкаючихъ,
маючи того ;кьтда Гельяша колясу с конъ-
ми и з речми, таклсе в петнадцати золо-
тыхъ польскихъ пріаренгьтованую черезъ
енерала, который тотъ жидъ его мнлисти
пану Сапезе—стольнику великого князтва
Литовского, на семь тысечей шестьсотъ
петьдесятъ польскихъ завшшлъ, за кото-
рый долгъ подъчасъ арешъту помененые
;кыдове н сколышцы асекуровали се за
тымъ лшдомъ же доситъ въ томъ всемъ
учинить неодъезджаючп зъ Вилыія мелъ
и о пшіые иретенъсіе, въ декрете на-
шомъ выражоные, таклге о одповедн и
похъвалку на слугу его милости пана
Кринского учиненую и о пены правіше.
До которое справы за прііволаньемъ че-
резъ еиерала стороігь до права одъ акъ-
торовъ умоцованый нхъ милости, за моцъю
листовною правною собе до тое справы
даною, панъ Александеръ Гордеевскій
становила а неверные жыдзи не стано-
вили и никоторое ведомости о нестаныо
своемъ намъ суду и стороне своей не
учинили; затымъ вышъ речоный иатронъ
поданого помененымъ лшдомъ очевисто
в руки в каменицы преходней мешкаю-
чимъ, зъ заказомъ черезъ енерала Петъра
Жинжу, сознаиьемъ его очевистымъ пс-
редъ его милости паномъ писаромъ зем-
скимъ Виленскимъ и кола судовъ нашихъ,
въ дате сего року, мца августа шеспад-
цатого дня, на томъ заказе учипепымъ,
слушне правію доводили и жалобу з него
прелолшвши, на доводъ самое речи ио-
кладалъ и читалъ передъ нами проте-
стацію од акъторовъ своихъ на певер-
ныхъ ліыдовъ о вышъ иомененую речь
до книгъ врадовыхъ занесеную и екъ-
стракътомъ выдапую, но которомъ иро-
дукованыо взданья неверных'ь игыдоиъ п
року завитомъ па уиадъ въ речи, a водл(
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права шкодъ и пенъ правныхъ на невер-
ныхъ Л ыдахъ п на всякпхъ добрахъ ихъ,
гдекольвекъ будучихъ, а сампхъ невер-
ныхъ жыдовъ, взглядоыъ учпненое по-
хвалки на слугу его милости пана Крин-
ского, на выволаиье всказаыье, а за суму
черсзъ дворанина его королевское мило-
сти до отправы порадкомъ правнымъ при-
ходить вольность зоставенья у насъ суду
просилъ и домавялъ. А такъ мы судъ в
тон справе ішъстикгатора с)гдовъ на-
шихъ, зъ деляцій вельможного его ми-
лости папа Юрья Саиеш—стольника ве-
ликого князтва Литовского, и его мило-
сти пана Яна Казимера Крпнъского—
чешшіка стародубовского, з невернымъ
лвдомъ докторомъ Полякомъ, которому
ліыда Гельяша—суперъиптсидента цла
старого, енералъ при стороне шляхте нри-
арештовалъ, а неверными лсыдамн в ка-
меницы преходней, не далеко одъ школы
жыдовское мешкаючими, за заказомъ оче-
висто въ руки онымъ нодапымъ, меііечи
о понелнснып подъ судами нашими екъ-
сцесъ, а то о послушное черезъ помене-
ного жыда Поляка, доктора, въ року те-
перешнемъ тпсеча шестьсотъ осмьдесятъ
девятомъ, того самого Гельяша л;ыда въ
петнадцати тысечахъ золотыхъ пріарешъ-
тованого зъ дому своего выпущенья, а
черезъ лалдовъ в камешщы приходной
мешкаючихъ, маючи того жида Гельяша
колясу з коньми п з речми, также въ
іістнадцатн тысечахъ золотыхъ польскихъ
нріарештопапую черезъ енерала, который
тотъ ;кыдъ его милости пану Сапсзе—
стольнику великого іепязтва Литовского,
на семь тысечен шестьсотъ пстьдесятъ
зол. иол. завишілъ, за который долгъ
нодъчасъ арешъту иоменеііые лшдове и
школьницы асскуровали се за тымъ жы-
домъ, ;ке доептъ въ томъ всемъ учинить
іісодъездчаючи з Вилыіа мелъ, а потомъ
о послушное черезъ тыхъ жндовъ, ире-
П0МНЯВ1ШІ права посполитого и пены въ
иемъ заложоные и лекъце опое собе по-
важаючн, йдучи ино коидикто зъ жыдомъ
.Гельяшом'ь пріарсшътованымъ, передъ

росправеньемъ се правнымъ^ такъ самому
выехать, яко и речи зъ Вилыіа повыво-
зить позволенье и о томъ знать не данье
и за упонинаньемъ се о то презъ
слугу его милости нана Кринского—чепі-
ника Стародубовскаго, пана Дубенецкого—
шляхтича, нопелняючн екъецесъ подъ су-
дамп нашими, оного знсвал;енье и зель-
л;енье и о примованьО; одповедп и ио-
хвалки на него черезъ всехъ лсыдовъ об-
лсалованыхъ учпненье, затымъ о екъецесъ,
шкоды и вины правные, пжъ все поме-
неные л;ыдове, будучи о то заказомъ по-
зваными, передъ нами до права не ста-
новили, про то мы судъ оныхъ яко пра-
ва непослушныхъ в року завптомъ на
упадъ въ речи здаемъ, а водъле права и
л;алобы позовное и домавянья патрона ак-
тора вины арештовное нетнадцати тысе-
чей золотыхъ. за неодданье черезъ того
Гельяша лаіда его милости пану столь-
нику вел. кн. Лит. винное сумы семь ты-
сячей шестьсотъ иетьдесятъ зол., ВІІІІЪ
екъецесовыхъ осмеракихъ двесте сорокъ
зол., за зельженье слуги его милости па-
на чешпика Стародубовского место навески
сто зол., при томъ за учиненую одповедь
и похвалку на того челядника его ми-
лости папа Кринского—чешника Старо-
дубовскагО; вины петьдесятъ копъ грошей
литовекпхъ, а з уписнымъ и паметнымъ
намъ данымъ, всего сумою двадцать и
три тысечи сто двадцать золотыхъ на об-
л;алованыхъ певерныхъ ;кыдахъ места
Бплепского п на всякпхъ добрахъ ихъ
лсл;ачихъ, р}тхомыхъ, сумахъ пенел;ныхъ,
где и у кого кольвекъ будучихъ, так;кс
домахъ, каменнцахъ, крамахъ въ месте
Вильне будучихъ, гандляхъ, товарахъ,
сіілавахъ и на мейсцахъ оныхъ, в школе
нхъ ллідовской маючихъ з вольнымъ
крамъ ихъ запечатовапемъ и добръ всякихъ
арештованьемъ, а сампхъ прерсчоныхъ
жыдовъ, взглядомъ тое у чиненое одиоведи.
на выволапьс акторомъ всказуемъ и на
одержанье того выволанья до его кор.
мил. нашого милостивого отсылаемъ, а
за суму верху мененую, одъ насъ суду
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всказаную, на всякихъ добрахъ помене-
ныхъ жыдовъ лежачихъ, рухоыыхъ, су-
махъ пснежныхъ гдекольвекъ будучнхъ
черезъ дворанина его кор. млстн до от-
правы порадкомъ правнымъ акъторомъ
приходить вольность зоставусмъ. Которая
справа до книгъ головныхъ трибуналь-
ныхъ есть записана.

ІІзъ книги Главн. Лпт. Трибунала, Л» 300, за 1689
г., л. 947.

134.—1В90 г. Іюля 81.
Пов рка числа Виленскихъ евреевъ и нахо-

дящихся въ ихъ влад ніи доиовъ.

Лета отъ нароженья Сына Божого ты-
сеча шестьсотъ девятьдесятого, ыесеца
Юля тридцать первого дня.

Навраде господарскомъ кгродъскомъ
Виленъскомъ передъ наші Михаломъ Ра-
фаломъ Шумскимъ, подъстолыыъ и подъ-
воеводимъ, Стефаномъ Швыковскимъ,
судьею, старостою Пшіскимъ, Яномъ
Конъстанътимъ Вольекнмъ, войскимъ и
пнсаромъ, врадъниками кгродскимн Віі-
ленскнмн до слуханья присеги на по-
дымное водълугъ конъстнтуцыи, в тепе-
решънемъ року тысеча шестьсотъ дсвять-
дссятомъ ухваленого, зассдаючпми, иоста-
ііовивпшсе очевпсто старъшыс жпдзн Ви-
леиъскіе, Псйсахъ Можейшовичъ, Іозсфъ
Маръковичъ, Мойжешъ Абрамовичъ, ве-
рификацыю зърёвидованья камошщъ ве-
ликихъ, малыхъ и доловъ въ месте ero
королевъское милости Виленъскомъ бу-
дучыхъ, до сынакгокги нлідовъской нале-
жачихъ, водълугъ которой верііфіікаціи
приссгу водлугг» звычаю, яко копстыту-
цыя мети хочетъ, . з роты собе читаной
выконавъши, абы тая верификацыя до
актъ кішгь кгродъскихъ Виленъскихъ
была принята и уписана просили, якожъ
ііріішівъши, а уписуючи у книги слово

до слова такъ се в собе маетъ: Eegestr
spisania kamienic tak wielkich, yako ••• y
małych kamieniczek, także domów żydow-
skich w mieście jego królewskiey mości
"Wilnie znayduyących się, a do synagogi
żydów Wileńskich należących, podług con-
stitutij uchwały seymu blisko przeszłego
w Warszawie anni praesentis odprawowa-
nego postanowioney, na dymy porachowa-
nych gospodarzow у sąsiadów zwerifiko-
wanych у w tenże regestr includowanych,
z których dymów jak przysięgę wykonać
jako też podatek rzeczy pospolitey oddać
należy, spisany, roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiątego, miesiąca Julii. Naprzód
ulica Niemiecka: Kamienica wielka nazwa-
na Krszczynska, w tey kamienicy gospo-
darz z sąsiadami dwudziestą trzema; ka-
mieniczka mała nazwana Kiełłczewska,
burmistrzowska, w niey gospodarz z sąsia-
dami dziewiącią; kamieniczka mała żydow-
ska, w niey gospodarz у sąsiad podle świę-
tego Mikołaja dwóch, kamieniczka mała
Narbutowska w niey gospodarz z sąsiadami
trzema; kamienica wielka nazwana Slucką,
w niey gospodarz z sąsiadami dziesiąciu;
kamienica wielka nazwana Brzostowska,
w niey gospodarz z sąsiadami dwodziestą
dwoma. Ulica Żydowska: kamieniczka mała
nazwana Bataszkowska, w niey gospodarz
z sąsiadami szescią; dom szkolny; kamie-
nica wielka Faytelowska, w ney gospodarz
z sąsiadami dziewiętnastą; kamienica wiel-
ka Kornawiszkowska, w niey gospodarz
z sąsiadami pietnaśćią; kamieniczka mała
nazwana Kieyzarowska, w niey gospodarz
у sąsiadów siedmiu; kameniczka mała na-
zwana Bymingowska, w niey gospodarz z
sąsiadami czterma. Ulica Jaticomr. kamie-
niczka mała Peceltowska w niey tylko go-
spodarz sam ieden, kamieniczka mała na
przeciwko teyże Peceltowskiey nazwana
DaiKjuarlowska, w niey gospodarz z sąsia-
dami trzema; dom mały Rybnickiego na
dwie części rozdielony, który iest szpitalny,
w tych obudwu częściach domu szpitalne-
go gospodarz z sąsiadami dwunastu; dom
drewniany mały, na dwie części rozdzielony,
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nazwany Tołoczkowski, w nim gospodarz
у sąsiedzi piętnastu: Na Zydowśkiey ulicy:
Druga Pierzeia, kamienica wielka Stul-
binska, w niey gospodarz z sąsiadami oś-
miu, druga pul kamienicy teyżc Szulhin-
skiey, w niey gospodarz z sąsiadami sze-
snastu; pul kamienicy nazwaney Olszamow-
skiey; w niey sąsiadów z gospodarzem
sześciu; druga połowa teyże Olszamowskiey
kamienicy, w niey gospodarz z sąsiadami
siedmiu; kamienica wielka przeehoża ży-
dowska, w niey gospodarzow z sąsiadami
piętnastu; kamienica wielka przeehoża Ła-
zarowska, teraz w dezierźeniu jasnie oświe-
conego xiążęcia jego mości Radziwiłła,
kanclerza Wielkiego xięstwa Litewskiego
zostaiąca, w niey gospodarz z sąsiadami
piąciu; przy teyżc kamienicy druga mała
kamieniczka także nazwana Łazarowska, w
niey gospodarz z sąsiadami z temi, со у
w tyle na Jadkową ulicę wychodząc mie-
szkała., dziewiąciu. Summą czyni wszyst-
kich tak gospodarzow żydów z sąsiadami
dwieście szesnaście, kamienic wielkich siedm
kamienic małych czternaście. Na Kopi-
skach żydowskich za Wilią strużow trzech
mieszkaią. Oprócz tych kamienic у domów

zostaią, tudziesz po rożnych kamienicach у
domach xiężych, klasztornych у pańskich,
szlacheckich żydzi mieszkają, do których
synagoga żydów Wileńskich nie należy.
У того реестру іюрифпкацішіаго подпись
рукъ старших!» лшдовъ места его коро-
левское милости столечъпого Вилеігь-
ского харекътеромъ жндовъекимъ подъ-
шісаиыхт», а на иольскій токъстъ претлу-
маченыхъ, то есть: Пейсаха МоГпксшо-
впча, ІОзефа Маръкоішча, Мошксша Аб-
рамовича, тыми словы: Peysacl^ Moyże-
szowicz ręka. swa., Jozel' Markowicz ręka.
swa., Moyżesz Abrarnowicz ręką swą. Ко-
торый ;ке тотъ реест] ь верііфіікацыйный
;>а ноданьем'ь черезъ лаідовъ Вилеііъскихъ,
<ітаръішіхт> вышей мяновапых'ь, до акті»
киигь кгродскихъ сиравъ вечистых'ь во-

еводства Виленъского принять, актико-
ванъ и уписанъ есть.

Изъ связки докумонтовъ Вплоискаго гродскаго суда
Л» 4580 за 1С90 годъ. Докул. ЛЬ 3.

№ 135,—1698 г. Февраля 28.
Заявленіе сборщика пошлинъ Совинскаго о са-
мовольномъ взиианіи Пинскимъ евреемъ Гер-
шономъ Беніашевичемъ таможенной пошлины

съ про зжающихъ купцовъ.

Opowiadał у solenniter protestował się
iegomość pan Jerzy Sowicki, superinten-
dent komór Podlaskich, kontrahent komory
Pinskiey ceł iego królewskiey mości rze-
czy pospolitey у wielkiego xięstwa Litew-
skiego na niewiernych Marka Jakubowicza
Brzeskiego у Gicrszona Beniaszewicza Piń-
skiego żydów, w spolney radzie będących
o to, iż gdy żałuiący w roku 169*4 con-
trakt na cła iego królewskiey mości wiel-
kiego xięstwa Litewskiego stare у nowo
podwyszone komory Pinskiey otrzymywał,
obżalowany Marek tamże z żałuiącym przyia-
cliawszy, usilnie prosił żałuiącego, aby, do
tegoż contraktu przypuścił, declaruiąc л\\с, -
nie we Avszytkim służyć, mianuiąc się być
л іа(1отут tey komory Pinskiey przycho-
dów, na co żałuiący zezwolił, iakosz obża-
lowany od osoby swcy nie maiąc czego dać,
co należało od kontraktu, kartę tylko na
talcrow bitych 15, maiąc one dnia pierszego
miesiąca Octobra w tymże roku oddać
przy imporlancy skarbowcy, od siebie dał
у gdy za pierszy kwartał dnia 1 miesiąca
Oktobra żałuiący importancią należącą skar-
bowi wnosił, a obżałowany żyd uwiodszy
wielmożnego iegomosci pana Zamoyskiego
łowczego Łomżenskicgo, administratora cclł
iego królewskiey mości, nic oddał, tedy
skarb od obżałowanego żyda podług iegoż
opisu od tcy iunctij pisarskicy oddaliwszy
у skasowawszy, aby żałuiący sam zapłacił
у iuż sam żałuiący te cła odprawowal uz-
nał, iakoz żałuiący za niego zapłacił za po-
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wrotem ze skarbu, gdy obżałowanemu, po-
nieważ у za niego płacić musiał, zakazał
aby się do żadnej rzeczy nie interesował.
Tedy obżałowany, idąc żydowskim fortel-
nym sposobem, pierwo do czasu aby przy
żałuiącym zostawał uprosił się, a potym
pieczęć cła nowopodwyszszonego ukradszy,
na inszą gospodę przeniósł się у czyniąc
się pisarzem cła nowopodwyszszonego kup-
ców rożnych przez niemały czas odprawo-
wał, kwity wydawał у naymniey, iakosię z
regestrow czasu prawa pokaże, na złotych
600 żałuiącemu szkody uczynił, a na osta-
tek zniosszysie z obżałowanym Gierszonem
Beniaszewiczem, nie maiąc żadney iuż wła-
dzi nad tym pisarstwem, pieczęć ukradzio-
ną onemu oddawszy, wlewek iakowyś dał
у gdy namieniony Marek z Pińska odie-
chać chciały żałuiący maiąc tak wielką szkodę
od niego, sprawuiąc się podług prawa po-
spolitego, w tymże przeszłym roku, miesiąca
ISowembra 20 dnia uprosiwszy u iegomo-
sci pana Jana Gintowta, namiesnika grodu
Pińskiego, pana Jana Franciszka Batorskiego,
ienerała iego królewskiey mości powiatu
Pińskiego, posłał pomienionego Marka Jo-
kowi Mejerowiczowi żydowi Pińskiemu
aresztować w dwóch tysięcach złotych do
rozprawy, aby nie odieżdżał z Pińska do
rosprawy prawney; ienerał tam przyszedł
został у obżałowanego Gierszona, który te
słowa powiedział: że ia ten areszt przymuie
у odpowiem za tego Marka tak tu, iako у
w skarbie; ia iestem iuż Marek, у z tym
ienerała odprawiwszy, tego Marka z aresztu
wypuścił, iako relacya wysz pisanego iene-
rała w sobie wyraża; po którego odiezdzie
pomieniony Gierszon у w Pinsku różnych
kupców odprawował, kwit}- wydawał, a po-
tym gdy żałuiąey w roku teraźniejszym 1698
dla pewnych przyczyn nie mogąc sam ie-
chać na iarmark o Trzech Królach ruskich
do Dawidgrodka, posłał subslituta swego
pana Stephana Łukaszewicza z sługami
skarbowemi, aby tam kupców odprawował
у prowent do skarbu iego królewskiey
mości należący odbierał od kupców; obża-
łowany Gierszon, cale na szkodę skarbową

czyniąc, siibstituta pomienionego pana Łuka-
szewicza, od żałuiącego przysłanego у słifgę
skarbowego na ime Calela Kozaczka żyda,
aby o kupcach prz3iezdżaiących у odież-
dżaiących nie wiedział, w tymże roku dnia
25 Januaryi bezwinnie słowami uszczypli-
wemi zelżył, zesromocił, pomienionego Ca-
lela Kozaczka okrutnie tyransko, a niemi-
łosiernie kijem ztłukł, zbił, zmordował у
razy barzo szkodliwe pozadawal, kupców
odprawować nie dopuścił, lecz sam kup-
ców różnych ż rożnych miast, krain, mia-
steczek у zewsząd, tak s korony Polskiey,
iako wielkiego xięstwa Litewskiego, sam
obżałowany od domu do domu, od gospo-
dy do gospody chodząc, odprawował, kwity
wydawał у skarbowi, iako od tychże sub-
stituta у sług skarbowych ma wiadomość,
namniey na złotych pułtora tysiąca szkody
uczynił, osobliwie tenże Gierszon Benia-
szewicz w roku przeszłym 1697, gdy urząd
grodzki Piński cła iego królewskiey mości
wielkiego xięstwa Litewskiego komór Piń-
skich tak starej, iako у nowo podwyszoney,
ad fideles manus odebrawszy, do rąk po-
mienionego Gierszona Beniaszewicza w do-
zór dał; obżałowany zostaiąc na tey komorze
Pinskiey у odprawiiiąc różnych kupców
od dnia pierszego miesiąca Julij aż do
przyiazdu żałuiącego iegomosci pana So-
wickiego, contrahenta у pisarza ceł iego
królewskiey mości, to iest dnia siódmego
Augusta, wszelkie ela tak stare iako у no-
wo podwyszone komory, wszelkie prowenta
skarbowe od kupców wszytkich odbierał, a
za przyiazdem żałuiącego część tylko wy-
dał pieniędzy do skarbu należących, a zło-
tych 221 gr. 21, iako s pokazanych rege-
strow przez iegoż factorow у biegunów
spisanych czasu prawa pokaże się, utaił, do
skarbu tego nie oddał, lecz na swoy poży-
tek obrócił. Tenże obżałowany Gierszon
nie maiąc żadney władzi, należności у prae-
textu do podatku skarbowego monopoliuni
nazwanego, mimo wyraźną uniwersalną wo-
lą wielmożnego iegomosci pana łowczego
Łomzienskiego, administratora ceł wszyt-
kich iego królewskiey mości, w tymże prze-
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szłym roku, począwszy od dnia pierszego
miesiąca Oktobra aż do dnia szóstego mie-
siąca Februarij w ninieyszym 1698 roku,
nie słusznie у nie należnie, z depaclatią у
wielkim uciężeniem ludzi, handle prowa-
dzących, nad należność у zwyczay, od ka-
mienia po 20 groszy litewskich biorąc skar-
bowi na złotych 400 szkody uczynił, co
czasu productu sprawy dowodnie pokaże się
у do tąd od tey swoiey zawziętości nie-
chcąc supersedować od kupców ten poda-
tek skarbowy wybiera. O to tedy co się
wyżey pomieniło у winy у karania praw-
ne, tudziesz do zapłacenia szkód poniesio-
nych dwuch tysięcy siedmiu set złotych
iednego złotego у groszy dwudziestu icd-
nego polskich, także у zarąk założonych
dwuch tysięcy złotych, o to wszytko у со
ieszcze czasu prawa szerzey przełożoną bę-
dzie, chcąc żałuiący prawnie w sądzie na-
leżnym czynić, tę swoią protestacią do xiąg
grodzkich Pińskich dał zapisać.

Ja icncrał iego królewskiey mości po-
wiatu Pińskiego niżey na podpisie miano-
wany zeznawam tym moim relacynym kwi-
tem, iż roku teraznieyszego 1698, miesiąca
February 7 dnia, z stroną szlachty panami
Janem у Pawłem Saczkowskiemi ł)ylem
użyty od iegomosci pana Jerzego Sowic-
kiego, kontrahenta у pisarza ceł iego kró-
lewskiey mości wielkiego xięstwa Litew-
skiego komory Pinskicy, gdzie za przyby-
ciem _ moim do gospody iegomosci w mie-
ście iego królewskiey mości Pińskim u pa-
na Stephana Łukaszewicza będąeey Calcl
Kozaczko, sługa skarbowy, mianował przc-
demną, iż Gierszon Beniaszewicz żyd Piń-
ski w mieście Dawidgrodku, na iarmarku,
nie maiąc do ceł iego królewskiey mości
żadney należności, bez dania żadney przy-
czyny, szczegulnie dla tego aby o kupcach
tam przyieżdżaiących у nazad odieżdżaią-
cycli nic wiedział, beż żadney przyczyny
zbił, zmordował kijem, iakosz у razy za po-
kazaniem widziałem po głowie, po ręku у
piersiach znać, że kijem pozadawane у to
mianował przedemną ieneralem, że tenże
Gie Beniaszewicz po zbiciu onego ku-

pców wszytkich przez cały iarmark cho-
dząc od. gospody do gospody odprawował
pieniądze do skarbu należące wybierał, na
swoy pożytek obracał, skarbowi namniey
na złotych pułtora tysiąca szkody uczynił,
iako o tym szerzey w protestacy iest wy-
rażoną. A tak ia ienerał iakom w tey spra-
wie był, com widzał у słyszał to wszytko
na ten moy relacyny quit spisawszy, s pod-
pisem ręki mey, przy pieczęciach strony
do xiąg grodzkich Pińskich daię у zezna-
wam. Jan Franciszek Batorski ienerał iego
królewskiey mości powiatu Pińskiego.

Roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
ósmego, m-ca Februarii dnia 26, ten pro-
cess i relacią ienerał oczewisto stanowszy
zeznał. Przijałcm Jan Gintowt, namiestnik
grodzki Piński.

Пзъ актовой книги Пшіскаго гродскаго суда за 1С98 г.,
Л» 13013, л. 28G—2S7, стр. 575—578.

186.—1698 г. Марта 10.
Заявленіе еврея м стечка Высокого Гирши
Мовшозича о нанесеній ему побоевъ и раз-

грабленіи товаровъ.

Żałował, opowiadał у solenie protesto-
wał się Hiersz Mowszewicz, żyd miasta Wy-
sokiego, maiętnosci iasnie wielmożnego iego-
mosci pana Benedykta Pawła na Czerei
Sapiehi, podskarbiego wielkiego у pisarza
ziemskiego wielkiego xięstwa Litewskiego
na iegomosci pana Mikołaia z Hurdy Orde,
czesnika powiatu Pińskiego у na panów
synów iegomosci ichmosciow panów Stani-
sława у Pawła Ordow czesnikowiczow po-
wiatu Pińskiego, o to у w ten sposób, iż
ichmość panowie Stanisław у Paweł Ordo-
wie, znać że z rozkazania pana rodzica swe-
go iegomosci pana czesnika powiatu Piń-
skiego, a zapomniawszy boiazni Bożey у
srogosci prawa pospolitego, smiely у waży-
lisie rozkazać poddanym wsi Hutowa w
powiecie Pińskim leżąccy, a w dzierżeniu
iegomosci pana czesnika powiatu Pińskiego
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będącym, aby kupców z maiętnosci ich-
mosciow panów Sapiehów przeymowali у
do dworu sobie znać dawali, iako to roku
teraźniejszego 1698, miesiąca Marca wto-
rego dnia pomieniony żyd Hiersz Mowsze-
wicz, z drugim żydem przynim będącjin,
na imię Dawid Jckowicz iako kupiec z
wozem swoim w nim towarów różnych
polskich będących przez te wieś Huto w
bezpiecznie do Pińska iachali, a gdy skoro
do tey wsi Hulowa przyiachali, mużowie
tey wsi onych pitać się zaczęli, z kąd iescie;
ci żydzi iako nie poczuwaiąc sie ni w czym
komu być winni, powiedzieli sie, że z Wy-
sokiego; tedy zaraz zaczęli ci mużowie
onych żydów być, mordować, kiamy stur-
szać у od woza oboch żydów odbyli у od-
pędzili, wlecząc onych do dworu Hutow-
skiego. Pomienione żydzy, nie będąc wia-
domy o iey zawdziętnosci, prosili sie aby
onym gwałtu nie czynili, a dobrowolnie
onych do dworu puścili; ci mużowie, znać
że takie rozkazanie od panów swoich mieli,
nic nie dbaiąc na płaczliwe prośbo, onych
żydów Idami, pięściami po plecach у w
karg byli у pędzili, a gdy pomienionych
żydów do dworu zaprowadzono, iegomość
pan czesnik powiatu Pińskiego sam sie
nicukazał, synom swoim informo^wał, którzy
ichmość panowie czesnikowiczowie powia-
tu Pińskiego pitali sie tych żydów z kąt
oni są; ci żydzi powiedzieli, że z AYysokiego
iestesmy; tedy ichmość panowie czesniko-
wiczowie mówili: toście wy Sapieżyncy, a
my iestesmy spiskowe, у zaczęli onych
zydow kiami pięściami być, mordować, a
nie maiąc natyin. dosyć, kazali poddanym
tey wsi pokładaiąc na głowie у na nogach
usieść, Idami być, zabiać, mordować у led-
wo co żywe z tego bycia у mordowania
pozostawali, a w tym tumulcie у gwałtow-
ney turbacy onycli zginęło u pomienionego
Hiersza Mowszewicza z zanadra czerwo-
nych złotych 10, a talarów by tych 28, a z
kieszeni rozchodowe pieniądze w drobney
monecie złotych pulosma, a u Dawida Jc-
kowicza zginęło tynfow 21, a monety roż-
ney złotych 18, groszey 17, z woza wybra-

no płótna swabskiego, rąbków, mamusow
kilkanaście stuczek у innych towarów p"ól-
skich, co osobliwym regestrzem czasu pra-
wa pokładano będzie, co iedno przy dru-
gim na pułtora tysiąca złotych szkody po-
niósł, z którego zbycia у mordowania iuż
nie mały czas choruią у medykaciey ratu-
iąc zdrowia swego zażywać muszą у pan
Bóg wie kiedy do zdrowia znowu przyda.
A tak chcąc pomieniony Hiersz Mowsze-
wicz żydz Wysokiego z imscią panem Mi-
kolaiem z Hurdy Ordo у z panami synami
imsci ichmosciami panami Stanisławem у
Pawłem Ordami, czesnikowiczami powiatu
Pińskiego, gdzie droga prawu pokaże, pra-
wem czynić, a zachowuiąc salwę samemu
iasnie wielmożnemu iegomosci panu pod-
skarbiemu wielkiemu wielkiego xięstwa
Litewskiego do uczynienia obszernieyszego
procesu dał ten soienni proces swoy do
xiąg grodzkich powiatu Pińskiego zapisać.

Ja ienerał iego królewskiey mości po-
wiatu Pińskiego, niżey na podpisie ręki
mianowany, zeznawam tym moim relacyi-
nym kwitem, iż roku teraznieyszego 1698
miesiąca Marca 6 dnia, maiąc przy sobie
stronę szlachty panów Jana у Pawła Bo-
ryczewskich, byłem tu w mieście iego
królewskiey mości Pińskim do domu Ayzi-
ka Mowszewica żyda cyrulika Pińskiego
użyty, gdzie wydziałem Hiersza Mowsze-
wicza, żyda miasta Wysokiego w tym domu
u Cyrulika chorego leżącego, wszytkiego
zbytego, u kturego na ręce prawey rana
znać Idami zadana, także widziałem Da-
wyda Ickowicza zbytego wszytkiego у ze-
la'wawionycli, od którego zbycia pan Bóg
wie icżcli żywi będą. Także mianowali gdy
ich byto, co pieniądzy pogineli у со towa-
rów pobrano z wozu szkoduią na złotych
pułtora tysiąca polskich, kturzy iadąc przez
wieś Huto w w powiecie Pińskim leżącą
ichmość panowie Stanisław у Paweł z Ilur-
dy Ordowie, czesnikowicze powiatu Piń-
skiego, na dobrowolncy drodze, kazawszy
poddanym swoim do dworu gwałtem wziąć
у tak okrutnie samy byli у poddanym swo-
im być mordować kazali, a to za to, że
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się powiedali z miasta Wysokiego iasnie
wielmożnego iegomosci pana podskarbiego
wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego.
A tak їа ienerał com wydział у słyszał w
ten quit moy relacyny_ spisawszy, do xiąg
grodzkich Pińskich daie у zeznawam. Jan
Franciszek Batorski, ienerał iego królew-
skiey mości powiatu Pińskiego. Roku 1698,
m. Marca 10 dnia proces i relacija naie-
gomoscia pana czesnika powiatu fińskiego
i pp. synów iegomosci od żyda Hirsza

ІІзъ актоноГі книги ІІішскаго гродскаго суда за
1G98 г., № 13013, л. 307—303, стр.С15—617.

Q 137—1698 г. Апр ля 10.

Р шеніе по жалоб Маркіана Зябки ка Юдку,
Іовзю и Лейбу Мовшовичовъ за нанесеніе ему

побоевъ и отнятіе вещей.

Roku od narodzenia Syna Bożego ty-
siąc sześćset dziewięćdziesiąt ósmego, mie-
siąca Apryla dziesiątego dnia.

Na roczkach w zamku iego królewskiey
mości Pińskim, miesiąca Apryla pierwsze-
go dnia przypadłych у porządkiem prawa
pospolitego w Pinsku" sądownie odprawo-
wanych, przedemną Januszem Antonim
Korybutem na Wiszniowcu у Zbarażu xią-
żęciem AYiszniowieckim, podczaszym wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, Pinskim,'4Osiec-
kim starosta., pułkownikiem iego królew-
skiey mości, gdy po wzięciu im"dniu dzie-
wiątym tegoz miesiąca Apryla od aktora
na patrona у po przydaniu sądowym iego-
mosci pana Konstantego Steccwicza s po-
rządku regestrowego do sądzenia przypadła
sprawa iegomosci pana Marcina Ziabki z
niewiernemi żydami Judko Bohuszewskim,
Jowzią у Leybą Mowszowiczaini Motolskie-
!»i arędarzami. za pozwem w rzeczy niżey
inianowaney wyniesionym, w ktorey spra-
wie za przywołaniem przez ienerala rocz-

kowego, szlachetnego Theodora Lebiedzie-
wskiego stron do prawa, od aktora pan
Konstanty Stecewicz od sądu przydany,
przy bytności samego actora, oczewisto u
sądu stanowił, у gdy do produktu sprawy
у do czytania pozwu przystępować chciał
od pozwanych na patrona proszoną, które-
go pozwanym pana Jana Stoianowicza, re-
genta ziemskiego Pińskiego przydawszy, po-
dług domawiania się patrona partis acto-
reae у dowiedzenia prawem statutowym że
in criminali actione sami pozwani osobami
swemi u sądu stawać powinni, aby na dniu
iedynastym praesentis osobami swemi ob-
winieni stanęli nakazałem. A na dniu iedy-
nastym ejusdem, za przywołaniem z nakazu
sądowego przez wyżey pomienionego iene-
rała roczkowego stron do prawa., actor z
patronem swoim panem Stecewiczem ocze-
wisto u sądu stanowił, a pozwani żydzi,
wziowszy na patrona, ponieważ podług' na-
kazu sądowego sami personaliter iako in
criminali actione do prawa za potrzykrol-
nym z nakazu sądowego iencralskim przy-
wołaniem do prawa nie stanowili у żadney
wiadomości o sobie sądowi у stronic swey
nie uczynili, tedy actorow patron pozwa-
nych, iako prawu у zwierchnosci nieposłusz-
nych w roku zawitym na upad w samey
rzeczy wzdawszy, a dowodząc facti crimi-
nis, podnioszy pozew żałoby strony swey, a
podania у położenia tych pozwów w dwo-
rach mieszkania pozwanych Bohuszowskie-
mu w Bohuszowie, a lMotołskim aręda-
rzoni w iMotolu, napisem ręki szlachetnego
Jana Franciszka Batorskiego ienerała,
dniem przed roczkami przyznanym dowiod-
szy у troie wołania na tym pozwie napi-
sane okazawszy, żałował z tego pozwu ta-
kowym sposobem у о to. iż niewierność
wasza żydzi, będąc ludźmi zufałemi у nie
spokoynemi na ten czas piianemi, gdy ża-
łuiący w roku przeszłym tysiąc sześćset
dziewięćdziesiąt siódmym, miesiąca De-
cembra dwudziestego czwartego dnia zsey-
miku relationis coronacy naiasnieyszego
króla pana, dla sprawowania rożnych rzeczy
na święta do domu spóźniony, w Pinsku
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na kucia spiesząc się iachał, a nie mogąc,
tak dla spóźnienia, iako też koń w drodze
zachorował, na wilią zbiec do domu, dla
wydchnienia do karczmi Bolmszowskiey
umyślił zaiachać, ledwo się dokołatawszy
nażartowawszy się niewierność wasza
ledwo puścili у gdy żałuiący turbuiąc
się poczoł gospodarza prosić, żem nie
mógł zbiec na kucia do domu, przy-
naymniey każ rybę zgotować, mam z
sobą; pomieniony gospodarz Bohuszewski
arędarz odpowiedział: bis komu będzie słu-
żył у rybę gotował, mam swoich gości ży-
dów у konia każe wypędzić у samego wy-
prowadzić z yzby, gdyż z swemi goscmi po-
siedzieć trzeba у podpić. Nie wiedząc z ia-
kowych miar zły у zapamiętały maiąc umysł
żałuiącemu ani do siedzenia mieysca nie
cedując, wszystko cierpliwie znosząc chcąc
uspokoyć, w tymże razie swieszczennik pro-
topopa Janowski do karczmi kołataiąc, tym-
że sposobem odemknąć niechcieli, prote-
stant poznawszy po głosie sam odemknął,
pieszych upuściwszy uradował się, przekla-
daiąc swoię skargę confuzyą; zaraz proto-
popa Janowski zrozumiawszy, a widząc zu-
lalstwo takowe podpiłych niewierności wa-
szych do protestanta mówi, perswadując;
idzmi pospołu, żydzi nas ukamienuią; żału-
iący sanki wyprowadziwszy у konia przed
okna у rzeczy swoie, oknem powydawał,
nieturbuiąc leżących na zemi zatrudnionym
przeysciem; swieszczennikow syn powkła-
dawszy rzeczy у konia założywszy, protestu-
iący popłaciwszy co należy gospodarzowi у
czerwone złote prezentował; miałbym czym
zapłacić, żebyś komu kazał posłużyć у ry-
bę zgotować: tym podziękowawszy do sa-
nek przychodzi niewierność wasza z tyłu
zasadzki, kijem po głowie ogłuszywszy, przy-
padszy drugie o ziemie obwalili kijami, sinu-
sami bijąc tłukli, mordowali po głowic, po
plecach, po ręku, po nogach; protestuiący
gwałtu wołać musiał, gdyby nic protopopa
Janowski przypadszy ratował, któremu tam-
że po ręku у różnie dostało się, pewnie by
na śmierć zabili у ledwo żywego sprowa-
dziwszy z ziemi na sanki włożyli, targaiąc

worek z zanadry, w którym było cztyry
czerwone złote tynfow siedm, szelągami zło-
tych dwa, łyżka srebna, kitayki czarney
łokci cztyry, wstąg za złotych pięć, ręka-
wiczek dwoie złotych piec, szable na ten
czas odebrali, tą wszystko w tym tumulcie
у hałasie pozabierawszy ieszcze na ten czas
odpowiedz uczynili, żałuiąc, że żywego zo-
stawili. O którą takową koniuzią у wiek
strawiony przez łat dwadzieścia na usłudze
rzeczy pospolitey, w różnych będąc okaziach
od nieprzyiacielskich ręku nie odnioszy ta-
kiego tyranstwa у honor swoy, który nay-
więcey ważąc nad wszystko, w ruyne obró-
cili у od równych sobie nigdy nie potykała
żadna konfuzia, a teraz od niewierności wa-
szych zufałych у zapamiętałych, na krew
szlachecką targaiących honor, chcąc prote-
stuiący prawem o to czynić, paen у win
za takowy postęmpek niezbożny na onycli
dochodzić, szkody rzeczy zabranych tym
pozwem do urzędu mego grodzkiego Piń-
skiego pozywa. A po przeczytaniu tego po-
zwu, na dowód samey rzeczy w pozwie
opisaney, pokładał у czytał protestacią par-
tis suae contra principales de data tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt ósmego, miesiąca
February pierszego dnia, o okrutne, tyran-
skie, zdradliwe у potaemne w zawrót przez
wszystkich żydów pozwanych zbicie, zra-
nienie, zmordowanie, pieniędzy у wielu
rzeczy wyżey specifikowanycli zabranie do
Kiąĝ  grodzkich Pińskich zaniesioną у rei a-
cią ieneralską oglądania razów przez szla-
chetnego Jana Franciszka Batorskiego ie-
nerala, do xiąg grodu Pińskiego zeznaną,
przy których stawaiąc, a podawszy prawo
statutowe, artykuł siedmnasty z rozdziału
iedynastego, ponieważ do prawa nie stawa-
ią, tedy na garlo, na łapanie у na wieczną
banicią wskazania za okrutne zbicie, zmor-
dowanie sowitey nawiązki у za zabrane pie-
niądze у rzeczy sowitego wskazu у na od-
prawę tak do dóbr pozwanych za wskaza-
ną sumine przez urząd należyty, iako na
exccutią nad samemi osobami, na garle, do
wszelkich urzędów, pod ktoremi osoby ich
poscignieni być mogą odesłania sądu pro-
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sił у domawiał się. A tak ia podczaszy wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, Piński, Osiecki
starosta, wtey sprawieiegomoscipanaMar-
ciana Ziabki z niewiernemi żydami Judką
Bohuszowskim, Jowzią у Leybą Mowszo-
wiczami Motolskiemi arędarzami, za po-
zwem mieniąc, gdy żaluiący w roku przesz-
łym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt siódmym,
miesiącaDecembra dnia dwudziestego czwar-
tego iadąc do domu, do karczmi Bohu-
szewskiey, chcąc przenocować, zaiechał, na
noc nic puściwszy, a potym przez pozwa-
nych zawrotyma zasadzki uczynienie, z oney
żałuiącego wyieżdżaiącego kijem w głowę
uderzenie у ogłuszenie, na ziemie obwa-
liwszy stursami bicie, mordowanie, worka,
"w którym cztery czerwone złote, siedm
tyniow у szelągami złotych dwa wzięcie,
łyżki srebney у rzeczy wielu w pozwie wy-
rażonych na złotych sto zabranie, odpowie-
dzi у pochwałki na resztę zdrowia uczy-
nienie, zatym o winy karania prawne у о
szkody, yż pozwane osoby będąc o to do
prawa pozwanemi у wziowszy na patrona
po nakazie, aby sami iako w sprawie kry-
minalney oczewiscie stawali do odkazu w
samey rzeczy, za pokilkakrotnym z nakazu
sądowego ieneralskim przywołaniem u pra-
л а nie stanowili у żadney wiadomości _ o
niestaniu swoim sądowi у stronie swey nie-
uczynili, tedy pozwanych wszystkich osób
iako prawu nieposłusznych na upad w sa-
mey rzeczy wzdawszy, a do prawa pospo-
litego samey słuszności у sprawiedliwości
swiętey przychiłaiąc się, za popełniony ery-
minał у zbytek podług artykułu siedmna-
stego, z rozdziału iedynaslego wszystkich
na gaiio, a że się do prawa nie stanowili,
tedy yigore prawa statutowego, artykułu
piątego z rozdziału iedynastego, na wywo-
łanie, na łapanie у na wieczną banicią
wskazuię у na uczynienie nad przerzeczo-
nemi na garle executij do urzędów wszel-
kich, pod ktoremi by się osoby pozwanych
poscignieni у ula pieni być mogą odsyłam,
a podług tegoż artykułu wyżcy mianowa-
nego у 'dwudziestego siódmego, z rozdziału

o za zbicie, zmordowanie iego-

mosci pana Ziabki nawiązki czterdziescie
kop litewskich, za pobrane pieniądze, rzeczy
na złotych sto sześćdziesiąt pięć, soyicie zło-
tych trzysta trzydziescie polskich, winy po-
chwałkowey podług artykułu czterdziestego
z tegoż rozdziału iedynastego piędziesiąt
kop litewskich, za szkody nakłady iako stro-
na domawiałasię sto złotych, wszystkiego
summą złotych sześćset pięcdżiesięt pięć
na dobrach pozwanych osób ' w Bohusze-
wie у w Motolu będących у innych wszel-
kicb/leżących ruchomych, summach pie-
niężnych, gdzie kolwiek у u kogo koi wiek
będących, wskazuię у na odprawę tey sum-
my wskazaney przez urząd należyty porząd-
kiem prawa odsyłam. A lubo pars actorea
przydania ienerała do publikacy banicy za-
raz domawiałasię, iednak ia dla pierszych
ieszcze in forma coaeąuationis roczków et
ob beneficium aresti przydanie ienerała у
publikacią banicy do dnia czternastego prae-
sentis odłożyłem. Na dniu tedy czterna-
stym miesiąca Apryla, w roku ' terazniey-
szym tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt ós-
mym, ienerała sądowego szlachetnego The-
odora Lebiedziewskiego do publikowania
wyżey namienioney banicij przydałem, ja-
koż pomieniony ienerał powróciwszy do
sądów oczewisto zeznał, iż on podług na-
kazu na tę banicyą nawyżey pomienionych
osobach pozwanych w zamku Pińskim,
przed wiolą ludzi zacnych powiatu tego na
sądy grodzkie teraznieysze zgromadzonych,
głosem wyniosłym publikował у wszystkie
pomienione pozwane osoby za wywołaniem
ze wszystkich państw iego królewskiey
mości, podług1 artykułu piątego w rozdziale
iedynastym obwołał. Która sprawa do xiąg
grodzkich Pińskich iest zapisana.

Изъ актовой ішпгіг Ппнскаго гродскаго суда за 1698
годь, Л« 13013, л. 19—20.
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М 188—1698 г. Апр ля 15.
Заявленіе евреевъ Липмана Мовшовича и
Мовши Хеміовича о принужденіи ихъ Миха-
иломъ Пацомъ къ подписи заем наго письма.

Żałowali, opowiadali y solennie protestowa-
li sie Lipman Mowszowicz у Mowsza Che-
miowicz, żydzi miasta iego królęwskiey
mości Pińskiego, na wielmożnego iegomo-
sci pana Kazimierza Michała Paca, kawa-
lera Maltańskiego у pisarza wielkiego xię-
stwa Litewskiego Poznańskiego у Stwolo-
wickiego comendatora, administratora eko-
nomiy starostwa Pińskiego у oraz na ie-
gomosci pana Jana Chocianowskiego, byw-
szego namiesnika tey ekonomiy Pinskiey
o to у w ten sposób, iż iegomość pan ka-
waler, maiąc namiesnika у zawiedowcc tey
ekonomiy Pinskiey od kilkanastu lat po-
mienionego pana Chocianowskiego,, który
miał nie małe summy miedzi rożnemi ży-
damy Pinskiemy, miedzi ktoremi od daw-
nych czasów у сі żałuiące żydzi Lipman
Mowszewicz у Mowsza Chemio wicz iako
kupci różne snmmy różnemi czasami brali
у oddawali, iako też у w roku przeszłym
1697 zostali winni obżałowanemu panu na-
miesnikowi summę pieniędzy na dwa ob-
ligi na 1 złotych 1000, a na drugi 100 ta-
larów byłych, a że do tych czas obżałowa-
ny pan namiesnik nigdy inaczey nic uczy-
nił, na słowo onego zawsze bez żadnego
piśina, kiedy pieniądzy potrzebował, dawali,
iako to w roku przeszłym 1G97, miesiąca
Nowembra, za przysłaniem do nich rodzo-
nego swego pana Alexandra Chocianow-
skiego dali onemu, przy bytności iegomosci
pana' Winskiego у pana Szeniawskiego, GO
talarów bitych, a potym znowu dali rożno
monetą złotych 5І do doskonałego pora-
chunku, a gdy w roku terażnieyszyni 1698
przybywszy tu iegomość pan kawaler do
ekonomiy Pinskiey, obwiniwszy w swoich
praetensiach obżalowanego pana namiesni-
ka, do sekwesteru wziąć "onego kazał, obża-
łowany pan namiesnik okupuiąc sie wszyt-

kie obligi na żydów mające, miedzy któ-
remi у żahiiących obligi, na które iui zło-
tych 917 żałuiące panu namiesnikowi wy-
płacili, iegomosci panu kawalerowi oddał,
iakoż żałuiące żydzi Lipman у Mowsza sta-
nowszy oczewiscie przed iegomoscią panem
kawalerem dowodzili, iż ony wypłacili na
te obligi złotych 917, co zeznali iegomość
pan Winski у pan Szeniawski, że przy
oczach onych pan Alexander Chocianow-
ski odebrał 60 talarów byt-ych, w czym ie-
gomość pan kawaler nakazał onym, aby ża-
łuiące żydzi do Bohuszowa iachali у tam
oko na oko z obżałowanym panem namie-
snikiem zwiedli sie, dekleruia.c у upewnia-
iąc onych, iż ieżeliby pan namiesnik nic-
znał sie do odebrania tey summy niema
onym żadney wiolentyicy czynić у prz}r-
muszenia, tyle odesłać do rozsądku najeży-
tego sądu, pod którym żałuiące żydzi zo-
staią, w czym у przez różnych osób у pa-
nów młodzianów swoich w tym onych upew-
niał, dekleruia.c do należytego sądu onych
odesłać. Żałuiące żydzi dufaiąc w słowie
iegomosci pana kawalera, iz onym inaczey
nie uczynię iako onym deklerował у pan
namiesnik wziątku tego zapierać sie nie
będzie, roku teraznie}rszego 1698 miesiąca
Apryla 4 dnia żałuiące żydzi wziąwszy z
sobo resztę pieniędzy złotych 483 у tale-
row byłych 40 na te dwa obligi należące,
do Bohuszowa, poiachali, chcąc swoie obli-
gi recuperować; a przybywszy do Bohu-
szowa (hiia 4 Apryla у zaczęli sie upomi-
nać у mówić panu namiesnikowi że onych
obligi nic słusznie iegomosci panu kawale-
rowi poddał, że tak wiele summy iuż na
te obligi odebrał; tedy onym nic na tonie
deklerował aż dopioro dnia 6 Apryla w
odebraniu tylko 30 talarów byłych znał sit1;
a gdy żaluięcc żydzi do Pińska odiachać
chcieli, chcąc u prawa należytego donieść
tego, że tak wiele summy na te obligi od-
dali у wypłacili, tedy onych iaehać nie
puszczona, у do dworu Bohuszcwskiego, do
samego iegomosci pana kawalera zaprowa-
dzona., co' pieniądzy z sobo przywieźli
odebrać, kazał у warcie swoicy ode drzwi
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zastąpić onycli kazał niewypuszczać, ażeby
do dwuch obligow 1 na złotych 400, na-
terinin świętego Michała Archanioła w roku
teraźniejszym 1698, a 2 na złotych 440,
na termin srodoposcia postu wielkiego, w
roku przyszłym tysiąc 699 у warunki obo-
wiązki niezwiczayne у nie podług prawa
pospolitego w onycli obligach popisać ka-
zał. O co żąłuiące żydzi podpisywać sie
do tych obligow nie chcieli у umawiali sie,
że takowe bezprawie onym sie dzieie у о
odesłanie do należytego sądu, podług de-
klerowanego słowa iegomosci pana kawale-
ra prosili у umawiali sie; tedy iegomość
pan kawaler nic nie dbaiąe у nie respek-
tuiąc na prawo pospolite, ani na prośbo у
umówienie żałuiących żydów, kaydany przy-
nieść у onycli okować kazał у do sekwe-
stru wziąć ieżeliby podpisać tych obłigow
nie chcieli. Żaluiące żydzi wydząc, że ta-
kowe bezprawie onym sie dzieie, oświad-
czywszy sie ludźmi godnemi pod ten czas
u iegomosci pana kawalera będących, ra-
dzi nie radzi podpisać sie musieli, a po-
wróciwszy z Bohuszowa, takową wiolentią
у przymuszenie protestowali sie у chcąc
tego dowieść że nic będąc nic winnemi, a
za przymuszeniem onycli podpisać musieli
у chcąc o to z wielmożnymiegomoscią pa-
nem kawalerem prawem czynić, zostawiw-
szy sobie salwo do melioratyciey albo za-
niesienia szerzey protestacy, ieżeliby tego
była potrzeba, na ten czas dali ten solenni
proces do xiąg grodu Pińskiego zapisać.

Koku 1698 m. Apryla 15 dnia te pro-
testacią do akt grodu Pińskiego podaną przy-
jąłem. Bazyli Plotnieki, namiestnik grodu
Pińskiego.

Лзъ актовой книги Пинскаго гродскаго суда за IGitS
годі,, Л 1301-і, j . 348—3-10.

Ж 189.—1898 г. Мая 80.

Трибунальний декретъ, присуждающій евре-
евъ, держащихъ у себя христіакскую при-
слугу къ уплат штрафа и в чног іу изгнанію,
а бывшихъ у нихъ въ услуженіи христіакъ
къ шестимісячному тюремному заключенію.

Eoku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ós-
mego, msca ЛГаіа trzydziestego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w wielkim xięztwie Litewskim, z
woiewodzlw, ziem у powiatów na rok te-
raznieyszy tysąc sześćset dziewiędziesiąt ós-
my obranemi, gdy z porządku regestrowe-
go ku sądzeniu przypadła sprawa wiel-
możnego imsci pana Stanisława Rukiewi-
cza, instigatora Wielkiego Xięsfwa Litew-
skiego, woyskiego Grodzieńskiego z dełati
imsci pana Woyciecha Snarskiego z nie-
wiernymi żydami, w W-m X-ie Litewskim
mieszkaiącymi, kabatami: Wileńskim, Gro-
dzieńskim, Brzeskim, Pińskim, Mińskim у
wszytkiemi do kahałów należąccmi żydami
zapozwem oto, iż niewierni żydzi, postpo-
nuiąc prawo ])ospoli(e у pacny w nim opi-
sane śmieią у ważą/ się na posługi swoie
roczne у codzienne chować chrzescian у
chrzescianek, a ieszcze tym barzieyz nimi
scandala rożne czynią, iako protestacya w
sobie wyraża, zatym o winy prawne, w
consiihieyach na żydów takowych od każ-
dego chrześcianina у clirzescianki po stu
dwudziestu grzywien płacić założone, a
chrżescianom w wieży siedzieć pulroka opi-
sane, zatym do Avskazania у cxtendowama
onycli у o inne practensye w pozwie sze-
rzey opisane. Do którey sprawy, za przywo-
łaniem przez ienerala stron do prawa,, od
actora plenipotent szlachetny Hrehory Mi-
ronowicz, za mocą, prawnie sobie do tey
sprawy (lana. у zleconą, stawał, a pozwani
niewierni żydzi kahalu Wileńskiego, Gro-
dzieńskiego, Brzeskiego, Pińskiego, Miń-
skiego у wszyscy żydzi na wsiach у
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miastach w Wielkim Xięstwie Litew-
skim będąci nie stawali у żadney wia-
domości o niestawaniu swoim nam sądowi
у stronie swey przeciwney nieuczinili.
Zatym pomieniony patron strony po-
wodowey po danych obżalowanym przez ie-
nerała Piotra Zynzę niewiernym żydom na
kabałach pozwów, przed wielmożnym iego-
mościem panem, pisarzem ziemskim Wileń-
skim у koła naszego legitime przyznanego
у terminu za nim z troygiem wołania wy-
szłym przypadłego słusznie i)rawnie dowiod-
szy, na dowód samey rzeczy prezentował
protesfatią o postpositią prawa pospolitego,
iż niewierni żydi w całym xięstwie Litew-
skim mieszkaia.ee na kabałach, wsiach,
miastach, miasteczkach, karczmach śmieią
у ważą się na posługi swoie nie tylko na
codzienne, ale у roczne chować chrzescian
у clirzescianki, a tym barzicy scandala z
niemi rożne czynią, nic niedbaiąc na pra-
wo pospolite у paeny w • constitucyach
seymowych opisane, któremi obostrzono,
iż któryby żyd chrześcianina lub ,chrzes-
ciankę ważył się u siebie mieć, tedy po-
л іпіеп sto dwadziescie grzywien płacić a
winę wiecznego wywołania sam zdany być
ma, urzędownie zaniesioną у ekstraktem
wydaną, przy którcy opponuiąc się wysz
pomieniony patron na każdym w wielkim
Xięstwie Litewskim żydzie, na posługach
co chowaią .chrzescian, po stu dwudziestu
grzywien, a samych tych wszyikich żydów
pro contrarentione temuż prawu у consti-
tucyom na wieczne z państw iego królew-
skie}' mości wywołanie, chrezcian zas że
się na posługi podeymuią у służą, na wieżę
wskazania у do publikowania tey wieczney
banicyi ienerała sądowego przydania; pro
executione zaś win wskazanych na żydach
у dobrach ich wszelkich do urzędów ziem-
skich у grodzkich wszytkich woiewodztw
у powiatów odesłania у aby ichmć unius
alteriusve non oł)stante absentia, na rewi-
sią ziachali, sub privatione officii sui, у aby
taż yerificatia ichmościow panów urzędni-
ków przy bytności wielmożnego imsci pana
insligatora W-o X-a Litewskiego у substi-

tutow iegomości była, nakazania prosił у
domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie wielmożnego imci pana Stanisława Ru-
kiewicza, instigatora W-o X-a Litewskiego,
woyskiego Grodzieńskiego, z dełaty irnci
pana Woyciecha Snarskicgo z niewiernymi
żydami w W-m X-ie Litewskim będącemi
kabałami, Wileńskim, Grodzieńskim, Brze-
skim, Pińskim, Mińskim у wszytkiemi do
kahałów należącemi żydami, za pozwem o
rzecz wyżey pomienioną przed nas sąd wy-
niesionym, bacząc to, iż obżałowani żydzi
będąc pozwanemi przed nami do prawa
me stawali, przeto obżalowanych żydów, ja>-
ko .prawa'nieposłusznych, w roku zawitym
na upad w rzeczj' wzdaiemy, a według
prawa у canśtitucyi wielu alegowanych na
każdym w wielkim xięztwie Litewskim bę-
dącym żydzie, kturzy na posługach cho-
waią chrzescian, po stu dwudziestu grzy-
wien, a samych tych wszytkich żydów pro-
contraventione temuż prawu у konstylucyom.
według domawiania się strony powodowey,
na wieczne z państw iego kr. mści wywo-
łanie, chrzescian zaś, że się na posługi po-
deymuią у służą, na wieżę wskaZiiiemy у
ienerała do publikowania tey wieczney ba-
nicyi sądowego przydaiemy. Pro executione
zaś" wiń wskazanych na żydach у dobrach
ich, wszelkich handlach, jakich kolwiek, do
urzędów ziemskich у grodzkich wszytkich
tych woiewodslw у powiatów pod któ-
remi takowi niewierni żydzi chrzescian
chowaiący okażą się, a którego z urzędu
imc pan instigator xięsfwa Litewskiego ze-
chce, zalożywszj: na .sprzeciwnych dalsze
paeny prawne odsyłamy у aby urząd ichmć
unius yel alterius non obstante absentia,
jiraeyia" reyisione, yerificatione et inquisti-
one, przy imci panu instigatorze lub sub-
stitutach imci (akta, indilatam uczynili exe-
cutionem. personas conscribant у we wszyt-
kini podług nauki prawa pospolitego spra-
wić się sul) paenis in jurę (lescriptis na-
kazuiemy. A gdy dzień czwarty msca «Juni
roku teraznieyszego przypadł, ienerał Piotr,
Zynza, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, niewiernych źydow ka-



— 211 —

halu Wileńskiego, Grodzieńskiego, Brze-
skiego, Pińskiego, Mińskiego у wszytkich
innych chrzescian na usługach chowaią-
cych у prawu sprzeciwiaiącycli się za wie-
cznych banitów w izbie sądowey et in foro
publico осс sua praeconica.. et sonorosą
obwołał у ogłosił у te pubjicalią, a loco
pnblicantionis rediens, judicialiter zeznał.
Która sprawa do xiąg trybunału W-o X-a
Litewskiego iest zapisana.

Изъ пнищ Главнаго Литовскаго Трибунала Ді 321, за

К 140.-1698 г. Іюня 13.
Явка заемнаго письма на 40000 золотыхъ
польскихъ, даннаго Пинскимъ кагаломъ Ан-

н Дольской.

Roku od narodzenia Syna Bożego ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt ósmego, mie-
siąca Junij trzynastego dnia.

Na roczkach grodzkich w zamku iego
królewskiey mości Pińskim, miesiąca Junij j
pierwszego dnia przypadłych у porządkiem '
prawa pospolitego w Pinsku sądownie od-
prawowanych, przedemną Januszem Anto-
nim Korybutem na Wiszniowcu у Zbarażu
xiązeeiem Wiszniowieekini, podczaszym wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, Pińskim, Osic-
ckim starosta., pułkownikiem iego królew-
skiey mości, stanowszy oczowisto żydzi star-
si kahalu miasta iego królewskiej mści Piń-
ska, niżey imiony wyrażone, położywszy list
dobrowolny zapis swoy, na rzecz w nim* niże
mianowana,, iasnie oswieconey xiężnie iey-
Jiisci paniey Annie na Chorodostawie pierw-
szego malżęst wa Konstant owcy Kory buto wey
Wisniowieckiey, woiewodziney Belskiey, a
wtorego Janowcy Karolowey na Dolsku,
Dombrowicy у Komarnie .Dolskiey, шаг-
szalkowey wielkiey W. X. L. Pinskiey, Wil-
kowiskiey slaroscincy dany у służący, któ-
rego we wszył kim oczewistym zeznaniem
swoim stwierdziwszy у wszytko rzecz w
iu i>i mianowaną dobrowolnie zeznawszy,

prosząc aby przyięty у do xiąg wpisany był.
Ja podczaszy W. X. L. Piński, Osiecki sta-
rosta mianowanego zapisu ogłądawszy у
czytanego wysłuchawszy, do xiąg wpisać
kazałem, który słowo do słowa tak się w
sobie ma. My Mowsza Dawidowicz, Lilman
Dawidowicz. Jzrael Eliaszewicz, Gierszon
Beniaszewicz, Leyba AVigdorowiez, Mowsza
Szłomowicz, Ayzilv Borucliowicz, Leyzer
Jckowicz, Abram Jckowicz, Leyba Leyzo-
rowicz, j\[izan Jakubowicz у Abram Jachi-
lowicz żydzi starsi imieniem całego kaha-
łu szkoły naszcy w mieście i. k. mści Pinsku
у wszytkich szkół synagog po różnych mia-
stach, miasteczkach у wszytkich żydów gdzie
kolwick zosfaiąeych, a do kahalu Pińskie-
go należących, mianowicie Lachowicze,
Kleck, Janów. Drohiczyn, Motol, Turów,
Dawidgrodck. Kożangrodck, Łaehwa, Stolin,
Wysock у innych wszytkich, iedna osoba
za _ drugą ręcząc у zapisuiąc się, swoich
iurisdik, jiraw, wolności odstąpiwsz}-, a pod
ten list dobrowolny zapis nasz у iego wszyt-
kic pimkta у obowiązki niżey wyrażone,
samych siebie, szkoły wszytkie poinienione
у niepomienione, do kahalu naszego nale-
żące, wszystkie у wszelakie maietnosci. do-
my, kromy, towary leża.ce у ruchome, sum-
my pienienżne, gdzie kolwick у u kogo
kolwiek będące, poddaiąc у obowiązuiąc,
wiadomo czyniemy tym naszym listem do-
browolnym zapisem komu by o tym teraz
у na potym wiedzieć należało, iż co cały
kabał nasz Piński, pierwiey w roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiat piątym, wzioł у po-
życzył u iasnie oświecone}' xiężny iegomo-
sci paniey Anny na Chorodostawie, pierw-
szego malżęstwa Konstantowey Korybuto-
wcy AYiszniowieckiey, woiewodziney Bel-
skiey, a wtorego Janowey Karolowey na
Dolsku Dombrowice у Komarnie Dolskiey,
nnu-szałkowey wielkiey W. X. L.; Pinskiey,
Wilkowiskiey starosciney, gotowey rękoday-
ney sunimy pieniędzy osni (ysęcy złotych
polskich, na zapis swoy podług prawa spra-
wiony у przed iasnie oswiecoirym xiąże~
ciem imscią Januszem Korybutem na Wi-
szniowcu у Zbarażu Wiszniowieckim Fin-
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skim, Osieckim starostą, w tymże roku
przeszłym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
piątym iurisdycznie na roczkacłi Junio-
wyeh, miesiąca Junij szóstego dnia ocze-
wisto przyznali}', opisawszy się tym zapisem
pewną co roczną od tey summy wypłacać
kwotę, a że у im ten czas tenże nasz ka-
hał Piński na zniesienie długów у ciężarów
całego kaliału naszego Pińskiego będąc
pilno potrzebny summy piniedzy, tedy do
tey namienioney pierwszey у winney sum-
my ośmiu • tysięcy złotych polskich teraz
ieszcze wzięliśmy pożyczyli у do rąk na-
szych spełna odliczywszy odebraliśmy u
teyże iasnic oswieconcy xiężney ieymsci
pani marszalkowey wielkiey W. X. L. go-
towey rękodayney summy trzydzieści dwa
tysiąca złotych, co w iedno zniosszy czyni
summa cztyrdziesci tysięcy złotych polskich.
Tedy to summo wszystko czfcrdiescy ty-
siecy złotych przez nas wzięta У pożyczona
szkoło naszą Pinsko у wszytkie szkoły sy-
nagogi nasze kahału Pińskiego mianowa-
nych у niemianowanych miast, miasteczek
do kahału naszego Pińskiego należących,
także wszytkie maiętnosci leżące, domy,
kromy, place у ruchomości wszelkie towa-
ry, handle, summy pieniężne, gdzie kolwiek
у u kogo kolwiek będące у same osoby
nasze żydowskie całego kahału Pińskiego,
żadnego nie ехсіриіас, oneruiemy, poddaie-
my у obciążamy oraz tym listem zapisem
naszym zapisuiemy się, iż od tey summy
czterdziestu tysięcy złotych, aż do oddania
oney w kożdym roku, zaczynaiąc rok od
pierwszego Oktobra w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym pła-
cić mamy iasnic- oswieconey xiężnie ieymsci
])O cztyry tysiące złotych polskich kwoty
dwiema ratami, to iest iedne ratę dwa ty-
siące złotych w pułroka. dnia czwartego
Marca, to iest w dzień świętego Kazimierza
święta rzymskiego, podług' nowego kalen-
darza, w roku przyszłym tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt dziewiątym, a drugą rato
przy ехрігасу roku, to iest dnia pierwsze-
go miesiąca Oktobra w tymże przyszłym
roku przypadaiąeą у tak w dalszych leciech,

moneta, dobra,, w koronie polskiey у w
wielkim xięstwie Litewskim bez żadąego
braku idącą, na mieyscu pewnym, w zamku
iego królewskiey mości Pińskim, przy xię-
gacli grodzkich tamecznyeh ni w czym y
namniey tych pomienionych rat у termi-
nów nie pochybiaiąc, podzaręko czterdzie-
stu tysięcy złotych, żeby zaś ta kwota zło-
tych cztyry tysiąca xiężnie ieymsci od ka-

. haki należąca bez żadnego uchybienia w
kożdym roku na terminie у mieyscu na-
znaczonym dochodziła, oddawana у wypła-
cywana była, prowent kahału naszego Pin-
ski.ego to iest krobkę rzeznicką, ze wszel-
ką intratą przychodzącą, od daty tego za-
pisu naszego iasnic oswieconey xiężnie iey-
msci puszczamy, zapisuiemy,- z mocy, władzy
у dispozycyi naszey kahałowey wiecznie
wypuszczamy, który prowent z pomienio-
ney krol)ki rzeznickicy należący wybierać
maią zawsze ordynowani od xiężny ieymsci
pani marszalkowey wielkiey wielkiego xię-
ztwa Litewskiego, do czego у kahał nasz
tak dla wybierania należycie, iako у dla
lepszego warunku, xiężnie ieymsci swego
dobrze prowentu krobki j-zeznickiey wia(lo-
mego zawsze o koszcie własnym kahalskim
przydawać powinien będzie, zapisuiąc się, iż
ieżeliby ten prowent intraty złotych czte-
rech tysięcy w którym roku nie uczynił,
my kahat ex nunc tego założonego termi-
nu у na tymże mieyscu naznaczonym ia-
snie oswieconey xiężnic ieymsci dopłacać
mamy, a po nas successorowie nasi po-
winni będą; ieżeliby zaś nad czterytysia.ee
złotych summy co wybraney było." to do
kahału naszego oddawane być ma; wolna
tedy xiężna ieymosc ten namieniony ]>ro-
went sposobem у opisem naszym wyżey
wyrażonym na siebie spokoynie dzierżeć,
onym dysponować od siebie komu chca.c
})iiscić, a my kahał, successorowie nasi у
niclit, iako samey xiężney ieymsci. tak koż-
demu komu by xiężna ieymość tak _samą
sumnię iako у prowent zapisać, abo iakim
]>rawem puścić chciała, w spokoynym
dzierżeniu tego ])rowentu żadney namniey-
м у przeszkody czynić nie mamy у nie
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będziemy mogli wieczncmi czasy, pod za-
ręko takWey" że summy czterdziestu tysię-
cy złotych polskich у nagrodzeniem szkód
.słownie mianowanych, a za niedosic temu
wszystkiemu przez nas kabał uczynieniu,
w którym kolwiek punkcie tego zapisu na-
ruszeniu daiemy moc, wolność у pozwala-
my iasnio oswieconey xiężnie ieymsci pani
marszałkowey wielkiej wielkiego xięztwa
Litewskiego у kożdemu od xicżny ietymsci
possesorowi szkole w Pinsku będąco mu-
rowaną у rzeznicą, tudzież wsytkie szkoły,
reznice, synagogi po miastach, miasteczkach
mianowanych у niemianowanycli, do kahalu
naszego należące, pieczętować, do tego do-
my kromy, place у wszelkie ruchomość,
towary iafuez kolwiek у gdzie kolwiek bę-
dące у nas samych na drodze, gdzie kol-
wiek potratiwszy у summy pieniężne, gdzie
kolwiek у u kogo kolwiek będące, bez ża-
dnego sądu у prawa bez widzów urzędo-
wych zabierać у nas do więzienia osadzać
у w onym aż do dosić we wszystkim uczy-
nienia у do namnieyszego grosza zupełnego
zapłacenia trzymać, warując to osobliwym
tym listem zapisem iasnie oswieconey xię-
żney ieymsci pani marszałkowey wielkiey
wielkiego xięstwa Litewskiego у successo-
rom ieymsci. iż iężeliby lub sama iasnie
oświecona xiężna ieymość lub na potym
succcssorowie xiężny ieymsci у komu ta
summa należeć będzie odebrać samą sum-
mę oryginalna, czterdziescie tysęcy złotych
polskich od kahalu naszego Pińskiego któ-
rym kolwiek roku nastempuiącym chcieli,
tedy iako sama iasnie oświecona xiążna
ieymość pani marszalkowa wielka wielkiego
xięstwa Litewskiego, tak successorowie iey-
msci у kożden komu ta summa należeć
będzie/ maią kahalowi naszemu Pińskiemu
])rzez list swoy niedziel dwunastą przed
terminem pierwszego Oktobra obwieścić,
kładąc to obwieszczenie na szkole naszey
Pińskiej, a my kahal, za takowym obwie-
szczeniem, suinnię oryginalną ezlerdziescic
tysięcy złotych wszytко spoina, z kwotą na-
leżąc;} na iermine pomicnionym zupełną
oddać у wyliczyć mamy у powinni będzie-

my na miejscu pewnym, w tymże zamku
iego królewskiey mości Pińskim, nie pochy-
biaiąc założonego obwieszczeniem terminu
у nie wymawiaiąć się daniem sobie na
wieczny widerkaf tey summy pod toż za-
zaręką czterdziestu tysięcy złotych у na-
grodzeniem szkód słownie mianowanych у
wszytkiemi paenami j executiami na do-
brach, substantiach у osobach naszych wy-
żey mianowanych, o które mocne ехесиііе
iasnie oswieconey xieżney ieymsci pani
marszałkowey wielkiey wielkiego xięstwa
Litewskiego, successorow ieymsci у koż-
dego komu ta summa należeć będzie do
żadnego sądu у prawa pozywać, turbować
nie mamy у nie będziemy mogli у nicht
inny protector nasz z strony naszey \ swo-
iey niema у nie będzie mógł, pod zaręko
wyżej mianowaną у nagrodzeniem szkód
słownie mianowanych; a iesliby ta sprawa
z iakiego kolwiek terminu przed sąd iako-
wy kolwiek przypaść miała, tedy ten sąd
nie przymuiąc у nie przypuszczając nas
do sądu prawa swego у nie przymuiąc od
nas у ni od kogo żadnych obron, nie tylko
wymysłem ludzkim wynaydzionych, ale by
nayprawnieyszych у naslusznieyszych, do
wyższego sądu prawa appellacy nic dopu-
szczaiąc. ten list nasz stwierdzić, zarękę
wskazać у mocną executią zarazem uczy-
nić ma, a my nie zaslaniaiąc się prawami,
wolnosciami, listami żelaznemi, większością
sprawy za pozwaniem do wyższego sądu у
nic przeciwko temu zapisowi naszemu nie
mówiąc, pod wszjtkic paenj, zaręki j
ехеснііе tyle kroć, ile potrzeba tego będzie,
podlegać temu zapisowi naszemu, wewszyt-
kim dosić czynić powinni będziemj, pod
takowemiż zarękami у executiami wjsz
mianowanemi у na tośmy żydzi starsi ca-
łego kahalu Pińskiego і<іп nasz list dobro-
wolny zapis, z podpisami rąk naszych, tak-
że s pieczęciami у s podpisami rak ich-
mosciow panów pieczętarzow od nas ustnie
у oczewisto uproszonych iasnie oswieconey
xiężnie ieymsci pani marszałkowey wiel-
kiey wielkiego xięstwa Litewskiego daiemy.
Pisań w Pinsku dnia dwudziestego Junij,
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roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmego.
U tego listu dobrowolnego zapisu przy
pieczęciach podpisy rąk żydowskim pis-
mem temy słowy: Mowsza Dawidowipz,
Litman Dawidowicz, Jzrael Eliaszewicz
Gerszon Beniaszewicz, Leyba Wigdorowicz,
Mowsza Szłomowicz, Ayzyk Boruchowicz
Leyzer Jckowicz, Abram Jckowicz, Leyba
Leyzarowicz, Misan Jakubowicz, Abram
Jachiłowicz; a polskim pismem w te słowa:
Ustnie proszony do tego zapisu picczętarz
od żydów starszych kahału Pińskiego
Stephan Stanisław Chrzanowski, podczaszy
Ezeczycki, pisarz grodzki powiatu Pińskie-
go m. p. Ustnie proszony pieczętarz do te-
go zapisu od żydów starszych kahalu Piń-
skiego ręko mą podpisuię Alexander Koza-
ryn, skarbnik Mozyrski m. p. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od żydów
starszych kahahi Pińskiego do tego zapisu
podpisuję się Konstanty Steeewicz m. p.
Ustnie proszony pieczętarz do tego zapisu
od żydów starszych kahalu Pińskiego ręką
swą Stanisław Zaleski. Który to list dobro-
wolny zapis za ustnym у oczewistym przy-
znaniem у proźbą zwysz pisanych osób do
xiąg grodzkich Pińskich iest wpisany.

Пзъ актовой книги Пшіскаго
1698 г., А» 13ШЗ, л. 108—Ш.

гродскаго суда за

Ж Ш.—1698 г. Іюня 27.
Решеніе по д лу о денежной претензій Йвана
Хоцяновскаго къ еврею Боруху Хацкелевичу.

Eoku od narodzenia Syna Bożego ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt ósmego, mie-
siąca Juny dwudziestego siódmego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku iego
królewskiey mości Pińskim, przedemną Ja-
nem Phiłonem Woroniczem woyskim, pod-
staroscim Pińskim od iasnie oświeconego
xiążęcia imsci Janusza Antoniego na Wisz-
niowcu у Zbarażu Korybuta Wyszniewicc-
kiego, podczaszego wielkiego xięst\va Li-
tewskiego, Pińskiego, Osieckiego starosty

ustanowionym, ten dekret iasnie oświe-
conego xiążęcia imsci pana podczaszego
wielkiego xięstwa Litewskiego starosty
Pińskiego w sprawie у rzeczy wnym
mianowaney (podał) w te słowa pisany. Koku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmego, mie-
siąca Juny wtorego dnia. Przedemną Janu-
szem Antonim Korrybutem xiążęciem na
AViszniowcu у Zbarażu Wyszniewieckim
podczas}rm wielkiego xięst\va Litewskie-
go Pińskim, Osieckim starosto et puł-
kownikiem iego królewskiey mości, agy-
towala się sprawa iego mości pana lana
Chocianowskiego z niewiernym Boruchem
Chackielewiczem, żydem miasta iego kró-
lewskiey mości Pińskiego, o nie oddanie
rękodayney summy reszty złotych dwuch
t}rsięcy, ]Vrzez pomienionego Borucha Chac-
kielewicza od imsci pana Chocianowskiego
wziętych, gdzie stawaiąc oczewiscie w oso-
bie imsci pana lana Chocianowskiego imść
pan Kasper Sypayło, wice administrator
ekonomiey Pinskiey, dnia trzydziestego Maiy
tego roku, pokładał naprzód moc daną so-
bie od imsci pana Chocianowskiego byw-
szego namiesnika wielmożnego imsci pana
Paca, kawalera Maltańskiego, w doshodzeniu
summy złotych dwuch tysięcy u Borucha
Chackielewicza. u którego za . . . wszy
domawiał się pomienioney reszty od sum-
my sobie daney złotych dwóch tysięcy sze-
ściu set, żadnego nie pokładaiąc obłigu ani
dowodu, tylko żydów niewiernych Judke
Nachimowicza Boguszowskiego у Josia
Mowszowicza i\Lotolskiego arędarzow za
świadków stawić deklarując, oraz zabierał
pana Chocianowskiego z pomienionemi ży-
dami do przysięgy, iako Boruch Cłiackie-
lewicz został winien złotych dwa tysiące
panu Cliocianowskiemu, ostateczną zatym na
dobracii wszelkich у na osobie obwinionego
odprawę domawiał się. Strona zaś prze-
ciwna stawaiąc Abraham Jakubowicz, iako
patron od Borucha Chackielewicza zapozwa-
nego, dowodził naprzód artykuł dwudziesty
szósty, w rozdzielę siódmym z statutu wiel-
kiego xięstwa Litewskiego, iż niema nikt
pozywać bez listu wyznanego wyszo sum-
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me, iako tylko dwieście kop groszy Li-
tewskich, a ktoby większą sumrae> bez li-
stu wyznanego pożyczył у na ta listu nie
miał, tedy ten, kto więcey bez listu dał, pie-
niądze traci, a ten, który pożyczył, nie po-
winien wienccy płacić iako dziesięć kop
groszy у to za przysięgo onego, kto na nyin
tych pieniędzy dochodzy prawem, у czytał
constytucią anni millesimi ąuingentesimi
septuagesimi sexty. Przy tymże" artykuł:
niema nikt być pozwan do sądu, ani ma być
sądząn o słowny kontrakt, który by nie
był zapisem grodzkim, abo ziemskim umo-
cowany. Jednak strona iego, uchyliaiąc to
sobie na stronę, znałasię, to iest" Borucli
Chackielewicz, że pożyczył u imsci pana
Cliocianowskiego talerow bitych dwieście,
na co pokładał kwity у reiesira z podpi-
sem ręki pana Cliocianowskiego у z napi-
sem czeladzi onego rożnych wydatków z
rozkazania tegoż pana Cliocianowskiego wy-
noszące na złotych tysiąc (rzysta sześć i na
tym strono swoią żyda Borucha Chackie-
Jewicza samo czwartego zabierał do przy-
sięgy, iako na dwieście talerow bitych od
pana Cliocianowskiego nie brał у podług
tego regestru złotych tysiąc trzysta sześć
wypłacił. "Wysłuchawszy za tym obudwuch
stron, kontrowersiey żadney nie czyniąc, de-
cizyey do stawienia tych pomienionych aren-
darzow Motolskiego у Boguszowskiego do
wtorego dnia Junij tegoż roku odłoży-
łem. Na który dzieii tedy stanowieni ocze-
wiscie od iegomosci pana Cliocianowskie-
go niewierni .ludka Nachimowicz Bogu-
szewski у Jowsia Mowszęwicz Motolski
arendarze przez iegomosci pana Sipaylo
świadczyli, że'my wiemy pewnie, iż iest
winien iegomosci panu Chocianowskiemu
złotych dwa tysiące Borucli Chackielewicz,
•chociaż my nie byli przy daniu pieniędzy,
iednak wiele razy nam iegomość pan Cho-
•cianowski powiadał, iż żona onego to przy-
znawała. E kontra siawaiąc Abraham Jaku-
bowicz z Boruchem Chackielewiczem po-
siadał, że dnia onegdayszego stawał z ar-
tykułem dwudziestym szóstym, z rozdziału
•siódmego, że pan Chocianowski tego do-

chodzić nie może у сі żydzi świadczyć nic
mogą podług artykułu siedmdziesiąt osme-
go z tegoż czwartego rozdziału w te słowa:
ktemu niemaią świadczyć słudzy у poddani
za panów; tedy ci żydzi iak chcąc niech
będą poczytani albo za sług, albo za pod-
danych, świadczyć nie mogą na swoią stro-
nę; iakom tedy do przysięgi zapozwanego
samo czwartego zabierał, tak у teraz iako
do odwodu bliższego obżałowanego, podług
artykułu dwudziestego szóstego z rozdziału
pierszego у artykułu szóstego, rozdziału ie-
dynastego uznania upraszam. Ja tedy pod-
czaszy wielkiego xięstwa Litewskiego, sta-
rosta Piński, wysłuchawszy dostatecznie
obuch slron kontrowersiey, stosuiąc się
do prawa pospolitego, ponieważ żadnego
obligu nie masz, iako też у dowodu, tylko
o słowny kontrakt pozywa pan Chocianow-
ski przez iegomosci pana Siepayłą, ani ży-
dzi co podług prawa, iako służą; świadkami
hyc nie mogą, bliszego iedy pozwanego
Borucha Chackielewicza samo czwartego
do odwodu uznaię; Mowsza przysięgę w

"szkole żydowskicy wykonać powinien bę-
dzie; t}'m dekretem obiedwic strony konten-
towali się, a która zaś tylko prosiła o su-
spense do dania znać wielmożnemu iego-
mosci panu kawalerowi Maltańskiemu, po-
zwoliłem. Który dekret potrzebuiącey stro-
nie, z podpisem roki moiey pod pieczęcią
wydać rozkazałem. Dat w zamku Pińskim
roku у dnia ut supra. U tego dekretu przy
pieczęci przycisnioney podpis ręki temi sło-
wy, Janusz Kory but xiąże Wyszniewiecki:
podczaszy wielkiego xiestwa Litewskiego
Piński, Osiecki starosta, pułkownik iego
królewskiey mości. Który ten dekret za
podaniem przez osobę wierzchu mianowa-
ną do xiąg grodskich Pińskich iest wpi-
sany.

Пэт, пктопоіі киши Иіінскаго гподскаго суда за 1G98
г., Л» 13013, л. ]!)!—І'.О.
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Koku od narodzenia Syna Bożego ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt ósmego, mie-
siąca Septembra trzynastego dnia.

Na roczkach grodzkich w zamku iego
królewskiey mości Pińskim,- miesiąca Sep-
tembra pierszego dnia przypadłych у po-
rządkiem prawnym w Pinsku sądownie
odprawowanych,, przed nami Janem (Miko-
łaiem) Phiłonem Woroniczem Ayoyskim у
podstaroscim, Michałem Orzeszkiem czesz-
nikiemLiwskim, sędzią, a Stephanem Chrza-
nowskim podstolim у pisarzem, urzędnika-
mi grodzkicmi powiatu Pińskiego od iasnie
oświeconego xiążęcia iegomosci Janusza
Antoniego Korybuia na Wiszniowcu у Zba-
rażu Wiszniowieckicgo podczaszego д іеі-
kiego xięstwa Litewskiego Pińskiego, Osie-
ckiego starosty ustanowionemi, gdy po
wzięciu na dniu dzieAviątym od pozwanego
na patrona, po przydaniu iegomosci pana
Jana Stoianowicza regienta ziemskiego Piń-
skiego, a na dniu dziesiątym po wzięciu
na kopia, z pozwu у po (laniu oney z naka-
zu sądowego na dniu zaś iedynastym po
wzięciu od actora na godzinę, a na dniu
dwunastym od pozwanych po dwakroć na
godziny porządkiem prawa z regesfru są-
dowego ku sądzeniu przypadła sprawa ie-
gomosci pana Arystotela Tura Zubackiego
z wielmożnym jegomościa panem Stanisla-
węm Ciechanowiczem, podkomorzym po-
wiatu Pińskiego, za pozwem wyniesionym
o to, iż obżałowany iegomość pan podko-
morzy nic nierespektuiąc na stan szlachecki,
prawo pospolite postponując у lekce sobie
ważą/:, gdy żałuiący od lat kilkunastu oder-
wawszy się z domu condycij swcy nazwa-
ney Pierkowicze w powiecie Pińskim le-
żącey, w sj>rawacli przyiacielskich na roż-
nych sądach ustawicznie zatrudnionym zo-
sfawaiąc, a rzadko kiedy którego roku ku

domowi swemu na czas iaki przybyć może,
w niebytnosci tedy żałuiącego przez ttf: la-
ta, rożnych miesięcy у dni targowych, w
miasteczku Uorohiczymc, w powiecie Piń-
skim leżącym, żydom swoim obywatelom
tegoż miasteczka arędarzom. faktorom swo-
im, rozmayte krzywdy gwałtem zabierać,
rabować, dizhonorom stan szlachecki opri-
mować obżałowany iegomość rozkazuie у
pozwała, gdyż targu iedncgo żyd Mowsza
Polak, faktor obżałowanego, iegomosci pod-
danego żałuiącego na imię Pawluka Ma-
tfieiewicza ze wsi Horłowicz do condycij
Piorkowickiey należącego, z czeladzią dwor-
na, imionami у nazwiskami temu żydowi
Polakowi faktorowi obżałowanego iegomosci
dobrze wiadomemi, samego chłopa niewin-
nie utłukszy, uszarpawszy, klacz mu z wo-
zem sposobem gwałtownym wziowszy, do
dworu obżałowanego imsci zaprowadzoną.
Znowu, targu drugiego, małżąka żałuiącego
posłała na targ córkę swą pannę Hannę
Turowne, dla kupienia sobie rożnych po-
trzeb domowych; gdy tedy córka żałuią-
cego, tego żyda Polaka obaczywszy na tar-
gu, pocznie mu mówić: panie ч Polak, co
waszmośći, abo też imsci poddany rodzica
mego winien, żeście go waszmość, dziś ty-
dzień, uszarpawszy, ubiwszy, gwałtemscie
mu klacz z wozem wzięli у nie oddaiecie?
Wiedcie waszmość, że chłop ma pana; ie-
żeli co winien, to skarżyć na niego, spra-
wiedliwość by waszmosci uczynioną z nie-
go, a na targu gwałty komu czynić to nie
słuszna. Na tę słowa żyd odpowie: nie do-
czekam tego wasze hołyszc szłachtuny, pa-
stusi przeciwko pana mego, żeby nasz ie-
gomość miał się kiedy skarżyć, albo o
sprawiedliwość u was błaznów żądać; nie
tylko-chłop wasz, ale у sam aiy maszkaro,
świnio taka owaka, możesz kiedy o to tu
w turmie tey, kłom widzisz przed sobą,
zgnić u pana mego. Od których slow córka
żałuiącego, zalawszy się łzami, co prędzey
do gospody odeszła, a żyd iako sam chciał
lakierni słowami uszczypliwemi brzydkiemi
córko żałuiącego przed wicią ludzi stanu
szlacheckiego у gminu ludu prostego brzyd-
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ко sromocił у lżył, ieszcze nic dosyć na-
tym znowu w tymże miasteczku, także też
na targu drugiego poddanego żałuiącego
na imic Chwedora Matfieiewicza, także do
kondycy Pierkowickicy należącego, z taż
dworna assistencią у roskazania samego
obżałowanego imsci chłopa utłukszy, ubiw-
szy у temu klacz gwałtownym sposobem
niewinnie wzięto у do dworu zaprowadzo-
no, a przez niedziel kilka temi klaczami
ieżdżoną, robiona, a zrobione wynędzone
ledwo żywe wypędzono; a woz podosko-
wany z chomątem rzemięnym złotych
dziesiątek kosztujący у teraz tam zostaię.
Jeszcze niedosyć у natym, ale znowu te-
raz gdy nas Pan Bóg z laski swey swie-
tey nawiedzić raczył większym ieszcze nie
urodzaiem że wszystko z targu żyć musie-
my. kupuiąe sobie co ieść у pić, tedy taż
córka żałuiącego panna Anna Turowna z
roskazania macierzyńskiego w roku teraz-
nieyszym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
szóstym, miesiąca Januarij dwudziestego
trzeciego dnia tamże do tegoż miasteczka
Dorohiczyna przybywszy na targ dla ku-
pienia zboża na chleb, a maiąc у inna. swa.
potrzebę do krawca dla uszycia sobie man-
ty у sukienki, maiąc z sobą w kolasie ma-
teryią atlasu granatowego łokci dwanaście,
różne kwiaty ponim у kitaykę na sukięke,
pieniędzy szelągami złotych dwadzieścia
pięć, zaiachala у stanęła sobie gospodą u
krawca na imię Jana Kuzmickiego, a tyl-
ko z kolasy zsiadszy do izby weszła, tedy
tenże żyd Mowsza Polak faktor obżałowa-
nego imsci, maiąc iuż przy sobie w domu
swoim obżałowanego imsci zesłana, у su-
bordynowaną na (o czeladź dworno, "imio-
nami у nazwiskami samemu obżalowanemu
imsci dobrze wiadomych, khirzy z domu
żyda tego, czyniąc roskazanic pańskie, wy-
padszy hurmem wszyscy prosto na gospo-
dę córki żałuiącego do krawca mocno gwał-
townie napadszy, nic z kolasy wziąć nie do-
puścili, samo córko żaluiącego słowami
•'rzydkiemi karczemneini z roskazania sa-
mego obżałowanego imsci na stanie szla-
checkim panieńskim sromotnie zelżywszy

zbestawszy, klacze dwie iedną z płowa ci-
sawo, zrzebną, kosztuiącą osmdziesiąt tyn-
ibw, a drugą gniadą także zrzebną, kosztu-
iącą złotych czterdziescie, gwałtownie z ko-
lasy wyprzęgli, pieniądzy złotych dwadzie-
ścia pięć, atłas, za który dano tynfow pię-
dziesiąt dwa, w sposób łupu, zabrali у zra-
bowali у kolasę wytrzęśli, z niey kitayke z
fartuchem z sianem na ziemie w błoto щ-
rzucili у z tym wszystkim co~ zabrali na
tychże klaczach do dworu pana swego ob-
żałowanego imsci pana podkomorzego od-
jechali }Mam wszystką zaprowadzili. Co się
działo w niebytnosci gospodarza, który na
ten czas był w rynku na targu, a gdy
przyszedł do domu, obaczywszy takowe zra-
bowanie córki żaluiącego, poszedł tedy do
tego Polaka żyda "faktora obżałowanego
imsci, pytaiąc się: co. to za przyczyna panie
Polak, że tak zrabowano w (łomu moim
ieymość pannę Turowne, ty o tym wiedzieć
możesz; na to odpowiedział: ia o tym nie
wiem, co tam oni imsci winni; iegomość
przysłał czeladź swoią dworną у roskazał
tak uczynić, niechże się tam kłaniaią imsci,
wszak widzi nie ślepa dworu, gdzie to tam
poprowadzoną. Co słysząc, córka żaluiącego,
a zalalszy się łzami w takowym kontempcie
у dishonorze swym zoslawaiąc, uprosiła te-
goż gospodarza że ią poiazdem swym do
dworu rodzicielskiego odesłał. Jeszcze у
na tym nie dosyć, ale tegoż roku., dwuna-
stego dnia February, w tymże miasteczku
Dorohicz3rnie na iarmarku pod czas naswię-
szcy panny Gromniczney ruskiey, obżało-
wany iegomość pan podkomorzy też czeladź
swoia. dworna, z tymże żydem faktorem
swoim zesławszy na targ, chłopu poddane-
mu żałuiącego na imię Jwanowi Matfieie-
wiczowi, w rynku onego nalazszy, wołu mu
karmnego, którego sobie przedać na chleb
wyprowadził, kosztującego złotych czter-
dzieści, gwałtownie wziąć roskazał у bez
żadney przyczyny chłopa nie winnic zbito
zfłuczono; wołu mu własnego iego gwałtow-
nie z rąk wydarto, wzięto у do dworu za-
prowadzpno. A na ostatek ieszcze obżalo-
wany wielmożny iegomość pan podkomorzy

28
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chcąc у od tak wielkiey obelgi, krzywdy
у szkody, boiow, gwałtów, rabunków od-
straszyć, odpowiedzi, pophwałki ]ia zdrowie
żałniącego sam przez się у przez toż cze-
ladź у poddanych swoich nie poiednokrot-
nie czyni у odpowiada. O co tedy wszystką
żaluiący tak o podwakrotną obelgę córki
swey, iako у о gwałtowne rabunki, zabra-
nie klacz, wołu. pieniędzy, atłasu, o to
wszystko co się wyżey pomienilo, o niewinne
bicie poddanych, o odpowiedzi у pocliwałki
żałuiącemu na zdrowie, o koszt nie winny
w tym prawie podięty, chcąc żaluiący z
obżałowanym wielmożnym imscią panem
podkomorzym Pińskim prawem czynić, tym
pozwem zapozwał. ЛУ ktorey sprawie za
przywołaniem przez ienerała roczkowego
szlachetnego Theodora Lebiedzicwskiego
stron do prawa od actora pan Konstanty
Stecewicz, przy bytności samego imsci, a
od pozwanego imść pan regent ziemski
Piński od sadu przydany, za mocą listowną
prawną sobie do tey sprawy daną, patro-
nowie ichmość oczewisto u sądu stanowił.
Zatym actora patron podnioszy pozew ża-
łoby strony swey, a podania у położenia
onego w maiętnosci у dworze pozwanego
imsci nazwanym Dorohiczyn, w powiecie
Pińskim leżące}', napisem ręki szlachetne-
go Jana Franciszka Batorskiego ienerała
dniem przed roczkami przyznanym dowiod-
szy у troie wołanie na tym pozwie napi-
sane okazawszy, na dowód samey rzeczy w
żałobie wyrażoney, czytał protestacią stro-
ny swey w dacie roku tysiąc sześćset dziewię-
dziesiąt szóstego, miesiąca February dwu-
dziestego dnia do xiąg grodzkich Brzeskich
na pozwanego iegomosci zaniesioną, po
przeczytaniu ktorey gdy daley w prawo
postępować у żałoby actora swego dowo-
dzić chciał, tedy patron pozwanego iego-
mosci odezwawszy się, a nie przypuszcza-
iąc patrona actora do productu sprawy, ey-
luiitc prawo artykuł sześćdziesiąt czwarty,
z rozdziału iedynasfego, dla obiasnienia nie
winnosci strony swey odesłania tey sprawy
na iiujuizycią sądu prosił, na która, у ac-
tora patron ni w czym nie kontradykuiąc
pozwolił у odesłania na onoż nas sądu

prosił у domawiał się. A tak my urząd w
tey sprawie iegomosci pana ArystotelfrTu-
ra Zubackiego z wielmożnym imscią pa-
nem Stanisławem Ciechanowiczem podko-
morzym powiatu Pińskiego, za pozwem o
rzecz w naratywie wyrażoną, w ktorey sprawie
my urząd obudwuch stron mówienia prze-
słuchawszy, a nie czyniąc stronom krotko
podług potrzebowania stron, tę sprawę na
inquizycią odsyłamy, po odprawieniu kto-
rey przez nas urząd inquizycy strony obe-
dwie podług nauki prawa statutowego na
roczkach przyszłych pierszych po terazniey-
szych, w Pinsku sądzonych, skuteczną mie-
dzy sobą w tey sprawie rozprawę przyiąć
powinni będą nakazuię. Która sprawa do
xiąg grodzkich Pińskich iest zapisana.
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Roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
ósmego, msca Septembra dwudziestego
czwartego dnia.

Przed nami sędziami głównymi na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim z wo-
iewodzlw, ziem у powiatów na rok leraz-
nieyszy tysiąc sześćset dziewiędziesiąt oś my
obranemi, gdy z porządku regestrowego
ku sądzieniu przypadła sprawa imć pana
Wawrzyńca Wincentego Moksicwicza, pod-
stolego Wendenskiego, z niowiernenii ży-
dami Salomonem Salomonowiczem, Dawi-
dem Markowiczcm, Salomonem Pinkaso-
wiczem, Dawidem Litmanowiczem, Gal)ryc-
lem ]\loyżeszowiczem, Markiem Iienmlo-
wiczem, Machimem ^loyżeszowiczem, Sa-
muelem Boruchowiczem, Jzraelem Marko-
wiezem, żydami starszemi j innemi wszyt-
kiemi żydami synagogi Wilenskiey, za re-
missya. у dekretem sądu naszego w roku
teraznieyszym, w Wilnie po wielu zażywa-
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nych przez niewiernycJi żydów W e n . dy-
lacyach, ferowanym, względem wzięcia od
tychże obżalowanycJi na kopie z zapisów,
tu przed nas sąd do Mińska stalą, do przy-
ięcia w samcy rzeczy skutecznej rozprawy,
mieniąc o nieoddanie у niezapłacenie tak
żałuiącemu imó panu podstolemu Wenden-
skiemu, iako imć nami Felicjanowi Łóku-
eieiewskiemu у pani małżonce imci na trzy
listy zapisy summy ośmiu tysięcy sta zło-
tych wiimey у oney za częstokrotną requi-
sitią у upominaniem się, zwlocząc czas od
czasu obietnicami, niewyliczenie, zatym do
oddania tey wszyikiey spelna summy mo-
net;! dobrą, tak żaluiącemu winney, iako у
od imć pana Łokucieicwskiego у pani
małżonki imć temuż imć panu podsiolemu
Wendenskiemu za wlewkiem prawa nale-
żącej, iako należytemu aktorowi, do wska-
zania zarąk, do uczynienia mocney na dob-
rach у osobach obżałowanych żydów cxe-
kucyi, do wskazania wszytkich pen w za-
pisach wyrażonych у do decyzyi we wszyt-
kim podług tych zapisów uznania, o szko-
dy, nakłady, paeny prawne у о inne prae-
tensie, w dekrecie sądu naszego у w za-
kazie wyrażone. Na terminie tedy niniey-
szym z pomienionego dekretu remissyine-
go у z regestru sądowego po braniu od
niewiernych żydów na godzinę po wysciu
oney przypadłym, za przywołaniem przez

Koreywo у pan Jakub Czeriiiewski, pa-
tronowie, za mocami sobie do tey sprawy
danemi stanowszy, prawnie się ż sobą, roz-
prawowali; a zatym ])atron imć pana pod-
stolego Wendenskiego, dowiodszy terminu
tey sprawie przypadłego, dekretem sądu
naszego remussyinym, na kadency Wileń-
skiej ferowanym, iterowawszy żałobę pryn-
cy])ala swoiego wyżej w propozycji inse-
rowaną, na dowód samey rzeczy pokładał
У czytał przed nami sądem trzy listy do-
browolne obligacyine zapisy od niewier-
nyc-Ii żydów synagogi Wilenskiey, dwa sa-

memu imć panu Moksiewiczowi--podsto-
lemu Wendenskiemu, a trzeci na cztery
tysiące złotych imć panu Felicyanowi Ło-
kucieiewskiemu, ad presens imć panu pod-
stolemu Wendenskiemu, za wlewkiem pra-
wa służący dane, prawem ziemskim słusz-
nie у należycie z podpisami rąk tak samych
niewiernych żydów, iako też icłimć panów
pieczętarzów sprawione, z których wszyt-
kie warunki у obowiązki prawnie strictis-
simc opisane dostatecznie wyczytawszy, a
niedość uczynienia onym tymiż nieoswo-
bodzonemi zapisami obligami dowiodszj,
ażebyśmy siimmę przez niewiernych ży-
dów na obligi pożjczoną у nicoddana. ośm
tysięcy sto złotych polskich, z prowizią y
z troiakiemi zarękami, także z szkodami,
nakładami prawnemi, przez imć pana ak-
tora w tey sprawie spendowanemi, na nie-
wiernych żydach synagogi Wilenskiey na
dobrach у osobach wskazali, potrzebował.
Przeciwnym sposobem pan Jakub Czer-
iiiewski, od niewiernych żydów stawaiąc,
wniósł: iż niewierni żydzi synagogi Wileń-
skiej, znaiąc sio do zapisów swoich у do
summy winney, tak u imć pana Moksie-
wicza—podstołego "Wendenskiego, iako у
u imć pana Łokuciewskiego pożyczoney
у radziby ten dług лууріасШ, gdyby w
wypłaceniu wszytkicli ciężarów, na syna-
godze Wilenskiey będących, sufficeremogli,
ale że częścią. przez_qgicńJ częścią iako ca-
łemu xięstwu Litewskiemu rzecz wiadoma,
przez zrabowanie swawolnych panów akar
(.lemikow, do wielkiey przyszli zguby j ru-
іпў7~~тйтгЧ і̂го—uczyniwszy recurs do iego
królewskiey mości, pana naszego miłości-
wego, wprzódy od naiaśnicyszego króla
imsci Jana trzeciego, a potym od Teraźniej-
szego szczęśliwie nam panuiącego Augusta
wtorego otrzymali listy żelazne, (o iest przy-
wiłeia, któremi naiasnie.ysi ])anowie, re-
speklein znacznego у widomego zruinowa-
nia żjdow synagogi Wilenskiey, z przjezyn
wyżey wsiiomnionych, onym że indulgere
raczyli у terminu wj])łacenia długów" na
kabałach będących, ргаелїа iednak com-
missione, prorogationem miłościwie uży-
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.czyli, przy tych tedy przywileiach dwóch
króla imć Jana trzeciego, a trzecim naia-
snieyszego Augusta wtórego, teraz nam pa-
nuiącego, stanowszy, iako dla werefikacy
uczynionej żydom Wileńskim przez ogień
у panów akademików ruiny у dezolacyi,
ichmć panów collegów naszych na commis-
syą у inquisitią naznaczenia, tak deklaruiąc
imć panu Moksiewiczowi dług л іппу w
czasie przyszłym wypłacić, satis factionem
do czasu w przywileiach wyrażonego odło-
żenia у in toto przy tychże przywileiach
niewiernych żydów zachowania aflektował.
E conyerso patron imć pana Moksiewicza—
podstolego Wendenskiego, replikuiąc wno-
sił, iż te przywiłeia, z któremi niewierni
żydzi u sądu naszego przez patronów sta-
waią, iako zapisom samych że niewiernych
żydów, tak у prawu pospolitemu są prze-
ciwne, a zatym przyięte być nie mogą,
dyllacyi, że są zapisom przeciwne, dowo-
dził z tychże oryginalnych zapisów, że ży-
dzi niezasłaniaiąc się żadnemi prawami,
przywileiami, niebiorąc żadnych dobro-
dziejstw prawnych, a pogotowiu niepraw-
nych na pomoc, summe winną wypłacić
imć panu podstolemii Wendenskiemu, iako
nayścisley oneruiąc dobra у osoby swoie,
wszytkie obowiązali się. Co do prawa po-
spolitego, czytał artykuł piąty z rozdziału
trzeciego, artykuł dwudziesty pierwszy z
rozdziału pierwszego, artykuł trzeci z roz-
działu czwartego, artykuł ośmy z rozdziału
czwartego, artykuł ośmdzicsint trzeci z roz-
działu czwartego, także konstytucyą roku
tysiąc pięćset ośmdziesiąt ósmego, któremi
wszytkiemi dowodził, iż takowe przywiłeia
in praeiudicium szlachty wydawane być
niepowinne, a wydane nullitati podlegać
maią, do tego że obligi w roku tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt szóstym у dziewiędzic-
siąt siódmym dane, a przywiłeia króla imci
Jana trzeciego w roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt piątym w decembrze, a pośled-
nieyszy przywiley teraznieyszego króla imć
w roku tysiąc sześćset dzicwiędziesiąl ósmym
in martio, ad małe narala dla niepłacenia
winnych długów nulliter otrzymane, ucłii-

lenia tedy tych listów, przywiłeiów, a za
niedość uczynienie listom obligacyinym za-
pisom podług statutu w. x. Lit. artykułu
siódmego z rozdziału siódmego, także po-
dług prawa coaeąuationis у porządku sądu
naszego troiakich zarąk przy samey real-
ney summie у prowizyeyi, także szkód у
expens prawnycli na niewiernych żydach
Wileńskich generaliter wszytkich cum pae-
na infamiae et forti executione wskazania
domawiał się. In contrarium pan Koreywa
od żydów replikował w ten sposób: iż za-
rąk żadnych у paen na niewiernych żydach
imć pan podstoli Wendenski przez patro-
nów swoich dopraszać się nie może, po-
nieważ żydzi przeciwko zapisom swoim nic
niemówią, owszem według onych samą re-
alną summę w czas przyszły, a ąuotę у
teraz płacić deklaruią, przywiłeia nie są
na prawo wydane, bo żydzi według con-
stytucyi Grodzienskiey roku tysiąc sześć-
set siedmdziesiąt ósmego, wprzódy com-
missyey у inąuisiticy potrzebuią, a potym
ad clementiam iudicii recurrunt у łrysztu
chcąc ratami płacić proszą, iakoby у same-
mu imć panu podstolemu Wendenskiemu
у drugim kredytorom, których nie mało
na ośmkroć sto tysięcy у dalej; synagoga
Wileńska nayduie, wypłacić się у dość
uczynić mogła, podług wyższey tedy in-
stancyi swoiey niewiernych żydów Wileń-
skich przy listach przywileiach zachowa-
nia у commissyiey naznaczenia upraszał.
Nakoniec plenipotent imć pana Aloksiewi-
cza—podstolego Wendenskiego, na illacyą
od żydów uczynioną, szyroce terminami
prawnemi replikowawszy, przy obszerney
controversyi swoiey donosił у to, iż gdyby
przywiłeia przez żydów, ad małe narata
otrzymane, przyięte być miały, tedy у prawo
pospolite statutowe, constytucye seymowe
dawnieysze у recenter cum coaeciuationc
iurium z korona, polską stanowione у same
zapisy niewiernych żydów nadweredzone
у skasowane być musiały by, a przez to
ńietyłko prawu pospolitemu, ale у ukrzyw-
dzonym wielka uyma sprawiedliwości świę-
tey byłaby, bo kożdy debitor, pożyczywszy
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na zapis summy iakową, podobnym sposo-
bem otrzymawszy ad małe narata przywi-
ley, długu winnego, do którego chcąc ter-
minu, nie płacił by; co do constytucyi, roku
tysiąc sześćset siedmdziesiąt ośmego mie-
nił: iż tam commissia królewskim, a nie
Wileńskim żydom, nie per priyilegium ale
seymcm, za zgodą stanów rzeczy pospoliley,
użyczona, czego że żydzi Wileńscy nie maią
у mieć nie mogą; przeto dowiodszy nulli-
tatem przywileiów otrzymanych, prawem у
ratiami wyżey namicnioncmi, summy przez
niewiernych żydów winney ogulera wszyt-
kiego, nie składaiąc na raty, z troiakicmi
zarękami, także z prowisią, z szkodami,
nakładami prawnemi, na niewiernych ży-
dach Wileńskich, na dobrach у osobach ich
cum łbrti executione wskazania, commis-
syey у przywileiów ucliilenia у wszytkiego
tego, cokolwiek z prawa pospolitego, sa-
mey słuszności у świętey sprawiedliwości
należy uznania у przysądzenia prosił у do-
niawiał się. A tak my sąd w tey sprawie
imć pana Wawrzyńca Wincentego Moksic-
wicza, podslolego Wendenskiego, z nie-
wiernemi Salomonem Salomonowiczem, Da-
widem Markowiczem, Salomonem Pinka-
sowiczem, Dawidem Litmanowiczem, Ga-
bryelem Moyżeszowiczem, Markiem Berna-
towiczem, Nachimem Moyżeszowiczem, Sa-
muelem Boruchowiczem, Jzraelem Marko-
wiczem—żydami starszemi у innemi wszyt-
kiemi żydami synagogi Wilenskiey, za re-

z zapisów, tu przed nas sąd do Mińska dla
przyięcia skuteczney rozprawy stalą, mie-
niąc o nieoddanie у niezapłacenie, tak ża-
łuiącemu imć panu podstolemu Wenden-
skiemu, iako у imć panu Fclicyanowi Ło-
kucieiewskenm у pani małżonce imć, na
trzy listy zapisy summy ośmiu tysięcy sta
złt. winney у oncy za częstokrotną requisitią
У upominaniem się, zwlocząc czas od czasu
obietnicami niewyliczenie, zatym do odda-
nia ioy wszylkicy spelna summy • monetą
('°bra., tak żałującemu winney, iako у od

imć pana Łokucieiewskiego у pani małżonki
imć temuż im panu podstolemu Wenden-
skiemu, za wlewkiem prawa należącey, iako
należytemu aktorowi do wskazania zarąk,
do uczynienia mocney n a dobrach у oso-
bach obżałowanych żydów ехесисуі у do
wskazania wszytkich pen w zapisach wy-
rażonych у do decyziy we wszytkim pod-
ług tych zapisów uznania, o szkody, na-
kłady, paeny prawne у o inne praetensie
w dekrecie sądu naszego у w żałobie do-
stateczniey wyrażone. W które}' sprawie z
oczewistey obudwuch stron controwersyi
my sąd listy naiaśnieyszych królów ich mew,
iako przeciwko prawu у wielu constytuciom
seymowym ad małe narata na iawną у wi-
doma, szkodę żałuiącego imci ])ana Лїо-
ksiewicza przez niewiernych żydów Wileń-
skich do ichmć j)anów commisarzów otrzj'-
mane, _ na stronę uchiliwszy, a do ])rawa
pospolitego, wysz ])omieniónych zapisów
obligacyinych, samey słuszności у naybliż-
szey sprawiedliwości świętey, aby kożdy
ukrzywdzony ]>rzy swoiey zostawał włas-
ności, przychilaiąc się, od pretenduiących
zarąk у dalszycli pen prawnych, w które
lubo by słusznie niewierni żydzi popadać
mieli, ex clementia iudicii na ten czas uwol-
niwszy, szczegulnie tylko samą kapitalną
summę, na trzy zapisy pożyczoną, ośm ty-
sięcy sto złt. aby obżalowani żydzi Wileńs-
cy za niedziel cztery, to iest, dnia dwu-
dziestego wtorego octobra w roku teraz-
nieyszym, tu ])zred nami sądem w Mińsku
imć panu Moksiowiczowi — podstolemu
Wendenskiemu, monetą w zapisach wy-
rażoną oddali у wszylko spełna wypłacili
nakazuiemy; a inąuantum by na tym ter-
minie wysz pomienionym summy nieodda-
li, tedy troiakie zaręki у wszytkie paeny
prawne, w zapisach expresse wyrażone, na
obżałowanych żydach wskazuiemy. A gdy
zatym sądu naszego z oczewistey contro-
wersyi ferowanym dekretem termin wy-
płacenia należyty imc panu Moksiewiczowi
—podstoleniu Wendeskiemu summy nie na
dniu dwudziestym wtórym mśca Oktobra,
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ośmym,
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ale dla następuiącego pospolitego ruszenia
pod Grodno, względem zaszłey sądów na-
szych głuwnyeh trybunalnych Hmitacy aż
na terminie sądom naszym przez laudum
ieneralne na tymże pospolitym ruszeniu
uchwalone у postanowione naznaczonym, to
iest, w roku teraźniejszym tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt dziewiątym, nisca Fobruari
siedmnastego dnia przypadł, tedy za przy-
wołaniem przez ienerała sprawy imć pana
Moksiewicza—podstolego Wendenskiego, z
niewiernemi żydami synagogi Wilenskiey
imć pan Moksiewicz—podstoli Wendenski,
z patronem swoim panem Frąckiewiczem
do odebrania przysądzoney sobie summy
personaliter stawał, a niewierni żydzi sy-
nagogi Wilenskiey, iako dekretowi naszemu
oczewistemu dość nieuczynili, summy przy-
sądzoney nicoddawali у nieprezentowali, tak
у żadney wiadomości sądowi naszemu у
stronic swey przeciwney o niestaniu swo-
im nieuczynili; zatym imć pana Moksie-
wicza—podstolego Wcndenskiego, patron
terminu exolutionis summy im. panu podsto-
Icrnu Wendenskiemu należącey, deltretem
sądu naszego oczewistym w roku przeszłym
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym dnia
dwudziestego czwartego Septembra ferowa-
nym, iako też у laudum ieneralnym na pospoli-
tym ruszeniu uchwalonym, względem złożo-
nego sądom naszym po limitacyi czasu słusznie
prawnie dowiodszy, wzdania niewiernych ży-
dów kahału Wileńskiego, iako_j2niw_u_iux=
posłusznrch^dekretoin naszym у zwierzch-

<-~~nośći sadowe}' sprzeciwnych, w roku za-
witym na upad w rzeczy, a zatym summy
ośmiu tysięcy stu złt. poi. tak według za-
pisów niewiernych żydów Wileńskich, iako
у według dekretu sądu naszego oczewiste- j
go, z troiakiemi zarękaini у z szkodami, '
nakładami prawnemi, namniey złotych trzy-
dziestu siedmiu tysięcy polskich na nie-
wiernych żydach wszytkich generaliter у
kożdym zosobna, na dobrach ich wszelkich
leżących, ruchomych, summach picniążnych,
handlach, towarach, spławach, arendach,
domach, kamienicach, kramach gdziekol-
wiek będących, z wolnym pieczętowaniem

szkoły, aresztowaniem, pieczętowaniem у
zabieraniem wszelkich dóbr niewiernych
żydów, quocunque titulo do synagogi Wi-
lenskiey należących, a samych także nie-
wiernych żydów synagogi Wilenskiey za
niedość uczynienie tymże zapisom у dek-
retom sądu naszego na_jnjamią^na,.gardlq..
у na łapanie, wskazalne^oiryćli że podług

j3raw^_c^^[uai[^iirex иїтс za iniamisów
uznania y~tlaTpublikacyi tey infamii iene-
rała sądowego przydania, a na mocna, у
nicodwłoczną, nieoglądaiąc się na żadne
bronienie ехесисуа, wskazancy summy na
osobach у dobrach niewiernych żydów
synagogi Wilenskiey do ichmć panów
urzędników ziem. abo grodź., lub też do
ichni w. panów rotmistrzów woiewodztwa
Wilenskego, założywszy paenas contra ne-
gligentes officiales in iure descripias ode-
słania prosił у domawiał się. A tak my
sąd w tey sprawie imć pana Wawrzyńca
Wincentego Moksiewicza—podstolego Wen-
deuskiego, z niewiernemi Salomonem Sa-
lomonowiczem, Dawidem Markowiczein, Sa-
lomonem Pinkasowiczein, Dawidem Litma-
nowiczem, Gabryelem jMoyżeszowiczein,
jMarkiem Bernatowiczcm, iS^achimein Moy-
żeszowiczein, Samuelem Borucłiowiczem,
Jzraelem Markowiczem—żydami starszemi
у innemi wszytkicmi żydami synagogi Wi-
lenskiey, bacząc to, iż niewierni żydzi ma-
iąc pierwiey dekretem sądu naszego z
oczewistcy controwersy ferowanym na wy-
liczenie imć panu podstolemu Wendenskie-
mu winncy summy złożony termin, a po-
tym wiedząc ex lando generali o czasie są-
dom naszjrm naznaczonym, sprzeeiwiaiąc
się dekretowi naszemu oczewistemu y
znieważaiąc ony, abutendo clementia iudicii
względem uwolnienia od zarąk prowizyi
szkód у раси prawnych, suinmy imć ])anu
j\Ioksiewiczowi—podstolemu \Vendenskie-
mu, przysądzoney nieoddali, dekretowi na-
szemu dość nieuczyniłi у żadney wiadomo--
mości nam sądowi у stronie swey przeciw-
ney niedali; przeto шу щ<\ onych w roku-
zawiłym in termino conseruato na upad w
rzeczy wzdaiemy, a zatym według ]irawa
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у dekretu sadu naszego oczewistego, także
według- zapisów niewiernych żydów żału-
iącemu aktorowi danych у służących, za
niedość uczynienie onym surnmę ośm ty-
sięcy sto złt. poi. z troiakiemi zarękami z
prowisią, z szkodami/ nakładami prawne-
mi, wszytkiego trzydziesćie siedm tysięcy
zlt. poi. na niewiernych żydach synagogi
Wilenskiey, jeneraliter wszytkich у na koź-
dym zosobna, quocunquetitulo dosynagogi
Wilenskiey należącym, na dobrach tych
żydów wszelkich * leżących, ruchomych,
summach pieniężnych, handlach, towarach,
spławach, arendach, zastawach, (łomach,
kamienicach, kramach, gdzie kolwiek у и
kogo kolwiek będących, a w niedostatku
dóbr у na samych osobach tychże niewier-
nych żydów Wileńskich z wolnym pieczę-
towaniem szkoły, domów, kramów, z wol-
nym grabieniem у zabieraniem na każdym
mieyscu towarów onych, także samych do
więzienia braniem imć panu Moksicwiczo-
wi—podstolemu Wiendenskiemu przysądza-
my, a samych tychże niewiernych żydów
synagogi Wilenskiey, za sprzeciwienstwo de-
kretowi sądu naszego oczewisfemu, podług
tegoż dekretu у podług obowiązków ich, w
zapisach wyrażonych, na infamią na gardło
у na łapanie wskazuiemy, onych że po-
dług prawa coacąuationis za infamisów
nznawamy у dla publikowania tey infamiey
ienerala przydaiemy, a na mocną у nieod-
Avłoczną, nieoglądaiąc się na żadne ni od
kogo bronienia, odprawę, za summę wyżey
wyrażona, dekretem naszym oezewisiym
trzydziesćie siedm tysięcy złt. poi. przysą-
dzoną na dobrach У osobach niewiernych

.żydów Wileńskich, także na pośeignienie
samych ich do ichmć panów urzędników
ziemskich albo grodzkich, także do ichmó
panów rotmistrzów wdztwa Wileńskiego,
którego sobie z urzędu lub ichni. w. panów
rotmistrzów strona użyć zechce, założywszy
paenas contra negligentes ofiiciales, in vo-
lumino legum sancilas, odsyłamy. A nako-
niec fortem executionem na dobrach у oso-
bach niewiernych żydów Wileńskich lub
oi i i i so . lub leż iako w zapisach ies( wy-

rażono, samemu imć panu podstolemu Wen-
denskiemu у kożdemu od imć, zlecenie
maiącemu, lub na wszytkich żydach, lub
na kożdym specialiter czynić, żydów z to-
warami ich, gdzie kolwiek poścignowszy
do więzienia brać у wszelkiemi sposobami
summy sobie przysądzonej' windykować, aż
do dość sobie we wszyikim uczynienia per-
miltinms et decernimus; na przypadłym
zaś publikacyey terminie ienerał Piotr Zyn-
za, dość czynia.c prawu pospolitemu у de-
kretowi sądu naszego, niewiernych żydów
Salomona Salomonowicza. Dawida Marko-
wicza, Salomona Pinkasowicza, Dawida
Litmanowicza Gabryela Moyżeszowieza, miar-
ka Bernatowicza, Nachima Moyżeszowicza,
Samuela Boruchowicza, Jzraela j\larkowi-
cza—żydów starszych у innych wszytkich
żydów synagogi Wilenskiey, za infamisów
dekretem naszym oczewistym na infamią
wskazanych w izbie sądowey et in ibro"
publico obwołał у ogłosił у te jniblicatią,
a loco publicatioiiis rcdiens iudicialitcr ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunalnych iest zapisana.
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Eoku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
dzewiajego,, msca Мит dwudziestego trze-
ciego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na
trybunał w wielkim xięzt\vie Litew-
skim, z woiewodztw, ziem у powiatów
na rok teraznieyszy tysąc sześćset dzie-
więdziesiąt dziewiąty obranymi, gdy z po-
rządku regestrowego ku sądzeniu przy-
padła sprawa ieymć pani Zofii Dzierzkowny
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Jakubowey Skalskiey—stolnikowey Czerni-
howskiey, z niewiernymi żydami Markiem
Bernatowiezem, Jzraelem Markowiczem,
Markiem Gerszonowiczem, Nachimem Moy-
żeszowiczem, Eliaszem Moyżeszowiezem,
Moyżeszem Abramowiczem у Jachimem
Markowiczem, żydami starszymi szkoły у
synagogi żydowskiey Wilenskiey, za zaka-
zem oczewisto w ręce podanym, mieniąc
oto, iż niewierni żydzi, będąc potrzebnymi
summy pieniendzy, na szkołę у synagogę swo-
ją wzięli, pożyczyli у do rąk swoich odliczyli
realiter summy rękodayney, a nie contrak-
towey, pułtora tysiąca zlt. polskich talara-
mi bitymi, rachuiąc każdy talar po złotych
sześciu u zeszłego imć pana Jakuba Jana
Skalskiego—stolnika Czernihowskiego у sa-
mey ieymci teraznieyszey aktorki, w roku
przeszłym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
siódmym, msca ЛІаіа dwudziestego dnia
na dobrowolny obligacyiny list zapis swoy,
którym opisawszy się, ieymć pani actorce
у sukcessorom ieymci w roku teraznicy-
szym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie-
wiątym, msca Maia dwudziestego dnia, przy
xięgach grodzkich w zamku Wileńskim
oddać wyżey mianowaną summę spełna у
wyliczyć, dosyć na terminie inserypty swo-
jey nieuczynifi у summy niewyliczyli; za-
czym do zapłacenia summy, iscizny z sowi-
toscią, troiakimi zarękami, do nagrodzenia
szkód, nakładów prawnych, et a(l paenam
infamiae, według opisu od ich żydów da-
nego wskazania у dalszych paen extendo-
wania, tak nad osobami ich, iako dobrach
у szkole Wilenskiey przed sąd nasz zapo-
zwani, iako to .szerzey w zakazie rzecz iest
wyrażona. Na terminie tedy ninieyszym
wyżey wyrażonym, za przywołaniem iene-
ralskim stron do prawa od aktorki umo-
cowany ieymci, za mocą, sobie do iuy spra-
wy daną, .pan Ліехашїег Hordzieiewski
oczewisto do rosprawy prawney stawał, a
pozwani niewierni żydzi, iako się sami
przed nami do prawa niestanowili, tak ani
żadney wiadomości o niestaniu swoim nam
sądowi у stronie swey przeciwney nieuczy-
nili; załyrn len że ieymci pani Skalskiey

patron podanego oczewisto w ręce niewier-
nym żydom—starsz3rm kaliału у synagogi
Wilenskiey w mieście i. kr. mści Wilnie
z szkoły wychodzącym przez ienerała Piot-
ra Zynzę zakazu, zeznaniem iego oczewis-
tym przed wielmożnym imć panem pisa-
rzem ziemskim Wileńskim у koła sądów
naszych uczynionym, słusznie prawnie do-
wiodszy у żałobę z niego ratione superius
praemissoriim iterowawszy, na dowód samey
rzeczy pokładał у czytał przed nami sądem
list dobrowolny obligacyny zapis od nie-
wiernych żydów kaliału Wileńskiego zesz-
łemu imsci panu Jakubowi Skalskieimi—
stolnikowi Czernihowskiemu у samey iey-
mci teraz żałuiącey aktorce małżąkom, w
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt siód-
mym, msca Maia dwudziestego dnia na
summę rękodaynę pułtora tysiąca złotych
dany, z którego wszystkie obowiązki у
warunki strietissime opisane przeczytawszy
у nieuczynienia onemu dość tymże listem
nieoswobodzonym zapisom dowiodszy, wzda-
nia niewiernych żydów kahalu Wileńskie-
go, ponieważ do prawa niestawaią, iako w
roku zawitym na upad w rzeczy, a zatym
według prawa у listu obligacynego zapisu,
samey na ten list zapis winney pryncypal-
ney summy, z troiakimi zarękami, z szko-
dami у prowisią ośmiu tysięcy złotych pol-
skich na pomienionych niewiernych żydach
kahalu Wileńskiego у na szkole ich w
mieście Wilnie będąeey, z wolnym pieczę-
towaniem oney у na wszelkich dobrach
tychże niewiernych żydów leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych, domach, kro-
mach, arendach, zastawach, .towarach,
spławach, gdziekolwiek będących, z wol-
nym onycli na każdym mieyscu aresztowa-
niem, zabieraniem у exequowaniem, a w
niedostatku dóbr у na samych osobach
niewiernych zydow, z wolnym także onycli
wszędzie po drogach, gościńcach, miastach,
miasteczkach, targach, iarmarkach łapaniem
у do więzienia braniem, Ujdziesz tychże
niewiernych żydów wszystkich kahalu Wi-
leńskiego, według listu dobrowolnego za-
pisu onych, którym summę pod wina. in-
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famyi oddać obowiązali się, za nicdość
onemu uczynienie, na infamią, na garło_ у
у na łapanie żaluiącey ieymć Ayskazania,
onychżc, podług prawa coaeąuationis, ex-
nunc za infamissów uznania, a dla pu-
blikaciey tcy infamiey icnerała sądowego
przydania у dla uczynienia mocney у nie-
odwłoczney za wskazaną summę, lak na
dobrach niewieiu^ch żydów kahahi Wileń-
skiego, iako у na samych osobach, nie-
oglądaiąc sio. na żadne ni od kogo bronie-
nie, ехесисуі do urzędów ziemskiego lub
grodzkiego Wileńskich у innych wszelkich
tych woiewodztw у powiatów, pod któremi
dobra у osoby niewiernych żydów pokażą
się у poścignionc być mogą, a którego z
nich strona użyć zechce, odesłania u nas
sądu prosi! у domawiał się. A tak my sąd
w tey sprawie ieymć paniey Zofiey Dzierz-
kowny Jakubowey Skalskicy—stolnikowey
Czernihowskiey, bacząc to, iż niewierni ży-
dzi Marek Bernatowicz, Jzraeł Markowicz,
Marek Gierszonowicz, Nachim Moyżeszo-
wicz, Eliasz Moyżeszowiez, Moyżesz Abra-
mowiez, Jachim Markowicz—starsi kahahi
у synagogi Wilenskiey у wszyscy in ge-
nerc żydzi teyże synagogi Wilenskiey, bę-
dąc o rzecz wyżey wyrażoną pozwanymi,
za pokilkakrotnym ieneralskim przywoły-
waniem, przed nami do prawa nic stano-
wili się, przeto my sąd onych iako prawa
nieposłusznych w roku zawitym na upad
w rzeczy wzdaiemy, a zatym według pra-
wa у listu obligacynego zapisu, samey pryn-
cypalney, na ten list zapis winncy summy,
z troiakiemi zarękami, z szkodami, nakła-
dami prawnymi, z prowizią, z wpisnym у
pamiętnym nam danym, у za lucra zapła-
conym in sumnia ośm tysięcy złotych pol-
skich, na niewiernych żydach wszystkich
kahahi Wileńskiego у na szkole ich w mie-
ście Wilnie będącey/ z wolnym pieczętowa-
niem oncy у na wszelkich dobrach tychże
wszytkich in genere żydów, leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, domach,
kramach, kamienicach, arendach, zastawach
towarach, spławach gdziekolwiek bodących,
v' wolnym onych na każdym mieyscu are-

sztowaniem, zabieraniem у exequowaniem,
a w niedostatku dóbr у na samych tychże
niewiernych żydów osobach, z wolnym tak-
że onych wszędzie łapaniem у do więzie-
nia braniem; tudziesz przerzeczonych obża-
łowanych niewiernych żydów Marka Ber-
natowicza, Jżraela Markowicza, Marka Gier-
szonowicza, Nachima Moyżeszowicza, Elia-
żza Moyżeszowicza, Moyżesza Abramowicza,
Jachima Markowicza—starszych kałiału
Wileńskiego у wszytkich tcyże synagogi
Wilenskiey żydów, według listu onych do-
browolnego zapisu, którym summę, pod winą
infamiey, oddać obowiazali się, za niedosć
onemu uczynienie, na infamią, na garło
у na łapanie żaluiącey wskazuiemy, onych
że podług prawa coaeąuationis ex nuncza
infamissów liznąwszy, dla publikowania tey
infamii ienerała sądowego przydaiemy, wy-
wołać у publikować nakazuiemy, a dla uczy-
nienia mocney у nieodwłoczney za wska-
zaną summę na dobrach niewiernych ży-
dów wszystkich kahałii Wileńskiego у na
samych osobach ехесніуі do urzędów ziem-
skiego lub grodzkiego Wileńskich у inszych
wszelkich tych woiewodztw у powiatów,
pod któremi dobra у osoby niewiernych
żydów synagogi Wilenskiey pokażą się, a
którego strona z urzędu do executiey użyć
zechce, odsyłamy. A gdy dzień dwudziesty
siódmy tegoż mca Maia roku teraznicysze-
go przypadł, tedy ienerał Piotr Zynza, od
nas sądu dla publikowania infamiey przy-
dany, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, niewiernych żydów
Marka Bernatowicza, Jzraela Markowicza,
Marka Gcrszonowicza, Nachima Moyżeszo-
wicza, Eliasza Moyżeszowicza, Moyżesza
Abramowicza, Jachima Markowicza—star-
szych kahahi Wileńskiego у wszystkich nie-
wiernych żydów teyże synagogi Wilenskiey,
za infamissów w izbie sądowey et in loro
publico ogłosił у obwołał, у te publicatią
a loco publicationis rediens iudicialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunalnych iest zapisana.

ІІзъ книги Глави aro Лчтовск. Трибунала .V; 325, за
МІШ годъ, з. -MG.
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Трибунальній декретъ, присуждающій стар-
шинъВиленской еврейской синагоги къ смерт-
ной казни и уплат Станиславу Добрану де-
вяти тысячъ ста девяноста золот. польскихъ

долгу и пени.

Roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
dziewiątego, mca Maia trzydziestego dnia.

Przed nami sędziami glownemi na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim z wo-
iewodztw, ziem у powiatów na rok teraź-
niejszy tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie-
wiąty obranemi, gdy s porządku regestro-
wego ku sądzieniu przypadła sprawa imć
pana Stanisława Floryana Dobrana у ieymć
pani małżonki imć pani Katharzyny Ivru-
żynskiey Dobranowey, z niewiernymi ży-
dami Pejsachem Moyżeszowiczcm, Józefem
Markowiczem, Jzraelem Markowiczem, Mar-
kiem GerszonoAviczem, Dawidem Liimano-
wiczem у Dawidem Markowiczem, żydami
starszemi kahału Wileńskiego, za zakazem
oczewisto w ręce i)odanjm tu w "Wilnie na
Żydowskiey ulicy będącym, o nieoddanie
j niezapłacenie na terminie у po terminie
w liście obligacyjnym zapisie od pomienio-
njcli starszych żydów kahału Wileńskiego
żałuiącym summy wyrażonej, na list obli-
gacyiny zapis winnej,, to iest, dwucli ty-
sięcy dwuchset dwudziestu złotych polskich
od" niewiernych żydów starszych winncy, o
naruszenie tego listu obligu dobrowolnego
zapisu, o troiakie zaręki, sowilosci^ szkody,
nakłady у winy prawne. Na terminie tedy
niniejszym wyżey specifikowanym, za przy-
wołaniem przez ienerała sądowego stron
do prawa, od aktora patron, za mocą, li-
stowną prawną sobie do tey sprawy daną,
pan Paweł. Tomkowid oczewisto ku rospra-
wie stawał, a pozwany niewierni żydzi starsi
kahału Wileńskiego, iako się sami do pra-
wa przed nami sądem niestanowili, tak ani
żadney wiadomości nam sądowi у stronie
swey przeciwney o niestaniu swoym nio-
uczjnili; zatjMii tenże aktora patron poda-

nego obżałowanym niewiernym żydom star-
szym kahału Wileńskiego przez іепеїаіа
iego król. mci woiewodztwa Wileńskiego
iMatlieusza Zubrzyckiego zakazu zeznaniem
onego oezewistym у przed w. imć panem
pisarzem ziemskim Wileńskim у koła są-
dów naszych na tym zakazie uezjnionj?m
słusznie prawnie dowiodszj у żałobę z onego
o rzecz wyżey wyrażoną przełożywszy, na
dowód samey rzeczy pokładał у czytał przed
nami sądem list dobrowolny obligac^ny
zapis od niewiernych żydów, to iest: Pey-
sacha Moyżeszowicza, Józefa Markowicza,
Jzracla Markowicza, Marka Gierszonowicza,
Dawida Litmanowicza, Dawida Markowicza,
żydów starszych kahału Wilęskiego, w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szóstym, mca
Marca trzydiestego dnia na dwa tysiące
dwieście (Iwadziescie złotych polskich imc
panu Stanisławowi Floryanowi Dobranowi
у pani małżonce imci dany, z którego to
listu obligacyinego zapisu wszytkie obowią-
zki у warunki prawne podostatku wyczy-
tawszy у forum tey sprawy u sądu nasze-
go ukazawszy, a niedość uczynienia sa-
mym że tym listem dobrowolnym obliga-
cyinym zapisem documentaliter dowiodsz}-,
wzdania obżałowanycli niewiernych żydów
ponieważ do prawa nie stawaią, iako w
roku zawitym na upad w rzeczy, a zatym
tego listu dobrowolnego obligacynego za-
pisu utwierdzenia, samey winnej iścizny z
sowitosciami, zarękami osm tysięcy ośmset
ośmdziesiąt ziolych polskich, osobliwie za
szkody, nakłady w tey sprawie noriter
spendowane, trzechset złotych polskich, a
samych obżałowanycli niewiernych żydów,
według dobrowolnego obligacynego zapisu,
onychże na infamią wskazania j dla pu-
blikowania lej iniami, ienerała sądów na-
szych pilnującego przydania, a iako na
cxecutią za wskazana, sumnię na Avszelkich
dobrach onych, towarach leżących, rucho-
mych, suinmach pieniężnych, gdziekolwiek
będących, do urzędu grodzkiego Wilęskie-
go, którego sobie strona zażyć zechce, z
założeniem na sprzeciwnych dalszych pacn
prawnych odesłania u nas sądu prosił у
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domawiał się. A lak my sąd w tey spra-
wie imć pana Stanisława Floryana Dobra-
na у pani małżąkiimc ieym pani Katha-
rzyny Krużynskiey Dobranowey z ńiewier-
nemi żydami Pcysachem Moyżeszowiczem,
Józefem Markowiezem, Jzraelem Marko-
wiczcm, Markiem Gierszonowiczem, Dawi-
dem Litmanowiczem у Dawidem Marko-
wiczem—starszemi kahału Wilęskiego, za
zakazem o rzecz wyżey wyrażoną, tu przed
nas sąd podanym, bacząc (o, iż żydzi star-
si kahału Wilęskiego, będąc do sądu na-
szego zakazani, za pokilkakrotnym przez
ienerala przywoływaniem, przed nami do
prawa niestanowili, przeto my sąd onych
iako prawa nieposłusznych w roku zawi-
tym na upad w rzeczy wzdaicmy, a wedle
prawa у tego listu obligacyinego od obża-
łowanycłi żydów żaluiącemu imci danego
zapisu, ktury my sąd, iako słusznie у praw-
nie dany. we wszytkich punktach у para-
grafach nienaruszenie przy mocy zachowu-
iemy у utwierdzamy, samcy na ten lisi
obligacyny zapis winą ostałcy iscizny z
sowitośeiami, zarękami ośm tysięcy ośmset
ośmdziesiąt złotych polskich, osobliwie za
szkody nakłady prawne, według domawia-
nia strony trzysta złotych polskich, z dwie-
ma kopami wpisnego у pamiętnego nam
sądowi danym у za lukra zaplaconemi,
wszytkiego summą dziewięć tysięcy sto
dziewiędziesiąt złotycli polskich na niewier-
nych żydach starszych kahału Wilęskiego,
na .szkole, domach, kamienicach, kramach
w mieście Wileńskim у innych będących,
handlach, towarach, spławach, arendach,
z wolnym onych na każdym micyscu za-
aresztowaniem, towarów braniem, szkoły
zapieczętowaniem у na inszych wszelkich
leżących, ruchomych, summach pieniężnych,
gdziekolwiek у u kogokolwiek będących, a
samych obżalowanych niewiernych żydów
Pcysacha Moyżeszowicza, Józefa Marko-
wicza, .Izraela Markowicza, miarka Gier-
szpnowicza, Dawida Litmanowicza у Da-
wida Markowicza żydów starszycli kahału
Wilęskiego. według opisu onych dobro-
wolnego obligacyinego na infamią, na garło,

na łapanie żałuiącemu aktorowi wskazuie-
my у wedle prawa coaeąuationis iurium
wielkiego xięstwa Litewskiego z koroną
Polską ex mmc za infamisow uznawamy у
dla publikowania tey iniamicy ienerała są-
dów naszych pilnuiącego ])rzydaiemy; a na
odprawę za wskazana.: od nas sądu summę
na szkole Wilęskiey, kamienicach, domach,
kromach, towarach onych у na wszelkich do-
brach leżących, ruchomychjSummach pienięż-
nych, gdzie kolwiek у u kogokolwiek bę-
dąeych do urzędu grodzkiego Wilęskiego,
nieoglądaiąc się na żadne bronienie, odsy-
łamy. A gdy dzień pierszy Mai przypadł,
tedy ieneral Piotr Zynza, sądów naszych
pilnuiący, czyniąc dość prawu pospolitemu
у dekretowi naszemu, pomienionych_żydów
za infamisow w izbie sądowey et in foro
publico ogłosił, obwołał у publikował у te

•publikacją rediens a loco publicacionis,
iudicialiter zeznał. Która sprawa iest do
xiąg głównych trybunalnych w-o x-a Lit.
zapisana.

ІІзъ книги Глав. Лптов. Трибунала, Лг 32S, за 1099 г.,
л. GS2.
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Вводъ Володкозичей во влад ніе им ніемъ
Семковъ. принадлежавшимъ евреяиъ Берко-

вичамъ, въ обезпеченіе уплаты долга.

I\oku tysiąc siedmsetnego, miesiąca
Aprila piątego dnia.

Na urzędzie grodzkim w zamku iego
królewskiey mości Mińskim, przedemną
Theodorem Antonim Wankowiczem—stol-
nikiem у podstaroscim Mińskim, sianowszy
oczewisto ieneral woiewodztwa Mińskiego
Łukasz Hrynkiewicz przyznał kwit swoy
relacyiny intromisyiny л te słowa pisany:
Ja Łukasz Hrynkiewicz, ieneral iego kró-
lewskiey mości woiewodztwa Mińskiego,
zeznawam tym moim relacyinym intromis-
syinym kwitem, iż w roku teraznicyszym
tysiąc siedmsetnym, miesiąca Aprila 2 dnia



z stroną szlachtą panami Jerzym Zahor-
skim, Stefanem Jakubowiczem, Piotrem
Sławinskim, Tomaszem у Alexandreni Po-
marnackiemi b}rłem użytym od niewiernych
żydów Jzaaka у Mowszy Berkowiczow—
braci rodzonych у małżonek onych Sierki
Mienkowiczowny Jzaakowey у Jenty Salo-
monowny Mowszyney Berkowiczowych do
maiętnosci, nazwaney Siemkowa, w Miń-
skim woiewodztwie leżącey, gdzie za przy-
byciem naszym wysz rzeczeni żydzi arę-
darze Zasławscy у małżonki onych powie-
dzieli przed nami, iż będąc pilno gwałtow-
nie potrzebnemi pieniędzy, wzięli у do
ręku swoicli odebrali у odliczyli u iego-
mosci pana Franciszka Wołodkowicza у pa-
ni małżajd iegomosci, ieymsci pani Zofyi
Wankowiczowny, gotowcy rękodayney, społ-
ney ichmosciow summy pieniędzy, dwa ty-
siące sześćset złotych, za którą summę
wysz wyrażoną maiętność Siemkow z bu-
dowaniem dwornym ze wsiami Siemkowem,
Kafałowiczami, Śiełutami, z gruntami za
wsią Słobodą będącemi, z boiarami, z pod-
danemi у ze wszytkiemi do tey maiętno-
sci Siemkowa z dawnych czasów należą-
cemi przynależnosciami, prawem wlewko-
wym na lat pięć spełna po sobie idących
od roku teraznieyszego do roku da Pan
Bóg przyszłego tysiąc siedmsctnego piątego
do dnia у święta świętego Jerzego, święta
rzymskiego, według nowego kalendarza,
imsci panu Franciszkowi Wołodkowiczowi
у pani małżące imsci zbyli, żądaiąc mnie
ienerała у strony szlachty, abym pomie-
nioną maiętność Siemkow cum attincntijs
do posessij imsci panu Wołodkowiczowi у
pani małżące imsci podał у intromittował.
Ja tedy ienerał, sprawuiąc się podług pra-
wa pospolitego, dość czyniąc funkcij urzę-
du moiego у affektacij żydów Jzaaka у
Mowszy Berkowiczow—aredarzow Zasław-
skich у małżonek onych, wysz wyrażoną
maiętność Siemkow z budowaniem dwor-
nym, ze wsiami Sicmkowym, Rafałowicza-
mi, Śiełutami, z gruntami za wsio słobodą
będącemi, z boiarami, z poddanemi, z
ogrodami, gruntami, z polmi, zaroślami,

sianożęciami, rzekami, rzeczkami, lasami z
stawem у młynem у ze wszytkiemi,.: a
wszytkiemi do mienowaney maiętnosci
Siemkowa zdawna należącemi przynależno-
sciami do należytey posessij у spokojnego
imsci panu Franciszkowi Wołodkowiczowi
у ieymsci pani małżące imsci bez żad-
ney у naymnieyszey ni od kogo contrady-
kcij podałem do dzierżenia у używania,
ktorey maiętnosci Siemkowa zostawszy ie-
gomość pan Wołodkowicz у pani małżąka
imsci spokoynemi posessorami, mną iene-
rałem у stroną szlachtą oświadczyli się.
Na dowód czego ten moy relacyiny intro-
misyiny kwit ku zapisaniu do xiąg grodz-
kich Mińskich podaię у przyznawani. Pi-
sań ut supra. U tego kwitu intromissyine-
go podpis ręki ieneralskiey tymi słowy:
Łukasz Hrynkiewicz, ienerał iego królew-
skiey mości woiewodztwa Mińskiego. Które
oczewiste przyznanie ienierałskie iest do
xiąg grodzkich Mińskich zapisane, z któ-
rych _ у ten wypis, pod pieczęcią urzędową,
imsci panu Franciszkowi Wołodkowiczowi
у ieymsci pani małżące imsci iest wydań.
Pisań w Mińsku. Adam Woyciech Jmiio-
szewski pisarz grodzki woiewodztwa Miń-
skiego.

Изъ поточноіі книги Міінскаго гродскаго суда за 1GG3
—1G93 годы, Л» 11839, л. 721—722.
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Koku tysiąc siedmsetnego msca Maja
siódmego dnia.

Przed nami sędziami głownemi natry-
bynał w wielkim xięstwe Litewskim zwo-
iewodztw, ziem у powiatów na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedinsetny obranemi, gdyż
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porządku rcgestrowego ku sąndzeniu przy-
padła sprawa imc pana Jakuba Kazimierza
Kijanowskiego, skarbnika Oszmianskiego,
rotmistrza i. k. mści piechoty, trybunału
wielkiego xięslwa Litewskiego assistuiącey,
z niewierirrmi żydami Wilcnskiemi,Brzes-
kiemi, Grodzieńskiemu Pinskiemi у Słuc-
kiemi, kahałow miast i. k. mści w wiel-
kim xiestwie Litewskim będących, starszy-
mi у ішщпі wszystkimi i)omienionycli sy-
nagog żydami, za'pozwem przez aktora wy-
niesionym, mieniąc do dekretu sądu głów-
nego trybunalnego, w roku przeszłym ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym,
msca Decembra wloreho dnia, w Nowo-
gródku, z aktoratu żałuiącego z obżałowa-
nemi żydami ferowanego, do dość uczynie-
nia temu dekretowi, do oddania у zapła-
cenia summy trzydziestu tysięcy ośmśet
trzydziestu pięciu złotych polskich na ka-
hałacli Wileńskim, Brzeskim, Grodzień-
skim, Pińskim у Słuckim, na osobach onycli
у na wszelkich dobrach leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych, gdziekolwiek
у u kogokolwiek będących, tym dekretem
aktorowi przysądzonych, a w niestaniu onycli
do approbaty tego dekretu у infamii w nim
wyrażoney, ze wszystką rzeczą ywskazami
w nim opisanemi, a do wskazania na po-
wtórną infamią na gardło, na łapanie, tu-
dziesz do obwarowania przez dekret sądu
naszego, aby niewierni żydzi xięstwa Litew-
skiego podług repartitiey miedzy sobą uczy-
nioncy z pięciu kahałow in posterum po-
głowno, podług constitucyey należącey, do
imsci pana rotmistrza wnosili, o szkody, na-
kłady у winy prawne. Na terminie tedy
ninicyszym, zwysz na dacie pisanym, za
przywołaniem ieneralskim stron do prawa,
od aktora patron imci za mocą prawną so-
bie do tey sprawy daną у ustnie zleconą
pan Bonifacy Milewski oczewisto stawał, a
pozwane niewierni żydzi nicstawali у żad-
ncy wiadomości o nieslaniu swym nam
sądowi у stronie swcy nieuczynili, zatym
wysz rzeczony aktora patron podania ocze-
wisto w ręce obżalowanym niewiernym ży-
dom —starszym Wileńskiego, Brzeskiego,

Grodzieńskiego, Pińskiego у Słudzkiego
kahałow, każdemu z osobna tu w mieście
i. k. mci Wilnie będącym, ze szkoły wy-
chodzącym, przez icnerała Piotra Zynzę
piąciu stronie pozwu, zeznaniem onego
oczewistym przed wielmożnym imscią pa-
nem pisarzem ziemskim Wileńskim у koła
sądów naszych uczynionym, słusznie praw-
nie dowiodszy у pilność tróyga wołania
strony swey na tym pozwie napisaną oka-
zawszy у żałobę z niego o rzecz wyżey w
naratywio wyrażoną, a szerzey w tym po-
zwie opisaną przełożywszy, na dowód sa-
mey rzeczy produkował у czytał przed na-
mi sądem dekret sądu głównego trybimal-
nego, w roku przeszłym tysiąc sześćset
dziewiedziesiąt dziewiątym, msca Decembra
wtorego dnia, z aktoratu żałuiącego z obża-
łowanemi wszystkimi żydami, Wileńskiego,
Brzeskiego, Grodzieńskiego, Pińskiego у
Sluckicgo kahałow у innymi wszystkiemi
starszemi W. X. Lit. będącemi w Nowo-
gródku ferowany, którym dekretem sąd
główny trybunalny, za nieslanicm, po-
zwanych niewiernych żydów na infamią,
na gardło у na łapanie, iako in causa fi-
sci wszkazawszy, wszystkiego summą trzy-
dziescie tysięcy osmset trzydziescia pięć
złt. polskich na pozwanych niewiernych
żydach, Wileńskim, Brzeskim, Grodzień-
skim, Pińskim у Słuckim kabałach у na
wszelkich dobrach у maiętnosciach ich, le-
żących, ruchomych, kamienicach, kromach,
domach, handlach, towarach, spławach,
arędach, summach pieniężnych, gdzie у u
kogo kolwiek będących żałuiąccmu akto-
rowi przysądził у na odprawę tey summy
do wszelkich urzędów ziemskich у grodz-
kich odesłał, iako toszyrzey у dostateczniey
dekret sądu głównego trybunalnego w so-
bie wyraża, po którego produkowaniu de-
kretu, wzdania pozwanych niewiernych ży-
dów iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w rzeczy, a zatym tego
dekretu sądu głównego trybunalnego w ro-
ku przeszłym tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt dziewiątym, msca Decembra wtorego
dnia, z aktoratu żałuiącego z obżałowanemi
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niewiernemi żydami w Nowogródku, iako
słusznie у prawnie ferowanego, ze wszyst-
kim wskazem у rzeczą w nim wyrażaną,
wespół z infamią tym dekretem wskazaną
utwierdzienia, wskazaney tym dekretem
summy trzydziestu tysięcy ośmiuset trzy-
dziestu pięciu zlt. poi., przy tym za szkody
przez nieoddanie tey summy poniesione у
nowiter łożone koszty tysiąca złt. polskich
z wpisnym у pamiętnym od tego danym,
na pozwanych osobach у na wszelkich do-
brach onych, leżących, ruchomych, kamie-
nicach,, domach, kromach, handlach, towa-
rach, spławach, wicinach, arendach, gdzie-
kolwiek у u kogokolwiek będących, z wol-
nym szkoły ich pieczętowaniem, samych
ich gdziekolwiek pośćignowszy do więzie-
nia braniem, na targach, iarmarkach у
gdziekolwiek spotkawszy grabieniem, a sa-
mych przerzoczonych obżałowanych nie-
wiernych żydów, iako infamissow, za po-
wtórną infamia,, na gardło у na łapanie
wskazania, onych że podług prawa poac-
ąuationis iurium ex nunc za infamissow
uznania у do publikowania tey infamii ie-
nerała sądowego przydania publikować у
proklamować nakazania, a iako dla uczy-
nienia na wszelkich dobrach wysz miano-
wanych pozwanych żydów, za summę de-
kretem sądu głównego trybunalnego wska-
zaną у teraz noriter errogowane koszty
skuteczney у nieodwłocznev. nieoirladainc
się na żadne ni odkogo bronienia, ani na
protekcie у ochrony, odprawy, tak у dla
uczynienia nad samemi pozwanemi osoba-
mi, na gar]ach ich przez mistrza executiey
do wszelkich urzędów ziemskich lub grodz-
kich tych woiewodslw у powiatów, pod
ktoremi się dobra obżałowanych okażą у
sami poścignieni у złapani bydz mogą. у
którego sobie strona użyć zechce, z zało-
żeniem na sprzeciwnych temu dekretowi
у na tych -wszystkich ichmsciow, którzy by
żydów tych, od których podatek pogłow-
nego nie będzie oddany, ochraniali, dalszych
paen prawnych odesłania, in poslerum zaś,
aby żydzi wszyscy podług repariitiey mie-
dzy się uczynioney imsfi parni rotmistrowi

summę per constitutionem naznaczoną, cum
salario na początku trybunała Wileńskiego
oddawali, warowania, u nas sądu pros"ił у
domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie imsci pana Jakuba Kazimierza Kija-
nowskiego, skarbnika Oszmianskiego, rot-
mistrza i. k. mści piechoty trybunału w-o
x-a Litt-o assistuiąccy, z niewiernymi ży-
dami Wilenskiemi, Brzeskiemi, Grodzien-
skiemi, Pinskiemi у Słuckicmi kahałow у
synagog w miastach i. k. mści w w-m x-ie
Litt-m będących starszemi у innemi wszyst-
kiemi pomienionych synagog żydami, za
pozwem o rzecz wyżey w naratiwic wyra-
żoną, baczne to, iż obżalowani niewierni
żydzi będąc pozwanemi, przed nami do
prawa nie stawali, przeto my sąd onych
iako prawa nieposłusznych, w roku zawi-
tym na upad w rzeczy wzdaiemy, a wedle
prawa у dekretu sądu głównego trybunal-
nego, w roku przeszłym tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt dziewiątym, msca БееетЬга
wtorego dnia, z aktoratu żałuiącego z ob-
żałowanemi osobami w Nowogródku fero-
wanego, (który my sąd, iako słuszny у
prawny, ze wszystkim wskazem у rzeczą w
nim wyrażoną, wespół z infamią tyra de-
kretem wskazaną, nienarusznie przy mocy
zachowuiemy у utwierdzamy) , wskazaney
tym dekretom summy trzydzieścia tysięcy
ośmset trzydzieścia pięć złotych polskich,
przy tym za expcnsa prawne nowiter w tey
sprawie errogowane złotych tysiąc, z wpis-
nym у pamiętnym nam danym, cum lucris
zapłaconym, wszystkiego suminą (rzydzie-
ścic ieden tysiąc osmset czterdziescie у
pięć złotych polskich na obżałowanych nie-
wiernych żydach у na wszelkich maiętno-
ściacli у dobrach ich leżących, ruchomych,
domach, kamienicach, kromach, wicinach,
handlach, towarach, spławach, arendach,,
sunmiach pieniężnych, gdziekolwiek у u
kogokolwiek będących, z wolnym samych
do więzienia braniem, szkoły pieczętowa-
niem у z wolnym na targach, iarmarkach
у gdziekolwiek" pośćignowszy towarów у
samych osób grabieniem a samych prze-
rzeczonych obżałowanych żydów Wilen-
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skiego, Brzeskiego, Grodzieńskiego, Piń-
skiego у Słuckiego kahałow, iako in-
famissow, na garło у na łapanie osą-
dzonych, na powtórną infamią, na garło
у na łapanie wskazuiemy, onychże podług
prawa coaeąuationis iurium, ex nunc za
•powtórnych infamissow liznąwszy, do pu-
blikowania tey infamii ienerała sądowego
przydaiemy, wywołać у publikować naka-
zuiemy, a iako dla uczynienia nad dobra-
mi pozwanych osób wszelkiemi, zawzka-
zaną dekretem sądu głównego trybimalnego
summę mocnoy у nieodwłoczney, nicogłą-
daiąc się na żadne ni od kogo bronienia у
protekcic odprawy, tak na poścignienie у
łapanie samych osób niewiernych żydów
do urzędów wszelkich ziemskich lub grodz-
kich tych woiewodztw у powiatów, pod
którcmi się dobra pozwanych osób okażą,
у sami poścignieni у złapani bydż mogą,
a którego z urzędu imć pan rotmistrz do
tey ехекисуі użyć zechce, odsyłamy. Jnquan-
tum by zaś któż kołwiek z ichmew pa-
nów o by wale] ow w. x. Lit. żydów pod so-
bą mieszkaiących, prawem przekonanych
infamissow, ochraniał, w protekciey maiąc,
executionem podatku pogłownego impedire
miał, na takowego każdego takoż paenam
infamiae zakładamy, a in posterum aby
niewierni żydzi podług reparfitiey miedzy
sio uczynionej, którą kahał Wileński, irnci
]>аші rotmistrzowi pod paenami iako nay-
surowszemi ma podać, podatek pogłownego
per constilutionem naznaczony, wszystkę
summę cum salario imści panu rotmistro-
wi dekretem sądu głównego trybunalnego
przeszlorocznym naznaczonym, na początku
trybunału Wileńskiego oddawali, pod utwier-
dzeniem tychże infamii et sub paenis irre-
missibiliter extendcndis waruiemy у naka-
zuienry. Л gdy dzień dziesiąty msca Maia
do publikowania tey infamii przypadł, tedy
ienerał sądów naszych Piotr Źynza, dość
czyniąc prawu pospolitemu у dekretowi
naszemu, w izbie sondowey et in ibro pu-
blico, niewiernych żydów Wileńskich. Brze-
skich, Grodzieńskich, Pińskich у Sludzkich
kalialow у wszytkich starszych kahalow у

synagog Wileńskich za wiecznych infamis-
sow obwołał, ogłosił, publikował у tę pub-
likacią, a loco publicationis rediens, iudi-
cialiter zeznał. Ktura sprawa iest do xiąg
głównych Trybunalnych wpisana.

Пзъ книги Главііаго Ліітовскаго Трибунала за 1700 г.,
Л» 329, л. 3S1.

148.—1700 г. Іюня 3.
Трибунальный декретъ, присуждающій вс хъ
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третій разъ, къ смертной казни и уплат

Софіи Скальской долга и пени.

Roku tysiącznego siedmsetnego, mca
Л unii trzeciego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Lit-m z woiewodztw
ziem у powiatów na rok feraznieyszy ty-
siączny sycdmselny obranemi, gdy ъ po-
rządku regestrowego ku sądzieniu przypadła
sprawa ieym pani Zofii Dzierzkowney Skal-
skiey, slolnikowey Czernihowskiey z nie-
wiernymi żydami starszymi szkoły у syna-
gogi Wileńskie}', to iest Markiem Berna-
towiczem, Jzraeleni Markiewiczem, Mar-
kiem Gerszonowiczem, Nachimem Moyże-
szowiczem, Heliaszem M^oyżeszowiczem,
iMoyżeszem, Abrahamem, Jachimem Mar-
kiewiczami у wszytkimi żydami teyże sy-
nagogi Wilenskiey, oto у w takowy sposób,
iż gdy obżalowani niewierni żydzi starsi,
będąc pilnie, a gwałtownie potrzebnemi
summy ])ieniędzy na potrzebę szkoły у sy-
nagogi Wilenskiey na dwa listy obligacyino
zapisy wzięli у poż}'czyli u zeszłego ie-
szcze w Bogu imć pana Jakuba Skalskie-
go, stolnika Czernihowskiego у u samey
małżonki ieym, na ieden zapis summy puł-
tora tysiąca złotych w roku tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt siódmym, mca Maia dwu-
dziestego trzeciego dnia, monetą srebrną
talarową, kożdy talar bity rachuiącpo zło-
tych sześciu у tym zapisem obowiązali się
pomienioną summę w roku tysiąc sześćset



dziewiędziesiąt dziewiątym, mca Maia dwu-
dziestego dnia przy xięgach grodzkich Wi-
leńskich pod troiakimi zarękami wyliczyć,
na drugi zapis summy piętnaście tysięcy
złotych polskich monetą takoż srebrną ta-
larami u żałuiącey ieymć paniey stolniko-
wey Czernihowskiey у u zeszłego małżon-
ka ieymsci w roku tysiąc sześćset dziewię-
dziesiąt siódmym, mca Jurni dziesiątego
dnia у ten zapis obża^yani niewierni ży-
dzi ustnym swym zeznaniem w roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt ósmym mca Augu-
sta dziewiątego dnia stwierdzili у obowią-
zali się na terminie w obligu wyrażonym,
pod troiakimi zarękami у prowizyą od tey
summy, sąd główny trybimalny summę
osm tysięcy wskazał na dobrach obżałowa-
nych, osobach у towarach wszelkich; drugi
dekret tegoż roku mca Jurni dwudziestego
dnia o niewyliczenie in termino summy
piętnastu tysięcy złotych polskich z troia-
kiemi zarękami, sąd główny trybimalny na
niewiernych żydach wszytkich у szkoły, to-
warach у na samych osobach, summy osm-
dziesiąt tysięcy złotych polskich wskazawszy,
samych vigore tychże obowiązków na in-
famią, na garło, na łapanie wzdąć dopuścił,
iako obszerniey wyrażaią w sobie pomie-
nione dekreta sądu głównego trybunalnego;
a dla uczynienia mocney ехекисуеу nad
osobami, dobrami у towarami onych, do
urzędów ziemskich, grodzkich, pod ktore-
mi dobra albo osoby pokażą, wydał. Za-
czym do approbacyey у utwierdzenia tych
dekretów obudwucli, ze wszelkim wskaza-
niem w nich wyrażonym, wespół у infamii
za tymiż dekretami wypadłych у oraz na
wskazanie dalszych paen prawnych, o szko-
dy, nakłady, recentespendowane у о inne
w pozwie eo nomine wyniesionym . dosta-
tcczniey wyrażone praetensie, zapozwała.
JSTa terminie tedy ninicyszyin, wysz na da-
cie pisanym, za przywołaniem przez iene-
rała stron do prawa, od ieym paniey Skal-
skiey umocowany patron pan Аісхашіег
Hordziejewski oczewiscie ku rozprawie
prawney stawał, a obżałowani niewierni ży-
dzi, iako sami przed nami do prawa nie-

stawali, tak ani żadney wiadomości nam
sądowi у stronie swey przeciwney or: nie-
staniu swym nieuczynili; zatym tenże pa-
tron podanych oczewisto w ręce niewier-
nym żydom synagogi Wilenskiey przez ie-
nerała i. k. mci Piotra Kolędę pozwu ze-
znaniem relacyey icgo na urzędzie grodz-
kim Upitskim w roku teraznieyszym, mca
Marca dwudziestego szóstego dnia uczynio-
nym у extraktem z tychże xiąg pod datą
wydanym słusznie prawnie dowiodszy у
pilność troyga wołania na tym pozwie na-
pisaną okazawszy у żałobę z niego o rzecz
w tym pozwie wyrażoną przełożywszy, na
dowód samey rzeczy czytał dwa dekreta
sądu głównego trybunalnego—ieden w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym,
mca Maia dwudziestego trzeciego dnia;
drugi tegoż roku mca Jimii dwudziestego
dnia, w Wilnie, wespół z infamiami in con-
tumaciam otrzymane, którym dekretem sąd
główny trybimalny, mianowicie pierwszym,
to iest, mca Maia dwudziestego trzeciego
dnia ferowanym, ośm tysięcy złotych pol-
skich na niewiernych żydach, a drugim,
to iest, dnia dwudziestego J unii tegosz ro-
ku, osmdziesiąt tysięcy złotych polskich na
tychże niewiernych żydach у na wszelkich
dobrach onych wskazał, a na odprawę do
wszelkich urzędów odesłał, po których pro-
dukowaniu wzdania obżalowanych niewier-
nych żydów, ponieważ do prawa nicstawaią,
iako prawu nieposłusznych, w roku zawi-
tym na upad rzeczy wzdania, a zatym de-
kretów wyżey specifikowanych, wespół z
infamiami у ze wszytkimi eo nomine uro-
szczonym progressem prawnym, we wszyt-
kich punktach у paragrafach utwierdzenia,
summy tymiż dekretami przysądzoney osm-
dziesiąt ośmiu tysięcy, osobliwie za szkody
nakłady prawne teraz spendowanc pjąciuset
złotych polskich, na tychże niewiernych
żydach wszytkich kahału Wileńskiego у na
szkole ich w mieście w Wilnie będącey,z
wolnym oncy pieczętowaniem, także na
wszelkich dobrach onych leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych gdziekolwiek
będących, domach, kromaeh, komorach,
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kamienicach, spławach, towarach, arendach,
handlach, wolnym onych na kożdym mie-
yscu aresztowaniem, zabieraniem, exequo-
waniem у na samych osobach, a samych
niewiernych żydów Marka Bernatowicza,
Jzraela Markowicza, Marka Gierszanowi-
cza, Nachima Moyżeszowicza, Heliasza
Moyżeszowicza, Moyżesza, Abrama, Jachi-
ma Markowiczow na garło, na łapanie у
na potrzykrotną infamią wskazania у dla
publikowania tey inlamiey ienerala sądów
naszych pihmiącego, na odprawę zaś wska-
zaney summy у dla uczynienia mocney, a
nieodwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne
ni od kogo obrony nad osobami tychże nie-
wiernych żydów ехекисуеу do urzędów
ziemskiego lub grodzkiego woiewodztwa
Wileńskiego у tlo ińszych wszytkich tych
woiewodztw у powiatów, pod któremi do-
bra obżałowanych tych to żydów okażą się
у osoby poścignione być mogą odesłania
u nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sąd w tey sprawie ieym. pani Zophii
Dzierzkowny Jakubowey Skalskiey, siol-
nikowey Czernihowskiey z niewiernymi ży-
dami synagogi Wilenskiey, to iest Markiem
Bernatowiezem, Jzraelem Markiewiczem,
MarkiemGerszanowiczcm, Nachimcm Moy-
żeszowiczem, Heliaszem Moyżeszawiczem,
Moyżeszem, Abrahamem, Jachimem _ Mar-
kicwiczami у wszytkimi żydami tegoż ka-
lialu Wileńskiego za pozwem o rzecz wy-
żey wyrażoną przed nas sąd wyniesionym,
bacząc to, iż niewierni żydzi będąc do sądu
naszego zapozwanemi,za niepoiedńokrotnym
z nakazu naszego_ przywoływaniem przed
nami do prawa niestawali, przeto my sąd
onych iako prawu nieposłusznych, w roku
zawitym na upad rzeczy wzdaiemy, a we-
dług prawa у żałoby pozewney, ([omawia-
niem się patrona strony powodowcy, de-
kreta sądu głównego trybunalnego—iedcnw
roku tysiącsześćset dziewiędziesiąt dziewią-
tym, mca Maja dwudziestego trzeciego dnia,
drugi w tymże roku mca Jurni dwudzie-
stego dnia, z infamiami temi dekretami
wskazanemi, iako słusznie у prawnie fero-
wane we wszytkich punktach у paragra-

phach nienarusznie przy mocy zachowuie-
my у utwierdzamy; summy temi dekreta-
mi przysądzonej osmiudziesiąt ośmiu ty-
sięcy, a osobliwie za szkody, nakłady praw-
ne, teraz spendowane, recenter errogowane,
pięćset złotych, z wpisnym zaś у pamiętnym
in summo osmdziesiąt osm tysięcy pięćset
piętnaście złotych polskich na tychże nie-
wiernych żydach kanału Wileńskiego у na
szkole ich, w mieście Wilnie- będącey, z
wolnym oney pieczętowaniem, także na
wszelkich dobrach onych leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych gdziekolwiek
będących у na domach, kromach, kamie-
nicach, arędach, towarach, zastawach, spła-
wach z wolnym onych na każdymmieyscu
aresztowaniem, zabieraniem у exequo\vanicm
у na samych osobach, przerzeczonych zaś
niewiernych żydów Marka Bernatowicza,
Jzraela Markowicza, Marka Gierszanowicza,
Nachima Moyżeszowicza, Heliasza Moyże-
szowicza, Abrahama, Moyżesza, Jachnna
Markiewiczow у wszytkich niewiernych ży-
dów całey synagogi Wilenskiey na garło,
na łapanie у na potrzykrotną infamią wska-
zawszy, dla publikowania tey infamiey ie-
nerala sądów naszych pilnuiącego przyda-
liśmy, a na odprawę tak dekretami sądu
głównego trybunalnego, iako też у sądu
naszego wskazaney sumnry, także dla uczy-
nienia mocney у nieodwłoczncy nadsame-
mi osobami tych że niewiernych żydów,
nieoglądaiąc się na żadne ni od kogo bro-
nienie, ехсерсіе, listy zaręczne, mota no-
bilitate vel adhibita manu militari ехеки-
ciey, do urzędów ziemskich grodzkich wo-
iewodztwa AYilenskiego у innych wszytkich
tych woiewodztw у powiatów, pod któremi
dobra iakie kolwiek obżałowanych niewier-
nych żydów okażą się у osoby poścignione
być mogą, a którego sobie strona z nich
do (ey odprawy użyć zechce, odsyłamy. A
gdy dzień piąty roku teraznieyszego mca
Junij przypadł, ienerał Piotr Zynza, od nas
sądu dla publikowania tey infamiey przyda-
ny, dość czyniąc prawu pospolitemu у de-
kretowi naszemu, niewiernych żydów Mar-
ka Bernatowicza. Jzraela Markiewicza, Mar-



— 234

ka Gierszanowicza, Nachima Moyżeszowi-
cza, Heliasza Moyżeszowicza, Moyżesza,
Abrahama, Jachima Markowiczow—star-
szych у wszytkich in genere żydów kaha-
łu Wileńskiego za infamissow w izbie są-
dowey et in foro publico ogłosił у obwo-
łał у te publicatią, a loco publicationis re-
diens, iudicialiter zeznał. Która sprawa iest
do xiąg głównych trybunału wielkiego xię-
stwa Litewskiego zapisana.

ІІзт. книги Глава. Лптовск. Трибунала, за 1700 годъ,
ЛІ 329, л. 1153.
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долга Осипу Бржозовскому.

Boku pańskiego tysiącznego siedmset-
nego, mca Junii piątego dnia.

Przed nami sędziami głównymi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraźniejszy ty-
siączny siedmsetny obranemi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzieniu przypadła
sprawa imć pana Jozepha Brzozowskiego у
ieymć pani Marianny Szahanskiey 3 ozepho-
wey Brzozowskiey, małżonków, z niewier-
nemi żydami miasta i. k. mci Nowogródka
Boruchem Szmołowiczem, Szymonem To-
wiszowiczem,Chanonem Judkowiczem, Ley-
bą Cliaymowiczem, Abramem Moyżeszowi-
czem, Abramem Szymonowiczem, Symo-
nem Abramowiczem, Jakubem Nosowiczem,
Józefem Rubinowiczem у innemi slarsz}r-
mi caley synagogi, parafii у kahału mia-
sta szkoły Nowogrodzkiej, za pozwem przez
aktorów wyniesionym, mieniąc o to: iż po-
zwani żydzi, zostawszy picrwiey winni ża-
łobliwym aktorom od niemałego czasu na
dwa listy zapisy pewną summę, którym
zapisom ani anteccssorowie pozwanych ży-
dów, ani sami pozwani teraz nieoddali у
dość onym nieuczynili, o co żałobliwi ak-

torowie pozwanych żydów pozwali na role
przeszły tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie-
wiąty do Mińska na trybunał w-o x-a Litt-o
у tam dekret niestanny, z niemałym wska-
zem na pozwanych żydach Nowogrodzkich
у na całey synagodze onych otrzymali;
gdzie trybunał na pozwanych żydach tym
dekretem summy sześć tysięcy cztyrysta
dziewiędziesiąt złotych polskich wskazaw-
szy, onych na infamią wzdął, do wszelkich
urzędów na odprawę odesłał, iako dekret
w sobie wyraża. Tedy pozwani żydzi kahału
Nowogrodzkiego, nieprzypuszczaiąc za tym
dekretem na siebie wypadłym do ехеси-
cyi у paen dalszych, w roku tymże tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym msca
Juli dwudziestego czwartego dnia, zapisem
swoim przez ichmć panów urzędników
grodzkich Nowogrodzkich podpisanym у na
urzędzie przed ekonomem zcznanym pogo-
dzili żałobliwych za złt. tysiąc dziewięćset
piędziesiąt, monetą dobrą talarową, talar
rachuiąc po złotych sześciu, z użyczeniem
frysztu na raty cztyry do oddania summy,
a za nieoddaniem kożdey raty, stwierdza-
iąc pomieniony Miński trybunalski dekret,
ze wskazem у summą w nim wyrażoną у
w peny prawne płacenia szkód, nakładów
popadaiąc; iakoż gdy pierwsza rata odda-
nia żałobliwym pieniędzy złotych pięciuset
na święty Szczepan święta rzymskiego w
maiętności iaśnic wielmożnego imć xdza
biskupa Wileńskiego nazwaney Dombrow-
nic, w powiecie Lidzkim leżącey, w tym-
że roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie-
wiątym przypadła, tam pozwani niewierni
żydzi nie tylko podług zapisu swego sum-
my żałobliwym oddać nie chcieli у nicod-
dalL ale lckce sobie prawo pospolite po-
ważaiąc, zapis swoy naruszaiąc, _ na zaręki
w nim założone у na dekret z infamią na
się wypadły nic niedbaiąc, miasto oddania
tey summy, na pomicnionym terminie ocl-
powiedż у pochwalkę na zdrowie _ żałobli-
wych, iesliby mieli oney upominać się,
udziełali у tey summy nieoddali; zatymża-
luia.ee aktorowic nie tylko pomicnionych
pozwanych żydów, ale у cały kabał у sy-
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•nagogę onyeh Nowogrodzką do sądu na-
. szego na rok teraźniejszy tysiączny siedem-
setny do Wilnia, iako do zapisu onych у
do oddania według onego z zarękami sum-
my, do utwierdzienia dekretu Mińskiego,
ze wszytkim wskazem у procederem praw-
nym л nim wyrażonym, do nagrodzenia
szkód w tey sprawie, na złotych dwieście
podiętych у spendowanych, do wskazania
według tegoż dekretu, jako iuż infamisow
paen powtorney infamii у dalszych paen
prawnych przysądzienia у o inne pretensic
w pozwie obszerniey у dostateczniey wyra-
żone zapozwali. Do kórey sprawy na dniu
dwudziestym dziewiątym msca Maii anni
praesentiś, po wzięciu od niewiernych ży-
dów na ugodę, a za niedoysciem oney na
terminie niniejszym, wyż na dacie pisanym,
za przywołaniem przez ienerała stron do
prawa, od aktorów patron iehmć, za mocą
prawną sobie do tey sprawy daną, pan
Аірхашіег Hordzieiewski, mleczny Wileń-
ski, oczewislo stawał, a pozwani niewierni
żydzi synagogi Nowogrodzkiey, jako sami
przed nami sądem tło prawa * niestawali,
tak ani żadney wiadomości o niestaniu
swoim nam sądowi у stronie swey przc-
ciwney nieuczynili, zatym tenże wyż po-
mieniony aktorów patron podanego ocze-
wisto w ręce niewiernym pozwanym żydom,
tu w mieście Wilnie, na on czas będącym,
przez ienerała i. k. mci Piotra Adamowi-
cza pozwu, zeznaniem onego oczewisto
przed wielmożnym imć panem pisarzem
ziemskim Wileńskim у koła sądów naszych
uczynionym słusznie prawnie dowiodszy у
pilność troyga wołania na tym pozwie na-
pisane okazawszy у żałobę z niego o rzecz
wyż mianowaną, a szerzey w nim opisaną
przełożywszy, na dowód samey rzeczy pro-
dukował у czytał przed nami sądem de-
kret sądu głównego trybunalnego w roku
przeszłym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
dziewiątym,* msca Februarii dwudziestego
ósmego dnia, w Mińsku przez aktorów na
niewiernych pozwanych Nowogrodzkich ży-
dach oirzymany, którym dekretem sąd
•główny trybuna!ny, za niestaniem pozwa-

nych żydów przed sobą sądem, na upad w
rzeczy wzdawszy, sumy wszytkiego sześć
tysięcy cztyrysta dziewiędziesiąt złotych na
żydach у na wszelkich onych dobrach ak-
torom wskazał, samych według zapisów
na infamią wzdął. A dla uczynienia zasum-
mc exequty do należytych urzędów ode-
słał, iako dekret w sobie wyraża, za któ-
rym dekretem gdy aktorowie chcieli czy-
nić exequtią, tedy niewierni "żydzi Nowo-
grodzcy, niepozwalaiąc aktorom czynić exe-
([utiy lecz uspakaiaiąc żałobliwych aktorów,
dali od siebie list dobrowolny zapis na sum-
mę dziewięćset piędziesiąt zlt. z oddaniem
oney na czterech ratach, w zapisie wyra-
żonych. Który to dobrowolny zapis od ca-
łey synagogi у kahału Nowogrodzkiego ży-
dów żaluiącym aktorom, pod datą w nim
wyrażoną produkując, a wszytkie warunki,
wady о у obowiązki w nim wyrażone po-
dostatku wyczytawszy, a nieoddanie pierw-
szey raty summy na terminie у po termi-
nie w nim opisanym dowiodszy у forum
należyte przed nami sądem okazawszj-,
wzdania pozwanych niewiernych żydów, po-
nieważ do prawa niestawaią, w roku za-
witym na upad w rzeczy, a zatym według
prawa у żałoby pozewney tego zapisu do-
browolnego, iako słusznego у prawnego
na wyż pomienioną summę aktorom dane-
go, wespół z dekretem sądu głównego try-
bunalnego w .Mińsku przez aktorów na po-
zwanych żydach otrzymanym, z infamią у
ze wskazem w nim wyrażonym, utwierdzie-
nia trzech rat w zapisie wyrażonych, nie-
słusznie napisanych, skasowania, summy tym
dekretem sądu głównego trybunał nego
wskazaiiey sześciu tysięcy czterechset dzie-
więdziesiąt zlt., tudziesz pndzy gotowych
według listu obżalowanyeh żydów dobro-
wolnego zapisu, pierwszey raty na termi-
nie w tym zapisie założonym nieoddancy,
tedy wszytkiey summy za wśzytkic cztyry
raty należącey у na ten zapis winney, z
zarękami trzech tysięcy dziewięciuset zło-
tych polskich, za udzielana, odpowiedź у
pochwalkę winy pochwalkowey piąciudzie-
siąt kop gr. litewskich, za szkody na pra-
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wo spendowane у łożone, według żałoby
dwieście złotych, z kopami wpisnego у pa-
miętnego у za lucra należącemi na nie-
wiernych pozwanych wszytkiey synagogi у
kahału Nowogrodzkiego żydach у na wszel-
kich dobrach ich leżących, ruchomych,
summach pieniężnych, gdziekolwiek będą-
cych, domach, handlach, towarach, kamie-
nicach, zastawach у na szkole Nowogrodz-
kiey, z wolnym onych pieczętowaniem, sa-
mych pozwanych żydów, gdziekolwiek spod-
kawszy na kożdym mieyscn, na drodze у
kożdym sądem у urzędem do więzienia
braniem, domów, krom zapieczętowaniem,
a samych pozwanych niewiernych żydów
całey synagogi kanału, szkoły у parafiey
Nowogrodzkiey, iako iuż infamisow, na
garło у na łapanie osądzonych у za udzie-
laną, pochwałkę na powtórną infamią, na
łapanie у na garło żałującym aktorom
wskazania у ex nunc, podług prawa coae-
ąuationis iurium, za infamisow uznania у
dla publikacy ienerała sądowego przyda-
nia, wywołać у publikować nakazania. A
dla uczynienia za summę wyż pomienioną
na wszelkich dobrach, gdziekolwiek będą-
cych, domach, kromach, у szkole niewier-
nych żydów Nowogrodzkich skuteczney,
a nieodwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne
ni odkogo bronienie, nieprzyimuiąc ceduł,
mota nobiiitatc, odprawy у nad samemi
osobami prawney za ppścignieniem exequ-
tii do urzędów ziemskich lub grodzkich
wdzlwa Nowogródzkiego у innych wszel-
kich, którego sobie strona użyć zechce, z
założeniem na sprzeciwnych dalszych paen
prawnych odesłania u nas sądu prosił у
domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie imć pana Jozepha Brzozowskiego у
pani małżonki imsci z niewiernemi żydami
JBoruchem Szmoiłowiczem, Szymonem Fa-
wiszewiczem, Chanonem Jodkowiczem,Ley-
bą Chaymowiczem, Abramem Moyżeszo-
wiczem, Abramem Szymanowiczem, Symo-
nem Abramowiczem, Jakubem Nosowi-
czem, Jozephem Rubinowiczem у innemi
starszymi całey synagogi, parafii у kahału
miasta żydami szkoły Nowogrodzkiey, za

pozwem przez aktorów o rzecz wyż mia-
nowaną wyniesionym, bacząc to, iż (jbża-
łowani żydzi Nowogrodzcy, będąc tu przed
nas sąd do Wiinia zapozwanymi, przed na-
mi sądem za pokilkakrotnym ieneralskim
przywoływaniem niestawałi do prawa, prze-
to my sąd onych, iako prawu nieposłusz-
nych w roku zawitym na upad w rzeczy
wzdaiemy, a zatym według prawa, żałoby
pozowney у domawiania strony powodowey
patrona zapis, dobrowolny niewiernych ży-
dów aktorom na summę tysiąc dziewięćset
piędziesiąt złotych, pod datą w nim wyra-
żonym, we wszytkich punktach у paragra-
fach, wespół z dekretem sądu głównego
trybunalnego, w trybunale Mińskim w ro-
ku przeszłym tysiąc sześćset dziewięćdzie-
siąt dziewiątym przez załuiącycli aktorów
na obżałowanych niewiernych synagogi No-
wogrodzkiey żydach otrzymanym, ze wska-
zem w nim wyrażonym, z infamią у ze
wszytkim procederem prawnym nienaru-
szenie przy mocy zachowuiemy у utwier-
dzam}̂ , raty oddania pieniędzy w zapisie
trzy niesłusznie napisane kassuiemy, przy-
tym summy tym dekretem wskazaney у
przysądzoney sześć tysięcy cztyrysta dzie-
więdziesiąt złotych, tudziesz osobliwie sum-
my na list dobrowolny zapis nieoddaney
pierwszey raty, na terminie w tym zapisie
pomienionyin, tedy wszytldey summy AV
iedno zniosszy, z zarękami trzy tysiące dzie-
więćset złotych, za udziełaną odpowiedź у
pochwałkę winy pochwałkowey piędziesiąt
kop gr. litewskich, za szkody, nakłady na
prawo spendowane у łożone, według żało-
by dwieście złotych polskich, a z wpis-
nym у pamiętnym у za lucra zapłaconym,
wszytkiego summą dziesięć tysięcy sedmset
dwadziescic pięć złotych polskich na nie-
wiernych żydach synagogi у szkoły Nowo-
grodzkiey у na wszelkich dobrach onych
leżących, ruchomych, summach pienięż-
nych, gdzie у u kogokolwiek będących,
domach, kromach, kamienicach, handlach,
towarach, zastawach, na szkole Nowogrodz-
kiey, z wolnym oney pieczętowaniem, sa-
mych żydów za poścignienicm, gdzickol-
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л іек, w drodze, w gościnie у pod koż-
dym sądem у urzędem, do więzienia bra-
niem, a samych pozwanych niewiernych
żydów Borucha Szmoiłowicza, Szymona
Fawiszewicza, Chanona Judkowicza. Ley-
bę Chaymowicza, Abrama Moyżeszowicza,
Abrama Szymonowicza, Symona Abramo-
л ісга, Jakuba Nosowicza, Jozepha Rubi-
nowicza у innych starszych caley synago-
gi у kahalu szkoły Nowogrodzkiey* iako
iuż infamissow, na garło у na łapanie
osądzonych у za udzielaną pochwałkę na
powtórną miamią,na łapanie у na garło ża-
łuiącemu imć panu Jozephowi Brzozow-
skiemu у pani małżonce imci wskazuiemy
у ex nunc, podług prawa coaequationis iu-
rium, za infamissow uznawszy, dla publiko-
wania oney iencrala sądowego przydaiemy,
wywołać у publikować nakazuiemy; a dla
uczynienia za summę wyż pomienioną, tym
dekretem sądu naszego wskazaną, na wszel-
kich dobrach niewiernych pozwanych ży-
dów synagogi Nowogrodzkiej' leżących, ru-
chomych, sumach pieniężnych, gdziekol-
wiek na zastawach, handlach, domach, kro-
mach, kamienicach, skuteczney, mocney, a
nieodwloczney, niepglądaiąc się na żadne
ni odkogo bronienie у nieprzyimiiiąc ceduł,
mota nobilitate, odprawy у nad osobami
onycli prawney za poścignieniem ехеспіііу
do urzędów ziemskich lub grodzkich woic-
wodztwa Nowogrodzkiego у innych wszel-
kich, pod ktoremi dobra pozwanych żydów
okażą., a którego sobie strona użyć zechce,
założywszy tak na urząd nieposłuszny, iako
у na stronę paeny prawne, odsyłamy. A gdy
dzień czternasty miesiąca Jimii anni prae-
sentis dla publikowania mianowaney infa-
mii od nas sądu złożony przypadł, tedy
ienerał, ustawicznie sądów naszych pilnuią-
cy Piotr Zynza, dość czyniąc prawu po-
spolitemu у dekretowi naszemu, pomicnio-
nych niewiernych starszych żydów szkoły
synagogi miasta Nowogrodzkiego у wsyt-
kich żydów teyże szkoły, za infamissow na
garło у na łapanie osądzonych, w izbie są-
dowcy, et in loro publico obwołał у oglo-
•s" У te publicatią swoią, a loco publicati-

onis rediens, iudicialiter zeznał. Która
sprawa do ksiąg głównych trybunału wiel-
kiego xięstw Litewskiego iest wpisana,

Изъ книги Главн. Лпі. Трибун, за 1700 годъ, Л» 329,
л. 1394,

100—1700 г. Іюня 5.

Трибунальний декретъ, присуждающій стар-
ш'инъ Жомойтской синагоги къ инфаміи и

уплат Ивану Петровичу долгу и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego miesiąca Junii
piątego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w wielkim xięstwic Litewskim z wo-
iewodztw, ziem у powiatów na rok teraz-
nicyszy tysiąc siedmsetny obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzieniu przy-
padła sprawa imsći pana Jana Piotrowicza
—skarbnika xiestwa Żinuydzkiego у pani
małżonki imści ieymci pani Halszki Boku-
nowny Janowey. Piotrowiczowey—skarbni-
kowey xięstwa Żmudzkiego, z niewierne-
mi żydami starszemi synagogi szkoły xię-
stwa Żmudzkiego: Leybo Jlewiczem—szko-
ły Kieydanskiey, Jozephem Jakubowiczem
—szkoły Rosienskiey, Jzraelem Jrszewi-
czem—szkoły Kielmenskiey, Jakubem Jo-
welowiczem—szkoły Płungianskiey, lloj-
żeszem Dawidowiczem—szkoły Nowomie-
skiey, J\Ioyżeszem J anusowiczem—szkoły
Jurborzkiey у wszyslkiemi żydami w xię-
stwie Żmuydzkim mieszkaiącemi, za po-
zwem przez aktora wyniesionym, mieniąc
o nieoddanie у niezapłacenie przez obżało-
wanych na dwa zapisy aktorom winney
summy, na ieden tysiąca dwochset ośmiu-
dziesiąt trzech talarów bitych, tynfow dwuch,
a na drugi dwochset trzydziestu trzech ta-
lerow bitych у dwóch tynfow, tak na ter-
minach, iako у po terminach iednemu w
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt trzecim
w dzień kwietney niedzeli, drugiemu w
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt czwar-
tym także w dzień kwietney niedzieli przy-



padaiących świąt rzymskich, opisawszy się
temi zapisami we dworze у maiętności ża-
łuiących aktorów nazwaney Podnbisie, w
xięstwie Żmuydzkim, w powiecie Kroskim,
oddać у wyliczyć, a potym przepomniawszy
tych opisów swoich, iako na przypadłym
pierwszym terminie, tak też у kilka pomi-
nowszy, do tego czasu nieoddaią у oddać
niechcą, zapisom swoim sprzeciwiała się,
żałujących do szkód у strat niemałych przy-
wodząc, przeto według opisów w winę in-
famiey, w troiakie zaręki sowitości popadli,
do których wskazania, o szkody, nakłady у
winy prawne у inne praetensie, w pozwie
wyniesionym wyrażone, actores zapozwali.
Na terminie tedy ninieyszym, wyżey na
dacie specifikowanym, za przywołaniem
przez- ienerała stron do prawa, od aktorów
patron ichni pan Stephan Frąckiewicz, za
mocą prawną sobie daną do tey sprawy
oczewisto do rosprawy prawney stawał, a
pozwani niewierni żydzi, iako sami przed
nami do prawa nicstawali, tak ani żadney
wiadomości o niestaniu swoim nam sądo-
wi у stronie swey przeciwney nieuczynili,
zatym tenże strony powodowey patron, po-
wtorzywszy propozycyą pozwu pryncypa-
łów swoich, niżey inserowaną, podania nie-
wiernym żydom wszytkim w mieście Kiey-
danach. w xięstwie Żmuydzkim leżącym
oczewisto w ręce w samym rynku przez
ienerała i. k. mci Stanisława Ragunca po-
zwu zeznaniem iego oczewistym u xiąg
grodzki cli xięstwa Żmuydzkiego uczynio-
nym у extraktein z tych xiąg pod datą
teraźniejszego roku tysiącznego siedmset-
nego, miesiąca Maia piątego dnia wydanym,
słusznie prawnie dowiodszy у pilność troy-
ga wołania strony swey na tym pozwie
napisaną okazawszy, na dowód samey rze-
czy pokładał у czytał przed nami sądem dwa
obligacyine zapisy: ieden w dacie roku ty-
siąc sześćset dziewięćdziesiąt trzeciego, a
drugi w roku tysiąc sześćset dziewię-
dziesiąt wtorym od ohżałowanych nie-
wiernych żydów żałobliwym aktorom dane,
z których to obligacyinych zaj)isow wszyt-
kio obowiązki у warunki prawne doztaic-

cznie przeczytawszy у nieuczynienia onym
dość samemiż temi listami dobrowolnemi
nieoswobodzonemi zapisami dowiodszy, oraz
у to, że obżałowane osoby temiż listami,
zapisami, za niedość onym uczynienie ad
primam instantiam na infamią wzdąć się
opisali у pozwolili, pokazawszy у dowiodszy
forum przed nami sądem, pozwanych nie-
wiernych wszystkich żydów, iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad
w rzeczy wzdania, a zatym zapisów obli-
gacyinych, datami w nich wyrażonych, iako
słusznych у prawnych we wszystkich punk-
tach utwierdzenia, troiakich zarąk z samą
kapitalną summę, tudzież za expensa praw-
ne w tey sprawie erogowane, trzechset złt.
na wszelkich dobrach pozwanych żydów
leżących, ruchomych, summach pieniężnych,
towarach, handlach, spławach, gdziekol-
wiek będących, z wolnym aresztowaniem
onych, nakoniec yigore tychże zapisów na
infamia, wskazania у ienerała sądowego
dla publikowania tey infamiy ex nunc przy-
dania, a za summę wskazaną, dla uczynie-
nia nieodwłoczney odprawy na dobrach у
osobach pozwanych żydów do urzędów
ziemskiego, lub grodzkiego xięstwa Żmuy-
dskiego у innych tych woiewodztw у po-
wiatów, pod któremi się dobra у osoby nie-
wiernych żydów wyżey przerzeczonych oka-
żą, a którego strona zażyć zechce, odesła-
nia u nas sądu prosił у domawiał się. A
tak my sąd w tey sprawie imści pąnaJa-
na_ Piotrowicza—skarbnika xięstwa Żmud-
skiego у pani malżąki iegomości icymosci
paniey Anny Halszki Bokumowny, Jano-
wey Piotrowiczowey, skarbiiikowey xięstwa
Zmudzkiego z niewiernemi żydami star-
szemi synagogi szkoły xięstwa Zmudskiego
Leybą Jllewiczem—szkoły Kieydanskiey,.
Józefem Jakubowiczem — szkoły Kosipn-
skiey, Jzraelemllirszewiczem—szkoły Kiel-
mienskiey, Jakubem Jowelowiczem—szko-
ły Płungianskiey, Mojżeszem Dawidowi-
czem—szkoły Nowomicyskiey, Moyżcszcm.
Janusowiczem — szkoły .lurbo.rskiey у
wszystkieini żydami w xięstwic Zmudskim
mieszkaiącemi, bacząc to, iż będąc, nie-
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wierni żydzi o rzecz w pozwie wyrażoną
pozwanemi, za pokilkakrotnym z nakazu
naszego ieneralskim przywoływaniem przed
namido prawa niestawali, przeto my sąd
onych, iako prawu nieposłusznych, w roku
zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy, a
zatym według prawa żałoby у domawiania
się patrona strony powodowey dwa zapisy
obligacyine od niewiernych żydów starszych
kahału xięstwa Żmuydzkiego żałobliwym
aktorom dane: ieden na tysiąc dwieście
ośmidziesiąt trzy talery bite у "dwa tynfy,
w dacie roku tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt trzeciego, miesiąca Marca dziesiątego
dnia, a drugi na dwieście trzydzieście trzy
talery bite у dwa tynfy w dacie roku ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt wtorego, msca
Februarii dwudziestego dziewiątego dnia,
iako słuszne у prawne przy mocy zacho-
л иіету у utwierdzamy, a za niedość uczy-
nienie onym w nieoddaniu na terminie
summy, według tychże dobrowolnych opi-
sów, z troiakiemi zarękami samey kapital-
ney summy trzydzieście sześć tysięcy у
cztyrysta tynfow, za expensa prawne w tey
sprawie errogowane, trzysta złotych, wszyst-
kiego summą z wpisnym у pamiętnym, cum
lucris nam danym, trzydzieście sześć tysię-
cy siedmset у dziesięć złotych talarami bi-
temi, rachuiąc kożdy talar po złotych sześciu
na pozwanych niewiernych żydach у wszyst-
kich dobrach onych leżących, ruchomych,
summach pieniężnych, handlach, towarach,
z wolnym aresztowaniem wszędy onych, do-
mach, kromach, zastawach, gdziekolwiek
będących, a samych przerzedzonych nie-
wiernycl^ żydów, starszych synagogi xięstwa
Żmuydzkiego ' Leybe Ліед ісга — szkoły
Kieydanskiey, Jozepha Jakubowicza—szko-
ły Iiosienskicy, Jzraela Hirszewicza—szko-
ły Kielmenskiey, Jakuba Jowelowicza—szko-
ły Plungianskiey, Moyzesza Dawidowicza—
szkoły Ńowomieyskicy, Moyżesza Januso-
wicza—szkoły Jurborskiey у wszytkich ży-
dów w xięstwie Żmuydzkim mieszkaiących,
według dobrowolnych obligacyinych zapi-
sów у obowiązków, w nim założonych, na
uilamią żałóbliwym aktorom wskazuiemy у

ex nunc, według prawa coaeąuationis iuri-
um xięstwa Litewskiego z koroną Polską,
za iniamissow liznąwszy, dla publikowania
tey infamiey ienerała sądów naszych pil-
nuiącego przydaiemy, a na uczynienie mo-
cney у nieodwłoczney odprawy na wszel-
kich dobrach pozwanych niewiernych ży-
dów leżących, ruchomych, summacłi pienię-
żnych, gdziekolwiek będących, towarach,
handlach, szkołach у samych t3rchże _ po-
zwanych osobach do urzędu ziemskiego
lub grodzkiego xięstwa Żmuydzkiego у
tych powiatów, pod któremi się dobra po-
zwanych niewiernych żydów okażą у oso-
by poscignione być mogą, a którego stro-
na z urzędu do tey ехекисуі użyć zechce,
założywszy na sprzeciwionych temu dekre-
towi naszemu dalsze pacny prawne, odsy-
łamy. A gdy dzień dziewiąty miesiąca Junii
dla publikowania tey infamiey przypadł,
tedy ienerał Piotr Zynza sądów naszych
pilnuiący, dość czyniąc prawu pospolitemu
у dekretowi naszemu, niewiernych żydów,
starszych synagogi xięstwa Żmuydzkiego:
Leybe Jllewicza—szkoły Kieydanskiey, Jo-
zepha Jakubowicza — szkoły Eosiensldey,
Jzraela Hirszewicza—szkoły Kielmenskiey,
Jakuba Jowelowicza—szkoły Płungianskiey,
Moyżesza Dawidowicza—szkoły Nowomiey-
skiey, Moyżesza Hanusowicza—szkoły Jur-
borskiey у wszytkich żydów w xięstwie
Żmuydzkim mieszkaiących za infamissow
w izbie sądowey et inforo pubłico obwołał,
ogłosił у te publikaciją, a loco publicationis
rediens, iudicialiter zeznał. Która sprawa
do xiąg głównych trybunalnych iest zapisana.

Изъ Kiiiiru Гласи. Лпт. Трибунала, за 1700 г., Л5 320,
л. 1393.

Ш 151.-1700 г. Іюня 12.
Трибунальный денре7ъ, присуждающій стар-
шинъ Виленской синагоги и весь виленскій
еврейскій кагалъ къ инфаши, смертной казни
и уплат Екатерин Щигельской долгу и пени.

Roku tysiącznego siedmsetnego, msca
Junii dwanastcgo dnia.

Przed nami sędziami głównemi na
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trybunał w wielkim xięztwie Litew-
skim, z woiewodztw, ziem у powiatów
na rok teraznieyszy tysiączny siedmsetny
obranymi, gdy z porządku regestrowego
ku sądzeniu przypadła sprawa ieymsci pan-
ny Katarzyny Szczygelskiey z niewiernemi
Peysachem Moyżeszowiczem, Józefem у
Jzraelem Markowiczami, Aronem Aszoro-
wiczem, Dawidem Litmanowiczem—żyda-
mi starszymi synagogi Wilenskiey у całym
kanałem. Wileńskim, za zakazem przed sąd
nasz od aktorki wyniesionym oto, iż obża-
łowani niewierni wyż mianowani żydzi starsi
imieniem całego kahału Wileńskiego za
iedno opisawszy się, w roku tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt szóstym, w dzień świę-
tych trzech królów święta rzymskiego, we-
dług nowego kalendarza, wzięli у pożyczyli,
spoinie rękoma swemi odliczyli gotowcy
rękodayney summy pieniędzy talarami bi-
temi, rachuiąc każdy talar po złotych sze-
ściu у groszy piętnastu, złotych pięćset u
ieymości panny Katarzyny Szczygielskiey
tu w mieście na tenczas w Wilnie w kla-
sztorze u wielebnych ichmw panien Ber-
nardynek mieszkaiącey, którą to summę
złotych pięćset talarami bitemi wziętą у po-
życzoną, z kwotą od tey summy przycho-
dzącą у postąpioną złotych piędziesiąt speł-
na, a nie ratami, w roku tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt siódmym, w dzień świętych
Trzech Królów takowegoż święta rzymskie-
go przypadającego, przy xięgach grodzkich
Wileńskich ieymć pannie Szczygielskiey
lub też komukolwiek ten oblig maiącemu
oddać у wyliczyć nieoddali у oddać nie
chcą, przez co w zaręki w tym liście ob-
ligacynym zapisie od obżałowanych niewier-
nych wysz mianowanych żydów ieymsci p.
Szczygielskiey danym założone popadli, za-
tym tak o samą kapitalną, na ten oblig
winną summę, do zapłacenia quoty przez
trzy lata niedawancy, iako też у о zaręki
do wskazania paenam infamiae według te-
goż opisu, od obżałowanych żałuiącey ak-
torce danego do nagrodzenia szkód, nakła-
dów prawnych у o inne praelensie, w ża-
łobie mianowane, żałuiąca aktorka zapozwa-

ła. Na terminie tedy ninieyszym, wysz na.
dacie pisanym, za przywołaniem рггег: ie-
nerała stron do prawa, od aktorki umoco-
wany im. za mocą prawną sobie do tey
sprawy daną у ustnie zleconą p. Jan Fie-
dorowicz oczewisto ku rozprawie prawney
stawał, a obżałowani niewierni żydzi—starsi
kahału Wileńskiego, iako się sami przed
nami do prawa niestanowili, tak ani żadney
wiadomości nam sądowi у stronie swey
przeciwney o mestaniu swoim nieuczyniłi.
Zatym wysz rzeczony aktorki patron poda-
nego oczewisto w ręce obżałowanym nie-
wiernym żydom—starszym kahału Ateń-
skiego, tu w Wilnie i. kr. mści mieście
przez ienerała i. k. mści Piotra Zynzę za-
kazu, zeznaniem onego oczewistym przed
wielmożnym imscią panem pisarzem ziem-
skim Wileńskim у koła sądów naszych
uczynionym, słusznie, prawnie dowiodszy
у żałobą z onego o rzecz wysz wyrażoną
przełożywszy, na dowód samey rzeczy po-
kładał у czytał przed nami sądem list do-
browolny obligacyiny zapis od obżałowa-
nych żydów starszych у kahału Wileńskiego
całego, na rękodayną sumę pieniędzy, to
iest, pięćset złotych polskich w roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt szóstym, msca Ja-
nuarii czwartego dnia, żałuiącey ieymsci pa-
nicy Katharzynie Szczygielskiey, z termi-
nem oddania tey summy dany, którego to
listu, dobrowolnego, obligacynego zapisu
wszytkic obowiązki у warunki prawne do-
statecznie wyczytawszy у forum tey spra-
wie u sądu naszego dowiodszy, wzdania
pozwanych obżałoAvanych niewiernych wysz-
mianowanycli żydów starszych synagogi
Wiłenskiey у całego kahału Wileńskiego,
iako prawu nieposłusznych, w roku zawi-
tym na upatl w rzeczy, a zatym samey uie-
oddaney na ten list dobrowolny obligacyny
zapis winno ostałcy iscizny, z zaręką w
tym zapisie założoną, tysiąca złotych pol-
skich, osobliwie za prowizią od tey _ sum-
my przychodzącą у za ex pensa, ію ікт w
tey sprawie z okażyyi obżałowanych ży-
dów starszych synagogi Wilenskcy ponie-
sione, trzechset złotych polskich na pozwą-
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nych obżałowanych żydach przerzeczonych,
samych osobach у dobrach onych leżących,
ruchomych, summaeh pieniężnych, dobyt-
kach, towarach, kromach у handlach onych,
gdziekolwiek у u kogokolwiek będących
z wolnym onych gdziekolwiek potrafiwszy
у spotkawszy, według dobrowolnego onych
opisu, łapaniem, aresztowaniem przyparę-
czeniem, a samych przerzeczonych obżało-
wanycli osób, Peysacha Moyżeszowicza, Jó-
zefa у Jzraela Markowiczow, Arona Aszo-
rowicza у Dawida Litmanowicza—żydów
starszych synagogi Wilenskiey у całego
kahału Wileńskiego, według prawa у do-
browolnego opisu, od samych żałuiącey ak-
torce danego, na infamią, na garło у na
łapanie żałuiącey aktorce wskazania, onych-
że ex пине, według prawa coaeąuationis
iurium, za infamissow uznania у dla pu-
blikowania tey infamyi ienerała sądowego
przydania, wywołać у proklamować naka-
zania, a do uczynienia skuteczney, a nie-
odwłoczney na wszelkich dobrach, towarach,
handlach у kromach, także dobytkach onych,
summach pieniężnych, gdzie у u kogokol-
wiek będących, wysz rzeczonych żydów
starszych' kahału Wileńskiego za wskazaną
tym dekretem naszym summę executy, do
urzędów ziemskiego, lub grodzkiego Wi-
leńskich у innych wszelkich tych woie-
wodzlw у powiatów, pod któremi dobra
obżałowanycli osób być się okażą у sami
poścignieni będą у 'którego strona użyć
sobie zechce, z założeniem na sprzeciw-
nych temu dekretowi naszemu у urząd
nieposłusznych paen prawnych odesłania,
u nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sad w tey' sprawie ieymści panny Ka-
tharamy Szczygielskiey z niewiernemi ży-
dami Peysachem Moyżeszowiczem, Joze-
phem у Jzraelem Markowiczami, Aronem
Aszorowiczem у Dawidem Litmanowiczem
—starszymi synagogi Wilenskiey у całym
kahałem Wileńskim, za zakazem, o rzecz
w narratywie wyrażoną, tu przed nasz sąd
wyniesionym, bacząc to, iż obżałowani
przerzeczeni żydzi—starsi kahału Wileń-
skiego, będąc o to do sondu naszego zaka-

zanymi, pozwanymi, przed nami do prawa
niestawali у niktórey wiadomości nam
sądowi у stronie swey przeciwney o nie-
staniu swoim nieuczynili, przeto my sąd
przerzeczonych obżałowanycli żydów—star-
szych synagogi Wilenskiey у cały kabał
Wileński, iako prawu nieposłusznych w
roku zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy,
a zatym według prawa у listu dobrowol-
nego obligaeynego zapisu samey nieodda-
ney na ten list zapis winno ostaley iścizny,
z sowitoscią у zaręką w zapisie wyrażoną,
tysiąc złotych polskich, osobliwie za pro-
wizią od summy za lat trzy przychodzącą,
postompioną у koszty noviter spendowane
trzysta złotych polskich, a z wpisnym у pa-
miętnym nam sądowi danym et cum luc-
ris, wszytkiego summą tysiąc trzysta у dzie-
sięć złotych polskich na obżałowanycli nie-
wiernych Peysaclm Moyżeszowiczu, Jozephu
у Jzraclu Markowiczach, Aronie Aszoro-
wiczu у Dawidzie Liimanowiczu—żydach
starszych synagogi Wilenskiey. у całym.ka-
bale Wileńskim, у wszelkich dobrach onych
leżących, ruchomych, summach pieniężnych
towarach, handlach, kromach у dobyt-
kach, z wolnym według ich opisu, gdzie
potrafiwszy łapaniem, aresztowaniem у przy-
paręczeniem, a samych przerzeczonych оЬ-
żałowanycli niewiernych Peysacha Moyże-
szowicza, Jozepha у Jzraela Markowiczow,
Arona Aszorowicza у Dawida Litmanowi-
cza—żydów starszych synagogi Wilenskiey
у cały kahał Wileński, według prawa у do-
browolnego zapisu żałuiącey ieymści paniey
Katharzynie Szczygielskiey na infamią, na
gardło, na łapanie wskazuiemy, onych że
ex nunc, według prawa coaeąuationis iuri-
um, za infamissow uznawamy, у dla pu-
blikowania tey infamiey icnerala sądowego
przydaiemy, wywołać у publikować naka-
zuiemy. a do uczynienia skuteczney,a nie-
odwloczncy na wszelkich dobrach ' obżało-
wanycli niewiernych żydów—starszych sy-
nagogi Wilenskiey у całego kahału Wileń-
skiego, za wskazaną tym dekretem naszym
summę oxecuty, do urzędów ziemskiego
lub grodzkiego Wileńskich у innych wszel-
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kich tych woiewodztw у powiatów, pod
ktoremi się dobra leżące, ruchome, sum-
my pieniężne, towary, handle у dobytki
obżałowanych osób być okażą, у sami po-
ścigmeni być mogą, a którego, sobie strona
do tey sprawy zażyć zechce, założywszy na
śprzeciwnych temu dekretowi naszemu у
urząd nieposłuszny paeny prawne, odsyła-
my. A gdy dzień czternasty miesiąca te-
goż Jurni roku teraznieyszego przypadł, te-
dy ienerał sądów naszych pilnuiący Piotr
Zynza dosyć czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, z nakazu naszego w
izbie sądowey et in foro publico, przybyt-
ności у obecności wielu stanów różney
condycyi ludzi, pomienionych niewiernych
Peysacha Moyżeszowicza, Jozepha у Jzra-
eła Markowiczow, Arona Aszerowicza у
Dawida Litmanowicza—żydów starszych
synagogi Wileńskiej у cały kalmł Wileń-
ski, za infamissow obwołał, ogłosił, publi-
kował у każdemu do wiadomości doniósł
у podał у tę swoią publicatią, a loco pu-
blikationis rediens, iudicialiter zeznał. Któ-
ra sprawa do xiąg głównych trybunalnych
iest zapisana.

Изъ і:ііі!пі Глави. Лит. Трибунала, за 1700 годъ,
Л» 320. л. 1502.

№ 152—1700 г. Іюня 18.
Трибунальний декретъ, присукідающій стар-
шинъ Кейданской синагоги, нъ инфаміи. нъ
смертной казни и уплат ога Петрусевичу

долга и пени.

Roku pańskiego tysiąc siedmsetnego,
miesiąca Jurni szesnastego dnia.

Przed nami siędziami głównemi na try-
bunał w wielk. x-wie Lit. z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny obranemi, gdy z porządku rc-
gestrowego ku sądzeniu prypadla sprawa
imścipanaThomaszaPetrussewicza—skarb-
nika Slarodubowskicgo у ioymści paniey
Konstancycy Somorokowny Thoinaszowey

Petrussewiczowey — skarbnikowey Staro-
dubowskiey — małżonków, z niewiernymi
żydami Lewkiem у Jozephem lllewiczami,
Łazarowiczem, Izakiem Aronowiczem, Ab-
ramowiczem, Ńeysakowiczem, Izraelem Jo^
zephowiczem Judkiewiczem, Natanowiczem,
Izakowiczem у innemi wszystkiemi star-
szymi synagog у kahalu Kieydanskiego
za ])ozwem przez aktorów wyniesionym, mie-
niąc o to, iż pozwani żydzi iawnie się sprze-
ciwiaiąc prawu pospolitemu, constituciom
seymow^ym у dekretowi sądu głównego
trybunalnego, w roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt dziewiątym, miesiąca Marca
iedynastego dnia, ze wskazein na banicią
wieczną w Mińsku ferowanemu, gdy imść
pan Samuel Berk—sędzia grodzki Upit-
ski, ordinariu via iuris, praemissa innotes-
centia, za summę pomienionym dekretem,
wskazaną, do dóbr obżałowanych у szkoły
alias bożnicy w mieście Kieydanach będą-
cey, to iest za summę pięćdziesiąt dwa ty-
siące dwieście cztyrdzieście złotych pol-
skich na odprawę ziechał, tedy ciż pozwa-
ni żydzi, nie pomniąc na paeny w dekrecie
pomienionym założone, przez cedułę na
piśmie podaną odprawy czynić bronili у
nie postąpili, summy wskazaney nie oddali,
przez co in paenam infamiae et colli po-
padli, zaczyni do utwierdzenia zaszłych de-
kretów bannicyi у wszystkiego w tey spra-
wie uroszczonego procederu prawnego, do
wskazania winy, infamiey у dalszych paen,
do _ nagrodzenia szkód, nakładów prawnych
świeżo w tey sprawie łożonych у о inne
praetensie w pozwie eo nomine wyniesio-
nym dostateczniey wyrażone. Na terminie
tedy ninieyszym wyżey na dacie pisanym,
to iest, na dniu szesnastym, msca Junij
roku teraznieyszego, za przywołaniem przez
icnerała stron do prawa, od aktorów pat-
ron iclimościow, za mocą. prawną sobie do
tey sprawy daną, pan Jakub Ozcrniewski
—horodniczy Upitski, ku oczewistey roz-
prawie stawał, a ])ozwani żydzi iako sami
do prawa nie stawali, tak ani żadney wia-
domości nam sądowi i stronie swej prze-
ciwnoy o nieslaniu swym nie uczynili. Za-
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tym tenże aktora patron podanego oezewisto
w ręce niewiernym żydom, starszym Kiey-
danskiey synagogi, w mieście Kieydanach
z bożnicy swoiey idącym przez iencrała
Krzysztofa Kuszłeykę pozwu, zeznaniem re-
laeyey iego przy .xięgach grodzkich Upit-
skich uczynionym у ехггакіет z nich wy-
iętym słusznie, prawnie dowiodszy у pil-
ność iroyga wołania na tym pozwie, napi-
saną okazawszy, żałobę oraz z niego rationc
superius praemissorum przełożywszy, na
dowód samey rzeczy czytał у praesentował
lisi, obligacyny zapis od pomienionych ży-
dów na siinimę w nim wyrażoną aktorom
dany, processa, przy tym- względem nie
dość uczynienia temu zapisowi у dekreia,
a mianowicie poślednieyszy trybunalski,
pod data. roku tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt dziewiątego, miesiąca .Marca iedynaste-
go dnia, w Mińsku, z aktoratu imści pana
Thomasza Petrusewieza, skarbnika Starodu-
bowskiego у samey ieymości ferowany;
którym dekretem sąd główny trybunalny
piędziesiąt dwa tysiące dwieście eztyrdzie-
scic złotych polskich na pomionionych nie-
wiernych żydach, na całym kahale у na
wszystkich dobrach, a same osoby na ba-
nicią wieczną imści panu Petrusewiczowi—
skarbnikowi Siarodubowskiemu, wskazaw-
szy, na odprawę za summę wskazaną do
urzędów ziemskiego у grodzkiego powiatu
Upitskiego odesłał. A gdy urząd grodzki
Upiiski za tym dekretem у za listem do
siebie ordinaria via iuris, praemissa innotc-
scentia,_ na ехекисіа. ziechał, tedy niewier-
ni żydzi, starsi synagogi Kieydanskiey, od-
prawy czynić przez cedułę podaną bronili
у nie dopuścili, przez co iawnie pomienio-
nemu dekretowi trybunalskiemu sprzeci-
wili się, które to sprzeciwieństwo listem
poiezdczym, urzędowym okazawszy, wzdania
pozwanych żydów, iako prawu nieposłusz-
nych, w roku zawitym na upad w samey
rzeczy, a zatym dekretu pomienionego try-
bunalskiego z wskazami w nim wyrażone-
mu у całym procederem w iey sprawie
iiroszczonym utwierdzenia, sunnny tym że
<«!Kreto.m trybunalskim wskazaney pięciu-

dziesiąt dwóch tysięcy dwuchset czterdzie-
stu złotych polskich, za szkody, nakłady
prawne, świeżo w tey sprawie łożone, pię-
ciuset złotych polskich na niewiernych ży-
dach Lewku у Józefie Iilewiczach, Łazaro-
wiczu, Izakowiczu, Aronowiczu, Abramo-
w-iczu i innych wyżey wspomnionyeL na ca-
łey ich synagodze у szkole Kieydanskiey,
na ich dobrach wszelkich, domach, kromach,
towarach, handlach, szynkach, summach
pieniężnych gdziekolwiek będących, z wol-
nym aresztowaniem у zabieraniem onych,
a samych osób na infamia., na gardło у na
łapanie imści panu Thpmaszowi Petrussc-
wiczowi — skarbnikowi Starodubowskienm
у samey ieymości wskazania, a iako dla
publikowania і су infamiey ienerała sądo-
wego przydania, tak na odprawę za summę
wskazana, do urzędów ziemskiego lub grodz-
kiego powiatu Upitskiego у innych woie-
wódstw у powiatów wszelkich "urzędów,
pod któremi sie dobra pokażą, у osoby ob-
żałowanych pościgniono być mogą., zało-
żywszy na sprzeciwnych dalsze winy praw-
ne, odsyłamy. A tak my sąd w tey sprawie
imści pana Thomasza Peirusscwicza—skarb-
nika Starodubowskiego у ieymości pani
małżonki imści z niewiernymi żydami Lew-
kiem у Jozephem Ulewiczami, Lazarowi-
czem, Izakiem Aronowiczem Abramowi-
czem, Mowszą Neyszokowiczem, Izraelem
Jozephowiczem, Izakiem Judkiewiczem,
Dav/idem Judkiewiczem, Boronimem Szasz-
manowiczem, Natanowiczem. Izakowiczem
у innemi wszysikiemi żydami—starszymi
synagogi Kieydanskiey, bacząc to, iż obża-
lowani żydzi, będąc o rzecz wyż pomienio-
ną zapozwanemi, iako sami za pokilkakrot-
nym ])rzywołaniem icneralskim do prawa
nie stawali, tak ani żadney wiadomości
nam sądowi у stronic swey przeciwney o
niestaniu swym nie uczynili, przeio my
sąd onych, iako prawu nieposłusznych, w
roku zawitym na upad w samey" rzeczy
wzdaiemy, a zatym dekreta у wszystek
proceder prawa względem niedość uczy-
nienia dobrowolnemu własnemu zapisowi
od niewiernych żydów synagogi Kieydan-
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skiey imści panu Thomaszowi Petrussewi-
czowi na rzecz w nim wyrażoną danemu
uroszczony, a mianowicie poślednieyszy są-
du głównego trybunalnego w roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym, mie-
siąca Marca iedynastego dnia ferowany,
stwierdziwszy, summy onymże wskazanej
pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście cztyr-
dziescie złotych polskich, za szkody, na-
kłady prawne pięćset złotych polskich, z
wpisnym у pamiętnym cum lucris nam są-
dowi danym, wszystkiego summą pięćdzie-
siąt dwa tysiące siedmset pięćdziesiąt zło-
tych polskich na niewiernych żydach Lew-
ku у Jozephie Illewiczach, Łazarowiczu,
Izaku Aronowiczu, Abramowiczu, Neyso-
kowiczu, Jzraelu Jozephowiczu, Izaku у
Dawidzie Judkiewiczacłi, Boronimie Szasz-
manowiczu, Natanowiczu, Izakowiczu у na
innych wszystkich starszych żydach syna-
gogi Kieydanskiey, na icłi wszystkich dob-
rach leżących, ruchomych, summach pie-
niężnych gdziekolwiek będących, z wolnym
aresztowaniem у zabieraniem onych na do-
mach, kromach, towarach, handlach, szyn-
kach, a same pomienione osoby na infa-
mią, na gardło у na łapanie imsci panu
Thomaszowi Petrussewiczowi — skarbni-
kowi Starodubowskiemu у ieymsci pani
małżonce wskazuiemy, onychże podług pra-
wa coaeąuationis iurium W-o X-a Litt-o za
infamissow ехішпс liznąwszy, a dla publi-
kowania ienerała sądowego przydawszy, pub-
likować у proklamować nakazuiemy, a na
odprawę za summę wskazaną do urzędów
ziemskiego lub grodzkiego powiatu Upit-
skiego у inn)rcli woiewodztw у powiatów
wszelkich urzędów, pod którcmi dobra ob-
żałowanycłi pokażą у osoby poścignione
być mogą, założywszy na sprzeciwnych
dalsze Vvriny prawne odsyłamy. A gdy dzień
ośmnasty msca Jimy roku teraznicyszego
przypadł, ienerał Piotr Zynza dość czyniąc
prawu pospolitemu у dekretowi sądu na-
szego, niewiernych żydów Lewka у Joze-
pha lllewiezów, Łazarowicza, Izaka Arono-
wicza, Abramowicza, Neyzekowicza, Izraela
Jozcfowicza, Izaka у Dawida Iudkiewiczów,

Boronima Szyszmanowicza, Natonowicza
Izakowicza у innych wszystkich starszych
synagogi Kieydanskiey za infamissow w
izbie sądowey et in foro publico, przy byt-
ności wielu wszelkiey condycyey ludzi ogło-
sił у tę publikacją swoią a loco publicationis
rediens, judicialiter zeznał. Która sprawa
iest do xiąg głównych trybunałnych zapi-
sana.
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стоимости похищенная.

Roku tysiącznego siedmsetnego, mca
Junii dziewientnastego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Lit-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy ty-
siączny syedmsetny obranemi, gdy z po-
rządku rejestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa w Bogu wielebnego imć xiędza
DawicbJŁoiL^ojio^icza—plebana kościoła
Komayskiego, z delacyey pana Krzysztofa
Łukaszewicza—zjdvrjstvaną^ tego kościoła
Komayskiego, ż niewiernym żydem Jaku-
bem Salamonowiczem, z miasta Pińczowa,
samym pryncypałem, Nochimem z Lublina,
Izraelem z Przeworska, Johelem z Mura-
wy z Nikliszporku, dla złodziejstwa od
miasta do miasta włoczącemi się swięto-
kradzcami, Moszkiem alias j\Ioyżeszem
])rzezywaiącym się Senatorem, w miastecz-
ku Wizunach mieszkającym, z temi Ы л-

_mim.-zewo(lnią maiącym, także z paręcz-
Іїїішпі onego, Kasrelem Moyżeszowiczem^
Jakubem Izakowiczem, Abramem Salomo-

i у calym^k;uuikiii~żyilo.\yijkim
у Kowarskim, starszemi lego

nowiczem,
Wiżunskim
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kahału wszystkiemi, w Wilnie na ten czas
zostaiącemi, w spolney radzie do kradzieży
będącemi, tudzież z imć panem Janem z
Goryszewa Goryszewskim—stolnikiem Brze-
skim, podstarościm Wilkomierskim, dzier-
żawcą Wizunskim у samą ieymć, za zaka-
zem obżałowanym osobom podanym, mie-
niąc o to: iż przerzeczeni obżałowani żydzi,
wiedząc dobrze o sczodrobliwym na koś-
ciół Komayski у obraz cudowney Nay-
świętszey Panny przez pobożnych dobro-
dzieiow w rożnym splendorze, zlocie, srebrze,
perłach, kleynotach nadaniu, na które ob-
żałowani żydzi zawziowszy appetyta, po roż-
nych miastach, snąć у w mieście i. k. mci
Wilnie, immediate przed zaczęciem sądów
głównych trybunalnych złodzieystwem się
bawiwszy, nie mało szkody ludziom poczy-
niwszy, w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
setnym ze dnia dwudziestego piątego na
dzień dwudziesty szósty msca Apryla, w
nocy, wymyślnemi iakowemiś złodzieyskie-
mi sposobami, przez mocne у warowne
zamki do kościoła w Komaiach, w powiecie
Wilkomierskim będącego, у tam rozłupaw-
szy siekierami cymborium, śmieli у wa-
żyli się pomienieni żydzi niewierni Jakub
Sałomonowicz, Nochim z Lublina, Izrael z
Przeorska, Johel z Morawy, sprośnemi łot-
rowskiemi rękoma swemi sacra sacrorum
tangerc, puszkę cum venerabili ze czter-
dziestą sześcią komunikantów wziąć у dru-
gim do kahałow żydom na cluzyą maie-
statu pańskiego oddać, czyli też gdzie za-
dzieli, przytym dwa kielichy próżne wziow-
szy, obraz nayswiętszey Panny у ołtarz
Jana świętego odarszy, perła, pierścienie
złote, srebra • w tabliczkach у inne różne
splendory na tymże obrazie będące, także
lamp dwie srebrnych w kościele wiszą-
cych, sacrilcga mami pozabierali, a nie-
kontenluiąc się tym, ale włómawszy się
takowym że złodzicyskim sposobem do
zakrystyey, monstrancyą wielką srebrną у
pieniędzy żałuiącego imć xiędza plebana,
C9 tam być mogło, у innych niemało koś-
t-ielnyeh rzeczy,' podług osol)liwego regest-
1>u> со może żaluiący pamiętać у wiedzieć,

letko rachuiąc na złotych dwanaście tysię-
cy wykradli, kościół у chwałę boską z oz-
doby dla zapamiętałey złości swey obna-
żyli, у te wszytkie srebro у splendor w
kościele Komayskim pokradziony, zniosszy
do obżałowanego żydaMoszki, wWiżunach
mieszkaiącego, iakowęś między sobą exdi-
wizią kradzieży у pieniędzy za to u Moszki
wziętych, czynili; zatym gdy żałuiący imć
xiądz pleban Komayski, postrzegszy; tako-
we bezbożne okradzienie kościoła Komay-
skiego, dawszy o tym znać wielmożnemu
imć panu staroście Rumborskiemu, iako
kolatorowi tego kościoła, a za dodaniem
od imści ludzi po różnych mieyspach opyt
czynił, że kościół okradziony doniósł, ieśli-
by się rzeczy kościelne gdzie pokazali, у
iakowych złoczyńców przedaiących, aby do
żałuiącego dawali wiedzieć upraszał; po
którym takowym opycie, w kilka dni dla
nieustaiącey o tym świętokradztwie ąuaeri-
moniey у ąuereli imć xiędza plebana Ko-
mayskiego, za rządzeniem Ńay wyższego Pana,
który chwały swey świętey zawsze iest

іініех у za okazaniem lica skradzionych
л уБг wjTażonych rzeczy, szmatow, koron
złocistych, srebrnych у lamp, a za pościg-
nieniem у nagonieniem incarcerowanego,
teraz obżałowanego żyda Jakuba Salomo-
nowicza, drugich żydów towarzystwa iego
świętokradzcow, z żydówkami dwoma pół-
milc od Kowerska w polu uchodzących,
gdy niektórzy z ichmć panów obywatelów,
mianowicie imć pan Stanisław Giedroyć у
у imć pan Stanisław Moygis, w niebyt-
ności żaluia.cego xiędza, uganiaiąc tjch ży-
dów у żydówek, iako iawnycli у przylicz-
nych złodzieiów uchwytawszy, tylko obżało-
wanego Jakuba Salomonowicza у Iohyla z
Murawy z dwoma żydówkami przez Ko-
warsk prowadzili, tedy żydzi w Kowarsku
mieszkaia.ee, całym kabałom swoim, snąć
poczuwaiąc się do tego złodzieystwa, będąc
uczestnikami et compjices, uczyniwszy tu-
mult, w roku tymże wysz pisanym msca
Apryla dwudziestego dziewiątego "dnia tych
złodzieiów żydów у żydówek, nic nie res-
pekluiąc na srogość prawa pospolitego, na
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takowych swawolnych ludzi opisanego, nie-
słusznie od prowadzących wysz mianowa-
nych osób żyda z Murawy у żydówki
obiedwie odbili, odgromili, u siebie prze-
chowywali у przechowuią, których żydów
imść pan Giedroyć у imć pan Moygis in
instanti kahalowi Kowarskiemu przyparę-
czyli у aresztowali, mimo które przypnrę-
czenie, niewiedzicć gdzie tego żyda у ży-
dówki podzieli, a Jakub Sałamonowicz
zostawszy у sam ieden tyło osadzonym bę-
dąc, chcąc usć paen srogich, za takowy
kryminał przez siebie zasłużonych, porwaw-
szy lichtarz żelazny, samego siebie w gard-
ło у w bok ranił у piało o śmierć nie p o -
prawił. Zatym żałuiący imć xiądz pleban
Komayski, wziowszy wiadomość z relacyey
pryncypałów, osobliwie z obżałowanego Ja-
kuba Salomonowicza, że nie mało splen-
doru у srebra w kościele Komayskim po-
kradzionego u obżałowanego żyda Włoszka
alias Moyżesza, nazywaiącego Senatora,, w
mieście Wiżunach mieszkaiącego, u kogo
przerzeczeni żydzi przed okradzeniem koś-
cioła у po okradzeniu czas nie mały miesz-
kali, znayduie у iest u onego, iako prawo
każe, żałuiący imć xiądz pleban Komayski
u obżałowanego imć pana Goryszewskiego
—podstarościego sądowego Wilkomirskiego,
dzierżawcy na ten czas Wiżunskiego, uczy-
nienia sprawiedliwości z tego żyda Moszka,
lub też z tym licem o wydanie onego, sam
przez się у przez listowną instancyą, oraz
interpozycyą imści pana Raieekiego—sta-
rosty Rumborskiego, iako coljalora kościoła
Komayskiego, upraszał, tedy odżałowany
imć pan Goryszewski, spoinie z ieymć pa-
nią, małżonką swoią, iako będąc di.ssjikn-
tami in religione, a zatym kościołowi Ko-
mayskiemu rzymskiemu nieprzyiaznemi, in
instanti obwinionego żyda żałującemu _ nie

.jrnlali^jile faworyzantami iawnemi złoczyń-
ców staiąc się, na parękę tym żydom ob-
żałowanym' Kasrelowi Moyżeszowiczowi, Ja-
kubowi Izakowiczowi у Abramowi Sala-
monowiczowi, w Wiżunaeh mieszkaiąeyin,
tego żyda Włoszka, pryncypala spolnego у
у swietokradzce, naypierwszego uczestnika,

iawnego łotra, spolnym łotrom ze dworu
na parękę wydawszy у w przyparęce onych
przyiowszy, za częstokrotną przez żałuią-
cego imć xiądza plebana Komayskiego re-
cmizycią, nie tylko sprawiedliwości z one-
go nie uczynił, ale czas od czasu zwleka-
iąc złoczyjicom_ lolgowałj.,..dla tego ieszcze
gdy żałuiący, chcąc Tak strasznego krymi-
nału w sądzie głównym trybunalnym win-
dykować, tego kryminalistę pod wartę try-
bunalskę oddawszy, o stawienie żyda przy-
pareczonego u imści pana Goryszowskicgo
przyiacielsko upominał się, tedy obżalowa-
ny, popełniaiąc pod sądami głownemi try^
bunalnemi iawny zbytek у cxces, nie tyl-
ko stawić tego żyda Moszka nie deklaro-
wał, lecz srogą, przegroźkę na zdrowie ża-
łuiącego imści xiędza plebana tu w mieś-
cie Wilnie w tymże wysz pisanym
roku msca Jurni piątego dnia uczynił, o
które to przez obżałowanego imci pana Go-
ryszewskiego w nieuczynieniu sprawiedli-
wości z obwinionych żydów, a przez żyda
Jakuba Salomonowicza, wespół z drugiemi
pryncypalami od niego powołanemu spo!-
ney rady у namowy z żydami kahalu Wi-
żunskiego у Kowarskiego, także z żydem
Moszką alias Moyżeszem nazwanym Sena-
torem, o wykradzenie kościoła Komayskie-
go, o przechowanie żydów wlocegow, zlo-
dzieiow, loirow, onym rady у pomocy do-
dawanie, chcąc prawem czynić, tak z ob-
żaloAvanym Jakubem Salomonowiczem, w
więzieniu będącym, iako у ze wszystkicmi
obżałowanemi żydami do' stawienia, ante
omnia u sądu naszego głównego trybunał--
nego w Wilnie od[)rawuia,cego się przez imć
pana Goryszewskiego żyda ^Loszka, alias-
Atoyżcsza, nazwanego Senatora у paręczni-
ków iego, żydów Kasi'ela Moyżcszowieza,.
Jakuba Izakowicza у Abrama Salomono-
wicza, spolnych łotrów, przyparęczonycli у
w przyparęce przyiętych, a z kahalem Ko-
warskim у szkolą onyc.li o niesłuszne ])O-
inienionego żyda, zlodzicia z Murawy, ży-
dówek dwóch odbicie, onym pofolgowanie
у dostawienia także onych, iako szkole Ко-
warskiey przyparęczonycJi, dobrze imści zna-
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\iomych у gdzie teraz się obracaią, ponie-
wasz maiąc ich sobie przyparęczonych do-
browolnie wypuścili wiadomych, a za nie-
stawieniem za tak iawną przez obżałowa-
nych żydów swawolą, także złodzieystwo; do
wskazania paenas criminalissimas, do po-
л госепіа abo nagrodzenia pokradzionych
л kościele Komayskim złota, srebra у in-
nych rzeczy, splendoru kościelnego у szkód
nakładów prawnych, które żałujący imć
xiądz pleban spendował у spenduie "teraz,
zachowawszy sobie w dalszym procederze
prawnym wolne tey żałoby melioratią, lub
też do zaniesienia inszey protestacyey et
in toto do kogo z prawa ukazano będzie sal-
wum ius tym zakazem, na którym rzecz
dostateczniey opisana, przed sąd główny try-
bunał ny zapozwał. l)o którey sprawy, po
zażywanych od niewiernego żyda Jakuba
Salomonowicza, z pod warty na każdym ter-
minie personaliter stanowionego, dylacyacli
у dobrodziejstwach prawnych, to iest, na
dniu dziewiątym miesiąca Junii patronów
у po przydaniu naszym onemii pana Jerze-
go Woytkiewicza, у pana Jerzego Worono-
wicza, у pana Pawła Kewienskiego, na dniu
dwunastym po wzięciu na copią z zakazu,
na dniu szesnastym na copie ze wszyst-
kich spraw у podaniu onych na dniu ni-
nieyszym, to iest, dziewiętnastym tegoż
•nisca Juny, anni praesentis, za przywołaniem
przez iencrala stron do prawa, przez akto-
rów pan Jan Suroż Frąckiewicz—krayczy
Wileński у pan IMichal Bohdanowicz, "a od
niewiernego żyda Jakuba Salomonowicza
pan Paweł Rewienski у pan Jerzy Woyt-
kiewicz patronowie, za mocami prawnemi
sobie do tey sprawy danemi у ustnie zle-
coneni, przy bytności tak imć xiędza ple-
bana, tudzież zakrystyana kościoła Komay-
skiego, iako też у żyda Jakuba Salomono-
wlcza, z pod warty postawionego, oczc-
wisto stawali у prawnie rosprawowałi się.
Zatym strony powodowey patron pan Frą-
ckiewicz podanych obżałowanym niewier-
nym żydom Jakubowi Salamonowiczu, tu
pod wartą będącemu, Mojżeszowi—Sena-
torowi, Kaszrelowi Moyżeszowiezowi, Jaku-

bowi Izakowiczowi у Abramowi' Salamo-
nowiczowi у całym kahałom żydowskim
Wiżunskiemu у Kowarskiemu, za bramą
Trocką tu w mieście i. kr., mci Wilnie
Nochimowi z Lublina, Izraelowi z Przeor-
ska, lohilowi z Murawy z Nikloszporku,
(ło brom na ulicach Subacz у Trockiey bę-
dących, poprzybiianych, a imć panu Gory-
szewskiemu za bramą Trocką ku zborowi
ewangelickiemu idącemu oczewisto w ręce
podanych piąciu stronic, przez ienerała
Piotra" Zynze zakazu, zeznaniem onego oczę-
wistym przed wielmożnym imć panem pi-
sarzem ziemskim Wileńskim у koła sądów
naszych uczynionym słusznie у iawnie do-
wiódłszy, żałobę aktorów swoich iteruiąc
wniósł:" że obżałowani żydzi w roku teraź-
niejszym tysiąc siedmsetnyni ze dnia dwu-
dziestego piątego na dzień dwudziesty szósty,
mca Apryla w nocy, przez zamki do koś-
cioła Komayskiego dobywszy się, cymbo-
rium siekierami rozłupawszy, puszkę ze
czterdziestą komunikantów wzięli у ' czy
drugim kahałom у żydom na eluzyą ma-
iestatu pańskiego oddali, czyli też gdzie za-
dzieli, kielichów dwa próżnych wzięli, ob-
raz najświętszej Panny у ołtarz świętego
Jana z ozdób, srebra, kleynotow odarli,
lamp dwie srebrnych wiszących zabrali, do
zakrystyey włomawszy się, monstrancją
srebrną wielką у pieniądze aktora po-
zabierali, szkody na dwanaście tysięcy
złotych uczynili, które srebro do żyda Wi-
żunskiego, nazywaiącego się Moszka za-
nieśli у czy tym srebrem, czyli też pie-
niędzmi za srebro u Moszki wzictemi po-
dzielili się, a potym gdy iitż z Wiżun ucho-
dzili, za poścignieniem у złapaniem pomie-
nionego Jakuba Salomonowicza у Iochila z
Morawy, towarzysza iego, z żydówkami
'dwóma,którjch gdy imć pan Gieydroyć у
ішД pan j\loygis do Kowarska przyprowa-
dzili, w roku tymże teraznieyszym'у tegoż
nisca Apryla dnia dwudziestego dziewią-
tego, żydzi Kowarscy, uczyniwszy tumult,
żyda z Morawy у żydówek dwie odbili,
za_ wzięciem icdnak iuż pewney wiadomo-
ści, że żyd Wiżunski natl prawo у wszel-
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ką słuszność srebro kościelne od tychzło-
dzieiów nabywać, złodzieiów czas nie mały
przed tą kradzieżą у po kradzieży u sie-
bie przechowywać ważył się. aby onego
do seąuestru urzędowego у do imści pana
Goryszewskiego, iako podstarościego sądo-
wego Wiłkomierskiego, a dzierżawcy Wi-
żunskiego, wzięto, lub też żałuiącym, iako
łotra, złodzieia wydano, abo też sprawied-
liwość uczyniono, imć pana Goryszewskiego
od żałuiącego proszono; kahał tedyWiżun-
ski imści pana podstarościego zabiegszy,
iawnego łotra na parenke wzioł, a imść
pan Goryszewski у sama ieymć, bendąc dis-
sidentes in religione, łotra łotrom na pa-
rękę wydaU,.._sprawiedliwości~nio~uczy.nili,
sądy ..czas - od.czasu .odkładali, a nad to,
pópełniaiąc pod sądami naszemi exces,
przegrożki na zdrowie aktorów czynili, cze-
go processem od aktorów na obwałowa-
nych przed namisz sądem zaniesionym у
per extractum w dacie roku teraznieyszego
tysiąc siedmsetnego, msca Jurni piątego
dnia wyiętym, tudzież relacią ieneralską
у regestrem poczynionych szkód w grodzie
Wileńskim aktykowanych dowiodszy у że
przy licu żyd Jakub Salamonowicz wzięty
iest, które przed nami sądem pokazywano,
doniosszy, tego żyda Jakuba Salamonowicza,
aby doskonalsza w tym mogła być wiado-
mość, na tortury wskazania prosił, a pan
Rewienski, żydowi Salomonowiczowi przy-
dany patron, odezwawszy się wniósł, że
pryncypał onego nic niewinien, niepodey-
rzany, nikomu z złodzieystwa niewywodził
się у w tey sprawie strona powodowa ża-
dnym nie dowiodła dokumentem, aby on
był co winien, lica przy nim nienaleziono,
ale tam z drugiemi żydami zszedł się y.
zaiedno szedł drogą, potym gdy ićłi do-
goniono, zaiedno do Kowarska przyprowa-
dzono, tamci pouciekali, to snąć byli у
winni. Oii żaś iako nic niewinien, to też
nie uciekał, zaczyni allcguiąc prawa pospo-
lite statutowe, artykuł sześćdziesiąt pierw-
szy z rozdziału iedynastego, dla lepszego
obiaśnienia tey sprawy na inojuizyeyą ode-
słania żądał. Na takową pana Rewienskie-

go kontrowersyą pan Bohdanowicz praw-
nie rrepjilaiiąa„doniosł, że niepowinna .być
wyprowadzona inkquizycya, bo kożdemu,
yle w powiecie Wilkomierskim iest rzecz
wiadoma, że kościół Komayski żydzi okradli,
lice które u sądu naszego pokazywano przy
tychże winowaycach, przy których у ten
żyd był, naleziono, zaczyni podług . pierw-
szey instancyey żyda pod wartą będącego
na corporalną inquizycyą wskazania, a ie-
żeli tego potrzeba, tedy у do przysięgi za-
krystyanowi Komayskiemu na szkodach у
wszystkich punktów w żałobie inserowanych
zabieraiąc, uznania oney, a na żydzie Sa-
lamonowiczu, simnl et paenas criminales
decerni upraszał. E contra pan Woytkie-
wicz od Jakuba Salamonowicza stawaiąc,
a dowodząc tego, że bliszszy by był do od-
wodu żyd Jakub Salamonowicz, iako ni-
wczym niewinny, niepodeyrzany, bez żad-
nego lica wzięty, ale żeby niewinność one-
go lepiey у doskonaleyobiasnić się mogła,
gdzie iego wzięto, aby ci ludzie,' ieśli ten
żyd iest co winien, podług prawa przed
ichmć panami inemisitorami zeznali, do
zwysz wyrażonego przez pana Eewienskie-
go allegowanego referuiąc się prawa, tey
sprawy na inąuisitią ad locum loci odesła-
nia prosił у domawiał się. W ktorey spra-
wie z oczewistcy stron przy postanowionym
z pod warty żydzie Salamonowiczu kontro-
wersyi, my sąd przysięgi żadncy, do któ-
rey się od imć xiędza plebana Komayskie-
go stawaiąc iianu Krzysztolbwi Łukaszewi-
czowi—zakrystyanowi Komayskiemu zabie-
rano, na tenczas nie uznawaiąc, żyda Jaku-
ba Salamonowicza, iako przy licu wziętego,
dla dostateczney inlbrmacyey w tey spra-
wie na korporalną inquizycyą na tortury
wskazuieniy, które turtnry dnia dwudzie-
stego pierwszego praesentis nad tymże ży-
dem przez mistrza na mieyscu zwykłym
odprawić się maią, a dnia . dwudziestego
trzeciego tegoż msca Junii strony Гшаіпа
w samey rzeczy rosprawę przyjąć powinni
będ;i. A po odprawioney nad przerzeczo-
nym żydem Jakubem Salamonowiczcm cor-
poralney inc|iiisicyey, gdy ta sprawa na
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dniu dwudziestym szóstym tegoż miesiąca
Junij ku sądzeniu naszemu przypadła, tedy
za przywołaniem iencralskim stron, do pra-
wa, od imsei xiędza plebana Komayskiego
vvvsz wyrażony patron imć pan Frąckie-
wicz stawaiąc, tego żyda Jakuba Salamo-
nowicza z pod warty personaliter u sadu na-
szego postawienia affektowal, za postawie-
niem którego ab utrinąue zwysz wyrażeni
patronowie stawali. Zatym pan Frąckiewicz
patron aetoreac partis przypadłego tcy
sprawie terminu dekretem sądu naszego
oczewistym na dniu dziewiętnastym te-
goż miesiąca Jurni ferowanym słusznie,(

prawnie dowiodszy, iiujuisitią podług po-,'
mienionego sądu naszego dekretu- nad-Uy-r.
dem Jakubem Salamonowiczem czynioji;i,
na piśmie z podpisem ręki ieneralskiey od-
daną czytał, która de дчтио ad rerbum
tak się w sobie: Confessata żyda Jakuba
Salamonowicza za dekretem sądu głów-
nego trybunalnego, roku tysiąc siedmset-
uego ferowanego, dnia dwudziestego pierw-
szego miesiąca Junv w Wilnie czyniona.
J\aprzod przed samą confessata. nieprzy-
znat się ten żyd Jakub Salamonowicz, aby
miał z drugiemi żydami, to iest Jzraelem
z Przeorska, iNochimein z Lublina, Jehi-
lem z Nikliszporku, być w Komaiach у
łupać kościół, tylko z boku słyszał, że_ ci
pomienicni żydzi Jzrael Nochim у Jchiel,
odprawiwszy szabas, z Wiżun szli do Ko-
may у z tamtąd powróciwszy ze srebrem
nazad, przedali żydowi Moszkowi alias Moy-
żeszowi, nazwiskiem Senatorowi, za dzie-
więdziesiąt talarów bitych у te/ pieniądze
od niego odebrali, "tylko złotych czterdzie-
scie ])icć zostało przy Moszku w Wiżunacb.
Za pociągnieniem tedy ]>ienvszym Jakub
Salamonowicz zeznał, że iMoicr żyd, aren-
darz Oniksztanski, łych trzech żydów pod-
mowił do tcy kradzieży kościoła Komay-
skiego, daley gdy się pytano przyznał się,
że у sam ten to Jakub żyd był w tcy
kompanicy z niemi, kościół bez ognia w
іюсу witrychiem otworzyli, on stal na stra-
*У u drzwi na cmentarzu, a tamci trzey
('ymboryum siekierami wylupali, puszkę z

nakrywką у z. komunikantami świętemi
wzięli, w- zakrystyey kielichów dwa у pa-
tyny dwie, monstrancyą, lampy dwie. wzięli
у całkiem te srebro w Wiżunacłi Żydowi
Moszkowi Senatorowi przedali, Jtomunikan-
ty sA\rięte z puszki, które, mienił być iak
piątaki, do tegoż Moszka z puszką oddali,
który z puszki na sprośne ręce swe wysy-
pał, a potym, w papier wsypawszy, do skrzy-
ni dal żonie swoiey zchować у namuwili
się z sobą, że mieli w ogniu spalić.' Za
drugim razem zeznał, że resztę srebra'
mnieyszego od Moszka żyda pozostałego
przynicśir do żyda Mciera Oniksztanskiego,
krewnego Moszkowego, którzy, że nie wprzód
u niego byli, nicprzyioł у przy tamtych
irzech^żydach zostało srebra, co mieli wy-
chodząc z Wiżun,, z którym to srebrem od-
bito w Kowarsku. Za trzecim razem wy-
znał ten Jakub złodziey, że Ayzik, aren-
darz "Wbynoyski, syn Gierszona " arendarza
imści pana Sokołowskiego—stolnika Jn-
flanskiego, będa.c na iarmarku w dzieii
sv;ięlego Jerzego w Wiżunach,. namówił z
]\Ioszkiem—Senatorcmicgo у tamtych trzech,
dawszy inlbrmacyą, aby szli do wykradze-
nia tego srebra, że mieli z nim dzielić się,
ale potym nic mu nie dali, przykazał tedy
tym złodziejom Ayzik, aby niepowiadali
żenić onego, ieśliby się pytała dokąd idzie-
cie; powiedzcie że do Rakiszek idziem; w
teyże karczmie gdzie żona Ayzika pili wód-
kę у piwo; a tak nieopowiadaiąc się poszli
do Komay, tamże w polu siedzieli czekaiąe
wieczora. Jnney kradzieży gdy się pytali
nic przyznał się. Piotr Adamowicz—iene-
rał J. k. mści, ])]-zy confessacie były, własnâ
ręką podpisałem. A po przeczytaniu tey
inuuizycyey, żałoby, relacyi у regiestru do-
nosił, że co iest od imć xiędza plebana Ko-
mayskiego w uroszczoney у zaniesioney
żałobie wyrażono, to wszystko na widok
się pokazało z inquizycyey, że żydzi bez
ognia w nocy kościół Komayski zamek wy-
trychem otworzywszy wykradli, cymborium
siekierami rozłupali, puszkę z nakrywką у
z komunikantami wzięli, kielichów dwa,
patyny dwie, monstrancyą, lampy dwie za-
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•brali y te srebro do Moszka żyda Wiżun-
skiego zanieśli, który z niemi maiąc prze-
wodnią у srebro kościelne prawem pospo-
litym obwarowane nabywać, komunikanty
ad sacrilegos manus wysypywać, у one na
eluzyą prawdziwej Chrzescianskiey wiary
chować ważył się. Już tedy evidentissime
pokazało się, że ci żydzi, przyliczni świę-
tokradcę; wiedzieli żydzi Kowarscy, kogo
odbiiać, wiedział kahał Wiżunski, kogo na
paręke brać, a imść pan Goryszewski nie-
chciał Moszka żyda, przcwodce у przylicz-
nego złodzieja, wydać, ale drugim żydom
na paręke dał, sprawiedliwości czas od
czasu zwłocząc uczynić niechciał, przypa-
ręczenie przyioł. Pokazało się też у to że
у ten żyd Jakub Salamonowicz z niemi
w kompaniey był, uczestnikiem teyże kra-
dzieży iest, spoina ich "wszystkich na tako-
wz zły у niesłychany uczynek była obrada;
na dalszy tedy ieszcze dowód panu Krzy-
sztofowi Łukasze wieżowi—zakrystyanowi Ko-
mayskiemu, na tym: iako w roku teraz-
nieyszym tysiąc siedemsetnym ze dnia dwu-
dziestego piątego na dzień dwudziesty szó-
sty miesiąca Kwietnia, w nocy, obwinieni
żydzi, w przyparęce u imści pana Gory-
szewskiego—stolnika Brzeskiego у innych
osób będące, przez zamki do kościoła Ko-
mayskiego dobywszy się, cymborium sie-
kierami rozłupiwszy, puszkę ze czterdzie-
stą sześcią komunikantami, a kielichów
dwa próżnych wzięli у czyli do kabało w,
czyli gdzie oddali, z obrazów ozdoby odar-
szy, srebro, kleynoty, lamp dwie wiszą-
cych, z zakrystyey monstrancyą wielką у
pieniądze zabrali, szkody na dwanaście ty-
sięcy uczynili; za poścignieniem zaś zło-
czyńców у przyprowadzeniem do Kowars-
ka, żydzi Kowarscy dnia dwudziestego
dziewiątego Apryla, uczyniwszy tumult, ży-
da z Murawy у żydówki odbili; na tym:
iako Moszko żyd Wiżunski srebro kościel-
ne od tych złodzieiow za talerow dziewię-
dziesiąt nabył, złoczyńców u siebie prze-
chowywał, których potym kahał Wiżunski
na parenke wzioł, do iuramentu zabiera-
iąc, do onego uznania, a po wykonanym

iuramencie tak żyda Jakuba Salamonowi-
cza, personaliter u sądu naszego postano-
wionego, iako też Nochima, Jzraela ' у
.Jclnla у Mostka przezywającego sie Sena-
tora, tudzież, żydów kahału Kowerskiego,
że zniemiż znać przewodnią maiąc, Jchila . •
żyda у żydówki dwie odbili, tudzież- żydów
kahału Wiżunskiego, że Moszka żyda na
paręke wzięli, onego niestawili na paeny
criminalne żywo ogniem spaleniem wska-
zania у tak na wykonanie przysięgi, iako
też na uczynienie nad Jakubem Śalamo-
nowiczem executiey terminu złożenia; a że
się też Nochim, Jzracl, Jchil, Moszko у
paręcznicy onych Kaszrel Moyżeszowicz,
Jakub Jzakowicz, Abram Salamonowicz у
cały kahał Wiżunski у Kowarski—starsi
tego kahału у imść pan Goryszewski у
pani małżonka imści do prawa nestawali,
tedy na upad w rzeczy wzdania у żydów -
na infamia; у na łapanie, imści pana Co-
ryszewskiego у panią, małżąnkę imści, z
przyczyn w żałobie wyrażonych na infamią
tylko, przytym za szkody kościołowi Ko-
mayskiemu na dwanaście tysięcy złotych
poczynione, sowito dwudziestu czterech ty-
sięcy, osobliwie za szkody, nakłady praw-
ne w tey sprawie errogowane, sześciuset
złotych polskich z kopami wpisnego у pa-
miętnego et cum lucris,nam przychodzą-
cemi, na maiętnosciach у dobrach obżało-
wanych, domach, kromach, handlach, to-
warach, spławach, arendach у na innych
wszelkich maiętnosciach onych, leżących,
ruchomych, sumach pieniężnych, gdzie-
kolwiek będących, żałuiącemu imści xiędzu
plebanowi Komayskiemu wskazania, у tak
pomienionych żydów na upad w rzeczy
wzdanych, iako leż imści pana Goryszew-
skiego у panią małżąke imści, według pra- />
л а coaeąuationis, ex nunc za infamispw /
uznania у dla publikowania tey infamiey
ienerała sądowego przydania publikować у
proklamować nakazania, a iako za suminę
wysz wyrażoną dla uczynienia na pomio
nionych obżalowanych ósob dobrach, od-
prawy, tak na poścignienie у złapanie po-
mienionych zwysz wyrażonych żydów, dla



— 251 —

uczynienia nad onemi przez mistrza ехеси-
tiey do urzędów grodzkiego lub ziemskiego
Upitskich у innych wszelkich sądów tych
woiewodztw у powiatów, gdzie osoby
у dobra onych okażą się, z założeniem paen
prawnych у odesłania, a do Meiera ży-
da,, arendarza Oriiksztanskiego у do Ayzyka,
arendarza "Woynowskiego, do czynienia pra-
wem salwy zachowania u nas sądu prosił
y. domawiał się. A od Jakuba Śalamono-
wieza, patron onenm przydany pan Kewien-
ski odezwawszy się,. replikował, że pryn-
cypal onego. to iest Jakub Salamonowicz
nic niewinien, bo Jzrael, Nodiim у Jehel
tego Jakuba gwałtem z sobą wzięli у Іапь
ci tak kościół łupali, iako toż у splendor
brali, a iego na straży postawili, on itiż
im poniewoli nic kompanicy dopomagać,
ale służyć musiał, iemu ani tego srebra,
co pobrali, ani też pieniędzy, co za srebro
wzięli, nie dali, ale to wszystko przy tam-
tych у przy Moszku Senatorze zostało, у
on kiedy szedł do' Kowarska na dobro-
wolnej drodze, bez żadnego lica wzięto,
bliższego tedy Jakuba Salamonowicza Ńa-
tym: iako żydzi Nochim z Lublina, Jzrael
z Przeorska у Jchiel z Murawy, idąc do
Komay. niewiedząc w iaki sposób, gwałtem
niemal onego z sobą wzięli, aby stał na
straży przymusili; na tym: iako on do tego
srebra nietykal się у tak samego srebra,
iako też pieniędzmi za one nie brał; na
tym, iako żadnego lica przynim nienalezio-
no у niwczym w obżalowaniu i mści xię-
dza plebana Komayskiego winnym nie iest,
do przysięgi, uznania, a po przysiędze od
żałoby przez imści xiędza plebana '.Komny-
skiego do onego uroszczoncy-uwolnienia
dopraszał się. „Replikuiąc na to pan Boh-
danowicz, patron4 imsci xiędza plebana Ko-
mayskiego doniósł: że Jakub Salamono-
wicz tym się nie może exeusować, że go
gwałtem drudzy żydzi wzięli, bo do takich
rzeczy ljiki nie może przymusić,, a do tego
pokazało się z iii([uizycyey za "trzecim po-
«'iągnieniem zeznaney, że go Ayzik, aren-
d r z Woynoyski, syn Gierszona arendarza

ć pana Sókolowskie^o—stolnika Jnflan-

skiego, z Moszkiem Senatorem, na święty
Jerzy, na iarmarku spoinie ich wszystkich
czterech, dawszy im informatią do takiego
złego bezbożnego uczynku namówili, za-
czyni iuż wiedział, росо do Komay, a ile
do kościoła szedł у czego- miał się spodzie-
wać, iuż tedy to było dobrowolne zezwole-
nie, do tego nikt nicmogł przymuszać у
innemi obszernie wniesionemy prawnemi
replikowawszy ratiami. za przysięgą zakrysty-
ana tego, żyda na garlo żywo spaleniem, у
na inne srogie męki wskazania, a drugich
na upad w rzeczy у na paeny kryminalne,
a na dobrach wskazu podług pierwszego
stroiiy swey domawiania decerni żądał. Ka-
koniec pan Woytkiewiez, szerocc odpowia-
daiąc, że ten żyd na torturach z bólu wiel-
kiego у sam niewiedział co mówił, ale te-
raz tak zeznawa, iak w samey rzeczy było,
zaczyni przy wy.szszym stawaiąc donmwia-
niu у na punktach zwysz wyrażonych, do
przysięgi zabierając do oncy" uznania, 'a po
przysiędze od żałoby uwolnienia, a do dru-
gich żydów zwysz specilikowanych imści
xiedzu ])lebanowi Komayskiemu salwy za-
chowania prosił у domawiał się. Atak my
sąd w tey sprawie w Bogu wielebnego
imści xiędza Dawida Podcbrynowicza—ple-
bana kościoła Komayskiego, z dylacyey
Jana KrzysztofaŁukaszewicza—zakrystyana
tegoż kościoła Komayskiego, z niewiernym
żydem Jakubem Salamonowiczem, z mia-
sta Pińczowa, samym pryncypalcm. Kochi-
mem z Lublina, Izraelem z Przeworska,
Ichilem z .Morawy z Nikliszporka. Mosz-
kiem j\loyżeszcm, przezywaia^cym się Se-
natorem, Kaszrelem ^loyżeszowiczcm, Ja-
kubem Izakowiezem, Abramem Salamono-
Aviczem у całym kahałem żydowskim Wi-
żunskim у Kowarskim starszemi tego ka-
hału, także z imć panem Janem z Gory-
szewa Góry szewskim—stolnikiem Brzeskim
—podstarośeim Wilkomierskim, dzierżawcą
Wiżunskim у samą ieymć, z oczewistey
między imścią xiędzein plebanem Komay-
skim, a żydem Jakubem Salamonowiczem,
z pod warty do sadu postanowionym kontro-
wersyey, poniewasz tak z produktu у do-



— 252 —

' wódów imści xiedza plebana Komayskiego,
iako też z odprawioney nad żydem Sala-
monowiczem,..corporalney • incjuizycyey ia-
wnie у widomie u sądu naszego pokazało,
że ten żyd Jakub Salamonowiez do okra-
dzienia kościoła Koniayskiego był uczestni-
kiem у sam-do szkód świętokradztwa y4

zlodzieysiwa z drugiemi . żydami popełnio-
nego "znał się. Zaczyni my sąd, do prawa
pospolitego у swiętey sprawiedliwości przy-
chiłaiąc się, a na dalszy dowód zakrystya-
nowi Komayskiemn p. Krzysztofowi Łuka-
szewiczowi, samemu iednemu, na tym ia-
ko sprawiedliwie w roku teraznieyszym ty-
siąc siedmsytnym ze dnia dwudziestego
piątego na dzień dwudziesty szósty msca
Kwietnia w nocy obwinieni żydzi w przy-
paręce u imści paiia Goryszewskiego—stol-
nika Brzeskiego у innych ichmć będące,
przez zamki do kościoła Jlomayskiego do-

. by wszy się, cymboryum siekierami "rozłu-
pawszy,, puszkę ze czterdziesta, .sześcią ko-
munikantami, a kielichów próżnych dwa
wzięli у czyli do 'kanałów czyli, też gdzie
oddali, z obrazów ozdoby odarszy, srebro,
kleynoty, lamp dwie wiszących, w zakry-
styey monstrancją wielką у pieniądze za-
brali, szkody na złotych dwanaście tysięcy
uczynili, za poścignieniem zaś złoczyńców
у przyprowadzeniem do Kowarska, żydzi
Kowarscy dnia dwudziestego dziewiątego
Apryla, uczyniwszy tumult, żyda z Mora-
wy у żydówki odbili; na tym: iako Mosz-
ko żyd Wiżunski srebro kościelne od tych
złodzieiow za talerow dziewiędziesiąt nabył,
złoczyńców przechowywał, których potym
kabał Wiżunski na paręke wzioł, przysięgę
uznawszy, termin na wykonanie oney dzień
dwudziesty ósmy tego msca Junij przed
sobą sądem składamy, a po wykonanym
iuramencic my sąd pomienionego żyda
.Jakuba Salamonowicza, iako iawnego przy
licu wziętego złodzieia у świętokradcę, na
paeny kryminalne, to iest, na spalenie ży-
wego ogniem wskazawszy, aby ехесдіііа nad
nim że przez mistrza na mieyscu zwykłym
tegoż czasu skoro po przysiędze uczyniona
była, nakazuicmy, a drugich obwinionych-

wszytkich, iako prawu nieposłusznych, • w
roku zawitym na upad w rzeczy wzdftie-
my у według prawa, żałoby pozewncy у
domawiania się strony powodowej patrona,
za szkody kościołowi Komayskiemu na
dwanaście tysięcy złotych od żydów poczy-
nione, sowito dwadzieścia cztery "tysiące
złotych, za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie spendowane, sześćset złotych pol-
skich, a z wpisnym у pamiętnym nam da-
nym et cum lucris zapłaconym, wszystkie-
go summą dwadzieścia cztery tysiące sześć-
set у dziesięć złotych polskich ńa pozwa-
nych niewiernych żydach Avszystkicli у na
maiętnościach у dobrach onych, domach,
kromach, handlach, spławach, arędach у
na innych wszelkich Jeżących .ruchomych,
summach pieniężnych gdziekolwiek będą-
cych, a samych obżalowanycli niewiernych
żydów Nochima z Lublina, Izraela z Przc-
orska, ichila z Morawy z Kikliszporka.
Włoszka Alias Moyżesza przezywaiącego się
Senatora, Kasrela Moyżeszowicza, Jakuba
Izakowicza, Abrahama Salomonowicza у
cały kahał żydowski Wiżunski у Kowar-
ski, starszych tego kahahi, za takowe świę-
tokradztwo na infamią na gardło żywych
paleniem, a że do prawa niestawaią, tedy
na łapanie, tudzież imć pana Jana z Gory-
szewa Goryszewskiego—stolnika Brzeskie-
go—podstarośeiego Ynlkomirskiego, dzier-
żawce Wiżunzkiego у panią malżąkę imci w
spolncy radzie у namowie będących, za
nieuczynienie w tak iawney" у widomej
sprawie sprawiedliwości у niewydanie ży-
da Moszka świętokradcę у przewodnia, z
żydami zlodzieiami maiącego, iuv_Jnlamią
żałuiącemu imści xiędzu PodobrylTmyiczo-
wi ])lebanowi Komayskiemu, wskazuiemy,
onychże jiodług ]|niwji__j4)a^quab^pjm^^

i i
інше za i n y ^
kowaliia" y" proclamowania tey inlamiey ie-
nerala sa.dowego przydaiemy,. publikować
у proklamować nakazuicmy; a iako za sum-
mę zwysz wyrażoną od nas sądu wskaza-
ną dla uczynienia na ponńenionyeh obża-
łowanyeh osol) dobrach odprawy, tak na
poścignienie у łapanie samych obżało-
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wanych wszystkich zwysz wyrażonych ży-
dów,' dla uczynienia nacl-onemina gSrłaóh'
przez mistrza" executiey do urzędów grodz-
kiego, arll?o ziemskiego- powiatu Upiekiego
i innych wszelkich sądowych, tych ЛУОІЄ-
wodzlw' у powiatów, :рШ ktoremi dobra
obżalowanych okażą sTę у osoby pośeignio-
nc у złapano !>yć 'mogą, a którego sobie z.
ichmościów panów urzędników strona do
tóy^sprawy użyć zechce, założywszy na
sprzeciwnego temu dekretowi naszemu
paeny prawne odsyłamy. A do żydów Me-
iera, arędarza Oiiikszianskiego у Ayzika
Woyneyskiego, których „z konfessaly." żyd
Jakub Salomonowicz powołał у do drugich,1

do których prawo drogę pokaże, sake ak-
torowi temuż у na potym do konwinko-
wania onycli zachowuieiny. A gdy dzień
dwudziesty ośmy tegoż miesiąca Juniianni
praescntis, tak dla wykonania przysięgi, ia-
ko też dla publikowania proclamowania
pomienioney infamiey przypadł, tedy pan
Krzysztof Łukaszewicz, zakryslyan kościoła
Komayskicgo, przy postanowionym z pod-
warty u sądu naszego' żydzie Jakubie Sa-
lamonowiczu,jLjroty.z kimcellarycy„naszey
wyiętey. a przez Jenerała czytaney, iura-
ment sobie nakazany w te słowa wykonał:
Ja Krzysztof Łukaszewicz przysięgam panu
Bogu wszechmogącemu, w Troycy swiętey
iodynemu, na tym: iako sprawiedliwie w
roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym ze
dnia dwudziestego piątego na dzień dwu-
dziesty szósty miesiąca „Kwietnia, w nocy,
niewierni żydzi Jakub Salamonowicz z mia-
sta Pińczowa, Nachim z Lublina, Izrael z
Przeworska, Ichel z Morawy zNikliszpor-
ka, Włoszko alias j\łoyżcsz, ])rzezywaiący się
Senator, w przyparęce u imści panaGo-
ryszewskiego—stolnika Brzeskiego у in-
nych będące, w nocy przez zamki do ko-
ścioła Komayskiego dobywszy się, cymbo-
ryum siekierami rozłupawszy, puszkę, z
czterdziestą sześcią komunikantami, a kie-
lichów dwa próżnych wzięli у czyli do ka-
hałów, czyli też gdzie oddali, z obrazów
ozdoby odarszy, srebro, kleynoty, lamp dwie
wiszących, w zakrystyey monstrancyą wiel-

ką, у pieniądze zabrali, szkody na złotych
dwanaście tysięcy uczynili, za poścignie-
luemJ.zaś złoczyńców у przyprowadzeniem
do Kowarska, żydzi Kowarscy dnia dwu-
dziestego'dziewiątego Apryla, uczyniwszy
fumult, • żyda ъ j\Iurawy у'. żydówki odbili;
ha- tym: iako Włoszko żyd Wiżunski srebro
kościelne od tych złodziei o w za talerów
dziewiędziesiąt nabył, złoczyńców u siebie
przechowywał, których potym kahał Wiżun-
ski na parękę Ayzioi, naczym wszystkim
iako sprawiedliwie przysięgam, tak mi pa-
nie Boże dopomóż, a iesli niesprawiedliwie,
Boże. mie ubij. A po wykonaniu przy-
sięgi Piotr Zyńza ienerał, sądów naszych
piiiiuiący, dość czyniąc prawu pospolitemu
у dekretowi naszemu, w izbie sądowey et
in ibro pnblico, niewiernych żydów Nochi-
ma z Lublina, Izraela z Przeorska, Icbila
z Morawy z Kildiszporka, Moszka alias
Moyżesza przezywaiącego - sie Senatora,
Kasrela iMoyżeszowicza, Jakuba Izakowi-
cza. Abrama Salainonowicza у cały„ kahał
Wiżunski у Kowarski, starszych te»'O ka-
łiału. za infamisow na irarlo у na łapanie
osądzonych, a imści pana Jana Goryszeyy-
skiego—stolnika Brzeskiego—podstaroście-
go Wilkomierskiego, dzierżawce Wiżunskie-
go у panią małżonkę imsci za infamissow
publikował у proclamował у rclacy;i pu-
blikacyey swey. a loco ])ublicationis redi-
ens, iudicialiter zeznał. A zatym my sąd
dekret sądu naszego, na dniu dwudziestym
szóstym msca Junij teraznicyszego roku fe-
rowany, we wszystkich punktach у para-
grafach nienaruszenie przy mocyzachowu-
iemy у utwierdzamy у ony do executiey
porządkiem prawnym przywodzić pozwala-
my. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunału wielkiego xięstwa* Litewskiego iest
zapisana.

_1Ізъ кпиш Глав. Лптов. Трибунала, Л» 329, за 1700 г.,



— 254

№ 104—1700 г. Іюня 21.
Трибунальній дер.ретъ, присуждающие стар-
шинъ Виленской синагоги нъ кнфаиіи и

уплат Владиславу Головк долгу и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego, miesiąca Ju-
ny dwudziestego pierwszego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-m z województw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy ty-
siąc siedmsetny obranemi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzieniu przypadła
sprawa imó pana Władysława Jozcpha
Ostrożeckiego Hołowni, miecznika powiatu
Pińskiego у ieymci pani Zofiey Zienowi-
czowny Holowhińey, mieczney powiatu
Pińskiego, malżąkow, z піел іегпеті ży-
dami Markiem Ijernatowiczem, Józefem

. Markowiczem, Jzraelcm Moyżeszowiczcm,
Jonasem Salomonowiezem, Gabryelem Moy-
żeszowiczem, iMoyżeszem Jzakowiczem. ży-
dami starszymi z całą synagogą Wileńską za
zakazem podanym, o to: iż niewierni żydzi
z całą synagogą swoią Wileńską, będąc
pilno, a gwałtownie potrzebnemi summy
pieniendzy, wzięli у pożyczyli gotowcy ręko-
dayney, a nie kontraktowey summy, na list
•dobrowolny zapis swoy u żaluiących dela-
torów dwa tysiąca talarami bitemi, raehu-
iąc kożdy talar po złotych sześriu.a osobli-
wie pięćset złotych polskich curenti mo-
netą, która, summe pieniendzy tymże zapisem
swoim w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
sctnyni w dzień świętey Troycy, to iest,
dnia szóstego mca .Junii, na mieyscu pew-
nym przy xięgach grodzkich Wileńskich,
pod troiakimi zarękami у pod wina. infa-
micy, obowiązali się oddać у wypłacić, a
tak na terminie, iako у po terminie po-
mienioney summy żaluiącym aktorom nie-
oddali у nicwypłaeili, przez co w troiakie
zaręki płacenia у w winę iniamiey popadli, j
Do którey wskazania у do uznania skutecz- i
ney na dobrach, domach, kamienicach, j
kromach, handlach у wszelkich towarach i
ОП СІ1 у na samych osobach, nieoglądaiąc j

się na żadne proteetie, nieodwłoczney exe-
kucyi z przysądzeniem kosztów, naklailow
ргал пусіі dwucliset złotych, o szkody у
inne praeteńsie actores przypozwali. Na
terminie tedy ninieyszym, wysz "na dacie
pisanym, za przywołaniem przez ienerała
stron do prawa, od żałujących ichmew pa-
na Hołowni miecznika Pińskiego у pani
małżąki imci patron iclnnw, za mocą praw-
ną sobie do tey sprawy daną, imć pan
Лап Ancuta, skarbnik Brzeski, oczewiscie
ku rospiwie prawney stawaj a pozwani
niewierni żydzi, starsi kalialu Wileńskiego,
iako sami przed nami do prawa niestawali,
tak ani żadney ^YІa(lomosci nam sądowi у
strome swey o niestaniu swym nieuczynili;
zatym wysz rzeczony aktorów patron poda-
nego pozwanym niewiernym wszytkim ży-
dom oczewisto w ręce, tu w mieście ikmei
Wilnie, na Żydowskiey ulicy z szkoły wy-
chodzącym, przez ienerała i. k. mci woie-
wodztwa Wileńskiego Jerzego Warzewi-
cza zakazu, zeznaniem onego oczewistym
przed wielmożnym imć panem pisarzem
ziemskim Wileńskim у koła sądów naszych
uczynionym, słusznie prawnie dowiodszy,
żałobę z onego ratione superius praemis-
sorum i)rzelożywszy, na dowód samey rze-
czy produkował у czytał przed nami są-
dem list dobrowolny obligacyiny zapis od
obżałoAvanych niewiernych żydów Wileń-
skich żaluiącym aktorom na sumę pndzy,
to iest, na dwa 1ysia.ee złotych talarami Ы-
temi, raclmiąc kożdy talar po złotych sześciu
у na złotych pięćset szelężną monetą w ro-
ku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym,
msca Maia dwudziestego trzeciego dnia da-
ny, z którego wszytkie warunki у obowiat-
zki prawne, szeroce w nim opisane., do-
statecznie przeczytawszy у oniedość onemu
uczynienia samym że (ym dobrowolnym
obligacyinym zapisem nieoswobodzonyin у
czyniona, przy xięgach grodzkich Wileń-
skich na terminie tey summy oddania,
pilnością. dowiodszj\ wzdania obżalowanycli
niewiernych żydów kalialu Wileńskiego na
upad w rzeczy, a zatym według prawa ża-
łoby, za nieoddanie na list dobrowolny ob-
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ligacyiny zapis pożyczoney winney snmmy
z samą iśeizną, wespół z troiakiemi zarę-
kami ośmiu tysięcy złotych talarami bitemi
у dwóch tysięcy zlot. szelężną monetą, za
nakłady prawne dwóchset złotych polskich
na samych osobach obżałowanych niewier-
nych starszych żydach synagogi Wilenskiey,
na wszelkich onycli dobrach leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, handlach,
spławach, towarach, domach, kromach, z
wolnym w possessią aktorom obięciem, onycli
zapieczętowaniem, aresztowaniem samych
żydów, secjuestrowaniem onych, a samych
niewiernych Marka Bernatowicza, Józefa
Markowicza, Jzraela Mo3rżeszowicza, Moy-
żesza Jzakowicza, żydów starszych cala sy-
nagogę Wileńską, vigore dobrowolnego ob-
ligacyinego zapisu, obowiązków yligamen-
tow w nim wyrażonych żnłuiącym ichmć
na infamią wskazania у oraz, stosuiąc się
ad coaequationem jurium ienerała sądowe-
go przydania wywołać у publikować na-
kazania; a iako dla obięcia kamienic, do-
mów, kromów у innych dóbr pozwanych
niewiernych żydów, tak у za wskaż sumy
na tych dobrach wszytkich, nieoglądaiąc się
na żadne bronienia, protekcie, skuteczney
ехекису do urzędów ziemskiego lub grodz-
kich Wileńskich у innych tych woiewodztw
у powiatów, pod ktoremi się dobra obża-
łowanych pokazać mogą, a którego sobie
strona z nich użyć zechce, z założeniem na
sprzeciwionych dalszych pacn prawnych
odesłania u nas sądu prosił у domawiał
się. Л tak my sąd w tcy sprawie imć pa-
na Władysława Józefa Ostrożcckiego Ho-
łowni—miecznika powiatu Pińskiego у
ieymci pani Zophiey Zienpwiczowny IIo-
lowniney—mieczney Pinskiey, małżąkow,
bacząc to: iż niewierni Marko Bcrnatowicz,
Józef Markowicz, Jzrael Moyżeszowicz, Jonas
Salomonowicz, Gabrycl Moyżcszowicz, Moy-
żesz Jzakowicz—żydzi starsi synagogi Wi-
lenskiey, do sądu naszego będąc ratione
superius praemissorum zapozwanenii, za
potrzykrotnym z nakazu naszego icncral-
skim przywoływaniem, iako się sami przed
nami do prawa nieśtanowili, tak ani żad-

ney wiadomości o niestaniu swoim nam
sądowi у stronie swey powodowey nie
uczynili; przeto my sąd onych iako prawu
nieposłusznych v/ roku zawitym na upad
w rzeczy -wzdaiemy, a zatym według listu
dobrowolnego obligacyinego zapisu у do-
mawiania się żałuiących aktorów patrona,
za nieoddanie na list dobrowolny obliga-
cyiny zapis pożyczoney summy, z sowito-
ściami, zarękami ośm tysięcy złotych tala-
rami, rąchuiąc kożdy talar po złotych sześciu,
osobliwie szelenżną dwa tysięca złotych, za
nakłady prawne, recenter w tey sprawie
errogowane, dwieście złotych, a zwpisnym
у pamiętnym et cum lncris nam sądowi
danym, wszytkiego summa dziesięć tysięcy
dwieście у dziesięć złotych polskich na sa-
mych osobach obżałowanych niewiernych
starszych żydach synagogi Wilenskiey y
wszytkich ich, na wszytkich dobrach onych
leżących, ruchomych, summach pieniężnych,
handlach, spławach, towarach, kamienicach,
domach, kromach, z wolnym onym akto-
rom obięciem w possessią, zapieczętowa-
niem, aresztowaniem samych żydów bra-
niem do seąuestru. A vigore dobrowolne-
go obligacyinego zapisu у obowiązków, w
nim wyrażonych, tychże niewiernych Mar-
ka Bernatowicza, Józefa Markowicza, Jzra-
ela Moyżeszowicza, Jonasa Salomonowicza,
Gabryela Moyżeszowicza, Moyżesza Jzako-
wicza—żydów starszych całą synagogę у
wszytkich żydów Wileńskich żałuiącym
aktorom na infamią wskazuiemy, ienerała
do publikowania infamii przydaiemy, a ia-
ko dl a podania domów, kamienic, kromow
у innych dóbr aktorom w possessią, tak у
za wskazaną od nas sądu sumę na wszel-
kich zwysz mianowanych pozwanych do-
brach у osobach, nie oglądaiąc się na żad-
ne bronienia, protectie, dla czynienia sku-
teczney у nieodwłocznoy executicy do ur-
żędow ziemskiego, lub grodzkiego Wileń-
skich у innych tych wdzlw у "powiatów,
pod którcmi się sami у dobra żydów być
pokażą, a którego sobie strona użyć zechce,
założywscy na sprzeciwnego dalsze pacny
prawne, odsyłamy. A gdy dzień dwudzie-
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sty trzeci tegoż msca J unii przypadł, tedy
ienerał Zynza, dość czyniąc prawu pospoli-
temu у dekretowi naszemu, w izbie sądo-
wey et in foro publico niewiernych żydów
starszych s)rnagogi Wilenskiey: to iest Mar-
ka Bernatowieza, Józefa Markowicza, Jzra-
ela Mo,yżeszowicza, Jonasa Salomonowicza,
Gabryela Moyżeszowicza, Moyżesza Jzako-
wicźa у wszytkich żydów Wileńskich za
infamisów obwołał у te publikacią swą
judicialiter zeznał, Rtóra sprawa do xiąg
głównych trybunalnych iest zapisana.

IIзъ книги Глави. Лит. Трибунала, за 1700 г., JVŚ 329,
л. 1820.

№ 155.—1700 г. Іюіш 80.

Трибунальній декретъ, присуждающий стар-
шинъ Б лорусскихъ синагогъ къ вторичной
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Гостиловской долгу и пеки.

Roku tysiącznego siedmsctnego, msca
3 unii trzydziestego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim z wo-
iewodztw, ziem у powiatów na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedmsetny obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzieniu przy-
padła sprawa ieymści pani Eleonory Szu-
miecianki Theodorowoy Hościłowskiey, z
niewiernemi żydami starszemi synagog
Białoruskich Abrahamem iMorduchaiewi-
czem Powzerem-Szkłowskim, Markiem Ma-
ierowiczem—Mohilewskim, Hirszem Izra-
elewiczem—Białynickim, SzymchaiemMor-
duehaiewiczem — Mohilewskim, Izraelem
Jakubowiczem—Szkłowskim, Abrahamem
Szmoyłowiczem—Dombrowicnskim, Szmoy-
łcm Szmoyłowiczem—Horeckim, Abraha-
mem Izraelewiczcm—Smolanskim, Ghaimem
Leybowiczem—Witebskim у wszytkhni ży-
dami szkol, bożnic żydowskich Białorus-
kich, za pozwem od aktorki wyniesionym
oto: iż co za dekretem sądu głównego try-
bunał nego w Wilnie w roku przeszłym ty-

siąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym,
msca Awgusta dwudziestego dziewiątego
dnia na obżałowanych niewiernych żydach
w niestaniu onych, iako prawu nieposłusz-
nych у sprzeciwnych na upad" w rzeczy,
iako w sprawie zapisówey obligowey у na
infamią wzdanych, publikowanycli у pro-
klamowanych wypadłym, oraz za listem
przy tymże dekrecie remisyinym odpraw-
czym do urzędów utriusque subseliy po-
wiatowych wydanym, urząd grodzki Or-
szanski za wskazaną summę o rzecz w de-
krecie wyrażoną, to iest, osm tysięcy ośm-
set у dzicsienć złt. pols. do szkol, bożnic
żydowskich, na Bialey Rusi będących у
wszelkich dóbr całey synagogi żydowskiey
Białoruskiey, iuridice ргае іа innotescentia
na skuteczną odprawę у ехекисуа ziachał
był, tedy obżałowani, na dalszą zniewagę
у postpozycyą sądu głównego trybunalnego
iav\rnie się sprzeciwiaiąc pomienionenm de-
kretowi tegoż sądu głównego, pod infamią
zostaiąc, iako za wskazano summe ośm
tysięcy ośmset у dziesięć zlot. poi. na szko-
łach, bożnicach żydowskich Białoruskich у
wszelkich dobrach całey synagogi Biało-
ruskiey żydowskiey czynić odprawy urzę-
dowi bronili у niepostąpili, tak ani summy
pomienioney żałuiącey aktorce ieymści pani
Hościłowskiey, na dwa listy obligi zapisy
onych winney у dekretem mianowanym
sądu głuwnego trybunalnego wskazaney,
cuin pacnis et lucris, nie oddali у niewy-
płacili, przez co pro coniraventione dekre-
towi sądu głównego trybunalnego w paeny
wielkie prawne iako infames popadli; za-
czyni ieymć pani Hościłowska o. zniewagę
dekretu у sądu głównego trybunalnego o
s])rzeciwięstwo onemu w nicpostąpicniu
czynienia odpraAvy urzędowi za wskazaną
summę, o nieoddanie teyże summy ośnm
tysięcy ośmu set у dziesięciu zlt. poi., za-
tym do approbaty infamiey na obżałowa-
nych żydach starszych Białoruskich, wysz
imionami у nazwiskami wyrażonych у са-
ley synagodze obżałowanych wszytkich ży-
dów Białoruskich wypadley, oraz do wska-
zania skuteczney у nieodwłoczney odprawy
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у ехесисуеу na osobach samych y dobrach
onych, także szkołach, bożnicach żydow-
skich у do extendowania dalszych paen
prawnych żałuiaca aktorka pozwem ziem-
skim Potockim, w którym wszytka rzecz
dostateczniey wzrażona iest, obżałowanych
zapozwala. Na terminie tedy ninieyszym,
zwysz na dacie pisanym, za przywołaniem
icneralskim stron do prawa, od aktorki
patron ieymści, za mocą prawną sobie do
tey sprawy daną, pan Jan Suroż Frąckie-
wicz oczcwislo do rosprawy prawncy sta-
wał, a pozwani niewierni żydzi, starsi sy-
nagogi Białoruskiej', iako sami przed na-
mi do prawa nie stanowilisię, tak i żadney.
wiadomości o niestaniu swoim nam sądo-
wi у stronie swey nie uczynili, zatym zwysz
rzeczony aktorki patron podanych у poło-
żonych obżałowanym niewiernym żydom
sześciu stronic pozwu: iedney siarkowi
Maierowiczowi w kamienicy onego w mieś-
cie i. k. mci Mohilowie, drugiey Mordu-
cliaiowi Abraniowiczowi Powzcrowi, w
domu onego, w mieście Szkłowic, oezewisto
w ręce, trzeciey na szkole Mohilowskicy, j
czwartey na szkole Szkłowskiey, bożnicach
żydowskich, piątey Ohaimowi Leybowiczo-
л і w domu onego w mieście Witebsku,
także oczewisto w ręce, a szostey na szkole
Witebskicy przez ieiierała Stephana Pu-
haczewskiego, zeznaniem onego oczewistym
u xiąg grodu Połockiego uczynionym у ех-
traktem z tych że xiąg w dacie roku te-
raznieyszego, msca Maia, piątego dnia wy-
danym, szłusznie prawnie 'dowiodszy у
pilność troyga wołania strony swcy na tym
pozwie napisaną okazawszy у żałobę z niego
o rzecz zwysz wyrażoną iterowawszy, do-
wodząc samey rzeczy produxit dekret są-
du głównego trybunałnego de data roku
przeszłego tysiąc sześćset dziewiędziesąt
dziewiątego, msca Augusta dwudziestego
dziewiątego dnia, z aktoratu żałuiąccy na
obżałowanych w Wilnie otrzymany, którym,
dekretem «ul główny trybunalny, za nie-
staniem pozwanych niewiernych żydów
przed sobą do prawa, iako prawu niepo-
stusznycb? w roku zawitym naupad w rze-

czy wzdawszy. summy osm tysięcy ośmset
у dziesięć złt. poi. na samych y. dobrach
onych wszelkich wskazał, samych na infa-
mią wzdął- у przydawszy ienerała prokla-
mować nakazał, a za summę zwysz wyra-
żoną dla uczynienia- na wszelkicli obżało-
wanych osób dobrach odprawy do urzędu
grodzkiego, lub ziemskiego Orszanskiego
odesłał, iakó to szyrżey wszytkarzecz w tym
dekrecie wyrażona iest. Yigore którego de-
kretu gdy imc pan Alexander Obuchowski
—sędzia grodzki powiatu Orszanskiego, po
podanym obwieszczeniu do dóbr obżałowa-
nycli na odprawę ziezdżał, podawszy cedu-
łę, tey odprawy bronili у nieposląpili, de-
kretowi sądu głównego trybunałnego sprze-
ciwili się, którego sprzeciwienstwa listem
poiezdżym urzędowym, w dacie roku teraz-
nieyszego msca Kwietnia dwudziestego
pierwszego dnia wydanym dowiodszy, wzda-
nia pozwanych niewiernych żydów, ponie-
wasz do prawa niestawaią, iako prawa nie-
posłusznych w roku zawitym na upad w
rzeczy, a zatym zwysz produkowanego sądu
głównego trybunałnego dekretu, z aktoratu
żaluiącey aktorki na obżałowanych otrzy-
manego, ze wszytkim wyrażonym wskazem,
menarusznie przy mocy zachowania у ut-
wierdzenia, wskazaney onym summy ośmiu
tysięcy ośmuset у dziesięciu złt. poi:, przy-
tym za szkody, nakłady prawne, noviter
erogowane, sześciu set złotych, z kopami,
wpisnego у pamiętnego et cum lucris nam
sądowi przychodzącemi, na pozwanych nie-
wiernych żydach starszych, zwysz wyrażo-
nych у wszytkicli żydach synagogi Biało-
ruskiey у na kamienicach, domach, kro-
mach, handlacłi, towarach, spławach, aren-
dach, z wolnym onych, poścignowszy, za-
trzymaniem, aresztowaniem, towarów ich у
samych braniem у na innych wszelkich
maiętnosciach у dobrach onych wszelkich
leżących, ruchomych, suinmach pieniężnych
gdziekolwiek у u kogokolwiek będących, a
samych obżałowanych niewiernych żydów
za sprzeciwienstwo pomienionemu sądu
głównego trybunałnego dekretowi, na po-
wtórną infamią na gardło, a że się do
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prawa nic stanowią, • tedy na łapanie żału-
iącey aktorce wskazania, onych że podług
prawa coaeąuationis ex інше za infamisów
uznania у dla publikowania tey infamiy ie-
nerała sądowego przydania, publikować у
proklamować nakazania, a iako dla uczy-
nienia mocney, a nieodwłoezney, nie oglą-
daiąc się na żadne bronienia, gleyla, res-
erypta, listy żelazne у niiakowe ceduł, na
pomienionych dobrach, by у z ruszeniem
powiatu, odprawy, tak na poścignienie у
złapanie samych obżałowanych, dla uczy-
nienia nad osobamy onych przez mistrza
ехекисуі do urzędu grodzkiego Orszan-
skiego у innych wszelkich tych woiewodztw
у powiatów, pod któremi dobra obżałowa-
.nych okażą się у osoby onych poscignione
у złapane być mogą, z założeniem na nie-
posłuszny urząd w nieexequowaniu, a na
stronę w niedopuszczeniu ехесиіу, paen
prawnych odesłania u nas sądu prosił у
domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie ieymci pani Eleonory Szumacianki
Teodorowey Hościłowskiey, bacząc to: iż
niewierni żydzi starsi synagogi Bialorus-
kiey, imionami у przezwiskami zwysz spe-
cifikowany, będąc o rzecz zwysz wyrażoną
przed nas sąd zapozwanemi, za pokilka-
lcrotnym z nakazu naszego ieneralskim
przywoływaniem przed nami do prawa nie-
stawali, przeto my sąd onych iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad
w rzeczy wzdaiemy, a zatym dekret sądu
głównego trybunalnego w dacie roku prze-
szłego tysiąc sześćset dziewiędziesiąl dzie-
wiątego, mscaAwgusta dwudziestego dzie-
wiątego dnia, z aktoratu żałuiącey ieymci
pani Hościłowskiey na pomienionych nie-
л іегпусіі żydach otrzymany, ze wszytkim
wskazem w nim wyrażonym, nienaruszenie
przy mocy zachowuiemy у utwierdzamy,
wskazanej' tym dekretem summy ośm ty-
sięcy ośmset у dziesięć zlot. poi., przy tym
za szkody, nakłady prawne, ію ііег spen-
dowane, sześćset zł., a z wpisnym у pa-
miętnym nam danym et cum lucris zapła-
conym, wszytkiego summą dziewięć tysię-
cy cztyrysla y. dwadzieścia zł. poi. na po-

zwanych niewiernych żydach starszych у
wszytkich żydach synagogi Białorn&kiey,
na szkołach onych у bożnicach Białorus-
kich у na dobrach onych wszelkich, ka-
mienicach, domach, kromach,' handlach,
towarach, spławach, arendach, z wolnym
onych aresztowaniem, szkół pieczętowa-
niem, samych ich у towarów braniem у
na innych wszelkich maiętnościach у dob-
rach onych wszelkich leżących, ruchomych,
summach pieniężnych gdziekolwiek у ko-
gokolwiek będących, a samych przerzeczo-
nych obżałowanych niewiernych żydów
starszych synagogi Białoruskiey Abrahama
Morduchaiewicza Pawzcra—Szkłowskie-go,
Marka Maierowicza—Mohilewskiego, Iiirsza
Izraelewicza—Białynickiego, Szymelę Mor-
duchaiewicza—Mohilewskiego, Izraela Ja-
kubowicza—Szkłowskiego Abrama Szmoy-
łowicza—Dombrowskiego, Szmoylę Szmoy-
łowicza—Koreckiego, Abrama Izraelewicza
—Smolanskiego, Chayma Leybo.wicza —
"Witebskicgo у wszytkich żydów szkoły у
bożnic żydowskich Białorusiach, za sprze-
ciwienstwo pomienionemu sądu głównego
trybunalnego, dekretowi, które się z listu
poiezdżego urzędowego evidenter pokazało,
na powtórną infamią na gardło, a że się
do prawa nie stanowią na łapanie żałuią-
cey ieym pani Hościłowskiey wskazuiemy,
onych podług prawa coaequatioms ехпипс
za infamisów uznawszy, dla publikowania
у proklamowania tey powtorney infamy ic-
nerała sądowego ])rzydaiemy, ])iiblikować
у proklamować nakazuiemy; a iako za sum-
mę zw}rsz wyrażoną od nas sądu у pier-
szym sądu głównego trybunalnego dekre-
tem' wskazaną, dla uczynienia mocney a
nieodwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne
bronienia, gleyta, rescripta, listy żelazne у
niiakowe ceduły, by у z ruszeniem całego
powiatu, odprawy, tak na poścignienie у
złapanie samych obżałowanych osób, dla
uczynienia nad onymi na gardłach przez
mistrza ехекисуі, do urzędu, grodzkiego
Orszanśkiego у innych wszelkich sądów
tych woiewodztw у powiatów pod któremi
dobra obżałowanych okażą się у samych
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osoby poscignione у złapane być _ mogą, a
którego z iehmcow panów urzędników stro-
na użyć zechce, założywszy na nieposłuszny
urząd'w nie exeqvowaniu, a na stronę w
niedopuszczeniu схеігасуі paeny prawne
odsyłamy, a gdy dzień trzeci msca Julij
anni praesentis, dla publikowania у pro-
klamowania tey infamicy przypadł, tedy
Piotr Zynza ienerał, sądów naszych pilnu-
iący, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, w izbie sadowej et iii
loro publico, przy obecności wielu stanów
rożney kondycyi ludzi, niewiernych żydów
starszych synagogi Białoruskiey Abrahama
Morduchaiewicza Powzera - Szkłowskiego,
Marka Maicrowicza—Mohilewskiego, Hirsza
Jzralewicza—Białynickiego, Szymcho Mor-
diichaiewicza—Mohilewskiego. JzraelaJaku-
bowieza—Szldowskiego,AbrahamaSzmoylo-
wicza—Dombrowienskiego. Szmoyłe Szmoy-
lowicza - Boreckiego, Abrahama Jzraelewi-
cza—Smolanskiego, Ohaima Leybowieza—
Witcpskiego у wszytkich żydów szkol у
bożnic żydowskich Białoruskich za powtór-
nych infamissow na gardło у na łapanie
osadzonych publikował у proklamował у
relacyą publikatiey swey, a loco publica-
tionis rediens, iudicialiter zeznał. Która spra-
wa do xiąg głównych trybunału Wielkie-
go xięstwa Litewskiego iest zapisana.

ІІзъ книги Глапнаго Литовского Трибунала за 17CQr.,
№ З2'.і, л. 2210.
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Трибунальнім декретъ, присуждающій стар-
шинъ Кейданской синагоги къ инфаміи и
уплат Станиславу Гедройцю долгу и пени.

Roku tysiącznego siedmsetnego, m-sca
Julii dziewiątego dnia.

Przed nami sędziami glównemi na trybu-
nał w Wielkim Xiestwie Litewskim z woie-
wodztw, zicmj powiatów narokteraznieyszy
tysiączny siedmsetny obranemi, gdy z po-
rządku regeslrowego ku sądzeniu i)rzypadla

sprawa imć pana Stanisława Giedroycia—
miecznika J>inskiego у ieymci pani Doroty
Woynianki Giedroyciowey—miećznikowey
Pińskiey-^-małżonkow, z niewiernemi Szew-
telem Izakowiczem, Józefem Hetowiczem,
Irszą Izraelem. Arym Abramowiczem, La-
zarem j\Iarkowiczem^ Michałem Abramo-
wiczem, Meierem Mawtalacowiczem, Wul-
fem Lewkowiczem, Nozym Izracłewiczein,
Berkiem Zasmanowiczem, Józefem Wulfowi-
czem, Dawidem Irszewiczem, Nozym Tzako-
wiczem;-^żydami starszemi szkoły Kieydan-
skiey- v ze wszystkiemi w tymże mieście
Kieydanskim mieszkaisicemi żydami, za
pozwem tu "przed nas sąd wyniesionym
O to: iż obżałowani niewierni żydzi, wzio-
wszy у pożyczywszy rękodayney summy u
żałujących aktorów cztyry tysiące złt.
rachuiąc na dobrą srebrną, a nie szeleżną
monetą, na dobrowolny swoy opis podług
prawa sprawiony, według kturego opisu
swego gdy żałmąeym aktorom iak na termi-
nie tak у po terminie zaczęstokrotnym upomi-
naniem się nicoddawali у niczapłacili, żaluiaci
aktorowie, zaczowszy o to prawem czynić,
processa, zapozwy, dekret a trybunalskie у
assesorskie у za nimi banicyc doczesne у
wieczne otrzymali. Będa.c tedy obżałowani
niewierni żydzi prawem przekonani, powtor-
nem opisem swoim, przyznanym we dworze
Kieydanskim opisali, się żałuiącym aktorom
cztyrma ratami, to iest, po tysiącu złt.
z pewną prowizją pomicnioną summę wy-
płacać, a za niewypłaceniem któreykołwiek
raty у prowizyi od \QJ summy na terminie
w tymże liście opisanym pod wszystkie
pierwsze przewody, dekreta у wskazy jtod-
legać mieli j czynić exckueyą nad dobra-
mi swemi pozwolili; podług którego to
opisu swego niotjlko pierwszey raty w
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt siód-
mym, AV (izieii Trzech Królów wydać przy-
padaiącey, nie wypłacili, ale też у na wiciu
terminach przypadłych ехоіисіі, iak samey
realnej summy, iako też у prowizy nie-
uczjnili, a zatym w zaręki podwaferotne
popadli, do wskazania infamii у zara.k. do
utwierdzenia wszystkiego pi-ogressu praw-
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nego, in antecessum w tey sprawie urosz-
czonego, do zapłacenia samey pryncypalney
summy у prowizji, o szkody, nakłady у о
insze w pozwie eo nOmine wyniesionym
dostateczniey wyrażone pretensye. Na ter-
minie tedy ninieyszym, wyżey specifikowa-
nym, za przywołaniem przez, ienerała sądo-
wego stron do prawa, od aktorów patron
pan, Bonifacy Milewski—obozny powiatu
Oszmianskiego, za mocą prawną sobie do
tey sprawy daną, ku oczewistey rozprawie
stawał, a pozwani niewierni żydzi, iako
sami przed nami do prawa nie stawali, tak
ani żadney Aviadomości nam sądowi у
stronie swey przeciwncy o niestaniu swo-
im nieuczynili. Zaczyni tenże aktora patron
podanych у położonych na szkole Kieydan-

'skiey, na domach, kromach starszych у
wszystkich żydów kioydanskich, każdemu
zosobna przez ienerała I-K.Mci Iozepha
Rowbickiego pozwu, zeznaniem relacyiego
u xiąg grodu X. Zmudzkiogo uczynionym
у wypisem z tychże xiąg w roku teraźniej-
szym, mca Aprila dwudziestego szóstego
dnia wydanym, słusznie, prawnie dowiodszy,
także pilność troyga д оіапіа na tym pozwie
napisaną okazawszy у żałobę z niego o
rzecz wyżey namienioną, a szerzey w tym
pozwie opisaną przełożywszj7, na dowód
samey rzeczy prezentował у czytał dekreta
sądu głównego trybunalnego w roku tysiąc
sześćset dziewięćdziesiąt trzecim, msca
Jurni dwudziestego siódmego dnia, drugi
sądu i. k. mci zadwornego assesorskiego,
w roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
piątym, msca Februari trzeciego dnia, przez
żałujący cli aktorów na obżałowanych otrzy-
mane, z wyniesionemi za tymi dekretami,
doczesną у wieczną banicyami, także list
assekuracyiny od niewiernych żydów star-
szych Kieydanskicli dany imci panu Gie-
droyciowi у samey ieymci przyznany, we
dworze Kieydanskim, w roku tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt ósmym, msca Ianuari
ośmego dnia, którym to listem, assekura-
cyinym zapisem niewierni żydzi cztyry ty-
siące złt. assekurowali się, pod utwierdze-
niem wszytkich dekretów in aiitccessum

otrzymanych, ratami wypłacać у z prowizyą,
od tysiąca złt. po pięciudziesiąt złt. . . p o -
chodzącą, a niedość uczynienia tym że za-
pisem nierekuperowanym у nieoswobodzo-
njrm dowiodszy, oraz dekreta wszystkie
tymże zapisem in casum contrayentionis
stwierdzone produkowawszy, wzdania obżało-
wanych niewiernych żydów starszych Kiejr-
danskich, ponieważ do prawa nie stawaią,
iako prawu nieposłusznych w roku zawi-
tym na upad w rzeczy, a zatym dekretów
wszytkich datami w nich wyrażonemi, w
różnych subseliach z aktoratu żałuiących,
iako słusznie у prawnie z tymiż niewier-
nemi żydami ferowanych utwierdzenia,
summy tymiż dekretami przysądzony szesna-
stu tysięcy trzechset trzydziestu złt., oraz
względem niewypłacenia samego kapitału
czterech tysięcy złt. у prowizy od roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szóstego od
tysiąca po złotych piędziesiąt przychodzącej7,
ośmiuset złt. poi., za szkody zaś у nakłady
prawne, recenter w tey sprawie spendo-
wanc, pięciuset złotych, z wpisnym у pa-
miętnym nam sądowi danym, na tych nie-
wiernych żydach Kieydanskicli, na szkole
onych w Kieydanach będącey, kromach,
handlach, towarach, spławach, arendach
у na inszych wszelkich dobrach onych
leżących, ruchomych, summach pieniężnych
gdziekolwiek będących, z wolnym onych
na każdym mieyscu w wielkim xięstwie
Litewskim, koronie polskicy у miastach
zagranicznych zaaresztowaniem, do ucz)7-
nienia satisfakcey pod stratą urzędowa,, a
samych przerzedzonych niewiernych star-
szych у wszytkich wyżey specifikowanych
żydów Kieydanskicli za niedość uczynie-
nia zapisowi assekuracyinemu, iako iuż
wiecznych banitów, na infamią wskazania,
у dla publikowania tey infamii ienerała
sądów naszych pilnuiącego przydania, na
odprawę wskazanej7 tak dekretami sądu
głównego trybunalnego, iako też у sądu
naszego summy do urzędów ziemskiego
lub grodzkiego xstwa Żmuydzkiego у in-
nych wszytkich tych woiewodztw у powia-
tów, pod któremi dobra obżałowanych nie-
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wiernych żydów okażą się, a którą strona
sobie z nich do tey odprawy użyć zechce,
z założeniem na sprzeciwnych temu dekre-
towi naszemu dalszych paen prawnych ode-
słania u nas sądu prosił у domawiał się.
A tak my sąd w tey sprawie imci pana
Stanisława Giedroycia—miecznika Pińskiego
у ieymci pani Doroty Woynianki Giedroy-
ciowey—miecznikowey Pinskiey, małżon-
ków, z niewiernemi żydami Szewtelem
Izakowiczem,, Iozephem Hetowiczem, Irszą
Izraelem, Arym Abramowiczem, Łazarem
Markowiczem, Michałem Abrahamowiezcm,
Meierem Mawlalacowiczem, Wulfem Lcw-
kowiczem, Nozym Izraelewiczem, Berkiem
Zasmanowiczcm, Iózefem Wulfowiezem, Da-
widem Irszewiczem, Nozym Izakowiczem—
starszemi Kieydanskiemi у ze wszytkicmi
żydami w mieście Kieydanskim inieszka-
iącemi, za pozwem o rzecz wyżey wyrażoną
tu przed nasz sąd wyniesionym, bacząc to:
iż niewierni żydzi, będąc do sądu naszego
zapozwanemi, za pokilkakrotnym icnerała
z nakazu naszego przywoływaniem, przed
nami do prawa nie stawałi, przeto my sąd
onych iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy, a
wedle prawa, żałoby pozewney у domawiania
się patrona actoreae partis dekreta w roż-
nych subseliacli z aktdratu żałuiącycli z
niewiernemi żydami Kieydanskiemi wespół
z banicyami у ze wszytką w nich wyrażoną
rzeczą, iako słusznie у prawnie ferowane
przy mocy zachowuiemy, oraz wszylek
progres prawny in antceessum do tych
niewiernych żydów przez żałuiącycli urosz-
czony stwierdzamy, summy pomienionemi
dekretami wskazaney szesnaście tysięcy
trzysta trzydziescie złt., oraz względem nie-
wypłacenia samego kapitału czterech tysięcy
złt, z prowizyą czlyry tysiące osmset złt.,
za szkody zaś у nakłady w tey sprawie
świeżo urrogowane, pięćset polskich, z wpis-
nym у pamiętnym nam sądowi danym,, z
pierwszym wskazem in sumraa dwadzieścia
ieden tysiąc sześćset czlyrdziescie złt. poi.
na tychże niewiernych starszych Kieydan-
skich, na wszytkich żydach w mieście

Kieydanskim mieszkaiących, na szkole
onych w Kieydanach będącey, handlach,
kromach, domach, spławach, z wolnym na
każdym mieyscu towarów aresztowaniem,
arendach, karczmach, owo zgoła na wszyt-
kich in genere dobrach onych leżących,
ruchomych, sumach pieniężnych gdziekol-
wiek będących, a samych przerzeczonych
niewiernych żydów Szewtcla Izakowicza,
Iozefa Hetowicza, Irszego Izraela, Ary
Abramowicza, Lazara Markowicza, Michała
Abrahamowicza, Mciera Mawtalacowicza, Io-
zefa 'Wułfowicza, Dawida Irszewicza, Nose-
na Izakowicza у innych wszystkich żydów
szkoły Kieydanskiey, iako iuż wiecznych ba-
nitów, na infamią wskazawszy, dla publiko-
wania tey infami ienerała sądów naszych
pilimiącego przydaiemy, na odprawę tak
dekretami sądu głównego trybunalnego, iako
też у sądu naszego wskazaney summy do
urzędów ziemskiego lub grodzkiego X-a
Żinadzkiego, z ruszeniem łych wszytkich
woiewodztw у powiatów, a mianowicie
Xstwa Żmudzkicgo у innych, pod któremi
dobra onycli okażą się, a którego strona z
nich do tey odprawy użyć zechce, założywszy
na sprzeciwnych temu dekretowi naszemu
dalsze peny prawne odsyłamy. A gdy
dzień dwudziesty dziewiąty mca Julii roku
teraznieyszego przypadł, ienerał Piotr Zynza,
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, niewierny cli żydów Szewtela
Izakowicza, Iozefa Hetowicza, Irszego
Izraela, Ary Abramowicza, Łazara Marko-
wicza. Michała Abramowicza, Meiera Naf-
tała, "Wulfa Lewkowicza, Nasona Izraelewi-
cza, Berka Zasmanowicza, Iozefa Wulfo-
wicza, Dawida Irszewicza, Nosana Izako-
wicza y. innych wszytkich szkoły Kieydan-
skiey za infamissow w izbie sądowey et
inforo publico ogłosił, obwołał у proklamo-
wał у te publikacyą, rediens a loco publica-
tionis, iudicialiter zeznał. Która sprawa iest
do xiąg głównych trybunalnych zapisana.

Изъ книги Глави. Лит. Трибунала, за 1700 годъ,
^ 320, л. 2СО8.
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Кожангородк въ еврейскую молельню.

Roku tysiącznego siedmsetnego, ni ca
Julii dziewiątego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Lit-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraźniejszy zwysz
na dacie pisany obranymi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa wielmożnego imć pana Krzyszloplia
Benedykta Niemirowicza Szczyta—chorą-
żego Potockiego,—starosty Jaswonskiego у
pani małżąki imci ieymci pani Anny Za-
wiszanki, primi voti Piotrowey Amor hra-
biney Tarnowskiey, a teraz secundi Szczy-
towey—chorążyney Połoekiey, starośeiney
Jaswonskiey, małżąkow, z niewiernymi ży-
dami Zelmanem—obywatelem na ten czas
miasta Karolińskiego, Chaimem, Juda у
lieliaszem Abrahamowiczami, w spolney ra-
dzie у namowie uczynku niżey v,7yrażonego
z sobą będącymi, za pozwem od aktorów
wyniesionym o to, iż co niewierni obżało-
wani żydzi zeszły Abraham Kielmanowicz,
trzymaiąc za prawem arendownym maięl-
ność Kożangrodek, w woiewodztwic Nowo-
grodzkim lezącą, a maiąc za onym postą-
pione spbie, iakoby z wyłączeniem kaplicy,
gdzie się chwała Boska podług obrzędów
kościelnych odprawowała, w zamku Kożan-
grodzkim mieszkanie, do tego będąc z nie-
wiernymi żydami, iako w radzie, tak у w
uczynku compryncypałami, a czyniąc na
contempt samego pana Boga wszechmo-
gącego, będących za iedno w tcy kaplicy
obrazów, powyrzucawszy one z pomienio-
nego mieysca, bożnice żydowską przy róż-
nych bluznierstwach założyli у gdzie nay-
swiętsza odprawowała się ofiara, żydowskie,
iako u onych zwyczay niesie, na ołtarzu у
na ścianach przykazanie powyrzynali, pra-

wo Boga wszechmogącego przez swoy ży-
dowski zły у zapamiętały umysł zgwałcili,
Panny Przenayswiętszcy obraz, przed któ-
rym się chwała Boża odprawowała, czyniąc
z onego pośmiewisko, iako to oculatis tes-
tibus deducetur, z pomienioney kaplicy wy-
rzucili, owo zgoła z mieysca poświęconego,
któremu iako naywiększa obserwantia na-
leżeć miała, contemnuiąc ofiary samego pa-
na Jjoga wszechmogącego, sprośne у Bogu
obrzydłe ofiary postanowiwszy, uczynili nad
prawo arendowne, do którego żałuiąca ak-
torka nienależycie była przyłączona, a nay-
pierwiey nad prawo samego pana Boga
wszechmogącego у zwyczaie, nie obawiaiąc
się srogiego za to karania, od roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt wtórego aż do roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szóstego, iako
wyżey namienipno, w zapamiętałym umyśle
niewierni żydzi postępowali у inne, które
się czasu prawa pokażą, exorbitantie czyni-
li, o czym .wziowszy wiadomość żaluiąca.
aktorka^ czyniąc dość chrześcianskiey na-
leżytości, iako ieszcze na tenczas we wdo-
wim stanic będąca, prawny o tak wielki
występek, ieszcze w roku tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt szóstym z niewiernemi ob-
żałowanemi żydami urościła proceder, któ-
rego chcąc poprzeć, zabiegaiąc, aby się ta-
kowe Bogu у światu straszliwe nie działy
perjuria, zaiedno chcąc honor samego Pa-
na Boga windikować у za to na" obża-
lowanych niewiermch żydach pacn krimi-
nałnych dochodzić, tak do personalney
comparyty ante omnia, iako też o wystęj)ki
у bezbożność stale spoinę teraz żaluiące
actores niewiernycli obżałowanycli żydów
zapozwali. Na terminie tedy ninieyszym,
zwysz na dacie pisanym, za przywołaniem
ieneralskim stron do prawa, od aktorów
patron ichmew, za mocą, prawną sobie do
tcy sprawy daną, pan Michał Kopeć ocze-
wisto do rozprawy prawnoy stawał, a poz-
wani niewierni żydzi, iako się sami przed
nami do prawa nie stanowili, tak yżadncy
wiadomości nam sądowi у stronie swey
nie uczynili; zatym tenże strony powodo-
wo.y patron podanego obżałowanym nie-



wiernym żydom w mieście Kożangrodku,
w woiewodztwie Nowogrodzkim lezącym,
oczewisto w ręce przez ienerala Jana Ko-
reckiego pozwu, zeznaniem onego u xiąg
grodu Nowogrodzkiego uczynionym у per
extraktnm z tychże xiąg w dacie roku teraz-
nieyszego, msca Apryla dziewiętnastego dnia
wydanym, słusznie prawnie dowiodszy у
pilność troyga wołania strony swey na "tym
pozwie napisaną okazawszy у żałobę zwysz
wyrażoną iterowawszy, na dowód samcy
rzeczy produkował przed nami sądem pro-
testacyą od aktorów na obżałowanycli nie-
wiernych żydów, o praetensye zwysz .wy-
rażone, do xiąg urzędowych zaniesioną у
cxlraktem z tych xiąg pod data, w nim in-
serowaną wydaną, tudziesz relacyą ieneral-
ską na urzędzie zeznaną у wypisem wy-
iętą; po których produkowaniu wzdania po-
zwanych niewiernych żydów, poniewasz do
prawa nie stawaią, iako prawu nieposłusz-
nych w roku zawitym na upad w rzeczy,
a wedle prawa у żałoby za niesłuszne w
domu modlitwy, gdzie ofiara mszy świętych
przy rozpamiętywaniu męki Crystusa Pana
odprawowała się, obraz Panny Przenaswięt-
szey wyrzuciwszy, bożnicy żydowskiey za-
łożenie, domu chwały Bożey zgwałcenie,
męki Chrystusa Pana prześladowanie, na
gardło żywo spaleniem, a że do prawa nie
stawali, tedy na infamia, у na łapanie, przy
tym za expcnsa prawne, z winami wpis-
nego у pamiętnego ot cum lucris nam są-
dowi przychodzącemi, in summa piąciu set
sześćdziesiąt pięć zlot. na dobrach obżało-
wanycli niewiernych żydów, wszelkich do-
mach, kromach, handlach, towarach, spła-
wach, arendach у na innych wszelkich le-
żących, ruchomych, summach pieniężnych
gdziekolwiek będących, żałuiącym aktorom
wskazania, oraz pomionionych niewiernych
żydów, podług prawa coacąuationis iurium,
ex nunc za infamisów uznania у dla publi-
kowania tey infamii ienerala sądowego
przydania, publikować у proklamować na-
kazania, a iako na poścignienie у złapanie
pomienionycli niewiernych żydów dla uczy-
шепіа nad onymi na gardłach przez mistrza

ехекисуі, tak у dla uczynienia za zwysz
wyrażoną summę na pomienionycli obżało-
wanycli dobrach odprawy, do urzędów
ziemskich. lub grodzkich powiatu Pińskiego
у woiewodztwa Nowogrodzkiego у innych
wszelkich tych woiewodztw у powiatów,
pod któremi dobra у osoby obżałowanycli
okażą się, a którego sobie z urzędu strona
użyć zechce, z założeniem na sprzeciwnych
pacn prawnych odesłania u nas sądu pro-
sił у domawial się. A tak my sąd w tey
sprawie wielmożnego imć pana Krzysztofa
Benedykta Niemirowicza Szczyta—chorą-
żego Połockiego, starosty Jaswonskiego у
ieymć pani małżąki imci ieymć pani An-
ny Zawiszanki, primi voti Piotrowey Amor
hrabincy na Tarnowie Tarnowskiey, a te-
raz secundi Szczythowey—chorążyney Po-
łockiey, starościney J aswonskiey, bacząc to:
iż niewierni żydzi Zelman—obywatel miasta
Karolina, Chaim Juda у Hełiasz Kożangro-
deccy Abraliamowiczowie, będąc o rzecz
zwysz wyrażoną przed nas sąd zapozwa-
nemi, za pokilkakrotnym z nakazu naszego
ieneralskim przywoływaniem, przed nami

_do ])rawa nie stawali, przeto my sąd onych
Tako prawu niepoStrrszrrych w roku zawi-
tym na upad w rzeczy wzdaiemy, a wedle
prawa, żałoby pozewney у domawiania się
partis actoreae patrona, za niesłuszne w
domu modlitwy, gdzie ofiara mszy świę-
tych przy rozpamiętywaniu męki Chrystusa
Pana odprawywała się, obraz Panny Prze-
nayswiętszey wyrzuciwszy, bożnicy żydow-
skiey założenie, domu chwały Bożey zgwał-
cenie, męki Chrystusa Pana prześladowanie,
zabiegaiąc temu, aby, inposterum takowe
nie działy się przykłady, pomienionycli ży-
dów Abrahama Karolińskiego, Chaima, Ju-
dę у Heliasza Abramowiczów—Kożangro-
deckich obywatelow,_ na gardło żywo ЗШ^.

Jcuiem, j ą^e do prawa nie stawali, teHyna
infamią у na łapanie, przytym za expensa
prawne z winami, wpisnym, pamiętnym et
cum lucris nam sądowi przychodzącemi,
in summa pięćset sześćdziesiąt pięć zło-
tych na dobrach pozwanych niewiernych
żydów zwysz wyrażonych, domach, kro-
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mach, handlach, towarach, spławach, arę-
dach у na innych wszelkich leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych gdziekol-
wiek będących, żałiiiącym aktorom wska-
zuiemy, oraz pomienionych niewiernych ży-
dów, do prawa coaeąuationis stosuiąc się,
ex nunc za infamisów liznąwszy, dla publi-
kowania' у proklamowania tey infamiey ie-
nerała sądowego przydaiemy, publikować у
proklamować nakazuiemy; a iako na poś-
cignienie у złapanie zwysz wyrażonych nie-
wiernych żydów, dla uczynienia nad ony-
mi na gardłach przez mistrza схекіісуі,
tak у dla uczynienia za zwysz pomicnioną
od nas sądu wskazaną summę, na obżało-
wanych niewiernych żydów dobrach od-
prawy do urzędów ziemskich lub grodzkich
powiatu Pińskiego у woiewodztwa Nowo-
grodzkiego у innych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów, pod któremi dobra у
osoby obżałowanych okażą się, a którego
sobie strona użyć zechce, założywszy na
sprzeciwnych temu dekretowi naszemu
paeny prawne, odsyłamy. A gdy dzień dwu-
nasty tegoż msca Julii anni praesentis przy-
padł, tedy Piotr Zynza—ienerał sądów na-
szych pilnuiący, dość czyniąc prawu pos-
politemu у dekretowi naszemu, w izbie są-
dowey et in foro publico przy obecności
wielu stanów różney kondycy ludzi, nie-
wiernych żydów Zelmana Karolińskiego,
Chaima, Judę у Heliasza Abrahamowiczów
Kożangrodeckich obywatelów, za infami-
sów na gardło у na łapanie osądzonych
publikował у ogłosił у ten publikacyą a
loco publicationis rediens, iudicialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try- j
bunału wielkiego xięstwa Litewskiego iest
zapisana.

Изъ книги Главнаго Литосск. Трибунала за 1700 г.,
Л» 320, л. 2G88.
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и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego, insca Julii
dziewiątego dnia.

Przed nami siędziami głównemi na try-
bunał w W. X. Lit. z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
sicdinsetny obranymi, gdy z porządku re-
gestrowego ku sądzeniu przypadła sprawa
imć pana Stanisława Korwina-Krukow-
skiego, skarbnika Mscisławskiego, z nie-
wiernymi żydami, starszymi kahału у sy-
nagogi Wilenskiey, Józefem Markowiczem,
Jzraelem Markowiczem, Nachimem Moy-
żeszowiczem, Abrahamem Samuelewiczem,
Gabryclem Moyżeszowiczcm, ]\Ioyżeszeni
Jzakowiczem z dokładem imc pana JMi-
chała Raphała Szumskiego, podstolcgo у
podwoiewodzego Wileńskiego, za pozwem
przez aktora wyniesionym do utwierdzenia
dekretu sądu głównego trybunalnego w
roku przeszłym tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt dziewiątym, msca Augusta dwudzie-
stego dziewiątego dnia, w Wilnie, przez ak-
tora na całym kahale Wileńskim o nieod-
danie summy piąciuset talery bitych na
oblig zaluiącemu winnych, z wzdaniem na
infamią otrzymanego, do wskazania na nie-
wiernych żydach powtorney infamii, a imć
pana Szumskiego, podwoiewodzego Wiłen-
skiego, o to, iż gdy imć pan Krukowski,
skarbnik Mscisławski, yigore pomienionego
dekretu sądu głównego trybunalnego, za
wydanym przy tym dekrecie dla uczynie-
nia na dobrach wszelkich niewiernych ży-
dów Wileńskich odprawy do urzędu grodz-
kiego Wileńskiego listem imć pana pod-
woiewodzego Wileńskiego o wydanie ob-
wieszczenia у uczynienia takowey odprawy
upraszał, tedy imć pan podwoiewodzy,
ochraniaiąc tych żydów у onych siiadź w
proteetyi swoicy таіас, а czyniąc na szko-
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dę y ruinę żałobliwego aktora, takowey
odprawy uczynić nie chciał у nieuczynił,
zaczyni do wskazania na imści podług pra-
wa pospolitego у coaeqvationis iurium xię-
stwa Litewskiego paen prawnych, a do
uczynienia na niewiernych żydach przez
inny iakowy urząd mocney, a nieodwłoez-
ney executij у do wskazania szkód nakła-
dów prawnych żałobliwy aktor zapozwał.
Na terminie tedy ninieyszym, wyżey na
dacie wyrażonym, za przywołaniem iene-
ralskim stron do prawa, od aktora pat-
ron imści, za mocą prawnie sobie do tey
sprawy daną, pan Stephan Fronckiewicz
oczewiscie do rozprawy prawney stawał, a
pozwani niewierni żydzi, iako się sami
przed nami do prawa niestanowili, tak ani
żadney wiadomości nam sądowi у stronie
swey powodowey o niestaniu swoim nie
uczynili, zatym wyż rzeczony aktora pat-
ron podanego oczewisto w ręce dwóch
stronie pozwu, iedną niewiernym żydom
starszym kahału Wileńskiego, przy szkole
żydowskiey stoiącym. a drngiey imć panu
Szumskiemu, podwoiewodzemu Wileńskie-
mu, z kościoła oyców Franciszkanów wy-
.chodzącemu, przez ienerała Piotra Adamo-
wi cza, przyznaniem iego oczewistym przed
imć panem pisarzem ziemskim Wileńskim
у koła sądów naszych uczynionym słusznie,
prawnie dowiodszy у pilność troyga woła-
nia na tym pozwie napisaną okazawszy,
oraz у żałobę z niego ratione superius
praemissorum przełożywszy, na dowód sa-
mey rzeczy pokładał у czytał przed nami
sądem dekret sądu głównego Irylumalnego,
w roku przeszłym tysiąc sześćset dzicwię-
dziesiąt dziewiątym, msca Augusta dwu-
dziestego dziewiątego dnia przez ak-
tora na niewiernych żydów starszych ka-
halu Wileńskiego o praetensie w nim wy-
rażone in contumatiani otrzymany, którym
dekretem sąd główny trybimalny, za nie-
staniem pozwanycli niewiernych żydów
przed sobą do prawa, iako w roku zawitym
l>a upad w rzeczy wzdawszy, winney żalu-
iącernu aktorowi na list obligacyny zapis
Kiim г troiakimi zarękami у za insze

praetensie w tym dekrecie wyrażone, wszyt-
kiego summą dwa tysiące talerow bitych
dwieście у dziesięć złotych polskich na nie-
wiernych -żydach у na wszelkich maięt-
nościach у dobrach onych leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych gdziekolwiek
będących, a samych niewiernych obżało-
wanych żydów vigore zapisu у obowiąz-
ków w nim wyrażonych na infamia, wska-
zał, у ex nunc podług prawa coaeąuatio-
nis za infainissów uznawszy, wywołać у
publikować nakazał, a dla uczynienia moc-
ney a nieodwłoczney za wskazaną sumę na
dobrach niewiernych żydów exeeutij do
urzędów grodzkiego lub ziemskiego woie-
wodztwa Wileńskiego odesłał, iako to do-
stateczniey ten że dekret sądu głównego
trybunalnego w sobie wyraża, Vigore któ-
rego dekretu gdy żałuiący imć pan Kra-
kowski chcąc za wskazaną summę na dob-
rach pozwanych żydów uczynić cxecntią,
u imć pana Sznmskiego—podwoiewodzego
Wileńskiego, o uczynienie oney upraszał,
tedy imć pan Szumski—podwoiewodzy Wi-
leński, czyniąc ad favorem niewiernych ży-
dów у onych snadz w proteelyi swoiey ma-
iąc, executij uczynić nie chciał у nie uczy-
nił, zaczyni wzdania pozwanych niewier-
nych żydów, ponieważ, do prawa nie stawa-
ią, w roku zawitym na upad w rzeczy, a
zatym dekretu sądu głównego trybunalnc-
go wyżey produkowanego we wszytkim nie-
narusznie przy mocy zachowania у utwier-
dzenia, przy tym wskazaney tym dekre-
tem summy dwuch tysięcy talerow bitych,
dwuchset у dziesięciu zlt. poi., za expensa
ргал пе, w tey sprawie de novo spendo-
wane dwochset złotych, z kopami wpis-
nego у pamiętnego na pozwanych niewier-
nycli żydach starszycli synagogi Wiłenskiey,

gdziekolwiek będących, leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych," towarach,
handlach, spławach, arendach, z wolnym
onych na każdym micyscu у każdego czasu
aresztowaniem, a w niedostatku у na oso-
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bach samych, a samych przerzedzonych
obżałowanych żydów: Józefa Markowicza,
Izraela Markowicza, Nachima Moyżeszowi-
cza, Abrahama Samnelewicza, Gabryela
Moyżeszowicza, Moyżesza Izakowicza—star-
szych synagogi Wilenskiey, iako infamis-
sów na powtórną infamią wskazania у ex-
1ШПС podług prawa coaeqvationis za infa-
missow uznania wywołać у publikować na-
kazania, a dla uczynienia za wskazaną sum-
mę na wszelkich obżałowanych osób dob-
rach, a w niedostatku dóbr у na sainych
osobach, z wolnym onych na każdym miey-
scu łapaniem у do więzienia braniem, moc-
ney, a nieodwłoczney, nieoglądaiąc się na
żadne ni odkogo bronienie ехесііїу, nie do
urzędów wdzta Wileńskiego lecz do urzę-
dów ziemskiego lub grodzkiego woiewodz-
twa Trockiego, którego sobie strona użyć
zechce odesłania u nas sądu prosił у do-
mawiałsię. A od imc pana Szumskiego—
podwoiewodzego Wileńskiego patron imści
pan Alexander Hordzieiewski odezwaAwszy
się wniósł, iż imć pan podwoiewodzy Wi-
leński w'tey sprawie niewinnym nie iest,
zaczyni uwolnienia imści od tey actyi affec-
tował. A tak my sąd w tey sprawie imć
pana Stanisława Korwina-Krukowskiego,
bacząc to, iż pozwani піел іегпі żydzi Jo-
seph Markowicz, Izrael Markowicz, Na-
chim Moyżeszowicz, Abraham Samuelo-
wicz, Gabryel Moyżeszowicz, Moyżesz Iza-
kowicz, żydzi starsi kahału у synagogi
Wilenskiey, będąc o rzecz wyżey wyrażoną
zapozwanymi, przed nami do prawa nie sta-
nowili się, przeto my sąd onych, jako pra-
wu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy, excepto imść pana Szum-
skiego—podwoiewodzego Wileńskiego, wzda-
iemy, a zatym dekret sądu głównego try-
bunalnego w roku przeszłym tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt dziewiątym, msca Augusta
dwudziestego dziewtątego dnia w Wilnie
przez aktora na pozwanych otrzymany, ze
wszytkim wskazem w nim wyrażonym nie-
narusznie przy mocy zachowuiemy у ut-
wierdzamy; przy tym wskazaney tym dek-
retem summy dwa tysiące talerów bitych

dwieście у dziesięć złt. poł. za expensa
prawne w tey sprawie de novo speirdowa-
ne dwieście złt., a z wpisnym у pamięt-
nym, także za lucra nam sądowi zapłaco-
nym, wszytkiego summą dwa tysiące tale-
row bitych, czterysta у dwadześcia złotych
polskich na pozwanych niewiernych żydach,
starszych synagogi Wilenskiey, na kamie-
nicach у domach onych w mieście Wileń-
skim będących у na inszych wszelkich ma-
iętnościach у dobrach ich gdziekolwiek bę-
dących, leżących, ruchomych, summach
pieniążnych, towarach, handlach, spławach,
arendach, z wolnym onych na każdym
mieyscu у każdego czasu aresztowaniem,
a w niedostatku у na osobach samych, a
samych przerzeczonych obżałowanych ży-
dów mianowicie Józefa Markowicza, Izraela
Markowicza, Nachima Moyżeszowicza, Ab-
rahama Samuelewicza, Gabryela Moyże-
szowicza, Moyżesza Izakowicza—starszych
synagogi Wilinskiey, iako infamissow na
powtórną infamią, na garło у na łapanie ża-
łuiącemu imć panu Krakowskiemu, skarb-
nikowi Mscisławskiemu wskazuiemy, onych-
że ex mmc podług prawa coaeqvationis
X-a Litt-o z koroną polską za infamissow
uznawszy, dla publikowania tey infamii ie-
nerała sądowego przydaiemy, wywołać у
publikować nakazuiemy; a dla uczynienia
za wskazaną summę na wszelkich obżało-
wanych osób dobrach, a w niedostatku
dóbr у na samych osobach, z wolnym
onych na każdym mieyscu łapaniem, do
więzienia braniem у do uczynienia satis-
factyi trzymaniem, mocney a nieodwłoczney,
nieoglądaiąc się na żadne ni odkogo bro-
nienie, odprawy nie do urzędów wdzwa
Wileńskiego, lecz do urzędów ziemskiego
lub grodzkiego woiewodztwa Trockiego,
którego sobie strona użyć zechce у innych
wszelkich tych woiewodztw у powiatów,
pod któremi osoby у dobra obżałowanych
pokażą się, odsyłamy imć pana Szumskiego,
podwoiewodzego Wileńskiego, za zezwole-
niem samey strony, od tey akcyi uwalnia-
my. A gdy dzień trzynasty miesiąca Julii
przypadł, tedy ienerał Piotr Zynza dość
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czyniąc prawu pospolitemu у dekretowi
naszemu w izbie sądowey et in foro publi-
co niewiernych żydów Jozepha Markowi-
cza, Izraela Markowicza, Nachima Moyże-
szowicza, Abrahama Samuelowicza, Gab-
ryela Moyżeszowicza, Moyżesza Izakowicza
—starszych kanału у synagogi Wilenskiey
za infamissów powtórnych obwołał у ogło-
sił у te publicatią a loco publicationis re-
diens iudicialiter zeznał. Która sprawa iest
do xiąg głównych trybunalnych zapisana.

Изъ книги Главн. Лит. Трибун, за 1700 годъ, Л* 32!)
л. 2СО4,

^—159 1700 г. Іюля 10.
Трибунальний декретъ, присуждающей Горо-
децкихъ евреевъ къ смертной казни и уплат

Маріанн Костянк долгу и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego, msca Julij
dziesiątego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na
trybunał w wielkim xięstwie Litewskim z
woiewodztw, ziem у powiatów na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedmsetny obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu _ przy-
padła sprawa imć pana Michała Oiecha-
nowicza—starosty Druźyłowskiego у imć
pana J ana Kazimierza Gintowta—woyskiego
Czernihowskiego, iako opiekunów, a ieymć
panny Maryanny Kościanki, iako samey
aktorki, w krzywdzie ieymści własney z
imć panem Andrzeiem Duninem Borkow-
skim—administratorem Horodeckim, o nie-

• uczynienie sprawiedliwości у схесисуі z
żydów niżey pomienionych Horodeclnch,
całego kahału, podług listu odprawczego
od sądu głównego trybunalnego do obżało-
wanego imci wydanego, tudziesz z niewier-
nemi żydami kahału miasta Horodeckiego,
naprzód: Jankielem Zyszkiewiezem, Michie-
lem Salomonowiczem, Irszeni także Salomo-
nowiczem, Irszem Morduchowiczem, Leybo
Zarochowiczem, Jezefem Salomonowiczem,
Misonem Haronowiczem, Morduchem Abra-

mowiczem, Dawidem Izrychowiczem, Zo-
rym Judowiczem, Zelą Szmoyłowiczem,
Jozephem Jakubowiczem у wszytkiemi
niewiernemi żydami kahału miasta Horo-
deckiego, za pozwem tu przed nas sąd wy-
niesionym, mieniąc o to: iż ieym panna
Maryanna Kościanka, maiąc rzecz osądzoną
dekretem sądu głównego trybunalnego w
roku przeszłym tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt dziewiątym, summę wskazaną cztery
tysiące sto czterdzieście dwa złote, za który
dług у wskaż niewierne żydzi wszyscy w
tey' żałobie pomienieni, co by mieli żalob-
liwą aktorkę ieymć pannę Maryannę Koś-
ciankę uspokoić, oddać у zapłacić, tedy
miasto zapłacenia, oddania у nagrodzenia,
dekret sądu głównego trybunalnego w No-
wogródku otrzymany, znieważaiąc у nie
chcąc być onemu posłusznemi, odpowiedź
у pochwałkę na zdrowie żałuiącey ieymć
panny _ Maryanny Kościanki przyprawić
uczynili o śmierć у teraz czynić nie prze-
staią, nic respektuiąc na oney wygodę, że
dla onych niewiernych żydów wszytkich
wygody у potrzeby, dawszy suimnę nie-
mało lat bez żadney pro wizy czekała^ tedy
z imć panem administratorem Horodeckim
o nieuczynienie z żydów sprawiedliwości
у nieodprawienie także у niewydanie na
nich według dekretu sądu głównego trybu-
nalskiego ехесисуі, chcąc żałobliwi prawem
czynić у paen prawnych na obżałowanym
imć panu administratorze za taką folgę
żydom uczynioną na ubliżenie sprawiedli-
wości świętcy у na zniewagę dekretu sądu
głównego trybunalnego w Nowogródku fe-
rowanego, do wskazania у przysądzenia
za zniewagę у postpozycyą pomienionego
dekretu przez obżałowanego administratora
Horodeckiego zapozwali. Na terminie tedy
ninieyszym, na dacie pisanym, za przywo-
łaniem przez ienerała stron do prawa, od
aktorów umocowany ichmćw, za mocą sobie
do tey sprawy daną, pan Bonifacy Milew-
ski oczewisto stawał, a pozwany imć pan
Borkowski у niewierni żydzi Horodeccy
przed nami do prawa nic stawali у żadney
wiadomości o niestaniu swym nam sądowi
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у stronie sobie przeciwnej nie uczynili. Za-
tym tenże wyż rzeczony aktorów patron
podanego у położonego obżałowanym oso-
bom, to iest, iedną stronicę imć panu Bor-
kowskiemu—administratorowi Horodeckie-
mu, w maiętności nazwaney Horodcu, w
woiewodztwie Brzeskim leżącey, a drugą
stronicę niewiernym żydom kanału miasta
Horodeckiego, w tymże miasteczku Horo-
deckim będącym, przez ienerała Matheusza
Zubrzyckiego pozwu, zeznaniem onego ocze-
wistym za nieprzyięciem u xiąg grodu
Brzeskiego przed wielmożnym imć panem
pisarzem ziemskim Wileńskim у koła sądu
naszego podług prawa uczynionym, słusz-
nie prawnie dowiodszy у pilność troyga
wołania strony swey na tym pozwie napi-
saną okazawszy у żałobę z onego o rzecz
wysz pomienioną, a szerzey w nim opisa-
ną przełożywsz}', na dowód samey rzeczy
pokładał przed nami sądem dekret sądu
głównego trybunalskiego w roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym, msca
Decembra piątego dnia, z aktoratu żałuią-
cych z pozwanemi niewiernemi żydami w
Nowogródku in contumatiam otrzymany,
którym dekretem sąd główny frybunalny
za niestaniem pozwanych żydów na upad
w rzeczy wzdawszy, wszytkiego summą
cztyry tysiące sto czterdzieście dwa złotych
polskich na pozwanych żydach Horodec-
kich, całym kahale у gminie tegoż kanału
у dobrach icłi ruchomych, sumach pienięż-
nych gdzie у u kogokolwiek będących,
handlach, towarach у skrzynce onych kar-
bonowey, także żonach у dzieciach, ich sa-
mych zaś wszytkich starszych żydów Ho-
rodeckich z całym gminem tegoż kahału,
za nieuczynienie dosyć dobrowolnemu lis-
towi, obligacynemu zapisowi, podług obo-
wiązku w tym liście zapisie wyrażonego,
na infamią wskazał, do publikowania tey
infamii ienerała sądowego przydał у onych
podług coaeqvationis iurium wywołać у
publikować nakazał у na uczynienie moc-
ney ехесисуі za summę wyż wyrażoną do
administratora i. k. mci Kobrynskiego у
Horodeckiego, także do urzędów ziemskie-

go, grodzkiego woiewodztwa Brzeskego у
innych woiewodztw у powiatów, pod-- któ-
remi dobra у summy okażą у same osoby
ich poścignione będą, nie oglądaiąc sie na
żadne bronienie onych, a którego sobie
strona użyć zechce, założywszy na sprze-
ciwnych у na urząd nieposłuszny dalsze
peny prawne odesłał, iako to szerzej
wszytka rzecz na tym dekrecie opisana у
wyrażona iest. Po którego produkcie, że
pozwany imć pan Вогко wski—administra-
tor Horode.cki, wysz pomienionemu dekre-
towi sprzeciwiły, a niewierni żydzi niepo-
słuszni, dowiodszy, w roku zawitym na
upad w rzeczy tak imć pana Borkowskie-
go, iako у niewiernych żydów wzdania, de-
kretu sądu głównego trybunał nego datą
w produkcie pomienionego ze wszytkim
wskazem wespół z infamią tym dekretem
wskazaną у wszytkim procederem praw-
nym nienarusznie przy mocy zachowania
у utwierdzenia, summy tym dekretem wska-
zaney cztyry tysiące sto czterdzieście dwa
złt. poi., za zniewagę zaś wysz pomienionego
dekretu przez pozwanego imć pana Bor-
kowskiego sta kop lit., za udziełaną na
zdrowie żałuiących odpowiedź у pochwałkę
winy pochwałkowey piędziesiąt kop. lit.,
przytym za szkody w tey sprawie noviter
podięte trzechset złt. poi. na imć panu Bor-
kowskim у na wszelkich maiętnościach у
dobrach imci leżących, ruchomych, su-
mach pieniężnych gdziekolwiek będących,
także у na wszystkich pozwanych niewier-
nych żydach Horodeckich, na szkole onych,
także handlach, towarach, spławach, kro-
mach, domach, na żonach, dzieciach, także
na wszelkich dobrach onych leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, gdzie-
kolwiek będących, z wolnym tych dóbr na
każdym mieyscu aresztowaniem, samych
żydów, żon, dzieci, w domach, na drogach
у gościńcach, ze wszystkim braniem, do
więzienia daniem у póki chcąc trzymaniem
w więzieniu, a samego imć pana Borkow-
skiego za znieważenie у sprzeciwienie się
wysz pomienionimu dekretowi na banicyą
doczesną, a niewiernych żydów, iako infa-
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missow na powtórną infamią, na gardło у
na łapanie żałuiącym aktorom wskazania у
ex nunc podług prawa coaeqvationis iurium
imć pana Borkowskiego za banita doczes-
nego, a niewiernych żydów za powtórnych
infamissów uznania, proclamować у publi-
cowaó nakazania, a iako na uczynienie tak
nad dobrami pozwanego imć pana Bor-
kowskiego odprawy, iako у nad wszelkie-
mi pozwanych niewiernych żydów dobrami,
iako у samemi niewiernych żydów osoba-
mi, by у na garle przez mistrza ścięciem
mocnej, a nieodwloczney ехекисуі do urzę-
dów ziemskiego lub grodzkiego woiewodz-
twa Brzeskiego у do innych wszelkich
urzędów, gdzie się dobra у osoby pozwa-
nych okażą, a którego sobie strona użyć
zechce, z założeniem na sprzeciwnych dal-
szych pen prawnych odesłania dopraszał
się. A tak my sąd w tey sprawie imć pa-
na Michała Ciechanowicza—starosty Dru-
żyłowskiego у imć pana Jana Kazimierza
Gintowta—woyskiego Czernihowskiego, iako
opiekunów, a ieymć panny Maryanny Koś-
cianki iako samey aktorki, w krzywdzie
ieym wlasney z imć panem Andrzeiem
Duninem Borkowskim — administratorem
Horodeckim, o nieuczynienie sprawiedli-
wości у ехекисуі z żydów niżey pomienio-
nych Horodeckich, całego kahału, podług
listu odprawczego od sądu głównego try-
bunał ncgo do obżałowanego imści otrzy-
manego, tudziesz z niewiernemi żydami
kahału miasta Horodeckiego, naprzód: Jan-
kielem Zyszkiewiczem, Michielem Salomo-
nowiczem, Irszem także Salomonowiczem,
Irszem Morduchowiczem, Leybem Zaro-
chowiczem, Jesofem Salomonowiczem, Mi-
zanem Horonowiezem, Zorym Judowiczem,
Morduchem Abramowiczem, Dawidem Iz-
rychowiczem, Zelo Szmoyłowiczem, Józe-
fem Jakubowiczem у wszystkiemi niewier-
nemi żydami kahału miasta Horodeckiego
za pozwem o rzecz wysz pomienioną, tu
przed nas sąd wyniesionym, bacząc być, iż
pozwani imć pan Borkowski—administra-
tor Horodecki у wysz pomicnieni nicwier-
111 żydzi, za pokilkakrotnym ieneralskim

przywoływaniem, przed nami do prawa nie-
stawali, tak ani żadney wiadomości o nie
staniu swoim nam sądowi у stronie swey
przeciwney nieuczynili, przeto my sąd po-
zwanego imć pana Borkowskiego—admi-
nistratora Horodeckiego wysz pomienione-
mu dekretowi sprzeciwnego, a niewiernych
żydów nieposłusznych w roku zawitym na
npad w rzeczy, tak imć pana Borkowskie-
go, iako у niewiernych żydów wzdaiemy,
dekret sądu głównego frybunalnego w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym
msca Decembra piątego dnia z aktoratu
żałuiących z pozwanemi niewiernemi ży-
dami w Nowogródku in contumacyam otrz3r-
many, ze wszytkim wskazem, wespół z in-
famią tym dekretem wskazaną у wszyt-
kim procederem prawnym nienarusznie
przy mocy zachowuiemy у utwierdzamy,
summy tym dekretem wskazaney cztery
tysiące sto czlyrdzieście dwa złt. polv za
zniewagę zaś wysz pomienionegó dekretu
przez pozwanego imć pana Borkowskiego
względem nieuczynienia według odesłania
sądowego dekretu ехекисуі sto kop groszy
litt., za udzielaną na zdrowie żałuiących
odpowiedź у pochwałkę winy pochwałkowey
piędziesiąt kop, przy tym za szkody w tey
sprawie podięte trzysta złt. poi., a z wpis-
nym у pamiętnym у cum lucrys, nam są-
dowi zapłacone, wszytkiego summą cztyry
tysiące ośmset dwadzieście siedm złt. poi.
na imć panu Borkowskim у na wszelkich
maiętnościach у dobrach imć leżących, ru-
chomych, sumach pieniężnych gdziekolwiek
będących, także у na wszelkich pozwanych
niewiernych żydów Horodeckich, na szkole
onycłi, także handlach, towarach, spławach,
kromach, domach, na żonach, dzieciach,
także na wszelkich dobrach, skrzynie onych,
leżących, ruchomych, sumach pieniężnych
gdziekolwiek będących, z wolnym tych
dóbr na każdym mieyscu aresztowaniem,
samych żydów, żon, dzieci w domach, na
drogach у gościńcach ze wszytkim bra-
niem, do więzienia oddaniem, a samego
imć pana administratora Horodeckiego, za
znieważenie у sprzeciwienie się wysz po-
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mienionemu dekretowi na banicyą doczes-
ną, a niewiernych żydów iako infamissów
na pwtorną infamią, na gardło у na ła-
panie żałuiącym aktorom wskazuiemy у
ex nunc podług prawa coaeąuationis iuri-
um imć pana Borkowskiego za banita do-
czesnego, a niewiernych żydów za powtór-
nych infamisów uznawamy, proclamować у
publicować nakazuiemy; a iako na uczy-
nienie tak nad dobrami pozwanego imć
pana Borkowskiego odprawy, iako у nad
wszelkiemi pozwanych niewiernych żydów j
dobrami mocną a nieodwłoczną ехесисуа,
do urzędów ziemskiego lub grodzkiego
woiewodztwa Brzeskiego у do innych
wszelkich urzędów, gdzie się dobra у oso-
by pozwanych okażą, a którego sobie stro-
na użyć zechce, założywszy na sprzeciw-
nych dalsze paeny prawne, odsyłamy. A
gdy dzień dwunasty msca Julii terazniey-
szego roku-dla obwołania у publikowania
tey doczesney banicy у wieczney powtor-
ney infamii przypadł, tedy ienerał, usta-
wicznie sądów naszych pil ішіасу, Piotr
Zynza, od nas sądu przydany, dość czyniąc
prawu pospolitemu у dekretowi naszemu
et in foro publico przy bytności у obec-
ności wielu stanów rożney kondycyi ludzi,
przerzeczonego imć pana Andrzeia Dunina
Borkowskiego, administratoralłorodeckiego,
za banita doczesnego, a niewiernych ży-
dów starszych у wszytkich kahału miasta
Horodeckiego iako infamisów za powtór-
nych infamisów obwołał, ogłosił у wszyt-
kim do wiadomości doniósł у tę publicatią
a loco publicationis rediens, iuditialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunalnych iest "zapisana.

Изъ книги Главн. Лит. Трибунала, Л° 329, за 1700 г.,
л. 25%. !

Ш160—1700 г. Іюля 10. ••

Трибунальний декретъ, присуждающій стар-
шинъ Виленской еврейской синагоги и вс хъ
евреевъ къ инфаміи и уплат Георгію Земл

долгу и пени.

Boku tysiąc siedmsetnego, msca Julij
dziesiątego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy wysz
na dacie pisany obranemi, gdy s porządku
regestrowego przypadła ku sądzieniu sprawa
wielmożnego imści pana Jerzego Zemły—
podkomorzego Oszmianskiego, względem
starszeństwa małżęskiego, a samey wiel-
możney ieymć pani Barbary Oborskiey Ze-
mliney—podkomorzyney Oszmianskiey, iako
aktorki z niewiernemi żydami, to iest Ga-
bryelem Moyżeszowiczem, iako samym
pryncypałem, także Józefem у Izraelem
Marko wieżami, Nachimem Moyżeszowiczem,
Abramem Samuelowiczem, Jachimem Mar-
kowiczem, Moyżeszem Izakowiczom у in-
nemi starszemi, także wszytkiemi żydami
synagogi Wilenskiey z samemi onemi, z
żonami у dziećmi ich, z zakazem oczewi-
sto im w ręce tu w mieście Wilnie poda-
nym, o to: iż pryncypał у сі wszyscy ży-
dzi pozwani, ieden za drugą osobę ręcząc
imieniem swym у wszytkich żydów całego
kahału, wziowszy у pożyczywszy rękoday-
ney sumy cztyrysta talerów bitych uwiel-
możney ieymć paniZemliney—podkomorzy--
ney Oszmianskiey, tę summę wszytką speł-
na w roku ninieyszym tysiąc siedmsetnym-
tygodniem przed świętym Jerzym, to iest,
dnia szesnastego Apryla, pod winami wie-
czney banicji у infamii z troiakiemi zarę-
kami, z wolnym siebie wszytkich lub iedną
którą osobę, żon, dzieci seąuestrowaniem,.
więzieniem, z grabieniem, aresztowaniem-
na kożdym mieyscu z dobrami wszytkiemi,
zabieraniem, exequowaniem, do więzienia,
braniem, szkoły, kromow, towarów, domów
pieczętowaniem, iako się ręcząc, ani wy--
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mawiaiąc iedna drugą osobą opisali, niczym
tego terminu nie pochibiaiąp, według obo-
wiązków strictissime w obligu opisanych
oddać у wypłacić; niżeli przepomniawszy
swego obligu, gdy aktorka na terminie у
po terminie tey summy upominała się, tak
u Gabryela Moyżeszowicza, który primario
z drugiemi ręczył się, iako у u wszytkich
pozwanych reąuirowała, dość temu nieuczy-
nili, nieuiścili się w paeny założone popa-
dli, zatym do wskazania takowych paen у
zarąk, o szkody, nakłady у winy prawne.
Do którey sprawy za przywołaniem przez
ienerała stron do prawa od aktorów pleni-
potent pan Malheusz Broniec, za mocą
prawnie sobie daną у zleconą stawał, a po-
zwani żydzi niestawali у żadney wiadomo-
ści o, niestaniu swoim nam sądowi у stro-
nie swey przeciwney nie uczynili. Zatym
tenże wysz rzeczony patron partis actoreae
podanego oczewisto w ręce tu w mieście
Wilnie wszytkim żydom pozwanym przez
ienerała sądów naszych Piotra Zynzę za-
kazu legitime przed wielmożnym imć pa-
nem pisarzem ziemskim Wileńskim у koła
naszego przyznanego у terminu za nim
przypadłego dowiodszy, iako też proposi-
tia żałoby wysz pisaney iterowawszy, na
dowód samey rzeczy pokładał у czytał list
obligacyny zapis pozwanych żydów star-
szych Wileńskich, którym się wszyscy ied-
na za drugą osobę ręcząc, według obowią-
zków w obligu opisanych pod paenami ri-

dotąd nieuiścili się у teraz za zapozwa-
niem przed sądem nie stawaią, tedy wzda-
nia tych żydów w roku zawitym na upad
w rzeczy, a według prawa у dobrowol-
nego listu obligacynego zapisu żydów po-

. zwanych, za nieuczynienie oncmu dosić w
niewypłacenm summy realney czterechset
talerów bitych, przy samey iściznie troia-
kich zarąk, to iest tysiąca sześciuset tale-
rów bitych, a na tynfy rachuiąc dziewięciu
tysięcy sześciuset złt. na pozwanych ży-
dach у na wszelkich dobrach onych leżą-

cych, ruchomych, summach pieniężnych
gdziekolwiek będących, na domach, han-
dlach, towarach, kromach, szynkach, z
wolnym, onych wszędzie kożdego czasu
seąuestrowaniem, zabieraniem, szkoły, kro-
mow, domów wszytkich pieczętowaniem,
aktorom przysądzenia, samych zaś żydów
przerzeczonych, Gabryela Moyżeszowicza,
iako samego pryncypała, także Józefa у
Izraela Markowiczow, JSTachima Moyżeszo-
wicza, Abrama Samuelewicza, Jachima
Markowicza, Moyżcsza Izakowicza у innych
starszych wszytkich żydów synagogi Wi-
lenskiey, samych onych, żon, dzieci, icłi
podług'tychże obowiązków, w obligu opi-
sanych у win założonych, na infamią, na
gardło, na łapanie osądziwszy у onych ła-
pać, więzić, exequowąć nakazawszy, iene-
rała sądowego do proclamowania tey eon-
demnaty przydania, a iako na mocną у nie-
odwłoczną nad osobami, dobrami żydów
starszych у wszytkich kahału Wileńskiego
samych, żon, dzieci ich, tak у nad dobra-
mi ónych. przerzeczonemi wszelkiemi exe-
cutią do urzędów ziemskiego grodzkiego
woiewodztwa Wileńskiego у innych woie-
wodztw у powiatów wszytkich sądowych,
których sabie strona użyć zechce, z wol-
nym przez samych substitutow, instigato-
rów, z wartą, assistentią wszelką przyspo-
sobioną, exequowaniem, nie oglądaiąc się
na żadne ni odkogo bronienia, pod paenami
na sprzeciwnych officialistów opisanemi
odesłania, u nas sądu prosił у domawiał
się. A tak my sąd" w tey sprawie, bacząc
to: iż wysz pisani starsi żydzi у całego ka-
hału Wileńskiego, będąc zakazem od wiel-
moż. imć pana Zemły—podkomorzego Osz-
mianskiego у samey ieymci iako aktorki
zapozwanemi, za pokilkakrotnym ieneral-
skim przywoływaniem przed nami do pra-
wa nie stawali, przeto my sąd onych iako
prawa nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdaiemy, a według prawa
у dobrowolnego listu obligacynego zapisu
żydów pozwanych za nieuczynienie onemu
dośić w niewypłacenm summy realney
czterechset talerow bitych przy samey is-
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ciznie, troiakie zaręki tysiąc sześćset tale-
rów bitych, na tynfy rachiiiąc dziewięć ty-
sięcy sześćset tynfow, osobliwie za szkody,
nakłady trzysta złt. na pozwanych żydach
у na wszelkich dobrach ich leżących, ru-
chomych, sumach pnżnych gdziekolwiek
będących, na domach, szkołach, handlach,
towarach, spławach, arędach, szynkach, z
wolnym onych wszędzie tak tu w mieście,
iako na ustroniu, na gościńcach, na tar-
gach, iarmarkach kożdego czasu seciucstro-
waniem, aresztowaniem, grabieniem, zabie-
raniem, szkoły, kromów, domów wszytkich
pieczętowaniem aktorom przysądzamy, sa-
mych zaś żydów przerzeczonych Gabryela
Moyżeszowicza, iako samego pryncypała,
także Jozepha у Izraela Marko wiczów, Na-
chima Moyżeszowicza, Abrama Samuelo-
wicza, Jachima Markowicza, Moyżesza Iza-
kowicza у innych starszych wszył kich ży-
dów synagogi Wilenskiey, samych onych,
żon, dzieci ich podług tychże obowiązków
w obligu opisanych у win założonych na
infamią, na gardło, na łapanie osądziwszy
у onych łapać, brać, więzić nakazawszy,
ienerała sądowego do proclamowania tey
condemnaty przydaiemy; a iako na mocną
у nieodwłoczną nad osobami żydów star-
szych у wszytkich kahału Wileńskiego sa-
mych, żon, dzieci ich tak у nad dobrami
onych przerzeczonemi wszelkiemi executią,
do urzędu grodzkiego ziemskiego woiewo-
dztwa Wileńskiego у innych woicwodztw у
powiatów wszelkich sądowych, z wolnym
przez samych substitutow instigatorów, z
wartą, assistentią wszelką przysposobioną,
iako strona zechce, cxequowamem, nie-
oglądaiąc się na żadne ni od kogo bronie-
nie, pod paenami na sprzeciwnych offi-
cialistow opisancmi odsyłamy. Vigorc któ-
rego dekretu naszego icneral sądowy Piotr
Zynza na dniu dwunastym tegoż miesiąca
Juli pomienionych żydów Gabryela Moyże-
szowicza, iako samego pryncypała, także
Jozepha у Izraela Markowiczów, Nachima
Moyżeszowicza, Abrama Samuelowicza, Ja-
chima Markowicza, Moyżesza Izakowiczay
innych starszych, także wszytkich żydów

synagogi Wilenskiey samych onych, żon,
dzieci ich у całego kahału żydów za*infa-
missów przed izbą sądową et in foro pu-
blico proclamował, ogłosił у obwołał у te
relatią, swoię, rediens a loco publicationis,
iudicialiter zeznał. Która sprawa do xiąg
głównych trybunalnych iest zapisana.

Изъ книги Глави. Лат. Трибунала, за 1700 г., Х° 329,
л. 2810.

К 161.—1700 г. Іюля 17.
Трибунальний декретъ, присуждающій стар-
шинъ Биржанской синагоги къ инфаміи и

уплат братьямъ Ганамъ долга и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego, msca Julii
siedmnastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim z wo-
iewodztw, ziem у powiatów na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedmsctny obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu przy-
padła sprawa imci pana Andrzeia—Inflan-
skiego, imć pana Jana Andrzeia—Upitskie-
go—podstolich Hanow, z niewiernymi ży-
dami Izraelem у Irszą Moyżeszowiczami,
nigdzie osiadłości_ swey w koronie Polskiey
у wielkim xięstwie LiteMrskim niemaiący-
mi, także całą synagogą kahału Birżan-
skiego, względem do wszelkich rad у boż-
nicy swey przypuszczenia, za pozwem przez
aktorów wyniesionym, do utwierdzenia de-
kretu sądów marszałkowskich W-o X-a
Litt-o w roku tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt siódmego po szczęśliwcy denominacyi
naiasnieyszego króla imci,. na obżałowanych
żydów w Warszawie ferowanego, do uczy-
nienia podług onego skuteczney iustificacyi,
do wskazania mocney a nieodwłoczney na
dobrach obżałowanych żydów ruchomych,
towarach, handlach, spławach, summaclł
pieniężnych, gdzie у u kogokolwiek będą-
cych ехекиеуі, o szkody, nakłady у о in-
ne preiensie w pozwie szerzey wyrażone
zapozwali. Na terminie tedy ninicyszym
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zwysz na dacie pisanym, za przywołaniem
przez ienerała stron do prawa od aktorów
patron ichmw, za mocą prawną sobie do
tey sprawy daną, pan Jerzy Woytkiewicz
oczewisto stawał, a pozwani żydzi, iako sa-
mi do prawa nie stawali, tak у żadney
wiadomości nam sądowi у stronie swey
przeciwney o niestaniu swoim nie uczynili.
Zatym wysz rzeczony aktorów patron poda-
nych у położonych na szkole abo bożnicy
żydów Birżanskich у u drzwi bożnicy ży-
dów Pompianskich, w powiecie Upitskim
leżących у na drugich mieyscach przez ie-
nerała Jana Ronopiełkiewicza czterech stro-
nic pozwu, zeznaniem onego oczewistym u
xiąg grodu Wiłkomierskiego uczynionym,
słusznie prawnie dowiodszy у extraktem z
onych w roku tysiąc siedmsetnym, msca
Aprila dwudziestego czwartego dnia wyda-
nym у pilność troyga wołania strony swey
na tym pozwie napisaną okazawszy у ża-
łobę o pretensic szerzey w dekrecie sądów
marszałkowskich "W-o X-a Litt-o wyrażone
przełożywszy, na dowód samcy rzeczy pro-
dukował dekret tychże sądów marszałkow-
skich, pod datą roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt siódmego, w Warszawie z ak-
toratu żałujących z obżalowanymi niewier-
nymi żydami o nieprzyznanie listu zapisu
kwitacyinego teraznieyszym ichmć pp. ak-
torom iako opiekunom imć pana Karola z
Nozetycz Karlinga—komendanta zamkuBir-
żanskiego, kwituiąc z pretensyi skarbowey
danego, tudziesz o nieoddanie pięciu tale-
rów bitych, na oblig winnych w Warsza-
wie ferowany. Którym dekretem sąd mar-
szałkowski za niestaniem pozwanych żydów
do prawa w roku zawitym na upad w rze-
czy wzdawszy, onychże na wieczną banicią
wskazawszy, dla uczynienia mocney, a nie-
odwłoczney ехекисуі, do urzędów tak ko-
rony polskiey, iako у W-o X-a Litl-o tych
woiewodztw у })owiatow, pod któremi dob-
ra pozwanych okazać у same osoby po-
śeignione być mogły odesłał, iako to sze-

у dostatecznicy wszytka rzecz w tym
k i ż i t\ у y y y

że dekrecie opisana у wyrażona icst; po
którego produkowaniu wzdania pozwanycli

niewiernych żydów, iako prawa nieposłusz-
nych, w roku zawitym na upad w rzeczy,
a zatym pomienionego dekretu sądów mar-
szałkowskich w roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt siódmym, w Warszawie fero-
wanego, wespół kwitacią z listem na przy-
znanie у z pilnością in toto utwierdzenia,
za nieprzyznaniem zaś tey kwitacyi zaręki
założoney dziesięć tysięcy złt., także na kar-
tę winnych pięciu talerów bitych, z ехреп-
sami noviter w tey sprawie errogowanemi,
na obżałowanych niewiernych żydach у na
wszelkich dobrach, domach, rzeczach ru-
chomych, summach, towarach, handlach,
spławach, pieniężnych, gdzie у u kogokol-
wiek będących, a w niedostatku dóbr y
na samych osobach, a samych przerzeczo-
nych żydów, iako wiecznych banitów, na in-
famią wskazania, onychże podług prawa
coaecjuationis iurium ex nunc za inlamis-
sów uznania, a dla publikowania tey infa-
mii ienerała sądowego przydania, a dla
uczynienia skuteczney ехекисуі za summę
wskazaną na dobrach wszelkich, domach,
towarach, handlach, spławach, rzeczach
ruchomych, sumach pieniężnych gdzie у и
kogokolwiek będących, z wolnym onych
aresztowaniem у grabieniem, urzędów ziem-
skiego lub grodzkiego tych woiewodztw у
powiatów, pod któremi się dobra pozwa-
nych okazać у same osoby poścignione
być mogą, odesłania u nas sądu prosił у
domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie ichmw panów Krzysztofa Andrzeia—In-
fłanskiegOjJanaAndrzeia—Upitskiego—pod-
stolicli Hanow, bacząc to, iż pozwani żydzi
Izrael у Irsz iMoyżeszowiczowie у wszyscy
starsi synagogi kanału Birżanskiego, bę-
dąc o rzecz wyżey wyrażoną zapozwanemi,
za pokilkakrotnym przywołaniem przed na-
mi do prawa nie stawali, przeto my sąd
onych iako prawa nieposłusznych w roku
zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy, a
wedle prawa у domawiania aktorów pat-
rona, dekret sądów marszałkowskich w
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt siód-
mym w Warszawie, z aktoratu żałuiących
z obżalowanymi niewiernymi żydami fero-
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wany, ze wszytką wyrażoną w nim rzeczą,
z banicyą wieczną, także wespół z kwita-
cią, z listem na przyznanie у z pilnością
nienarusznie przy mocy in toto zachowu-
iemy у utwierdzamy, za nieprzyznanie zaś
kwitacyi zaręki założoney dziesięć tysięcy
złt., przytym za expensa noviter w tey
sprawie spendowane złt. trzysta, także nie-
oddanych, na kartę winnych pięciu talerow
bitych, z wpisnym pamiętnym, cum lucris
na sądowi danym, wszytkiego summą złt.
dziesięć tysięcy trzysta trzydzieście dwa у
groszy piętnaście na obżałowanych osobach
у na wszelkich dobrach onych, domach,
towarach, handlach, spławach, rzeczach ru-
chomych, summach pieniężnych, gdzie у
u kogokolwiek będących, a w niedostatku
dóbr у na samych osobach, z wolnym
onych wszędy aresztowaniem, grabieniem,
łapaniem, a samych przerzeczonych nie-
wiernych żydów, iako wiecznych banitów
na infamią wskazuiemy, onych że podług
prawa coaeąuationis iurium w. x. Lit. ex
nunc za infamissów liznąwszy, dla publi-
kowania tey infamyi ienerała sądowego
przydaiemy, a za summę wysz wyrażoną,
dekretem naszym przysądzoną, na odprawę
skuteczną do urzędów ziemskiego lub
grodzkiego wszelkich tych woiewodztw y;
powiatów, pod któremi dobra onych oka-
zać się, mogą, a którego z ichmw sobie
użyć strona zechce, założywsyy na sprze-
ciwnych dekretowi naszemu dalsze paeny
prawne odsyłamy. A gdy dzień dwudziesty
pierwszy miesiąca Julii anni praesentis
do publikowania tey infamy przypadł, tedy
ienerał Piotr Zynza, sądów naszych pilnu-
iący, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu w izbie sądowey et in
foro publico, przy obecności wielu różnych
condycyi ludzi, pomienjonych żydów Izra-
ela у Irszę Moyżeszowiczów у całą syna-
gogę kahału JBirżanskiego za infamissów
obwołał, ogłosił у publikował у tę publi-
katę swą a loco publicationis rediens iudi-
cialiter zeznał. Która sprawa iest do xiąg
głównych trybunalnych w. x. L. zapisana.

Изъ книги Глави. Лит. Трибунала за 1700 г., Л» 330,
л. 19G.
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Roku tysiącznego siedmsetnęgo, miesąca
Julii dwudziestego ósmego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w W. X. Lit. z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny obranymi, gdy z porządku re-
gestrowego ku sądzeniu przypadła sprawa
imć pana Samuela Renczynskiego z niewier-
nymi żydami Szymanem Morduchaiewiczem,
Wulfem Bienaminowiczem, Wigderem Pey-
sachowiczeni, Ablem Moyżeszowiczem
Mowszą Izraelewiczem, Anszelem Ickowi-
czem, lekiem Michałowiczem, Ianchelem
Naftalewiczem, Leybo Ickowiczem, starszy-
mi żydami szkoły у całą synagogą Nowo-
grodzką, za pozwem przez aktora po po-
zwanych tu przed nas sąd wyniesionym,
mieniąc o sprzeciwieństwo dekretowi sądu
głównego trybunalnego w roku przeszłym
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym,
miesąca Maia trzynastego dnia z aktoratu
żałuiącego imć pana Renczynskiego z ob-
żałowanemi niewiernemi żydami, całą sy-
nagogą Nowogrodzką o rzecz w nim wy-
rażoną ferowanemu, w niepostąpieniu na
dobrach swoich wszelkich urzędowi ziezdża-
iącemu czynić ехеішсуі, za wskaż summy
dziesięć tysięcy sto piędziesiąt złotych poi.
w tym dekrecie poslednieyszym wyrażony,
zatym do utwierdzenia dekretów sądu głów-
nego tr}rbunalnego pierwszych у pośled-
niejszego, datami w nich wyrażonych, z
poiazdami urzędowemi у wszytkim proce-
derem prawnym w tey sprawie zaszłym,
przez żałuiącego aktora . na obżałowanych
otrzymanych, do wskazania na obżałowa-
nych za sprzeciwieństwo powtorney infa-
miey у szkód nakładów prawnych noviter
na złotych sześćset spendowanych, pozwem,
w którym wszytka rzecz dostatecznie opi-
sana iest, aktor obżałowanych zapozwał. Na
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terminie tedy ninieyszym, zwysz na dacie
pisanym, za przywołaniem przez ienerała
stron do prawa, od imć pana Rencżynskie-
go patron iegomości za mocą listowną praw-
ną, iemu do tey sprawy daną у zleconą,
pan Bonifacy Milewski oczewisto stawał, a
pozwane osoby wszyscy, iako się sami przed
nami do prawa nie stanowili, tak ani żad-
ney wiadomości o niestaniu swoim nam
sądowi у stronie swey nie uczynili. Zatym
wysz rzeczony aktora patron podanego у
położonego po obżałowanych osób na szko-
le onych Nowogrodzkiey przez ienerała i. k.
mści Jana Koreckiego pozwu, zeznaiem
onego oczewistym u xiąg grodu Nowo-
grodzkiego uczynionym у extraktem z tych
xiąg pod datą roku teraznieyszego tysiąc
siedmsetnego mca Apryla dziewiętnastego
dnia wydanym, słusznie prawnie dowiodszy
у żałobę z niego o rzecz wysz wyrażoną,
a szerzey w tym pozwie opisaną przełożyw-
szy, na dalszy dowód pokładał у czytał
przed nami sądem dekreta sądu głównego
trybunalnego datami w nich wyrażone, przez
aktora na obżałowanych otrzymane, któremi
to dekretami, a mianowicie pośledniey-
szym obżałowane osoby na infamią wzdani
у pewny wskaż w tym dekrecie wyrażo-
nym uczyniony iest; po którym to tako-
wym dekrecie, gdy żałuiący aktor, sprawu-
iąc się podług prawa dla uczynienia схеки-
cyi za wskazaną temi dekretami summę na
szkole, towarach у handlach obżałowanych
osób, w mieście i. k. mści Nowogródku
będącey, urząd grodzki Kowieński sprowa-
dził, tedy niewierni żydzi iawnie, widomie
sprzeciwiaiąc się dekretom trybunalskim
mocno ехекисуі przez Abrama Szachno-
wicza—szkolnika swego, czynić bronili у
nie postąpili. Na dowód czego list poieżdży
imć pana Medekszy—pisarza grodzkiego
Kowieńskiego, pod datą w nim inserowa-
ną wydany, pokładaiąc у iawnego prawu
у pomienionym dekretom sądu głównego
trybunalnego sprzeciwienstwa documentali-
ter dowiodszy, wzdania pozwanych osób,
Ponieważ do prawa nic stawaią, w roku za-
witym na u pad w rzeczy, dekretów sądu

głównego trybunalnego pod datami w nich
wyrażonych przez żałuiącego aktora na ob-
żałowanych niewiernych żydach otrzyma-
nych, wespół z banicyą wieczną i infamią,
tudzież poiazdami urzędowemi у wszystkie-
go w tey sprawie uroszczonego procederu
prawnego nienarusznie utwierdzenia у
przy mocy zachowania, summy temi de-
kretami, a mianowicie poślednieyszym try-
bunalskim wskazaney dziesięciu tysięcy sta
pięciudziesiąt złotych, tudziesz za szkody,
nakłady prawne, noviter w tey sprawie po-
niesione, złotych sześciuset na niewiernych
żydach srarszych synagogi Nowogrodzkiey,
handlach, domach, kromach, towarach,
szynkach, zastawach, arędach, spławach у
na szkole onych. murowaney w mieście No-
wogródku, na Żydowskiey ulicy stoiącey,
placach у domach do niey należących, z
wolnym tey szkoły pieczętowaniem у dóbr
onych wszelkich aresztowaniem у na in-
szych wszelkich dobrach onych, gdziekol-
wiek będących, a w niedostatku dóbr у na
samych osobach, z wolnym na każdym
mieyscu za poścignieniem onych do wię-
zienia braniem, a samych pozwanych nie-
wiernych żydów, to iest, Szymona Mordu-
chaiewica, Wulfa Beniaminowicza, "Wigdera
Peysachowicza, Abla Moyżeszowicza, Mow-
sze Izraelewicza, Anszela Ickowicza, Icka
Michałowicza, IenchelaNawtelewicza, Leybę
Ickpwicza—starszych szkoły Nowogrodzkiej,
za iawne prawu pospolitemu у pomienio-
nym dekretom sądu głównego trybunalnego
sprzeciwienstwo, iako iuż infamissów na
powtórną infamią, na gardło у na łapanie
żaluiącemu imć panu Ręczynskiemu wska-
zania у ex nunc, podług prawa coaecjuatio-
nis iurium, za powtornycłi infamissów uzna-
nia у dla publikowania tey infamii iene-
rała sądowego przydania, wywołać у pro-
klamować nakazania, a iako dla uczynienia
za wskazaną tymi dekretami. у terazniey-
szym sądu naszego summę na szkole у
handlach wszelkich pomienionych żydów
w_ mieście Nowogródku у kędyż kol-
wiek będących, mocney a nie odwłocz-
ncy, nicoglądaiąc się na żadne niodko-
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go bronienie, gleyta, rescrypta, protek-
cye pańskie, ani ceduły, odprawy tak
za poścignieniem у złapaniem onych, dla
uczynienia na gardłach onych przez mistrza
ехесисуі dó iaśnie wielmożnego imć pana
woiewody Nowogrodzkiego, ichmścw pa-
nów pułkowników, rotmistrzów, tudzież
urzędów ziemskich, grodzkich Nowogrodz-
kich, zruszeniem całego woiewodztwa No-
wogrodzkiego у innych wszelkich tychwo-
iewodztw у powiatów, pod któremi dobra
onych być okażą sie у osoby ich pościg-
nione у złapane będą, a którego sobie z
nich strona użyć zechce, z założeniem na
sprzeciwnych paen prawnych, odesłania u
nas sądu prosił у domawiał się. A tak my
sąd w tey sprawie imć pana Samuela Rę-
czynskiego z niewiernymi żydami: Szyma-
nem Morduchaiewiczem, Wulfem Beniami-
nowiczem, Wigderem Peysachowiczem, Ab-
lem Moyżeszowiczem, Mowszą Izraelewi-
czem, Anszelem Ickowiczem, lekiem Mi-
chałowiczem, Ianchelem Ńaftelewiczem,
Leybą Ickiewiczem—starszymi żydami szko-
ły у całą synagogą Nowogrodzka, za poz-
wem o rzecz wyżey w naratywie wyrażoną
wyniesionym, bacząc to, iż obżałowane oso-
by będąc prawnie zapozwanemi, przed na-
mi do prawa nie stanowili się, przeto my
sąd onych iako prawa nieposłusznych w
roku zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy,
a wedle prawa,, żałoby pozewney у doma-
wiania strony powodowey patrona dekreta
sądu głównego trybunalnego pod datami w
nich wyrażone przez żałuiącego aktora na
obżałowanych niewiernych żydach synagogi
Nowogrodzkiej otrzymane, wespół z bani-
cyą wieczną y" infamią, tudziesz poiazdami
urzędowemi у wszytkim w tey sprawie
uroszczonym procederem prawnym niena-
rusznie utwierdzamy у przy mocy zacho-
wuiemy, summę temi dekretami, a miano-
wicie poślednieyszym trybunalskim wska-
zaną dziesięć tysięcy sto piędziesiąt zło-
tych polskich, tudziesz za szkody, nakłady
prawne, noviter w tey sprawie poniesione,
złotych sześćset, a z wpisnym у pamięt-
nym et cum Jucris nam sądowi danym,

wsytkiego summą dziesięć tysięcy siedm-
set sześćdziesiąt złot. poi. na niewiernych
żydach starszych synagogi Nowogrodzkiey,
handlach, dojnach, kromach, towarach,
szynkach, zastawach, arędach, spławach у
na szkole onych .murowaney w mieście
Nowogrudku, na Żydowskiey ulicy będą-
cey, placach у domach do niey należących,
z wolnym tey szkoły zapieczętowaniem у
dóbr onych wszelkich na każdym mięyscu
aresztowaniem у na innych wszelkich dob-
rach onych leżących, ruchomych, summaeh
pieniężnych gdzie у и kogokolwiek będą-
cych, a w niedostatku dóbr у na samych
osobach, z wolnym onych na każdym miey-
scu poścignowszy do więzienia braniem, a
samych pozwanych niewiernych żydów, to
iest Sjmona Morduchaiewicza, Wulfa Be-
niaminowicza, Wigdera Peysachowicza, Ab-
la Moyżeszowicza, Mowszę Izraelewicza,
Anszela Tckowicza, Icka Michałowicza, Jen-
chela Naftelewicza, Leybę Ickowicza—star-
szych żydów szkoły Nowogrodzkiey, za iaw-
ne prawu pospolitemu у pomienionym de-
kretom trybunalskim sprzeciwienstwo, któ-
re się z listu poieżdżego urzędowego ewi-
denter pokazało, iako iuż infamissów na
powtórną infamią, na gardło у na łapanie
żałuiącemu imć panu Renczynskiemu wska-
zuiemy у ex nunc, podług prawa coaeąua-
tionis iurium, za powtórnych infamissów
uznawszy у dla publikowania tey infamyi
powtorney ienerała sądowego przydaiemy,
wywołać у proklamować nakazuiemy, a ia-
ko dla uczynienia za wskazaną tymi dek-
retami у teraznieyszjm sądu naszego sum-
mę na szkole, handlach, у towarach wszel-
kich pomienionych żydów w mieście No-
wogródku у kędyżkolwiek będących moc-
ney a nieodwłoczney, nie oglądaiąc się na
żadne ni od kogo bronienie, gleyta, res-
cripta, protekcie pańskie, ani ceduły, od-
prawy, tak na poścignienie у złapanie
onych, dla uczynienia na gardłach onych
przez mistrza ехекисуі do iaśnię wielmoż-
nego imć pana woiewody Nowogrodzkiego,
ichmscw panów pułkowników, rotmistrzów,
tudzież urzędów ziemskich, grodzkich No-
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wogrodzkich, z ruszeniem całego wdztwa
Nowogrodzkiego у innych wszelkich tych
woiewodztw у powiatów, pód któreini dobra
onych być okażą się у osoby ich pościg-
nione у złapane będą, a którego sobie z
nich strona użyć zechce, założywszy na
sprzeciwnych dalszych paen prawnych od-
syłamy. A gdy dzień trzydziesty pierwszy
miesiąca Julii przypadł, tedy ienerał. są-
dów naszych pilnuiący, Piotr Zynza, dość
czyniąc prawu у dekretowi sądu naszego,
niewiernych żydów Szymona Morduchaie-
wicza, Wulfa Beniaminowicza, Wigdera
Peysachowicza, Abla Moyżeszowicza, Mow-
szę Izraelewicza, Anszela Ickiewicza, Icka
Michałowicza, Jencheła Naftelewicza, Ley-
bę Ickiewicza—starszych żydów szkoły у
całey synagogi Nowogrodzkiey, przy byt-
ności у obecności wielu stanów różney
condycyi ludzi za powtórnych infamisów,
na gardło, na łapanie osądzonych w izbie
sądowey et in foro publico obwołał, pro-
klamował у każdemu do wiadomości do-
niósł у tę publikacyą, a loco publicationis
rediens, iudicialiter zeznał. Która sprawa
do xiąg głównych trybunalnych iest zapisana.

Нзъ книги Главнаго Литовск. Трибунала за 1700 г.,
Д° 330, л. 45G.

№ 163.—1700 г. Августа 7.
Трибунальний декретъ, присуждающій стар-
шинъ Брестскаго, Городненскаго, Пинскаго,
Виленскаго и Слуцкаго кагала къ инфаміи и

уплат Францу Мосевичу долгу и пени.

Roku tysiącznego siedmsetnego, msca
Awgusta siódmego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Lit-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysią-
czny siedmsetny obranymi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
«prawa imci pana Franciszka Mosiewicza—
chorążego Lidzkiego, z niewiernymi Jaku-
bem Hirszonowiezem у Salomonem Chali-

mowiczem—Brzeskimi, Markiem Bernato-
wiczem, Berkiem Szmerłowiczem,:Grodzien-
skiemi, Moyżeszem Dawidowiczpm, Łach-
manem Saiewiczem—Pinskiemi, Aronem
Zelikiem Izakowiczem, j\lożeszem Abra-
mowiczem Wilenskiemi, Moyżeszem Jożefo-
wiczem, Mojżeszem Hirszonowiczem —
Słudzkiemi starszymi у wszytkiemi do tych
kahąłów należącemi żydami, za pozwem wy-
niesionym do listu zapisu in solidum da-
nego, o nieoddanie у niewypłacenie sum-
my pieniędzy dziesięciu tysięcy złotych mo-
netą talarową srebrną, raelmiąc talar bity
po złotych sześciu, przytym o troiakie za-
ręki, szkody, nakłady у winy prawne у
inne pretensie dostateezniey w pozwie wy-
niesionym wyrażone. Na terminie tedy ni-
nieyszym, wyż na dacie pisanym, za przy-
wołaniem przez ienerała stron do prawa,
od aktora umocowany imć za mocą praw-
ną do_ tey sprawy sobie daną, pan Stefan
Frąckiewicz oczewisto stawał, a pozwani
niewierni żydzi iako sami przed nami do
prawa nie stawali, tak ani żadney wiadomo-
ści o niestaniu swym nam sądowi у stro-
nie swey przeciwney nie uczynili. Zatym
wyż rzeczony aktora patron podanych ocze-
wisto w ręce ze szkoły Wilenskiey idącym
piąciu stronic iedney Brzeskim, drugiey
Grodzieńskim, trzeciey Pińskim, czwartey
Wileńskim, piątey Słudzkim żydom star-
szym synagog wyżey mianowanych, przez
ienerała i. k. mci Piotra Adamowicza po-
zwu, zeznaniem onego oczewistym przed
wielmożnym imć p. pisarzem ziemskim
Wileńskim у koła sądów naszych uczjTnio-
nym słusznie, prawnie dowiodszy, także
pilność troyga wołania na tym pozwie na-
pisaną okazawszy у żałobę z niego o rzecz
wyżey mienioną, a szyrzey w tym pozwie
opisaną przełożywszy, na dowód samey
rzeczy pokładał у czytał przed nami sądem
list obligacyiny zapis od niewiernyeh po-
zwanych żydów żałuiącemu aktorowi na
dziesięć tysięcy złotych polskich, pod datą
w nim wyrażoną dany, z którego wszytkie
obowiązki wyczytawszy у tymże samym
nieoswobodzonym zapisem nieoddaney sum-
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my dowiodszy, wzdania pozwanych niewier-
nych żydów, iako prawu nieposłusznych,
w roku zawitym na upad w rzeczy, a za-
tym summy na list zapis winno • ostałey
wespół z troiakiemi zarękami cztyrdziestu
tysięcy złotych polskich, za szkody, nakłady
prawne w tey sprawie podięte dwóchset
złotych na obżałowanych niewiernych ży-
dach у na dobrach onych, szkołach, kra-
mach, kamienicach, domach, handlach, to-
warach, spławach у na inszych wszelkich
dobrach leżących, ruchomych, summach
pieniężnych gdziekolwiek będących, z wol-
nym onych aresztowaniem, a samych po-
zwanych niewiernych żydów według onychże
listu, obligacyinego zapisu, na infamią ża-
łuiącemu imć panu chorążemu Lidzkiemu
wskazania у ex nunc za infamissów uzna-
nia, a na odprawę za summę wyż—mienioną
do urzędów ziemskich lub grodzkich tych
woiewodztw у powiatów pod któremi do-
bra obżałowanych niewiernych żydów oka-
żą się, a którego sobie strona użyć zechce,
założywszy na sprzeciwnych dalsze peny
prawny odesłania u nas sądu prosił у do-
mawiał się. A tak my sąd w tey sprawie
wielmożnego imci pana Franciszka Mosie-
wicza—chorążego powiatu Lidzkiego z nie-
wiernemi Jakubem Hirszonowiczem у Sa-
lomonem Chalimowiczem—Brzeskimi, Mar-
kiem Bernatowiczem, Berkiem Szmerło-
wiczem—Grodzienskiemi, Moyżeszem Da-
widowiczem, Łachmanem Saiewiczem—
Pinskiemi, Aronem Zięlikiem Izakowiczem,
Moyżeszem Abramowiczem— Wilenskiemi,
Moyżeszem Jozeibwiczem, Moyżeszem Hir-
szonowiczem—Słudzkiemi, starszymi kaha-
łow wyżey pomienionych у wszytkiemi do
tychże kahałów należącemi żydami, za poz-
wem o rzecz wyżey wyrażoną wyniesio-
nym, bacząc to iż pozwani niewierni żydzi
będąc pozwanemi przed nami do prawa
nie stawali, ani żadney wiadomości o nie-
staniu swym nam sądowi у stronie swey
przeciwney nie uczynili, przeto my sąd
onych, iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w rzeczy wzdaieiny, a
wedle prawa, żałoby у domawiania patro-

na aktora summy na list obligacyiny zapis
winno ostałey wespół z troiakiemi zaręka-
mi cztyrdziescie tysięcy złotych polskich,
za szkody, nakłady prawne w tey sprawie
podięte dwieście złotych z dwoma kopami
wpisnego, pamiętnego у cum lucris nam
danym, wszytkiego summą cztyrdziescie
tysięcy dwieście dziesięć złotych polskich
na pozwanych niewiernych żydach у na
dobrach onych, to iest kamienicach, do-
mach, szkołach, kramach, handlach, to-
warach, spławach z wolnym onych aresz-
towaniem у na inszych wszelkich dobrach
leżących, ruchomych, summach pieniężnych
gdziekolwiek będących, a w niedostatku dóbr
у na samych osobach onych, a samych
zaś pozwanych żydów według dobrowolne-
go zapisu, wyżey pomienionego, na infamią
żałuiącemu imci panu chorążemu Lidzkie-
mu wskazujemy у ex nunc, według prawa
za infamissów uznawszy, dla publikowania
tey infamii ienerała sądów naszych pilnu-
iącego przydajemy, a na odprawę za sum-
mę wyż mienioną od nas sądu wskazaną
do urzędów ziemskich lub grodzkich tych
woiewodztw у powiatów, pod któremi do-
bra obżałowanych okażą się у same osoby
pośćignione być mogą, którego sobie stro-
na z ichmć panów urzędników użyć zech-
ce, założywszy na sprzeciwnych temu de-
kretowi naszemu dalsze peny prawne od-
syłamy. A gdy dzień dziewiąty tegoż msca
Awgusta, roku teraznieyszego przypadł, te-
dy ienerał sądów naszych pilnuiący Piotr
Zynza, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, przerzeczonych po-
zwanych niewiernych żydów, to iest
Jakuba Hirszonowicza, Salomona Chali-
mowicza, Marka Bernatowicza, Berka
Szmerłowicza, Moyżesza Dawidowicza, Ła-
chmana Saiewicza, Arona Zelika Izako-
wicza, Moyżesza Abramowicza, Moyżesza
Józefo wicza, Moyżesza Hirszonowicza —
żydów starszych kahalów Brzeskiego, Gro-
dzieńskiego, Pińskiego, Wileńskiego у Słuc-
kiego у wszytkich żydów do tych kaha-
łów należących, za infamissów w izbie
sądowcy et in loro publico ogłosił, obwo-
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łał у publikował у tę publikatią swą, a
loco publicationis rediens, iudicialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunalnych w-o x-a Litewskiego iest zapi-
sana.

Изъ книги Гдавн. Лит. Трибунала, за 1700 годъ,
№ 330, л. 1026.

«№ 164—1700 г. Авгуета 9.

Ремиссійный декретъ главнаго литовскаго
трибунала по жалоб Полоцкихъ іезуитовъ на
Полоцкихъ евреевъ за истязаніе и умерщ-

вленіе ими христіанской женщины.

Roku tysiącznego siedmsetnego, m-sca
Augusta dziewiątego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na trybu-
nał w W-m Хі-іе Litt-ni z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy
tysiączny siedmsetny obranymi, gdy z po-
rządku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa w Bogu wielebnego imć xiędza
Mikołaia Zeweły—societatis Jesu rektora
у wszytkich ichmcw xięży iezuitów kolłe-
gium Potockiego, z niewiernemi żydami
kahału Połockiego Nachmanem Moyże-
szowiczem, żoną у synem iego Mowszą
Nachmanowiczem, iako samemi pryncypa-
lami, tudziesz у pomocnikami ich żydami
Połockiemi im wiadomemi у znaiomemi у
wszytkiemi żydami starszemi szkoły у sy-
nagogi Połockiey, iako w spolney radzie z
sobą będącemi, mianowicie Izakiem Joze-
fowiczem, Meierem Jakubowiczem, Aro-
nem Beniaszewiczem, Józefem Hercowi-
czem, Sapsaiem Lewkowiczem, lekiem
Abramowiczem, Hercem Zewelewiczem,
Leybą Nachimowiczem—starszemi kahału
Połockiego, za daniem sprawy, informacji
y t wiadomości od utsciwego Аіехіеіа Da-
niewskiego—mieszczanina iuryzdyki Jaki-
Jnanskiey, w woiewodztwie Potockim do
collegium Połockiego należącego у żony

iego Anny, iako aktorów, do windykowa-
nia krwie córki ich od żydów zamordo-
waney, dowodząc у dochodząc onym pod-
ług prawa sprawiedliwości, za apellacią od
dekretu urzędu grodzkiego Połockiego w
roku teraznieyszym tysiąc siedymsetnym,
msca Marca dwunastego dnia, z oczewis-
tey kontrowersy między aktorami a po-
zwanemi żydami ferowanego, przez tychże
żałuiących ichmościów xieżą iezuitów Po-
łockich tu przed nasz sąd główny trybu-
nalny uroszczona, w tym, że urząd grodzki
Połocki, za żałobą ichmcw xięży iezuitów
Potockich mieniąc o to: iż obżałowani ży-
dzi, będąc zawsze chrześcianstwu nieprzy-
iazni i krwi onych, według swey konfessyi,
pragnącemi у bez niey obeyść sie niemo-
gącejiii, upatrzywszy porę sobie pomyślną,
a maiąc od niemałego czasu na posługach
swoich domowych niewiastę chrezsciankę na
imie_ Maryne Daniewską Acliwaiiowiczową
—mieszczankę Jakimanską, iuryzdyki col-
legium Połockiego, córkę wysz" pomienio-
nego mieszczanina, nie z żadney sobie
przez nią daney przyczyny, ale szczegulnie
z nienawiści у z zawziętości przeciw chrze-
ścianom у z pragnienia krwi chrześcian-
skiey te pomienioną Maryne Daniewską—
białogłowe ciężarną у bliską rozwiązania
będącą,, w roku tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt siódmym, msca Marca dwudziestego
trzeciego dnia, w nocy, nic nie respektuiąc
na boiaźii Bożą у surowość pen prawa po-
spolitego, podczas interregnum iawny po-
pełniaiąc exces, w mieście Połockim, w
domu swym obżałowani żydzi zwabiwszy
czyli zaprowadziwszy przez iakiś sposób do
łaźni życtowskiey, okrutnie zamordowali,
zamęczyli, wiele ran różnych na ciele iako
to na osobliwej relacyi wyrażono iest, po
kłótych, porzniętych, mianowicie w skro-
niach nakształt obuchowego razu zadaw-
szy, gardziel, twarz nożami porznowszy, w
ręku у palcach, także w nogach niżey ko-
lan, w goleniach żyły, sustawy, lancetami,
szydłami pokłóli у porznęli, * piersi prze-
rznowszy krew wypuścili, żołądek przebiw-
szy,, szyię chustką we trzy węzły zawiązali,
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że ledwie po śmierci rozwiązać mogli, snąć
dusili у zamordowali,, ciało w łaźni utaili
byli у obmyte trzymali, chcąc znać kędyś
zachować, a potym za postrzeżeniem у zna-
lezieniem przez ludzie chrześcianskich, żad-
nego w tym wywodu nie dali, ale zaraz sa-
mi żydzi pryncypales strwożywszy, chronić

. się, uciekać poczęli, których potym gdy
urzędowi grodzkiemu Połockiemu w dys-
pozycią podano, obżałowani żydzi, starsi
szkoły Połockiey, przez zapis swoy podług
prawa sprawiony u wielmożnego imć pana
Żaby—podwoiewodzego Połockiego, na pa-
rękę wzięli у wszędy do prawa stawić obie-
cali, iako o tym zapis ich opiewa, a po-
tym chcąc tego uyść у łatwo uwolnić się,
sine scitu protestantów у delatorów, znios-
szy się z imć panem Adamem Skiporem—
instigatorem kapturowym Polockim, sko-
rumpowawszy sprawę z sobą, obżałowani ży-
dzi pryncypales, w roku tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt siódmym dnia cztyrnastego
Septembra, na sądach kapturowych Po-
łockich wpisali dekret iakiś zmowny, chcąc
zatłnmić krew chrzescianską, formowali,
inąuizycie wywodzili, а potym w dekret
nie wpisali у ieszcze tłumiąc tę sprawę, nie-
słusznie bez delatorów, bez przypozwn, wa-
ryacyami różnemi niesłusznemi dekret na-
pełnili у remissę tey sprawie do grodu
Połockiego. nad wyraźne constitucie у con-
federacie seymowe, ktura sprawa sądowi
kapturowemu sądzić należała,, uczynili, ku
wielkiey krzywdzie у ubliżeniu sprawied-
liwości świętey, zat}rm kryminał у uczy-
nek podczas interregnum stały, według
prawa у constituciey seymowey, także we-
dług zapisu od obżałowanych żydów star-
szych szkoły żydowskiey Połockiey do sta-
wienia pryncypałów według obowiązków,
oraz zaręki у paeny kryminalne ichmć pa-
nowie urzędnicy, dekret swoy feruiąc, nie-
słusznie, mimo dowody prawne у inąuizy-
cią odprawioną, inaczey, nie tak, iako się
pokazywało po obżałowanych żydach, przy-
sięgę tymże niewiernym żydom nakazali, a
po przysiędze wszytkich pozwanych żydów
uwolnili; zalym do zniesienia у skassowa-

nia tego urzędu grodzkiego Połockiego de-
kretu, o szkody, nakłady у winy prawne.
Do którey sprawy na dniu ninieyszym wy-
żey na dacie pisanym, za przywołaniem
ieneralskim stron do prawa, od ichmew
xięży iezuitów umocowany ichmw, za mo-
cą prawnie sobie do tey sprawy daną, pan
Аіехаікіег Hordzieiewski—mieczny Wileń-
ski oczewisto do rozprawy stawaiąc, ter-
minu tey sprawie dekretem urzędu grodz-
kiego Połockiego, z apellacyi przypadłego,
słusznie, prawnie dowiodszy, żałobę pryn-
cypałów swoich z onego przeczytawszy, gdy
do dalszey controwersyi swoiey idąc, pre-
tensiey ichmew xięży iezuitów Połockich
do niewiernych żydów także Połockich
maiącey у nieprawności pomienionemu de-
kretowi urzędu Połockiego dowodzić chciał,
na on czas od obżałowanych żydów, nie-
przypuszczaiąc tey sprawy do dalszego pro-
duktu prawnego, przydania onym patro-
nów dopraszanó się. W ktorey sprawie my
sąd nie czyniąc na tenczas żadnego roz-
sądku, za potrzebowaniem od żydów Po-
łockich przydania patronów, których to
panów Jana Frąckiewicza у Michała Boh-
danowicza onym przydawszy, tę . sprawę
dla przyięcia miedzy stronami, którym ob-
rony prawne wcale zachowuiemy, skutecz-
nej rozprawy bez dylacyi do dalszego ter-
minu prawnego odkładamy. Po takowym
zaś sądu naszego dekrecie, gdy ta sprawa
dla wielu innych spraw w regestrach są-
dów naszych będących wołana nie była,
у za nastąpieniem czasu per constitutio-
nem scyinu blizko przeszłego, roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt dziewiątego, dla
spraw remissyinych przyczynionego, przy
limitowaniu się innych spraw na dniu dwu-
dziestym ósmym miesiąca Augusta takoż
przywołana być nie mogła, my sąd, per
generałem causarum limitationem, tę spra-
wę dla przyięcia miedzy stronami, którym
obrony prawne wcale zachowuiemy, sku-
teczney rozprawy przed nasz że sąd do
Mińska, na początek w termin sądzenia
spraw woiewodzlwa Nowogrodzkiego, po
trzecim wołaniu nazaiutrz, bez dylacyi у
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krom przypozwu, tylko za tym dekretem
naszym roku zawitym odłożyliśmy у od-
kładamy. Która sprawa do xiąg głównych
trybunalnych w-o x-a Litt-o iest zapisana.

Нзъ кпиш Главпаго Ліітовскаго Трибунала за 1700 г.,
Л» 333, л. 1034.

№ 100—1700 г. Августа 14.
Трибунальний денретъ, присуждающей стар-
шинъ Б лорусскихъ сикагогъ къ икфаміи
и уплат Оршанскому доминиканскому мо-

настырю долгу и пени.

Boku panskieg oiysiącznego siedmsetne-
go, miesiąca Augusta cztyrnastego dnia.

Przed nami sędziami gtownemi na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim z
woiewodztw, ziem у powiatów na rokte-
raznieyszy tysiączny siedmsetny obranemi,
gdy z porządku regestrowcgo ku sądzeniu
naszemu przypadła sprawa w Bogu wie-
lebnego imć xiędza Kazimierza Wierzbow-
skiego—przeora konwentu na tenczas Or-
szanskiego, zakonu kaznodzieyskiego у
wszytkich xięży dominikanów tegoż con-
wentirOrszanskiego, z niewiernemi żyda-
mi starszymi, iako to: Szaią lliaszewiczem
—szkoły Smolenskiey, Leybą Zelmanowi-
ezem—szkoły Mohilewskiey, Leybą Zelma-
nowiczem - szkoły Bycliowskiey, Abramem
Markiewiezem—szkoły Szkłowskiey, Hela-
szcrn Ickiewiczem, Chaymem Szłomowi-
czem—Jakobem Łazarowiczem—starszemi
żydami synagogi szkół wszytkich Białorus-
kich, w pierwszym obligu у zapisie dobro-
wolnym wyrażonemi, tudziesz Abramem
Markiewiczem у Jachimera Arynowiczem—
starszymi kahału Orszanskiego, Łazarem,
Ofryamowiczem—szkolnikiem Orszanskim,
Mowszą Jakubowiczem—starszym szkoły
Dobrowienskicy, w powtoniey assekuracyi
iuż świeżey w roku tcraznicyszym daney у
^yrażoney у wszytkim kabałom szkol Bia-
łoruskich, za pozwem przez aktora wynie-
Slonym) mieniąc do listu dobrowolnego ob-

ligacyinego od niewiernych wszytkich ży-
dów szkół Białoruskich żałuiącym, aktorom
danego zapisu, a to o nieoddanie у nieza-
płacenie na terminie у roku w tym oligu
specifikowanym smnmy pieniędzy, przez
niewiernych żydów u żahiiąeych aktorów
wzietey у pożyczoncy, mianowicie: (rzęch
tysięcy złotych talarami bitemi, pod troia-
kiemi zarękami, pod ewikcyą dóbr swoich
у pod punktem wieczney ba-nicyi у infamii,
na terminie w tym obligu wyrażoney, od-
dać у spoina wyliczyć przez niewiernych
wszylidch żydów Białoruskich obowiąza-
ney. a za częstokrotnym upominaiiiem si<}
przez żałuiących aktorów przez tych że do
teraznieyszego roku nieoddaney у niewj--
placoney, a ieszcze osobliwie też sarnę trzy
tysiąca złotych summę obowiązawszy się
powtórnym, listem, assekuracyinym zapi-
sem żałuiącym aktorom przy xię-
gaeh grodzkich Orszanskich, czterma nie-
dzielami przed świętym Jerzym, w roku te-
raznieyszym tysiącznym siedmsctnym, pod
sowitoscią teyże samey summy oddać у
wypłacić, a zatym у temu zapisowi nie-
wierni żydzi dość nieczyniąc. iawnie ony
naruszaiąc, w zaręki у sowitości л tym
zapisie opisane popadaiąc, tey sumy wed-
ług zapisów obudwoch nie oddali у oddać
oney na kościół у legacyą Orszanską nale-
żącey niechcą, zapisów obligacyinego, asse-
kuracyinego nieoswobodzili у iawnie ony
naruszaiąc, w zaręki, płacenie sowitości у
w winę infamią popadli у miasto oddania
summy odpowiedź у pochwałkę udziałali;
zatym do oddania tey wszytkiey, trzech ty-
sięcy złotych, summy, do wskazania z tro-
iakiemi zarękami sowitości na niewiernych
wszytkich żydach, tudziesz do wskazania
paenam infamii et colli, z mocną na dob-
rach _ onych wszelkich ехесисуа, samych
do więzienia braniem, do nagrodzenia szkód,
na prawo spendowanych, od tey do przy-
ięcia skuteczney u sądu naszego, iako \v
sprawie zapisowey rozprawy, tudzież o wi-
ny, szkody, nakłady prawne у oinneprae-
tensie, w pozwie co nomine* wyniesionym
dostateczniej wyrażone, żahiiące aktoro-
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wie obżałowanych niewiernych żydów wszyt-
kich Białoruskich tu przed nas sąd do
Wilna zapozwali. Na terminie tedy niniey-
szym, wyż na dacie pisanym, za przywoła-
niem przez ienerała stron do prawa, od
aktorów patron ichmw, za mocą prawną
sobie do tey sprawy daną, pan J akub
Czerniewski oczewisto stawał, a niewierni
pozwani żydzi całey synagogi у szkół Bia-
ruskich, iako sami przed nami sądem do
prawa nie stawali, tak ani żadney wiado-
mości o niestaniu swoim nam sądowi у
stronie swey przeciwney nie uczynili. Zatym
tenże aktorów patron podanego wszytkim
niewiernym żydom starszym Białoruskim
podług prawa oczewisto w ręce, w mieście
Orszy, ze szkoły wychodzącym, przez iene-
rała i. k. mci Piotra Adamowicza pozwu,
przyznaniem onego oczewisto przed wiel-
możnym iinć panem pisarzem ziemskim
Wileńskim у koła sądów naszych uczynio-
nym, słusznie prawnie dowiodszy у pil-
ność troyga wołania na tym pozwie na-
pisaną okazawszy у żałobę z niego o rzecz
wysz mianowaną przełożywszy, na dowód
samey rzeczy produkował у czytał przed
nami sądem listów dobrowolnych dwa:—
ieden obligacyny, a drugi assekuracyiny
żałuiącym ichmcm xięży dominikanom Or-
szanskim od niewiernych żydów Białorus-
kich, pod datami w nich inserowanemi na
summę trzy tysiące złotych dane; z których
to zapisów wszystkie warunki у obowiązki
po dostatku wyczytawszy, a nieoddanie tey
summy na terminie у po terminie w nich
opisanym dowiodszy у forum należyte
przed nami sądem okazawszy, wzdania nie-
wiernych żydów, wszytkich starszych sy-
nagogi Białoruskiej, ponieważ przed nami
sądem do prawa nie stawaią, w roku zawi-
tym na upad w rzeczy, a zatym według
zapisów obligacyinego у assekuracyinego
samey nieoddaney у na one winno ostałey
iścizny z sowitościami у zarękami dwu-
nastu tysięcy złotych polskich, za udzielaną
odpowiedź у pochwałkę pięciudziesiąt kop
groszy Litt.. za szkody, nakłady prawne
pięciuset złotych, z kopami wpisnego у

pamiętnego у za lucra należącemi na nie-
wiernych pozwanych wszytkich synagogi у
szkoły Białoruskich żydach у na wszelkich
onych dobrach, majętnościach leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, gdziekol-
wiek będących,, domach, kromach, kamie-
nicach, na handlach, towarach, z wolnym
onych na każdym mieyscu aresztowaniem,
samych do więzienia braniem у więzieniem,
a samych wszytkich wyżey pomienionych
niewiernych całey synagogi у szkoły Bia-
łoruskiey żydów, tak za pochwałkę, iako
też według zapisu obligacyinego у obo-
wiązków w nin wyrażonych na infamią ża-
łuiącym iclimć xięży dominikanom Orszan-
skim wskazania у ex nunc podług coac-
ąuacy za infamissów uznania, dla publiko-
wania oney ienerała sądowego przydania,
wywołać у publikować nakazania, a dla
uczynienia za summę wyż pomienioną na
dobrach wszelkich niewiernych żydów od-
prawy do należytych urzędów, z założeniem
dalszych paen prawnych odesłania u nas
sądu prosił у domawiał się. A tak my
sąd w tey sprawie w Bogu wielebnego
imć xiędza Kazimierza Wierzbowskiego—
przeora konwentu na tenczas Orszanskiego,
zakonu kaznodzieyskiego у wszytkich xię-
ży dominikanów tegoż konwentu Orszan-
skiego, z niewiernymi żydami starszymi
Szaią Iliaszewiczem—szkoły Smolenskiey,
Leybą Zelmanowiczem—szkoły Mohilcw-
skiey, Leybą Zelmanowiczem—szkoły By-
chowskiey, Abramem Markiewiczem—szko-
ły Szkłowskiey у Eliaszem Ickowiczem,
Chaymem Szłomowiczem, Jakubem Łaza-
rewiczem —starszym synagogi у szkół wszyt-
kich Białoruskich, tudziesz Aronem JNIar-
kowiczem у Jachimem Aronowiczom—
starszym kahału Orszanskiego, Łazarem
Eframowiczem — szkolnikiem Orszanskim,
Mowszą Jakubowiczcm—starszym szkoły
Dobrowionskiey у wszylkicmi żydami ka-
hału szkol Białoruskich, za pozwem przez
aktorów o rzecz wyż mianowaną wyniesio-
nym, bacząc to, iż niewierni wszyscy wy-
żey pomienieni żydzi będąc tu przed nas
sąd zapozwancini, za pokilkakrolnym z na-



kazu naszego ieneralskim przywoływaniem
przed nami sądem do prawa nie stanowili,
przeto my sąd onych, iako prawu niepo-
słusznych w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdaiemy, a zatym według listów
dobrowolnych, obligacyinego у asselra-
racyinego zapisów, samey nieoddaney na
te zapisy winno ostałey iścizny z sowi-
tościami у zarękami dwanaście tysięcy zło-
tych polskich, za udziałami odpowiedź у
pochwałkę winy pochwałkowey piędziesiąt
kop gr. Lit, osobliwie za szkody nakłady,
nakłady na prawo spendowane pięćset zło-
tych, a z wpisnym у pamiętnym у za lukra
zapłaconym na obżałowanych niewiernych
wszytkich żydach całey synagogi у szkół
Białoruskich у na wszelkich onych dob-
rach, maiętnościach у dobrach leżących,
ruchomych, sumach pieniężnych gdziekol-
wiek będących, domach, kromach, kamie-
nicach, towarach, handlach, szkołach, z
wolnym onych pieczętowaniem samych
gdziekolwiek za poścignieniem do więzie-
nia braniem, a samych przcrzcczonych po-
zwanych wsytkich wyżey imionami у na-
zwiskami wyrażonych całey synagogi у
szkół Białoruskich, tak za uczyniona, po-
chwałkę, iako też według zapisu obligacyi-
nego у obowiązków w nim wyrażoi^ch na
infamią żałuiącym ichmć xięży dominika-
nom Orszanskim wskazuiemy у ex nimc
podług prawa coaeąuacyi iurium za inia-
missow uznaiemy, dla publikowania oney
ienerała sądowego przydaiemy, wywołać у
publikować nakazuicmy, a dla uczynienia
za summę wyż pomienioną na wszelkich
niewiernych pozwanych żydach, dobrach
gdziekolwiek będących skuteczney, moc-
ncy a nieodwloczney odprawy do urzędów
ziemskich, grodzkich powiatu Orszanskiego
у innych wszelkich przyległych wdztw, pod
któremi dobra niewiernych żydów okażą,
a którego sobie stroną użyć zechce, zało-
żywszy na sprzeciwnych temu dekretowi
naszemu dalsze paeny prawne odsyłamy.
A gdy dzień dziewiętnasty msca Augusta
а і ш і pracsentis dla publikowania wyż mia-
nowa infamii od nas sądu złożony przy-

padł, tedy ienerał ustawicznie sądów na-
szych pilnuiący Piotr Zynza, dość czyniąc
prawu pospolitemu у dekretowi naszemu,
niewiernych żydów Szay Iliaszewicza—Smo-
lenskiey, Leybę Zelmanowicza—Mohilew-
skiey,, Leybę Zelmanowicza—Bychowskiey,
Abrama Markiewicza—Szklowskiey, He-
liasza Ickiewicza, Chayma Szłomowicza, Ja-
kuba Łazarewicza—starszych synagogi у
szkół wszystkich Białoruskich, Arona Mar-
kowicza, Jachima Aronowicza—starszych
kahału, Łazarza Eframowicza — szkolnika
Orszanskiego, Mowsze Jakubowicza—star-
szego szkoły Dąbrownienskiey у wszytek
kabał szkół żydów Białoruskich za inia-
missów w izbie sądowey et in foro pablico
obwołał у ogłosił у tę publicatyą swoią a
loco publicationis rcdiens iudicialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunalnych w. x. L. iest zapisana.
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Roku tysiąc siedmsetnego pierwszego,
msca Jaimarij ósmego dnia.

Przed nami sędziami glównemi na
trybunał w wielkim xięst\vie Litewskim z
woiewodztw, ziem у powiatów na rok prze-
szły tysiączny siedmsetny obranemi, a po-
wtorney sądów naszych, względem pospo-
litego ruszenia, limitacyi zaszłey tu do ^Fiń-
ska zgromadzoncmi, gdy z porzavdku rege-
strowego ku sądzeniu naszemu przypadła
sprawa w Bogu wielebnego imści oyca Se-
bestiana Baranowskiego—starszego Міи-
skiego, imieniem swoim у imieniem wszyst-
kich wielebnych w Bogu ichmw oycow
bazylianów j\Iinskich, przy cerkwie świę-
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tych apostołów Piotra у Pawła będących
z niewiernymi żydami, starszymi kahału
Mińskiego: Gicrszonem Jlłaszewiczem, Iz-
raelem Leybowiczem, Izraelem Tanchele-
wiczem, Wulfem Maiorowiczem, Józefem
Markowiczem, Wigderen Maiorowiczem,
Łazarem Zelikowiczem, lekiem Szłomowi-
czein, Symonem Jakubowiczem, iako sa-
mymi pryncypałami у wszystkiemi żydami,
w mieście i. k. mści Mińsku na różnych
iurisdikach duchownych у świeckich, zam-
kowey, xiążęciey, panskiey, mieyskicy, ży-
dowskiey, domami mieszkaiącemi у osiad-
łości swe maiącemi, w iednostayney radzie
у namowie z sobą będącemi, za pozwem
przez aktora, ponawiaiąc wszytek proceder
swoy z kahałem Mińskim у wszytkiemi
żydami Mińskiemi uroszczony przed nasz
sąd wyniesionym, mieniąc oto: iż anteces-
sorowie obżałowanycli, spoinie ze wszyst-
kiemi żydami Minskiemi, od niemałego
czasu na trzy obligi—na ieden w roku ty-
siąc sześćset ośmdziesiąt pierwszym ante-
cessorowi aktora zeszłemu wielebnemu w
Bogu imć oycu Piotrowi Paszkiewiczowi
—starszemu na on czas Mińskiemu, zło-
tych pięćset; na drugi oblig w roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiątym złotych tysiąc
dwieście, a na trzeci w roku tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt pierwszym złotych ty-
siąc, temuż zeszłemu wielebnemu w Bogu
imsci oycu Paszkiewiczowi—starszemu na
ów czas Mińskiemu, wszj^stkiego summą
dwa tysiące siedmset złotych zostali winni:
w którey to summie, tak szkołę w Mińsku
będącą, iako у wszelkie dobra swoie leżą-
ce, ruchome, summy pieniężne, tudzież sa-
me osoby swoie pod ewikcyą poddawszy,
onerowawszy, że od tey summy у kwole
od tysiąca po złotych stu płacić ąuotannis
aż do oddania realney summy mieli, listem
zapisem swoim opisali się, vigoro którego
zapisu swego obżałowani żydzi nic tylko
samey iścizny przed tym antecessorowi ża-
łuiącego, ale у teraz żałuiącemu tak real-
ney summy iako у kwoty od niey nale-
żącey przez tak wiele lat nie oddawali у
za częstokrotnym upominaniem się teraz

żałuiąoego nie oddali, przez co na złotych
pięćset szkody conwentowi Minskiemiruczy-
nili, tedy teraz żałuiący wielebny imć ociec
starszy Miński, nie maiąc żadney od obża-
łowanycli żydów satisfacty, a chcąc tak
samey kapitalney za obligami winney sum-
my, iako у kwoty osobliwym zapisem po-
stąpioney у opisaney reąuirować, obżało-
wanycli żydów starszych у wszytkich, ne-
mine cxcepto, żydów miasta Mińska do
sądu głównego trybunalnego na rok prze-
szły tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiąty
tu do Mińska, o niewypłacenie tak samey
reałney summy, iako у kwoty od niey na-
leżącey zapozwał, gdzie obżałowani żydzi,
nie czyniąc swoim dosić opisom у na słusz-
ną citacyą nie chcąc się usprawiedliwić, di-
lacyami przez cały narabiaiąc trybunał у
sprowadziwszy tę sprawę z Mińska do Wil-
na, według otrzymaney na affektacyą swo-
ią remissy, do poparcia oney у do przyic-
cia w samey rzeczy skutecznej7 rozprawy,
gdy od żałuiącego w Wilnie była wpisana
za remissą sprawa, obżałowani żydzi, ma-
iąc sobie założony dekretem sądu główne-
go trybunalnego remissynym w Mińsku fe-
rowanym do rosprawy termin, nie tylko
aby się usprawiedliwić mieli, ale co wię-
ksza, czyniąc na zniewagę dekretu sądu
głównego trybunalnego, w Mińsku w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym,
na dniu iedynastym msca Apryla ferowa-
nego, oczewistego, po tak wielu zażywa-
nych przez siebie na przeszłey kadencyi
dylacyach, przed sądem głównym trybu-
nalnym w Wilnie nie stawali. Zaczym sąd
główny trybunalny w roku tymże tysiąc
sześćset dziewięćdziesiąt dziewiątym, mie-
siąca Maia dwudziestego pierwszego dnia,
za niestaniem po remissie у tak wielu djr-
lacyach do prawa, obżałowanycli żydów na
upad w rzeczy wzdawszy, summy iedyna-
ście tysięcy trzysta dziesięć złotych na ob-
żałowanjTch żydach wszystkich Mińskich
tudzież na wszelkich dobrach onych leżą-
cych, ruchomych, summach pieniężnych,
handlach, towarach, domach, kromach у
wszelkich ruchomościach, tudzież na sa-



mey synagodze Minskiey żaluiącemu przy-
sądził, a samych obżałowanych żydów
wszystkich, w mieście Mińsku będących,
na wieczną banicią wskazawszy, na odpra-
wę wskazaiiey iedynaście tysięcy trzysta
dziesięć złotych summy, na wszelkich do-
brach obżałowanych do urzędów Mińskich
odesłał. Vigore którego dekretu, gdy urząd
grodzki, Miński na executią pomienioney
summy do synagogi Minskiey у do do-
mów obżałowanych zieżdżał, ledy obżało-
wani żydzi, iawnie sprzeciwiaiąc się sądu
głównego trybunalncgo dekretowi w Wil-
nie ferowanemu, odprawy przez cedułę
swoią na wszelkich dobrach swoich czy-
nić bronili у nie dopuścili. O którego sądu
głównego trybunalnego dekretu sprzęci'
wieństwo, gdy żałuiący wielebny starszy
Miński prawem czynić z obżałowanemi
chciał, tedy obżałówani żydzi, niechcąc do
dalszego terminu prawnego tey sprawy przy-
puszczać, a uspakaiaiąc oną wyderkaf na
summę alias prawo zastawne na kamieni-
ce Szowela Szmerłowicza, z placami у
czynszownikami, na tych placach w Miń-
sku mieszkaiącemi, żałuiącemu у całemu
coirraitowi Mińskiemu dali, obowiązawszy
się tym swoim zapisem tygodniową płacić
quotę, z tym obowiązkiem, ieżeliby ieden
chybić mieli termin, tedy samą realną mieli
oddać summę у pod wszelkie podpadać za-
ręki у obowiązki, na co żałuiący z całym
conrentem Mińskim za interpositią у per-
suasią ichmew panów urzędników woie-
wodztwa Mińskiego przestał у tym się kon-
tentował obowiązkiem. Niżli obżałówani ży-
dzi, przepomniawszy tego swoiego zapisu у
zarąk w nim założonych, niechcąc swoie-
mu dość uczynić opisowi, nie tylko na
iednym tygodniu naleźytey nie oddali ąuoty,
ale tak samey rcalncy summy żałaiącemu
nic oddali, iako też gdy żałuiący za nieod-
daniem tey summy do possessyi kamieni-
cy Szowela Szmerłowicza prawem zastaw-
nym sobie zawiedzioney przychodzić chciał
У iuż vigore prawa sobie służącego w po-
«essyą wkroczył, obżałówani żydzi, popa-
claią w zaręki, expulsyą z tey kamienicy

żałuiącemu uczynili у aby posłuszeństwa
tameczni mieszkańcy у czynszownicy żału-
iącym nie pełnili, zakazali. W czym żału-
iący z całym conycntem, maiąc tak wielką
szkodę w nie uczynieniu dosić zapisowi, w
niewypłaceniu summy realney' у kwoty,
według opisu obżałowanych postąpioney,
tudzież o szkody przez to poniesione, do
zapłacenia summy dekretem sądu główne-
go trybunalnego wskazaney iedynastu ty-
sięcy trzechset dziesięciu złotych, do utwier-
dzenia wszytkiego przedtym zaszłego pro-
cederu prawnego, to iest dekretów sądu
głównego trybunalnego w banicy wieczney,
do uczynienia reindukcyi do pomienioney
kamienicy, do wskazania infamiey, tudzież
у dalszych win prawnych, także у zarąk,
za nieprzyznanie widerkafu у we wszyst-
kim o niedosić uczynienie, do których na
obżałowanych wskazania paen prawnych
chcąc żałuiący prawem czynić у to wszyt-
ko, do czego drogę pokaże, iako ta wszyt-
ka rzecz szerzey w pozwie eo nomine wy-
niesionym wyrażona, przed sąd nasz zapo-
zwał. Na terminie tedy ninieyszym, wysz na
dacie pisanym, za przywołaniem przez ie-
nerała stron do prawa, od aktora patron
iegomości za mocą prawną, sobie do tey
sprawy daną, pan Jan Suroż Frąckiewicz
oczewisto stawał, a pozwani niewierni ży-
dzi kahału Mińskiego, iako się sami do
prawa nie stanowili, tak ani żadney wiado-
mości o niestaniu swoim nam sądowi у
stronie swey nie uczynili. Zatym wysz rze-
czony aktorów patron podania у położenia
na domach różnych у dobrach obżałowa-
nych żydów, w mieście i. k. mści tu w
Mińsku na różnych iurisdikach będących,
pozwów przez ienerała iego królewskiey
mości Andrzeia Olechnowicza zeznaniem
onego oczewistym przed wielmożnym imć
panem pisarzem ziemskim, Mińskim, na
iednym pozwie przeciwnym uczyniwszy,
słusznie prawnie dowiodszy у trojrga wo-
łania pilność strony swey na tym pozwie
napisaną okazawszy у żałobę strony swey
o rzecz wyżey wyrażoną przełożywszy, na
dowód samey rzeczy dekreta sądu głów-



nego trybunalnego—ieden po oczewistych
na wielu terminach controwersyach, drugi
post temerarium recessum, w tymże roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym
w Wilnie, na dniu dwudziestym pierwszym
msca Maia ferowany, a na ostatek у zapis
widerkafowy alias prawo zastawne na ka-'
mience Szawela Szmerłowicza od tych-
że żydów temuż żałuiącemu aktorowi, pod
datą w samym że tym zapisie wyrażoną
dany у inne doknmenta do tey sprawy na-
leżące produkował. Po którym produkowa-
niu dokumentów, dowiodszy żałoby aktorów
swoich, wzdania pozwanych niewiernych
żydów kahału Mińskiego, ponieważ do pra-
wa nie stawali, iako prawu nieposłusznych
w roku zawitym na upad w rzeczy, a za-
tym zapisów wszystkich trzech, na summę
pożyczoną w nich wyrażoną danych, iako-
też dekretów sądu głównego trybimalnego
w roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie-
wiątym ferowanych, z banitią wieczną, po-
iazdem dworzanskim, z wskazcm w nich
wyrażonym у wszytkim w tey sprawie do
daty teraznieyszey zaszrym uroszczonym
procederem prawnym, tudzież у posled-
nieyszego zapisu widerkaffowego albo za-
stawnego, na pomienioną kamienice Sza-
wela Szmerłowicza, z possessyą у ze wszyt-
ką w nim wyrażoną rzeczą, stwierdzenia
у przy mocy zachowania, kamienicy wysz
pomienioney, z którey expulsyą uczynioną
do possessy aktorowi przysądzenia suramy
dekretem trybunalskim iedynastu tysięcy
trzechset dziewięciu złotych wskazania, za
pomienione szkody względem widcrkaffo-
wey kwoty pięciu set złotych, za nieprzy-
znanie prawa widerkaffowego у niedosić
uczynienie onemu zarąk w nim opisanych
szesnastu tysięcy dwuchsct złotych, za szko-
dy, nakłady prawne novi(er w tey sprawie
poniesione trzechset złotych, winy expul-
syney dwudziestu kop, a z wpisnym у pa-
miętnym, także za lucra zapłacone, wszyt-
kiego summę dwudziestu ośmiu tysięcy
trzechset siedmdziesiąciu złotych na obżało-
wanycłi starszych kabała Mińskiego у
wszytkicli żydach synagogi Minskiey, na

wszelkich onych dobrach pod różnemi iu-
risdikami w Mińsku będących leżących,
ruchomych, summach pieniężnycłi, domacli,
kamienicach, kromach, handlach, towarach,,
spławach, arendach у zastawach у na szkole
ich żydowskiey w Mińsku będącey, z wol-
nym oney zapieczętowaniem, samych osób,
z wolnym onych na kożdym mieyscu у ze
wszelkiemi towarami aresztowaniem, do
więzienia ich braniem у tychże niewier-
nych pomienionych żydów, iako iuż wie-
cznycli banitów na infamią żałuiącemu wie-
lebnemu w Bogu imści oycu Baranowskie-
mu—starszemu Mińskiemu у wszytkim
icłmimć oycom bazylianom przy cerkwie
świętych apostołów Piotra у Pawła zosta-
jącym wskazania, od spółki у obcowania
z ludźmi podściwemi wyięcia у wyłączenia,
у dla publikowania tey infamyi icnerała
sądów naszych pilnuiącego przydania. A
iako na podanie kamienicy, z którey ak-
torom expulsya stała do dzierżenia, używa-
nia у spokoyney aktorów possessyi, tak у
na odprawę za wskazaną {3*111 dekretem
summę у mocną, a nieodwłoczną, nieoglą-
daiąc się na żadne ni od kogo bronie-
nie executią у na poścignienie у zła-
panie obżałowanych żydów do urzędów
grodzkiego lub ziemskiego woiewodztwa
Mińskiego у innych woiewodztw у po-
wiatów, pod któremi dobra у osoby
pozwanych być okażą, a którego sobie z
nich zażyć zechce, z założeniem na sprze-
ciwnych у na urząd nieposłuszny paen
prawnych odesłania, stronie swey żałuiącey
u nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sąd w tey sprawie wielebnych w Bogu
iegomści oyca Sebcstiana Baranowskiego—
starszego Mińskiego, imieniem swoim у
imieniem wszystkich wielebnych iclimścw
oyców bazylianów Mińskich, przy cerkwi
świętych apostołów Piotra у Pawia będą-
cych, z niewiernymi żydami kahału Miń-
skiego: Gierszonem Ulaszewiczem, Izrae-
lem Leybowiczem, Izraelem Tanchelewi-
czein, Wulfem Maiorowiczem, Józefem
Markowiczein, Wigderein iMalorowiczem,
Łazarcm Zelikowiczein, lekiem Szołomo-
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wiczem, Symonem Jakubowiczem, iako sa-
memi pryncypałami, tudziesz у z innemi
wszystkiemi żydami w mieście i. k. m.
Mińsku na różnych iurisdikach duchow-
nych у świeckich, zamkowych, xiążęeiey,
panskiey, raieiskiey, żydowskiey domami
mieszkaiącemi у osiadlości swe maiąccmi,
w iednostayney z sobą radzie у namowie
będącymi, za pozwem o rzecz wyżey wy-
rażoną wyniesionym, bacząc to, iż obżało-
wani niewierni żydzi, będąc przed sąd nasz
zapozwanemi, za pokilkakrotnym z nakazu
naszego ieneralskim przywoływaniem przed
nami do prawa nie stanowili, przeto my
sąd onych iako prawa nieposłusznych w
roku zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy;
a zatym według prawa, żałoby pozewney у
domawiania patrona strony powodowey
wszytkie trzy zapisy na summę w nich
wyrażoną, od obżałowanych żydów dane,
iako też у dekreta sądu głównego trybu-
nalnego, w roku tysiąc sześćset dziewięć-
dziesiąt dziewiątym ferowane, z wskazem
w nim wyrażonym, z banicyią wieczną, po-
iazdem dworzanskim у wszytkim w tcy
sprawie uroszczonym procederem prawnym,
tudzież у posłednieyszy zapis widerkafowy
alias zastawne prawo na kamienicę Szo-
wela Szmerłowicza, z possessią aktorów у
ze wszytką rzeczą w nim wyrażoną stwier-
dzamy, roboruiemy, zmacniamy у przy
mocy nienarusznie zachowuiemy у według
tegoż wydcrkafowego zapisu kamienice
wysz mianowaną Szowela Szmerłowicza, tu
w mieście i. k. mści w Mińsku będącą, w
reindukcyą do realncy possessyi у dzierże-
nia żałuiącyjn przysądzamy, summy trybu-
nalskim dekretem wskazaney iedynaście ty-
sięcy trzysta dziesięć złotych, osobliwie za
pomienione szkody względem nieoddania
wydcrkaffowey kwoty pięćset złotych, za
nieprzyznanie prawa widerkaffowego, za
naruszenie у niedosyć uczynienie onemu

szarak zalożonycli szesnaście tysięcy dwieście
zlotycli, za szkody, nakłady prawne novi-
ter w tcy sprawie podięte trzysta złotych,
^iny expulsyiney dwadzieścia kop groszy
Litewskich, a z wpisnym у pamiętnym,

także za lucra nam zapłacone, wszytkiego
summą dwadzieścia osm tysięcy trzysta
siedmdziesiąt złotych na obżałowanych nie-
wiernych starszych kahału Mińskiego у
wszystkich żydach synagogi Minskiey, ne-
mine excepto, na wszelkich onych dobrach
leżących, ruchomych, summach pienięż-
nych, domach, kamienicach, kromach, za-
stawach, arendach, handlach, towarach,
spławach, gdziekolwiek у u kogokolwiek
będących, z wolnym onych na każdym
mięyscu aresztowaniem, samych obżałowa-
nych do więzienia braniem у onychże nie-
wiernych żydów starszych kahału Mińskiego:
Gierszona Illaszewicza. Izraela Leybowicza,
Izraela Tanchelewicza, Wolfa Maiorowicza,
Łazara Zelikowicza, Icka Szołomowicza,
Szymona Jakubowicza, у wszytkich żydów
synagogi Minskiey, iako wiecznych bani-
tów na infamią żałującym ichmć wskazu-
iemy, od społku у obcowania z ludźmi
podściwemi wymuiemy у wryłączamy, у
podług prawa coaeqcvationis ex nunc za in-
famissów liznąwszy, dla publikowania tey
infamii ienerała sądów naszych pilnuiącego
przydaiemy, obwołać, publikować у pro-
klamować nakazuiemy.. A iako na podanie
kamienicy Szowela Szmerłowicza, z którey
aktorom expulsya stała, w reindukcyą do
possessyi aktorów, tak у na odprawę za
wskazaną tym dekretem naszym wysz mia-
nowaną suramę у na mocną у nieodwłocz-
ną, nie oglądaiąc się na żadne ni odkogo
bronienie óxecutią. do urzędów grodzkiego
ziemskiego Mińskich у innych tych woie-
wodztw у powiatów, pod któremi dobra у
osoby obżałowanych okażą у sami obżało-
wani poścignione у złapane być mogą, a
którego z nich sobie strona zażyć zechce,
założywszy na sprzeciwnych у na urząd
nieposłuszny pacny prawne, odsyłamy. A
gdy dzień dwunasty tegoż msca Januarii
Anni praesentis przypadł^ tedy ienerał Piotr
Zynza, będąc od nas sądów przydanym,
dosić czyniąc prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, niewiernych żydów starszych
kahału Mińskiego: Gierszona Ilaszcwicza,
Izraela Leybowicza, Izraela Tanchelewicza,



Wolta Meiorowicza, Józefa Markowicza,
Wigdera Meiorowicza, Łazara Zelikowicza,
Icka Szołomowicza, Symona Jakubowicza
у wszytkich żydów synagogi Minskiey za
infamissów w izbie sądowej et in foro
publico proclamował, obwołał у ogłosił у
tę publikatią swoią, a loco publicationis
rediens, iudicialiter zeznał. Która sprawa
iest do xiąg głównych trybimalnych zapi-
sana.
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Roku tysiąc siedmsetnego pierwszego,
miesiąca Febrnary iedynastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w W-m X-ie Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok przeszły tysiąc
siedmsetny obranemi, po powtórney sądów
naszych Hmitac3ri; względem pospolitego
ruszenia stałey, w Mińsku zasiadaiącemi,
gdy z porządku regestrowego ku sądzeniu
przypadła sprawa ichmć panów Andrzeia,
Michała у Franciszka Bułhaków z niewier-
nymi żydami Szmerło Irszowiczem. Gier-
szoncm Łazarowiczem — starszymi kahalu
Brzeskiego, Zelmanem Berkowiczem, Ber-
kiem Szmerlowiczem — starszymi kahału
Grodzieńskiego, Wulfem Jakubowiczcm—
starszym kahału Pińskiego, Moyżeszem
Abramowiczcm—starszym kahalu Wileń-
skiego, za pozwem mieniąc do utwierdze-
nia dekretu sądu głównego trybunalnego
w Wilnie w roku przeszłym tysiąc siedm-
setnym msca Maia piętnastego dnia, z ak-
tóratu żałuiących aktorów z obżałowanymi
żydami ferowanego, do oddania у zapła-
cenia summy tym dekretem podług zapi-
sów zzarękami, szkodami, nakładami praw-

nemi czterdziestu czterech tysięcy pięciu-
set dziesięciu złt. poi. wskazaney, do'wska-
zania obżałowanych żydów na powtórną in-
famią, na garła, na łapanie у szkód, na-
kładów, pozwem przed sąd nasz zapozwali.
Na terminie tedy ninieyszym za przywo-
łaniem przez icnerała stron do prawa, od
aktorów żałuiących patron za mocą listow-
ną prawną, onenm do tey sprawy daną,
pan Samuel Korcywa oczewisto stawał, a
pozwani żydzi nie stanowili у żadney nam
sądowi у stronie swey o niestanm swym
nic dali wiadomości. Źatym aktorów patron
podanego oczewisto w ręce tu w mieście
i. k. mci Mińsku wszystkim żydom wysz
mianowanym przez ienerała Piotra Zynze
pozwu, zeznaniem . onego oczewisto przed
imś panem pisarzem ziemskim Mińskim
uczynionym, słusznie prawnie dowiodszy у
troyga д оіапіа pilność strony swey na tym
pozwie napisaną okazawszy, żałobą z nie-
go o rzecz wysz mianowaną, a szerzey w
tym pozwie wyrażoną przełożywszy, ponie-
wasz pozwani żydzi przed nami sądem dó*
prawa nie stawaią, onych, iako prawa nie-
posłusznych w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdania, zapisu od żydów wysz po-
mienionych żałuiącym danego у dekretu
sądu głównego trybunalnego w Wilnie, w
roku przeszłym tysiąc siedmsetnym, msca
Maia piętnastego dnia z aktoratu żałuiących
z obżalowanemi żydami ferowanego, we
wszystkim nienarusznie utwierdzenia у przy
mocy zachowania, summy tym dekretem
wskazaney czterdziestu czterech tysięcy
ośmiuset dwudziestu złt, poi. na obżałowa-
nych żydów kahałow Brzeskiego, Grodzię-
skiego, Pińskiego, Wileńskiego, na szkołach,
kromach, towarach, handlach, spławach, na
domach, placach, browarach, kotłach, szyn-
kach, summach pieniężnych, gdziekolwiek у
u kogokolwiek będących, z wolnym onych
na każdym mieyscu aresztowaniem, a sa-
mych przerzeczonych obżałowanych żydów
Grodzieńskiego, Wileńskiego kahałów na
infamią powtórną, na garła у na łapanie
aktorom żałuiącym wskazania ^ у podług
prawa coaequationis za infamissów uznania
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у dla publikowania tey infamyi ienerala
sądowego przydania wywołania у publiko-
wać nakazania, a iako na mocną odprawę
za wysz pomienioną summę, tak у dla
uczynienia nad żydami wysz pomienionemi
na garłach przez mistrza ехесіісуі, do urzę-
dów ziemskiego lub grodzkiego ty cli wdziw
у powiatów, pod któremi się ieno osoby
у dobra wszelkie wysz pomienione żydow-
skie okażą,, a którego sobie z urzędu stro-
na użyć zechce, odesłania u nas sądu pro-
sił у domawiał się. A tak my sąd w tey
sprawie ichmw panów Andrzeia, Michała
у Franciszka Bułlmków, bacząc to, iż Szmoj'-
ło Irszcwicz, Gicrszon Łazarewicz—starsi
kahału Brzeskiego, Izak Berkowicz, Bcrko
Szmerłowicz—starsi kahału Grodzieńskiego,
Wulf Jakubowicz—starszy kahału Pińskie-
go, Moyżcsz Abramowicz—starszy kahału
Wileńskiego, będąc o rzecz wyżey wyra-
żoną, zapozwanemi, do prawa nie stawali,
przeto my sąd onych. iako prawa niepo-
słusznych w roku zawitym na upad w sa-
mey rzeczy wzdaiemy, a zatym podług
prawa, żałoby у domawiania się plenipo-
tenta aktorów list dobrowolny zapis od ży-
dów wyż pomienionych żałuiącym akto-
rom dany у dekret sądu głównego try-
bunalnego w Wilnie w roku przeszłym ty-
siąc siedmsetnym, msca Maia piętnastego
dnia ]WZQZ żaluiących aktorów na obżało-
wanych żydach otrzymany, z infamią у
publikacią oncy we wszystkim nienarusz-
nie utwierdzamy у przy mocy zachowuie-
my, summy dekretem tymwskazancy cztyr-
dziescie cztyry tysiące pięćset dziesięć zlt.,
przy tym za szkody, nakłady prawne re-
center w tey sprawie errogowane zlt. trzysta,
a z wpisnym, pamiętnym у za lukra nam
zapłaconym wszystkiego summą cztyrdziesei
cztyry tysięcy ośmset dwadzieścia złotych
na obżałowanych żydach kahalów Brzeskie-
go, Grodzieńskiego, Pińskiego у Wileńskie-
go, na szkołach, "kromach, towarach, hand-
lach, spławach, na domach, browarach,
kotłach, szynkach, płacach, sumach pie-
niężnych, gdziekolwiek у u kogokolwiek
' idcych, z wolnym onych na każdym

micyscu aresztowaniem, a samych prze-
rzeczonych obżałowanych żydów: Szmerłe
Irszewicza, Gierszona Łazarowicza — star-
szych kahału Brzeskiego. Zelmana Ber-
kowicza, Berka Szmerłowicza—starszych
kahału Grodzieńskiego, Wulfa Jakubowicza—
starszego kahału Pińskiego, Moyżesza Abra-
mowicza—starszego kahału Wileńskiego,
na powtórną infamią, na garla у na łapa-
nie żałuiącym aktorom wskazuiemy у do
prawa coaecpuatioms iurium stosuiąe się
tych wszytkieh żydów wysz pomienionych
za infamissów uznawszy, od spolku у ob-
cowania z ludźmi podseiwemy wymuicmy
у wyłączamy у dla publikowania tey in-
famii ienerala sądowego przydaiemy. wy-
wołać у publikować nakazuiemy, a za sum-
mę, wysz wyrażona., od nas sądu wskazaną,
dla uczynienia na wszytkieh obżałowanych
żydów dobrach, nic oglądaiąc się na żadne
niodkogo bronienie, odprawy у mocney, a
nieodwłoczney nad osobami onych przez
mistrza ехекисуі, do urzędów ziemskiego
lub grodzkiego tych wdztw у powiatów,
pod któremi się ieno osoby у dobra icli
okażą, a którego sobie z ichmew strona
użyć zecłice, założywszy na sprzeciwnych
temu dekretowi dalsze paeny prawne
odsyłamy. A gdy dzień czternasty msca
Februaij w roku tcraznieyszym dla publi-
kowania tey infamii przypadł, tedy iene-
rał Piotr Zynza sądów naszych piłnuiący,
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, tych żydów wszystkich wysz
pomienionych za infamissów w izbie sądo-
wey et in loro publico obwołał, ogłosił,
publikował, у te publikacyą, a loco publi-
cationis rediens, iudicialiter zeznał. Która
sprawa do xiąg głównych trybunalnych iest
zapisana.

Изъ книги Главного Лцтоисіс. Трибунала за 1700—
1701 г., .V; 331, л. 17J5.
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Roku tysiąc siedmsetnego pierwszego,
miesiąca February iedynastego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Lit-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok przeszły tysiąc
siedmsetny obranymi, po powtorney sądów
naszych Hmitacy, wzglendem pospolitego
ruszenia stałey, w Mińsku zasiadaiącymi,
gdy z porządku rcgestrowego ku sądzeniu
przypadła sprawa ichmw panów Andrzeia,
Michała у Franciszka Bułhaków z niewier-
nemi żydami starszymi kahału Brzeskiego
—Kotkiem Nachimowiczem, Jakubem Ir-
szewiczem, Szmoyłem Szłomowiczcm, Irszą
Szłomowicztm, Szymonem Todiosewiczem,
Leyzarem Jozefowiczem, Wulfem Józefo-
wiczem, Zelmanem Wigdorowiczem yZel-
raanem Zelkowiczem; kaliałem Brzeskim у
wszystkiemi kabałami do Brześcia należą-
cemi w w. x. L. będącemi, za pozwem mie-
niąc do utwierdzienia dekretu sądu nasze-
go w Wilnie, w roku przeszłym tysiąc sicdm-
setnym, msca Maia piętnastego dnia, z ak-
toratu żałuiących z obżałowanemi żydami,
z wzdaniem onych na infamią ferowanego,
do oddania у zapłacenia summy pieniędzy
tym dekretem podług zapisów z zarękami,
szkodami, nakładami prawnemi trzydziestu
ośmiu tysięcy -siedmiuset dzieyiędziesiąt
złt. poi. wskazanej, do wskazania obwało-
wanych żydów na powtórną infamią, na
garła, na łapanie у dalszych paen praw-
nych, szkód, nakładów prawnych, pozwem
przed sąd nasz zapozwali, iako to na tym
pozwie szerzey rzecz iest wyrażona. Na ter-
minie tedy ninieyszym, za przywołaniem
przez ienerała stron do prawa od aktorów
patron, za mocą listowna., prawną, sobie
do tey sprawy dana. pan Samuel Koreywa

oczewisto stawał, a pozwani żydzi nie sta-
wali у żadney nam sądowi у stronie» swe у
o niestaniu swym nie dali wiadomości. Za-
tym aktorów patron podanego oczewisto w
ręce tu w mieście i. k. mci Mińsku ży-
dom wysz pomienionjin wszystkim przez
ienerała i. k. mci Piotra Zynze pozwu, ze-
znaniem onego w roku teraznieyszym ty-
siąc siedmsetnym pierwszym, msca Janu-
arii dwunastego dnia przed imć panem
pisarzem ziemskim Mińskim oczewisto uczy-
nionym, słusznie prawnie dowiodszy, troyga
wołania, pilność strony swey na tym pozwie
napisaną okazawszy, żałobę z niego o rzecz
wysz mianowaną, a szyrzey w tym pozwie
wyrażoną produkując, ponieważ pozwani
żydzi z kanałami synagogi żydowskiey do
prawa nie stawała, onych w roku zawitym
na upad w samey rzeczy wzdania, zapisów
od żydów wysz pomienionych, żałuiącym
danych у dekretu sądu głównego trybunal-
nego w Wilnie, w roku przeszłym tysiąc
siedmsetnym, msca Maia piętnastego dnia
z aktoratu żałuiących z obżałowanemi ży-
dami ferowanego, we wszystkim nienaru-
sznie utwierdzenia у przy mocy zachowa-
nia, summy tym dekretem wskazaney trzy-
dziestu ośmiu tysięcy siedmiuset dziewię-
dziesiąt złotych, za szkody, nakłady praw-
ne, noviter w tey sprawie przez żałuiących
errogowane, złotych trzechset na obżało-
wanych żydach starszych Brzeskich, na ka-
bale Brzeskim у па wszystkich kabałach
całey synagogi żydach w. x. Lit. w mia-
stach, miasteczkach, na kramach, towarach,
handlach, spławach, na szkołach, na do-
mach, browarach, kotłach, szynkach, pła-
cach, summach pieniężnych gdziekolwiek у
u kogokolwiek będących, z wolnym onych
na każdym mieyscu aresztowaniem, a sa-
mych przerzeczonych żydów wysz pomic-
nionych у wszystkich z całymi kabałami
synagogi żydowskiey wielkiego xięstwa Lit.
na infamią, na garła у па łapanie aktorom
żałuiącym wskazania у podług prawa coae-
fjuationis za inibmissów uznania у dla pu-
blikowania tey infamii ienerała sądowego
przydania, wywołać, publikować nakazania,
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a iako na mocną odprawę za wysz pomie-
nioną suminę, tak i dla uczynienia nad ży-
dami' wysz pomienionemi na garłach przez
mistrza ехесисуі do urzędów ziemskiego
lub grodzkiego tych wdztw у powiatów,
pod "któremi się icno osoby у dobra wszel-
kie wysz pomienione żydowskie okażą, a
którego sobie z urzędu strona użyć zechce,
odesłania u nas sądu prosił ydomawiał
się. A tak my sąd w tey sprawie ichmw
panów Andrzeia, Michała у Franciszka
Bułhaków, bacząc to, iż Notko Nachimo-
wicz, Jakub Jrszewicz, Szmoylo Szmoyło-
wicz, Irsz Szłomowicz, Symon Todiosowicz,
Leyzar Józefowicz, AYulf Józefowicz, Zel-
man Wigdorowicz у Zelman Zelkowicz—
żydzi starsi kahalu Brzeskiego у żaden ka-
lial у żydzi z synagogi żydowskiey w-o x-a
Lit. będąc o rzecz wyżcy wyrażoną zapo-
zwanymi, przed nami do prawa nic stawali,
przeto my sąd onycli iako prawu niepo-
słusznych w roku zawitym na u pad w sa-
mey rzeczy wzdaiemy, a zatym według
prawa, żałoby у domawiania się plenipo-
tenta aktorów, zapisy od żydów obżałowa-
nych żałuiącym aktorom dane у dekret
sądu naszego w Wilnie w roku przeszłym
tysiąc siedmsetnym, msca Maia piętnastego
dnia z aktoratu żałujących z obżalowanemi
żydami ferowany, wespół z infamią у pro-
clamatą oncy we wszystkim nienarusznie
utwierdzamy у przy mocy zachowujemy,
summy tym dekretc mwskazaney trzydziesta
ośmiu tysięcy siedmiuset dziewiędziesiąt
złt., przytym za szkody, nakłady prawne
noyiter w tey sprawie przez żałuiących erro-
gowane zlot. trzysta, a z wpisnym, pamięt-
nym у za lucra nam zapłaconym wszyst-
kiego summą trzydzieście dziewięć tysięcy
sto złotych poi. na obżałowanych żydach,
starszych Brzeskich, na kahale Brzeskim у
na wszystkich kabałach całcy synagogi ży-
dach w. x. Lit., w miastach, miasteczkach,
na kramach, towarach, handlach, spławach,
na szkołach pieczętowaniem, na domach,
browarach, kotłach, szynkach, placach, su-
wach pieniężnych gdziekolwiek у u kogokol-
wiek będących, z wolnym onych na każ-

dym mieyscu aresztowaniem, a samych
przerzeczonych żydów—Notka Nachimowi-
cza, Jakuba Irszewicza, Szmuyłe Szłomo-
wicza, Irsza Szłomowicza, Symona Todio-
sowicza, Leyzara Józefowicza, WulfaJóze-
fowicza, Zelmana Wigdorowicza у Zelma-
na Zielkiewicza у wszystkich żydów ka-
hałów, synagogi icli w. x. Lit. na powtórną,
infamią, na garła у na łapanie żałuiącym
aktorom wskazuiemy у do prawa coaeąua-
tionis iurinm stosuiąc się, tych wszystkich
żydów wysz pomienionych za infamissów
liznąwszy, dla publikowania tey infamii ie-
nerała sądowego przydajemy, wywołać у
publikować nakazuiemy; a za summę wyż
wyrażoną, od nas sądu wskazaną, dla uczy-
nienia na wszelkich obżałowanych żydów
dobrach, nie oglądając się na żadne ni od-
kogo bronienie, odprawy у mocney, a nie-
odwloczney nad osobami onycli przez mi-
strza ехокисуі, do urzędów ziemskiego lub
^grodzkiego tych województw у powiatów,
"pod któremi się osoby у dobra ich okażą,
a którego sobie z ichmw strona użyć ze-
chce, założywszy na sprzociwnych temu de-
kretowi naszemu paeny prawne odsyłamy.
A gdy dzień czternasty msca February w
roku teraznieyszym dla publikowania tey
infamy przypadł, tedy ienerał Piotr Zynza
sądów naszych pilnujący dość czyniąc pra-
wu pospolitemu у dekretowi naszemu tych
żydów wszystkich wysz pomienionych z
kabałami synagogi żydowskiey w. x. Lit.
za infamissów w izbie sądowey et in foro
publico obwołał, ogłosił, publikował у te
publikacją, a loco publicationis rediens
iudicialiter zeznał. Która sprawa do xiąg
głównych trybunalnych iest zapisana.

Изъ книш Глави. Лит. Трибун, за 1700—1701 годъ,
* 331, л. 1717.
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Трибунальній денретъ, присуждающій стар-
шинъ еврейской синагоги Минсиаго воевод-
ства иъ смертной казни и уплат Ев Ратом-

ской Винновой долгу и пени.

Koku tysiąc siedmsclnego pierwszego,
msca Marca piątego dnia.

Przed nami sędziami głównymi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-m z woiewodzlw,
ziem у powiatów na rok przeszły tysiąc
siedmsetny obranymi, a po powtorney li-
miiacyi sądów naszych względem pospoli-
tego ruszenia zaszłej tu do Mińska zgro-
madzouemi, gdy z porządku regestrowego
ku sądzeniu przypadła sprawa ieymści pa-
ni Ewy Ratomskiey Michałowey Winko-
wey—podczaszyney Rzeczyckiey z niewier-
nemi żydami Szlomą Samuelowiczem—Wo-
łożynskim, Bcrom Hercykowiczem—Pucho-.
wickim, Berom Riwowiczem—Borysow-
skim, Lcybo Samuelcwiczem -Swisłockim,
Ayzikiem Idelewiczem — Radoszkowskirn,
Illą Oszarowiczem—Ihumienskim, Leybo
Aranowiczem—Smielowickim arendarzami
у starszemi bywszemi, a teraz Wulfem
Hercykowiczem, Leybą Szmoyłowiczem,
Bcrein Kiwowiczem, Ówzerem Towiowi-
czcm, Jakubem Rubinowiczein, IIlą Aszc-
rowiczem, Szmoyłą Judowiczem, Józefem
Szlomowiczem też starszymi żydami caley
synagogi woiewodstwa Mińskiego, za poz-
л е т przez aktorkę wyniesionym, mieniąc.,
a to do trzech Jistow, dobrowolnycli obłi-
gacynycłi zapisów—iednego na tysiąc zło-
tych polskich żałuiącey aktorce у zeszłemu
z tego świata iinc panu I\Iichałowi Win-
kowi—podczaszemu Rzeczyckicmu, mał-
żąkowi żałuiąccy ieymci, drugiego na dwa-
dzieścia ośm talcrów bitych, a trzeciego
na talerów bitych trzydzieście od obżalo-
wanych niewiernych żydów starszych calcy
synagogi woiewodstwa Mińskiego żałuiącey
ieymści pani Ynnkowey -•-- podczaszyncy
Rzeczyckiey danych, o nieuczynienie po-
mienionym wszytkim trzem zapisom dośń,

a to o nieoddanie у niezapłacenie na ter-
minach у mieyscach w tych zapisacfi wy-
rażonych, iako też у po ominieniu onych
aż do tego czasu wysz wyrażonych pie-
niędzy, na pomienione zapisy pożyczonych,
za powiel okrotnym tak przez zeszłego wĵ sz
rzeczonego małżąka żałuiącey, iako у przez
samą żałuiącą aktorkę upominaniem się,
zatym do wskazania sowitości, troiakicli za-
rąk у prowizyi od U'.y sumy przycłiodzą-
cey, szkód, nakładów prawnych у wszyt-
kicli pen w prawie pospolitym, w konsty-
tuciach seymowycłi coacquatii iurium у w
])omienionycli zapisach opisanych, na wszyt-
kich dobrach у osobach onych, a samych
niewiernych żydów podług zapisów onych
do wskazania na infamią, na garło у na
łapanie, z sprzysądzeniem na wszytkich
dobrach у osobach onych że, iako w za-
pisach iest wyrażono, nieodwioczney ехеси-
tii aktorka przed nas sąd zapozwała. Na
terminie tedy ninieyszjrm, wyż na dacie
pisanym, za przywołaniem ieneralskim stron
do prawa, od aktorki patron pan Włady-
sław Kogowski, za mocą sobie do tcy spra-
wy daną, oczewisto stawał, a pozwani nie-
wierni żydzi, iako sami przed nami do
prawa nie stawali, tak ani żadney wiado-
mości o niestaniu swym nam sądowi у
stronie swey powodowey nieuczynili. Zatym
wysz rzeczony strony powodowey patron
podanego obżałowanym niewiernym żydom
w miasteczku Radoszkowiczach, w Mińskim,
woiewodstwie leżącym, na tenczas będą-
cym oczewisto w ręce pozwu przez iene-
rała Samuela Gameckiego, zeznaniem one-
go przed wielmożnym imć panem pisa-
rzem ziemskim Mińskim у koła sądów na-
szych uczynionym słusznie prawnie do-
wiodszy, także pilność troyga wołania na
tym pozwie napisaną okazawszy у żałobo
z niego o rzecz wysz pisaną przełożywszy,
na dowód samey rzeczy pokłada! у czy lat
przed nami sądem dane listy, ieden od
niewiernych Szłomy Samuełewicza—Wolo-
żynskiego, Bera flercykowieza—Puchowic-
kiego, ' Bem luwowic/.a--I)()rysowskiego,
Leylty Samuelowicza—Swislockiego, Ay-
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zyka Idęlewicza — Eadoszkowskiego, Uli
Ószerowicza—Ihumienskicgo, Leyby Aro-
nowicza—Smielowickiego arcndarzów ży-
dów, przeszłych starszych synagogi woie-
wodstwa Mińskiego., na tysiąc złotych mo-
nety talai-owey, rachuiąc talar bity po złt.
sześciu, imć panu Michałowi Eatomskienm
Winkowi у samey ieymci teraz żałuiącey,
pani Ewie Eatomskiey Winkowey, posled-
nieyszc zaś, to iest, od niewiernych Wulfa
Hercykowicza, Leyby Szmoyłowicza. Bera
Kiwowicza, O wżera Towiowicza, Jakuba
Eubinowicza, ІШ Aszerowicza, Szmoyły Ju-
dowicza, Józefa Szłomowieza—żydów star-
szych teyże woiewodstwa Mińskiego syna-
gogi, ieden także na dwadzieścia ośm ta-
larów bitych tey że wysz mianowaney
ieymć pani Ewie Ratomskiey Winkowey—
podczaszyney Rzeczyckiey., datami w tych-
że zapisach wyrażonemi. obligacyne zapisy,
z których obowiązki, zaręki у sowitości
opisane dostatecznie przeczytawszy у onyin
dość nieuczymenie tymiż samemi nieoswo-
bodzonemi obligacyinemi zapisami dowiod-
szy, wzdania pozwanych niewiernych żydów,
ponieważ do prawa niestawaią, w roku za-
witym na upad w rzeczy, a zatym według
prawa у wyżey produkowanych obligacy-
nych zapisów samey iścizny realney sum-
my z sowitościami, zarękami., monetą tala-
rowa, pięciu tysięcy trzechset dziewięciu-
dziesiąt dwocli złt., prowizyi od tey summy
przychodząccy dziewięchiset sześeiudzie-
siąt złt., za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie errogowane sześciuset złt., z ko-
pami wpisnego, pamiętnego et cum lucris
należącemi na- j)ozwanych żydach, na ka-
mienicach, domach, kromaeh, towarach,
spławach, handlach, zastawach, arendaclij
sumach picnężnych gdzie у u kogokol-
wiek będących, a w niedostatku onych у
na osobach, a samych obżalowanych nie-
wiernych żydów, starszych synagogi wdztwa
Mińskiego, według dobrowolnych obliga-
'•yinyeh zapisów у obowiązków w nich wy-
rażonych na infamią, na garlo у na łapanie
zalui;icoy aktorce wskazania, onychże po-
(l>11* prawa coae(|iiatioiiis ex піше za inia-

missów uznania, do publikowania tey in-
famy ienerała sądowego przydania, wywo-
łać у publikować nakazania, a za wskaż
summy na skuteczną у nieodwłoezną odpra-
wę do urzędów ziemskiego lub grodzkiego
Mińskich у innnych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów, pod któremi dobra у
osoby obżałowanych niewiernych żydów
okażą się, a którego z urzędu strona użyć
zechce, założywszy na sprzeciwnych dalsze
peny prawne odesłania u nas sądu prosił
у domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie ieymści pani Ewy Eatomskiey Micha-
łowey Winkowey—podczaszyney Ezeczyc-
kiey, bacząc to, iż niewierni arędarze Szło-
ma Samueiowicz—Wołożynski, Бег Ilercy-
kowicz—Puchowicki, Ber Kiwowicz—Bo-
rysowski, Leyba Samuelewicz—Swisłocki,
Ayzyk Idelcwicz—Eadoszkowski, Ula Osze-
rowicz—Ihumicnski, Leyba Aronowicz—
Smiełowicki, Wulf Hercykowicz, Leyba
Szmoylowicz, Ber Kiwowicz, Owszer Towio-
wicz, Jakub Eubinowicz, Ula Aszerowicz,
Szmoyla Judowicz, IozefSzmoyłowicz przesz-
li у tcraznieysi starsi żydzi całey synagogi wo-
iewodstwa Mińskiego, będąc o rzecz wysz
wyrażoną pozwanemi, przed nami do prawa
niestawali, przeto my sąd onych, iako prawu
nieposłusznych, w roku zawitym na upad
w rzeczy wzdaiemy, a zatym według pra-
wa, żałoby pozewnoy у domawiania się
strony powodowey patrona samey iścizny
realney summy z sowitościami, zarękami,
monetą talarowa, pięć tysięcy trzysta dzie-
więdziesiąt dwa złotych, prowizyi od tey
summy przychodząccy dziewięćset sześć-
dziesiąt złotych, szkody, nakłady prawne
w tey sprawie eiTOgowanc sześćset złotych
z kopami, wpisnego у pamiętnego et cum
lucris nam sądowi danemi zapłaconymi,
wszytkiego summą sześć tysięcy ośmset dwa
złotych polskich na pozwanych żydach star-
szych synagogi woiewodstwa Mińskiego, na
kamienicach, domach, kromach, towarach,
spławach, handlach, arendach, zastawach,
summach pieniężnych gdzie у u kogokol-
wiek będących, a w niedostatku onych na
samych osobach, a samych obżałowanych
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niewiernych żydów arendarzów SzlomęSa-
muelowicza—Wołożynskiego, Bera Hercy-
kowicza—Puchowickiego, Bera Kiwowicza
—Borysowskiego, Leybe Samuelewicza—
Swisłockiego, Ayzyka Idelewicza—Rado-
szkowskiego, Ula Oszarowicza—Ihumien-
skiego, Leybe Aronowicza—Smiełowickie-
go, Wolfa Hercykowicza, Leybe Szmoy-
łowicza, Bera Kiwowicza, Owzera Towio-
wicza, Józefa Szlomowicza—przeszłych у
teraznieyszych starszych całey synagogi wo-
iewodstwa Mińskiego, według dobrowol-
nych ohligacynych zapisów onych у wed-
ług obowiązków w nich wyrażonych na
infamią, na garło у na łapanie żałuiącey
aktorce wskazuiemy. onych że podług pra-
wa coaeąnationis ex nunc za infamissów
liznąwszy, do publikowania tey infamyi ie-
nerala sądowego przydaiemy, wywołać у
publikować nakazuiemy, a za sum mc wysz
wyrażoną, od nas sądu wskazaną na sku-
teczną у nieodwłoczną odprawę у na po-
ścignienie у złapanie samych żydów, dla
uczynienia ехесисуі do urzędów ziemskie-
go lub grodzkiego Mińskich у innych tych
woiewodstw у powiatów, pod któremi oso-
by, dobra pozwanych żydów okażą się, a
którego z urzędu strona użyć zechce, za-
łożywszy na sprzeciwnych temu dekreto-
wi naszemu dalsze peny prawne odsyłamy.
A gdy dzień ośmy tegoż msca Marca ro-
ku teraznieyszego wysz pisanego przypadł,
tedy ienerał Piotr Zynza, ustawicznie są-
dów naszych pil ішіасу, dość czyniąc pra-
wu pospolitemu у dekretowi naszemu, wysz
mianowanych niewiernych żydów Szłome
Samuclowicza—Wołożynskiego, Bera Her-
cykowicza—Puchowskiego, Bera Kiwowi-
cza—Borysowskiego, Leybe Samuelowicza
—Swisłockiego, Ayzyka Idelewicza—Ra-
doszkowskiego. Ule Oszarowicza—Ihumien-
skiego, Leybe Aronowicza Smielowskiego
—aręndarzów, Wulfa Hercykowicza, Leybe
Szmoyłowieza, Bera Kiwowicza, Owzera
Towiowicza, Jakuba Rubinowicza, Ule Asze-
rowicza, Szmoyłe Judowicza, Józepha Szło-
mowicza przeszłych у teraznieyszych star-
szych całey synagogi woiewodstwa Miń-

skiego za infamissów na garło у na łapa-
nie osądzonych w izbie sądowey efln foro
publico i)rolilamował, publikował, obwołał
у każdemu obwieściwszy relacią swoią
publikacyonis a loco rediens iudicialiter
zeznał. Która sprawa do xiąg głównych
trybunalnych iest zapisana.

Пзъ книги Глави. Лит. Трибунала за 1701 г.. Л° 33J,
л. GO0.

Ж 170—1701 г. Марта 7.
Трибунальній декретъ, присуждающій стар-
шипъ Брестской синагоги и вс хъ евреевъ
Вел. Нкяжества Литовскаго къ вторичной ин-
фаміи'и предакію смертной казни, а также
къ уплат Андрею Рымш недоимки по сбору
на содержаніе войска и вознагражденіе за

нанесенные ему и его челоо ку побои.

Roku tysiąc siedmsetnego pierwszego,
miesiąca Marca siódmego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na trybu-
nał w W-m Хі-іе Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok przeszły tysiąc
siedmsetny obranymi, a po powtórney są-
dów naszych limitacyi, względem pospoli-
tego ruszenia zaszłey, do Mińska zgroma-
dzonymi, gdy z porządku regestrowego ku
sądzeniu przypadła sprawa imć pana Jaku-
ba Kazimierza Kijanowskiego—rotmistrza
i. k. mści piechoty tryb. w-o x-a Lit. у
imć pana Andrzeia Rymszy—deputata po-
głównego żydowskiego, od wyż pomicnio-
nego imć pana Kijanowskiego do miasta
i. k. mści Brześcia ordynowanego, z nie-
wiernj-mi żydami starszymi kahału Brzes-
kiemi у całą synagogą Brzeską у ze wszyt-
kiemi kabałami у żydami w-o x-a Lit., za
pozwem legitime tu ])rzed nas sąd wynie-
sionym o to: iż w roku przeszłym tysiąc
siedmsetnym, gdy żałuiący imć pan Kija-
nowski pomienionego imć pana Rymszc
po należące pieniędze na chorągiew wę-
gierską assistuiącą trybunał w-o x-a Lit.
do żydów miasta i. k. mci Brześcia po-
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słał, gdzie gdy pomieniony imć pan Rym-
sza przybył у należytości o pogłowne od
żydów należące upominał się, tedy obżało-
wani żydzi dzień odednia zwlekaiąc obie-
cali wypłacić, a potym szkolnika swego
przydali, upewniając iak prętko z inszych
miasteczek у karczem żałuiący imć pan
Rymsza w woiewodztwie Brzeskim wybie-
rze, tak zaraz у oni in instanti wypłacić
obiecywali. Jakoż żałuiący, iezdżąc po róż-
nych miasteczkach у karczmach, wybrał
pięćset trzydzieście cztery złotych polskich,
pieczęcią swoią zapieczętowawszy, worek
temusz to szkolnikowi do schowania dał z
tym dokładem, żeby iak nayprędzey pie-
niądze у obżałowani żydzi Brzescy oddali
у razem tę sumę złączywszy, do Wilna cum
solario sami odwieźli, a obżałowani żydzi
Brzescy pieniądze między się rozdzielili,
pieczęć oderwawszy у gdy żałuiący imć
pan Rymsza codziennie obżałowanych ży-
dów Brzeskich kuczył o pogłowne od onych
należące, dzień odednia obiecywali wypła-
cić, a potym nie doczekawszy się te pięć-
set trzydzieście cztery złotych polskich do
schowania szkolnikowi danych, miał słać,
tedy tylko worek próżny u szkolnika na-
lazł у gdy o to u żydów starszych upomi-
nał się, także o pieniądze pogłównego у so-
larium swego, samego imć pana Rymszę
confundowali, czeladnika przezwiskiem pa-
na Skopowskicgo, subordynowawszy у na-
mówiwszy żołnierzów iaśnie wielmożnego
imć pana Słuszki—kasztelana "Wileńskiego
у samego żałuiącego, dnia dwudziestego
dziewiątego Septembra roku przeszłego ty-
siąc siedmsetnego, w domu Zchnana Wig-
dorowicza—żyda starszego Brzeskiego, upo-
minaiącego się o należytość, będąc "banita-
mi, infamissami у na gardło osądzonemi,,
nicmilościwie zbili, zmordowali, kuntusz
poszarpali, za gardło dlabili у mało o śmierć
nic przyprawili, dekretom się sprzeciwili,
do szkód у strat niemałych przywiedli, bo
musieli za swoie pieniądze strawować się,

piędziesiąt talarów bitych у daley szko-
, a polym ledwie z wielką trudnością.,
po zaniesioney o to wszytkoprotestacyi,

pieniądze niespełna oddali, dwuchset ośmiu-
dziesiąt złotych do summy niedostawało,
kwitacyią fortelnym sposobem u żałuiącego
odebrali, o którą to tak wielką oppressią
swoią z obżałowanemi żydami Brzeskimi
у do położenia ku skassowaniu ąuitacyi,
fortelnym sposobem uproszoney у odebra-
ney, o uczynioną odpowiedź у pochwałkę,
także o niewnoszenie importancyi za rok
teraznieyszy tysiąc siedmsetny pierwszy,
według constitucyi tysiąc sześćset dziewię-
dziesiąt dziewiątego roku у postanowienia
Olkiniekiego, pierwszey raty na święty Ka-
zimierz święta rzymskiego, tudzicsz у retent
za rok przeszły tysiącsiedmsetny do żału-
iącego imć pana rotmistrza trybunału w-o
x-a Lit. pogłównego żydowskiego, którego
dwadzieście pięć tysięcy co rok na cho-
rągiew trybunału, na lemingi należy do
żałuiącego imci obżałowani żydzi w-o x-a
Lit, powinni у do rąk cum solario odda-
wać, o co tedy wszytko o szkody, koszty
у winy prawne przed nas sąd zapozwali.
Na terminie tedy ninieyszym, wysz na da-
cie pisanym, za przywołaniem przez iene-
rała stron do prawa, od aktora patron imci,
za mocą sobie do tey sprawy słusznie,
prawnie daną, pan Stephan Frąckięwicz
oczewisto stawał, a pozwani niewierni ży-
dzi niestawali у żadnej wiadomości o nie-
staniu swoim nam sądowi у stronie swey
nie uczynili. Zatym wysz rzeczony aktora
patron podania oczewisto w ręce obżało-
wanym niewiernym żydom starszym ka-
hału Brzeskiego у wszytkim żydom у ка-
halom w. x. Lit. w mieście i. k. mści
Brześciu, przez ienerala i. k. mści Samu-
ela Jaccwicza kilku stronic pozwu, zezna-
niem onego oczewisto uxiąggrodu Brzes-
kiego uczynionym у cx(raktem z tychże
xiąg pod datą w nim inserowaną aktorowi
wydanym słusznie prawnie dowiodszy у
troyga wołania pilność strony swey na tym
pozwie napisaną okazawszy у żałobę z nie-
go o rzecz wyżcy w naratiwie wyrażoną, a
szyrzey w tym pozwie opisaną przełożyw-
szy, na dowód samey rzeczy produxit pro-
testacyą rationo superius praemissorum
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do xiąg urzędowych zaniesioną, od aktorów
na obżałowanych у extraktem pod datą, w
niey inserowaną z tychże xiąg aktorowi
wydaną у dekret sądu naszego Wiłenskiey
kadencyi dnia siódmego Maia z aktoratu
żałującego z obżałowanymi niewiernymi ży-
dami ferowany, po których produkowaniu
wzdania pozwanych żydów, iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad
w rzeczy, a zatym ąuitacy forteJnym spo-
sobem wziętey skasowania у annihilowania
wyż produkowanego tego dekretu ze wszyt-
kim wskazem у rzeczą w nim wyrażoną,
wespół z infamią tym dekretem wskazaną
utwierdzenia, wskazaney tym dekretem
summy trzydziestu iednego tysięcy ośmiu-
set trzydziestu pięciu złotych polskich, za
zbicie żałuiąccgo imci pana Andrzeia Bym-
szy nawiązki imci złotych dwieście, także
za zbicie czeladnika— nazywającego się Sko-
powskiego— szlachcica rodowitego, drugie
złotych dwieście, zatrzymanych przez obża-
łowanych żydów do schowania danych
dwuchset osmdziesiąt złotych, za szkody
przez to poniesione, nakłady prawne zło-
tych tysiąca, na pozwanych у na wszelkich
dobrach onych leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, kamienicach, domach,
kromaeh, handlach, towarach, spławach,
wicinach. zastawach, arędach, gdziekolwiek
у u kogokolwiek będących, z wolnym szko-
ły ich pieczętowaniem, samych icli gdzie-
kolwiek poscignąwszy do więzienia braniem,
na targach, iarmarkach у gdziekolwiek
spodkawszy zagrabieniem, a samych przc-
rzeczonych obżałowanych niewiernych ży-
dów iako infamissów też na infamią, na
gardło, na łapanie wskazania, onychże po-
dług prawa eoaequationis ex mmc za in-
famissów uznania у do publikowania tey
infamyi ienerala sądowego przydania wy-
wołać у publikować nakazania, iako dla
uczynienia na wszelkich dobrach wysz mia-
nowanych nazwanych żydów za summę
wskazaną skutecznej у nieodwłoezney, nic
oglądając się na żadne niodkogo bronienia,
ani na protekeye у ochrony odprawy, tak
у dla uczynienia nad samemi pozwanemi

osobami na gardłach przez mistrza ехеки-
cyey do wszelkich urzędów ziemskich у
grodzkich tych woiewodztw у powiatów,
pod któremi się dobra obżałowanych oka-
żą у sami poścignieni у złapani być mo-
gą у którego sobie strona użyć zechce, z
założeniem na sprzeciwnych temu dekre-
towi у na wszystkich tych ichmew, którzy
by żydów tych, od których podatek będzie
należał, ochraniali, dalszych paen prawnych
odesłania u nas sądu prosił у domawiał
się. A tak my sąd w tey sprawie imci pa-
na Jakuba Kazimierza Kijanowskiego—
rotmistrza i. k. mci piechoty trybunału w.
x. Lit,, imci pana Andrzeia Eymszy—de-
putata po pogłowne żydowskie od wysz
pomienionego imci pana Kijanowskiego do
miasta i. k. mci Brześcia ordynowanego,
z niewiernymi żydami, starszymi kahału
Brzeskiego у całą synagogą Brzeską у ze.
wszystkicmi kanałami у żydami w. x. Lit.,
bacząc to, iż obżałowani niewierni żydzi,
będąc pozwanymi przed nami do prawa
nic stanowili, przeto my sąd onych, iako
prawu nieposłusznech, w roku zawitym na
upad w rzecze wzdaiemy, a zatym według
żałoby у domawiania aktora patrona kwi-
tacyią, fortelnym sposobem wymożoną, kas-
suiemy у annihiluicmy, dekret wysz pro-
dukowany ze wszystkim wskazem у rzeczą
w nim wyrażoną, wespół z infamią tym
dekretem wskazaną utwierdzamy, wskazane
tym dekretem summy trzydzieście у іе-
den tysiąc ośmispt trzydzieści pięć złotych
polskich, za zbicie żałuiąccgo imci pana
Rymszy nawiązki onemu złotych dwieście,
także za zbicie czeladnika— szlachcica ro-
dowitego, drugie złotych dwieście, zatrzy-
manych pieniędzy przez obżałowanych ży-
dów do schowania danych dwieście osm-
dziesiąt złoty cli, za szkody przez to ponie-
sione złotych tysiąc, a z wpisnyin, pamięt-
nym у za lucra nam sądowi danym, wszyst-
kiego summą trzydzieście trzy tysiące
pięćset dziesięć złotych polskich na pozwa-
nych wszystkich żydach у na wszelkich
dobrach onych leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, kamienicach, domach,



297 —

kromach, handlach, towarach, spławach,
wicinach, arendach, zastawach, gdzie-
kolwiek у u kogokolwiek będących, z
wolnym szkoły ich zapieczętowaniem,
samych ich gdziekolwiek poścignowszy
do więzienia braniem, na targach, iarmar-
kach у gdziekolwiek spotkawszy zagrabie-
niem, a samych przerzeczonych obżałowa-
nych niewiernych żydów wszytkich iako
infamissów na powtórną infamią, na garlo,
na łapanie wskazuiemy, onych że podług
prawa coaequationis iurium ехішпс zain-
famisów uznawamy у do publikowania tcy
iniamy ienerała sądowego przydaiemy, wy-
wołać у publikować nakazuiemy. A iako
dla uczynienia na wszelkich dobrach wysz
pomienionych żydów za summę dekretem
sądu naszego wskazaną skuteczney у nie-
odwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne ni
odkogo bronienie, ani na protekcye у
ochrony, odprawy, tak i dla uczynienia nad
s.amemi pozwanemi osobami na gardłach
przez mistrza ехеішсуі do wszelkich
urzędów ziemskich у grodzkich tych wo-
iewodztw у powiatów, pod któremi się
dobra obżałowanycli okażą у sami pośei-
gnieni у złapani być mogą у którego sobie
strona użyć zechce, założywszy na sprze-
eiwnych temu dekretowi у na wszytkich
tych ichmscw, którzy by żydów tych, od
których podatek będzie należał, ochraniali,
dalsze peny prawne, odsyłamy. A gdy dzień
ośmnasty tegoż miesiąca Marca Anni prae-
sentis przypadł, tedy ienerał sądowy Piotr
Zynza, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, w izbie sądowey et in
ibro publico, niewiernych żydów starszych
kahału Brzeskiego, całą synagogę Brzeską
у wszytkich 'kanałów у żydów w-o x-a
Litt-o za powtórnych infamissów obwołał,
ogłosił у publikował, у tę pubłikacyą a łoco
publicationis rediens iudiciałiter zeznał.
Która sprawa do xiąg głównych trybunal-
nych iest zapisana.

Изъ книги Главн. Лит. Трибунала, за 1701 годъ,
^ 334 л. 713.

М 171.—1702 г. Мая 6.
Трибунальнім декретъ, присуждающій евре-
евъ разныхъ городовъ Минскаго воеводства
къ инфаміи и уплат штрафа за невзносъ
ими почтовыхъ повинностей во время швед-

ской войны.-

Roku tysiąc siedmsetnego wtorego,msca,
Maia szóstego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w W-m X-ic Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok tcraznieyszy ty-
siączny siedmsetny wtóry obranemi, a
względem in kursy nieprzyiacielskiey Szwedz-
kicy, przez którą miasto i. k. mci Wileń-
skie, gdzie się trybunały w. x. L. według
praw у zwyczajów zaczynać by się miały,
odebrane zostało, do Mińska tedy, gdzie,
tegoż trybunału kadencya sądzona być ma,
zgromadzonymi у iuridice zasiadaiącymi,
gdy z porządku regestrowegó ku sądzeniu
przypadła sprawa ad instantiam instigato-
ris trybunału w. x. Litewskiego z delacy
szlaclietnego pana Demiana Szyszki—po-
czmaystra Mińskiego z mieszczanami, kup-
cami, żydami Minskiemi, Mohilewskiemi,
Krasnosielskiemi, Borysowskiemi Radosz-
kowskiemi, Berezynskiemi, Cyrynskiemi,
Bobrnyskiemi, Haienskiemi, Nowogrodz-
kiemi, za pozwem od aktora przed nasz sąd
wyniesionym o to, iż obżałowane osoby
nie sprawuiąc się według constytucy roku
tysiąc sześćset siedmdziesiąt trzeciego na
seymie walnym Warszawskim postanowio-
ney in vim podwod należącey summy we-
dług ordynacy na pocztę w. x. L. iako to:
z Mohilewa złotych ośmiuset, z Borysowa
siedmiudziesiąt piąciu, z Radoszkiewicz
piąciudziesiąt, z Hayny piętnastu, z Bere-
zyny trzydziestu, Cyryna dwudziestu, z
Krasnego-sioła cztyrdzicstu, z Bobruyska
cztyrdziestu, od niewiernych żydów Miń-
skich złotych stu, z Nowogródka trzech-
set sześciudziesiąt pięciu, za wydanym uni-
wiersałem od iasnie wielmożnego imść pa-
na Kasztelana Trockiego rigore postano-
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wienia Olkinickiego, generalną adminisira-
eyą poczty maiącego, contrayeniendo onemu
nieoddali у żadney satisfakcy za lat dwie,
to iest od roku tysiąc siedmsetnego pierw-
szego aż do roku teraznieyszego tysiąc siedm-
setnego wtórego nie uczynili у za kilkakrot-
nym upominaniem się od poczmaystra nie-
wypłacili у nie oddali, przez co według or-
dynacy у constytucy in paenam triplicis
pensionis popadli, zaczyni tak do przysą-
dzenia у nakazania realncy summy za lat
dwie nieoddaney trzech tysięcy siedmiu-
dziesiąt złotych, a cum triplici pensione
dwunastu tysięcy dwóchset osmiudziesiąt
złotych, do uczynienia przez dworzanina
skarbowego mocney у nieodwłoczney exe-
kuciey, do nagrodzenia spendowanych na
kozaków pieniędzy tysiąca złotych, do wska-
zania za contravencyą prawu у constytucyom
seymowym, iako w sprawie skarbowey, pe-
nam infamiae przed nas sąd zapozwał. Na
terminie tedy ninieyszym wysz na dacie
pisanym za przywołaniem przez ienerała
stron do prawa od szlachetnego pana De-
miana Szyszki—poczmaystra Mińskiego pa-
tron imc. pan Jan Ancuta stawał, a obża-
łowane osoby iako sami przed nami do
prawa nie stawali, tak ani żadney Ayiado-
mości nam sądowi у stronie swey powo-
dowey o niestaniu swym nie uczynili. Za-
czym wysz rzeczony aktora patron poda-
nego oczewisto w ręce mieszczanom po-
mienionych miast, miasteczek у żydom na
iarmarku w Kopylu mieście, w woiewod-
zlwie Nowogrodzkim leżącym, natenczas bę-
dącym pozwanym przez ienerała i. k. mci An-
drzeia Olechnowicza pozwu, zeznaniem one-
go oczewistym- przed wielmożnym imó pa-
nem pisarzem trybunału w. x. L. у koła
sądów naszych uczynionym słusznie praw-
nie dowiodszy, у tróyga wołania pilność
strony swey na tym pozwie napisana, oka-
zawszy, у żałobę o rzecz z niego superius
praemissorum przełożywszy, pro ulteriori
documento czytał przed nami sądem ordy-
nacją poczty w-o. x-o. Lit., która płacenia
ąuantitatem summy wyraża. Po którey pro-
dukowaniu wzdania pozwanych wszytkich

superius specifikowanych miast, miasteczek
у starostw, mieszczan,, kupców у żydów,
ponieważ do prawa nie stawaią, iako nic
posłusznych w roku zawitym na upad w
rzeczy, a zatym według prawa у propozycy
pozewney summy na pocztę należącey za
lat dwie nieoddaney, według constytucy,
cum triplici pensione dwunastu tysięcy dwuch-
set osmiudziesiąt złotych, za koszty, z oka-
ziey obżałowanych na kozaków de proprio
łożone tysiąca złotych polskich; przytym za
szkody, nakłady prawne recenter w tey
sprawie errogowane stu złotych, na obża-
łowanych mieszczanach, kupcach, żydach
wysz wyrażonych miast, miasteczek, na do-
mach, kromach, handlach, spławach, towa-
rach, z wolnym onych na każdym mieyscu
aresztowaniem, a samych pozwanych mie-
szczan kupców, żydów Mińskich, Mohilew-
skich, Borysowskich, Krasnosielskich, Ra-
doszkowskich, Berezynskich, Cyrynskich,
Haienskich, Bobruyskich, Nowogrodzkich
za cpntrayencyą importanciey skarbowey
iako in causa fisci in paenam infamiae
szlachetnemu panu Demianowi Szysce—
poczmaystrowi Mińskiemu wskazania et ad
publicandum oney ienerała sądowego przy-
dania wywołać у publikować nakazania, a
na uczynienie mocney у nieodwłoczney na
wszelkich obżałowanych wysz wyrażonych
dobrach leżących у ruchomych, handlach
gdziekolwiek będących схсішсу, dworzanina
skarbowego osobliwym listem naznaczenia,
z założeniem in contrayenientes dalszych
pen prawnych u nas sądu prosił у doma-
wiał się. A tak my sąd w tey sprawie ad
instantiam instigatoris trybunału w. x. Li-
tewskiego z delacy szlachetnego pana De-
miana Szyszki —'• poczmaystra Mińskiego,
bacząc to? iż mieszczanie kupcy żydzi Miń-
scy, Mohilewscy, Krasnosielscy, ]3orysow-
scy, Radoszkowscy, Berezynscy, Cyrynscy,
Bobruyscy, Haienscy, Nowogrodzscy, bę-
dąc ratione superius praemissorum zapo-
zwanemi, za kilkakrotnym z nakazu nasze-
go ieneralskim przywoływaniem przed nami
do prawa nie stawali, przeto my sąd onych
iako prawu nieposłusznych w roku zawi-



tym na upad w rzeczy wzdaiemy, a zatym
według prawa, żałoby у domawiania się
żałiuącego aktora patrona, nieoddaney wysz
pomienoney, na pocztę w. x. Lit. za lat
dwie należącey summy, cum tripłici pen-
sione dwanaście tysiący dwieście ośmdzie-
siąt złotych, za koszty z okazy obżałowa-
nycli na kozaków de proprio przez żałuią-
cego pana poczmaystra Mińskiego łożone
tysiąc złotych, przy tym za szkody, nakłady
prawne, rccenter w tey sprawie errogo-
wane, sto złotych, a z wpisnym у pamięt •
nym nam danym wszytkiego summą trzy-
naście tysięcy trzysta dziewiędziesiąt zło-
tych na obżałowanych mieszczanach, kup-
cach, żydach wyż wyrażonych miast mia-
steczek, na domach, kromach, handlach,
spławach, towarach, z wołnjin onych na
kożdym micyscu aresztowaniem, a samych
przerzeczonych obżałowanych mieszczan
kupców żydów Mińskich, Mohilewskich,
Krasnosielskich, Borysowskich, Radoszkow-
skich, Berczynskieh,, Cyrynskich, JBobruy-
skicłi, Haienskich, Nowogrodzkich za con-
travencyą prawu constytucyom seymowym,
iako in causa fisci, in paenam infamiae
szlachetnemu panu poczmaystrowi Miń-
skiemu wskazuiemy et ad publicandum
oney ienerała sądowego przydaiemy, wy-
wołać у publikować nakazujemy, a za sum-
mę wyż wyrażoną, od nas sądu wskazaną,
dla uczynienia mocney у nieodwłoczney na
wszelkich wysz pomienionych osób domach
схсігасу dworzanina iego królewskiey mo-
ści skarbowego osobliwym listem naszym,
z założeniem in contrayenientes dalszych
pen prawnych, naznaczamy. A gdy dzień
dziewiąty tegoż mca iMaj anni praesentis
dla publikowania у proklamowania tey in-
iamy przypadł, tedy ienerał Piotr Samuel
Jamecki, dość czyniąc prawu pospolitemu
у dekretowi sądu naszego, w izbie sądo-
wey et in foro publico mieszczan kupców
żydów j\linskicli Mohilewskich, Krasnosiel-
skicli, Borysowskich, Radoszkowskieh, Be-
fezynskich, Cyrynskich, Bobruyskich, Ha-
ienskieh, Nowogrodzkich za inlamissów ob-
woławszy proklamował у tę publikacyą

swoią, a loco publicationis rediens iudicia-
liter zeznał. Która sprawa do xiąg głów-
nych trybunału w-o x-a Litewskiego iest
zapisana.

Изъ каипі Главк. Лит. Трибунала, за 1702—1703 г.,
Л» 337, л. 49.

№ 172—1702 г.Декабря 16.

Трибунальній декретъ, присуждающей ез-
реевъ Старобинскаго кагала къ икфаміи и

уплат Ивану Волку долгу и пени.

Roku tysiącznego siedmsetnego wtóre-
go, miesiąca Decembra szesnastego dnia.

Przed nami sędziami głownoini na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim z
woiewodztw, ziem у powiatów na rokte-
raznieyszy tysiąc siedmsetny wtóry ob-
ranemi, gdy z porządku regestrowego
po expirowanych limitacyaeh ku sądze-
niu przypadła sprawa imsci pana Jana
Wołka—miecznego Trockicgo у pani mał-
żonki imsci z niewiernemi żydami: lekiem
Jozephowiczem, Leybo Józefowiczem, Józe-
fem Todoroszewiczem,GiecemZelikowiczem,
Hanszelem, Ester Abramową, Rachelo Ic-
kową Jozephowiczową у Azay Jozefową
Todoroszewiczową—żydami arendarzami у
całym kahałem Starobinskim miasta iasnie
oswicconey xiężniczki ieymć Neyburskiey,
za pozwem do trzech listów dobrowolnych
zapisów obżałowanych żydów—iednego ob-
ligacyinego na summę tysiąc sto dwadzie-
ście złotych, a dwóch przy tymże obligu
assecuratiynych żałującym danych, któremi
zapisami wszystkiemi obżałowani wysz po-
mienieni żydzi,, iedna osoba za wszytkie, a
wszylkie za iedną ręczne się у obowiązu-
iąc, pomienioną summę ieszczc w roku ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt piątym, w dzień
s. Macieia apostoła, święta rzymskiego,
podług nowego kalendarza oddać у wyli-
czyć, dotychczas za czestokrotnym upomi-
naniem się nie oddali у nie wyliczyli, w tro-
iakie zaręki у winę infamiey popadli, a ob-
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żałowany cały kahał Starobinski, przyiow-
szy w paręce Hanszeła żyda, synaEfroima
successora, czyniąc na iawną szkodę żałn-
iących, z paręki niewiedzieć gdzie żyda
Hanszeła wypuścili, szkody żałuiącym na
kilkaset złotych uczynili у tymże samym
penom со у tamci popadli, do wskazania
tedy wszytkich podług opisu na infamią у
mocną executią na wszelkich dobrach,
handlach у towarach, gdziekolwiek pości-
gnowszy iarmarkach у targach, spławach,
pł.ytach, do nagrodzenia szkód na złotych
kilkaset podiętych, do zapłacenia kwoty od
tey summy przychodzącey, zapozwali. Do
którey sprawy za przywołaniem przez ie-
nerała stron do prawa od imć pana Wołka
—miecznego Trockiego у pani małżonki
imsci umocowany ichmościów, za mocą
prawną sobie do tey sprawy dano, pan Bo-
nifacy Milewski oczewisto stawał, a pozwa-
ni niewierni wysz pomienieni żydzi, iako
sami do prawa nie stawali, tak żadney
wiadomości nam sądowi у stronie swey
przeciwney nie uczynili, zatym wysz rzeczo-
ny aktorów patron podanego obżałowanym
wszytkim żydom Starobinskim w mieście
Starobinie oczewisto w ręce przez genera-
ła Piotra Zynzę pozwu, zeznaniem onego
oczewistym przed wielmożnym imć panem
pisarzem ziemskim Wileńskim у koła są-
dów naszych uczynionym, słusznie podług
prawa dowiodszy у troyga wołania pilność
na tym pozwie napisaną okazawszy, na do-
wód żałoby aktorów swoich pokładał у
czytał przed nami sądem trzy zapisy od
obżałowanych żydów żałuiącym dane—ie-
den obligacyiny na summę tysiąc sto dwa-
dziescie złotych, a dwa assekuratijne, tak-
że pokładał relacyą ienieralską przyięcia od
całego kahału Starobinskiego żyda Hanszeła,
z których wysz wyrażonych zapisów wszyt-
kie warunki wyczytawszy, wzdania pomie-
nionych pozwanych żydów, ponieważ do
prawa nie stawaią, iako w roku zawitym
na upad w rzeczy, a zatym tych obudwuch
listów zapisów assekuratijnych у trzeciego
obligacyinego iako słusznych у prawnych
we wszytkich punktach utwierdzenia у przy

mocy do dość onym uczynienia zachowa-
nia, zarąk troiakich w tym zapisiet: wyra-
żonych z samą summą cztery tysiące czte-
rysta ośmdziesiąt złotych, za szkody pod-
ięte trzechset złotych, a za wpisney lucra
do skarbu należące, wszytkiego summy
czterech tysięcy siedmiuset dziewięciudzie-
siąt złotych polskich na obżałowanych. ży-
dach, arendarzach у całym kahale Staro-
binskim у na wszelkich dobrach onych le-
żących, ruchomych, summach pieniężnych,
gdziekolwiek będących, kromach, przyko-
morkach, handlach, towarach, spławach,
płytach, z wolnym onych na kożdym miey-
scu aresztowaniem у do siebie odbieraniem,
a samych pozwanych wszytkich wysz wy-
rażonych żydów na infamią podług opisu
onych żałuiącym aktorom wskazania, onych-
że podług prawa coaequationis zainfamis-
sów uznania, generała dla publikowania tey
infamiey przydania, wywołać у proclamo-
wać nakazania, a na odprawę za summę
do wszelkich urzędów ziemskich, grodz-
kich, gdzie się dobra onych pokażą у are-
sztowane będą у inszych wszelkich sądów
dla uczynienia ехесігііеу odesłania u nas
sądu prosił у domawiał się. A tak my sąd
w tey sprawie imsci pana Jana Wołka—
miecznego Trockiego у pani małżąkiimści
z niewiernemi żydami lekiem Jozefowi-
czem, Leybo Józefowiczem, Józefem Todo-
roszowiczem, Giecem Zelikowiczem, Han-
szelem, Ester Abramową, Rachelą Ickową
Józefo wieżową у Azay Jozefową Todoro-
szewiczową — żydami—arędarzami Staro-
binskiemi у całym kanałem Starobinskim,
za pozwem o rzecz wyżey wyrażoną wynie-
sionym, bacząc to, iż obżałowani żydzi bę-
dąc zapozwanemi у pokilkakroć przez ie-
nerała z nakazu naszego przywoływanemi
przed nami do prawa nie stawali, przeto
onych iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w rzeczy zdaiemy, a za-
tym podług prawa у listu dobrowolnego
obligacyinego zapisu pomienionych żydów
samey iścizny z troiakiemi zarękami cztery
tysiące czterysta osindziesiąt złotych, za
szkody podięte podług domawiania sie ple-
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nipotenta aktorów trzysta złotych, azwpis-
nym, pamiętnym у cum lncris nam są-
dowi danym, wszylkiego summą cztery ty-
siące siedmset dziewiędziesiąt złotych pol-
skich na obżałowanych żydach у na wszel-
kich dobrach onych leżących, ruchomych,
summach pieniężnych gdziekolwiek będą-
cych, także na handlach, towarach, kro-
mach, przykomorkach, arędach, spławach,
płytach, z wolnym onych na kożdym miey-
scu aresztowaniem у do siebie odbira-
niem, a samych pozwanych żydów Icka у
Leyba Jozefowiczów, Józefa Todoroszewi-
cza, Gieca Zelikowicza Hanszela, Ester
Abramowę, Rachel Jckowe Jozefowiczowe
у Azay Jozefowe Todoroszewiczowe—ży-
dów arędarzów Starobinskich у cały ka-
hał Starobinski, podług dobrowolnego opisu
onych na infamią żałuiącemu imć p. Woł-
kowi у samey imci wskazuiemy, onychże
podług prawa coaeąuationis ex nunc za
infamissów liznąwszy, dla publikowania tey
infamiey generała sądów naszych, pilnuią-
cego przydaiemy, wywołać у proklamować
nakazuiemy; a na odprawę za summewysz
wyrażoną od nas sądu wskazaną dla uczy-
nienia ехекисуі gdzie się sami у dobra
onych pokażą ziemskich grodzkich urzę-
dów у inszych wszelkich sądów, którego
sobie strona użyć zechce, założywszy in
contrauenientem dalsze peny prawne od-
syłamy. A gdy dzień osmnasty mca De-
cembra roku teraznieyszego przypadł, tedy
ienerał Piotra Zynza, ustawicznie sądów na-
szych pilnuiący, dość czyniąc prawu pospo-
litemu у dekretowi sądu naszego, niewier-
nych żydów Icka у Leybe Jozefowiczów, Jó-
zefa Todoroszewicza, Gieca Zelikowicza, Han-
szela, Ester Abramowę, Rachel Ickową
Jozefowiczową у Azay Jozefowe Todorosze-
wiczowe—żydów arędarzów Starobinskich
у cały kahał Starobinski w izbie sądowey
et in łbro publico przy bytności ludzi ob-
wołał у publikował у te swoią publikacią
a locopublicationis rediens iudicialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunału w-o x-a Litt-o iest zapisana.
. , Изъ книги Главнаго Литовскаго Трибунала за 1702г.,
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№ 173.—1702 г. Декабря 22.
Трибунальний денретъ, присуждающій евре-
евъ Кейданской синагоги къ смертной казни
и уплат Константину Ясколду должной ему

суммы.

Roku tysiąc siedemset wtorego, msca
Decembra dwudziestego wtorego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. xięstwie Litewskim z woie-
wodztw, ziem у powiatów na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedemsetny wtóry obranymi,
gdy z porządku regestrowego ku sądzeniu
przypadła sprawa imsci pana Konstantego
Gabszewicza Jaskołda — łowczego _ xtwa
Zmoydzkiego, z niewiernymi żydami syna-
gogi Kieydanskiey: Jakubem Salomonowi-
czem—rabinem w spólney radzie będącym, a
Lewkiem Illowiczem, Józefem Izraelewiczem,
Józefem Illowiczem, Abramem Jochimowi-
czem, Łazarem Markowiczem, Symonem Ma-
iorowiczem, Irszem Łazarowiczem, Ariowem
Abramowiczem, Izakiem Aronowiczem, Ma-
iorem Hestolowiczem, Izraelem Iozefowi-
czem, Beralem Jemanowiczem, takż Józefem
Iłlewiczem, IrszemIzraelowiczem, Arią Abra-
mowiczem, Leyzarem Markowiczem, Meie-
rem Naftalewiczem, Józefem Izraelowiczem,
Nisonem Izraelewiczem, Józefem Wulfo-
wiczem, j\lichałem Abramowiczem, iako
samymi pryncypałami у całym kanałem
żydów Kieydanskich, za pozwem, przez
aktora wyniesionym, do utwerdzenia dwóch
dekretów sądu głównego trybunalnego —
iednego kadencyi AVilenskey, drugego Min-
skiey in contumatiam z banitiami docze-
sną i wieczną, datami w nich wyrażonemi
na pozwanych otrzymanych, do oddania
summy za dobrowolnemi zapisami у tymi
dekretami wskazaney czterdziestu sześciu
tysięcy pięciuset у dwudziestu złotych pol-
skich żałuiącemu aktorowi przysądzoney,
tudziesz do położenia, ku skassowaniu listu,
kontraktu od aktora у iemyć pani małżonki
imci na rzecz w nim wyrażona, w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesąt dziewiątego,
mca Marca dwudziestego piąteg o dnia



— 302 —

niewiernym żydom danego, poniewasz po-
zwani żydzi synagogi Kieydanskey dość
oiienra nie uczynili, zatym o szkody, nakła-
dy, paeny prawne. Do którey sprawy za
przywołaniem pzez ienerała stron do pra-
wa, od aktora patron pan Ierzy Worono-
wicz oezewisto do rozprawy prawney sta-
wał, a pozwani niewierni żydzi synagogi
Kieydanskiey, iako sami pred nami do
prawa nie stawali, tak ani żadney wiadomo-
ści nam sądowi у stronie swey o niesta-
niu swoim nie uczynili; zatym tenże akto-
ra patron podanego oczewisto w rence na
ten czas w szkole będącym w Kieydanach
wszystkim niewiernym żydom kahału Kiey-
danskiego przez ienerała i. k. mci Piotra
Zynzę pozwu, zeznaniem onego oczewistym
przed wielmożnym imc panem pisarzem
ziemskim Wileńskim у trybunału W-o X-a
Li-tt-o uczynionym, słusznie prawnie do-
wiodszy, także pilność troyga wołania na
tym pozwie napisaną okazawszy, na dalszy
dowód żałoby aktora swoicgo, produkował
przed nami dekreta dwa sądu głównego
trybunalnego: ieden pod datą roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt ósmego, msca Iuni
dwudziestego pierwszego dnia w Wilnie,
drugi tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie-
wiątego, msca February osmnastego dnia,
w Mińsku przez żałuiącego na pozwanych
niewiernych żydach otrzymane, któremi de-
kretami sąd główny trybunalny—iednym
na doczesną, a powtórnym na wieczną po
poiezdzie wzdawszy banitic, summę tymiż
dekretami, a mianowicie poslednieyszym
czterdzieścic sześć tysięcy pięćset dwa-
dzieścia złotych polskich na wszelkich, po-
zwanych dobrach у na osobach wskazał,
iako to szerzey w tychże dekretach sądu
głównego trybunalnego iest wyrażono, po
których produkowaniu wzdania pozwanych
niewiernych żydów Kieydanskich, iako pra-
wu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy, a zatym dekretów sądu
głównego trybunalnego datami wysz pro-
dukowanych nienarusznie we wszystkich
punktach, paragrafach, у clausulach stwier-
dzenia у przy mocy zachowania, summy

onemiz przysądzoney czterdziestu^ sześciu
tysięcy pięciuset dwudziestu złotych pol-
skich, za szkody, nakłady prawne, recen-
ter w tey sprawie errogowane, złotych
dwuchset, a z wpisnym у pamiętnym у
za lukra nam sądowi należące, na wszelkich
obżałowanych pozwanych niewiernych ży-
dów Kieydanskich dobrach leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, domach,
kromach, towarach, handlach, spławach у
samych osobach, z wolnym onych łapaniem,
braniem na targach, iarmarkach, drogach,
a samych niewiernych żydów Kieydanskich,
iako banitów doczesnych wiecznych na in-
famią żałuiącemu imsci panu Gabszewi-
czowi Jaskołdowi wskazania у do publiko-
wania tey infamyi ienerała sądowego przy-
dania, proklamować у publikować nakaza-
nia; a. dla uczynienia na wszelkich obżało-
wanych dobrach odprawy у executy do
urędów ziemskiego I ul) grodzkiego xtwa
Żmuydzkiego у innych wszelkich tych
wdztw у powiatów, pod któremi dobra ia-
kie kolwiek у osoby niewiernych żydów
okażą się, a którego sobie z urzędów
strona użyć zechce, założywszy na sprzc-
ciwnych paeny dalsze prawne odesłania u
nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sąd w tey sprawie imć pana Konstan-
tego Gabszewicza Jaskolda—łowczego xię-
stwa Żmuydzkiego, bacząc to, iż niewierni
żydzi Jakub Salomonowicz—rabin, w społney
namowie będący, Lewek Illowicz, Józef
Izraelowicz, Józef Illowicz, Abram Jachi-
mowicz, Lazar Markowicz, Symon Maioro-
wicz, Irsz Lazarowicz, Ariow Abramowicz,
Izak Aronowicz, Meior Neftołowicz, Izrael
Jozcibwicz, Beraly Jemanowicz, także Jó-
zeph Illewicz, Irsz Izraclewicz, Aria Abra-
mowicz, Leyzar Markowicz, Meier Nafta-
lewicz, Józef Izraelowicz, Ńisonow Izrac-
lewicz, Józef Wulfowicz, Michał Abramo-
wicz, iako sami pryncypali i cały kahal
Kieydanski, będąc o rzecz wyżey wyrażoną
zapozwanemi, za pokilkakrotnym _ z nakazu
naszego icneralskim przywoływaniem przed
nami do prawa nie stawali, przeto onych,
iako prawu nieposłusznych w roku zawitym
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na upad w rzeczy wzdaiemy, a zatym kon-
trakt od aktorów niewiernym żydom Kiey-
danskim dany, ponieważ onemu od pozwa-
nych dość się nie stało, in toto kassuiemy
у annihiluiemy, a według prawa, żałoby
pozewney у domawiania się strony powo-
dowey dekreta sądu głównego trybunal-
nego—ieden pod datą roku tysiąc siedem-
set dziewiędiesąt ósmego, msca Juni dwu-
dziestego pierwszego dnia w Wilnie, po-
wtórny roku tysiąc sześćset dziewiędziesąt
dziewiątego, msca February osmnastego dnia
w Mińsku przez żałuiącego na niewiernych
żydach otrzymane, nicnarusznie przy mocy
zachowuiemy у utwierdzamy, summę tymiż
dekretami przysądzoną czterdieście sześć ty-
sięcy pięćset dwadiescia złotych polskich,
za szkody, nakłady prawne recenter w tey
sprawie errogowane złotych dwieście, a z
wpisnym у pamiętnym у zahikra nam sądowi
dane i zapłacone, wszystkiego summą cztcr-
dzieście sześć tysięcy siedmset trzydziescie zł.
poi. na wszelkich pozwanych niewiernych ży-
dów Keydanskich, dobrach leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych, domach, kro-
mach, handlach, towarach, spławach, gdzie-
kolwiek będących, z wolnym у samych
osób łapaniem, braniem, na targach, Jar-
markach, drogach, a samych niewiernych
żydów Kieydanskich iako banitów doczesnych
wiecznych na infamią, na gardło, nałapanie
żałuiącemu imć panu Gabszewiczowi—łow-
czemu xięstwa żmuydzkiego wskazuiemy,
у do publikowania tej infamy ienerała
sądowego przydaiemy, proklamować naka-
zuiemy, oraz dla uczynienia na wszelkich
obżałowanych dobrach у osobach za summę
wysz specifikowaną odpiwy do urzędów
ziemskiego lub grodzkiego xięstwa Żmuydz-
kiego у innych wszelkich tych wóiewództw
у powiatów, pod któremi dobra iakie kol-
wiek у osoby żydów Kieydanskich posci-
gnione bydź mogą, a którego sobie strona
do tey exekuty użyć zechce, założywsy na
«przeciwnych paeny dalsze prawne od-
syłamy. A gdy dzień dwudziesty dziewiąty
mseaDeccmbra aimi praesentis przypadł,
tedy ionoral sa.dów naszych pilnuiący Piotr

Zynza, dość czyniąc prawu pospolitemu y
dekretowi naszemu, niewiernych żydów Ja-
kuba Salomonowicza—rabina, in condicto
zostaiącego, Lewka Illowicza, Józefa Jzrae-
lowicza, Józefa Illewicza, Abrama Jachi-
mowicza, Łazara Markowicza, Symona Ma-
iorowicza, Irsza Łazarowicza, Ariona Abra-
mowicza Izaka Aronowncza, Meiera Ne-
ftołowicza, Izraela Jozefowicza Berala Je-
manowicza, Józefa Illewicza, Irsza Izraele-
wicza, Arią Abramowicza, Leyzara Mar-
ko wipza, Meiera Naftelewicza, Józefa Izra-
ele wicza, Nisona Izraelewicza, Józefa Wul-
fowicza, jMichała Abramowicza, iako sa-
mych pryncypalow, za infamisów w izbie
sądowey et in loro publico proclamował,
publikował у relatią publicatiey swey a
loco publicationis rediens iudicialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg trybunału w.
x. L. iest zapisana.

Пзъ пшігп Гласи. .Дат. Трибунала, Лз 33G, за 1702 г.,
л. 457.

Ж 174.—1708 г. Марта 3.
Трибунальный декретъ, присуждающій стар-
шинъ І Іинскаго кагала къ смертной казни

и уплат долгу Николаю Довойн .

Boku tysiąc siedmsetnego trzeciego,
miesiąca Marca trzeciego dnia.

Przed nami sędziami głownemi na try-
bunał w w-m x-ie Lit-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok przeszły tysiąc
siedmsetny wtóry obranemi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa imci pana jNIikolaia Dowoyny—
stolnika Trockiego у pani małżąki imsci
ieymsci pani Eleonory Kostrowickiey De-
woyniney — Stolnikowey Trockiey, z nie-
wiernymi żydami Szlomą Szmoyłowiczem—
Wolożynskim, Owzerem Towidowiczem —
Stolpeckim, Leybą Szmoyłowiczem — Swi-
słockim, Dawidem Szłomowiczem — Koy-
danowskim, Efroimem Rubinowiczem—Tro-
scienskim^ Józefem j\lorduchowiczem —
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Puchowickim, Eliaszem Oszerowiczem —
Bohuszewickim, Jakubem Jakubowiczem—
szkolnikiem i wszystkiemi żydami starszy-
mi synagogi woiewodztwa .Mińskiego za
zakazem od aktorów wyniesionym do listu
dobrowolnego obligacyinego zapisu delato-
rom na dwieście talarów bitych, o nie-
dość zapisowi na terminie, to iest w roku
preszłym tysiącznym siedemsetnym wtórym,
w dzień jŃayswiętszey Panny Gromniczney
święta rzymskiego, według nowego kalen-
darza у po terminie aż dotąd, za tym de-
latores, conformuiąc się do listu zapisu,
vigore którego wyrażonych obowiązków
do przysądzenia samych osób brania, ła-
pania у dóbr wszelkich leżących rucho-
mych summach pieniężnych iibicuiiąue bę-
dących, spławów lądowych, towarów, do-
mów po miastach będących, kotłów у
wszelkiego sprzentu zabierania у executią
czynić pozwolenia, a na samych niewiernych
wszystkich żydów winy infamiey wskazania,
także uznania zarąk, expens prawnych,
szkód, nakładów win у реп prawnych ża-
łuiące aktorowie obżałowanych niewiernych
żydów przd nasz sąd zapozwali. Na ter-
minie tedy ninieyszym zwysz na dacie pi-
sanym za przywołaniem przez ienerała
stron do prawa od żałuiących aktorów pa-
tron ichmew, za mocą szłuszną prawną,
sobie do tey sprawy daną, pan łan An-
cuta—skarbnik Brzeski oszewisto do roz-
prawy prawney stawał; a obżałowani nie-
wierni żydzi iako się sami przed nami do
prawa nie stawali, tak у żadney wiadomo-
ści o niestaniu swoim nam sądowi у stro-
nie swey nie uczynili. Zatym wysz rze-
czony żałuiących aktorów patron podanego
obżałowanym niewiernym żydom tu w mie-
ście i. k. mści Mińsku będącym przez ie-
nerała Piotra Zynze oczewisto w ręce za-
kazu, pryznaniem onego oczewistym przed
imc panem pisarzem trybunalnym koła są-
dów naszych uczynionym słusznie prawnie
dowiodszy, у troie wołanie pilności strony
swey na tym zakazie napisaną okazawszy,
у żałobę z niego ratione superius premis-
sorum iterowawszy, na dowód samey rze-

czy pokładał у czytał przed nami sądem
list dobrowolny obligacyiny zapis oćl obża-
łowanych niewiernych żydów kahału Miń-
skiego żałuiącemu imc panu Mikołaiowi
Dowoynie—stolnikowi Trockiemu у pani
małżonce imci na pewną rękodayną poży-
czoną summę pieniędzy na dwieście tale-
голу bitych dany, z którego to listu wszystkie
obowiązki у warunki prawne wyczytawszy у
niedość onemu uczynienia dowiodszy, wzda-
nia obżałowanych wszystkich niewiernych
żydów kahału Mińskiego, ponieważ do pra-
wa nie stawaią, w roku zawitym na upad
w rzeczy, a zatym wysz mianowanego listu
dobrowolnego obligacyinego zapisu, iako
słusznego у prawnego we wszystkich punk-
tach у paragrafach nienaruszenie przy
mocy zachowania у utwierdzenia, za nie-
uczynienie onemu dosyć, a to za nieoddanie
i niezapłacenie na terminie у mieyscu w
tym zapisie wyrażonym wysz wyrażoney
summy pieniędzy troiakich zarąk przy sa-
mey nieoddaney isciznie ośmiuset talerów
bitych; przytym za szkody, nakłady prawne
recenter д tey sprawie errogowane sta zło-
tych polskich na obżałowanych niewiernych
żydach kahału Mińskiego у па wszystkich
maiętnosciach у dobrach onych leżących,
ruchomych, summach pieniężnych, domach,
kromach, handlach, towarach, spławach,
gdziekolwiek i u kogokolwiek będących,
a samych przerzeczonych obżałowanych
niewiernych żydów yigore wysz pomie-
nionego dobrowolnego obligacyinego za-
pisu у obowiązków w nim wyrażonych
na infamią, na gardło у na łapanie ża-
łuiącym aktorom wskazania у dla pu-
blikowania tey infamy ienerała sądowego
przydania, wywołać у proclamować nakaza-
nia, a za wskaż summy tak na wszelkich
wysz mianowanych dobrach odprawy, iako
у nad osobami onych ехекисуі do urzę-
dów ziemskiego lub grodzkiego "woiewodz-
twa Mińskiego у inny cli wszelkich tych
woiewodztw у powiatów, pod któremi się
dobra у osoby onych poscignione у złapane
być mogą, a którego sobie strona, tak do
odprawy na dobrach, iako у схеклісуі па
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osobach .użyć zechce, z założeniem na sprze-
ciwnych temu dekretowi _ naszemu у urząd
nieposłuszny w nieuczynicniu nad obżało-
wanemi niewiernemi żydami ехекисуі dal-
szych pen prawnych odesłania u nas sądu
prosił у domawiałsię. A tak my sąd w tey
sprawie imsci pana Mikolaia Dowoyny—
stolnika Trockiego у ieymsci pani Eleonory
Kostrowickiey Dowoyniney — stolnikowey
Trockiey, malżąków, bacząc to, iż obżało-
wani niewierni żydzi Szłoma Szmoylowicz —
Wolożynski, Owzer Towidowicz—Stołpecki,
Leyba Szmoyłowicz—Swisloeki, Dawid Szło-
mowicz — Koydanowski, Efroim Rubino-
wicz—Troscienski, Jozeph Morduchowicz—
Puehowicki, Eliasz Oszerowicz— Bohuszew-
ski, Jakub Jakubowicz—szkolnik i wszyscy
żydzi starsi synagogi woiewodztwa Miń-
skiego, będąc o rzecz wyżey wyrażoną
zakazanemi, przed nami do prawa nie sta-
wali, przeto my sąd onych iako prawu nie-
posłusznych w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdaiemy, a zatyni według prawa,
żałob\r у domawiania sie żaluiacyh aktorów
patrona wysz mianowany list dobrowolny
obligacyjny zapis od obżałowanych żydów
żaluiącym aktorom na dwieście talarów bi-
tych dany., iako słuszny у prawny we
wszystkich punktach i paragrafach nie na-
ruszenie przy mocy zachowujemy у utwier-
dzamy; za nicuczynienie onemu dosyć, a
to za nieoddanie у niezapłacenie na termi-
nie у micyscu w tym zapisie wyrażonym
wysz pomienioney summy pieniendzy, tro-
jakich zarąk przy samey nieodaney isciznic
ośmset talerów bitych; przy tym za szkody,
nakłady prawne recenter w tey sprawie
errogowane sto złotych polskich, na obża-
łowanych niewiernych żydach kaliału Miń-
skiego у na wszystkich majętnościach у
dobrach onych leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, domach, kromach, han-
dlach, towarach, spławach, gdziekolwiek у
u kogokolwiek będącyh, z wolnym onych
na każdym mieyscu aresztowaniem, zabie-
raniem, a samych przerzeczonych obwało-
wanych niewiernych żydów vigore wysz
p o m i i o dobrowolnego, obligacyinego

zapisu у obowiązków w nim wyrażonych
na infamią, na łapanie у na gardło żałuią-
cym aktorom wskazuicmy у dla publiko-
wania tey inianiy ienerała sądowego przy-
daiemy, wywołać у proclamować nakazu-
iemy; a za sninmę wyż wyrażoną, od nas
sądu wskazaną, tak na wszelkich wysz
mianowanych dobrach odprawy iako у nad
osobami obżałowanych żydów схскисуі, do
urzędów ziemskiego lub grodzkiego woje-
wództwa Mińskiego у innych wszelkich
tych woiewodztwr у powiatów, pod którcmi
się dobra okażą у osoby onych poscignione
у złapane bydź mogą, a którego sobie stro-
na tak do odprawy na dobrach,, iako у схе-
kucyi na osobach użyć zechce, założywszy
na sprzeciwnyeh temu dekretowi naszemu
у urząd nieposłuszny w nieuczynieniu nad
obżałoAvanemi niewiernemi żydami ехеки-
cyi,- dalsze peny j)rawne odsyłamy. A gdy
dziwi piąty tegoż mca Marca anni praesentis
j)rzypadł, tedy icnerał sądowy Piotr Zynza
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, obżałowanych niewiernych
żydów Szłomę Szmoyłowicza—Wołożynskie-
go, Owszera Towidowicza — Stołpeckiego,
Leybę Szmoyłowicza—Swisłockiego, Dawi-
da Szłomowicza—Koydanowskiego, Efroima
Eubinowicza—Trościenskiego, Józefa Mor-
duchowicza—Puchowskiego Eliasza Osze-
rowicza—Bohuszewickiego, Jakuba Jaku-
bowicza—szkolnika у wszystkich starszych
synagogi woiewodzstwa Mińskiego, za in-
famisów, na garlo у na łapanie osądzonych,
w izbie sądowey et in loro publico pro-
clamował, publikował у relacyo publikacyi
swoy, a loco publicationis rediens, iudiciali-
ter zeznał. Która sprawa do xiąg głów-
nych trybunalnych wo. xa. Litto iest za-
pisana.
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Roku tysiąc siedmsetnego trzeciego,
msca Septembra siódmego dnia.

Przed nami sędziami głównymi na try-
bunał w \v-m x-io Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszjr tysiąc
siedmsetny trzeci obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła spra-
wa ieymc pani Zofij Dzierzkowny Skal-
skey—stolnikowey Cernihowskiey, z newier-
nemi żydami: Wulfem Jarochimowiczem, Na-
chimem Moyżeszowiczem, Moyżeszem Pin-
czukiem, Moyżeszem Izakowiczem, Uriaszem
Dawidowiczem, Pinkasem Abramowiczem,
Dawidem Moyżeszowiczem, Samuelem Lew-
kowiczem, Łazarzem Aronowiczem, Hirszem
Aronowiczem, Abramem Jakubowiczem,
Hirszem Abramowiczem, Izakiem Noacłiimo-
wiczem—siarszemi kanału Wileńskiego,za po-
zwem przez aktorkę wyniesionym, mieniąc
o to, iz obżałowani niewierni żydzi kahału Wi-
leńskiego, będąc dawno winnemi niemałą
summę pieniędzy, iescze zeszłemu imć pa-
nu Jakubowi Skalskiemu—stolnikowi Czer-
nihowskiemu у terazneyszey aktorce; na
dwa zapisy w sądzie głównym trybunal-
nym przyznane, na ieden piętnaście tysię-
cy, a na drugi tysiąc pięćset złotych tala-
rami bitemi, rachuiąc każdy po złotych
sześciu, po otrzymanych o nieoddanie tey
summy ieymć pani Skalskiey nalcżącey
welu dekretach w sądzie głównym trybu-
nalnym, po sprowadzonych exekuciach, uspa-
kaiaiąc ieymć panią stolnikową Czernihow-
ską, pożyczywszy in super iescze złotych
pięćset dwuma listami, dobrowolnemi zapisa-
mi iednym obligacynym na rękodayną summę
to iest na pięćset złotych talarami bitemi,
rachuiąc każdy taler po złotych sześciu da-
nym, te pięćset złotych polskich w roku le-
raznieyszym tysąiąc siedemsefnym trzecim
w dzień s. Jana Krzciciela święta rzym-

skiego, według nowego kalendarza, przy xię-
gach grodzkich albo surrogatorskteh Wi-
leńskich, niczym terminu niepochybiaiąc,
a drugim także listem, dobrowolnym zapi-
sem, a osoblhrie od summy szesnastu ty-
sięcy pięciuset złotych polskich talarami
bitemi na zapisy wziętey у pożyczoney, do
rąk obżałowanych odliczoney summy pie-
niędzy, obowiązawszy się prowizią alias
kwotą przez dwie lepie płacić od sta po ośmiu
złotych talarami bitemi, rachuiąc każdy ta-
lar po złotych sześciu, ratami—pierwszą
ratą za rok tysiąc siedemsetny pierwszy w
tymże roku, w dzień Bożego narodzenia,
święta rzymskiego, według nowego kalen-
dzarza, sześćset sześćdziesiąt tynfów, a dru-
gą połowę kwoty takoż sześćset sześćdzie-
siąt tynfów w roku tysiąc siedemsetnym
wtórym, w dzień s. Jana Krzciciela świę-
ta rzymskiego, za rok drugi takowąż kwotę
płacić w roku tymże tysiąc siedmsetnym
wtórym, w dzień Bożego narodzenia s.
rzymskiego tynfów sześćset sześćdiesiąt,
drugą połowę kwoty za tenże rok tysiąc
siedemsetny wtóry, w roku tysiąc siedem-
setnym trzecim, w dzień s. Jana święta
rzymskiego, także tynfów sześćset sześćdzie-
siąt, oraz у pryncipalną summę szesnaście
tysięcy pięćset złotych polskich podług
pierwszych zapisów iayim pani Skalskiey—
stolnikowey Czornichowskiey wypłacić przy
xięgach grodzkich i surrogatorskich wdzhya
Wileńskiego obowiązali się у opisali, a in
casum pochibienia którey kolwiek raty w
oddaniu prowiziey, albo w niewyliczeniu
realnej7" summy szesnastu tysięcy pięciuset
złotych, dekreta wszystkie na się otrzyma-
ne approbowali у ехеішсіа mocną na oso-
bach у dobrach swoich czynić pozwolili,
iako rzecz wszystka w tychże zapisach do-
stateczniey iest opisana. Mimo które to
zapisy, nicdbaiąc na obowiązki w nich sci-
sle opisane, nieprzyznawszy assekuracyne-
go swoiego zapisu podług osobliwego listu
na przyznanie summy iako za pierwszemi
tak i poslednicyszemi zapisami obligacyne-
mi niewypłacili, prowiziey punktualnie na
naznaczonych terminach nieoddawali, dc-
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kretom sądu głównego trybunalnego sprze-
ciwili się, one znieważyli, Pinkasowi
niewiernemu żydowi w pomienioney ka-
mienicy Riernówickiey przez urząd mie-
szkającemu, komu inszemu wypłacić kwoty,
aby tym krzywda żałuiącey większa działa
się rozkazali, a zatym za nieoddanie pryn-
cypalney summy, za zapisami winney w
zaręki troiakie, winy infamyi z approbatą
pierwszych dekretów у mocną na osobach
у dobrach ехеішсуа popadli, do wskazania
zatym tego wszystkiego, do utwierdzenia
dekretów sądu głównego trybunalnego z
listami odprawczemi, poiezdżemi у całym
przewodem prawa, do wskazania zarąk za
nieoddanie sum pryncypalnych у za nie-
przyznanie zapisu assekuracynego, o szko-
dy, nakłady у dalsze peny prawne. Do
którey sprawy za przywołaniem przez icne-
rala stron do prawa, od aktorki patron
ieymci, za mocą prawą sobie do tey sprawy
daną, iincć pan Mateusz Broniec---podczaszy
Wileński ku oczewistey rozprawie prawney
stawał, a pozwani niewierni żydzi iako
sami przed nami do prawa niestawali, tak
ani żadney wiadomości .o niestaniu swoim
nam sądowi у stronie swey powodowey
nieuczynili; zatym Avysz rzeczony aktorki
patron podanego obżałowanym niewiernym
żydom przez ienerała Mateusza Zubrzyckie-
go oczcwisto w rence w Wilnie pozwu,
przyznaniem oncgo oczcwistym przed więl-
możnyin imć panem pisarzem ziemskim
"Wileńskim i koła sądów naszych uczynio-
nym, słusznie prawnie dowiodszy у pilność
troyga wołania na tym pozwie napisaną
okazawszy, na.dowód samcy rzeczy produ-
kował у czytał przed nami sądem listy
zapisy niewiernych żydów kahalu Wileń-
skiego, tak dawnieysze w sądzie głównym
trybunalnym przyznane, ieden na złotych
tysiąc pięćset, drugi na piętnaście tysięcy,
iesczc zeszłemu imć panu Skalskiemu—
stolnikowi Czernihowskiemu у samey ieym,
a posledniey także listy, dobrowolne zapisy
°d tychże obżalowanych niewiernych ży-
dów kalialu Wileńskiego żałuiącey dela-
torce, ioden na złotych pięćset, a drugi

na tęż summę, ogułem szesnaście tysięcy
pięćset złotych talarami Intemi, rachuiąc
każdy talar po złotych sześciu, pod datami
w nich wyrażonemi dane, któremi to zapi-
sami, mianowicie zapisem obligacynym у
assekuracynym, na szesnaście tysięcy pięć-
set złotych danym, opisali się niewierni
żydzi pomenione summy żałuiącey iemci
oddać у spełna wyliczyć w roku terazniey-
szym tysiąc siedmsetnym trzecim, w dzień
świętego Jana Krzciciela święta rzymskiego,
przy xięgach grodzkich Wileńskich, niczym
tego terminu у dnia niepochybiaiąc, oraz
у kwotę od summy szesnastu tysięcy pię-
ciuset złotych przez dwie lecie płacić dwu-
ma ratami, nienmiey у przyznać ten zapis
assekuracyiny obowiązali się, a w niedośc
temu uczynieniu wszelkie dobra swoie le-
żące, ruchome, summy pieniężne, handle,
towary, domy, kromy, szkoły, у mogiły
oncrowalj у obciążyli, a nietylko zarękf za
nieoddanie summy wszystkiego ieneraliter
siedemnastu tysięcy talerowey monety, у
za niepryznanie zapisu założyli, ale też de-
kreta dawneysze у za niemi ехекисіс,
listy podawcze approbowali, ibrtiter one
exequować, iterum żydów do więzienia
brać у wszelkim innym sposobem nale-
żytości swoiey windikować pozwolili, z kto -
rych to zapisów dalsze scislcysze yadia
przeczytawszy у przełożywszy a dość nie-
uczynienia tęmiż samemi nie oswobo-
dzonemi zapisami у czynionemi na ter-
minach pilnościami z xiąg surrogator-
skich Wileńskich authentice pod datami
w nich wyrażonemi wyictemi, dowiodszy,
niemniey też dekreta dawnieysze sądu głów-
nego trybunalnego, mianowicie posledniey
roku tysiąc siedmsetnego pierwszego, msca
Juni siednmastego dnia, z Avskazaniem nie-
wiernych żydów Wileńskich na infamią, na
garlo у na łapanie z prysądzenicm summy
dziewięciudziesiąt idnego (ysiąca pięciuset
dwudziestu pięciu złotych polskich, cum
forti executionc ferowany, prezentowawszy,
obżalowanych niewiernych żydów, ponie-
waż niestawaią, iako prawu nieposłusznych
w roku zawitym na upad w rzeczy wzda-



— 308 —

nia; a zatym dekretów dawnieyszych wszyt-
ldcli wespół z zapisami utwerdzenia, sum-
my prez odżałowanych winney ostałey we-
spół z troiakiemi zarękami, nakładami,
prawnemi z pierwszym wskazem w dekre-
tach wyrażonym sta trzydziestu tysięcy zło-
tych polskich na obżalowanych niewiernych
żydach Wileńskich, szkole i mogiłach onych
Wileńskich, handlach, towarach, kamie-
nicach, kromach, summach pieniężnych,
z wolnym szkoły у mogił pieczętowaniem,
domoAv, kamienic, kromów, zaiezdżaniem
towarów wszelkich na gościńcach, targach,
iarmarkach, komorach у przykomorkach,
w miastach, miasteczkach, aresztowaniem,
samych osób żydowskich, żony, dzieci
do więzienia braniem у aż do dość uczy-
nienia trzymaniem, a samych niewiernych
żydów według obowiązków w zapisach wy-
rażonych у według- pierwsych dekretów
sądu głównego trybunalnego za sprzeciwien-
stwa onym na infamią, na garło i na łapa-
nie wskazania у dla publikowania tey in-
famiyi ienerała przydania, żyd Pinkas aby
prowizią żałuiącey aktorce oddawał, waro-
wania, dla uczynienia skuteczney, mocney
у nieodwłóczney za summę wysz wjrmie-
nioną na szkole, mogiłach у wszelkich do-
brach у osobach, nieoglądaiąc się na żadne
ni odkogo bronienia, ceduły, gleyta, rescrip-
ta, listy żelazne у inne quocunque titulo
obrony, podług zapisów у dekretów exe-
kuciey do urzędów ziemskich, grodzkich
albo suiTOgatorskich woiewodzwa Wileń-
skiego у innych wszelkich tych wdztw у
powiatów pod któremi maiętności у dobra
obżałowanych okażą się у same osoby, posćig-
nione у złapane być mogą, a którego sobie
strona do tey ехесисуі użyć zechce, z nałoże-
niem na urząd w nieczynieniu ехекіісуі moc-
ney, pen w prawie coaequationis opisanych,
odesłania u nas sądu prosił у domawiał się.
A tak my sąd w tey sprawie ieymc pani
Zofii Dzierzkowny Skalskiey—stolnikowey
Czernichowskiey bacząc to, iż obżałowani
niewierni żydzi: Wulf Iarochimowicz, Na-
chim Moyżeszowicz, Moyżesż Pinczuk, Moy-
żesz Izakowicz, Uriasz Dawidowicz, Pinkas

Abramowicz, l)awid Moyzeszowicz, Samuel
Lewkowicz, Łazarz Aronowicz, Hirśz Aro-
nowicz, Abraham Jakubowicz,Hirsz Abraha-
mowicz, Jzak Noachowicz—starsi kahału
Wileńskiego, będąc o rzecz wyszmianowaną
przed nasz sąd zapozwaneini, za pokilkakrot-
nym z nakazu naszego ieneralskim przy-
woływaniem, iako sami przed nami do
prawa niestawali, tak ani żadney wiado-
mości o niestaniu swoim nam sądowi у
stronie powodowey nieuczynili; przeto onych
iako prawu nieposłusznych w roku zawi-
tym na upad rzeczy wzdaiemy, a zatym
zapisy wszystkie od niewiernych żydów ka-
hału Wileńskiego ieymó pani Skalskiey—
stolnikowey Czernihowskiey, dane, z listem
na pz3rznanie, wespół z dekretami sądu
głównego trybunalnego dawniey otrzyma-
nemi, z infamiami, condemnatami, listami
odprawczemi, poiezdżemi, podawczemi у
całym generaliter przewodem prawa у do-
kumentami in rem aktorki służącemi, in
toto utwierdzamy у approbuiemy. Za naru-
szenie zapisóAV w niewypłaceniu winney
aktorce summy siedmnascie tysięcy złotych
talerowey monety у w niepiyznaniu onych
zaręki, z szkodami, expensami prawnomi,
z pierszym wskazem w dekretach^ sądu
głównego trybunalnego, mianowicie w
poslednieyszym, roku tysiąc siedemsetnym
pierwszym, msca Iuiryi siedmnastego dnia
ferowanym wyrażonej, z wpisnym у pa-
miętnym nam sądowi danym, wszystkiego
in uniyersum sto trzjrdziescie tysięcy złotych
polskich na niewiernych ż}rdach kahału
Wileńskiego, na szkole i mogiłach ich na
kamienicach, domach, kromach, handlach,
towarach, arendach, spławach, generaliter
na wszelkich dobrach leżących, ruchomych,
summach pieniężirych gdzie у u kogokol-
wiek będących, a samych niewiernych ży-
dów Wileńskich, za naruszenie zapisów y
niedość onym. uczynienie także za sprzeci-
wienstwo dekretom sądu głównego trybu-
nalnego, na infamią, na garło у na łapanie
wskazuiemy do publikacyi ienerała sądo-
wego przydaiemy: połowę kamienicy ży-
dowskiey, Kiernowickey nazwaney у т о -
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giły żydowskie in vim summy aktorce na-
leżącey w possesią у dispozycią teyże ża-
łuiącey przysądzamy у aby żyd Pinkas
czynsz' należyty teyże aktorce wypłacał na-
kazuiemy; dla uczynienia zaś skuteczney,
mocney, у nieodwłóczney, nieoglądaiąc się
na żadne ni odkogo bronienia, ceduły,
gleyta у inne quocunque tilulo obrony, na
osobach у dobrach, na szkole, kamienicach,
mogiłach żydowskich ехеішсіеу, na po-
danie onych w dzierżenie ieymć pani Skal-
skiey — stolnikowey Czernihowskiey, do
dość in toto uczynenia, do urzędów ziem-
skiego albo grodiskiego lub surrogator-
skiego Wileńskich у innych wszelkich
tych woiewództw у pawiatów pod któremi
niewierni żydzi Wileńscy pokażąsię у do-
bra ich naydowaó się będą. założywszy na
nieposłuszny temu dekretowi naszemu uząd
paeny w prawie coaequationis opisane od-
syłamy. Nakoniec stosuiąc się do zapi-
su niewiernych żydów Wileńskich у daw-
neyszych dekretów in vim teyże aktorki
należytości, szkoły, kromy, mogiły, obeymo-
wrać, pieczętować., żydów samych osoby
do więzienia zamkowego albo prywatnego
brać у do oddania summy trzymać, towary
у dobra aresztować у dalszym sposobem
w zapisach samychże żydów opisanym na-
leżytości swoey windikować у do ехеки-
ciey ten у dawnieyszc dekreta porządkiem
prawnym przywodzić ieymć pani Skal-
skiey—stolnikowey Czernihowskioy, pozwa-
lamy. A gdy dzień dziesiąty msca Septom-
ra anni praesentis przypadł, tedy ienerał
Piotr Zynza, dość czyniąc prawu pospoli-
temu у dekretowi naszemu, niewiernych ży-
dów: Wulfa Jarochimowicza, Nachima Moy-
żeszowicza, Moyzesza Pinczuka, Moyżesza
Izakowicza, Uriasza Dawidowicza, Pinka-
sa Abramowicza, Dawida Moyżeszowicza,
Samuela Lewkowicza, Łazara Aronowicza,
Hirsza Aronowicza, Abrama Jakubowicza,
Hirsza Abramowicza, Jzaka Noachowi-
cza—starszych kahału Wileńskiego w izbie
sąclowcy et in loro publico ogłosił, obwo-
*a* У relacią publikaciey swey, a loco
publicationis rediens, judicialiter zeznał.

Króra sprawa iest do xiąg głównych tryb.
zapisana.

Пзъ книги Главкаго Лнтовск. Трибунала Л» 333, за
1703 годъ л. 1153.

Ж 176—1703 г. Ноября 7.
Трибунальний декретъ, присуждающій вс хъ
евреевъ, княжества Жмудскаго къ инфаміи,
смертной казни и уплат Константину Воль-

скому долгу и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego trzeciego,
msca Noweinbra siódmego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w. x. L. z woiewództw, ziem у po-
wiatów, na rok teraznieyszy wysz na dacie
pisany obranemi, gdy z porządku regestro-
wego ku sądzeniu przypadła sprawa imć
pana Jana Konstantego Wolskiego— woy-
skiego Wileńskiego z niewiernymi Giecem
Jakubem Salomonowiczem,—rabinem Kiey-
danskim. Lewkiem Helowiczem, Józefem
Jakubowiczem, Chacelem Meierowiczem,
Izraelem Irszowiczem, JMoyżeszem Dawi-
dowiczem, Moyżeszem J enaszowiczem, Moy-
żeszem Meierowiczem, у wszytkiemi ży-
dami starszemi synagogi Kieydanskiey, Ro-
sienskiey, Kiełmienskiey, No^yomieskiey,
Płungianskiey у całego xięstwa Żmuydzkie-
go żydami, za pozwem mieniąc o to: iż gdy
im pan Jan Kozakowski—sędzia grodzki
powiatu Kowieńskiego, ехтипеге officii sui
w roku teraznieyszym tysiąc siedemsetnym
trzecim msca Juli piątego dnia, za dekre-
tem sądu głównego trybunalnego w No-
wogródku, w roku tysiąc siedmsetnym wto-
rym, msca Januaryi dwudziestego trzeciego
dnia ferowanym, z aktoratu żałuiącego na
obżałowanych niewiernych żydach otrzy-
manym, za wskaż summy w pomienionym
dekrecie wyrażoney szeleżney monety ośm
tysięcy szećset dziesięć złotych, a talarami
ośm tysięcy talarów, iako to szyrzey w
tym dekrecie iest wyrażono, na niewier-
nych obżałowanych żydach, szkołach, у
wszelkich dobrach obżałowanych leżących,
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ruchomych, summach, pienienżnych gdzie
у u kogokolwiek będących, kamienicach,
kromach, domach, handlach, towarach, spła-
wach wodnych у lądem prowadzących
wskazaną, po podanym obwiesczeniu ordi-
liaria iuris via, praemissa innotescentia, w
niedziel cztery na odprawę do kahału Kiey-
danskiego z ienerałami у stroną szlachtą
ziechał, obżałowani żydzi iawnie contrave-
niendo pomienionemu dekretowi, przywo-
dząc żałuiącego do dalszych szkód, nakła-
dów odprawy czynić bronili у nie postąpili,
zaczyni w dalsze paeny prawne, powtórną
infamią popadli, do wskazania tedy fortem
executionem mota nobilitate, do nagrodze-
nia wszytkich szkód, nakładów prawnych,
przedtym, у teraz łożonych, aktor obżało-
wanych zapozwał. Na terminie tedy у
dniu ninieyszym, wysz na dacie pisanym,
to iest siódmym Nowembra, za przywoła-
niem przez ienerała stron do prawa od
aktora umocowany imc, za mocą prawnie
sobie do tcy sprawy daną, imc pan Ale-
xander Hordzieiewski oczewisto stawał, a
pozwani niewierni żydzi nie stawali у żad-
noy wiadomości o niestaniu swoim nam
sądowi у stronie SAvey przeciwney nie uczy-
nili; zatym wysz rzeczony aktora patron
podanego oczewisto w ręce przez ienerała
Piotra Zynzę wszytkim niewiernym żydom
na tenczas w Kieydanach będącym, z szkoły
wychodzącym pozwu, zeznaniem onego u
xiąg surrogatorskieh Wileńskich uczynionym,
słusznie, prawnie dowiodszy, troie wołanie
pilności strony swey na tym pozwie napisane
okazawszy, żałobę, oraz o rzecz naratiwie
wyrażoną przełożywszy, a dowodząc sprze-
ciwienstwa powtórnego od niewiernych ży-
dów w niedopuszczeniu odprawy za summę
w dekretach wyrażoną udziałać produko-
wał у czytał dekret sądu głównego trybu-
nalnego w Nowogródku, w roku tysiąc sic-
demsetnym wtórym, msca Januaryi dwu-
dziestego trzeciego dnia przez żałuiącego
na obżałowanyeh niewiernych żydach wysz
mienionych, z wskazem summy dziewiętna-
sta tysięcy dwuchset dziewięeiudzicsiąt pię-
ciu złotych, na szkołach, domach, handlach,

wodą i lądem prowadzących, wzdaniem
na powtórną infamią otrzymany, ia*ko to
dostateczniey wszytka rzecz w pierwszym
у w tym dekrecie wyrażona iest, przytym
list poieżdzy od imć pana Jana Kosakow-
skiego—sędziego grodzkiego powiatu Ko-
wieńskiego, w roku tysiąc siedmsetnym
trzecim, msca Julii piątego dnia aktorowi
wydany, którym sprzeciwięstwa powtórne-
go przez żydów w niedopużczeniu czynić
ехеішіу dowiodszy, wzdania pozwanych nie-
wiernych żydów iako prawu у dekretom
sądów głównych trybimalnych nieposłusz-
nych w roku zawitym na upad w samey
rzeczy, a zatym dekretów wszytkich, w
tey sprawie przez dclatora otrzymanych,
ze wzystką rzeczą w nich wyrażoną
wskazem, infamiami, z listami poiezdżymi
у wszytkim procederem prawnym w tey
sprawie zaszłym utwierdzenia у przy mocy
zachowania; przytym za iawne widome
powtórne sprzeciwienie się, w nieppstąpie-
nie odprawy czynić imć panu sędziemu za
wskaż summy dziewiętnastu tysięcy dwuch-
set dziewięciudziesiąt pięciu złt. poi. mie-
nionym dekretem wskazany, tudziesz za
przywiedzenie do szkód, nakładów, po dwa-
Itroć sprowadzaiąc urzędy na odprawę przy
wysz mienioney summie trzech tysięcy złt.
poi. na pozwanych niewiernych żydach
starszych у prywatnych kahału у synagogi
Kieydanskiey, Eosienskey, Kiełmienskiey,
у Ńo\vomieskic3r, Płungianskiey у całego
xięztwa Żmuydzkiego, szkołach żydowskich,
kamienicach, domach, kromach, towarach,
wodą i lądem prowadzących, z wolnym
onych aresztowaniem у grabieniem, przej-
mowaniem w miastach, miasteczkach, tar-
gach, iarmarkach, przy komorach głównych
lub przykomorkach, a, samych niewier-
nych żydów Gieca Jakuba Salomonowicza
rabina Kieydańskiego, Lewka Hełowicza,
Józefa Jakubowicza, Chacela Meierowicza,
Izraela Jrszcwicza, Moyżesza Dawidowjcza,
Moyżesza Ienaszowicza, Moyżesza Meicro-
wiĉ za, у wszytkich starszych у prywatnych
żydów przy wysz mienionych szkołach, ka-
hałach у całym xięst\vie Żmuydzkhn mie-
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szkaiących, iako podwakrotnych infamisów
na trzecią infamią, na garło у na łapanie
onycli żaluiiicemu aktorowi wskazania у
dla publikowania tey trzeciey infamiy ie-
nerała sądów naszych pilnuiącego przyda-
nia, wywołać у proclamować nakazania, a
za summę tak. powtórnym dekretem dzie-
więtnaście tysięcy dwieście dziewiędziesiąt
pięć złotych wskazaną, iako у teraz novi-
ter za errogowane koszty trzech tysięcy
złotych dla odprawy per fortem executio-
nem, mota nobilitate, na dobrach obżałowa-
nych niewiernych żydów, leżącyh, rucho-
mych, summach, pieniężnych, gdzie у uko-
gokolwiek będących, szkołach, kamienicah,
domach, domkach, (ironiach, towarach lą-
dem i wodą prowadzących, arendach, z
wolnym onych zabieraniem, aresztowaniem,
taksowaniem, póki we wszytkim wybra-
niu summy dość się stanie, a samych
osób do prywatnego więzienia braniem,
nie oglądaiąc się na żadne nie odkogo oso-
bliwie od ichmć panów dzierżawców bro-
nienie, ceduły, gleyta, reskrypta, listy że-
lazne, upominalne, serwitoraty do ichmć pa-
nów chorążych, pułkowników, rotmistrzów,
poruczników powiatowych у urzędów ziem-
skich, grodzkich, lub surrogatorskich wo-
iewodztwa Wileńskiego, powiatów Wilko-
mirskiego, Kowieńskiego, Upickiego xięstwa
Żmnydzkiego у innych tych wdzlw у po-
wiatów, pod któremi dobra у osoby być
się okażą, a którego strona do tcy forti
mami oxccutii z wruszeniem całego woic-
wodztwa lub którego powiatu użyć zechce,
założeniem pacn na nieposłuszne у dość
niechcąco funetii swey urzędy odesłania pro-
sił у domawiał się. A tak my sąd w tey
sprawie imć pana Jana Konstantego z Ku-
sinowa Wolskiego — Wojskiego wdztwa
Wileńskiego, bacząc to, iż niewierni żydzi
Giec Jakub Salomonowicz—rabin Kicydan-
ski, Lewek Helowicz, Jósef Jakubowicz,
Chaceł Mcierowicz, Jzrael Irszewicz, ]Moy-
źesz Dawidowicz, Moyżesz Jenasowicz,
Moyżesz Meierowicz, у wszyscy starsi у
prywatni żydzi kahalów у szkół Jvieydań-
ki Rosienskiey, Kielmienskiey, Nowo-

mieskey, Płungianskiey у w całym xięstwie
Żmuydzkim przy tych kabałach у prywatnie
po arędach, miasteczkach i wsiach mie-
szkaiące, będąc o rzecz wysz w naratiwie
wyrażono zapozwanemi, za pokilkakrotnym
ieneralskim przywoływaniem przed nami do
prawa у odkazu samey rzeczy nie stawali
у żadney wiadomości nam sądowi у stronie
swey przeciwney nic uczynili, przeto my
sąd onych iako prawa nieposłusznych w
roku zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy,
a za tym de kreta sądu głównego trybu-
nalnego w tcy sprawie zaszłe, a mianowi-
cie poslednieyszy w Nowogródku powtórną
infamią w roku tysiąc siedmsetnym wtórym
msca Januaryi dwudziestego trzeciego dnia
przez żałuiącego na obżałowanych otrzyma-
li};, ze wszytldm wskazem, listem po-
iezdżym у zaszłym w tey sprawie wszytkim
procederem utwierdzamy у przy mocy za-
chowuiemy, podług których dekretów,' oso-
bliwie poslednicyszym, summy onemi, oso-
bliwie poslcdncyszym, wskazaney dziewięt-
naście tysięcy dwieście dziewiędziesiąt pięć zł.
poi. za przywiedzenie по ііет do szkód,
nakładów prawnych trzy tysiące zł. poi.,
wszytkiego summo z wpisnym, pamiętnym,
et cum lucris nam sądowi zapłaconych,
dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięć zł.
na pozwanych niewiernych żydach wysz
mienionych starszych у prywatnych, na ka-
bałach у szkołach Kieydanskiey, Eosien-
skiey, Kielmienskiey, Nowomięskiey, Płun-
gianskiey у całego xięstwa Żmuydzkiego
szkołacli żydowskich, na których o to
pierwiey у teraz pozwy pokładano, wskazy
są uczynione у poiazdy odprawowane były,
у na inszych wszelkich maiętnościach у
dobrach leżących, ruchomych, summach
pieniężnych, gdziekolwiek będących, na ka-
mienicach, domach, kromach, towarach
wodą у lądem prowadzących, z wolnym
onych aresztowaniem, grabieniem, by у
nieurzędoAniie w miastach, miasteczkach,
targach, iarmarkach, komorach, przykomor-
kach, gdzie ieno kolwiek у na * którym
mieyscu poscignowszy, złapa\vszy wszył kich,
lub którąkolwiek osobę żydów starszych albo
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prywatnych, pomienionych xstwa Żmuyd-
zkiego kanałów, z iakim kolwiek towarem,
a samych niewiernych żydów—Gieca Ja-
kuba Salomonowicza—rabina Kieydanskie-
go, Lewka Hełowicza, Józefa Jakubowicza,
Ćhace]a Meierowicza, Izraela Irszewicza,
Moyżesza Dawidowicza, Moyżesza Jenaso-
wicza, Moyżesza Meierowicza у wszytkich
starszych у prywatnych żydów przy wysz
mienionych szkołach, kabałach w całym
xięstwic Żmuydzkim mieszkający cl], iako
pouwakrotnych infamisów za sprzeciwien-
stwo dekretom trybunalnym, które się
evidenter z listu poieżdżego pokazało, na
trzecią infamią na garło у łapanie onych
żałuiąccmu aktorowi wskazuiemy. Dla pu-
blikowania tey trzeciey infamii ienerała są-
dów naszych pilnuiąeego przydaiemy, wy-
wołać у proclamować nakazuiemy, a za
summę wysz mienioną pierwszemi у teraz-
nieyszym sądu naszego dekretem wskazaną
dla odprawy mocney, mota nobilitate, na
wysz mienionych kabałach, szkołach za-
pieczętowaniem onych, kamienicach, do-
mach, kromach, towarach wodą у lądem
prowadzącyh, arędach, summach pienięż-
nych gdziekolwiek będących, a w niedo-
statku dóbr na samych osobach, nie ogląda-
iąc się na żadne niodkogo imieniem ichmc
panów dzierżawców, nie przymuiąc ceduł,
ani acceptuiąc gleytów, reskryptów, listów
żelaznych, upominalnych, serwitoratów, bro-
nienia pierwszemi długami, ani posledniey-
szemi, lecz dla udziałania mocney a nie-
odwloczney executii у podania dóbr takich,
które by tę summę wynosić mogły do ichnie
pp. chorążych, rotmistrów, poruczników,
olncialistów powiatowych у urzędów ziem-
skich, grodzkich lub surrogatorskich wdztwa
Wileńskiego, pfu Wiłkomirskicgo, Kowień-
skiego, Upickiego xtwa Żmuydzkiego у in-
nych tych woiewodztw у powiatów pod
klórcmi dobra у osoby być się okażą, a
którego strona do tey lbrti mann nakazaney
executii, z wruszeniem całego wdztwa lub
którego ptu użyć zechce, założywszy paeny
prawne na nieposłuszne у dość czynić nie-
chcąco urzędy odsyłamy; a gdy termin praw-

ny dla publikowania tey infamy przypadł,
tedy ienerał Piotr Zynza, dość czyniąc pra-
wu pospolitemu у dekretowi naszemu, nie-
wiernych żydów Gieca Jakuba Salomono-
wicza—rabina Kieydanskiego, Lewka He-
lowicza, Józefa Jakubowicza, Chacela Me-
ierowicza, Izraela Irszewicza, Moyżesza Da-
widowicza., Moyżesza Jenasowicza, Moy-
żesza Meierowicza,, у wszystkich starszych
у prywatnych żydów przy wysz mienio-
nych szkołach, kabałach, AV całym xięstwie
Żmuydzkim mieszkaiących, iako trzykrot-
nych infamisów na łapanie, na gardło osą-
dzonych w izbie sądowey et in foro publico
ogłosił, obwołał у każdemu do wiadomości,
podał, aby tych żydów iako infamisów u
siebie nie przechowywali, pod paenami w
prawie pospolitym opisanemi, do wia-
domości podawszy, tę swą pueblicatę, a
loco publicationis rediens, iudicialiter ze-
znał. Która, sprawa do xiąg głównych try-
bunalnych zapisana.

Изъ книги Глави. Лит. Трибунала, Л» 339, за 1703 г.,
л. 197.

177.-1704 г. Октября 24
Трибунальній декретъ, присуждающій Стол-
пецкихъ евреевъ Іоакша и Овзера къ ин-
фаміи и уплат Ивану Хобецкому пятнад-
цати тысячъ пятисотъ сорока девяти золот.
польск. за соль и фрахтъ витины, отправле-

ной въ Королевецъ.

Koku tysiąc siedmsetnego czwartego,
mca Oktobra dwudziestego czwartego dnia.

Przed nami sędziami glownemi na try-
bunał w w-m x-ie Lit-m z woiewodzlw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny czwarty obranemi, gdy zj porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawaimć pana Jana zChpbędzy Chobedzkie-
go—czesznikaSędomirskicgo у sameyieymć
pani Krystyny Wolskiey Chobędzkiey, czesz-
nikowey Sędomirskiey z nicwi«rncmi Joa-
kimem Moyżeszowiczem у Owzerem Jo-
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wiewiczem, żydami arędarzami Stołpeckiemi
za pozwem od aktorów wymienionym o to:
co wprzódy niewierny Jokim Moyżeszowiez,
wziowszy wicine pod frakt, to iest pieńki
buntów dwadzieścia siedm pana Butkie-
wicza, siemienia Owzera Jowiewicza у in-
nych, frakt zupełny, w roku przeszłym ty-
siącznym siedmsetnym trzecim przypły-
nowszy do Królewca, w iedną stronę, dwa
tysiące tynfow w Królewcu żałuiącym akto-
rom sub yadio takowcy że summy'wyli-
czyć, cła polskie zastąpić, pieniądze na cła
w Królewcu wydane żałuiącym aktorom
wrócić, nie tylko że takowemu swoienm
niwczym dość nie uczynił zapisowi, ex quo tey
summy nie oddał, osobliwie na tysiąc zło-
tych do szkód aktorów przywiódł. Do tego
ieszcze pożyczywszy u żałuiących soli be-
czek trz3rnaście, za którą należy talerow
pięćdziesiąt у dwa, oncy nie oddał, у w
tym nic uspokoiwszy, lecz co większa ob-
żalowani żydzi Stołpeccy poszedszy z sobą
in condicto, szczycząc się pańską protekcyą,
gdy zaluiącego w roku teraznicyszym ty-
siąc siedmsetnym czwartym, mca Marca
siedmnastego dnia, spichlerze w majętno-
ści Sfołpcach poodbiiano, o co osobliwy iest
uroszczony proceder, tedy obżałowani żydzi
pod ten czas soli łasztow dwadziescie, nic
do nioy należąc, gwałtownym sposobem za-
brali, riolencyą, rabunek у depaktacyą ża-
łuiącym przez to uczynili, do szkód, beczkę
soli i)O cztery talary raclmiąc, na tysiąc
dwieście osmdzicsąt talery bitych przy-
wiedli, у nietylko w tym żałuiącyh nie
aqvictuią, lecz do rożnych mlaiąc się pro-
tekcyi, odpowiedzi у pochwalki na żałuią-
cych czynią, o co wszytką chcąc aktorowie
prawem"czynić, przed nasz sąd intentowali
akcyą. Na terminie, tedy niuicyszyin wy-
żey na dacie wyrażonym, za przywołaniem
ieneralskim stron do prawa od aktorów
patron ichmć, za mocą. prawną sobie do
tey sprawy daną, imć pan Michał Kopeć,
obozny Piński oczewisto do rozprawy praw-
icy -stawał. Л pozwani niewierni żydzi,
jako sami przed nami do prawa nic stawali,
tak ani żadney wiadomości o niesianiu

swoim nam sądowi у stronie swey nieuczy-
nili. Zatym tenże aktorów patron podanego
niewiernym wyżey namienionym żydom
Stołpeckim oczewisto w ręce, tu w
mieście i. kr. Mińsku, przez ienerała
Stanisława Nowickiego pozwu, zeznaniem
onego oczewistym przed wielmożnym imć
panem pisarzem ziemskim Mińskim i koła
sądów naszych uczynionym, słusznie praw-
nie dowiodszy, także pilność troyga woła-
nia strony swey na tym pozwie napisaną
okazawszy у żałobę wyżey wyrażoną prze-
łożywszy, dowodząc samey rzeczy, produko-
wał przed nami sądem list assekuracyiny zapis
od Jokima Moyżeszowicza, na dwa tysiące tyn-
fów, na zastąpienie od wiemy pod frakt wziętey
ceł polskich, nawrócenie pieniędzy na cło w
Królewcu wydanych, roku tysiąc siedemset-
nego trzeciego miesiąca Mai a pierwszego dnia
żałuiącemu aktorowi dany, przytym" prote-
stacyą rationc superius praemissorum do
xiąg urzędowych doniesioną, у per extrac-
tum wydaną przeczytawszy, wzdania po-
zwanych niewiernych żydów, poniewasz do
prawa nie stawaią, iako prawu nieposłusz-
nych vvr roku zawitym na upad w rzeczy,
a zatym listu asseluiraeyinego zapisu od
Jokima Moyżeszowicza aktorom danego,
wyżey produkowanego, we wszytkich punk-
tach i paragrafach nienaruszenie przy mocy
zachowania у utwierdzenia, winney na ony
summy dwucli tysięcy tynfow wydanych
na cła pieniędzy, z szkodami, expcnsami
prawnemi tysiąca tynfow, za nieuczynienic
assekuracyinemu zapisowi na terminie у
mieyscu w nim wyrażonym dosyć, zarąk
w tymże zapisie założonych dwuch tysięcy
tynfow, za trzynaście beczek soli pożyczo-
ney pięciudziesiąt у dwuch talerow bitych,
za łasztow dwadzieścia soli gwałtownym
sposobem wziętey—tysiąca dwuch set ośmiu-
dziesiąt talery bitych, 'gwałtu pospolitego
z wina, poęhwałkową siedmiudziesiąt kop.
litt., z wpisnym у pamiętnym nam "sądowi
należącemi na ppz\vanych niewiernych ży-
dach wysz ])omicnionych у na wszelkich
dobrach onycb, domach, kroinach, haiullacli,
towarach, spławach, arendach, zastawach

•10
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у innych wszelkich leżących, ruchomych,
summach pieniężnych, gdzie kolwiek będą-
cych, z wolnym onych na każdym micyscu
zatrzymaniem, aresztowaniem, samych zaś
niewiernych żydów za yiolencyą, rabunek
у depaktaeyą na infamią żałuiącym akto-
rom wskazania у dla publikowania tey in-
famiey ienerala sądowego przydania, publi-
kować nakazania, a za suinmę wyżey wy-
rażoną dla uczynienia na pomienionych
niewiernych żydów dobrach odprawy do
urzędów ziemskiego lub grodzkiego woie-
wodztwa Mińskiego у innych wszelkich
urzędów tych woiewodztw у powiatów, pod
któremi dobra pozwanych okażą się, z za-
łożeniem na sprzeciwnycli dalszych paen
prawnych,—odesłania u nas, sądu, prosił
у domawiał się. A tak my, sąd, w tey
sprawie imć pana Jana z Chobędzy Cho-
będzkiego— czesznika Sędomirskiego у sa-
mey ieymci, bacząc to, iż niewierni Jokim
Moyżeszowicz у O wżer Jowiewicz, żydzi у
arcndarze Stołj)eccy, będąc o rzecz wyżey
wyrażoną do sądu naszego zapozwani, za
po kilkakrotnym z nakazu naszego iene-
ralskim przywoływaniem przed nami do
prawa nie stawali, przeto onych, iako pra-
wu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdaiemy; a zatym list do-
browolny assekuracyiny zapis od Jokima
Moĵ żeszowicza de data roku tysiąc siedm-
setnego trzeciego, msca Maia pierwszego
dnia na dwa tysiące tynfow, na zastąpie-
nie ceł polskich, na wrócenie pieniędzy
na cła w Królewcu od wiciny pod Trakt
wziętey wydanych, imć panu Chobędzkiemu
dany we wszystkich punktach у paragra-
fach nienaruszenie przy mocy zachowuie-
my у utwierdzamy, winney na ten zapis
summy—dwa tysiące tynfow wydanych na
cła pieniędzy, z szkodami у expensami
prawnemi, tysiąc tynfow, za nieuczynienie
assekuracyinemu zapisowi dosyć dwa ty-
siące tynfów, za trzynaście beczek soli po-
życzoney pięćdziesiąt у dwa talery bitych,
za łasztow dwadzieścia soli, gwałtownym
sposobem wziętey, tysiąc dwieście osmdzie-
siąt talery bitych, gwałtu pospolitego, z

winą pochwałkową, siedmdziesiąt kop lit.
a z wpisnym i pamiętnym, cum*: lucris
nam sądowi danym iu summa piętnaście
tysięcy pięćset cztyrdziesci dziewięć złt у
groszy dziesięć polskich na pozwanych nie-
wiernych żydach, arędarzach Stołpeckich
у na dobrach onych, to iest: domach, kra-
mach, handlach, spławach, arędach, zasta-
wach у innych wszelkich leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych, gdziekol-
wiek będących, z wolnym onych na każ-
dym mieyscu zatrzymaniem, aresztowaniem,
a samych niewiernych Jokima Moyżeszo-
wicza у Owzera Jowicwicza, żydów, arę-
darzow Stołpeckich za wiolencyą, rabunek
у depaktacyą na infamią żałuiącym akto-
rom wskazuiemy, у dla publikowania tey
infamiey ienerała sądowego przydaiemy,
publikować у proklamować nakazuiemy.
A za summę wyżey wyrażoną, od nas są-
du, wskazaną, dla ucz3rnienia na pomienio-
nych obżałowanych osób dobrach skutecz-
ney a nieodwłoczney odprawy, do urzędów
ziemskiego lub grodzkiego woiewodstwa
iMinskiego у innych wszelkich urzędów
tych wodztw у powiatów, pod któremi do-
bra tych żydów okażą się, a którego sobie
z urzędu strona użyć zechce, założywszy
na sprzeciwnycli temu dekretowi naszemu
dalsze poeny prawne odsjiamy. A gdy
dzień dwudziesty siódmy tegoż miesiąca Ok-
tobra aimi praesentis przypadł, tedy Piotr
Zynza—ienerał sądów naszych pilnuiący,
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, niewiernych Jokima Moy-
żeszowicza у Owzera Jowiowicza żydów,
arędarzow Stołpeckich w izbie sądowey et
in foro рЧіЫісо za infamissow publikował у
relacyą publikacyey swey, a loco publica-
tionis rediens, iudicialiter zeznał. Która
sprawa do xiąg trybunału głównego W.
X. Litt iest zapisana.

Пзъ книги Главн. Лит. Трибунала, за годъ 1704 Л» 341
л. 521—527.
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.—1705 г. Поля 17.

Трибунальній декретъ, присуждающій во хъ
евреевъ Валенсией синагоги къ в чному из-
гнанію и инфакіи и къ уплат ксендзу Ми-

хаилу Пузык долгу и пени.

Roku tysiąc sicdmsetnego piątego, msca
Iulij siedmnastego dnia.

Przed nami sędziami głównymi na try-
bunał w w. x. Litewskim z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy ty-
siąc siedmsetny piąty obranymi, gdy z po-
rządku regestrowego ku sądzeniu przypad-
ła sprawa wielmożnego , w Bogu przewie-
lebnego imc xiędza Michała, kniazia z Ko-
zielska Puzyny, kanonika Smoleńskiego,
dziekana Kupiskiego, Ucianskiego у Usz-
polskiego plebana, z niewiernymi żydami
Izraelem Markowiczem, iMarkiem Gicrsza-
nowiczem, Nachimem Moyżeszowiezem, He-
liaszem Moyżeszowiczem, Moyżeszem Abra-
mowiczem, Gabryclcm Moyżeszowiczem,
Moyżeszem Salamonowiczcm, Natanem Sa-
mnelewiczem, Pinkasem Abramowiczem
starszymi kahalii Wileńskiego у całym po-
spólstwem onycłi, za zakazem oczewisto w
ręce podanym" o to, iż niewierni żydzi ca-
łego kanału synagogi Wilenskiey, będąc
pilno potrzebnymi na własne swoie potrze-
by gwałtowne wzięli у pożyczyli u załuią-
cego sunimy in specie talarów tysiąc dwie-
ście dziewiedziesiąt dwa у złotych dwa
szelągami, a te summę listem swoim obli-
gacyinym zapisem na mieyscu у terminie
w nim wyrażonym oddać у wyliczyć de-
klarowawszy у opisawszy się, na poiym
temu za czestokrotną recpuizycyą у dotąd
satisfakcyi іііо uczynili у czynić nic chcą,
przez co w zaręki peny popadli, zatym do
przysądzenia samey iycizny z troiakimi za-
rękami na osobach obżalowanych, na ka-
haJc całym у na pospólstwie, pod posłu-
szeństwo у władzę podpadaiącym, na wszel-
kich dobrach każdego z osobna у ogólnie,
l m Gwarach, handlach, pieniądzach goto-
wych, gdziekolwiek у u kogokolwiek bę-

dących, do wskazania samych wszytkich
na banicyą wieczną у infamią; tudziesz o
szkody, nakłady, winy у репу prawne. Na
terminie tedy niniejszym wysz na dacie
pisanym, -za przywołaniem przez ienerała
stron do prawa, od aktora patron imci, za
mocą prawną sobie do tey sprawy daną,
imć pan Stefan Frąckiewicz—krayczy Upit-
ski oczewisto ku rozprawie prawney sta-
wał, a obżałowani, niewierni żydzi kahału
Wileńskiego, iako sami przed nami sądem
do prawa nic stawali, tak ani żadney wia-
domości o niestaniu swoim nam sądowi у
stronie swey przeciwncy nie uczynili. Zatym
tenże aktora patron podanego żydom Wi-
leńskim przez ienerała Piotra Zynzę ocze-
wisto w recc tu w mieście Wilnie zakazu,
zeznaniem onego oezewistym przed wielm.
imć panem pisarzem ziemskim Wileńskim у
koła sądów naszych uczynionym słusznie
prawnie dowiodszy, na dalszy dowód sa-
mey rzeczy produkował у czytał przed na-
mi sądem list, dobrowolny obligacyiny za-
pis na talarów bitych tysiąc dwieście dzie-
więdziesiąt dwa у na złotych dwa szeląga-
mi, pod datą w nim inserowaną od obżało-
wanycłi niewiernych żydów kahału Wileń-
skiego wielm. imć xiedzu Puzynie—kano-
nikowi Wileńskiemu dany, striefissime opi-
sany, któremu dość nieuczynienia na
terminie у po ominionym terminie tymże
nieoswobodzonym obligacyinym dowiodszy
zapisem, wzdania obżałowanych wszytkich
піедуіеі-пусіі żydów kahału Wileńskiego—
poniewasz do prawa nie stawaią, w roku
zawitym na upad w rzeczy, a zatym sum-
my na list dobrowolny obligacyiny zapis
winno ostałoby, z troiakimi zarękami. tala-
rów bitych piąciu tysięcy sta sześćdzie-
siąt ośmiu, a szeleżną monetą ośmiu zło-
tych polskich, za koszty у expensa praw-
ne, w tey sprawie spendowane, dwuchset
zlt. poi. na obżałł. żydach kahału Wileńskie-
go, na samych osobach, na kamienicach у
(łomach onych w mieście Wilnie będących,
na kromach.. handlach, towarach spławach,
z wolnym onych na każdym mieyscu ogu-
Icm albo poróżnić aresztowaniem, grabie-
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niem у zabieraniem у na innych wszel-
kich maiętnościach у dobrach onych leżą-
cych, ruchomych, summach pieniężirych,
gdzie у u kogokolwiek będących, a samych
wszytkich obżałowanych żydów kahału Wi-
len. starszych у pospólstwa onych według
dobrowolnych w zapisie wyrażonych obo-
wiązków na banicyą wieczną у infamią
wskazania у do publikowania tey banicyi
wieczney i infamij ienerała sądowego przy-
dania, a dla uczynienia za wskazaną sum-
mę na dobrach, osobach у maiętnościach
onych odprawy do urzędów ziemskiego lub
grodzkiego, Wilkomierskiego у Upitskiego
powiatów у innych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów pod któremi dobra
obżałowanych być okażą się, z założeniem
na sprzeciwnych dalszych pen prawnych
odesłania u nas sądu prosił у domawiał
się. A tak my sąd w tey sprawie wielm.
w Bogu przewielebnego imć xiędza Micha-
ła kniazia z Kozielska Puzyny, kanonika
Wilen. dziekana Kupiskiego, Uciańskiego
у Uszpolskiego plebana, bacząc to iż obża-
łowani niewierni żydzi starsi у całe pos-
pólstwo kahału. Wileńskiego, będąc o rzecz
wysz wyrażoną przed nasz sąd zapozwany-
mi, za pokilkakrotnym z nakazu naszego
eineralskim przywoływaniem sami iako
przed nami sądem do prawa nie stawali,
tak ani żadney wiadomości o niestaniu
swoim nam sądowi у stronie swey prze-
ciwney nie uczynili; przeto żydów kahału
Wileńskiego, iako prawu nieposłusznych, w
roku zawitym na upad д rzeczy wzdaie-
my, a zatym według prawa, żałoby у do-
mawiania się strony powodowey patrona
summę kapitalną na list dobrowolny obli-
gacyiny zapis winno ostała, z troiakimiza-
rękami talarową monetą pięć tysięcy sto
.sześćdziesiąt ośm talarów bitych, a szelą-
gami ośm złotych polskich, za koszty у ex-
l)ensa prawne w tey sprawie spendowane
dwieście złotych, a z wpisnym, pamiętnym
cum lucris nam sądowi danym, wszytkiego
summą talarową monetą pięć tysięcy sto
sześćdziesiąt ośm talarów bitych, a szelęż-
ną moneta, dwieście ośmnaście złotych pol-

skich na obżałowanych niewiernych ży-
dach kahału Wileńskiego, na samych oso-
bach, na kamienicach у domach onych w
mieście i. k. mści Wilnie będących, na kra-
mach, handlach, towarach, spławach, z
wolnym onych po drogach, po miastach
portowych, tak w koronie polskiey, w w.
x. Lit, iako у zagranicznych, to iest w
Królewcu, Tylży, itleypedzie, Rydze у na
kożdym mieyscu у tu w Wilnie zabiera-
niem, aresztowaniem у grabieniem, także
na innych dobrach leżących, ruchomych,
summach pieniężnych gdziekolwiek będą-
cych, a samych obżałowanych niewiernych
żydów, mianowicie Izraela Markowicza,
Marka Gierszanowicza, Nachima Moyże-
szowicza. Heliasza Moyżeszowicza, Moyże-
sza Abramowicza, Gabryela Moyżeszowi-
cza, Moyżesza Salomonowicza, Rarona Sa-
muel ewicza, Pinkasa Abramowicza—star-
szych у całe pospólstwo żydów kahału Wi-
leńskiego, według dobrowolnych w zapisie
wyrażonych obowiązków na banicyą wiecz-
ną у infamią wskazuiemy у do publiko-
wania tey banicyi wieczney у infamyi ie-
nerała sądowego przydaiemy, oraz dla uczy-
nienia za wskaż wysz wyrażoney summy
na dobrach, osobach у maiętnościach ob-
żałowanych żydów kahału Wileńskiego od-
prawy do urzędów ziemskiego 'albo grodz-
kiego Wilkomirskiego у Upitskiego powia-
tów у innych wszelkich urzędów'tych wo-
iewodztw у powiatów, pod któremi dobra
obżałowanych okażą się, a którego sobie
strona z urzędu do tey odprawy użyć ze-
chce, założywszy na sprzeciwnych dalsze
peny prawne odsyłamy у temuż wielm. imc
xiędzu Puzynie—kanonikowi Smoleńskiemu
summy swoiey windykować bądź per exe-
cutioncm. należytego urzędu, bądź przez
aresztowanie, grabienie у zatrzymanie osób
у towarów żydowskich tu w mieście Wil-
nie na targach, gościńcach у gdziekolwiek
w mnóstwie lub w osobności będących, na
ostatek samych żydów, yigore obowiązków
zapisowych wszędy na kożdym mieyscu
łapać у do więzienia prywatnego aż do
uczynienia satisfakcyi zabierać pozwalamy.
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A gdy dzień dwudziesty msca Julij anni
praesentis przypadł, ienerał sądów naszych
Piotr Zynza, dość czyniąc prawu pospolite-
mu у dekretowi naszemu, niewiernych ży-
dów Izraela Markowicza, Marka Gierszano-
wicza, Nachima Moyżeszowicza, Heliasza
Moyżeszowicza, Moyżesza Abramowicza,
Gabryela Moyżeszowicza, Moyżesza Salomo-
nowicza, Narona Samuelewicza, Pinkasa
Abramowicza—starszych у całe pospólstwo
żydów kahalu Wileńskiego za banitów wiecz-
nych у infamissów w izbie sądowey et in
foro publico obwołał, publikował у relacyą
publikacyi swey, a loco publicationis rediens,
iudicialiter zeznał, która sprawa do xiąg
głównych trybunalnych iest zapisana.

Изъ книги Глави. Лит. Трибунала, за 1703 годъ,
№ 343 л. 428.

№ 179—1705 г. Ноября 27.

Ноі іиссарское р шеніе по жалоб русскаго
купца Ильи Туфанова изъ Торопца на Ви-
ленскихъ евреевъ, разграбившихъ его това-

ры на Юрборсиой таможн .

Judicium opportunum et criminale fe-
ria sexta ante Dominicam primam adyento
die .yigesima septima mensis Novembris
per no biłem dominum Nicolaum Stroczyn-
ski, prae-consulcm vice-advocatum ac no-
biles dominos scabinos Yilncnses bannilum
cst anno domini millesimo septingentesimo
ąuinto.

Coram nobili iudicio scabinale ііпеп-
si personaliter comparens gcnerosus domi-
nus Joannes Markiewicz, incola Palatina-
tus Yilnensis, nominc suo et pro suo inte-
ressc, ac aliorum ad id negotium interes-
santium, lioc tcmpore turbulento ac peri-
culoso, ne originale decretum Commisso-
riale tisci m. d. Lit. in anno moderno mi-
llesimo septingentesimo ąuinto, die yigesi-

octaya marli ііпас yigore constitutio-
S_ Lublincnsis regni, anni ргохітс prae-
iti et limitalionis subsccutae, inter do-

minum Iłiam Tuffonem, natione Moschum,
negociatorem Turopcensem, serenissimi
principis magni Czara ab ima actorem et
infideles Aaronem patrem et Michaelem
Scribam camerae in oppide Jurborg die-
to existentis Gordonios iudaeos Vilnenses
ab altera partibus citatos, de rc intra con-
tenta latum, aliąuo lato depereat, et sit
transmissibile per yeredarios ad ingrossan-
dum actis praeseiitibus ac per depromptuin
extradi petiit, cuius decreti seąuitur tenor
estąue talis: Boku tysiąc siedmsetnego pią-
tego miesiąca Marca dwudziestego ósmego
dnia. Przed nami kommissarzami, tak z
senatu per constitutionem sejanu blisko
przeszłego Lubelskiego naznaczonemi; iako
ex eąuestri ordine z woiewodztw, ziem у
powiatów na seymikacli relacyinych yigore
eiusdem legis obranemi, a na sądzenie try-
bunału skarbowego wielkiego xicstwa Li-
tewskiego za wydaniem od iaśnie oświeco-
nego хіесіа iego mości pana kanclerza
wielkiego yrielkiego xięstwa Litewskiego,
marszałka króla naszego, uniwersałami, do
Wilna post expirationem limitationis na
dzień iedynasty pi^esentis zgromadzonemi,
gdy z pozwu у porządku regestrowego ku
sądzeniu przypadła sprawa miedzy panem
Illą Tuffanem-Moskalem, kupcem z Torop-
ca, naiaśnieyszego cara iego mości z ied-
ney aktorem, a niewiernemi Aaronem Oj-
cem у Michałem Pisarzem komory Jurbor-
skiey Gordonami żydami Wileńskiemij, w
spólney radzie у namowie z sobą hędące-
mi у innemi żydami, onycli pomocnikami,
dobrze onym wiadomemi у znaiomemi z
drugiey strony, pozwanemi oto: iż gdy ak-
tor w roku przeszłym tysiąc siedmsetnym
trzecim w dzień Świętego Michała święta
rzymskiego, miesiąca Septembra dwudzies-
tego dziewiątego dnia, inaiąc kurty skar-
bowe z różnomi towarami, futrami", kita-
iami z Wilna do Tylży na' kiermasz, żad-
ney złey (iako nikomu nie będąc niwczym
winnym) okazyey, nicspodziewaiąc się, bes-
piecznie icchał, przez straż komory Jurbor-
skiey, gdzie na tcy Jurborskiey straży po-
zwany, nic nierespektuiąe na prawo pospo-
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lite, surowie na takowych występnych ży-
dów opisane, wozy aktora z towarami róż-
nemi у kwitami skarbowemi gwałtownie
odebrawszy, pod Jurbork z pomocnikami
swemi w pole wywiózł у tam, o czwierć
mile od Jurborka, powrozy na wozach no-
żami porozrzynał, gwałtownym sposobem
towary różne, futra у kitaie powyrzucał
na ziemie, z których co chcieli, to rabu-
iąc zapamiętałym raptowym sposobem bra-
li, rabowali у do lasu schowali, z których
wozów trzydzieście buntów kitaiu, wartego
trzech tysięcy piąci u set tynfów, cztcrdzie-
ście sztuk sowitego kitaiu, wartego stu
trzydziestu piąciu talarów bitych у innych
towarów, których przypomnieć natenczas,
iak wiele było, nie można, iednak czasu
prawa regestrem będzie próbowano. Te te-
dy towary zrabowane, gwałtownie zabrane
z tego pola przez rzekę Niemen do Jur-
borka zaprowadzili у prowadząc wzięli po-
taiemnie sześć buntów kitaiu, wartego sze-
ściu set tynfów, dwadzieścia sztuk sowite-
go kitaiu, wartego cztcrechset tynfów, a po-
tym nazaiutrz, postrzegszy się, że zle uczy-
nili, kupca niewinnie za kwitami skarbo-
wemi iadącego rozbili, kwity zabrali, towa-
ry zrabowali, chcąc z takowego niesłuszne-
go postępku swego wykręcić, uczyniwszy
takowy fortelny, certament, za którym iż
ieżeliby aktor medal pozwanemu Michało-
wi Gordonowi, in vim tego zrabowania,
kwitancyi, tedy nietylko reszty towarów zra-
bowanych aktorowi nic wrócić, lecz у sa-
mego aktora zabiwszy w błoto wdeptać,
poprzysięgaiąc przegrażał się. Aktor tedy
widząc takową nieznośną żydowską impe-
titią, rad nie rad, lubo nicwszystkie towa-
ry, z tak wielką szkodą, musiał ze złego
odbieraiąc przyiąć, nieznalaszszy w wozach
toAvarów, futer у różnych materyi, według
regcstru na pięć tysięcy złotych polskich.
Po których powróceniu nie wszylkich to-
warów na dwa tygodnie do Tylży, gdzie
pozwany żyd Gordon przyiechał, tam tedy
wzięty przez partią strony przeciwncy do
więzienia, z którego okupuiąc się, tak nie-
słusznie, bezbożnie udał żal idącego pana

Illę Tuffana-moskala, kupca z Toropca, ac-
tora, iakoby aktor miał bez kwitow: skar-
bowych, potaiemnie przez komorę Jurbor-
ską iechać, za którym takowym udaniem
pieniędzy gotowych siedm tysięcy tynfów,
ze wszytkiemi towarami, wozami, z końmi
sześciorgiem żałuiącenm aktorowi zabrano,
у żadney naymnieyszey rzeczy niewróco-
no. Nie dosyć ieszcze na tym maiąc у sa-
mego mało nierostrzelano, у różnych do
tey zapamiętałości sposobów wynaydywano,
a potym żałuiący postrzegszy u iednego
Gbura w Tylży kuntusz trzyżęglowy nie-
bieski z guzami złocistemi, dwie parze li-
sów grzbietowych, dwie sztuczki kitaiu so-
witego moskiewskiego, cztyry żupany ki-
taiu granatowego, у z tym wszystkim li-
cem tego Gbura mianowanego zaraz wzio-
wszy do zamku Tylżańskiego zaprowadzi-
wszy do więzienia, wtym że zamku Tyl-
żańskim będącego oddał, zkąd żałuiącemu
panu Uli Tuffanowi-moskalowi, kupcowi,
żadney rzeczy naymnieyszey nie wydano,
у tego złoczyńcy z iawnym у dokumental-
nym przez samego żaluiącego wziętego li-
cem niesądzono у żadney pewności żału-
iącemu aktorowi nie uczyniono. W czym
wszystkim, iako się wyżey namieniło, zału-
iący przez pozwanego żyda zrabowanie у
udanie na dwadzieścia ośm tysięcy у trzy-
sta złotych polskich ponosząc szkody, a
chcąc o to u każdego sądu у urzędu pra-
wem czynić у dochodzić, paen kriminal-
nych _ reąuirować, do skassowania tedy po-
mienioney wymożoney kwictacyi, do wska-
zania za depaktacią paen, у do nagrodze-
nia szkód, nakładów ргад пусіі tym poz-
wem eo nomine wyniesionym przed sąd
nasz zapozwał. Na terminie tedy ninicy-
szym, to iest, na dniu ośmnastym Marca
post aditionem parti citatae patronów у za
odkladem naszym tey sprawy do dnia trzy-
dziestego praesentis, za przywołaniem slron
do prawa przez szlachetnego Piotra Zyn-
zę—ienerala iego królewskiey mości у ko-
ła sądów naszych od aktora paen Stani-
sław Paszkicwiez, a od pozwanych pano-
wie Konstanty .Ulcwicz у Hrehory Michał
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Mironowicz, patronowie, za mocą prawną
sobie do tey sprawy daną, oczewisto in
praesentia pryncypałów swoich stawaiąc,
prawnie się z sobą rozsprawowali. Zatym
partis actoreae patron, reassumendo pro-
positionem suam, wniósł, to: że pozwany
Michał Gordon z Coadiutorami swemi te-
merario ausu, gdy pars actorea w roku
przeszłym tysiąc siedmseinym trzecim dnia
dwudziestego dziewiątego Septcmbra, cum
omni praeparamento, w drogę iako-kupiec
z różnemi towarami, futrami, kitaiami, z
dosyć uczynieniem na ciach komorach kwi-
tami, z Wilna do Tylży na kiermasz ie-
cliał, by wszy na komorze Jurborskiey pi-
sarzem nad prawo, gdy sama constitucia
seymu blisko przeszłego Lubelskiego ży-
dom wszystkim in genere interdixit, ma-
iąc onych capita inyindicabilia, któryby
się na komorach strażnikiem lub pisarzem
być ważył, wprzód gdy tyło aktor komorę,
iako zwyczay kupiecki edocet, Jurborską.
uspokoił у tyło ledwie za czwierć milę od
Jurborka odiechal, na dobrowolney dro-
dze, rozbójniczym napadszy sposobem, po-
wrozy na wozach nożami porozrzynał, to-
wary wszystkie z wozy powyrzucał у tam
trzydzieście buntów kitaiu, yaloris trzy ty-
siące pięć set tynfów, czterdzieście _ sztuk
sowitego kitaiu, yaloris sto trzydzieście pięć
talarów bitych у innych różnych towarów,
których prac nimio condolio, у przypom-
nieć niomogł, pozabierawszy, instantanca
rzeką Niemnem do Jurborka zaprowadził,
•a tam iadąc illicito fraudulcnto modo z
•tych towarów zabranych sześć buntów ki-
taiu yaloris sześć set tymfów, у dwadzieścia
sztuk sowitego kitaiu, yaloris czlyrysta tym-
fów, wzięli у poslrzegszy się, że in yanum
nicposzedł by takowy uczynek, nazaiutrz
zaraz adinyeniendo peryersos modos,
inąuantum nie dasz nam kwielacyi z tego ra-
bowania у reszty towaru nie wróciemy у
ciebie zabiiemy. Nolcns yolens żałuiący,
ile w cudze wiachawszy państwo, lubo w
wzach na pięć tysięcy niedoliczywszy się
<owarów, quictował et post praestitam qu-
ictationem do Tylży odiechal, у za uda-

niem pozwanego w niedziel dwie, iakoby
żałuiący bez kwitów komorę Jurborską
przeiecliał, a parte adwersa, że siedmią
tysięcy złotych polskich gotowych pienię-
dzy z różnemi towarami, z wozami, ze sied-
miorgiem koni żahiiąeego zabrano, z za-
branych rzeczy żałuiącemu nic niewróco-
no, ieszcze у samego mało nierozstrzelano.
Zatym aktora patronowie żałobę przeczyta-
wszy у dobrze oną przed nami sądem, ia-
ko słuszną roztrząsnowszy, aktorowi na tym
wsz3rstkim zabraniu zrabowaniu samosiódm
do przysięgi zabierali, a po przysiędze za-
branych towarów wrócenia, szkód у un-
kosztów prawnych nagzodzonia pozwanych
podług prawa statutowego pokarania do-
mawiali się. E conyerso stanowszy od po-
zwanych panowie Konstanty lllewicz у Hre-
hory Michał Mironowiez—patronowie hoc
deduxerunt, że Aaron Gordon ociec nie-
słusznie у niewinnie iest w tcy żałobie in-
cludowany, bo podicnezas iako żadnego
niemaiący interesu w Jurborku niebyl, ty-
ło iako bawiący się medyciną у w pode-
szłym wieku swoim będąc, w Wilnie w do-
mu swoim mieszkał; a co zaś strony syna
у z drugiemi wyżey specifikowanemi, ten
iako natenczas na cle tamecznym będąc
substitutem, więcey nic nadto niebrał, ty-
ło sztuczkę szczegulnie iedną kitaiu у błam
futra popieliczego у to za dobrowolnym z
diskrecyi samey daniem, na tym że wię-
cey nic niebrali ni przed kim nieudawaji
у nie z namowy onych pana Illę Tuffana czy
w Tylży czyli za Tylożą, rozbito, o onych
pieniędzach, wozach, koniach, które sobie
mieni z naprawy żydów zabrane, nie wie-
dzieli у niewiedzą, tyło szczegulną w nie-
winności pomówną sprzyobleczeni sukien-
kę у we wszystkim obwinieniu nie są win-
nemi, do przysięgi zabierali, a po przysię-
dze wolnych od obwinienia wszystkich et
liberes pronuntiari ab hac aclione et ulte-
riori impetitione u nas sądu prosili. Nato
replikuia.c actoreae partis patronus tego
dowodził, że co ipso iuż są winnemi, po-
niewasz się patroni partis citatae dobrowol-
nie znaia, do wziętey sztuczki kiłaiu у bla-
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ma futra, ergo aktorowi memu samosiódm
na tych wszystkich szkodach, zabranych
towarach merę z instictu Michała Gordona
у iego pomocników zabieram do przysięgi.
Powtóre partis citatae paironus, post obiec-
tas pro et contra rationes przysięgi niedo-
puszczenia stronom obudwóm, lecz wprzód
na inąuisitią odesłania, dla lepszego obia-
śnienia sprawy potrzebował. Lecz e con-
verso patroni partis citatae, dowodząc in-
ąuisifii ex solą iustitia, bronić by niepo-
trzeba propter meliorem informationem są-
du, ale poniewasz ten rabunek stał się in-
cognito, tyło cum complicibus pozwanego,
któż tam inąuisitorów obiaśni lepszą wia-
domości;], a żyd na żyda świadczyć nie
będzie; tedy poniewasz tyło dla zwłoki
świętey sprawiedliwości to się tu funduie
przez patronów partis citatae, inąuisitia
oney niedopuszczenia tyło naszemu aktoro-
wi, iako widomie iawnie przez pozwanych
zrabowanemu przysięgi nakazania u nas
sądu prosili у domawiali się.—A tak my
sąd trybunału skarbowego wielkiego xię-
stwa Litewskiego w tey sprawie pana Iłli
Tuffana moskala kupca z Toropca a nie-
wiernymi Aaronem у synem onego Micha-
łem Gordonami-żydami, miasta Wileńskie-
go у innemi żydami, pomocnikami onych,
ex seriis ambarum partium controversiis
przed nami sądem produkowanych, dobrze
wyrozumiawszy: poniewasz się żydzi przez
patronów swoich znali do niektórych rze-
czy moskiewskich, przeto my sąd bliszsze-
go pana Ule Tuffana-moskala kupca, na
szkodach onego podług żałoby samosiód-
mego z ludźmi iednak takowemi, których
sobie strona pozwana obierze, uzimwamy
na tym: iako tę wszystką w żałobie swey
mianowaną szkodę у przed nami sądem j
przez patronów swoicli proponowaną w za-
braniu," w zrabowaniu siebie więcey ni
przez kogo inszego, tyło przez niewiernego
Michała Gordona у pomocników onego у
przez własną onego naprawę na dwadzieś-
cia ośm tysięcy trzysta złotych polskich
poniósł, która względem limituiąeych się
sądów trybunału skarbowego wielkiego xio-

stwa Litewskiego, aby na sądach surroga-
torskich Wileńskich na naypierwszyeh wy-
konał naznaczamy. A po wykonaney przy-
siędze szkody w żałobie mianowane panu
Uli Tuffanowi-moskalowi, kupcowi z Turop-
ca, żydzi pozwani wszystkie instantanee za-
płacić maią, nakazuiemy mocą ninieyszego
dekretu naszego. Pisań w Wilnie, ut su-
pra: apud quod decretum commissoriale fi-
sci m. d. Lit. circa sigillum iłlusirissimi
ac excelontissimi ducis Badiyilii—Cancel-
larrii m. d. Lit. subscriptiones tales: Mi-
chał Kazimiesz Uszak Kulikowski—Woys-
ki Piński, Pisasz trybunału skarbowego wiel-
kiego xięstwa Litewskiego. Соітехіі Wojr-
dziewicz P. I). Z. Sprawa między Iłłą Tuf-
fanem-moskalem kupcem z Turobca, a nie-
wiernemi Aaronem у Michałem syna one-
go Gordonami. żydami Wileńskiemi у in-
nemi żydami.' Lcgit Giertowicz R. G. P.
V. R. C. D. W. X. L.—Quod ąuidem de-
cretum, modo praemisso oblatum, actis
praesentibus, ąuoniam acta nemini dene-
gantur est ingrossatum et per depromtum
ex usdem praedipto generosp domino ^lar-
kiewicz cum orginali extraditum. Quod est
connotatum.

л.
Изъ книги Гласи. Лит. Трибун. Ла 53Г>5, 1702—1710 г.

180-1708 г. Сентября 26.
Трибунальний декреіъ присуждающій стар-
шинъ Виленской синагоги къ смертной каз-
ни, за недопущенье Регин Мирской взы-

скать съ нихъ сл довавшаго ей долгу.

Roku tysiąc siedmsetnego ósmego msca
Septembra dwudziestego szóstego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lii. z woiewodztw, ziem у
powiatów na rok teraznieyszy tysiąc siedm-
setny ósmy obranemi, a po expirowaney
łimitacyi (Іо Wilna zgromadzonemi; gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu przy-
padła sprawa wielmożnego imć pana Mi-
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chała Jana Mirskiego—skarbnika Brasław-
skiego, sędziego głównego trybunalnego,
tylko względem starszeństwa małżeńskiego
ieym. pani Eeginy Czyżowny Michałowey
Mirskiey—skarbnikowey Brasławskiey, ia-
ko samey aktorki z niewiernemi żydami
starszemi synagogi Wileńskiej: Peysachiem
Moyżeszowiczem, Izaakiem Heliaszewiczem,
Nochimem Moyżeszowiczem, Józefem Mar-
kowiczem, Samuelem Lewkowiczem, Ліоу-
żeszem Izaakowiczem, Zelikiem Iózefowi-
ezem, Samuelem Samuolewiczem, Izaakiem
Marko wiczem, Markiem Gierszonowiczcm,
Abrahamem Samuolewiczem, Dawidem Lit-
manowiezem, Gabryelem Mo}Tżeszowiczcm
у wszytkiemi żydami, całym gminem teyże
synagogi Wilenskicy, za pozwem od akto-
rów Avyniesioiiym, o sprzeciwienstwo de-
kretowi naszemu w roku teraznieyszym
tysiąc siedmsetnym óśmyni, msca Maia
piątego dnia, z aktoratu wielmożnego imć
pana Mirskiego—skarbnika Brasławskiego
у samey ieymei, iako aktorki z obżałowa-
neini żydami starszemi synagogi Wilen-
skiey у całym gminem teyże synagogi tu
w Wilnie ferowanemu w tym, gdy imć pan ;
JNlichał Kalał Szumski—podstoli у podwo-
iewodzy Wileński, będąc od delatorów uży-
tym za summę trzydzieście cztyry tysiące
у sto złotych polskich na wszelkich do-
brach у maiętnościach obżałowanych, to
iest na szkole, mogiłach, na kamienicach,
domach, kromach^ handlach, towarach,
spławach, arędach, zastawach tymże de-
kretem wskazaną, po wydanym od siebie
podług prawa у podanym także przyzna-
nym przez ienerala Mateusza Zubrzyckie-
go obwieszczeniu w niedziel cztyry, to iest
dnia dwudziestego wtórego Jimij do szko-
ły alias bożnicy onych, tu w Wilnie będą-
cey, na odprawę ziachał у podług tegoż
dekretu naszego na pomienionych dobrach
odprawę у ехеІшсуа prawną uczynić chciał,
tedy obżalowani żydzi prawem przekonani,
będąc w banicyach doczesney, wieczney,
także w infamyi zostaiąc, a prawu pospo-
litemu у dekretowi naszemu sprzeciwiaiąc
Щ> pierwiey słownie, a poiym cedule na

piśmie podawszy, ехеішсуі у odprawy czy-
nić mocno bronili у nie postąpili, którą
cedułę imć pan podwoiewodzy Wileński
przyiowszy, tę sprawę ad forum compe-
tens odesłał, zaczyni do utwierdzenia po-
mienionego dekretu naszego ze wszystką
rzeczą у wskazem w nim wyrażonym, we-
spół z doczesną у wieczną banicyami, tak-
że infamią, z poiazdem urzędowym у ca-
łym procederem prawnym od delatorów
do pozwanych uroszczonym, do zapłacenia
summy tym dekretem wskazaney, do na-
kazania mocncy a meodwloeznoy, mota no-
bilitatc, nie oglądając się na żadne bronie-
nia, odprawy, do wskazania samych na ta-
kowcż kondemnaty insuper za contrayen-
cyâ  prawu pospolitemu у dekretowi nasze-
szemu na garło у na łapanie, tudzież o
szkody noyiter poniesione у о winy praw-
ne delatores zapozwali. Na terminie tedy
ninieyszym, wyżej na dacie wyrażonym,
za przywołaniem ieneralskim stron do pra-
wa od aktorów patron ichmw za mocą
prawną sobie do tey sprawy daną imć pan
Michał Kopeć--obozny Piński pczewisto
stawał, a pozwani niewierni żydzi starsi у
cały gmin Synagogi Wilenskiey, iako sami
przed nami do ргал а niestawali. tak у żad-
ney wiadomości o niestawaniu swoim nam
sądowi у stronie swey nieuczynili; zatym
tenże aktorów patron podanego niewier-
nym żydom starszym, przy szkole onych
Wilenskiey będącym, przy zgromadzeniu
tak starszych, iako у całego gminu, ocze-
wisto w ręce przez ienerała Matheusza Jó-
zefa Zubrzyckiego pozwu, zeznaniem onego
oczewistym przed wielmożnym imć panem
pisarzem koła sądów naszych uczynionym
słusznie prawnie dowiodszy, także pilność
troyga wołania strony swey na tym pozwie
napisaną okazawszy у żałobę W}rżey wyra-
zom! przełożywszy, dowodząc samey rze-
czy produkował dekret sądu naszego w ro-
ku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym ós-
mym, msca Maia piątego dnia z aktoratu
delatorów z pozwanemi niewiernemi żyda-
mi synagogi Wilenskiey, z wzdanicm onych
za niestaniem do prawa w roku zawitym

41
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na upad w rzeczy, z wskazem sumy trzy-
dziestu czterech tysięcy у sta złotych pol-
skich na wszelkich obżalowanych żydów
dobrach, obszerniey w tym dekrecie wy-
rażonych, z wzdaniem samych żydów na
banicye doczesną, wieczną, także na infa-
mią, z odesłaniem do urzędów ziemskiego
lub grodzkiego woiewodztwa Wileńskiego
у innych na ехекисуа, z założeniem in
contravenientes, także contra non exequen-
tes oficiales paen prawnych, tu w Wil-
nie ferowany, za którym gdy irnć pan Mi-
chał Rafał Szumski—podstoli у podwoie-
wodzy Wileński, będąc od aktorów użytym
po wydanym у podanym od siebie _ obwie-
szczeniu w roku tymże msca Iunij dwu-
dziestego wtórego dnia do żydowskiey szko-
ły alias bożnicy, w Wilnie będącey, na od-
prawę ziachał, tedy obżałowani żydzi Wi-
leńscy podawszy na piśmie przez szkolni-
ka cedułę,, odprawy czynić bronili у niepo-
stąpili, prawu pospolitemu у dekretowi na-
szemu sprzeciwili się, którego sprzeciwień-
slwa listem poiezdżym, urzędowym, pod da-
tą w nim inserowaną wydanym dowiodszy,
pozwanych niewiernych żydów synagogi Wi-
lenskiey, ponieważ do prawa niestawaią,
iako prawu nieposłusznych w roku zawi-
tym na upad л rzeczy wzdania, a zatym
dekretu naszego w roku teraznieyszym ty-
siąc siedmsetnym ósmym, msca Maia pią-
tego dnia, z aktoratu wielmożnego imć pa-
na lana Mirskiego—skarbnika Brasławskie-
go у samey ieymci iako aktorki, na nie-
wiernych żydach starszych synagogi Wilen-
skiey у całym gminie onych, tu w Wilnie
otrzymanego, ze wszystkim wskazem w nim
wyrażonym, wespół z doczesną у wieczną
banicyami, także z infamią tym dekretem
wskazanemi, z poiazdem urzędowym у ca-
łym procederem prawieni od aktorów do
żydów Wileńskich uroszczoirym, w tcy spra-
wie zaszłym, nienarusznie przy mocy za-
chowania у utwierdzenia, summy w tym
dekrecie wyrażoney trzydziestu czterech ty-
sięcy у sta złotych polskich, przytym za
szkody у expensa prawne, novitcr ponie-
sione, dwuch tysięcy złotych na pozwanych

niewiernych żydach synagogi Wilenskiey,
na bożnicy onych w Wilnie będąećy, na
mogiłach onychże, na wszelkich dobrach у
maiętnościach onych, kamienicach, domach,
kromach, handlach, towarach, spławach,
arędach, zastawach, na innych wszelkich
leżących, ruchomych, sumacb pieniężnych
gdziekolwiek będących, z wolnym bożnice
у kromów pieczętowaniem, samych osób
na kożdym mieyscu poścignowszy, zatrzy-
maniem, aresztowaniem у in aresto ad satis-
factionem, trzymaniem, a samych wszyt-
kich niewiernych żydów starszych synago-
gi Wilenskiey, iako doczesnych у wiecz-
nych banitów, także infamissów za sprze-
ciwienstwo dekretowi naszemu, które evi-
denter z listu poiezdżego urzędowego po-
kazuie się, item na doczesną у wieczną ba-
nicye, także na infamią, przytym na gard-
ło у na łapanie delatorom wskazania у dla
publikowania tych kondemnat ienerała są-
dowego przydania, a iako za sumę wyżey
wjTażoną dla uczynienia na pomienionych
obżałowanych żydów, maiętnościach у do-
brach mocney a nieodwłoczney, nieogląda-
iąc się na żadne bronienie, cedury, gleyta,
rescripta, mota nobilitate, odprawy у na
osobach onych prawney ехекисуі do ias-
nie wielmożnych imc. pana woiewody, do
urzędów ziemskiego lub grodzkiego woie-
wodztwa Wileńskiego у innych wszelkich
urzędów у sądów tych woiewodztw у po-
wiatów, gdzie dobra onych okażą się у oso-
by posćignione być mogą, a których sobie
z urzędu strona użyć zechce, założywszy
na sprzeciwnych у na urząd w niecxcquo-
waniu paeny prawne odesłania. u nas są-
du prosił у domawiał się. A. tak my sąd
w tey sprawie imć pana Michała Jana Mir-
skiego — skarbnika JBrasławskiego, tylko
względem starszeństwa małżeńskiego, a iey-
mci pani Reginy Czyżowny Mirskiey—
skarbnikowey Brasławskiey, iako samcy
aktorki, bacząc to, iż niewierni żydzi star-
si synagogi Wilenskiey Peysach Moyżcszo-
wicz, Izaak Heliaszewicz, Nochim Moyżc-
szowicz, Iózef Markowicz, Samuel Lewko-
wicz, Moyżcsz Izaakowicz, Zelik lózcfo-



wicz, Samuel Samuelewicz, Izaak Marko-
wicz, Marko Gicrszonowicz, Abraham Sa-
muelewicz, Dawid Lilmanowicz, Gabryel
Moyżeszowicz, wszyscy żydzi у cały gmin
teyże synagogi Wilenskiey, będąc o rzecz
Vv'ysz wyrażoną do sądu naszego zapozwa-
nemi, za pokilkakrotnym z nakazu nasze-
go icneralskim przywoływaniem przed na-
mi do prawa niestawałi, przeto onych ia-
ko prawu nieposłusznych w roku zawitym
na upad w rzeczy wzdaiemy, a zatym de-
kret sądu naszego w roku teraznieyszym
tysiąc siedmsetnym ósmym msca Maia pią-
tego dnia z aktoratu wielmożnego imć pa-
na jMichała lana Mirskicgo, skarbnika Bra-
sławskiego у samey ieymci, iako aktorki,
na niewiernych żydach starszych synagogi
Wilenskiey у całym gminie onych tu л
Wilnie otrzymany, ze wszystkim wskazem
w nim wyrażonym, wespół z doczesną у
wieczna, banicyami, także z infamią tym de-
kretem wskazaneini, z poiazdem urzędo-
wym у całym procederem prawnym od ak-
torów do żydów Wileńskich uroszczonym
w teyże sprawie zaszłym, nienarusznie przy
mocy zachowuiemy у utwierdzamy, summy
w tym dekrecie wyrażoney trzydzieście
czlyry tysiące у sto złotych polskich, przy
tym za szkody * у expensa prawne noriter
poniesione dwa tysiące złotych, insumma
trzydzieście sześć tysięcy у sto złotych pol-
skich na pozwanych niewiernych żydach
synagogi Wilcnskicy, na bożnicy onych w
Wilnie będącey, na mogiłach onych że, na
wszelkich dobrach у maiętnośeiach onych,
kamienicach, domach, kromach, handlach,
towarach, spławach, arendach, zastawach,
na innych wszelkich dobrach leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, gdziekol-
wiek będących,, z wolnym bożnic у kro-
mów pieczętowaniem, samych osób na koż-
dym micyscu poścignowszy zatrzymaniem,
aresztowaniem у in aresto ad satislactio-
nem trzymaniem, a samych wszytkich nie-
wiernych żydów, starszych synagogi Wilen-
«kicy,v iako doczesnych у wiecznych bani-
tów, także infamissów za sprzeciwienstwo
dekretowi naszemu, które eridenter z listu

poiezdżego urzędowego pokazuie się item
na doczesną у wieczną banicye, także na
infamią, przytym na garło у na łapanie de-
latorom wskazuiemy у dla publikowania
tych condemnat ienerała sądowego przyda-
iemy, a iako za summę wyżey wyrażoną
dla uczynienia na mienionych obżałowanych
żydów maiętnośeiach у dobrach mocney a
nieodwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne
bronienia, ceduły, głeyta, rescripta, mota
nobilitate, odprawy у na osobach onych
prawney ехекіісу do iasnie wielm. imć pa-
na woiewody, do urzędów ziemskiego lub
grodzkiego woiewodztwa Wileńskiego у in-
nych wszelkich urzędów у sądów tych wo-
iewodztw у powiatów, gdzie dobra onych
okażą się у osoby poścignione być mogą,
a których sobie z urzędów strona użyć ze-
chce, założywszy na sprzeciwnych у na urząd
w cxcquowaniu temu dekretowi nieposłu-
szny dalsze paeny prawne odsyłamy. A gdy
•dzień ósmy insca Oktobra anni praesentis
przypadł, tedy Mathcusz Zubrzycki—iene-
sał sądów naszych pilnuiący, dość czyniąc
prawu pospolitemu у dekretowi naszemu
niewiernych żydów:. Peysacha Moyżcszowi-
cza. Izaaka Heliaszewicza, Nochima Moy-
żeszowicza, Iózefa Markowicza, Samuela
Lewkowiczii, jMoyżesza Izaakowicza, Zelika
Iózefowicza, Samuela Samuelewicza, Izaa-
ka Markowicza, ]\larka Gierszonowicza,
Abraliama Samuelewicza, Dawida Litma-
nowicza; Gabryela Moyżeszowicza, także
wszytkich żydów, cały gmin synagogi Wi-
lenskiey za infamissów obwołał, proklamo-
wał у relacyą publikacy swcy a loco pub-
licationis rediens judicialiler zeznał, która
sprawa do xiąg głównych tryb. w. x. Lit.
iest zapisana.

Пзъ книги Главн. Лит. Тшіб иала Л» 34-1, за 1 О8 г.,
л. 1024.
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Roku tysiąc siedmsetnego ósmego, mca
Oktobra, dwudziestego piątego dnia.

Przed nami sędziami głównymi na try-
bunał w. x. Lit. z woiewodztw, ziem у po-
wiatów na rok teraznieyszy wysz pisany
obranemi, a po limitacyi expirowaney do
Wilna zgromadzonemi, gdy z porządku re-
iestrowego ku sądzeniu przypadła sprawa,
imć pana Adama Pileckiego Urbanowicza—
rotmistrza piechoty trybunału w. x. Lit. z
niewiernemi żydami, starszemi wszystkie-
mi kahałów w woiewodztwach у powia-
tach w. x. Lit. będących — mianowicie
Brzeskiego, Pińskiego, Żmtiydzkiego, Wi-
leńskiego, Mscibowskiego у Nowogrodz-
ki ego у wszystkiemi żydami do tych kaha-
łów należącemi, za zakazem przed nasz sąd
wyniesionym, mieniąc oto: iż obżałowani
niewierni żydzi czynią in coimilsionem pra-
wa pospolitego у constitucyi seymowych, o
pogłównym żydowskich delatach у reten-
tach onych srodze opisanych, nic niedba-
iąc na pozwy w nich wyrażone, maiąc wy-
raźny termin у summę constitucyami na-
znaczoną у wyrażoną na piechotę trybuna-
łu w. x. Lit. do wypłacenia należącą, oney
za częstokrotnym posyłaniem antecessoro-
wi żałuiącego elektora ani samemu za wlew-
kiem ' należącemu aktorowi niechcieli у do-
tąd niechcą wypłacić, у ieszcze posłanych,
popełniaiąc pod sądami głównemi trybu-
nalnemi iawny zbytek, exccs, kryminał
z confundowali, bili, mordowali, w prywat-
nym więzieniu, w szkole trzymali,' nożami
pokłóli, o co osobliwy proceder będzie
uroszczony tymże osobom, po summy dla
odebrania onych ziczdżaiącym, z własnym
ich dóbr ruchomych yiolenter zabieraiąc,

expulsią uczynili у dalszemi odpowiedziami
у pochwałkami infestowali, у tak"" różne
kryminały, іоіепсуе w roku terazniey-
szym tysiącznym siedmsetirym ósmym róż-
nych mscy у dni poczynili у w paeny
prawne popadli; zaczyni wszystkich nie-
wiernych obżałowanych żydów starszych
kahałów pomienionych do personalney com-
parycyey у oraz do wypłacenia summy z
kahałów pomienionycli należących, a na
retentach zostaiących, to iest: z kahału
Brzeskiego dziesięć tysięcy cztyrysta zło-
tych, z kahału Pińskiego siedm tysięcy
złotych, z kahałów xięstwa Żmuydzkiego
sześć tysięcy złotych, z kahału Wileńskie-
go, siedmset ośmdziesiąt złotych, z kahału
Mscibowskiego, cztyry tysiące złotych pol-
skich, z kahału Nowogrodzkiego pięć ty-
sięcy ośmset dwadzieście trzy złotych у do
skuteczney w samey rzeczy iako w spra-
д іе in causa fisci rozprawy у za popełnio-
ne excessa, kriminały, wiolentie, tudziesz
czyniąc na postpositią zwierzchności maie-
statu iego kr. mści, constitucyi seymowych
у prawa pospolitego o niesłuszne ważenie
się czopowe, szelężne, arędowanie ceł, myt
trzymanie, a summ na retentach zaległych
у dotąd wypłacić niechcieli, tedy vigore
wysz pomienionych constitucyi seymowych,
do wskazania banicyi doczesncy wieczney
у infamyi у samych osób do łapania у
dóbr onych confiskowania, z wolnym onych
samych, handlów у towarów gdziekolwiek
za poścignieniem, aresztowaniem у łapa-
niem, szkół w miastach będących, aż poko
satisfactią uczynią, z wolnym pieczętowa-
niem onych po dworach у miastach, ieśli
•by kto onym protekcyi dodawał у ехеішсу
na dobrach onych у na samych osobach
czynić per potentiam niedopuszczał, do ob-
warowania у założenia paen dekretem, o
dalsze szkody у winy prawne tym zakazem
przed nasz sąd intentował actią. Na termi-
nie tedy ninioyszym wysz na dacie pisa-
nym, za przywołaniem przez ionerała stron
do prawa, od żałuiącego aktora patron imsci,
za mocą prawna., sobie do (су sprawy da-
ną у zleconą imć pan lan Ancula—skarb-
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пік Brzeski, oczewisto do -rosprawy praw-
ney stawał, a pozwani niewierni • wysz po-
miemeni żydzi, iako sami przed nami do
prawa nie stawali, tak у żadney wiadomo-
ści o niestaniu swoim nam sądowi у stro-
nie swey przeciwney nieuczynili, zatym
tenże wysz д угайопу aktora patron, poda-
nego obżałowanym niewiernym żydom ocze-
wisto w ręce tu w mieście w Wilnie przez
ienerała i. k. mści pana Sczypinskiego za-
kazu, zeznaniem onego oczewistym przed
wielmożnym imć panem pisarzem trybu-
nalskim w. x. Lit. koła sądów naszych
uczynionym słusznie, prawnie dowiodszy,
oraz żałobę z onego o rzecz wysz wyrażo-
ną przełożywszy, na dowód samey rzeczy
produkuiąc, czytał przed nami sondem re-
tenta żydów, z których nieuczynienia con-
stitucyom seymowym w wypłaceniu pogłów-
nego dość dowodził, po których dokumen-
tów produkowaniu wzdania obżałowanych
niewiernych żjdów, iako prawu nieposłusz-
nych w roku zawitym na upad w rzeczy,
a zatym według prawa у żałoby zakazowey,
reiestrów retentowych, dełatowych, summy
na delatach wysz pomienionyeh kahałacłi,
na retcntach zaległey, a żałuiącemu akto-
год і na chorongiew płacić należącey, wszy-
stkiego summą trzydziestu czterech tysięcy
у trzech złotych polskich, samey iscizny za
różne gwałty, іоіспсуе, odpowiedzi, po-
chwałki, expulsię sowito dwuchset złotych
polskich, za prywatne więzienie ludzi akto-
ra posła podług prawa statutowego nawią-
zki, za szkody tak różne poczynione, iako
też nakłady prawne recenter, w tcy spra-
wie errogwanc, tysiąca złoty cli polskich
na pozwanych wszystkich niewiernych ży-
dach, synagogach onych, dobrach leżących,
ruchomych, sumach, kromach, handlach,
towarach gdzie у u kogokolwiek będących,
iako też у па samych osobach za pości-
gnieniem onych, z wolnym aresztowaniem,
łapaniem, do więzienia braniem, szkół д
miastach będących, aż poko satisfactia uczy-
niona będzie, pieczętowaniem po (Ід огасіі
У Miastach, ieśli by kto pomienionym ży-
dom protekcyi dodawał у ехесіюу па dob-

rach onych у samych osobach д w. x.
Lit. będących ддг protekcyą onych wziow-
szy, czynić per potentiam niedopuszczał,
ochraniał, tedy dekretem д агод апіа у па
Іакод усіі paenam infamiae założenia, a sa-
mych pozwanych у д вгувікісіі піеддчегпусіі
йусіод , do д уя д у-rażonych należących ka-
паіодт, samych starszych przy szkołach ддг

miastach, miasteczkach iego кгоіед БІгіеу
mości senatorskich, dignitarskich, szlachec-
kicli, д д оіед огігід асіі у poдviatach • д . х.
Lit. będących, po dworach у karczmach
mieszkaiących za odpowiedzi, росіідуаікі,
expulsye z dóbr ruchomych poczynione у
za administratwaniem czopoдvego szelężne-
go podług constitucy seymowych o żydach
opisanych, o contrayencyą onym iako in cau-
sa fisci, na banicyą doczesną д іесгпа у
na infamią żałuiącemu аНогод і д Бкагапіа,
д уд оіас у ргокіатод ас nakazania у dla
риЫікод апіа tych banicyi y infami ienera-
ła sądowego przydania, a iako za siunmę
pryncypalną, tak у za szkody dla uczynie-
nia na szkołach у dobrach pozwanych ży-
сібд starszych у gmii^vych, leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, gdzie у u
kogokolwiek będących, handlach, towarach,
а ддг niedostatku onych у па samych oso-
bach у kabałach onych ехесисуі do urzen-
dóдv ziemskich, grodzkich, zamkowych, wo-
ieддтodstдv у род іаШ , pod którcmi dobra,
szkoły onych у same osoby okażą się, a
którego kohyiek sobie strona родджіод а do
tey ехекисуі z urzędu у osób użyć zechce,
z założeniem na sprzecrwnych dalszych
paen piwnych odesłania u nas sądu prosił
у (Іотад іаі się. A tak my sąd д tey spra-
д іе imsci pana Adama Pileckiego Urba-
под ісга—rotmistrza piechoty trybunału д .
x. Lit., bacząc to: iż піед іегпі оЬгаіод апі
żydzi w kabałach, д дvoie^vodztдvacll у po-
wiatach д . x, Lit. będące, mianowicie Brze-
ski, Piński, Zmuydzki, Wileński, МвсіЬоду-
ski у Nowogrodzki у д вгузікіе żydzi do
tych каііаіод należące, będąc o rzecz wysz
wyrażona, przed nasz sa.d гарогд апеті, za
pokilkakrotnym z nakazu naszego ieneral-
skim рггуд оіуд апіет, przed nami do pra-
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wa niestawali, przeto niewiernych obżało-
wanych żydów starszych у wszystkich ży-
dów do tych kahałów należących, у rożno
prywatnie po miasteczkach, arendach, wsiach
mieszkaiących, iako prawu nieposłusznych
w roku zawitym na upad w rzeczy wzdaw-
szy, a zatym według prawa żałoby zakazo-
wey, reiestrów retentowych, delatowych у
domawiania się patrona aktora summy, na
delatach wysz pomienionych kabałach, na
retentach zaległey, a żałuiącemu aktorowi
na chorągiew wypłacić należącey, wszyst-
kiego summo trzydzieście cztyry tysiące у
trzy złotych polskich, sarney iscizny, za róż-
ne gwałty, іоіепсуе, odpowiedzi, pochwał-
ki, expulsie dwieście złotych polskich, za
prywatne więzienie ludzi aktora posłanych
podług prawa statutowego nawiązki у szko-
dy tak różne poczynione, iako też nakłady
prawne, recenter w tey sprawie erogowa-
ne, tysiąc złotych polskich, a z wpisnym у
pamiętnym, cum lucris nam sądowi danym
wszystkiego in summa trzydzieście pięć ty-
sięcy dwieście у trzynaście złotych pol-
skich na pozwanych wszystkich niewier-
nych żydach, synagogach onych, dobrach
leżących, ruchomych, summach, kromach,
kamienicach, domach, arendach, handlach,
towarach, summach pieniężnych, gdzie у u
kogokolwiek będących, iako też у na sa-
mych osobach, za poścignieniem onych,
aresztować, łapać, do więzienia brać, szkol
w miastach, miasteczkach będących, aż po-
ko satisfactia uczyniona będzie, pieczento-
wać pozwalamy, po dworach, miastach,
miasteczkach, iesliby kto pomienionym ży-
dom protekcyi dodawał у ехесисуі, na do-
brach onych у samych osobach w w. x.
Lit. będących w protekcyą onych wziowszy
czynić per potentiam niedopuszczał, ochra-

niał, tedy tym dekretem naszym waruiąc
na takowych prawu przeciwnych paenam
infamiao zakładamy, a samych pozwanych
wszystkich niewiernych żydów od wysz wy-
rażonych należących kahałów, samych star-
szych przy szkołach we wsiach, miastach,
miasteczkach i. kr. mści senatorskich, di-
gnitarskich, szlacheckich, w woiewodztwach

у powiatach w. x. Lit. będących, po dwo-
rach у po karczmach prywatnie mieszka-
iących, za odpowiedz, pochwałki, expulsie,
z dóbr ruchomych poczynione у za admi-
nistratowanie czopowego у szelężnego pod-
ług constitucyi seymowych, o żydach opi-
sanych, o contrayenientią onym, iako in cau-
sa fisci na banicie doczesną wieczną, na
infamia, у łapanie żałuiącemu aktorowi
AYskazuiemy, Ayywołać у proklamować na-
kazuiemy, у dla publikowania tych banicyi
у infamij ienerała sądowego przydaiemy, a
za wskaż summy dla uczynienia na szko-
łach, dobrach pozwanych żydów leżących,
ruchomych, summach pieniężnych, gdzie у
u kogokolwiek będących, handlach, towa-
rach у na samych osobach у kabałach onych
ехесисуі, do urzędów zamkowych grodz-
kich lub ziemskich woiewodztw i powiatów,
potl któremi dobra, szkoły onych у same
osoby okażą się, a któregokolwiek sobie
strona powodowa do tey ехесису z urzędu
у osób użyć zechce, założywszy na sprze-
ciwnych dalszych paen prawnych odsyła-
my. A gdy dzień dwudziesty siódmy tegoż
mca Oktobra anni praesentis dla publiko-
wania tych banicyi у infamyi przypadł, te-
dy ienerał sądów naszych pilnuiący Tho-
masz Iowć dość czyniąc prawu pospolite-
mu, dekretowi naszemu niewiernych obża-
łowanych żydów starszych wszystkich ka-
hałów w woiewodstwach у powiatach w. x.
Litewskiego będących, mianowicie Brzes-
kiego, Pińskiego, Zmuydzkiego, Wileńskie-
go, Mscibowskiego у Nowogrodzkiego у
wszystkich żydów do tych kahałów należą-
cych za infamissów, banitów doczesnych,
wiecznych w izbie sądowey et in loro pu-
blico obwołał, procłamował у relacyą pub-
likacyi swey a loco publicationis rediens iu-
dicialiter zeznał. Która sprawa iest do xiąg
głównych trybunałnych zapisana.

ІІзъ книш Глашіаго Ллтоііск. Трибунала J« іЗ-11, па
1703 годъ, л. !!)!)!.
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К 182.—1709 г. Аир дя.20.
Трибунальний денретъ, присуждающій стар-
шинъ Виленской еврейской синагоги къ из-
гнанію и инфаміи и уплат Михаилу Мицке-

вичу долгу и пени.

Roku tysiąc siedmselnego dziewiątego,
msca Apryla dwudziestego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-ra z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny dziewiąty obranemi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa imsci pana Michała Mickiewicza—
porucznika chorągwie węgierskiey trybu-
nału w. x. Lit. z niewiernemi żydami Mar-
kiem Bernatowiczem, Jzraelem Marko wi-
czem, Iózeiem Markowiczem, Nachimcm
Moyżeszowiczem, A braniem Samuel ewi-
czem, Ionasem Salomonowiczem, bywsze-
mi starszemi całey synagogi Wilenskiey у
teraznieyszemi wszystkiemi żydami starsze-
mi у pospólstwem do tey synagogi przyna-
leżącemi kahału Wileńskiego, za zakazem
podanym, mieniąc o to iż niewierni żydzi
imieniem swoim у całey synagogi "Wilen-
skiey wziowszy у pożyczywszy na list swoy
dobrowolny obligaciyny zapis u w Bogu
wielebney ieymć panny Apollinary Kasz-
telowny—zakonnicy zakonu Franciszka świę-
tego, na Zarzeczu będącego, ieszcze w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ośmym go-
towej' summy tysiąc sto iedynaście złotych
monety srebrney talarowey, 'którey summy
do tych czas za wielokrotnym upomina-
niem się tak samey ieymci pannie Kaszte-
]ownie, iako у teraz imsci panu Mickie-
wiczowi za wlewkiem prawa aktorowi nie-
oddali у quoty od dwóch lat niezapłacili,
przez co w troiakie zaręki у winę doczes-
ney wicczney banicyi у infamyi popadli,
zaczyni do dość uczynienia pomicnionemu
zapisowi, do oddania samey reałney sum-
my z troiakiemi zarękami czterech tysięcy
ezterechset czterdziestu czterech złotych,
do wskazania у przysądzenia oney na

wszystkich dobrach у osobach pozwanych
żydów, kamienicach, handlach, kromach,
towarach, z wolnym wszędy aresztem onycli,
do łapania у więzienia samych, tudziesz o
dalsze paeny, szkody у nakłady prawne.
Do którey sprawy na dniu ninieyszym
wysz na dacie pisanym za przywołaniem
ieneralskim stron do prawa od aktora pa-
tron za mocą prawną, sobie do tey spra-
wy daną imć p. Marcijan Kuncewicz—
horodniczy oszmianski, oczewisto na roz-
prawie prawney stawał, a niewierni żydzi
iako sami przed nami sądem za pokilka-
krotnym ieneralskim przywoływaniem do
prawa niestawali, tak у żadney wiadomoś-
ci nam sądowi у stronie swey powodowey
nieuczynili, zaczyni tenże przerzeczony ak-
tora patron niewiernym żydom całey sy-
nagogi Wilenskiey podanego oczewisto w
ręce przez ienerała i. k. mci Thomasza
Iowcia tu w mieście i. k. mci Wilnie z
szkoły idącym zakazu, przyznaniem onego
oczewistym przed wielm. imć panem pisa-
rzem koła sądów naszych słusznie, praw-
nie dowiodszy у żałobę z onego przeło-
żywszy, na dowód samey rzeczy produko-
wał list, dobrowolny obligacyiny zapis od
niewiernych żydów całey synagogi Wilen-
skiey ieymć pannie Apollinarze Kasztelow-
nie, zakonnicy zakonu Franciszka S-o, na
Zarzeczu w Wilnie będącego dany, a za
wlewkiem żałuiącemu aktorowi służący,
datą w nim inserowaną, z którego wszyst-
kie vadyi у obowiązki przeczytawszy у
onymże nieoswobodzenia у dość nieuczy-
nienia aktorstwa teraz żałuiącego zapisem
wlewkowym dowiodszy, wzdania pozwa-
nych żydów, ponieważ do prawa niestawa-
ią, iako prawu nieposłusznych w roku za-
witym na upad w rzeczy, a zatym wysz
pomienionego obligacyinego zapisu wespół
z wlewkiem iako słusznego у prawnego
ze wszystko rzeczą w nim wyrażoną ut-
wierdzenia у przy mocy zachowania, Vigo-
re którego summy w nim wyrażoney z
troiakiemi zarękami czterech tysięcy czte-
rechset czterdziestu czterech złotych quo-
ty za lat dwie niewyplaconey, niesłusznie



zatrzymaney dwóchset dziesięciu złotych
polskich, przytym za szkody nakłady praw-
ne w tey sprawie errogowane sta sześciu-
dziesiąt złł. poi. na niewiernych żydach
wszystkich całey synagogi Wilenskiey, na
wszelkich ich dobrach, kamienicach, to-
warach, handlach, kromach, z wolnym do-
mów, krom zajechaniem, towarów na go-
ścińcach, targach, iarmarkach, komorach
у przykomorkach grabieniem, aresztowa-
niem у oszacowawszy sprzedaniem, a na
samych osobach, z wolnym onych wszędy
braniem, więzieniem у łapaniem, a samych
wszystkich pomienionych żydów synagogi
Wilenskiey vigore listu obligaciynego zapi-
su na doczesną wieczną banicye у na in-
famią żałuiącemu aktorowi wskazania, wy-
wołać у publikować nakazania у ех інше
podług prawa coaecjuationis za banitów do-
czesnych wiecznych у infamyi ienerała
przydania, a za summę wysz mienioną dla
uczynienia mocney a nieodwłoczney exe-
kucyi do urzędów ziemskich lub grodz-
kich woiewodstwa Wileńskiego у innych
wszelkich tych woiewodzw у powiatów,
pod któremi dobra у osoby obżałowanych
żydów być okażą, a którego sobie strona
do tey sprawy у ехесіісуі użyć zechce, z
założeniem in contravenientes temu dekre-
towi dalszych paen prawnych odesłania u
nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sąd w tey sprawie imsci pana Micha-
ła Mickiewicza—porucznika chorągwie Wę-
gierskiey trybun, w. x. Lit. z niewierne-
mi żydami Markiem Bernatowiczem, Izra-
elem Markowiczem, lózefem Markowiczem,
Nachimem Moyżeszowiczem bywszemi star-
szemi całey synagogi Wilenskiey у teraz-
nieyszemi wszystkiemi starszemi żydami у
pospólstwem do tey synagogi należącemi
kahału A\rilenskiego, bacząc to, iż pozwani
niewierni żydzi za pokilkakrotnym przywo-
ływaniem ieneralskim przed nami sądem
do prawa niestawali, przeto onych iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdaiemy, a zatym wysz
pomieniony_ obligaciyny zapis wespół z
wlewkiem, iako słuszny у prawny ze wszy-

stko rzeczą w nim wyrażoną, utwierdzamy
у przy mocy zachowuiemy; yigore^które-
go summy w nim wyrażoney z troiakiemi
zarękami cztyry tysiące cztyrysta cztyrdzie-
ście cztyry złote ąuoty za lat dwie niewy-
płaconey, niesłusznie zatrzymaney dwieście
dziesięć złł. poi.; przy tym za szkody na-
kłady prawne w tey sprawie errogowane
sto sześćdziesiąt złł. poi., a z wpisnym, pa-
miętnym et cum lucris nam sądowi dane-
mi, wszystkiego summy cztyry tysiące
ośmset dwadzieścia cztyry złote na nie-
wiernych żydach wszystkich całey synago-
gi Wilenskiey, na wszelkich ich dobrach,
kamienicach, towarach, handlach, kromach,
z wolnym ilomów, kromów zaiachaniem,
towarów na gościńcach, targach, iarmar-
kach, komorach, przykomorkach, grabie-
niem, aresztowaniem у oszacowawszy sprze-
daniem у na samych osobach z wolnym
onych wszędy braniem, więzieniem у ła-
paniem, a samych wszystkich pomicnio-
nych żydów synagogi Wilenskiey yigorc
listu obligac3rinego zapisu na doczesną wie-
czną banicyą у na infamią żałuiącemu ak-
torowi wskazuiemy, wywołać у publiko-
kować nakazuiemy у ex nunc podług pra-
wa coaeąuationis za banitów doczesnych
wiecznych у infamissów uznawamy у dla
publikowania tych banicyy, infamy, ienera-
ła sądowego przydajemy, a za summę AVVSZ
mienioną dla uczynienia mocney у nieod-
włoczney na dobrach у osobach niewier-
nych żydów ехекисуі do urzędów ziem-
skich lub grodzkich woiewodstwa Wileń-
skiego у innych wszelkich tych woie-
wodstw у powiatów, pod któremi dobra у
osoby obżałowanych żydów być okażą się,
a którego sobie strona do tey sprawy у
ехекисуі użyć zechce, założywszy na sprze-
ciwnych temu dekretowi dalsze paeny praw-
ne odsyłamy. A gdy dzień dwudziesty wtó-
ry msca Apryla anni praesentis przypadł,
tedy ienerał sądów naszych pilnuiący Tho-
masz Iowć, dość czyniąc prawu pospolite-
mu у dekretowi naszemu, Marka Berna-
towicza, Izraela Markowicza, _ Iózefa Mar-
kowicza, Nocłiima Moyżcszowicza, A brama



S amuelewicza, lonasza Samuelewicza—
bywszyeh starszych całey synagogi Wilen-
s kiey " у teraznieyszych wszytkich star-
szych żydów у pospólstwa do tey synago-
gi naJeżące kahału Wileńskiego za bani-
tów doczesnych, wiecznych у infamissów
w izbie sądowey et in foro publico obwo-
łał, ogłosił у te publikacyą swą, a loco
publicationis rediens, iuditialiter zeznał.
Która sprawa do xiąg glown. trybunału,
w. xię. Litewskiego iest zapisana.

Пзъ книги Главнаго Литовец. Трибунала Л» 345, за
1709 г., л. 73.

К 183.—1709 г. Мая 15.
Трибинальный декретъ, присуждающій стар-
шинъ Лидской еврейской синагоги къ инфа-
гсіи и смертной казни, а также къ уплат

ом Іовцю долгу и пени.

Boku tysiąc siedmsetnego dziewiątego,
mca Maia piętnastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try- j
bnnał w wielkim xieztwie Litewskim, z
woiewodztw, ziem у powiatów, na rok te-
raźniejszy tysiąc siedmsetny dziewiąty obra-
nemi, gdy z porządku regestrowego ku
sądzeniu przypadła' sprawa p. Thomasza
Iowcia, z niewiernemi żydami Izakicm,
lekiem у Mowszą Iakubowiczami, Iakubem
lonasowiczem, Azikiem lekiem Kuszele-
wic'zem,Bubinem Niesenowiezem, Chaimem
Iowzielewiezem—starszemi kałiału Lidzkie-
go sinagogi szkoły żydowskicy, za pozwem
przed sąd nasz wyniesionym, mieniąc o
sprzeciwienstwo dekretowi grodzkiemu
Lidzkiemu w roku tysiącznym siedmsetnym
pierwszym,msca Aprila szóstego dnia, przez
zeszłych z tego świata imśći pana Kazi-
mirza Łazarowicza у małżonkę onego ieymó
panią Leonorę Solomiankę, primi voti Krzy-
sztopliową Iowciową, a powtórnego Łazaro-
wiczową—oyczyma у rodzicielki żaluiącego
delatora", na roczkach aprilowych w Lidzie
z wskazem summy dwóch fysiący у sta j

złotych polskich z aktoratu zwysz mienio-
nych osób, z wzdaniem na infamią na ży-
dach otrzymanego, a żałuiącemu delatoro-
wi successive iako pszyrodzonemu aktoro-
wi ze wszytkiemi dokumentami do tey
sprawy nałeżacemi spadłego, za którym to
wysz pomienionym dekretem, gdy wielm.
imó pan Franciszek Mosiewicz—chorąży у
podstarości sądowy powiatu Lidzkiego, do
dóbr у domów żydów w mieście i. k. mci
Lidzie będących, z władzy urzędu swego,
porządkiem prawnym po podanym przez
ienerała w niedziel czlyry obwieszczeniu
za summę dwa tysiące у sto złotych tym
dekretem wskazaną na odprawę ziezdżał,
tedy niewierni żydzi iawnie prawu pospo-
litemu у dekretowi grodzkiemu Lidzkiemu
sprzeciwiaiąc się, odprawy czynić bronili у
niepostąpili, przez co w paeny prawne у
AV wino powtórney infamy popadli; zaczym
żałuiący dclator, iako aktor у sukcessor
pomienioney summy у wszelkich doku-
mentów, tak o sprzeciwienstwo dekretowi
grodzkiemu Lidzkiemu, iako do utwier-
dzenia wszelkich dokumentów o szkody у
nakłady у paeny prawne na wszelkich
dobrach wysz pomienionych żydów у na
samych osobach z mocną cxecutią, forti
mann, mota nobilitate, chcąc reąuirować
tym pozwem przed sąd nasz zapozwał. Na
terminie tedy ninieyszym za przywołaniem
przez ie.nerala stron do prawa od aktora
patron za mocą ustną prawną u sądu
sobie zleconą, przy bytności samegoż akto-
ra, pan Marcyan Kuncewicz stawał, a po-
zwani żydzi nie stawali у żadney nam są-
dowi у stronie powodowey o niestaimi
swoim nie dali wiadomości, zatym tenże
patron podanego oczewisto w ręce żydom
wysz pomienionym w mieście i. k. m.
Lidzie przez ienerała i. k. m. Michała Iar-
zembowskiego pozwu, zeznaniem onego
oczewisto przed wielm. im. p. pisarzem
trybunału w. x. Lit. kolegą naszym w roku
teraznieyszym tysiąc siedmsetnym dziewią-
tym, msca Aprila trzydziestego dnia uczy-
nionym, słusznie prawnie dowiodszy, troyga.
wołania pilność strony swey na tym pozwie
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napisaną okazawszy, żałobę z niego oraz
wysz mianowaną, a szerzey w tym pozwie
wyrażoną przełożywszy, pokładał dekret
grodzki Lidzki datą wysz mianowaną przez
zeszłego imć. p. Łazarowicza у р. małżon-
kę imści na żydach kahału Lidzkiego ot-
rzymany, a za nim list poiezdzy od wielm.
imć. p. Mosiewicza—chorążego Lidzkiego
wydany, z którego prawu у dekretowi
grodzkiemu Lidzkiemu sprzeeiwienstwa
dowiodszy, ponieważ pozwani niewierni żydzi
przed nami do prawa niestawaią, onych
w roku zawitym na upad w samey rzeczy
wzdawszy, dekretu grodzkiego Lidzkiego
datą wysz mianowaną ferowanego z listem
poiezdzym у wszytkiego procederu pra-
wnego w tey sprawie uroszczonego, iako
słusznie у prawnie sporządzonego, we wszy-
tkich punktach у paragrafach nienarusznie
utwierdzenie у przy mocy zachowania su-
my tym dekretem wskazaney dwóch ty-
siący у sta zł. poi., za szkody w tey spra-
wie noviter łożone złt. trzechset, a z wpi-
snym у pzmiętnym у za lucra dane wszy-
tkiego suinmą dwóch tysiący czterechset
dziesiąciu złt. poi. na obżałowanych wysz
pomienionych żydach, na domach, kro-
mach, kotłach w browarach, towarach,
handlach, z wolnym onych na wszelkich
mieyscach aresztowaniem, także na szkole
ich żydowskiey Lidzkiey, wolnym oney
pieczęntowaniem у na wszelkich onych
dobrach leżących, ruchomych, summach
pieniężnych, gdziekolwiek у u kogo kolwiek
będących, a samych przerzeczonych wysz
pomienionych żydów Lidzkich wszytkich
na powtórną infamią, na gardło у na ła-
panie imć p. Thomaszowi lowciowi wska-
zania, onych że ехішпс podług prawa co-
aeąuationis iurium za infamissów uznania
у dla publikowania tey infamyi ienerała
sądowego przydania proklamować, publi-
kować nakazania у na odprawę tey sumnry
wysz pomienioney na wszelkich wysz po-
mienionych żydów dobrach do urzędów
ziemskiego lub grodzkiego Lidzkich у in-
nych wszelkich tych woiewodztw у powia-
tów, pod któremi się ieno osoby у dobra

ich okażą, a którego sobie strona powodo-
wa do tey ехекисуі użyć zechce, założe-
niem na sprzcciwnych dalszych paen pra-
wnych odesłania u nas zadu prosił у do-
mawiał się. A tak my sąd w tey sprawie
imsći pana Thomasza Iowcia bacząc to, iż
niewierni żydzi: Izaak, Icka у Mowsza Ia-
kubowiczowi, Iakub Ionasowicz, Azik
Ickowicz Kuszelewicz, Rubin Niesonowicz,
Chaim Iowsielewicz—starsi całego kahału
Lidzkiego synagogi szkoły żydowskiey, bę-
dąc przed sąd nasz zapozwanemi, przed na-
mi do prawa niestawali, przeto onych iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdaiemy, dekret grodzki
Lidzki w roku tysiąc siedmsetnym pier-
AYSzym msca Aprila szóstego dnia, przez
zeszłego z tego świata imć p. Kazimie-
rza Łazarowicza у ieymc p. Leonorę So-
łomiankę pierwszego małżeństwa Krzyszto-
fową Iowciową, a powtórnego Łazarewiczo-
wą, oyczĵ ma у matkę żałuiącego z wysz
pomienionemi żydami Lidzkiemi na rocz-
kach Aprylowych w Lidzie ferowany, z
listem poiezdzym, urzęndowym у wszytek
proceder prawny w tey sprawie uroszczo-
ny, iako słusznie sporządzony we wszytkich
punktach у paragrafach nienarusznie przy
mocy zachowuiemy у utwierdzamy, summy
tym dekretem wskazaney dwa tysiące у
sto złotych za szkody w tey sprawie novi-
ter przez aktora łożone, złotych trzysta, a
z wpisnyin, pamiętnym у za lucra nam
dane, wszytkiego summą dwa tysiące czty-
rysta dziesięć złotych polskich na obżało-
wanych wysz pomienioii}rch żydach kaha-
łu, synagogi szkoły żydowskiey Lidzkich
na domach, kromach, kotłach w browa-
rach, towarach, handlach, z wolnym onych
samych na wszelkich mieyscach do wię-
zienia braniem, onych więzieniem, a towa-
rów aresztowaniem, także na szkole żydow-
skiey z wolnym oney pieczętowaniem у na
wszelkich dobrach onych, leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych gdzie kolwiek
у u kogokolwiek będących, a samych
przerzeczonych żydów Izaaka, Icka у Mow-
sza Iakubowiczów,Iakuba lonasowicza, Azi-
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ка, Іска Kuszelewicza, Rubina Niesono-
wicza, Chaima Iowsielewicza—starszych ka-
nału, synagogi, szkoły żydowskiey Lidzkiey,
iako infamissów na powtórną _ infamią, na
gardło у na łapanie aktorowi żałuiącemi
wzkazuiemy, onych ex nunc podług prawa
coaeąuationis iurium za infamissów uznaw-
szy, dla publikowania tey infamy ienerała
przydaiemy, proklamować, publikować na-
kazujemy у na odprawę tey summy wysz
pomienioney nu wszelkich wysz pomienio-
nycli żydów dobrach, do urzędów ziemskie-
go lub grodzkiego Lidzkich у innych wszel-
kich tych woiewodztw у powiatów, pod
któremi się ieno osoby у dobra ich oka-
żą, a którego sobie strona do tey ехеіш-
cyi użyć zechce, założywszy na sprzeciw-
nych у na urząd nieposłusznych dalsze pae-
ny prawne odsyłamy. A gdy dzień siedm-
nasty tegoż msca Mai a, anni praesentis
dla publikowania tey infamy przypadł, tedy
ienerał Michał Iarzembowski, czyniąc dość
prawu pospolitemu у dekretowi naszemu
Izaaka, lek а у Mowszę Iakubowiczów, Ia-
kuba Ionasowicza, Azika, Icka Knszele-
wicza, Eubina Niesienowicza, Chaima Iow-
sielewicza żydów starszych kahahi Lidzkiego
za infamissów w izbie sądowey et in foro
publico obwołał, ogłosił, publikował у tę
publicatią, a loco publicationis rediens, iu-
dicialiter zeznał, która sprawa do xiąg
głównych trybunalnych iest zapisana.

^ ІІзъ книги Глави. Лит. Трибунала, Ла 345, за 170!) г.,

1709 г. Іюня 21.
Трибунальный декретъ, присуждающей Нара-
имовъ Посвольскихъ, Троцкихъ и НОЕОМ Й-
скихъ къ тюремному заключенію и уплат
Викторину Пацевичу восьшеотъ золот. пол.

назначенныхъ на содержаніе войскъ.

Koku tysiąc siedmsetnego dziewiątego,
й « ' а Iunij dwudziestego pierszego dnia.

Przed nami sędziami glównemi na try-
bunał w w. x. Litewskim z woiewodztw,

ziem у powiatów na rok teraznieyszy ty-
siąc siedmsetny dziewiąty obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu przypad-
ła sprawa imć pana Jana Wiktoryna Pace-
wicza—krayczego Upitskiego, z niewierny-
mi Abrahamem Moszkiewiczem—woytem,
Abrahamem Malinowskim, Izakiem Jud-
kiewiczem—Poswolskiemi, takoż Nowomie-
skiemi у Trockiemi starszemi у wszystkie-
mi żydami karaimami л tych miastach у
w inszych miasteczkach mieszkaiącemi, za
pozwem przez aktora przed nasz sąd wy-
niesionym, mieniąc o to, iż co za wydaną
assygnacyą oświeconego хсіа imć pana
hetmana w-o w-o x-a Litt-o datą roku ty-
siąc siedmsetnego piątego, msca Apryla
dnia trzeciego do obżałowanych osób na
chorągiew wielm. imć p. Starosty Żmudz-
kiego, hetmana polnego w. x. Litt-o pe-
tyhorską, będąc żałuiący imć pan Pace-
wicz naznaczonym od chorągwi po summę
trzy tysiące tymfów deputatem, gdy do
pomienionych miast ziechał у tcy"summy
upominał się, obżałowani żydzi starsi, sa-
mi między sobą naradziwszy się, cxdivisią z
kąd miał co wybrać imć panu Pacewiczowi po-
dali, za którą poiezdżaiąc pomienioną summę
odbierał, a w tym obżałowani żydzi, mi-
mo podaną od siebie exdivizią, czyniąc
podstępek pod żałuiącym, kassacią tey as-
sygnacy u хсіа imć pana hetmana spra-
wiwszy, płacenia tey summy unikali, wy-
płacić niechcieli, do szkód niemałych ża-
łuiącego przywiedli, przeciwko którey kas-
sacyi za powtórną confirmacią samey as-
sygnacyi (y skassowaniem obżałowanych
żydów kassacyi), datą roku tysiąc siedm-
setnego piątego, msca Maia piątego dnia
imc pan Pacewicz iako deputat, dość czy-
niąc iimkcy swoiey, summy u obżałowa-
nych o_sobt upominał się, obżałowani żydzi
karaimi widząc takową powtórną wolą хсіа
imsci, sprzeciwiaiąc się oney ledwo po
części tey summy z miast pomienionych
wypłacił^ у wypłacać reszty niechcąc, na
poslpozicią ^ assygnacyi у confirmacyi nic-
dawszy żałuiącenm żadnego pozwu, podstęp-
nie, pomównie, zaocznie w sądach głów. try-
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Lun. w roku tysiąc siedmsetnym piątym,
mca Maia trzydziestego dnia, w Wilnie na
żałłcym imsci panu Pacewiczu, na tenczas
na usłudze Rzptey zostaiącym, na iedney
tylko żałuiącey osobie, a nie na chorągwi,
(na którą ta stimma należała) dekret z
niemałym wskazem na dobrach żałuiące-
go z wyniesieniem banicjd otrzymali, oczym
maiąc pewną imć pan Pacewicz od róż-
nych przyiacioł wiadomość у przestrogę,
chcąc ten dekret z baniciami z osoby у
dóbr swoich znieść у skassować, swoiey
żałoby wyżey wyrażoney na obżałowanych
niewiernych żydach dowodzić, reszty zale-
gaiącey summy na obżałowanych osobach
у dobrach wszelkich, także za niewinne
do prawa pociąganie, za pomowkę wed-
ług prawa coaeąuationis siedzenia in fundo
wieży у płacenia winy tamże opisaney do-
wodzić, szkód, nakładów prawnych docho-
dzić, do skassowania dekretu niestannie
otrzymanego aktor obżałowanych żydów
przed nas sąd zapozwał. Na terminie tedy
ninieyszym wysz na dacie pisanym za
przywołaniem przez ienerała stron do pra-
wa od aktora patron imći za mocą praw-
ną sobie do tey sprawy daną imć pan Ia-
kub Czerniewski—horodniozy Upitski, ku
oczewistey rozprawie prawney stawał, ob-
żałowani niewierni żydzi, iako sami przed
nami do prawa niestawali, tak у żadney
wiadomści o niestaniu swoim nam sądowi
у stronie powodowey nieuczynili; zaczyni
wyż rzeczony aktora patron podanego ocze-
wisto w ręce niewiernemu Abrahamowi
Moszkiewiczowi—woytowi w domu onego
w mieście Poswolu, w powiecie Upitskim
leżącym у innym żydom przez ienerała
Piotra Kolendę, zeznaniem onego oczewis-
tym u urzędu grodzkiego Upitskiego uczy-
nionym, słusznie, prawnie dowiodszy у
pilność troyga wołania strony swey na tym
pozwie napisaną okazawszy, żałobę oraz z
niego o rzecz wysz mienioną przełożyw-
szy, na, dowód samey rzeczy assygnacią
od iaśnie oświeconego хіесіа imci pana
hetmana w. x. Lit,, tudziesz confirmacią
oney, alias cassacią kassaciey żydom po-

zwanym ad małe narrata wydaney y.przez
nich otrzymaney, tudziesz exdivisie sa-
mychże pozwanych osób żałuiącemu dane,
podług których miał assygnowaną summę
żałł. wybierać, a zatym protestacią, tak o
niedoplacenie reszty summy assignowaney,
iako też o pomowną niesłuszną żałobę у
o dekret in contumaciam w trybunale w.
x. Lit. bez podania pozwu otiTymany do
xiąg urzędowych officiose zaniesioną pro-
dukowawszy, wzdania pozwanych osób ia-
ko prawu nieposłusznych w roku zawitym
na upad w samey rzeczy, a zatym wyż
produkowanych dokumentów, iako słusz-
nych у prawnych, żałuiącemu służących,
stwierdzenia у przy nienaruszney mocy za-
chowania, in contrarium zaś kassaciey przez
obżałowanych u хсіа imć p. hetmana w.
x. Lit. otrzymaney, także j dekretu nie-
stannego w roku tysiąc siedmsetnym pią-
tym, msca Maia trzydziestego dnia in con-
trarium w trybunale Wileńskim, bez po-
dania pozwu pomownie niesłusznie otrzy-
manego, ze wskazami, baniciami lub infa-
miami у wszystką rzeczą w nich wyrażo-
ną skassowania у annihilowania, rigorc
assignaciey хсіа imć pana hetmana reszty
niedobraney summy u obżałowanych zaleg-
łey ośmiu set złotych polskich, za pomow-
ną pozwanych uroszczoną żałobę у niedo-
wiedzenie oney podług żałoby aktora po-
zewney, referuiącejr się do prawa coaeąu-
ationis iurium. w. x. Lit. z koroną polska,
tysiąca kop groszy litewskich у oraz sie-
dzenia puł roku in fundo wieży, oraz za
expensa prawne z okazy obżałowanycli po-
niesione ośmiuset złotych polskich na po-
zwanych żydach karaimach Abramie Mosz-
kiewiczu, Abramie Malinowskim, Izaku
Iudkiewiczu у na innych wszytkich ży-
dach karaimach Poswolskich, Nowomies-
kich, Trockich у po innych miasteczkach
mieszkaiących imć panu Pacewiczowi—
krayczemu Upitskiemu wskazania у aby
tę summę obżałowani żydzi, za podanym
sobie obwieszczeniem we cztyry niedziele
po tym dekrecie naszym pod troiakicmi
zarękami у dalszemi paenaini prawnemi
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tu przed nami sądem imć p. Paeewiczowi
—oddali у wypłacili, у tegoż czasu wieżę
w Poniewieżu in-fundo zasiadszy, zupełna
puł roka sub paena infamiae podług tegoż
prawa coaeąuationis wysiedzieli, a imć p.
Pacewicz—krayczy Upitski, zadość sobie
л е wszystkim podług tego dekretu uczy-
nieniem aby prawnie obżałowanych żydów
kwitował nakazania u nas sądu prosił у
domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie imć pana lana Pacewicza—krayczego
Upitskiego z niewiernemi żydami—Abra-
hamem Moszkiewiczem—woytem, Abraha-
mem Malinowskim, Izakiem Iudkiewi-
czem—Poswolskiemi, takoż Nowomieskie-
mi у Trockiemi starszemi у wszytkiemi
żydami karaimami w tych miastach у w
inszych miasteczkach mieszkaiącymi, ba-
cząc to, iż obżałowani żydzi—karaimowie
będąc o rzecz wyż mienioną przed nas
sąd zapozwanemi za pokilkakrotnym z na-
kazu naszego ieneralskim przywoływaniem,
iako sami przed nami do prawa niestawa-
li, tak у żadney wiadomości o niestaniu
swym nam sądowi у stronie powodowey
nieuczynili, przeto my sąd obżałowanych
żydów iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w samey rzeczy wzdaie-
my, a zatym wyż produkowane dokumen-
ta iako słuszne у prawne żałuiącemu słu-
żące stwierdzamy у przy nięnaruszney mo-
cy zachowuiemy. In contrarium zaś kassa-
cią przez obżałł. u хсіа imci pana hetma-
na w. x. L. otrzymaną, także у dekret
niestanny w roku tysiąc siedmsetnym pią-
tym msca Maia trzydziestego dnia in con-
tumaciam w trybunale Wileńskim bez po-
dania pozwu pomownie niesłusznie otrzy-
many, z wskazami, banicyami lub infami-
ami у wszystką rzeczą w nich wyrażoną
kassuiemy у annihiluicmy, yigore assigna-
ciey хсіа imć pana hetmana reszty niedo-
braney summy u obżałowanych zaległey
ośmset złotych polskich, za pomowną po-
zwanych uroszczoną żałobę у niedowiedze-
ш"е oney podług żałoby aktora pozewncy
1'cieruiąc się do prawa coaequationis iu-
rium wielkiego xięstwa Litewskiego z ko-

roną Polską tysiąc kop groszy Litewskich
у oraz siedzenia pułroka in fundo wieży,
za expensa prawne z okazy obżałowanycli
spendowane ośmset złotych polskich in
suma cztyry tysiące sto dziesięś złł. poi.
na pozwanych żydach karaimach Abramie
Moszkiewiczu, Abramie Malinowskim, Iza-
ku ludkiewiczu у na innych żydach—ką^
raimach Poswolskich, Nowomieskich, Troc-
kich у po innych miasteczkach mieszka-
iących imć p. Pacewiczowi—krayczemu
Upitskiemu wskaziiiemy у aby tę summę
obżałowani żydzi za podanym sobie ob-
wieszczeniem we cztyry niedziele po tym
dekrecie naszym, pod troiakiemi zarękami
у dalszemi paenami prawnemi _ tu przed
nami sądem imć p. Pacewiczowi oddali у
wypłacili у tegoż czasu wieżę w Poniewie-
żu in fundo zasiadszy zupełne pułroka sub
paenis infamiae podług tegoż prawa coae-
ąuationis wysiedzieli/ A imć pan Pace-
wicz—krayczy Upitski zadość sobie we
wszystkim podług tego dekretu uczynie-
niem, aby prawnie obżałowanych żydów
kwitował, nakazuiemy. Która sprawa do
xiąg głł. tryb. w. x. Lit. iest zapisana.

Изъ книги Главн. Лит. Трибун. Л» 345, за 1709 годъ,
л. 1407.

185.—1709 г. Інш 4
Трибунальний декрегъ, присуждающей стар-
шинъ Виленской синагоги къ вторичной ин-
сраіш и смертной казни, а также уплат
Михаилу Косчичу и Лаврентію Моксевичу

долгу и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego dziewiątego,
msca luli i czwartego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiewodztw, ziem у
powiatów na rok teraznieyszy tysiąc siedm-
setny dziewiąty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła spra-
wa wielmożnego imć pana Michała Kosz-
czycza, pisarza ziemskiego Wileńskiego у



— 334

imć pana Wawrzyńca Wincentego Moksie-
wicza koniuszego Wileńskiego, z niewier-
nym Wulfem Iarochimowiczem, Moyże-
szem Samuelewiczem, Izakiem Ńauchowi-
czem, Izakiem Samuelewiczem, Uriaszem
Dawidowiczem, Pinkasem Abramowiczem,
Markiem Bernatowiczem, Salomonem Pin-
kasewiczem, Markiem у Kiwa Gierszono-
wiczami, Nachimem J\Ioyżeszowiczem, M oy-
żeszem Izakowiczem, Iudką Moyżeszowi-
czem, Aronem Gordonem—doktorem у z
synami iego—Michałem, Zelmanem у Pin-
kasem Gordonowiczami у z wszytkiemi
żydami starszemi kahału Wileńskiego, iako
banisami у infamissami у yiolatorami, za
pozwem przed nas sąd wyniesionym, mie-
niąc o to, iż co żydzi starsi у cały kahał
wileński zostaiąc w banicyach у infamiach,
dekretami trybunalskiemi, pod datami w
nich inserowanemi, będąc osądzonemi, po-
szedszy wszyscy z sobą na zmowę, czy-
niąc na convulsią prawa pospolitego, kon-
stitucyi seymowych, o expulsiach, o de-
kretach oczewistych у contumacyinych у
podaniu urzędowym opisanych, to wszytko
znieważaiąc у postponuiąc, w roku przesz-
łym tysiąc siedmsetnym pierwszym, mca
lunii czwartego dnia. kamienicę, nazywaią-
cą Topnice Stulbinską, na ulicy Niemiec-
kiey tu w mieście Wilnie leżące, za sum-
mę imć pana koniuszego Wileńskiego у
wielmożnego imć pana pisarza ziemskiego
Wileńskiego decretami trybunalskiemi na
całym kahale obżałowanych żydów wskaza-
ną, urzędownie przez imć pana Szumskie-
go—podstolego у podwoiewodzego woie-
wodztwa Wileńskiego bez żadnego bronie-
nia у contradykcyi wielmożnemu imci pa-
nu Koszczyczowi—pisarzowi ziemskiemu
Wileńskiemu у imści panu Moksiewiezo-
wi—koniuszemu Wileńskiemu podaną in-
tromiKowaną у przez czas niemały w po-
sessyi żałaiących będącą, niesłusznie, gwał-
townie bezprawnie, znieważaiąc dekreta
oczewiste, to iest część pewną oney odeb-
rali, cxpulsią z oney uczynili у iuż w
dzierżeniu obżałowanych Gordonowiczów
zostaie, a z tcy części należy aktorom co

rok złotych dwieście dziewiędziesiąt, a od
roku tysiąc siedmsetnego pierwszego nay-
mnieyszey rzeczy, także osobliwie z kromu
у mieszkania inszego dotąd czynszu nie-
wypłacili у płacić niechcą, dekreta trybu-
nalskie, list podawczy znieważyli, kamieni-
cę odebrali, zruinowali, expulsią z oney
uczynili. Zaczym dekretów trybunalskich
wszytkich, pod datami w nich wyrażone-
mi z całym kahałem Wileńskim ferowa-
nych, у listami obwieszczym, podawczym,
intromissią, posessyą у iimemi wszytkiemi
dokumentami, ze wszytką w nich insero-
waną rzeczą do utwierdzenia kamienicy, a
naybardziey części oney, która w dzierże-
niu obżałowanych Gordonowiczów zostaie у
z którey expulsia udziałana, vigore consti-
tucyi se3rmowych у ordynacyi tryb. w. x.
L. ante omnia do reindukowania у prz}r-
sądzenia, lub summy dekretami prszysą-
dzoney у w listach podawczych wyrażoney,
także w dekretach inserowancy, do zapła-
cenia szkód, noviter spendowanych у za
zruinowanie, albo raczey od roku tysiąc
siedmsetnego pierwszego zaległego у nieod-
dawanego czj-nszu z części tey, którą ob-
załowani Gordonowiczowie trzymaią, także
z mieszkali у kromów, z których dotąd
żałuiące żadnego pożytku niemaią przez
wszytkie lata dzierżenia swego cztyrech
tysięcy dziewięciudziesiąt zlot. do wróce-
nia у zapłacenia, a za udzialaną expulsią
banicyi wieczney у iako infamissów у z in-
famissami społkuiących, -takoż infamii et
paenam collî  z woln3rm onych na każdym
mieyscu poścignienicm, złapaniem у ехе-
kucyi na osobach у dobrach onych, przez
kturyżkolwiek urząd uczynieniem do д эка-
zania у innych paen, oraz o szkody у рае-
ny prawne chcąc prawem czynić у раси
prawnych reąuirować, zostawiwszy ieszcze
o dalsze praetensye dla zapozwania obża-
łowanych у tey żałoby mołiorowania sal-
vum ius, teraz tylko o to obżałowanych ży-
dów przed nas sąd zapozwali. Do którey
sprawy na dniu dwudziestym siódmym
Maji po przydaniu pozwanym żydom Gor-
dońowi у Gordonowiczowi na zarzucone a
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parte actorea dwie infamie trybunalskie
do pokazania locumstandi za patrona pana
lana Fiedorowicza, item po braniu tey
sprawy dnia siódmego Iunij na ugodę, na
terminie dzisiejszym wysz na dacie pisa-
nym, za przywołaniem ienerala stron do
prawa od aktorów patron ichmw, za mocą
prawną sobie do tey sprawy daną, imć p.
Stefan Frąckiewicz—krayczy Upitski, ku
oczewistey rozprawie prawney stawał, a
pozwani niewierni żydzi, iako sami. przed
nami do prawa niestawali, tak у żadney
wiadomości o mestaniu swoim nam sądo-
wi у stronie przeciwneynieuczynili; zatym
wysz rzeczony aktorów patron podanego
obżałowanym żydom oczewisto w ręce wy-
chodzącym z szkoły żydowskiey przez ie-
nerala Thomasza Iowcia pozwu, zeznaniem
oczewistym przed wielm. imć panem pi-
sarzem sądów naszych uczynionym, słusz-
nie, prawnie, dowiodszy, pilność troyga wo-
łania na tym pozwie napisaną okazawszy
у żałobę z niego o rzecz wyż mienioną
przełożywszy, na dowód samey rzeczy pro-
dukował у czytał przy zapisach obligacyi-
nych, in rem aktorów przerzeczonych słu-
żących, wiełe w tey sprawie zaszłych ocze-
wistych niestaimych trybunalskicli dekretów,
mianowicie: pierwszy dekret trybunału
Wileńskiego z aktoratu- imć pana Moksie-
wicza—koniuszego Wileńskiego, z żydami
synagogi Wllenskiey, pod datą roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt ósmego, msca lulij
dwudziestego czwartego dnia w Wilnie fe-
.rowany, gdzie po wyszłych wielu dillacyach
dla concluzyi tyci) ządow remissa stanęła
do jMiiiska, w Mińskim zaś trybunale, gdy
.za pomienionym oczewistym remissyinym
Wilenskiem dekretem ta sprawa wytoczyła
się, wyszłych tam wszytkich dillacyach,
trybunał w. x. Litew. z oczewistey contro-
wersy у w samcy rzeczy dekret swoy ie-
ruiąc, uchyliwszy listy żelazne, przywiłeie
od królów ichmćw ad malc narrata у сот-
missie przez żydów otrzymane, uwolniwszy
ex clementia iudiciy żydów od zarąk w za-
pisach założonych, a zatym też nicodsyłaiąc
"a commissią у calculacyą respektem de-

solacyey, aby ciż pozwani żydzi sarnę ka-
pitalną summę, to iest osm tysięcy sto
złotych poi. za niedziel cztyry od daty ta-
kowego dekretu imć panu Moksiewiczowi
—koniuszemu Wileńskiemu, tamże przed
sądem wypłacili nakazał. In casu nieodda-
nia у niedosyć uczynienia temu to ocze-
wistemu dekretowi, wszytkie zaręki у рае-
ny w zapisach wyrażone wskazawszy у
ipśo facto uznawszy, tam że zatym, gdy
termin ехоіисуеу oczewistym dekretem
pod paenami nakazaney przypadł, obżało-
wani żydzi synagogi kahału Wilen. niesta-
wali, satisfactyi nie uczynili, oczewistemu
dekretowi sprzeciwili się, у tak wzdani są
in paenas legum, z przysądzeniem imć panu
Moksiewiczowi trzydziestu siedmiu tysięcy,
z mocną ехекисуіа у infamią, iako to ob-
szerniey dekret trybunału Mińskiego w ro-
ku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt ósmym,
msca Septembra dwudziestego czwartego
dnia ferowany w sobie wyraża. Po tako-
wym trybunalskim dekrecie imć pan Szum-
ski—podwoiewodzi Wileński, za użyciem
od imć pana Moksiewicza według dekretu
trybunalskiego pomienionego za summę
trzydziescie siedm tysięcy w roku tysiąc
sześćset dziewięćdziesiąt dziewiątym, msca
Maia trzynastego dnia kamienicę Sztulbin-
ską alias Topnice, w posessyi pozwanych
żydów będącą, imć panu Moksiewiczowi clo
possessycy ze wszytkiemi przynależnościa-
mi podał, któremu у sami żydzi podaniu
nie contradikowali, one libere przyieli у
ustąpili kamienicy, upraszaiąc ieno, ex-
quo summic przysądzoney nie correspon-
dowala ta kamienica, aby na innych ich
dobrach nie była czyniona ехекисуа.
Obioł tedy imć pan Moksiewicz tę ka-
mienicę in pacificam posessionem, gdzie
stante imći posessione przyłączył wielmoż-
ny imć pan Koszczycz—pisarz ziemski Wi-
leński swoią summę za obligiem winną у
swoie przewody na teyże kamienicy, у tak
ichmmść w spolney zostawali possessyey,
za których ichmć posessyey, gdy w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dziewiątym
ichmsć xięża iezuici Wileńscy Swicto-Ian-
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scy prawo z temiż żydami o summę sobie
winną wiedli у gdy na wszytkich obżało-
wanych dobrach wskazy otrzymać chcieli,
tedy dekretem z oczewistey kontrowersyi
w trybunale w. x. Lit. ferowanym, kamie-
nica ta w posessyey ichmm będąca od
wszytkich wskazów uwolniona у ochronio-
na została, podobnym sposobem w tymże
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie-
wiątym, dnia dwudziestego ośmego Augusta,
z aktoratu imść pana pisarza ziemskiego
Wileńskiego у imści pana Moksiewicza—
koniuszego Wileńskiego, z temiż synagogi
Wilen. żydami, gdy się w trybunale Wi-

.leńskim agitowała sprawa, stanęła appro-
bata pierwszych dekretów у posessyey ka-
mienicy przerzeczoney у taż kamienica od
wszelkich wskazów uwolniona iest; antece-
clenter zaś w tymże roku tysiąc sześćset
dziewięćdziesiąt dziewiątym, mscaMaia dwu-
dziestego piątego dnia wielm. imć pan pi-
sarz Wileński ziemski otrzymał na tychże
żydach synagogi Wilenskiey seorsive z ak-
toratu swoiego dekret w trybunale Wileń-
skim, z wskazem summy sześciu tysięcy
dwóchset złotych polskich, za tymże de-
kretem spoinie z imć panem Moksiewi-
czem—koniuszym Wileńskim, wszedł w po-
sessyą przez podanie urzędowe pomienioney

-kamienicy Stulbinskiey, alias Topnica, po
takowych dekretach у urzędowych poda-
niach, gdy pomienieni actores in pacifica
possessione zostawali aż do roku tysiąc
siedmsetnego pierwszego, tandem pozwani
niewierni żydzi sensim podstępnie у nic-
razem żałuiącego wybiiaiąc z posessyey tey
kamienicy, naprzód Gordonowiczowie opo-
nowawszy część pewną tey kamienicy, ani
z oney ustąpić, ani żadnego czynszu dawać
niech cieli у przy swoim uporze utrzymo-
wali się, per conseąuens у drudzy tam
mieszkaiący żydzi, ani od mieszkania, ani
od kromów trzymaiących pensycy roczney
płacić poprzestali у żadnym sposobem z
reąuisicyą delatorów płacić ani ustąpić nie-
chcieli_ у nicchcą, przez co iawną expul-
sią, znioważaiąc oczewistc у niestanne try-
bunalskie dekreta uczynili у czynią. O co

oraz o niepłacenie czynszów od roku ty-
siąc siedmsetnego pierwszego protestacye in
tempore do xiąg urzędowych zaniesione
przy wysz specifikowanych dokumentach,
zapisach obligacyinych, dekretach oczewis-
tych у niestannych trybunalskich, z listami
poiezdżemi у podawczemi urzędowemi pro-
dukowawszy, wzdania pozwanych żydów sy-
nagogi у kanału Wileńskiego, ponieważ po
dylaciach zażywanych do prawa niesta-
waią, iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w samey rzeczy, a za-
tym wysz pomienionych zapisów, dekretów
oszewistych у niestannych trybunalskich,
tak z aktoratu wielmożnego imć pana pi-
sarza ziemskiego Wileńskiego, iako też z
aktoratu imć pana Moksiewicza—koniusze-
go Wileńskiego otrzymanych z banicjami
у infamiami, wskazami, z listami doiezd-
żemi у podawczemi urzędowemi, wespół
z posessyią ichmm. tey kamienicy stwierd-
zenia у przy nienaruszney mocy zachowa-
nia, od wszelkich wskazów ochronienia у
wiecznie uwolnienia, incontrarium zaś li-
stów żelaznych, protekcyinych, у innych ob-
ron przez wymyślne sposoby pozwanych ży-
dów, inpraeiudicium dekretów trybunalskich
wynaydzionych, skassowania у annihilowania
у tey samey kamienicy całey z domami,
kromami у wszytkiomi przynależnościami
do realnoy delatorów posessyey per rein-
duetionem przysądzenia, przytym summy
za_ zapisami winney у pierwszemi dekreta-
mi przysądzoney, mianowicie wielmożnemu
imści panu pisarzowi ziemskiemu Wileń-
skiemu przysądzoney summy sześciu tysięcy
dwuchset zło ty cli, za niefruktifikowanie z
części kamienicy imści nałeżącey dwóch
tysięcy zlt. poi. za exspensa prawne sta
złotych, winy gwałtowney у expulsyiney
cztyrdziestu kop groszy litt. in summa ośmiu
tysięcy czterecliset złt. poi. wielmożnemu
imć panu pisarzowi ziemskiemu Wilcu., a
imśći panu Moksiewiczowi — koniuszemu
Wileńskiemu, takoż za zapisami z pierwsze-
mi dekretami przysądzono)' summy trzy-
dziestu siedmiu tysięcy zlt. poi., za nie-
fruktifikowanie z tey kamienicy od czasu
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expulsiey (rzęch tysięcy piąciuset zlt., л і-
ny ехриЬуіпеу у gwałtowney czterdziestu
kop. gr. litt., za expensa prawne trzechset
złt. poi. insumma czterdziestu tysięcy dzie-
wiącinset zlt. poi. na pozwanych niewier-
nych żydach starszych у na całym kahale
Wileńskim, na kamienicy Stulbinskiey alias
Topnicy, w Wilnie będąeey, na którey pierw-
szemi dekretami pomienione summy są
przysądzone у taż kamienica przez podanie
urzędowe w'posessyią żałuiąc. ichmć oddana
у intromittowana, a że taż kamienica suni-
raom iclimm pp. dełatorom przysądzonym
wysz specifikowanym nie corresponduic,
tedy у na innych tychże żydów kamieni-
cach, domach, kromach, towarach, hand-
lach, z wolnym onycli na kożdym mieyscu

- aresztowaniem, w niedostatku dóbr у na
samych osobach, z wolnym takoż onycli
łapaniem у seąuestrowaniem, a za схриі-
syą, a w tym za iawne sprzeciwieńswo у
zniewagę wielu in antecessum zaszłych ocze-
wistych у niestannych dekretów у podaniu
urzędowemupodługżałoby aktorów, iakodaw-
nych zastarzałych infamissów у z inlamis-
sami społkuiących, na infamią, na garło у
na łapanie przerzeczonych żydów niewier-
nych wszytkich synagogi у kahału Wileń-
skiego, wielmożnemu imści panu pisarzowi
ziemskiemu Wiłen. у imć ])anu Moksiewi-
czowi—koniuszemu Wileńskiemu wskaza-
nia, ad pubhcandum icnerała przydania, a
tak dla podania per reinduetionem w re-
alną, żałuiących aktorów posessyą, kamie-
nicy Stulbińska alias Topnica nażwaney, z
którey expulsya uczyniona, iako też "dla
uczynienia mocncy, nieoglądaiąc się na żad-
ne bronienia, ceduły, glcyta,' reserypta,
pozwy ad cassandum wyniesione, listy że-
lazne у na żadne inne obrony у protekcyc
у obrony iakież kolwiek, iako po tak wie-
lu oczewistych у niestannych zaszłych de-
kretach, po podaniu urzędowym, a zatym
po stałym sprzeciwienstwie у udzialaney
zniewadze tych wszytkich dekretów у po-
dania urzędowego ехекисусу, tudziesz
dla poścignicnia у łapania samych osób,
iako na garlo osądzonych, dla uczynienia

nad onemi przez mistrza ехекисуеу do
iasnie wielm. wielm. ichmć. pp. woiewo-
dów, starostów, chorążych, tudziesz do nrzę-
dów ziemskich lub grodzkich у rotmistrzów
wiodztwa Wilen. Trockiego, powiatu Osz-
mianskiego, Lidzkiego, Wiłkomierskiego у
innych wszelkich woiewodstw у powiatów,
urzędów, których sobie strona użyć zechce,
mota nobilitate, z założeniem contra non
exequentes officiales paen privationis officii
u nas sądu aflektował у dopraszal się. A
tak my sąd w tey sprawie wielmożnego
imści pana Michała Koszczyca—pisarza
ziemskiego Wileńskiego у imć pana Wa-
wrzyńca Wincentego Moksiewicza—koniu-
szego Wileńskiego, bacząc to, iż niewierni
żydzi Wulf Jarochimowicz, Moyżesz Samu-
elewicz Izak Naucliowicz, Izak Samuele-
wicz, Uriasz Dawidowicz, Pinkas Abramo-
wicz, Marek Bcrnatowicz, Salomon Pinka-
sowicz, Marek у Kiwa Gierszonowiczowie,
Nacłiim Moyżeszowicz, ]\loyżesz izakowicz,
ludka i\Ioyżeszowicz, Aron Gordon Doktor
у synowie iego Michał, Zełman у Pinkas
Gordonowiczowic у wszyscy żydzi starsi ka-
halu Wileńskiego, będąc o rzecz wysz wy-
rażoną przed nas sąd zapozwanemi, po dy-
lacyach zażywanych, za pokilkakrotnym z
nakazu naszego ieneralskimprzywoływaniem
niestawali у żadncy wiadomości o niesta-
niu swoim nam sądowi у stronie powodo-
wey nieuczynili, przeto onycli iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad
w rzeczy wzdaiemy, a zatym wysz pomie-
nione zapisy, dekreta oczewiste у niestan-
nc trybunalskie, tak z aktoratu wielmoż-
nego imć pana pisarza ziemskiego Wileń-
skiego, iako też • z aktoratu imści pana
Moksiewicza— koniuszego Wileńskiego otrzy-
mane, z banicyami у infamią, z wskazami,
listami poiezdżemi у podawczemi urzędo-
А еіпі, wespół z posessyą. ichni tey kamie-
nicy in toto utwierdzamy у przy nicna-
ruszucy mocy zachowuiemy od wszelkich
wskazów ocliraniamy у wiecznie uwolnia-
my. In contrarium zaś listy żelazne, pro-
tekcyine у inne obrony, przez wymyślne
sposoby pozwanych żydów in praeiudieium



dekretów trybunalskich wynaydzione kas-
suiemy у annihiluiemy у tę sarnę kamie-
nicę cala z domami, kromami у wszytkie-
mi przynależnościami do realney delato-
rów posessyi per reinductionem przysądza-
my, przytym summy winney, za zapisami
у pierwszemi dekretami przysądzonej7, mia-
nowicie wielm. imć panu pisarzowi ziem-
skiemu Wilen. przysądzonej' summy sześć
tysięcy dwieście złt., za niefruktifikowanie
z części kamienicy imći należącey dwóch
tysięcy złt, poll., za expensa prawne sto
złotych, winy gwałtownoy у expulsyiney
czlerdzieście kop gr. litt., in summa ośm
tysięcy cztyrysta złt. poi., wiclm. imć panu
pisarzowi ziemskiemu Wileńskiemu, a imć
panu Moksiewiczowi—koniuszemu Wilen.
takoż zapisami у pierwszemi dekretami
przysądzone)" summy trzydzieście siedm
tysięcy złt. poi., za niefruktifikowanie z
tey kamienicy od czasu expulsyi trzy ty-
siące pięćset złotych, winy expulsyney у
gwaltowney cziyrdzieśeie kop gr. litt., za
expensa prawne trzysta złt. poi., in sum-
ma czterdzieście tysięcy dziewięćset złt.
poi., na pozwanych niewiernych żydach
starszych у na całym kabale Wileńskim,
na кагаіепісзг Stulbinskiey alias Topnicy
w Wilnie będącey, na które)7 pierwszemi
dekretami pomienione summy są przysą-
dzone )' ta kamienica przez podanie urzę-
dowo w posessyą żałuiących ichmć odda-
na у intromittowana, ale ta kamienica
summom ich mu panom delatorom przysą-
dzonym, wyż specifikowanym nic corres-
ponduic, tedy у na innych tychże żydów
kamienicach, domach, kromach, towarach,
handlach, z wolnym onych na kożdym
mieyscu aresztowaniem, w niedostatku dóbr
у na samych osobach, z wolnym takoż
onych łapaniem у spąucstrowanipm, a za
cxpulsyą у w ізгпі iawne sprzeciwiciistwo
у zniewagę wielu in antecessum zaszłych
oczewistych у niestannych debetów у po-
daniu urzędowemu podług żałoby aktorów,
iako dawnych zastarzałych infamissów у
infamissami społkuiących na infamią, na
garło у na łapanie przerzeczonych wszyl-

kich niewiernych żydów synagogi у kaha-
łu Wileńskiego, wielm. imć panu'pisarzo-
wi ziem. Wilen. у imć panu Moksiewiczo-
wi—koniuszemu Wilen. wskazuiemy, ad
publicandum ienerala przydaiemy. A tak
dla podania per reinductionem w realną
żałuiących aktorów posessyą kamienicę
Stublinską alias Topnicą nazwaną, z któ-
rey expulsya uczyniona; iako też dla ucz3r-
nienia mocney, nieoglądaiąc się na żadne
bronienia, ceduły, gleyta, reskrypta, pozwy,
ad cassandum wyniesione listy żelazne у
na żadne inne obrony protekeyey у ochro-
ny iakież kolwiek, iako po tak wielu ocze-
wistych у niestannych zaszłych dekretach,
po podaniu urzędowym, a zatym po stałym
sprzeciwieństwie у udziałaney zniewadze
tych wszytkicli dekretów у podania urzę-
dowego w ostatnim stopniu prawa ехеіш-
cyi, tadziesz dla poścignienia у łapania sa-
mych osób, iako na garło osądzonych, dla
uczynienia nad onemi przez mistrza exe-
kucyey do iasnie wiclm., wielm. ichmć
pp. woiewodów, starostów, chorążych, tu-
dzież do urzędów ziemskich lub grodzkich
у rotmistrzów wwdztwa Wilen. Trockiego,
powiatu Oszmianskiego, Lidzkiego, Wiłkomir.
у innych wszelkich woiewodztw у powiatów,
urzędów których sobie strona użyć zechce,
mota nobilitateL _ założywszy contra non
exequentes officiales paenas priyationis
officij odsyłamy. A gdy dzień szósty msca
Inlij anni praesentis przypadł, tedy iene-
rał Tomasz Iowć, dość' czyniąc prawu у
dekretowi naszemu, niewiernego Wulfa Ia-
rochimowicza, Moyżesza Samiiclewicza, Iza-
ka Nauchowicza, Izaka Samuelowicza, Ury-
asza Dawidowicza, Pinkasa Abramowicza,
iMai-ka Bernatowicza, Salomona Pinkasowi-
cza, Marka у Kiwa Gierszonowiczów, Na-
chima Moyżeszo^yicza, Arona Gordona Do-
ktora у synów iego Michała, Zehnana, у
Pinkasa Gordonowiczow у wszytkicli ży-
dów starszych kahalu Д\гі1еіі. za infamis-
sów w izbie sądowey et in foro publico
obwołał, ogłosił у roi асу ii publikacyi swey
a loco pubiieationis rediens iudicialiter zez-
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Roku tysiąc siedmsetnego dziewiątego
mca Iulij siedmnastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try- |
bunał ww. x. Lit. z woiewodztw, ziem у po-
wiatów na rok teraźniejszy tysiąc siedm-
setny dziewiąty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła spra-
wa ad instantiam imści pana instygatora
sądów naszych, z delacyi imści pana Wła-
dysława Proszenskiego—koniuszego Miń-
skiego у ieymści pani Maryanny Masłow-
skiey Władyslawowey Proszenskiey—koniu-
szyney Minskiey—małżonków, z niewierne-
mi żydami starszemi synagogi kahału Wi-
leńskiego Izakiem Eliasze wiczem у Аіехаіні-
rem Markowiczem, doczesnemi wiecznemi
banitami у powtornemi infamissami у ca-
łym gminem żydami kupcami AYileńskiemi,
w społney radzie у namowie z sobą będą-
cemi. in eomplicitato zostaiącemi, za zaka-
zem mieniąc o to, iż gdy wielmożny imść
pan Andrzey Michał Iuraha—sędzia grodzki
powiatu Oszmianskiego, za dekretem try-
bunalskim, wr sprawie у z aktoratu żaluią-
cych aktorów, na obżałowanych niewier-
nych żydów, pod data. w nim wyrażona,
otrzymanym, po podanym od siebie we
cztyrech niedzielach przez ienerała obwie-
szczeniu na схеішсіа w roku teraznicyszym
wyż mienionym, msca Maia dwudziestego
dziewiątego dnia do szkoły у całego kaha-
*u Wileńskiego, z stroną szlachtą wyż mie-
liioną у z ieneralami porządkiem prawnym

ziechał, tedy obżałowani żydzi, iako sami
niestawałi, summy tym dekretem żałuią-
cym aktorom przysądzoney ośmiu tysięcy
piąciuset ośmiudziesiąt złotych polskich
nieoddawali, nieodzywali się у mcbromli.
Tedy wiclm. im. pan sędzia do oddania
summy wyż mienioney у nagrodzenia ex-
pensów prawnych, do uspokoicnia we
wszytkich praetensyach szkołę, kamienicy,
domy, kromy, szpichlcrze żaluiącym dela-
torom za wskaż summy wyż wyrażoney w
reinduetią podał у one pieczęcią swa. po-
pieczętować rozkazał, iakoż zarazem popic-
ezętowano. A potym zaraz obżałowani
żydzi, starsi synagogi Wilenskicy, nieres-
pektuiąc na prawo pospolite, constitucye
seymowe у coaeqiiationes iurium, surowic
na takov,-ych kolatorów opisane, znioszszy
się z całym gminem, iawnie sprzeciwiaiąc
się (emu w}Tż mienionemu dekretowa, czy-
niąc na postpozicyą onego, pieczęci gwał-
townie, gromadnie z gminowemi wicią ży-
dami zgromadzonemi, sobie dobrze imiony
у nazwiski wiadomemi, pooddzierali, szkołę
odpieczętowali у w swą possessyą, mimo
podanie przez imć pana sędziego żałuią-
cym delatorom w reinduetią, per vim ode-
brali, gwałt, expulsią, bezprawie, violentią,
excess у iawny zbytek pod sądzącemi się
sądami naszemi gioAvnego trybunału popeł-
nili, o to chcąc żałuiące z niewiernemi ży-
dami starszemi kahalu synagogi Wilen. у
całym gminem onych, kupcami żydowskiemi
wilenskiemi prawem czynić у dochodzić,
do approbaty wszytkich dekretów trzech у
poślednieyszego wysz mienionego sądu na-
szego głównego trybunalnego dekretu, z
listami poiezdzemi urzędowemi у ze wszyt-
kim w tey spi*awie uroszczonym prawnym
procederem у rigore onego do wskazania
summy tym dekretem żaluia.cym delatorom
wskazaney у przysądzoney, ośm tysięcy
pięćset ośmdziesiąt złotych polskich, do
wskazania win excessowych, szkód, nakła-
dów у dalszych paen prawnych, a samych
obżałowanych powtóre na łapanie, na gardło
у poty w więzieniu trzymanie, poko~żalu-
ia.cym delatorom we wszytkim za practen-
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sye wszytkie finalna stanie się satisfactia.
Tudzieszza sprzeciwieństwo у postpositię wysz
mienioncmu dekretowi do wskazania, za
oddarcie pieczęci, iako iuż doczesnych,
wiecznych banitów у powtórnych infamis-
sów, za expulsią z szkoły uczynioną na
powtórną doczesną, wieczną banicie у-na
trzecią infamią, gminu zaś całego, iako z
wami starszemi in condicto idącego у in
complicitate zostaiącego, za spoinie popeł-
niony cxcess do wskazania na łapanie, na
gardło у na infamią, do przysądzenia szkoły
ze wszelkiemi dobrami obżałowanych le-
żącemi, ruchomemi, snmmami picniężnemi,
gdzie у u kogokolwiek będącemi, kamie-
nicami, domami, kromami, szpichlerzami,
towarami londem у spławem wodnym pro-
wadzącemi, w reiiiductią powtórną, z wol-
nym onych aresztowaniem, pieczętowaniem,
tamowaniem, na każdjm mieyscu braniem,
a samych do prywatnego więzienia, do
uczynienia satisfactyi, osadzeniem, trzyma-
niem, do nakazania mocney у nieodwlocz-
ney, mota nobilitate, ехекисуі powtorney,
nieoglądaiąc się na gleyta, listy żelazne,
protekcye, z uchyleniem onych na stronę,
iako to excusuiąc się faktorstwem у innych
wszelkich obiectyi, quocunque litulo na-
zwanych, wynaydzioitym sposobem, na pro-
longacią ś. sprawiedliwości у na wielką
szkodę delatorów wynaydzionych у na
żadne ni od kogo bronienie ехекисуі udzia-
łaniem, iako to czasu prawa szerzey ustnie
l>rzez controversią patrona proponowano у
dowiedziono będzie, żałuiące delatores
przed nasz sąd intentowali actią. Na ter-
minie tedy ninieyszym, wysz na dacie pisa-
nym,, za przywołaniem ieneralskim stron
do prawa, od żałuiącycłi aktorów patron
ichmw, za mocą sobie do tey sprawy daną
imć pan Stefan .Frąckiewicz—krayczy Upit-
ski, ku oczewistey rosprawie stawał, a po-
zwane osoby, iako sami przed nami do
prawa niestawali, tak у żadney wiadomości
o niestaniu swym nam sądowi у stronie
swey przeciwney nieuczynili; zaczyni wysz
rzeczony aktorów patron podanego obżało-
wanym osobom tu w mieście i. k. mści

Wileńskim przy szkole oczewisto w ręce
przez ienerała Michała Iarzembowskiego
zakazu, przyznaniem onego oczewistym
przed wiełm. imć. p. pisarzem koła są-
dów naszych uczjrnionym słusznie prawnie
dowiodszy у żałobę z onego o rzecz wysz
wyrażoną przełożywszy, w dalszym postępku
prawnym produkował przed nami sądem
cztyry dekreta sądu głównego trybunalne-
go, ieden w roku tysiąc siedmsetnym wtó-
rym, msca Decembra wtórego dnia w
Wilnie z iedirym imć xiędzem Szostowic-
kim, z wzdaniem na banicyą doczesną, dru-
gi w roku tysiąc siedmsetnym czwartym,
msca Octobra piętnastego dnia w Mińsku,
trzeci w roku tysiąc siedmsetnym piątym,
msca Iułij pierwszego dnia ze wszytkiemi
obżałowanemi, z AYzdaniem na infamią w
Wilnie, a czwarty w roku przeszłym tysiąc
siedmsetnym ośmym, msca Oktobra dzie-
siątego dnia także w Wilnie, z wzdaniem
na powtórni} infamią, przez żałuiących ak-
torów na obżałowanych otrzymane, który-
mi to dekretami, a mianowicie poslednicy-
szym trybynalnym wielkiego xięstwa Li-
tewskiego, za niestaniem obżałowanych
przed sobą do prawa w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdawszy, summy ośm ty-
sięcy pięćset ośmdziesiąt złt. poi. wskazał
у na odprawę za pomienioną summę do
iasnie wielmożnych ichmw panów woiewo-
dów, starostów, chorążych, pułkowników,
rotmistrzów, urzędów ziemskich grodzkich
woiewodztwa Wileńskiego у innych, które-
go sobie strona do tey sprawy użyć zech-
ce, założywszy na sprzeciwnych paeny praw-
ne odesłał, iako to wszytka rzecz w tym
dekrecie wyrażona iest. Vigore którego de-
kretu, gdy za użyciem od aktorów wielm.
imć. pan Andrzej Michał luraha—sędzia
grodzki powiatu Oszmianskiego, ])o poda-
nym od siebie wcześnie od niedziel cztyry
obwieszczeniu, w roku tysiąc siedmsetnym
dziewiątym, msca Maia dwudziestego dzie-
wiątego dnia, do kahału у szkoły obżało-
wanych żydów Wileńskich porządkiem
prawnym z ienerałami у stroną szlachtą
ziechał, tedy obżałowani żydzi, iako sami
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niestawali, summy tym dekretem żałuią-
cym aktorom przysądzoney ośmiu tysięcy
piąciuset ośmiudziesiąt zlt. poL nieoddawali,
nieodzywali się у niebronili ехеішсуі, wiel-
możny imć pan sędzia, do oddania summy
wyż mienioney у nagrodzenia expensów
prawnych, do uspokoienia we wszytkich
praetensiach, szkołę, kamienicę, domy,
kromy, szpichłerze żałuiącym delatorom za
wskaż summy wysz wyrażoney w posses-
syią podał у one pieczęcią swą popieczę-
tować rozkazał, iakoż zarazem popieczęto-
wano. Na dowód czego list poiezdzy podaw-
czy uwiązczy, urzędowy, pod datą tegoż ro-
ku autentice wydany, produkowały przy tym
produkował у czytał przed nami sądem
protestacyą z relacyą ieneralską do xiąg
urzędowych pod datą w nich wyrażoną na
obżałowanych żydów starszych kahału Wi-
lenskiego у cały gmin żydów kupców Wi-
leńskich o to, iż oni po podaniu przez
imści pana Iurahę—sędziego grodzkiego
Oszmianskiego, wysz mienioney szkoły z
kamienicami, domami, kromami, szpichle-
rzami żałuiącym, zapieczętowawszy swoią
pieczęcią, w posessią, znioszszy się potym
zaraz z całym gminem, iawnie sprzeciwia-
jąc się temu to wysz mienionemu sądu
głównego trybunalnego dekretowi, czyniąc
na postpositią onego, pieczęci gwałtownie
gromadnie z gminem wielą żydami zgro-
madzonemi, sobie dobrze imiony у nazwi-
ski wiadomemi, pooddzierali, szkołę odpie-
czętowali у w .swą posessyią mimo podanie
przez imć pana sędziego żałuiącym delatorom
per vim odebrali, gwałt, expulsią, bezpra-
wie, violentią, excess у iawny zbytek pod
sądzącemi się sądami naszemi głównego
trybunału (popełnili), zaniesione у ехігак-
tami z tych xiąg wyięte, po których pro-
dukowaniu wzdania pozwanych osób, po-
niewasż do prawa niestawaią, iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad
\v rzeczy, a zatym według prawa, żałoby
pozewney, wysz produkowanych dekretów
sądu głównego trybunalnego przez aktorów
na obżałowanych osób w Wilnie у w Miń-
sku otrzymanych, z baniciami doczesnemi,

wiecznemi у infamiami, z wskazami w nich
wyrażonemi, z trzema poiazdami urzędo-
wemi, ехекисуаті у całym procederem,
do daty tego dekretu naszego zaszłym у
uroszczonym, iako słusznych у prawnych
we wszytkich punktach у paragrafach nie-
narusznie utwierdzenia у przy mocy zacho-
wania у onych według zaczętego postępku
prawnego do ехекисуі przywodzić pozwo-
lenia, summy tym dekretem sądu głów-
nego trybunalnego poslednieyszym przysą-
dzoney ośmiu tysięcy piąciu set ośmiudzie-
siąt zlt. poi., gwałtu pospolitego, z winą
expulsyiną, po dwudziestu kop cztyrdziestu
kop groszy, za expensa prawne recenter
w tey sprawie spendowane trzechset zło-
tych * polskich, na pozwanych obżałowa-
nych niewiernych starszych żydach kahału
Wileńskiego, na szkole onych у na całym
gminie żydach Wileńskich, kupcach, do-
mach, kromach, handlach, towarach, lon-
dem у spławem wodnym prowadzących,
kamienicach, mogiłach, z wolnym areszto-
waniem samych у towarów onych po tar-
gach, Jarmarkach, przy karczmach у na
kożdym mieyscu zabieraniem, samych do
więzienia braniem у poty w więzieniu trzy-
maniem, aż póki delatorom satisfactia sta-
nie się, a samych żydów starszych kahału
Wileńskiego na trzecią infamią, iako po-
dwakrotnycli infamissów у całego gminu
żydów kupców Wileńskich, in complicitate
z żydami starszemi zostaiących, za popeł-
niony excess w oddarciu pieczęci od szko-
ły у kromów, domów, kamienic, na post-
positią sądów naszych у imć pana sędziego
grodzkiego Oszmianskiego, collegi naszego,
na infamią, na łapanie у na gardło żałuią-
cym aktorom wskazania у ехігапс podług
prawa coaeąuationis za infamissów uznania
у dla publikowania tych infamij ienerała
sądowego przydania, a iako na poścignie-
nie у zła])anie pomienionych żydów star-
szych kahału Wileńskiego* у całego gminu
żydów kupców Wileńskich, dla uczynienia
na wszelkich dobrach onych mocney a nie-
odwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne ni
pdkogo bronienie, gleyta, rescrypta, ceduły



litispentlentią, listy żelazne у ni na żad-
ne quocunque titulo nazwane obrony, pro-
tekcye у dobrodziejstwa prawne, mota no-
biłitate, do iasnie wielm. ichmw panów
woiewodów Wileńskiego, ichmw pp. sta-
rostów, chorążych, rotmistrzów, tudziesz do
urzędu ziemskiego grodzkiego woiewodztwa
Wileńskiego у innych wszelkich tych wdztw
у powiatów także do ichmw pp. ekono-
mów, dzierżawców, zawiadowców maięt-
ności miast, miasteczek, gubernatorów, gdzie
się dobra pozwanych okażą, a osoby onych
złapane będą у którego sobie z urzędu do
tey sprawy strona użyć zechce, z założe-
niem na urzędy nieposłuszne w nieuczy-
nieniu ехекіісуеу paen prawnych odesłania
u nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sąd w tey sprawie ad instantiam imc
pana instygatora sądów naszych z delacy
imć. pana Władysława Proszenskiego—ko-
niuszego Mińskiego у ieymć paniey Ma-
ryanny Masłowskicy Wladysławowey Pro-
szeńskiey—koniuszyney Minskiey—małżon-
ków, z niewiernymi żydami starszemi sy-
nagogi kahału Wileńskiego: Izakiem Elia-
szewiczem у Alexandrem Markowiczem —
starszemi kahału synagogi Wilenskiey, do-
czesnemi wiecznemi banitami у powtór-
nemi infamissami у całym gminem żyda-
mi kupcami Wileńskimi w spolney radzie
у namowie z sobą będącemi, in complici-
tate zostaiącemi. za zakazem o rzecz wy-
żey w proposicy wyrażoną wyniesionym
bacząc to, iż obżałowane osoby, będąc
przed nasz sąd zapozwanemi za pokilka-
krotnym z nakazu naszego icneralskim przy-
woływaniem do prawa niestawali, przeto
oirych iako prawu nieposłusznycli w roku
zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy, a
zatym podług prawa żałoby, domawiania się
у afiektacyi strony pov.'odowey ])a(rona,
dekret a sądu głównego trybunalnego przez
aktorów na obżalowanych osób w Wilnie у
Mińsku otrzymane, z baniciami doczesnemi,
wiecznemi у infamiami, z wskazami w nich
wyrażonemi, z trzema poiazdaini urzędo-
wemi, ехекисуаші у całym procederem od
daty tego dekretu naszego zaszłym у urosz-

ezonym, iako słuszne у prawne we jyszyt-
kieb punktach у paragrafach nienarusznie
utwierdzamy у przy mocy zachowuiemy у
one według zaczętego postępku prawnego
do ехекисуі przywodzić pozwalamy, summy
tym dekretem sądu głównego trybunalnego
pośledniejszym przysądzoną ośm tysięcy
pięćset ośmdziesiąt złotych polskich, gwał-
tu pospolitego z winą expulsyną po kop
dwudziestu, kop czterdzieście groszy litew-
skich, za expcnsa prawne, recenter w tey
sprawie spendowane, trzysta złotycli, z wpis-
nym pamięh^m et cum lucris nam sądo-
wi zapłaconym, wszytkiego summą ośm
tysięcy dziewięćset dziewiędziesiąt złotycli
polskich, na pozwanych niewiernych ży-
dach starszych kahału Wileńskiego, na
szkole onych у na całym gminie żydach
kupcach Wileńskich, domach, kranach,
handlach, towarach, londem у spławem
wodnym prowadzących, kamienicach, mo-
giłach, z wolnym aresztowaniem samych
у towarów onych po targach, iarmarkach,
przy karczmach у na kożdym mioyscu za-
bieraniem, samych do więzienia braniem
у poty w więzieniu trzymaniem aż póki
delatorom stanic się satisfąptia, a samych
żydów starszych kahału Wileńskiego iako
powtórnych infamissów na trzecią infamią
у całego gminu żydów kupców Wileńskich,
in complicitate z żydami starszemi zosta-
iących^ za popełniony excess w oddarciu
pieczęci od szkoły, kromów, domów, ka-
mienic, na postposicyą sądów naszycli у
za iawne dekretowi trybunalskiemu sprze-
ciwieństwo, które się evidenter z listów
poiezdzych pokazało, na infamią, na łapanie
у na gardło żałującym aktorom wskazuie-
my у ex nunc podług prawa coaequatio-
nis za infamissów uznawamy у tli a publi-
kowania tych infamij ienerała sądowego
przydaiemy, a iako na poścignienie у zła-
panie pomienionych żydów starszych ka-
hału Wileńskiego у całego gminu żydów
kupców Wileńskich dla uczynienia na wszel-
kich dobrach onych niocney a nieodwłocz-
ney, nieoglądaiąc sie na żadne ni od kogo
bronienie gleyta, reserypta, ceduły, litis-
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pendentią, listy żelazne у ni na żadną quo-
cunąue titiilo nazwane obrony, protekcie у
dobrodziejstwa prawne, mota nobilitate, do
iasnie wielmożnych ichmć pp. woiewodów,
wielmożnych ichmmć pp. starostów, cho-
rążych, rotmistrzów, tudziesz do urzędu
ziemskiego grodzkiego woiewodztwa Wi-
Jenskiego у innych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów, także do ichmw pa-
nów ekonomów, dzierżawców, zawiadow-
ców maiętności, miast, miasteczek, guber-
natorów, gdzie dobra pozwanych okażą, a
osoby onych złapane będą у którego sobie
z urzędów do tey sprawy użyć zechce za-
łożywszy contra non exequcntes officiales,
iako po tak wielu dekretach, onym sprze-
ciwięstwach у po ostatecznym przekonaniu
prawem per piivationem officii odsyłamy,
a gdy dzień dwudziesty czwarty tegoż msca
Julij anni praesentis przypadł, tedy iene-
rał sądów naszych pilnuiący Thomasz Jowć,
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, niewiernych żydów starszych
kahału Wileńskiego Jzaka Eliaszewicza,
Alexandra Markowicza у wszytkich żydów
srarszyeh kahału Wileńskiego, tudzież ca-
ły gmin żydów kupców Wileńskich za in-
famissów w izbie sądowey et in foro pu-
blico obwołał у relacyą publikacji swey a
loco publicationis rediens iiulieialiter zeznał.
Która sprawa iest do xiąg trybunału głów-
nego wielkiego xięstwa Litewskiego za-
pisana.

Изъ книш Глави. Лит. Трибунала Л» 3-Ю, за 1709 г.,

187—1709 г. Августа Є.
Трибунальный декретъ, присуждающій стар-
шинъ Виленской синагоги къ инфаміи, смерт-
ной казни и уплат Гаспару Ц хановичу

долгу и судебныхъ издержекъ.

Roku tysiąc siedmsetnego dziewiątego,
sca Augusta dziewiątego dnia.

Przed" nami sędziami giównemi na try-

bunał w w-m x-ie Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny dziewiąty obranemi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa i. p. Gaspara Ciechanowicza —
czesznika Smoleńskiego, z niewiernymi
żydami starszemi kahału Wileńskiego no-
minatim Nachimom Moyżeszowiczem, Moy-
żeszem Pinkowiczem, Zełkinem Borucho-
wiczem, Łazarzem Lcwkowiczem, Boruchem
Abramowiczem Pawiszem Iozefowiczem,Io-
chelem Izi-aelewiczem, Salomonem Dawido-
wiczem, Hirszą Berkowiczem, Michałem
Gordonowiczem, a iegomość panem Micha-
łem, Eafalem Szumskim—podstolim у pod-
woiewodzym Wileńskim у panem Iakubem
Zelenackim—namiestnikiem grodu Wileń-
skiego, za pozwem mieniąc oto,iżpomienieni
żydzi starsi synagogi Wilenskiey, pożyczyw-
szy talarów bitych siedmset ieszcze w ro-
ku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt piątym u
zeszłego w Bogu godney pamięci imć pa-
na Iózefa-Michała Kuleszj-—sędziego ziem-
skiego Smoleńskiego, żałuiącemu у spol-
ney sukcessiey po wysz rzeczonym imć
panu Kuleszu—sędzim ziemskim Smoleń-
skim, dochodzącym consukcessorom, po
zaszłey ugodzie z imć panem łanem Sta-
nisławom Kuleszą — starostą Oszkinskim,
imć panu Ludwikowi Zaleskiemu у rodzo-
113111 siostrom imści ichmść pannom io-
liannie у Krystynie Zaleskim, imć panu
Gabryelowi;—woyskiemu Smoleńskiemu у
rodzonym braci у siostrom imć Otto Men-
kom, a imści panu Oiechanowiczowi także
z bracią у siostrami—imć panem łanem
Konstantym Ciechanowiczem—łowczym Smo-
leńskim, imć panną Zofią (Jiechanowiczow-
ną — łowczanką Smoleńską, także ichmć
pany Alexandrem, Władysławem у Kas-
])rcm Ciechanowiczami у siostrami onych
Cicchanowiczownami po zeszłym z tego
świata imć panu Michale. Ciechanowiczu—
rodzicu onych z ugodliwego polubownego
dekretu kompromissynego dostałcy, słuzą-
cey у należącey summy wysz mienioncy,
od obżalowanych żydów na ten pomienjony
oblig wziętey у porzyczoney; tedy żałuiący
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imć pan Ciechanowicz—czesznik Smoleń-
ski, iako spoiny aktor у snccessor maiąc
sobie część teyże summy należącą, wprzód
imć panu Ludwikowi Zaleskiemu od spol-
nych wszyikich consuccessorów od obżało-
wanych za tym obligiem do pozyskania у
odebrania tey summy daną moc, którą po-
tym imć pan Zaleski imć panu Ciechano-
wiczowi, z otrzymanym dekretem u sądu
surrogatórskiego Wileńskiego у wszelki
proceder do tey sprawy należący, dla więk-
szości swoich własnych interessów, odda-
laiąc się z tych kraiów wlał у zrzekł się na
osobę imć pana Oiechanowicza, który ża-
łuiący imć, czyniąc dla dobra wszytkich
spolnych consuccessorów, za dekretem sur-
rogatorskim Wileńskim, w roku tysiąc
siedmsetnym piątym otrzymanym, żądał у
dopraszał się executiey na pomienionych
żydach у wszelkich dobrach onych w roku
tysiąc siedmsetnym ósmym. Tedy, gdy z
aktoratu żałuiącego imść przypadła sprawa
przed sądem zamkowym Wileńskim, to
iest przed obżałowanyni imć panem Szum-
skim—podwoiewodzym Wileńskim, tandem
imć pan podwoiewodzy Wileński, że tak
pieczętarzem do tego listu obligacynego
zapisu iest, iako też у dekret surrogator-
ski na tych obżałowanych żydów ferował,
żadney na tenczas nieczyniąc decisiey у za
tym dekretem surrogatorskim swoim na
żydach у dobrach onych ехесігііеу, wzioł
na deliberacią, niewiedzieć z iakowego
prawa у potym bez wiadomości aktora ob-
żałowany imć pan podwoiewodzy Wileński,
nad prawo pospolite у mimo dekretu sądu
swego surrogatórskiego, żałobę odmienić
obżałowanemu imć panu Zielenackicmu ka-
zawszy, niewspominaiąc condemnat na ob-
żałowanych żydów, przez siebie ferowa-
nych, którcmi żałuiący imć locumstandi
żydom obżałowanym bronił infamissom nad
prawo, obżałowany imć pan Zielenacki—
namiestnik grodu Wileńskiego, za roskazem
у nieprawną decizią imć pana podwoiewod-
zego, dekret ad fayorem obżałowanym ży-
dom pisząc, niby obwarował locumstandi,
bo controwresią popisał dziwną, w samey

rzeczy niebyłą, przeciwną prawu у słusz-
ności, czy sam to z swego upodobania,
czyli też z iakowych innych przyczyn ta-
kowy nieprawny napisawszy dekret, na
szkodę żałuiącego aktora i obżałowanego
imći pana podwoiewodzego Wileńskiego
podpisał, a żydom dla obrony dał, na któ-
ry obżałowani żydzi fundament założywszy,
aktorowi satisfakcyi nieczynili у nieczynią,
protekcyą obżałowanego imć pana podwo-
iewodzego Wileńskiego zasłaniaiąc się; za-
czyni, tak do utwierdzenia listu dobrowol-
nego obligacynego zapisu, iako też у de-
kretu surrogatórskiego Wileńskiego, z da-
tą i rzeczą w nim wyrażoną za onym fero-
wanego, a do skassowania dekretu zamko-
wego, nieprawnego, podstępnego, zwaryo-
wanego, tudziesz do wskazania paen na
żydach podług zapisu у dekretu surroga-
tórskiego, a na obżałowanym imć panu
podwoiewodzym Wileńskim, mimo prawo
у wszelką słuszność za nieprawną decisią,
także na obżałowanyni imć panu Zielcnac-
kim o podstęmpnie napisany dekret nie-
prawny chcąc prawem czynić, z wolną me-
lioracyą tey żałoby у о szkody zapozwał.
Do którey sprawy, za przywołaniem przez
ienerała stron do prawa, od aktora patron
imć za mocą prawnie sobie do tey sprawy
daną i. p. Michał Frąckiewicz—podczaszy
Smoleński, oczewisto stawał, a pozwani
żydzi, iako sami przed nami do prawa nic-
stawali, tak ani żadney wiadomości o nie-
staniu swoim nam sądowi у stronie swcy
przeciwney nieuczynili; od imć pana pod-
woiewodzego Wileńskiego zaś у imć pana
Zielenackiego odezwawszy się patron imć
pan Malheusz Broniec—podczaszy Wileń-
ski, na ugodę pozwolenia prosił, w czym
patron partis aptoreac nie contradicuiąc,
podanego wszytkim obżałowanym ichmćom
oczewisto w ręce przez ienerała i. k. mści
Michała Iarzembowskiego, w mieście i. k.
mći А ііпіе będącym pozwu, zeznaniem
onego oczewislym przed imć panem pi-
sarzem koło sądów naszych uczynionym
słusznie prawnie dowiodszy у troyga wo-
łania pilność strony swey na tym pozwie
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napisaną okazawszy у żałobę aktora swego
o rzecz wyż wyrażoną przełożywszy, na do-
wód samey rzeczy produkował у czytał
przed nami sądem list dobrowolny obliga-
cyiny zapis na siedmset talarów bitych od
żydów starszych kahału Wileńskiego ze-
szłemu z tego świata imć panu Iózefowi
Kuleszy — sędziemu ziemskiemu Smoleń-
skiemu, pod datą roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt piątego, mca Aprila dwudzie-
stego trzeciego dnia dany, a teraznioysze-
mu aktorowi z przyczyn w propositiey wy-
rażonych należący. Tudziesz dekret w snr-
rogatoriey Wilenskiey w roku tysiąc siedm-
setnym piątym, mca Nowembra dnia dwu-
nastego, przez imć pana Ludwika Zalos-
kiego, ichmć pp. Gabrycla Otto JMcnka у
lana Konstantego Ciechanowicza—łowczego
Smoleńskiego, na żydach starszych kahału
Wileńskiego in contumaciam, z wzdaniem
na banicią doczesną wieczną у infamią ot-
rzymany. A zatym у protestacyą na wszyt-
kich odżałowanych wysz wyrażonych o de-
kret nieprawny zamkowy do xiąg główne-
go trybunału od tegoż imć pana Ciecha- j
nowicza zaniesioną у extraktem pod datą j
roku tysiąc siedmsetnego dziewiątego, mca j
Maia wtórego dnia z tych xiąg wydaną, |
które produlmiąc dokumenta wzdania po-
zwanych żydów, poniewasz do prawa nie-
stawaią, iako w roku zawitym na upad w
rzeczy, a zatym dekretu zamkowego nie-
prawnie przez imć pana woiewodzego Wi-
louskiego z obżalowanymi żydami ferowa-
nego, a przez imć pana Zielenackiego na-
pisanego pod datą roku tysiąc siedmset-
nego ósmego, mca Iulij dwudziestego dnia
ze wszylką rzeczą w nim wyrażoną skas-
sowania у annihilowania, zapisu zaś obli-
gacynego od tych to żydów starszych
kahalu Wileńskiego danego у za onym
dekretu w surrogatoricy Wilenskiey na
tych to żydach in contumaciam przez
wyż wyrażonych icmćw otrzymanego, ze
wszytkim procederem prawnym, approba-
*У> smnmy tym dekretem wskazaney
dwóch tysięcy ośmiuset talarów bitych
trzech tysięcy ośmiuset tynfów, za niepla-

coną dotąd kwotę od roku tysiąc siedm-
setnego piątego od dnia dwunastego mca
Nowembra z szkodami, nakładami praw-
nemi, recenter poniesionemi, trzech tysięcy
tynfów na pozwanych wszytkich żydach
starszych kahału Wileńskiego у na wszel-
kich dobrach onych leżących, ruchomych,
sumach pieniężnych gdziekolwiek będą-
cych, domach, krom ach, kamienicach, szyn-
kach, handlach, towarach у na samych oso-
bach, żonach, dzieciach у wszytkich suc-
cessorach, tak starszych żydów, iako też
całego gminu żydów "kahału Wileńskiego,
tudziesz" у mogiłach, gdzie zmarłych żydów
kahalu Wileńskiego ciała swoy maią depo-
zyt, takoż na szkole tych żydów, z wol-
ney onym kromów у domów pieczętowa-
niem, a samych przerzeczonych pozwanych
wyż wyrażonych żydów starszych kahału
Wileńskiego, tak podług zapisu obligaey-
nego, iako też у dekretu surrogatorskiego
na infamią załuiącemu inici. na łapanie, do
wiezienia branie, wskazania, onychże pod-
ług prawa coequationis ex nunc za infa-
missów uznania, ienerała dla publikowania
tey condemnaty przydania publikować у
proelamować nakazania, A na odprawę za
summę wyż wyrażoną у na łapanie tych
żydów do urzędów ziemskich у grodzkich
woiowodztwa Trockiego, Oszmianskiego у
Lidzkiego, powiatów, oraz у innych wszel-
kich, których sobie strona do tcy ехеси-
ticy użyć zechce, cum paenis in сопіга с-
nientes"odesłania u nas sądu prosił у do-
mawial się. A tak my sąd w tcy spiwie
i. p. Gaśpara Ciechanowicza—czesznika
Smoleńskiego, z wielmożnym i. p. Micha-
łem Szumskim—podstolim у podwoiewo-
dzym Wileńskim у imć panem Jakubem
Zielenackim, nieczymąc żadnego na tenczas
rozsądku, za wzięciem na ugodę tę sprawę
in casum niedoyscia ugody do dalszego ter-
minu prawnego dla przyiecia między stro-
nami, którym obrony prawne wcale zaeho-
wuicmy, skuteczney rosprawy rokem za-
witym odkładamy. A z żydami starszemi
kahalu AYilcnskiego, iako' to Nachimem
Moyżcszowiczem, Moyżeszem Pinkowiczcm,
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Zelkinem Boruchowiezem, Łazarzem Lew-
kowiczem, Boruchcm Abramowiczem, Fa-
wiszem J ózefowiczem, Jochelem Izraelewi-
czem, Salomonem Dawidowiczem, Hirszą
Berkowiczem у Michałem Gordonowiczem,
za pozwem o rzecz wjTażoną wyniesionym,
bacząc to, iż obżałowane osoby będąc przed
nas sąd zapozwancmi, za pokilkakrotnym
z nakazu naszego ieneralskim przywoływa-
niem przed nami do prawa niestawaią;
przeto my sąd onych, iako prawu niepo-
słusznych w roku zawitym na upad w rze-
czy wzdaiemy; a zatym dekret zamkowy,
iako nieprawny przez i. p. podwoiewodzc-
go Wileńskiego z obżałowanyini żydami ka-
nału wileńskiego ferowany, a przez imć pana
Zielenackiego napisany, pod data, roku ty-
siąc siedmsetnego ósmego, dnia dwudzie-
stego mca Iulii w Wilnie, ze wszyską rze-
czą w nim wyrażoną, kassuiemy у annihi-
luiemy. Zapis zaś obligacyiny od obżało-
wanych żydów starszych kahału Wileńskie-
go dany, żałuiącemu aktorowi prawnie na-
leżący у za onym dekret w snrrogatoriey
Wilenskiey na tychto żydach obżałowanych
in contumaciam przez wyż wyrażonych
ichmw otrzymany, ze wszytkim procede-
rem prawnym utwierdzamy у przy mocy
zachowuiemy, summy tym dekretem wska-
zaney dwa tysiące ośmset talarów bitych
trzy tysiące ośmset tynfów, za niepłneo-
coną dotąd kwotę od roku tysiąc stedmset-
nego piątego, od dnia dwunastego mca
Nowembra z szkodami, nakładami praw-
nemi recenter poniesiouemi trzysta tynfów,
a z wpisnym у pamiętnym, cum lucris nam
sądowi danym, wszytkiego summą dwa iy-
siące ośmset" talarów bitych sześć tysięcy
ośmset tynfów у złt. poi. dziesięć szeląga-
mi, na wszytkich pozwanych żydach star-
szych kahału Wileńskiego, domach, kro-
mach, kamienicach, szynkach, handlach, to-
warach, z wolnym onych ubiqui lokorum
na żadne praszporty nicuważaiąc are-
sztowaniem у na samych osobach, żonach,
dzieciach у wsytkich succcssorach, tak star-
sz3'ch żydach, iako też całego gminu ży-
dów kalialu Wileńskiego, tudziesz v na

mogiłach, gdzie zmarłych żydów ...kanału
Wileńskiego ciała swoy maią depozyt, ta-
koż na szkole tych żydów z wolnym oney
kromów у domów pieczętowaniem у na
wszelkich dobrach onych leżących, rucho-
mych, sumach pieniężnych gdziekolwiek
będących, a samych przerzeczonych pozwa-
nych wyż wyrażonych żydów starszych ka-
hału Wileńskiego tak podług zapisu obli-
gacyinego, iako też у dekretu surrogator-
skiego na infamią żałuiącemu imci, na ła-
panie у do więzienia branie wskazuiemy,
onych że podług prawa coaecmationis ex
nunc za infamissów uznawszy, ienerała dla
publikowania tey condemnaty przjrdaiomy,
publikować у proklamować nakazuiemy, a
na odprawę za sumę wyż wyrażoną—de-
kretem sądu naszego wskazaną у na łapa-
nie tych żydów do urzędów ziemskich у
grodzkich wdztwa Trockicgo, Oszmianskic-
go у Lidzkiego powiatów, oraz у innych
wszelkich, którego sobie strona do tey
executiey użyć zechce, założywszy in cont-
ravenientes temu dekretowi naszemu dal-
sze paeny prawne odsyłamy; a gdy dzień
czternasty mca Augusta roku teraznioysze-
go przypadł, tedy ienerał Thomasz Iowo
od nas sądu przydany, dość czyniąc prawu
pospolitemu у dekretowi sądu naszego, ży-
dów wszy (lei cli starszych kahału Wileńskie-
go, iako to Nachima Moyżeszowicza, Moy-
żesza Ріпкоwicza, Zelkina Boruchowicza,
Łazarza Łewkowicza, Borucha Abramowi-
cza, Fawisza Józefo wicza, Iochela Izraele-
wicza, Salomona Dawidowicza, Hirszę Ber-
kowicza у Michała Gordonowicza za infa-
missów w izbie sądowcy et in loro publi-
co obwołał у publikował у tę publikacyą
a loco publikationis rediens iudicialiler ze-
znał. A z wielm. imć p-m Szumskim—
])odstolim у podwoiewodzym Wileńskim,
także z imć panem Jakubem Zielenackim,
gdy ta sprawa dla wielu innych spraw aż
do zawierania się regeslrów przypadkowych
у przy zawarciu się onych przywołana bydź
nie mogła, tedy my sąd onę przed nasz że
sąd na cadenlią nowogrodzką na początek
tych sądów w termin sądzenia spraw wo-
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iewodzlwa Nowogrodzkiego, po trzecim wo-
łaniu, nazaiutrz dla przyięcia między stro-
nami, którym obrony prawne wcale zacho-
wuiemy, skuteczney rosprawy rokiem za-
witym bez dilacy у krom przypozwu, ieno
za tym dekretem naszym odsyłamy. Która
sprawa do xiąg głównych trybunalnych iest
zapisana.

Изъ книги Главнаго Лнтовск. Трибунала Л» 34G за
170!) годъ, л. 1Ш8.

188.-1710 г. Марта 1.
Универсалъ В. Гетмана Яитовскаго Людвика
Поц я, о томъ, чтобы не воспрещали ев-
реяиъ хоронить покойниковъ своихъ на прі-

обр тенномъ иі іи плац за Виліей.

W roku tysiąc siedmsetnym dziesiątym,
mca Marca dwudziestego szóstego dnia.

Na urzędzie i. kr. mści Grodzkim Wi-
leńskim, przedemną Michałem Baphałem
Szumskim — podstolim у podwoiewodzym
woiewodstwa Wileńskiego, stanowszy per- i
sonaliter niewierny żyd AronZelmanowicz—
instrument od iaśnie Wielmożnego imó pa-
na Pocieia, hetmana wielkiego W. X. Lit.,
rzeczą w nim niżey wyrażona,, kanałowi
Wileńskiemu żydom na kopiszcze służący,
opowiadał, pokładał у do akt xiąg grodz-
kich Wileńskich podał, którego takowy "sequi-
tur tenor: Ludwik Konstanty, na Włodawie
у Różance Pociey—-hetman wielki w. x. Lit.
Eatynski, Borcianski, Wolpiński, Punski, Ku-
piski ctc. starosta, iasnie wielmożnym,
wielmożnym ichmć panom jsenatorom, urzę-
dnikom ziemskim, grodzkim, starostom,
podstaroścmi, ich dozorcom у wszelkiey
iuryzdykcyi w mieście Wileńskim będącym,
także subsjHutom onych у wszelkiey kon-
dycyi ludziom, wmm. panom у braci. Po
zaleceniu chęci moich w laskę wmm. pa-
nów donoszę do wiadomości, iż prezento-
wane mi były od naiaśnieyszych królów
Jclirnć anteeessoiw in genere, żydom Wiel-
kiego Xięs(wa Litewskiego nadane у kon-

stitucyami seymowemi confirmowane na
wolności kopiszcz_, na grzebienie umarłych
ciał żydowskich, do którego przywileiu
stosuiąc się, biorę pod protekcią у obronę
moią płacy albo grunty na te kopiszcze
przez żydów Wileńskich nabyte, za rzeką
Wilią, w Wilnie będące, których upraszam
Wmm. panów у braci, aby onym nie bro-
nić, respektuiąc na to? że in casu nic grze-
bienia ciał, których iuż iest tak wiele po
domach, a to przez niepozwolenie gruntów
na kopiszcze, czego Boże nie day, powietrza
efiektus ne subsequatur, czemu zabiegając
do tych placów interresować by się nie-
trzeba. leżeli by zaś kto miał co pretendo-
wać do tych gruntów, albo placów, tedy
nie gdzie indziey, ale aby u mnie samego,
iako teraz protektora onych, sprawiedli-
Avości dochodził, a ia submituię, według
słuszności kożdemu sprawiedliwość udzia-
lać; stanowi zaś rycerskiemu obu zaciągów
у wszelkiey kondycyi serio przykazmę у
mieć chcę, pod surowym woyskowym są-
dem, aby żadnych ekzakcyi, podatkó\y, pod
żadnym tytułem, z przerzeczonych placów
у budynków, na nich będących, niewyma-
gali, ani stanowisk odprawować ważyli się
у \YV wszytkini według praw у przywilejów,
im nadanych, zachowali się, co iterate suro-
wic zalecamy intimuie, contrauenieiites tey
woli moiey surowic sądzić irremisibiliter
deklaruiąc. Na co dla lepszej wiary przy
pieczęci ręką się ma, podpisuię. Dau War-
szawie roku tysiąc siedmsetnego dziesiąte-
go, msca iMarca piprszego dnia. Instrumentu
przy pisczęei podpis ręki temi słowy: Lud-
wik Pociey—Hetman Wielki W. X. Lit.
Który to Instrument, za podaniem onego
przez osobę wyż mienioną do akt, iest do
xiąg grodzkich Wileńskich przyloty у wpi-
sany.
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Roku tysiąc siedmsetnego dziesiątego,
msca Maija dziewiętnastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunat w. x. Ілі. woiewodstw, ziem у
powiatów na rok teraznieyszy tysiąc siedm-
setny dziesiąty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła spra-
wa wielmożnego imć pana Stefana Wołod-
kiewicza—podsędka woiewodstwa Mińskie-
go, z niewiernemi żydami Wulfem Jan-
chowiczem, Moyżeszem Samuel owiczem,
Uryaszem Dawidowiczem, Pinkasem Abra-
mowiczem, Markiem Bernatowiczem, Salo-
monem Pcnchasowiczem, Markiem у Ku-
szem Gierszonowiczami, Nacliimem Moyże-
szowiczem, Moyżeszem Izaakowiczem lud-
ka Moyżeszowiczem, Moyżeszem Eliasse-
wiczem, Aronem Jozefowiczem Klotkiem,
Beniaminem Berlinem, Izaakiem у Jaku-
bem Szmuel o wieżami, Pinkasem Gruberen-
kiem, Załkinem Boruchowiczem, Aronem
Aszerowiczem. Markiem Izraelowiczem,
Hirszem Czarnem, Aronem Doktorem у
bratem iego Lewkiem Gordonami у wszyt-
kimi starszemi kahału Wileńskiego, za poz-
wom przed sąd nasz wyniesionym, a to do
zapisu własnego przez obżałowanych wszyt-
kich danego, kturym to zapisem swym pod
zarękami w nim wyrażonemi opisali się w
Bogu zeszłemu wielmożnemu imć panu
Stefanowi J anowi Slizniowi—referendarzowi
w. x. Lit. coroczno dawać z kamienic
czterech na Jatkowey ulicy leżących pro-
wizyą у u realną possesyą te kamienicy po-
stąpili у intromittowali, przez jenerala
urzędownie, a polym naruszaiąć swoi zapis
у popadaiąc w zaręki, expulsią z tych ka-
mienic udzialali у do kahalu swego znowu
raz podawszy w possesyą przyłączyli, pro-
wizyi przez lat kilka niedawali у gdy ża-
łuiący wielm. imć pan podsądek Miński,

iako aktor у possessor realny tey .gummy,
do obżałowanych rożnemi laty у w roku
teraźniejszym dla odebrania prowizji sług
swych zesłał, oddać, udawszy się w protek-
cyą Moskiewską, niechcieli; zaczyna tedy
żałuiący wielmoż. imć pan podsądek, chcąc
z obżałowanemi wszytkiemi o zaręki w za-
pisie wyrażone, o prowizyą przez łat kilka
przychodzącą do kalkulacy z oney, oraz
reindukcy kamienic podług prawa у szkód
nakładem win у paen prawnych na obża-
łowanych, na towarach у kamienicach do-
chodzić у rcquirować, zapozwał. Ka termi-
nie tedy ninieyszym, na dacie wyrażonym,
za przywołaniem przez ienerała stron do
prawa od aktora patron imć pan Matheusz
Broniec, podczaszy Wileński, za mocą praw-
ną sobie do tey sprawy dana., oczewisto
stawał, a pozwani żydzi kahału Wileńskie-
go nie stawali у żadney wiadomości o.nie-
staniu swym sądowi у stronie swey nie-
uczynili, zatym ten że aktora patron poda-
nego wszytkim żydom starszym kahału Wi-
leńskiego, z szkoły zydowskiey wychodzą-
cym, przez ienerała Thomasza Iowcia ocze-
wisto w ręce pozwu, zeznaniem onego ocze-
wistym przed wielm. imć panem pisarzem
koła sądów naszych uczynionym, słusznie
у prawnie dowiodszy у pilność troyga wo-
łania na tym pozwie napisaną okazawszy,
produkował zapis od obżałowanych żydów
starszych kahału Wileńskiego zeszłemu wiel-
możnemu imć panu Stefanowi Janowi
Slizniowi—referendarzowi w. x. Lit. w ro-
ku tysiąc szesesetnym dziewiędziesiątym
szóstym na summę dwadzieście tysięcy, za-
wodząc у zastawiaiąe kamienic żydowskich
cztyry w Wilnie będących, w zapisie eo
nomine danym wyrażonych, dany, a teraz
wiemożnemu imści panu Wolodkowiczowi—
podsądkowi Mińskiemu, służący у należący,
z którego wszytkie vadia Avyczytawszy, a
nieoddania kapitału у niepłacenia prowizij
od roku tysiąc siedmset szóstego oraz ex-
pulsyey z kamienic, prolestacyą od akta
zaniesioną dowiodszy, według którego za-
pisu wzdaiąc niewiernych żydów iako prawu
nieposłusznych na upad w samey rzeczy
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kamienic czterech, na Jatkowey ulicy le-
żących, które do possessij postąpili, a czy-
niąc z onych expulsyą delatora per rein-
ductionem przyłączenia/ summy realney z
troiakiemi zarękami z prowizją od roku
tysiąc siedmsetnego szóstego, z szkodami у
cxpensami prawnemi przyłączenia, z wpis-
nym у pamiętnym, cum lucris, na pozwa-
nych у na dobrach ich wszelakich, hand-
lach, towarach у kamienicach, na samych
osobach; a samych podług opisu na ba-
nicyą doczesną wieczną у infamią wskaza-
nia, ienerała sądowego do publikowania
onych przydania, a iako na podanie tych
kamienic czterech, na ulicy Jatkowey le-
żących, w reindukcyą żałuiąceimi imsci,
tak у na uczynienie skutecznej у nie
odwłoczney za summę dekretem naszym
wskazaną, na dobrach ich wszelakich у
nad osobami onych ехекисуі do urzędów
ziemskiego lub grodzkiego woiewodstwa
Wileńskiego у innych wszelkich, za doło-
żeniem na przeciwnych temu dekretowi
dalszych paen prawnych odesłania u nas
sądu prosił у domawiał się. A tak my sąd
w tey sprawie wielmożnego imsci pana
Stefana Wołodkowieza podsądka Mińskiego,
bacząc to, iż niewierni żydzi Wulf Janko-
wicz, Moyżesz Samuelowicz, Uryasz Da-
widowicz," Pinclias Abramowicz., Marko Ber-
natowicz, Salomon Pinchasewicz, Marko у
Kasza Gierszonowiczowie, Nachim Moyże-
szowicz, Mojżesz Izaakowicz, ludka Moy-
żeszowicz, Józef Hcłiaszewicz, Aron Joze-
lbwicz, Kłotka Beniamin Berlin, Izaak у
Jakub Samuelowiczowie, Pinchas Grube-
renk, Zalkinow Boruchowiez, Aron Asse-
rowiez, хМагко Izraelowicz, Hirsz Czarny,
Aron doktor у brat iego Lewko Gordono-
wie у wszyscy starsi kahalu Wileńskiego,
będąc o rzecz wjżey wyrażoną przed sąd
nasz zapozwanemi, 'za 'pokilkakrotnym z
nakazu naszego ieneralskim przywoływa-
niem do prawa nie stawali у żadney "wia-
domości o niestaniu swym nieuczjnili; prze-
to onych iako prawu nieposłusznych w ro-
ku zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy,
a według prawa, żałoby у domawiania się

patrona aktora, kamienicy cztyry żydowskie
w Wilnie summę dwudziestu tysięcy one-
rowane у antecessorowi wielmożnego dela-
tora w possesyą podane, per reinduetionem
w realną tegoż aktora possesyą przysądza-
my, nie oddaney na zapis winney kapital-
nej summy z troiakiemi zarękami osm-
dziesiąt tysięcy złotych polskich, za prowi-
zyą od roku tysiąc siedmsetnego szóstego,
na rok po złotych tysiąc cztyrysta siedm-
dziesiąt siedym у groszy piętnaście, aż do
teraznieyszego czasu przychodzącą, pięciu
tysięcy dziewięćset у dziewięciu złotych
polskich, za szkody, nakłady prawne sta
złotych polskich, z wpisnym у pamiętnym
cum lucris in surama ośmdziesiąt sześć ty-
sięcy dwudziestu złotych polskich na_ po-
zwanych żydach у na towarach, kamieni-
cach у na samych osobacłi z wolnym onych
na każdym mieyscu aresztowaniem, dóbr у
towarów zatrzymywaniem, samych osób ła-
paniem, у aż do satisfakcyi scquestrowa-
niem, kamienic, domów zaiezdżywaniem, a
samych podług onych z opisu na banicyą
wieczną у infamią wskazuiemy, ienerała
sądowego do publikowania onych przyda-
iemy, a iako na podanie w reindukcyą
wielmożnemu aktorowi kamienic czterech
na ulicy Jatkowey będących, tak у na
uczynienie za summę dekretem nasztym
wskazaną, na dobrach у osobach obwało-
wanych skuteczney у nieodwłoczney ехе-
кисуі do urzędów ziemskich lub grodzkich,
woiewodztwa Wileńskiego у innych wszel-
kich, których sobie strona do tey ехекису
użyć zechce, założywszy na sprzeciwnych
dalsze paeny prawne,, odsyłamy. A gdy
dzień dwudziesty pierwszy tegoż miesąca
aimi praesentis przypadł, tedy icnerał sądo-
wy Thomasz Iowć, dość czyniąc prawu po-
spolitemu у dekretowi naszemu, niewier-
nych żydów Wulfa Jankowicza, Moyżesza
Samuclowicza, Uryasza Uawidowicza, Pin-
chasa Abramowicza, Marka Bernatowicza,
Salomona Pinchasowicza, JMarka у Kuszę
Gicrszonowiczow, Nachima j\loyżeszowicza.
Moyżesza Izakowicza, Iudkę j\loyżeszowicza,
iMoyżesza Heliaszewicza, Arona Józefowi-
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cza, Klotki Beniamina Berlina, lzaaka у
Jakuba Samuełowiczow, Pinchasa Grube-
rękę, Zalkina Borucliowicza, Arona Asze-
rowicza, Marka Izraelewicza, Hirsza Czar-
nego, Arona doktora у brata iego Lewka
Gordonow у wszytkich starszych żydów
kaliału Wileńskiego w izbie sądowey et in
loco publico za banitów wiecznych у infa-
misow obwołaj ogłosił у relacyą publikacy
swey, a loco publikationis rediens, iudicia-
liter zeznał, która sprawa do xiąg głów-
nych trybunalnych iest zapisana.

Пзъ книга Глави. Лит. Трибун. Л» 347, за 1710 годъ,
.т. 266.
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Трибунальній декретъ, присуждающій стар-
шинъ евреГюной Виленской синагоги къ ин-
фаміи, смертной казни и уплат Михаилу

Савицкому долгу и пени.

Roku tysiąc sicdmsetnego iedynastego,
msca Iulij ośmego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Litewskim z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy ty-
siąc siedmsetny iedynasty obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu przypad-
ła sprawa imć pana Michała Sawickicgo—
czesnika Wołkowyskiego, rotmistrza i. k. m.
chorągwie trybunaJskioy z niewierncmi ży-
dami—Markiem Bcrnatowiczem, Markiem
Gierszonowiczem, Nochimem Iakubowi-
czein, Nachimem Moyżcszowiczem, Gabry-
elem Moyżeszowiczem, UJfem Tonochowi-
czem—starszymi przeszłomi, (udziesz star-
szemi miesięcznemi — Ulfem Szymonowi-
czein, Moyżeszem .Michałowiczem, Dawi-
dem Moyzeszowiczem, lekiem Nochimo-
wiczem, Hirszem Januszewiczem, Gierszo-
nem Kiwowiczcm у wszylkicmi żydami у
pospólstwem całego kaliału miasta i. k.
mći Wilnia, za pozwem od aktora wynie-
sionym, O sprzecimiństwo dekretom dwom
sądu głównego trybunalncgo, iednemu po

roku tysiąc siedmsetnym pierwszym, msca
Iulij cztyrnastego dnia, a drugiemu tysiąc
siedmsetnego dziewiątego, msca lunij
szóstego dnia, z aktoratu w Bogu wie-
lebney ieymć panny Franciszki Szeme-
to\vny, na on czas przełożoney konwentu
Wileńskiego у ieymć panny Ludowiki Ko-
maiewskiey, iako aktorki zakonu świętego
Franciszka, przy kościele świętego Michała
zostaiących, z obżałowanemi niewiernemi
żydami starszemi у całym kahałem Wi-
leńskim ferowanym, za któremi dekretami
gdy wielm. imć pan Michał Rafał Szum-
ski—podstoli у podwoiewodzy Wiłenski, po
wydanym od siebie у podanym terminem
prawnym w niedziel cztyry obwieszczeniu
za snmmę dekretem pośledniejszym try-
bunalskim, to iest za dziewięć tysięcy
sześćset ośmdziesiąt zltcli, do domów, ka-
mienic, kramów у wszelkich dóbr obżało-
wanych niewiernych żydów z ienerałami у
stroną szlachtą w roku tysiąc siedmset-
nym dziesiątym, msca Deccmbra dnia oś-
mnastego na exekucią ziezdżał, obżałowani
niewierni żydzi mocno, gwałtownie, tumul-
tem, szczycąc się iakowąś protekcią tey
odprawy у ехекисуі bronili у nicpostąpiłi,
prawu pospolitemu у dekretom si|du głów-
nego trybunalnego sprzeciwili się, teraz-
zatym żałuiący delator od wielebnych
ichmw panienzakonnych, przy kościele s-o
]\[icliała zostaiącycli^ za wlewkiem prawa
tey summy z przewodem prawnym, za za-
pisem obligacyinym Aryderkafowym nale-
żącey zostawszy aktorem,, chcąc o to z ob-
żałowanemi starszemi żydami у całym ka-
hałem Wileńskim prawem czynić, do ut-
wierdzenia namicnionych dekretów trybu-
nalskich z banicyą wieczna, у infamia.,
wskazami w nich wyrażonemi, listem urzę-
dowym poiczdżym у całym procederem
prawnym w tey sprawie zaszłym, do przy-
sądzenia summy w dekrecie posledniey-
szym wyrażoney, do wskazania obżałowa-
nych niewiernych żydów iako_ banitów
wiecznych у miamisów na powtórną infa-
mią, na łapanie у na gardło_ z mocn;i na
dobrach onycli, domach, kamienicach, kro-
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mach, handlach, towarach, zastawach, aren-
dach у na samych osobach, nieoglądaiąc
się na żadne bronienia, mota nobilitate, exe-
kucya z wolnym tychże obżalowanych ży-
dów na każdym mieyscu aresztowaniem,
in aresto exequowaniem, tudziesz o szkody,
nakłady prawne, noviter w tey sprawie na ty-
siąc złt. poniesione, przed nasz sąd zapo-
zwał. Na terminie tedy niniejszym wyżey
na dacie wyrażonym, za przywołaniem
przez ienerała stron do prawa od aktora
patron imci za mocą prawną sobie do tey
sprawy daną imć pan łan Ancuta—skarb-
nik Brzeski, oczewisto do rosprawy praw-
ney stawał, a pozwani niewierni żydzi, wyż
wyrażone osoby у cały kabał Wileński, ia-
ko sami przed nami do prawa niestawali,
tak у żadney wiadomości o niestaniu swo-
im nam sądowi у stronie swe у nieuczynili.
Za tym tenże aktora patron podanego ob-
żałowanym niewiernym żydom kahału Wi-
leńskiego oczewisto w ręce tu w mieście
i. k. mći Wilnie, z bożnicy wychodzącym,
przez ienerała Jerzego Namowicza pozwu,
.zeznaniem onego oczewisto przed wielm.
imć panem pisarzem koła sądów naszych
uczynionym słusznie, prawnie dowiodszy,
pilność troyga wołania strony swey na tym
pozwie napisaną okazawszy у żałobę wyżey
wyrażoną przełożywszy, na dowód samey
rzeczy produkował у czyta! przed nami są-
dem dekret sądu głównego trybunalncgo
poslcdnieysz)' w roku tysiąc siedmsetnym
dziesiątym, msca Iunij szóstego dnia-z ak-
toratu w Bogu wiclebney icym panny
Franciszki Szemetowny na on czas przeło-
żoney konwentu Wileńskiego у ieymć pan-
ny Lndowiki Komaiewskioy, iako samey
aktorki z niewiernemi obżałowanymi żyda-
mi starszemi у całym kanałem Wileńskim
z utwierdzeniem dekretu sądu głównego
trybunalnego w roku tysiąc siedmsetnym
pierwszym, msca Iulij cztyrnastego dnia,
z aktoratu wielebnych ichm panien zakon-
nych klasztoru Wileńskiego ż temiż nie-
wiernemi żydami kahalu Wileńskiego z
banicyią wieczną w Wilnie otrzymanego, z
wskazem summy dziewięciu tysięcy sześ-

ciuset ośmiudziesiąt złotych polskich z wzda-
niem na infamią у na łapanie, z odesłaniem
do należytych urzędów na ехекисуа w Wil-
nie otrzymany; za którym dekretem gdy
wielm. imć pan Rafał Michał Szumski—
podstoli у podwoiewodzy Wileński w roku
przeszłym tysiąc siedmsetnym dziesiątym,
msca Decembra ośmnastego dnia, ordinaria
juris via, praemissa innotescentia, do kamie-
nic, domów, kromów у innych dóbr obża-
łowanych żydów w Wilnie będących, za
wśkaz summy z ienerałami у stroną szlachty
na ехекисуа ziezdżał, obżalowany niewierni
żydzi, cały kabał Wileński, mocno, gwał-
townie, tumultem, szczycąc się iakowąś pro-
tekcyią, słownie tey ехекисуі bronili у
niepostompili, prawu pospolitemu у dekre-
tom dwóm sądu głównego trybunalnego
sprzeciwili się, którego sprzeciwieństwa lis-
tem poiezdzym urzędowym pod datą w
nim inserowaną wydanym dowiodszy, po-
zwanych niewiernych żydów, poniewasz do
ргад а niestawaią, iako prawu nieposłusz-
nych w roku zawitym na upad w rzeczy
wzdania, a zatym dekretów sądu głównego
tiybunalnego, wyż produkowanych, ze wszyt-
ką w nich wyrażoną rzeczą z banicyią
wieczną i infamią wskazami w nich wyrażo-
nemij listem pooiezdzym urzędowym у ca-
łym procederem prawnym w tey sprawie
zaszłym nienarusznie przy mocy zachowania
у utwierdzenia, summy temi dekretami, a
mianowicie poslednicyszym wskazaney dzie-
więciu tysięcy sześciuset ośmiudziesiąt zlt.
poi., za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie z okazyi obżałowanych niewier-
nych żydów kahału Wilen. noviter ponie-
sione tysiąc złt. na pozwanych niewiernych
żydów starszych у całym kanale Wileńskim,
na bożnicy onycli, na kamienicach, kromach,
handlach, towarach, spławach, arędach, za-
stawach, dobrach leżących, ruchomych, suin-
mach pieniężnych gdziekolwiek będących
z wolnym onych na każdym mieyscu sa-
mych osób zatrzymaniem, towarów aresz-
towaniem, a samych obżałowanych niewier-
nych żydów starszych у cały kabał Wileń-
ski, za sprzeciwieństwo prawu pospolitemu
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у dekretowi sądu głównego trybimalnego,
które sie evidenter z listu poiezdzego urzę-
dowego pokazało, iako banitów wiecznych
у infamissów na powtórną infamią, na ła-
panie у na gardło żałuiącemn aktorowi
wskazania у dla publikowania tey infamiey
ienerala sądowego przydania, a za summę
wyżey'wyrażoną dla uczynienia na pomie-
nionych obżałowanycli żydów, szkole, ka-
mienicach, domach, towarach, summach
pieniężnych у innych wszelkich dobrach у
osobach onych skutecznej, mocney у nie-
odwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne ni
od kogo bronienia, ceduły, gleyta, rescrip-
ta, zapisy, kontrakty, litispendentię mota
nobilitate, ехекису do iasnie wielm. ichmw
panów woiewodów, starostów, wiclm. ichmw
panów chorążych, do urzędów ziemskich
lub grodzkich woeiewodstwa Wileńskiego
p-tu Oszmianskiego у innych wszelkich
tych woicwodstw у powiatów, pod któremi
maiętnosci dobra у osoby obżałowanycli
niewiernych żydów okażą się, a których
sobie strona do tey ехекису użyć zechce,
założywszy na urzędy nieposłuszne w nic-
exeqwowaniu poenam priyationis offici ode-
słania u nas sądu prosił у domawiał się.
A tak my sąd w tey sprawie imć pana
Michała Sawickiego—czesnika Wołkowy-
skiego — rotmistrza i. k. mci chorągwie
trybunalskiey z niewiernemi żydami Mar-
kiem Bernatowiczem, Nochimem lakubo-
wiczem, Nachimem Moyżeszowiczem, Ora-
bryelem jMoyżeszowiczem, Ulfem Tonocho-
wiczem —• starszemi przeszłemi, tudziesz
starszemi miesięcznemi—Ulfem Szymono-
wiczem, Moyżcszem, Michałem, Dawidem,
Moyżeszowiczem, lekiem Nochimowiczem,
Hirszem lanuszewiczem, Girszonem Kiwo-
wiczem у wszystkiemi żydami у pospól-
stwem całego kahału miasta i. k. mci Wi-
leńskiego, bacząc to, iż obżałowani niewier-
ni żydzi—będąc o rzecz wyżey wyrażoną
do sądu naszego zapozwanemi, za nicpo-
kilkakrotnym z nakazu naszego ieneral-
,'jkim przywoływaniem przed nami do pra-
wa niestawali, przeto onych iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad

w rzeczy wzdaiemy, a zatym dekseta dwa
sądu głównego trybunalnego wyż produko-
wane, z aktoratu wielebnych ichmć panien
zakonnych konwentu Wileńskiego przy ko-
ściele świętego Michała zostaiących, z ob-
żałowanemi niewiernemi żydami kanałem
Wileńskim otrzymane, z banicią wieczną у
infamią, wskazem w nim wyrażonym, li-
stem poiezdżym urzędowym у całym pro-
cederem prawnym w tey sprawie zaszłym
nienarusznie przy mocy zachowuiemy у
utwierdzamy, summy tymi dekretami, a
mianowicie poslcdnieyszym wskazaney dzie-
więć tysięcy sześćset ośmdziesiąt złt. poi.,
za szkody, nakłady, prawne w iay sprawie
z okazyi obżałowanych niewiernych żydów
noviter poniesione tysiąc; złt., in summa
dziesięć tysięcy sześćset ośmdziesiąt złt. poi.
na pozwanych niewiernych żydach starszych
у całym kaliale Wileńskim, na bożnicy onych,
na kamienicach, kromacli, handlach, to-
warach, spławach, arędacli, zastawach, do-
brach leżących, ruchomych, summach pie-
niężnych gdzie у и kogokolwiek będących,
z wolnym onych na każdym mieyscu sa-
mych zatrzymaniem, secjiiestrowaniem, to-
warów aresztowaniem, szkoły, kromów pie-
czętowaniem, a samych niewiernych obża-
łowanycli starszych żydów, у cały kabał
Wileński, za sprzeciwieństwo prawu po-
spolitemu у dekretowi sądu głównego try-
bunalnego, które się eyidenter z listu po-
iezdżego urzędowego pokazało, iako bani-
tów wiecznych у infamissów na powtórną
infamią, na łapanie у na gardło żałuiąccinu
wskazujemy у dla publikowania tey infa-
miey ienerała sądowego przydajemy, a za
summę wyżey wyrażoną dla uczynienia sku-
teczney mocney na pomienionycli obżało-
wanycli żydów, na szkole, kamienicach,
domach, towarach, summach pieniężnych
у innych wszelkich dobrach у osobach
onych, nieoglądaiąc się na żadne ni od ko-
go bronienia, ceduły, gleyta, reskrypta, za-
pisy, kontrakty, Htispemlonlyp, mota no-
bilitale, ехекисуі do iasnie wiclm. ichmć
panóW woiewodów, starostów, wiehn. ichmć
pp. chorążych, do urzędów ziemskich lub



grodzkich woiewodstwa Wileńskiego p-tu
Oszmianskiego у innych wszelkich tych wo-
iewodstw у powiatów, pod któremi maięt-
ności у dobra pozwanych okażą się у oso-
by poścignione у złapane być mogą, a
których sobie strona do tey ехекису ey z urzę-
dów użyć zechce, założywszy na urzędy in
execu(ione nieposłuszne paenam priyatio-
nis officyi, odsyłamy. A gdy dzień dwu-
dziesly dziewiąty tegoż msca Inlij anni prae-
sentis przypadł, tedy lerzy Namowicz ie-
nerał sądów naszych pilnujący, dość czy-
niąc prawu pospolitemu у dekretowi na-
szemu, niewiernych żydów—Marka Berua-
towicza, Marka Gicrszonowicza, Nonichema
Iakubowicza, Nachima Moyżeszowicza. Ga-
bryela Moyżeszowicza. Ul Га Tonochowicza,
Ulla Szymonowieza, Moyżcsza Michalowi-
cza, Dawida. Moyżeszowicza, Icka Nachi-
mowicza, Ilirsza Januszewicza, Gierszona
Kiwowicza у wszystkich żydów pospólstwa
у cały kahał Wileński za infamisów w
izbie sądowey et in loro publico obwołał,
proklamował у relacyą publikacyi swey,
a loco publikalionis rediens, iudieialiter
zeznał. Która sprawa do xiąg głównych
trybunału w. x. Lit. iest zapisana.

Пзъ КНИГИ Глатг. Лит. Трибунала, Л» 3J9, за 1711 г.,
л. 2GO.

к.

Ш 191—1711 г. Іюля 8.
Трибунальный декретъ, присуждающій стар-
шинъ Биржанской синагоги къ инфаміи, смерт-
ной казни и уплат Биржаиской евангеличе-

ской церкви долгу съ процентами,

Roku tysiąc siedmsetnego iedynastego,
msca Julij ósmego dnia.

Przed nami sędziami giównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiowodztw, ziem у
powiatów na rok teraźniejszy tysiąc siedm-
setny iedynasty obranemi, gdy z porządku
rcgestiwego ku sądzeniu przypadła spra-
wa jclnn. pp. Henryka Jerzego Kcslera—
kapitana i. k. mści, Аіехаікіга Bistroma—

strażnika nowogrodzkiego, porucznika i.
mści у innych seniorów у conseniorów
kośjcioła Saskiego Birżańskiego, z niewier-

skiemi,^z_ szkolą, synagogą ycaje£ojia]iału_
miasta'Birżanskiego, za^Uźwćm przed nas
sąd wyniesionym, mieniąc o tó, iż obżalo-
wanycli niewiernych żydów szkoły у ca-
łego kahału Birżańskiego w roku przeszłym,
tysiąc sieclmsctnym dziesiątym do Wilna na
sąd główny trybunalny o nieoddanie у nie-
wyliezenie summy z kwotą kapitału za czter-
ma obligami rekodaynemi kościelnych pie-
niędzy pożyczoney, wyż pomienieni żaluią-
cy seniorowie у dozorcowie byli zapozwałi,
gdzie gdy obżalowani żydzi nie stanęli, sąd
główny trybunalny podług opisów obżało-
wanych niewiernych żydów dekreta wszyt-
kie ekonomiczne xięstwa Birżańskiego
stwierdziwszy, na infamią delatorom wzdął,
za któremi dekretami podawszy obwiesz-
czenie urzę.downie do obżalowa"nych nie-
wiernych żydów na ехекисуą wiełm. imć.
p. sędzia ziemski Upitski do Birż ziechał,
obżałowani żydzi iawnie się tym dekretom
irybunalnym sprzeciwili, ехекису czynić nie-
dopuścili, zkąd urząd z stroną szlachtą, z
podaną tylko cedułą odiechai, przez co w
paeny prawne popadli, o które iawne sprze-
ciwięstwo żaluiący seniorowie у dozorcy
kościoła pomienionego Birżańskiego o nie-
oddanie summy tysiąca dziewięćset sześć-
dziesiąt у trzech talarów bitych у czterech
tynfów w dekretach dwóch trybunalnych
na obżalowanycli niewiernych żydach, ogu-
łem rachuiąc, wskazanych, tudziesz do za-
pisu paręeznego od żyda Kalmana iMar-
kiewicza—arędarza Popielskiego na tala-
rów siedmdziesiąt od szkoły Birżańskiey
danego, żałuiące seniores obżalowanycli nie-
wiernych żydów synagogi Birżańskiey przed
nas sąd zapozwałi. Ńa terminie tedy ni-
nieyszym, wyż na dacie pisanym, za przy-
wołaniem przez ienerala stron do prawa
od aktorów patron ichmć za mocą prawną
sobie do tey sprawy daną imć pan Michał
Frąckiewiez — podczaszy ' Smoleński, ku
oczewistey rozprawie prawney stawał, a

4Г)
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pozwani obżałowani niewierni żydzi kahału
Birżanskiego iako sami przed nami do
prawa niestawali, tak у wiadomości o nie-
staniu swoim nam sądowi у stronie powo-
dowey nieuczynili. zatym partis actoreae
plenipotent podanego obżałowanym niewier-
nym żydom oczewisto w ręce, w mieście
w Birżach, przez ienerała Daniela Hamelto-
na pozwu, zeznaniem onego oczewistym na
urzędzie grodzkim Upitskim uczynionym
у wypisem relacyi onego z tychże xiąg
autentyce wydanym, słusznie prawnie do-
wiodszy pilność troyga wołania strony swcy
na tym pozwie napisaną okazawszy у ża-
łobą z niego o rzecz wyż wyrażoną prze-
łożywszy, na dowód samey rzeczy, produ-
kował у czytał przed nami sądem dekreta
dwa sądu głównego trybunalnego, w roku
przeszłym tysiąc siedmsetnym dziesiątym
msca Julij piątego dnia, przez żałuiących
seniorów na obżałowanych niewiernych ży-
dach z infamią, z wskazem summy w nich
wyrażoney otrzymane, za któremi gdy wiel-
możny imć. p. Mareinkiewicz —sędzia ziem-
ski Upitski do niewiernych żydów do Birż,
dla uczynienia ехекисуі za sumę namie-
nionemi dekretami wzkazaną, porządkiem
prawnym ziezdzał, tedy obżałowani niewier-
ni żydzi Birżanscy tey ехекисуеу mocno
bronili у niepostąpili, na dowód którego
sprzeciwięnstwa list poiezdzy datą w nim
wyrażoną, autentyce wydany, produkowaw-
szy у iawnego prawu pospolitemu у de-
kretowi trybimalnemu sprzeciwięnstwa do-
wiodszy, wzdania pozwanycli niewiernych
żydów synagogi Birżanskiey iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad
w samey rzeczy, a zatym wyż produkowa-
nych dekretów wespół z infamiami, Avska-
zem, w nich wyrażonym, listem poiezdzym
urzędowym, wszytkim procederem prawa, z
zapisami yinnemi dokumentami żałującym
seniorom słuźącemi iako słusznych у praw-
nych utwierdzenia у przy mocy zachowa-
nia, summy temi dekretami wskazaney ty-
siąca dziewiąciuset sześciudziesiąt у trzech
talarów bitych у czterech tynfów, vigore
zaś paręcznego zapisu za żyda Kalmana

Markiewicza — arendarza Popielskiego na
talarów siedmdziesiąt od szkoły Birżanskiey
żałuiącym seniorom danego, samego kapi-
tału z troiakiemi dwóchset ośmiudziesiąt
talarów bitych, za szkody, nakłady prawne
z okazyi obżałowanych niewiernych żydów
recenter у na sprowadzenie poiazdu spen-
dowane tysiąca złt. poi. na pozwanych nie-
wiernych żydach synagogi у całego kahału
miasta Birżanskiego, na dobrach onych
wszelkich leżących, ruchomych, summach
pieniężnych gdziekolwiek będących, towa-
rach, handlach, szynkach karczemnych, do-
mach, kromach у wszelkich dobytkach, z
wolnym wszędzie na kożdym mieyscu are-
sztowaniem, a w niedostatku dóbr у samych
osób łapaniem у aż do satisfakcyi seque-
strowaniem, a samych obżałowanycli nie-
wiernych żydów wszytkich synagogi Bir-
żanskiey iako infamissów za sprzeciwienstwo
dekretom trybunalskim, na infamią, na
garło у na łapanie żałuiącym ichm. pp. se-
niorom wskazania, ad publikandum ienerała
sądowego przydania, a dla uczynienia sku-
teczney, mocnoy у nieodwłoczney za sum-
mę wskazaną схеішсуі, nieoglądaiąc się
na żadne bronienia, gleyta, reskrypta, cedu-
ły, pozwy ad cassandum wyniesione, listy
żelazne у inne iakimkolwick sposobem na-
zwane do iaśnie wielmożnych ichmć panów
woiewodów, chorążych, rotmistrzów, urzęd-
ników ziemskich, grodzkich, rycerstwa,
szlachty, obywatelów. powiatów Upitskiego,
Kowieńskiego x-twa Żmdgo у innych wszel-
kich tych woiewodztw у powiatów, pod któ-
remi dobra obżałowanycli niewiernych żydów
synagogi Birżanskiey pokażą się у same
osoby poścignione у złapane być mogą, a
k b i "do" ley і у Ш с

g
zechce, z założeniem contra поп cxequen-
tes officiales paenam priwationis officii
odesłania u nas sądu prosił у domawiał
się. A tak my sąd w tey sprawie ichmć
pp. Henryka Icrzego Kieslera—kapitana

Saskiego Birżanskiego bacząc to, iż nie-
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wierni żydzi wszyscy starsi,, rabinowie, ca-
ły kahał у synagoga Birżanska, będąc o
rzecz wyż wyrażoną przed nas sąd zapo-
zwanemi, za pokilkakrotnym ieneralskim.
przywoływaniem, iako sami przed nami do
prawa niestawali, tak у żadney wiadomości
o niestaniu swoim nam sądowi у stronie
powodowey nieuczynili. Przeto obżałowa-
nych niewiernych żydów synagogi Birżan-
skiey, iako prawu nieposłusznych, w roku
zawitym na upad w samey rzeczy wzdaie-
nry, a zatym podług prawa, żałoby pozew-
ney у domawiania się patrona strony po-
wodowey dekreta dwa sądu głównego try-
bunalnego w roku przeszłym tysiąc siedin-
setnym dziewiątym, mca July piątego dnia
przez żałuiących na obżałowanych niewier-
nych żydach otrzymane, wespół z infamia-
mi, z wskazem w nim wyrażonym, listem
poiezdzym, urzędowym, z procederem pra-
wa, z zapisami obligacynemi у wszytkie-
mi dokumentami załuiącym seniorom koś-
cioła Saskiego Birżanskiego służącemi, iako
słusznie у prawnie utwierdzamy у przy
mocy zachowuiemy, summy temi dwoma
wyż namienionemi dekretami wskazaney
tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt trzy talarów
bitych у tynfów cztyry, yigore zaś paręcz-
nego zapisują żyda Ка1пха і і^МІ^ ^ С 2 а —

d l ^ l k i e g l T na talarów siedm-
j ^ ^ p g

dziesiąt od s^ioły~BIrżanslviey żalniącym
danego samego kapitału z troiakiemi zarę-
kami dwieście ośmdziesiąt talarów bitych,
za szkody, nakłady prawne recenter у na
sprowadzenie poiazdu spendowane tysiąc
zlt. poi., a z wpisnym, pamiętnym, cum
lucris nam sądowi persolutis in summa ta-
larowey monety dwa tysiące dwieście
czterdziescie trzy talerów bitych у fynfów
cztyry, osobno zaś currentis monctae tysiąc
zli. poi. na pozwanych niewiernych żydach
kaliału Birżanskiego, na wszelkich maięt-
nościach, dobrach onych, domach, kromach,
handlach, towarach, zastawach, leżących
summach pieniężnych gilzie у u kogokol-
wiek na obligaoh у zapisach będących, z
wolnym onych na kożdyin lnicyscu zatrzy-
maniem у aresztowaniem, szkoły pieczęto-

waniem, a samych obżałowanych niewier-
nych żydów synagogi Birżanskiey iako in-
famissów za sprzeciwienstwo dekretowi
trybunalnemu, takoż na infamią, na garło
у na łapanie załuiącym delatorom wskazu-
iemy, ad publicandum ienerała sądowego
przydaiemy, a dla uczynienia skuteczney,
mocney у nieodwłoczney za sumę wskaza-
ną na dobrach onych wszelkich у na sa-
mych osobach ехеішсуі, nieoglądaiąc się
na żadne bronienia, ceduły, gleyta, res-
krypta, pozwy ad cassandum wyniesione,
listy żelazne у inne iakimkolwiek sposo-
bem nazwane obrony do iaśnie wielmożnych
ichmw pp. woiewodów, starostów, chorążych,
rotmistrzów, urzędników ziemskich, grod-
zkich, rycerstwa, szlachty, obywatelów po-
wiatów Upitskiego Kowieńskiego xięstwa
Żmudzkiego у innych wszelkich tych wroie-
wodztw у powiatów, pod któremi wszelkie ma-
iętności, dobra у same osoby obżałowanych
niewiernych żydów Birżanskich być okażą
sie, a którego sobie strona z urzędów do
tey ехекисуі użyć zechce, założywszy cont-
ra non exequentes officiales paenam pri-
yationis officij, odsyłamy. A gdy dzień dzie-
siąty July anni praesentis przypadł, tedy
ienerał Ierzy Namowicz, dość czyniąnc pra-
wu у dekretowi naszemu, niewiernych ży-
dów starszych, rabinów, cały kahał у sy-
nagogę Birżanskę za infamissów w izbie
sądowey et in foro publico obwołał, ogło-
sił у relacyą publikacyi swey, rediens a
loco publicationis, iudicialiter zeznał. Która
sprawa iest do xiąg głównych trybunal-
nycli zapisana.

Пзъ книги Главнаго Лптовсі;. Трибунала Л» 349, за
1711 г., л. 2J8.
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Трибунальній декретъ, присуждающій стар-
шинъ Г іинскаго еврейснаго кагала къ инфа-
ніи за прмнужденіе жившихъ на зеил Мац-
кевича евреевъ возить Миншшъ іезуитаиъ

на постройку костела камень и кирпичъ.

Roku tysiąc siedmsetnego iedynastego,
mca Iulij dwudziestego czwartego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiewodztw, ziem у po-
wiatów na rok teraznicyszy tysiąc siedin-
setny iedynasty obranemi, gdy z porządku
regestrowcgo ku sądzeniu przypadła spra-
wa imć pana Jarosza Mackiewicza—straż-
nika woiewodzlwa Mińskiego, tylko w do-
wodzeniu krzywdy żydom—mieszczanom na
iuryzdyce mieszkaiącym у całey iuryzdycie
imści w mieście i. k. mci Mińsku będą-
cey, z niewiernemi Judką Moyżeszowiezem,
Mowszą Kisielewiczem, Jankielem Borko-
wiczem, Janchielem Janckielewiczem, Elia-
szem Kisielewiczem у Giecem Moyżeszo-
wiczem—żydami у obywatelami miasta i.
kr. mści Mińska, za pozwem przed nasz
sąd wyniesionym, mieniąc o to, iż obżalo-
wani niewierni żydzi, wziowszy у poży-
czywszy na swoie potrzeby iakoweś u wie-
lebnych ichmw xięży iezuitów konwentu
Mińskiego sumę у onym prowizią płacić у
od siebie do zwożenia cegieł, kamieni na
murowanie kościoła podwody dawać postą-
piwszy у opisawszy się, czyniąc na con-
yulsią prawa pospolitego у constytucji sey-
mowych o dobrach, iuryzdykach ziemskich
у libertowanych opisanych, mimo libertacią
od lat pułforuset iuryzdyki w posessyi ża-
luiącego w mieście Mińsku będącey uczy-
nioną, posfponuiąc libertaeie, niesłusznie у
nienależycie za dług od siebie u w Bogu
wielebnych ichmw xięży iezuitów Miń-
skich zaciągniony у onym winny, iuryzdy-
kc żałuiącego wieczystą, ziemskiemu prawu
podległą, do siebie pociągaiąc, z oney od
żydów tamccznych na iuryzdyce mieszka-

iących niesłusznie у nienależycie, u.stawicz-
nie w roku teraznieyszyin tysiąc siedmset-
nym iedynastym różnych mscy у dni gwał-
townie podwody biorąc, w Bogu wieleb-
nym ichmć xięży iezuitom Mińskim daią,
sami czeladź z iuryzdyki żałuiącego, z koń-
mi do wożenia cegieł, kamieni przymusza-
iąc, która przez dzień cegły, kamieni у со
im każą wożą, na noc do domów swoich
zabieraiąc, w prywatnym więzieniu przez
noc trzymaiąc, na zaiutrz do wożenia ce-
gieł do w Bogu wielebnych ichmw xięży
iezuitów, nic sobie у do miasta nicnależą-
cą, zaprowadzała у onych przymuszają,, pis-
mem swoim iuryzdykę żałuiącego niesłusz-
nie podwodami onerowali у w zabieraniu
podwod iuiyzdyczan żałuiącego do szkody
na złotych dwieście у daley przywiedli у
ieszcze dalsze odpowiedzi zruinowaniem iu-
ryzdyki, z niey mieszkaiących żydów у
mieszczan różnemi wymysłnemi swoiemi
sposobami wypędzeniem grożąc, czynią. Za-
czyni przy prawie pospolitym, constytuciach
seymowych у łibertaciach aktora у iuryz-
dykę onego conserwowania od [akowcy
impetycyi obżałowanych żydów teyże iu-
ryzdyki żałuiącego, mieskienra niepodległy,
prawu у do kahału obżałowanych jMinskie-
go nienależącey, iako wieczystey żałuiącego
у do prawa ziemskiego należącej', vigore
constytucyi у liberlacy do uwolnienia, za
naruszenie przywileiów paen, a za udzia-
łaną odpowiedź banicyi doczesnoy, za pry-
watne zaś więzienie z iuryzdyki żałuiąecgo
od żydów czeladzi infamij у innych paen
do wskazania, za poczynione w zabieraniu
niesłusznie podwod złotych dwieście z so-
witością, do zapłacenia, zostawiwszy o dal-
sze praetensie, dla zapozwania у tey żało-
by do meliorowania salvum jus, teraz tyl-
ko oto, iako się wyż pomienilo, żałiii;icy ak-
tor niewiernych żydów Mińskich pozwem,
w którym wszysfka rzecz dostateczniey iest
opisana у wyrażona przed nas sąd zapo-
zwał. Na terminie tedy ninicyszym, wysz
na dacie pisanym, za przywołaniem przez
ienerala stron do prawa od imć pana Mac-
Idewicza—strażnika woiewodztwa Mińskie-
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go, patron imsci za mocą prawną sobie do
tey sprawy daną, hnć pan Michał Frąc-
kiewicz—podczaszy Smoleński, oczewisto
do rozprawy prawney stawał, a pozwani
niewierni żydzi Mińscy, iako sami przed
nami do prawa niestawali, tak у żadney
wiadomości o niestaniu swoim, nam sądo-
wi у stronie swey przeciwney nieuczyniłi,
zatym tenże wyż wyrażony aktora patron
podanego pozwanym niewiernym żydom
Mińskim oczewisto w ręce tu w mieście
i. kr. mści Wilnie wychodzącym z szkoły
żydowskiey przez ienerała Ierzego Namo-
wicza pozwu, zeznaniem onego oczewistym
przed wielmożnym imć panem pisarzem
trybunalskim Wileńskim, kollego naszym,
uczynionym, słusznie prawnie dowiodszy у
pilność troyga wołania na tym pozwie na-
pisaną okazawszy, oraz żałobo z niego o
rzecz wyż wyrażoną przełożywszy, na do-
wód samey rzeczy produkuiąc czytał przed
nami sądem przywileie у liberfacie od
naiasnieyszych królów ichmć polskich od
lat piiłloruset у daley w mieście Mińsku
będącey aktorowi wiecznością należącą у
pod ziemskie prawo, a nie pod mieskę
podległą nadano, oraz o niesłuszne pomie-
nioney iuryzdyki ziemskiey do miasta przez
niewiernych żydów pociąganie у na oney
żydów у mieszczan turbowanie, protestacią
od żałującego aktora na niewierny cli żydów
Mińskich do xiąg grodzkich woiewodztwa
Mińskiego zaniesioną у extraktem z tychże
xiąg pod datą roku teraźniejszego tysiąc
siedinsetnego iedynastego, msca 'y dnia w
niey inserowanego wydana., ]>o których pro-
dukowaniu pozwanych niewiernych żydów,
iako prawu nie posłusznych w roku zawitym
na upad w rzeczy wzdania, a zatym we-
dług prawa у propozycyi pozewnoy, przy-
wileiów libcrfacy od nayiasnieyszych kró-
lów ichmć na iuryzdykę teraz w poscssyi
wieczystey u żałuiącego imć pana Mackie-
wicza—strażnika Mińskiego, zostającą, w
mieście Mińsku będącą służących, ze wszyst-
k|l w nich wyrażona, rzeczą, utwierdzenia;
yigoro których przywileiów libertacyi у
innych dokumętów iuryzdyki w mieście

Mińsku będącey, iako wieczystey^ ziemskie-
mu prawu podległey, od wszelkich cięża-
rów mieskich у impetycyi niewiernych ży-
dów obżałowanych у całego kahału jMin-
skiego nienależącey у z dawnych czasów
libertowaney у teraz uwolnienia, у aby
obżałowani niewierni żydzi у cały kabał
do oncy nie interessowal się, żadnego bez-
prawia у іоіепсуі pomienioney iuryzdyce
nie czynił, nakazania, A zatym za gwał-
towne у niesłuszne z iuryzdyki żałuiącego
podwod brania, a ichm xięży iezuitom
coiiYcntu Mińskiego dawanie у przez to do
szkód na złotych dwieście iuryzdyce uczy-
nienie, sowito* z winą gwałtowną czterech-
set piąciudziesiąt złotych, za udziałaną iu-
ryzdyki dalszemi wymyslnemy sposobamy
agrawowaniem у runowaniem odpowiedź
у pochwałkę winy росіп аікол еу sta dwu-
dziestu piąciu złtch, za szkody, nakłady
prawne, z okazyi obżałowanych rccenter
na prawo spendowane dwtichset złotych,
z wpisnym у pamiętnym, cum łucris nale-
żącym, na pozwanych niewiernych żydach,
domach, towarach, kromach, handlach, z
wolnym onych aresztowaniem, a krom pie-
czętowaniem у innych dobrach leżących.
ruchomych, sumach pieniężnych, gdzie у
u kogokolwiek będących, a samych nie-
wiernych żydów Mińskich za udziałaną na
iuryzdykę aktora odpowiedź у poehwalkę,
na doczesną banicią, a za prywalne wię-
zienie czeladzi u żydów, na iuryzdyce ak-
tora mieszkaiących, do podwod biorąc u
siebie trzymanie, na infamią aktorów wska-
zania, wywołać у proklamować nakazania
у dla proklamowania tych condenmat ie-
nerała sądowego przydania, a za wskaż
wyż wyrażoney summy dla uczynienia na
dobrach, domach, towarach, handlach, kro-
mach, summach pieniężnych у innych dob-
rach pozwanych niewiernych żydów exe-
kucyi do urzędów ziemskich lub"grodzkich
woiewodztwa Mińskiego у innych wszel-
kich tych woiewodztw у powiatów, pod
klórcmi dobra у same osoby pozwanych
niewiernych żydów okażą się, a którego
sobie imć pan strażnik woiewodztwa Min-
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skiego do tey ехеішсуі z urzędu użyć ze-
chce, z założeniem na sprzeciwnych dal-
szych paen prawnych, odesłania u nas sądu
prosił у domawiał się. A tak my sąd w
tey sprawie imści pana Iarosza Mackiewi-
cza—strażnika woiewodztwa Mińskiego, ba-
cząc to, iż niewierni, Judka Moyzeszowicz,
Mowsza Josielewicz, Jankiel Borkowicz,
Janchielow Janckielewicz, Eliasz Kisiele-
wicz у Giec Moyzeszowicz, żydzi у obywa-
tele miasta i. kr. mści Mińska będąc o
rzecz wyż wyrażoną przed nasz sąd za-
pozwanemi, za pokilkakrotnym z nakazu
naszego ieneralskim przywoływaniem przed
nami do prawa niestawali, przeto onych
iako prawu nieposłusznych w roku zawi-
tym na upad w rzeczy wzdawszy, według
prawa propozycyi pozewney у domawiania
się aktora patrona wysz pomienione у u
sądu naszego produkowane przywilej a, H-
bertacie od naiasnieyszych królów ichmć
datami w nich wyrażonemi na iuryzdykę
teraz w posessyi wieczystey u żaluiącego
imć pana Mackiewicza — strażnika Miń-
skiego ostaiącą, w mieście Mińsku będącą,
służące, ze wszytką w nich wyrażoną rze-
czą utwierdzami; yigore których przywile-
iów, libertacyi у innych dokumentów iu-
ryzdyke w mieście Mińsku będącą, ze
wszystkiemu mieszkańcami, nemine ехсер-
to, iako wieczystą ziemskiemu prawu pod-
ległą, od wszelkich ciężarów mieskich, kont-
rybucyi, podwod у impetycyi niewiernych
żydów obżałowanych у całego kahału Miń-
skiego, iako mieskiemu prawu niepodległą,
do kahału Mińskiego nienależącą у z daw-
nycli czasów libertowaną у teraz in perpe-
tuum uwalniamy у aby obżałowani niewier-
ni żydzi у cały kabał do oney nieinteres-
sował się, żadnego bezprawia у іоіепсуі
pomienioney iuryzdyce żałuiąccgo nieczy-
nił sub paenis nakazuiemy. A zalym za
gwałtowne у niesłuszne z iuryzdyki żaliiią-
cego podwod brania, a ichnie xięży iezui-
tom conwentu Mińskiego dawanie у przez
to szkód na złotych dwieście iuryzdyce ża-
łuiącego uczynienie, sowito wespół z winą
gwałtowną cztyrysta piędziesiąt złotych, za

udziałaną iuryzdyki dalszemi wvmyślne-
mi sposobami agrawowaniem y' mino-
waniem, odpowiedź у pochwałkę, winy
pochwałkowey sto dwadzieście pięć złotych,
za szkody, nakłady prawne z okazyi obża-
łowanych na prawo spendowane dwieście
złotych, z wpisnyw у pamiętnym cum łu-
cris nam sądowi danym у zapłaconym
wszystkiego summą siedemset ośmdziesiąt
pięć złotych polskich na pozwanych nie-
wiernych żydach, domach, towarach, kro-
mach, handlach, z wolnym onych areszto-
waniem, a krom pieczętowaniem у innych
dobrach leżących, ruchomych, summach
pieniężnych gdzie у u kogokolwiek będą-
cych, a samych niewiernych żydów Miń-
skich za udziałaną riunowaniem, dalszemi
wymyślnemi sposobami iuryzdyki aktora у
braniem podwod odpowiedź у pochwałkę
na doczesną banicią, a za przywatne wię-
zienie czeladzi у żydów na iuryzdyce ak-
tora mieszkaiących, do podwod biorąc u
siebie trzymanie, na infamią aktorowi
wskazuiemy, wywołać у proklamować na-
kazuiemy у dla publikowania tych condem-
nat ienerała sądów naszych pilnuiącego
przydaiemy, a za wskazaną wyż wyrażoną
summę dla uczynienia na domach, towa-
rach, handlach, kromach, summach pie-
niężnych у innych dobrach pozwanych nie-
wiernych żydów, ехекису do urzędów
ziemskich lub grodzkich woiewodztwa Miń-
skiego у innych wszelkich tych woiewodztw
у powiatów, pod któremi dobra у same
osoby pozwanych niewiernych żydów oka-
żą się, a którego sobie imć pan Mackie-
wiez strażnik woiewodztwa Mińskiego do
tey ехекисуі z urzędu użyć zechce, zało-
żywszy na sprzeciwnych temu dekretowi
naszemu dalsze pacny prawne odsjrlamy.
A gdy dzieii dwudziesty dziewiąty tegoż
msca lulij anni praesentis dla publikowa-
nia tych condemnat przypadł, tedy icnerał
sądów naszych pilnuiący Icrzy Namowicz,
dość czyniąc prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, niewiernych ludke Moyżo-
szowicza, Mowsze Kisiclewjcza, lankiela
Borkowicza, lanchicla Ianckielewicza, Eli-



359 —

asza Kisielewicza у Gieca Moyżeszowicza
żydów у obywatclów miasta L kr. mści
Mińska za banitów doczesnych у infamis-
sów w izbie sądowey et in foro publico
obwołał, proklamował у relacyią publikacyi
swey a loco publikacionis rediens iudicia-
liter zeznał. Która sprawa do xiąg głów-
nych trybunału w. x. Lit. iest zapisana.

Пзъ кпиш Глави. Лпт. Трибунала, Л» 349, за 1711 г.
л. 796.

Ш 198.—1711 г. Августа 8.
Трябунальный декретъ, присуждающій стар-
шинъ шести кагаловъ нын шней Гродненсиой
губерній къ инфаміи и уплат Жировицкому
монастырю значительныхъ суммъ долгу, про-

центовъ и пени.

Eoku tysiąc siedmsetnego iedynastego,
msca Augusta ósmego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny iedynasty obranemi,gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa w Bogu przewielebnego imci xię-
dza Antoniego Zawadzkiego—consultora za-
konu świętego Bazylego Wielkiego—star-
szego klasztoru Żyrowickiego у wszytkich
oyców Bazylianów tegoż klasztoru Żyrowic-
kiego, z niewiernemi żydami kahału Pru-
żanskiego, kahału Rożanskicgo, kahału La-
cliowickiego, kahału Bytenskicgo, kahału
Słonimskiego, kahału Mścibowskiego star-
szymi у wszytkiemi de nomine et" cogno-
mine w zapisach wyrażonemi у niewyrażo-
nemi żydami, za pozwem od aktorów wy-
niesionym, mieniąc do listów dobrowolnych,
podług prawa sprawionych wyderkafowych
у obligacyinych zapisów: od kahału Pru-
żanskiego na złotych tysiąc pięćset piędzie-
siąt, zaczynaiąc termin w roku tysiąc sześć-
set siednidziesiąt wtórym, w dzień świę-
tego Siemiona s-ta greckiego podług sta-
rego kalendarza; od żydów Rożanskich—

iednego na złotych tysiąc pięćset spełna ta-
larami bitemi, rachuiąc każdy talar bity po
złotych sześciu, z oddaniem oney w roku
tysiąc sześćseth dziewiędziesiąt szóstym w
dzień świętego Józepha—święta Rzymskie-
go, podług nowego kalendarza, drugiego
zapisu na złoty cli trzysta talarami bitemi,
rachuiąc każdy talar bity po złotych sze-
ściu, z oddaniem tey summy w roku ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt szóstym w
dzień świętego Józepha dnia dziewiętna-
stego msca Marca; trzeciego zapisu na ta-
larów bitych sto z oddaniem onycli na ter-
minie od kahału Lachowickiego; na złotych
dwa tysiące, z oddaniem tey summy w
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt piątym,
w dzień świętego Michała archanioła, tak-
że talarami bitemi. Od żydów kahału By-
tenskiego na złotych sześćset, od którey
summy opisali sie, że mieli co rok, za-
czowszy od roku tysiąc sześćset dziewię-
dziesiąt ósmego dawać za kwotę sześć ka-
mieni łoiu dobrego, przepuszczanego, zało-
żywszy termin oddania w dzień zapust wiel-
kich trzy kamienia łoiu podług ruskiego
kalendarza,, a drugie trzy kamienic łoiu w
dzień Pokrowy ruskicy, Panny przenayswięt-
szey święta ruskiego, dnia pierwszego Ok-
tobra wiecznemy czasy dawać opisali się.
Od żydów kahału Słonimskiego na zapis
wieczysty wyderkalbwy, dany na złotych
tysiąc talarami bitemi, rachuiąc talar bity
po złotych sześciu,, od którey summy opi-
sali się co rok dawać czynsz albo wyder-
kaf, po złotych ośmdziesiąt, takową mone-
tą dobrą talarami bitemi, talar bity po zło-
tych sześciu rachuiąc, a to zaczynaiąc ter-
min od roku tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt pierwszego, od dnia niedzieli przewod-
ncy swięia rzymskiego podług nowego ka-
lendarza opisami, oni sami у po nim na-
stępuiące potomkowie albo sukcessorowie
icli powinni wypłacać; od tegoż kahału Sło-
nimskiego na list obłigacyiny zapis na zło-
tych tysiąc talarami bitemi, rachuiąc talar
bi(y po złotych sześciu у groszy piętnastu,
którą summę opisali się oddać w roku ty-
siąc sześćset dziewiędziesiąt piątym mie-
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siąca Nowembra iedynastego dnia, w dzień
s-o Marcina święta rzymskiego, albo za
nieoddaniem tey summy opisali się tym
zapisem, dawać kwoty od tey summy klasz-
torowi Żyrowickiemu po złotych ośmdzie-
siąt co rok, także dobrą monetą, rachuiąc
talar bit}r po złotych sześciu у groszy pięt-
nastu. Także żydzi kanału Mscibowskiego
na ieden zapis opisali się złotych tysiąc sto,
a na drugi sto dziesięć złotych, na trzeci
tysiąc złotych, z oddaniem tych summ na
terminach w tych zapisacłi wyrażonych,
któremi temi zapisami wysz pomienionemi
kahał у wysz rzeczone wszytkic żydzi star-
si, młodsi у wszyscy synagogi żydowskiey
tych kahałow, pod zarękami w tych zapi-
sach założonemi opisali się wypłacić pod-
ług zapisów swoich summy у kwoty od
tych summ. A że tym zapisem swoim po-
mienione kahały dość nieuczynili, sum na-
leżytych kwoty niewypłacili, a przez to w
zaręki, sowitości, szkody, nakłady prawne
popadli, tedy do wypłacenia tych summ у
kwot od nich należących, z zarękami, so-
witosciami, szkodami, nakładami prawne-
mi у do wskazania żydów kahałów wysz
pomienionych podług zapisów na doczesną,
wieczną, banicye у infamią, у wskazania
paen ])rawnych tym pozwem aktorowie za-
pozwali. W którey sprawie za przywoła-
niem przez ienerała stron do prawa od ak-
torów patron, za mocą prawną, sobie do
tey sprawy daną, imsc pan Jakub Czer-
niewski — horodmezy Upitski, oczewisto sta-
wał, а pozwani żydzi niestawali у żadney
nam sądowi у stronic powodowej o nie-
staniu swym niedali wiadomości. Zatym
aktorów patron podanego oczewisto w ręce
żydom kahałów pomienionych tu w mieście
iego królewskiey mści na tenczas będącym
przez ienerała Ierzego Namowicza wielu
stroni pozwu, zeznaniem onego oczewisto
przed wielmożnym imśćią panem pisarzem
trybunału w. x. Lit. uczynionym słusznie
prawnie dowiodszy, troyga wołania, pilność
na tym pozwie napisano okazawszy, żałobę
z niego o rzecz wysz mianowana., a szerzey
w tym pozwie wyrażoną przełożywszy, na

dowód samey rzeczy pokładał zapisy ory-
ginalne z zarękami у z kwotą w nich wy-
rażonemi у wpisanemi dane, prawnie spra-
wione, z których obowiązki у warunki do-
skonale przeczytawszy, niewypłacenie summ
у kwot dowiodszy, ponieważ pomienione
kahały у żydzi starsi у młodsi niestawaią,
onych w roku zawitym na upad w samey
rzeczy wzdania, zapisów wszytkich wyder-
kafowych у obligacyinych od pomienionych
żydów у kahałów klasztorowi Żyrowickiemu
danych, у służących, we wszytkich punk-
tach у paragrafach utwierdzenia у przy
mocy zachowania, według których na ka-
bale Prużanskim według zapisu wyderka-
fowego od tysiąca piąciuset piąciudziesiąt
złotych od roku tysiąc sześćset siedmdzic-
siąt wtórego, aż do tego czasu niepłaconey
kwoty złotych cztyry tysiące czterechset
dziewięciudziesiąt pięciu, zarąk w tym za-
pisie założonych troiakich czterech tysięcj7"
sześciuset piąciiidziesiąt złotych, za szkody
nakłady prawne złotych trzechset; na ka-
bale Rożanskim na ieden zapis wiimey
summy złotych tysiąca piąciuset spełna ta-
larami bitemi rachuiąc każdy talar bity po
złotych sześciu, zarąk w tym zapisie zało-
żonych, troiakich czterech tysięcy pięciuset
złotych, kwoty od tey summy należącey od
roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szóstego
aż do tego czasu tysiąca ośmiuset złotych
polskich; na drugi zapis od tychże żydów
Rożanskich złotych trzechset talarami bi-
temi, takoż talar bity rachuiąc po złotych
sześciu w tym zapisie założonych troiakich
zarąk złotych dziewięciu set talarami bi-
temi, kwoty od tey summy aktorom nale-
żącey od roku tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt szóstego aż do tego czasu złotych czty-
rechset trzydziestu dwóch, także talarami
bitemi rachuiąc kożdy talar bity po zloty cli
sześciu. Na trzeci zapis od tychże żydów
Rożanskich bitych talerów sta zarąk w tym
zapisie założonych troiakich talarów bitych
trzechset, kwoty od tey summy _ aktorom
od roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt
szóstego niepłaconey złotych siedmiuset
dwudziestu, za szkody, nakłady prawne
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W tey sprawie łożone у upominaiąc się tey
summy wydane złotych sześciuset. Na ka-
hale Lachowickim na zapis winney summy
dwóch tysięcy złotych talarami .bitemi,
troiakich " zarąk sześciu tysięcy złotych
polskich, kwoty od tey summy aktorom
należąccy trzech tysięcy dwóchset złotych,
za szkody, nakłady prawne w tey sprawie
łożone trzechset złotych. Na kabale By-
tenskim na zapis wyderkaibwy na złotych
sześćset dany od roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt ośmego kwoty łoiem niewyda-
ney do tąd, łoiu kamieni siedmiudziesiąt
ośmiu, zarąk w tym zapisie założonych
złotych tysiąca ośmiuset, za szkody, . na-
kłady prawne złotych trzechset. Na kabale
Słonimskim, na zapis wyderkaibwy od ty-
siąc złotych niepłaconey, od roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt pierwszego kwo-
ty albo wyderkafu do tego czasu zło-
tych tysiąca sześciuset, troiakich zarąk w
zapisie założonych trzech tysiący zlotycli.
Na drugi zapis od tych że żydów Słonim-
skich aktorom winney summy tysiąca zło-
tych, rachuiąc .talar bity po złotych sześciu
у groszy piętnastu, zarąk w tym zapisie
założonych złotych trzech tysięcy talarami
bitemi, talar bity rachuiąc po złotych
sześciu у po groszy piętnastu, kwoty od
tey summy nalożąeey od roku tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt piątego nieplaconey,
złotych tysiąca dwuchset ośmdziesiąt, za
szkody, nakłady prawne w tey sprawie ło-
żone złotych sześciuset. Na kabale Msci-
bowskim na ieden zapis złotych tysiąca
sta, zarąk troiakich w tym zapisie wyło-
żonych trzech tysięcy trzech set . złotych,
kwoty od tey summy klasztorowi Żyrowic-
kiemu niepłaconey od roku tysiąc siedm-
setnego aż do tego czasu tysiąca dwóchset
dziesięciu złotych polskich; na drugi zapis
na złotych sto dziesięć od roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt siódmego aż doiąd
niepłaconey kwoty, złotych sta piąciudziesiąt
cztyrech co rok należąeey. Na trzeci zapis za
whwkicmichmśćwpanów Stanisława—horod-
niczogo "Wolkowyskicgo у М arciana Dominika
lulowskih klasztorowi Zyrowickieinu wlany

złotych tysiąca, zarąk w tym zapisie zało-
żonych trzech tysięcy złotych, kwoty od tey
summy należącey złotych tysiąca trzechset,
za szkody, nakłady prawne, w tey sprawie
łożone, na tymże kabale Mscibowskim zło-
tych sześciuset; na wysz pomicnionych ka-
bałach wszytkich. żydów starszych у młod-
szych, na domach, placach, kotłach, bro-
warach, kramach, towarach, szkołach, z
wolnym szkół pieczętowaniem, domów,
placów, kotłów, kromów, towarów zabiera-
niem, na targach, iarmarkaeh у na dro-
gach gdziekolwiek potrafiwszy żydów bra-
niem; także wozów у towarów zabieraniem
у na wszelkich dobrach ich leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, gdziekol-
wiek у u kogokolwiek będących, a samych
kanałów żydów podług zapisów ich na in-
famią aktorom wskazania, za infamissów
uznania у dla publikowania tey infamiey
ienerała sądowego przydania, W}Twołać, pu-
blikować у proklamować nakazania у na
odprawę tych summ wysz pomienionych,
do urzędów ziemskich lub grodzkich No-
wogrodzkich, Słonimskicb, Wołkowyskieh,
Brzeskich, Pińskich у innych wszelkich
tych woiewodztw у powiatów, pod któremi
ieno osoby у dobra obżałowanych kahałów
у żydów okażą, a którego sobie strona z
urzędu użyć zechce, z założeniem na sprze-
ciwnych у na urząd nieposłusznych dal-
szych paen prawnych u nas sądu prosił у
domawiał się. A tak my sąd w tey spra-
wie w Bogu przewielebnego i mści xdza
Antoniego Zawadzkiego—consultora zakonu
s-o Bazylego W-o, starszego klasztoru Ży-
rowickiego у wszytkich ichmw oyców
Bazylianów tegoż klasztoru Zyrowieekicgo
bacząc to, iż niewierni żydzi — kabał
Prużanski, kabał Rożański, kabał La-
chowicki, kahał Bylciiski, kabał Słonim-
ski, kahałMscibowski—starsi у insi wszyscy
nomine et cognomine w zapisach wyrażeni
у niewyrażeni, będąc pozwem przed sąd
nasz zapozwanemi, za potrzykrotnym z na-
kazu naszego icneralskim przywoływaniem
przed nami do prawa niestawali; przeto
onycli iako prawu nieposłusznych w roku
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zawitym na upad w samey rzeczy wzda-
iemy, zapisy wszytkie wyderkafowe у ob-
ligacyine od pomienionych żydów у kaha-
łów klasztorowi Żyrowickiemu dane у słu-
żące, z zarękami, z kwotą należącą we wszyt-
kich punktach у paragrafach nienarusznie
przy mocy zachowuiemy у utwierdzamy.
Na kahale Prużanskim podług zapisu wy-
derkaffowego od tysiąca piąciu set piąciu-
dziesiąt złotych od roku tysiąc sześć set
siedmdziesiąt wtórego, aż do tego czasu
niepłaconey kwoty złotych cztyry tysiące
cztyrysta dziewiędziesiąt pięć, zarąk w tym-
że zapisie założonych troiakich cztyry ty-
siące sześćset piędziesiąt złotych, za szkody,
nakłady prawne złotych trzysta, ogułem
złotych dziewięć tysięcy cztyrysta cztyrdzieś-
cie pięć. Na kahale Prużanskim. na kahale
Bożanskim—na ieden zapis winney summy
złotych tysiąc pięćset talarami bitemi,
rachuiąc każdy talar bity po złotych sześć,
zarąk w tym zapisie założonych troiakich
cztyry tysiące pięćset złotych, kwoty od
te у summy należącey od roku tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt szóstego aż do tego
czasu tysiąc ośmset złotych polskich, na
drugi zapis od tychże żydów Eożanskich
złotych trzysta talarami bitemi, takoż talar
bity rachuiąc po złotych sześciu, zarąk w
tym zapisie założonych troiakich złotych
dziewięćset talarami bitemi, kwoty od tey
summy aktorom należącey od roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt szóstego aż do tego
czasu złotych cztyrysta trzydzieście dwa,
także talarami bitemi, rachuiąc każdy ta-
lar bity po złotych sześciu; na trzeci zapis,
od tychże żydów Rożanskich bitych tala-
rów sto, zarąk w tymże zapisie założonych
troiakich talarów bitych trzysta, kwoty od
tey summy aktorom od roku tysiąc sześć-
set dziewiędziesiąt szóstego niepłaconey
złotych siedmset dwadzieścia, za szkody,
nakłady w tey sprawie łożone złotych sześć-
set, ogułem kładąc na kahale JRoźańskim
złotych trzynaście tysięcy sto piędziesiąi
d watalarami bitemi. Nakahale Lachowickim,
na zapis winney summy dwa tysiąca zło-
tych talarami bitemi, troiakich zarąk sześć

tysięcy złotych polskich, quoty ocHey sum-
my należącey aktorom trzy tysiące dwieście
złotych, za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie łożone trzysta złotych, ogułem na
kahale Lachowickim iedynaście tysięcy
pięćset złotych polskich. Na kahale Byten-
skim na zapis wyderkafowy na złotych
sześćset dany od roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt ósmego, kwoty łoiem niewyda-
ney dotąd, łoiu kamieni siedmdziesiąt ośm,
zarąk w tym zapisie założonych złotych ty-
siąc ośmset, za szkody, nakłady prawne na
tym kahale złotych trzysta. Na kahale Sło-
nimskim na zapis wyderkafowy tysiąc zło-
tych niepłaconey od roku tysiąc sześćset
dziewiędziesiąt pierwszego, kwoty albo wy-
derkafu do tego czasu złotych tysiąc sześć-
set, troiakich zarąk w zapisie założonych
trzy tysiące złotych; na drugi zapis od
tychże żydów Słonimskich aktorowi winney
summy tysiąc złotych; rachuiąc każdy talar
bity po złotych sześciu у po groszy pięt-
nastu, zarąk w tym zapisie założonych zło-
tych trzy tysiące talarami bitemi, talar bity
rachuiąc po złotych sześciu у po groszy
piętnastu, quoty od tey summy należytey
od roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt pią-
tego niepłaconey złotych tysiąc dwieście
ośmdziesiąt, za szkody, nakłady prawne
w tey sprawie noviter łożone złotych sześć-
set. Na kabale Mscibowskim na ieden za-
pis złotych tysiąc sto, zarąk troiakich w tym
zapisie założonych trzy tysiące trzysta zło-
tych, kwoty od tey summy klasztorowi
Żyrowickiemu niepłaconey od roku tysiąc
siedmsetnego aż do tego czasu tysiąc dwieście
dziesięć złotych polskich; na drugi zapis
od złotych sta dziesięciu od roku tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt siódmego aż dotąd.
niew}Tpłaconey co rok należącey quoty zło-
tych sto piędziesiąt cztyry; na trzeci zapis
za wliwkiem ishmśćw panów Stanisława—
horodniczego Wolkowyskiego у Marciana
Dominika Tułowskich klasztorowi Żyro-
wickiemu wlany złotych tysiąc; zarąk w tym
zapisie założonych trzy tysiące złotych;
quoty od tey summy należącey złotych ty-
siąc trzysta, za szkody, nakłady prawne
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w tey sprawie łożone na tymże kabale
Mscibowskim złotych sześćset, na kabale
pomienionym Mscibowskim, ogułem^ złotych
dziesięć tysięcy siedmset siedmdziesiąt czty-
ry; na wysz pomienionycłi kahałach wszyt-
kich żydach starszych у młodszych osobach,
na szkołach tych kahałów, z wolnym tych
szkół pieczętowaniem, na domach, płacach,
browarach, kotłach, kramach, handlach,
towarach, z wolnym na drogach, iarmar-
kacli, targach aresztowaniem, towarów za-
bieraniem у żydów samych potrałiwszy
braniem у na wszelkich dobrach ich le-
żących, ruchomych, summach pieniężnych
gdziekolwiek у u kogokolwiek będących, a
samych żydów у kagały wysz pomienione,
podług zapisów ich na infamią aktorom
wskazuiemy у do prawa <:oaeqvaiionis iu-
rimn stosuiąc się, te kabały у żydów za
infamissów liznąwszy, dla publikowania in-
iamiy ienerała sądowego przydaiemy, wy-
wołać, publikować у proklamować naka-
zuiemy у na odprawę tych wysz pomienio-
nycłi summ do urzędów ziemskich lub
grodzkich Nowogrodzkich, Słonimskieb,
Wołkowyskich, Brzeskich, Pińskich у in-
nych wszelkich tych woiewodztw у powia-
tów, pod któremi się osoby у dobra obża-
łowanych kahałów żydów okażą, a którego
sobie strona z urzędu użyć zachce, zało-
żywszy na sprzeciwnych у na urząd niepo-
słuszny dalsze paeny prawne odsyłamy.
A gdy dzieii dwunasty nisca Augusta, anni
praesenlis dla publikowania tcy infamiey
przypadł, tedy ienerał sądów naszycli pil-
lmiący Ierzy Namowiez, czyniąc dość pra-
wu pospolitemu у dekretowi naszemu nie-
wiernycłi żydów kaliału Prużanskiego, ka-
hału Rożanskiego, kaliału Lachowickiego,
kaliału Byfenskiego, kaliału Slonimskiego,
kahału Mscibowskiego starszych у młod-
szych_ in genere wszytkich w izbie sądowey
у et in foro publico za infamissów obwo-
łał, ogłosił, proklamował у tę publikacią,
a loco publicationisrediens iudicialiter zeznał.
Która sprawa do xiąg głównych trybunal-
]1Ус!і iest zapisana.
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Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego,
msca Apryla osmnastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Litewskim z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy ty-
siąc siedmsetny dwunasty obranemi, gdy z
porządku regostrowego ku sadzeniu przyĵ ad-
ła spraAYa imć pana ]\lichała Sawickiego—
czesznika Wołkowyskiego^.rotmistrza i. k. m.
chorągwi Węgierskiey {lybunału w. k. Lit.
z niewiernemi żydami starszemi kabałami
у przykahalkami bialoruskiemi, kahalem
Mińskim у przykahalkami onego kaliałami
Nowogrodzkim, Orlowskim, " Lubeckim,
Turzeckim, Iwsłdm, Korelickim, Wsie-
lubskim, Stolowickim, Myszskim, Połon-
skim, Polonieckim, Rohotskim, Derewen-
skim, Dworzeckim, Mołczadskim, Horo-
dyskim, ZdziencieJskim, Bielickim, Nie-
swiskim, iMirskim, Słonimskim, Kroszyn-
skim у calem gminem у pospólstwem do
wysz namienionych kahałów należącemi,
za pozwem od aktora wyniesionym o to,
iż obżalowani niewierni żydzi starsi у cały
gmin namienionych kahałów in 'complici-
tatc zostaiąc z żydami kahałów Białoruskich
z infamissami, dekretami sądu głównego
trybunalnego osądzonemi, idąc z sobą in
condicto, sprzeciwiaiąc się postanowieniu
rzeczy pospolitej', gdy żałuiący aktor wed-
ług dispartimentu samych że obżałowanych
żydów wydanego у przez iasnie wielmoż-
nego imć pana Hetmana w. x. lit. potwierd-
zonego dla odebrania suinmy dwudziestu
pięciu tysięcy złotych za rok teraznieyszy
tysiąc siedmsetny dwunasty za pogłowne
żydowskie, na chorągiew trybunalską nale-
żącey, ludzi swoich do wysz namicmonych
kahałów zesłał, tedy obżałowani żydzi udaiąc
śię do rożnych protekcji, nietylko żeby
mieli summy z wysz wyrażonycłi kahałów



— 364

za pogłowne wypłacić, lecz ieszcze zesła-
nych ludzi przy zebraney kopie swywol-
nych ludzi zkonfundowawszy precz powy-
pędzali, przez co w paeny prawne у winę
infamij popadli, zaczyni do utwierdzenia
dekretów sądu głównego trybunalnego z
aktoratu żałuiącego aktora na obżałowanych
żydach kahałów Białoruskich w roku
pszeszłym tysiąc siedmsetnym iedynastym
z infamiami у wskazami w nich wyrażo-
nemi otrzymanych, do oddania summy
dwudziestu pienciu tysięcy złotych ze
Avszytkich wysz wyrażonych kahałów za
pogłowne żydowskie na chorągiew trybu-
nalską należące do wskazania obżałowanych
żydów kahałów Białoruskich iako niepoied-
nokrotnych infamissów item _na_ infamią у
drugich wszytkich wysz namienionych ka-
hałów in complicitate zostaiących takoż na
infamią, z mocną na wszelkich dobrach,
szkołach, kromach, handlach, towarach,
summach pieniężnych ехеішсуа do nagrod-
zenia szkód, nakładów prawnych żałuiący
aktor obżałowanych żydów przed nasz sąd
zapozwał. Na terminie tedy ninie3rszym, wy-
żey na dacie wyrażonym, za przywołaniem
przez ienerała stron do prawa od aktora
patron im ci za mocą prawną sobie do tey
sprawy daną imć pan Stephan Frąckie-
д ісг—krayczy Upitski oczewisto do ros-
prawy prawuey stawał, a pozwani niewierni
żydzi iako sami przed nami do prawa nie-
stawali tak у żadney wiadomości o niesta-
niu swoim nam sądowi у stronie swey nie
uczynili; za tym tenże aktora patron po-
danego obżałowanym niewiernym żydom
starszym wszytkim kahałów wyżey namie-
nionych oczewisto w ręce tu w mieście
ich k. mci. Wilnie z bożnicy wychodzącym
przez ienerała Ierżego Namowicza pozwu,
zeznaniem onego oczewistym przed wiel-
możnym imcią panem pisarzem koła sądów
naszych uczynionym, słusznie, prawnie do-
wiodszy у pilność troyga wołania na tym
pozwie napisaną okazawszy у żałobę wyżey
wyrażoną przełożywszy, na dowód samey
rzeczy produkował у czytał przed nami
sądem dekreta sądu głównego trybunalnego,

a mianowicie poslednieyszy w roku teraz-
nieyszym tysiąc siedmsetnym dwunastym
miesiąca February dwudziestego dnia z
aktoratu żałuiącego aktora na obżałowa-
nych żydach kahału Białoruskiego, z wska-
zem summy w nim wyrażoney у z infa-
mią na kadency Nowogrodzkiej' otrzymany,
oraz produkował protestacyą o nie oddanie
summy dwudziestu pięciu tysięcy za po-
głowne żydowskie za rok teraznieyszy ty-
siąc siedmsetny dwunasty z kahałów wysz
specificowanych na chorągiew trybunalską
należącey, o zkonfundowanie у wypendze-
nie ludzi żałuiącego dla odebrania summy
zesłanych na tych że żydów wszytkich ka-
hałów do xiąg urzędowych zaniesioną у
per extractum wydaną, po którym produ-
kowaniu pozwanych kahałów у wszytkich
żydów poniewasz do prawa nie stawaią iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdania, a zatym dekretów
sądu głównego trybunalnego a mianowicie
poslednieyszego, wyżey produkowanego, w
roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym
dwunastym, miesiąca February dwudzie-
stego dnia, z aktoratu żałuiącego aktora na
obżałowanych żydach kahału Białoruskiego
z infamią, wskazem w nim wyrażonym
otrz}rmanego, utwierdzenia у przy mocy
zachowania, summy za pogłowne żydowskie
za rok teraznieyszy tysiąc siedmsetny dwu-
nasty na chorągiew trybunalską należącey
nie wypłaconey dwudziestu piąciu tysięcy
złotych za szkody у nakłady prawne w tey
sprawie poniesione piąciuset złotych na
pozwanych kabałach Białoruskich, Mińskim
Nowogrodzkim, Orłowskim, Lubockim,
Turzeckim, Iwskim, Korelickim, Wsielub-
skim, Stołowickim, Myszskim, Połonskim,
Połoneckim, Rohotskim, Derewenskim,
Dworzeckiin, Mołczadskim, Horodyskim,
Zdziencielskim, Bielickim, Nieswizskim,
Mirskim, Słonimskim, Kroszynskim—star-
szych żydach, całym gminie у pospólstwie
namienionych kahałów, na szkołach, do-
mach, kromach, handlach, towarach, spła-
wach, arędach, zastawach у innych wszel-
kich dobrach leżących, ruchomych sum-
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mach pieniężnych, gdzie у u kogokolwiek
będących, ż wolnych onych na każdym
inieyscu zatrzymaniem, aresztowaniem,
szkół pieczętowaniem, a samych wszytkich
żydów kahału Białoruskiego iako infamis-
sów nie poiednokrotnych item na infamią,
na łapanie у na gardło у innych wyż spe-
cifikowanych kahałów in complicitate z
infamissami zostaiących iako w praetensij
skarbowey takoż na infamią żałuiącemu
aktorowi wskazania у dla publikowania tey
infamij ienerała sądowego przydania, a za
summę wyżey wyrażoną dla uczjiiienia sku-
teczney, mocney у nieodwłoczney na wszel-
kich dobrach w}rsz wyrażonych kahałów
exekucij do urzędów ziemskich lub Grod-
zkich wszelkich tych woiewodztw у powia-
tów., pod ktoremi maiętności, dobra у oso-
by obwałowanych żydów okażą się. a któ-
rych sobie strona z urzędów do tey exe-
kucij użyć zechce, z założeniem na sprze-
ciwńych dalszych paen prawnych, odesłania
u nas sądu prosił у domawiał się. A. tak
my sąd w tey sprawie imci pana Michała
Sawickiego—czesznika Wołkowyskiego rot-
mistjza i. k. mci. chorągwi Węgierskiey
trybunału w. x. lit. bacząc to, yż obżało-
wani kabał у przykahałki Białoruskie, ka-
hał z przykahałkami Miński, kabały Nowo-
grodzki, Órlowski, Lubecki. Turzecki, iw-
ski, Korelicki, Wsiclubski, Stolowicki,
Myszski, Połonski, Połonecki, Rohotski,
Dercwenski, JDworzccki, Molczadski, Ho-
rodyski, Zdzienciclski, Bielicki, Nieswizki,
Mirski, Słonimski, .Kroszynski, niewierni
starsi wszyscy cały gmin у pospólstwo
wysz wyrażonych kahałów, będąc o rzecz
wyżey wyrażoną do sądu naszego zapozwa-
nemi, za pokilkakrotnym z nakazy naszego
iencralskim przywoływaniem, przed nami
do prawa niesiawali, przeto onych iako
prawu nieposluszn)rch w roku zawitym na
upad w rzeczy wzelaiemy, a zatym dekreta
sądu głowuego trybunalnego, a mianowicie
poslednieyszy, produkowany w roku teraz-
"ieyszym tysiąc siedmsetnym dwunastym
msca Febriiary dwudziestego dnia z akto-
ralu żałuląccgo aklora na obżalowanych

żydach kahału Białoruskiego, z infamią,
wskazem w nim wyrażonym otrzymany
utwierdzamy у przy nienaruszney mocy
zachowujemy, summy za pogłowne żydow-

kie za rok teraznioyszy tysiąc siedmsetny
dwunasty na cliorągiew trybunalską nale-
żącey у niewypłaconey dwadzieście pięć
tysięcy złotych, za szkody, nakłady prawne
w tey sprawie poniesione pienćset złotych,
in summa dwadzieście pięć tysięcy у pięć-
set złotych na pozwanych niewiernych
żydach kahałów wyżey namienionych na
szkołach, domach, kromach, handlach, to-
warach, spławach, arędach, zastawach,
dobrach wszelkich leżących, ruchomych
summach pieniężnych, gdzie у u kogokol-
wiek będących, z wolnym onych na każ-
dym mioyscu zatrzymaniem, aresztowaniem,
szkół pieczętowaniem, a samych obżałowa-
nycli kahałów Białoruskiego iako nie po-
iednokrotnych infamissów dekretami try-
bunalskiemi osądzonych na infamią, na ła-
panie у na gardło, a kahałów Mińskiego,
Nowogrodzkiego, Orłowskiego, Lubeckiego,
Turszeckiego, lwskiego, Korelickiego,
Wsielubskiego, Stołowicldego, Myszskiego,
Połonskicgo, Połonieckiego, Bohotskiego,
Derewenskiego, Dworzecłdego, Mołczad-
skiego, Iiorodyckiego, Zdziencielskiego, Bie-
lickiego, Nieswiżkiego, iMirskiego, Słonim-
skiego, Kroszynskiego, slarszysh żydów у
cały gmin kahałów wyżey namienionych,
in complicitate z infamissami zostaiących,
iako w pretensy skarbowey, takoż na infa-
mią żałuiącemu aktorowi wskazuiemy у
dla publikowania tey infamij ienerała są-
dowego przydaiemy, a za summę wyżey
wyrażoną dla uczynienia skuteczney, moc-
ney у nieodwłoczney na wszelkich dob-
rach wysz wyrażonych żydów ехекіісуі do
urzędów ziemskich lub grodzkich wszel-
kich woicwodztw у powiatów, pod ktoremi
maiętności, dobra у osoby obżałowanych
żydów kahałów wyż wyrażonych okażą się,
a których sobie strona z urzędów do tey
ехекисуі użyć zechce, założywszy na sprze-
ciwnych temu dekretowi naszemu dalsze
paeny prawne, odsyłamy; a gdy dzień dwu-



dziesty tegoż miesiąca Aprila aniii praesen-
tis przypadł, tedy lerży Namowicz iene-
rał sądów naszych pihraiący dość czyniąc
prawu pospolitemu у dekretowi naszemu
kahał Białoruski z przykahalkami, kahał
Miński z przjkah alkami, kahałyNowogrodzki,
Orłowski. Lubecki, Turczecki, Iwski, Ko-
relicki, Wsielubski. Stołowicki, Myszski,
Pobliski, Polonecki, Eohotski, Derewenski,
Dworżeelri, Mołczadski, Horodyski, Zdzien-
cielski, JBielicki, Nieswizki, Mirski, Sło-
nimski, Kroszynski starszych wszytkich
niewiernych żydów, cały gmin у pospól-
stwo kahalow speeiiikowanych za infarnis-
sow w izbie sądowey et in foro publico
obwołaj proklamował у relacyą publikacij
swey, a loco publikationis rediens, iudieia-
litcr zeznał, która sprawa do xiąg trybu-
nału głównego wielkiego xiestwa litewskiego
iest zapisana.

Пзъ книги Гласи. Лит. Трибун. X; 330, за 1712 гот,ъ,
л. Ш .
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Трибунальный декреіъ, присуждающей стар-
шинъ пяти еврейскихъ кагалозъ къ уплат
трехъ тысячъ трехъсотъ десяти золот. пол.
и къ иназагліи за самовольное возвышеніе по
головнаго сбора съ евреевъ Здз нцельснаго

кагала.

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego,
msea Augusta pierszego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiewodstw, ziem у
powiatów na rok teraznieyszy tysiąc siedm-
setny dwunasty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła spra-
wa iasnie oświeconego хіееіа imci Mikolaia
Faustyna Radziwiła—miecznika w. x. L. w
dowodzeniu krzywdy żydom aręndarzom,
kupcom у całemu gminowi kahału Zdzię-
cielskiego z niewiernemi żydami starszemi
kaliałów — Wileńskiego, Grodzieńskiego,
Brzeskiego, Pińskiego, Słuckiego, za poz-

wem od iasnie oświeconego aktora, wynie-
sionym, mieniąc o to, iż niewierni żydzi
pomienieni starsi kanałów wyż wyrażonych
usadziwszy się na zrujnowanie ubogich ży-
dów kahału Żdzięcielskiego, niesłusznie у
nienależycie, nad dawną taryfie pogłównego
żydowskiego, aukcja, nakładać śmieli у wa-
żyli się у przez to pomieniony kahał Zdzię-
cielski do ostatniey zguby у ruiny przy-
wieść usiłuią у per conscquens skarbowi
rzeczy pospoh'tey w. x. L. przez wymyślny
onycli sposób in fnturum wielka szkoda
dziać by się musiała, bo przez tak niesłusz-
na, akcyą od tych kahałów nad taryfie w.
x. L. pogłównego żydowskiego na kahał
Zdziecielski nałożoną, pomieniony kahał
lubo iuż dość znacznie zruinowany у z na-
wiedzenia Bożego plaga, contagionis dotknio-
ny do reszty hinąc у minować by się mu-
siał, która to takowa pomienionych żydów
starszych kahałów wyżey wyrażonych na
zgubę kahału Zdzięciclskiego zawziętość
eridenter pokazuie się. bo pomienieni ży-
dzi kahału Zdzięcielskiego niewięcey po-
głownego żydowskiego za assjrgnacyami ias-
nie wielmożnych iclmić panów w. x. L. do
skarbu na żolnierzów Rzptey płacili, iako
złt. sześć set dwadziescie pięć у więcey
nic nadto płacić nie powinni, obżałowani
żydzi chcąc cale do ruiny, iako się wyżey
wyraziło, Avspomniony kahał przywieść^
aukcią niesłuszną nad taryfie nakładaiąc,
mimo _ wydany cxcerpt z taryfly w. x. L.
przez ichmw ])anów komissarzów trybu-
nału skarbowego w. x. L. w схеішсуа żoł-
nierzom Rzptey prywatnym dyspartymen-
tem podaią у przez to kahał Zdziecielski
do szkód niemałych przywodzą, iakoż iuż
więcey a niżeli na trzy tysiące у dalcy
niewierni żydzi kaliału" Zdzięcielskiego z.
okazyi onycli szkody ponieśli, zaczym za-
biegaiąc temu iaśnie oświecony delator,
aby przez takowe onych wymyślne sposoby
kahał Zdziecielski do ostatniey nie przy-
chodził ruiny у przez to in liilurum skar-
bowi w. x. L. niedziała się krzywda, do
skassowania у annihilowania takowych
prywatnych onych dispartymentow, do na-
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kazania płacić nie więcey iako po złotych
sześćset dwadziescie pięć według- taryffy
w. x. L. у wydanego przez naznaczonych
komissarżów z trybunału skarbowego w.
x. L. excerptu pogłównego, a za takowe
wymyślne у szkodliwe skarbowi Ezptey
sposoby, iako w sprawie skarbowey, do
wskazania paenam infamiae, do nagrodze-
nia szkód z okazyi onych poniesionych,
przytym o dalsze peny prawne y. szkody
chcąc prawem czynić przed nas sąd po-
zwanym intentował akcyą. Do którey spra-
wy za przywołaniem przez ienerała stron
do prawa od iaśnie oświeconego aktora
patron imć za mocą prawną, sobie do tey
sprawy daną imć pan Michał Kopeć—pod-
czaszy Oszmianski oczewisto ku rozprawie
prawney stawał, a pozwani niewierni żydzi
niestawali у żadney wiadomości o niestaniu
swym nam sądowi у stronie powodowej
nie uczynili; zatym wyż rzeczony aktora
patron podanego oczewisto w ręce tu w
mieście i. k. mci Wilnie przez ienerała
Mikolaia Poczopowicza żydom obżalowa-
nym pozwu, zeznaniem onego oczewislym
przed wielm. imc panem pisarzem koła
sądów naszych uczynionym, słusznie praw-
nie dowiodszy, pilność troyga wołania na
tym pozwie napisaną okazawszy у żałobę
z onego o rzecz wyż wyrażoną przełożyw-
szy, w dalszym postępku prawnym produ-
kował protestacyą na obżałowanych nie-
wiernych żydów starszych kabało w Wileń-
skiego, Grodzieńskiego, Brzeskiego, Piń-
skiego у Słuckiego, o niesłuszne nałożenie
nad taryfie w. x. L. pogłównego żydow-
skiego na żydów kahału Zdzięcielskiego, o
szkody у paeny do xiąg urzędowych zanie-
sioną у extraktem z tych że xiąg pod da-
tą w niay inserowaną wydaną, oraz produ-
kował cxcerpt z taryffy w. x. L. pomie-
nionym żydom kahału Zdzięcielskiego auten-
tice wydany, po których produkowaniu
wzdania pozwanych niewiernych żydów iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy. A zatym taryffy przez ob-
żałowanych niewiernych żydów wyzpomienio-
лусі kanałów niesłusznie у nienależycie

na żydów kahału Zdzięcielskiego z nałoże-
niem pogłównego żydowskiego uformowa-
ney, iako niesłusznej, fałszywey, na szkodę
kahału Zdzięcielskiego sporządzoney, skas-
sowania у annihilowania,, a przy taryffie
w. k. L. zachowania, excerptu z taryffy
w. k. L. pogłównego żydowskiego kana-
łowi Zdzięcielskiemu służącego przez kom-
misarzów trybunału skarbowego w. k. L.
pod datą w nim wyrażoną, wydanego ut-
wierdzenia у aby żydzi kahału Zdzięciei-
skiego niewięcey pogłównego żydowskiego
nad dawną taryfę у wydany z niey przez
kommissarzów z trybunału skarbowego na-
znaczonych excerpt do skarbu Rzptey iako
złtch sześćset dwadziescie pięć płacili wa-
rowania у nakazania, prz}r tym za ponie-
sione przez żydów kahału Zdzięcielskiego
z okazyi nakładania żydów starszych kaha-
łów wyżey wyrażonych podług onych dys-
partymentu nad taryfie w. k. L. pogłów-
nego żydowskiego szkody ' trzech tysięcy
złt. poi, za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie spędowane trzechset złt. poi. na
pozwanych niewiernych żydach starszych
kanałów Wileńskiego, Grodzieńskiego, Brzes-
kiego, Pińskiego у Słuckiego, na dobrach
onych wszelkich leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych gdzie у u kogokolwiek
będących, na towarach, handlach, spła-
wach, na kamienicach, domach, kromach,
z wolnym pomienionych żydów im kożdym
mieyscu aresztowaniem }r do więzienia sa-
mych braniem у sequestrowaniem, a sa-
nrych pomienionych żydów starszych ka-
hałów wyż wyrażonych, iako w sprawie
skarbowey у akcyi do skarbu Rzptey ścią-
gaiącey się, na infamią iaśnie oświeconemu
aktorowi wskazania у do publikacji tey
infamii ienerała przydania, a dla uczynie-
nia za summę wyżey wyrażoną na do-
brach wszelkich pozwanych żydpw ехеку-
cyi, do urzędów ziemskich lub grodzkich
tych woiewodztw у powiatów podktóremi dob-
ra pozwanych żydów у osoby onych naydować
się będą у których sobie strona ad ехеси-
tionem tego dekretu użyć zechce, z zało-
żeniem na sprzeciwnych temu dekretowi



naszemu dalszych paen prawnych odesłania
u nas sądu prosił у domawiał się. A tak my
sąd w tey sprawie iasnie oświeconego хсіа
im. Mikołaia Radziwiła—miecznika w. x.
Lit. w dowodzeniu krzywdy żydom, arę-
darzom, kupcom у całemu gminowi kahału
Zdzięcielskiego, bacząc to, iż pozwani nie-
wierni żydzi starsi Wiłenskiego, Grodzień-
skiego, Brzeskiego,, Pińskiego у Słuckiego
kahałów będąc o rzecz wyżey wyrażoną
przed nasz sąd pozwanemi, za pokilkakrot-
nym z nakazu naszego ieneralskim przy-
woływaniem do prawa niestawałi у żadney
wiadomości o niestaniu swoim nam sądowi
у stronie swey przeciwney nieuczynili,
przeto onycli iako prawu nieposłusznych w
roku zawitym na upad w rzeczy wzdaiemy,
a zatym taryffę przez obżałowanych nie-
wiernych żydów wyż pomienionych kahałów
niesłusznie у nienależycie na żydów kahału
Zdzięcielskiego, z nałożeniem pogłównego
żydowskiego uformowaną, iako niesłuszną,
niespawiedliwą, taryffip w. k. L. przeciwną,
na szkodę kahału Zdzięcielskiego sporząd-
zoną, kassuicmy у annihiluiemy, a przy
taryffie w. k. L. zachowuiąc kabał Zdzię-
cielski, excerpt z taryffy w. k. L. pogłów-
nego żydowskiego kanałowi Zdzięcielskiemu
służących przez kommissarzów trybunału
skarbowego pod datą w nim д угаіопа wy-
dany intoto utwierdzamy у aby żydzi ka-
halu Zdzięcielskiego niewięccy pogłównego
żydowskiego nad dawną taryfie у wydany
z niey przez kommissarzów z trybunału
skarbowego naznaczonych схссгрі do skar-
bu Rzptey iako złtch sześćset dwadzieścic
pięć płacili, zakładaiąc na kożdego sprze-
ciwnego paenam infamiae у dalsze winy
tym dekretem waruiemy у nakazujemy,
przy tym za poniesione przez żydów ka-
hału Zdzięcielskiego z okazy nakładania
żydów starszych kahałów wyżey wyrażo-
nych podług onych dyspartymentu nad
taryffę w. k. L. pogłównego żydowskiego
szkody trzy tysiące złt., za szkody, nakłady
prawne w tey sprawie spendowane trzysta
złt polv a z wpisnym, pamiętnym, cum
łucris sądowi naszemu persolutis, wszyst-

kiego summą trzy tysiące trzysta dziesięć
złt. poi. na pozwanych niewiernych' żydach
starszych kahałów Wiłenskiego, Grodzień-
skiego, Brzeskiego, Pińskiego, Słuckiego na
dobrach onych wszelkich leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych gdzie у u kogo-
kolwiek będących, na towarach, handlach,
spławach, na kamienicach, domach, kro-
mach, z wolnym pomienionych żydów na
kożdym mieyscu aresztowaniem, samych
do więzienia braniem у seąuestrowaniem,
a samych pomienionych żydów starszych
kahałów wyżey wyrażonych, iako w spra-
wie skarbowcy у аксуі do skarbu Rzptey
ściągaiącey się, za defraudacyą na infamią
iasnie oświeconemu aktorowi wskazuiemy
у do publikacji tey infamicy ienerała są-
dowego przydaiemy, a dla uczynienia za
summę wyżey wyrażoną na dobrach wszel-
kich pozwanych żydów ехекисуі do urżę-
dówziemskichlubgrodzkichtychwoiewodztw
у powiatów, pod ktoremi dobra pozwanych ży-
dów у osoby onych znaydować się będą у
których sobie strona ad cxecutionem
tego dekretu użyć zechce, założywszy na
sprzeciwnych temu decretowi naszemu
urząd paeny prawne, odsyłamy. A gdy dzień
trzeci mca Augusta anni currentis przy-
padł, tedy ienerał sądów naszych pihmiący
lerzy Namowicz, dość czyniąc prawu po-
spolitemu у dekretowi naszemu, niewier-
nych żydów starszych Wiłenskiego, Grod-
zieńskiego, Brzeskiego, Pińskiego, Słuc-
kiego kahałów, za infamissów w izbie są-
dowey et in foro publico obwołał, ogłosił
у relacyą publikacyi swey a loco publica-
tionis rediens iudicialiter zeznał. Która
sprawa do xiąg głównych trybunalnycli
w. k. Lit. iest zapisana.

ІІзъ книги Глашіаго
1712 годъ, л. li).

Лнтовск. Трибунала Л» 351, за
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Трибунальній декретъ присуждающій Ви-
тебскаго бургоіужстра и все городское хри-
стіанское общество къ икфаміи, возврату
еврейскому кагалу плаца, на которого по-
строена была церковь и уплат тринадцати

тысячъ пятисотъ десяти зол. польск.

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego,
mca Septembra dnia piętnastego.

Przed nami sędziami głównomi na try-
bunał w wielkim xięstwie Lit-m, z woie-
wodztw, ziem у powiatów, na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedmsetny dwunasty obra-
nemi, gdy z porządku regestrowego ku
sądzeniu przypadła sprawa niewiernycli
żydów starszych у całego kahaiu synagogi
Witebskiey z szlachetnym Markiem Kir-
łaicm—burmistrzem, Konstantym Zachwa-
towiczem, Arciomem Pawłowiczem—bur-
misfrzowiezami, iako pryncypałami у ca-
łym pospólstwem gminem miasta i. kr. mći
Witebska, za pozwem do aktorów przed
nasz sąd wyniesionym, mieniąc o to, iż
żaluiący kaliał "Witebski, żydzi, synagoga
tameczna, maiąc pewny plac w mieście
i. k. mći Witebsku, będący na acdificatią
szkoły żydowskiey przywileiami, konsensa-
mi i. k. mći у ante unionem od kiążąt
ichmć nadany у iuż in simili causa ad ci-
tacionem w Bogu wielebnych ichmw xx.
Bernardynów conwentu Witebskiego, do te-
goż placu interessuiących się, za uczynioną
z onego expulsyą у decyzyi iasnie * wiel-
możnego imć xdza Konstantego Kazimierza
JBrzostowskiego — ł)iskupa Wileńskiego, у
iasnie wielmożnego imć pana Pocieia—
woiewdy Witebskiego, in possessionem za
dokumentami kahalowi Witebskicmu przy-
sądzony, yigore czego zostaiąc in pacifica
possessionc żałuiące tego placu, na onym
szkołę swą, sine ulla citatae partis obicc-
tione, pobudowali у przez czas niemały
spokoyną tego placu possessyą svrą mieli
У gdy w roku teraznicyszym tysiąc siedm-
selnym dwunastym, żałuiących szkoła ży-

dowska, na pomienionym placu nie małym
kosztem aedifikowana, casualiter zruinowa-
na у spalona została, tandem obżałowany
magistrat Witebski mimo possessyą stałą,
pomiarkowanie у commissyą z w Bogu wie-
lebnymi xx. Bernadynami Witebskiemi у
mimo przysądzenie pomienionego placu w
roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym
dwunastym miesiąca Awgusta wiórego
dnia, uwiodszy się niesłusznym appetytem do
cudzey fortuny, yiołando prawo pospolite,
constitucye seymowe coaeąuationis iurium
rigorose de yiolatoribus et inyasoribus
dóbr ziemskich opisane, podniosszy się w
rebcllią, a wzburzywszy pospólstwo miasta
Witebskiego, tumultuarie, forti armata ]iia-
nu, z rożnym orężem do boiu należącym,
pomieniony plac szkolny gwałtownie zaic-
chali, nulłiter yi et illegitimc W swoią pos-
sessyą, miejską Maydeburską zabrali, żalu-
iącym expułsyą, gwałt, уіоіелісуа uczynili,
a potym ten plac gwałtowiiic zabrawszy',
na onym cerkiew swoią. wybudowali, za-
konnika popa swoiego ufundowali у posta-
nowili, a gdy żałujące żydzi, synagoga Wi-
tebska, maiąc tak wielką krzywdę, wiolen-
cyą у expulsyią, niepoiednokrotnie sami
przez się у przez różnych godnych osób
dignitarzów o powrócenie placu swoiego
szkolnego upraszali, obżałowany magistrat
у pospólstwo Witebskie, zostaiąc iako у
pierwiey in eodem ausu rcbcllionis et li-
ceniiae, a w tym przepomniawszy świec-
kiego у duchownego ргадуа, śmieli у waży-
li,się ten płac gwałtownie zabrawszy у po-
powi swoienm in possessionem podawszy,
reemiruiących takoweykrzy wdy swoicy żydów
starszych у bakalarzów kahaiu pomienione-
go, mianowicie: Symona Markowicza, Berka
Abraliamowicza, Abrahama Afromowicza,
Leybę JJerowicza kiiami jiokladaiąc tyran-
ską zbić, zmordować, pokaleczyć, iakoż
nad żaluiącemi widząc tak wielkie mor-
derstwo у boie od magistratu у pospól-
stwa tamecznegp stałe, w Bogu 'wielebni
ichmć xx. iezuici collegium Witebskiego,
używszy litości nad niewinnością załuiącyeh,
a od śmierci odprosiwszy, pro securitatc

47
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zdrowia y życia onycJi do klasztoru swo-
iego wzięli у przez tydzień u siebie cho-
wali у za takowym naysciem na domy ża-
łuiących własne, dzieci małe żałuiacych
przestraszywszy kilkora o śmierć przypra-
л ііі, domy, kramy onych starsi przełożeni
magistratowi rabować, zabierać pospólstwu
pozwolili }r rozkazali, szkody w takowych
rabunkach, yiolentiacli na tysięcy sześć złt.
у daley uczynili; zaczym ante omnia do
przysądzenia poimenioncgo placu, za con-
sensami, przywilejami żałuiącym należą-
cego, na którym teraz cerkiew aedifiko-
wana iest, do zniesienia oney, o szkody
przy expulsyi w rabunkach poczynione, o
pochwałki у expensa prawne do obwaro-
wania sccuritatem zdrowia у fortun od dal-
szey impctycyi obżałowanych, zachowawszy
sobie salvum ius, meliorowania swey ża-
łoby у wyniesienia innych nowych у łą-
czenia onych do ioy żałuiące obżałowanym
przed nasz sąd intcntowali akcią ]\Ta ter-
minie tedy ninieyszym, zwysz na dacie pi-
sanym, za przy wołaniem przez ienerała
stron do prawa od niewiernych żydów sy-
nagogi Witebskiey patron onych imć pan
Stefan Frąckiewicz—krayczy Upitski, ocze-
wisto ku rozprawie prawney stawał, a po-
zwane osoby у całe pospólstwo miasta
Tkmci Witebska, iako sami przed nami do
prawa niestawali, tak ani żadney wiado-
mości o niestaniu swym nam sądowi у
stronie swey przeciwnej nieuezynili. Za-
tym tenże partis actoreae patron podanego
obżałowanym w mieście Ikmci w Л\гі1иіс
na tenezas będącym, przez ienerała Ikmci
pozwu, zeznaniem onego oczewistym przed
wielmożnym imć panem pisarzem trybunal-
skim, kollegą naszym, uczynionym, słusznie
prawnie dowiodszy, pilność troyga wołania na
tym pozwie napisaną okazawszy, żałobę z
onego ratione superius praemissorum prze-
łożywszy w dalszym postępku prawnym
produkował у czytał przed nami sądem
konsensa, przywileia Ikmci у inne iuris
et posessionis dokumenta żydom synagogi
Witebskiey na plac. szkolny, w mieście
Witebskiin będący, służące, oraz produxit

protestacią na magistrat у pospólstwo mia-
sta Witebskiego, o uczynienie gwałtowney
expulsyi z placu, na szkołę żydowską na-
danego у uprzywileiowanego, o niesłuszne
założenie у ufundowanie na onym cerkwi,
o nayście gwałtowne na kramy у domy
żałuiacych, o zabranie у zrabowanie w nich
różney ruchomości, o przyprawienie o
śmierć przy takowym tumulcie kilkorga
dzieci, oraz zbicie, zmordowanie samych
żałuiących у о inne praetensye do xiąg
urzędowych zaniesioną у per extractum z
onych pod datą w niey inserowaną ołii-
ciose wydaną; po których produkowaniu
wzdania pozwanych, poniewasz do prawa
niestawaią, iako prawu nieposłusznych w
roku zawitym na upad w rzeczy, a zatym
wszystkicli wysz produkowanych, do poses-
syi pomienionego placu szkolnego aktorom
służących dokumentów, iako słusznych у
prawnych in toto utwierdzenia у przy mo-
cy zachowania, vigore których wysz pisa-
nego tegoż placu na aediffikacyą szkoły
żydowskiey żałuiącym nadanego, z którego
gwałtowna expulsya у іоіепсуа uczyniona
iest, ante omnia w reindukcyą у realną
posessyą aktorom przysądzenia, za poczy-
nione przy gwałtownych rabunkach do-
mów у kramów żałuiacych, w zabraniu w
nich przez magistrat, pospólstwo Witebskie,
różney ruchomości, towarów, szkody so-
wito dwunastu tysięcy zlteh poi. za zbi-
cie samych starszych у bakalarzów kahału
Witebskiego, mianowicie Symona Marko-
wicza, Berka Abrahainowicza, Abrahama
Afromowicza, Leyby Berowicza, nawiązek
onym sowitych podług prawa, tudziesz
gwałtu pospolitego z winami expulsyiną y
pochwałkową, oraz za szkody, nakłady
prawne z okazyi obżałowanych errogowane
tysiąca piąciuset złt. poi. na pozwanych
wszystkich osobach у pospólstwie miasta
Witebskiego na maiętnościach у dobrach
onych wszelkich leżących, ruchomych,
summach pieniężnych gdziekolwiek będą-
cych, domach, kromach, handlach, towa-
rach, dobytkach, a samych wszystkich
pozwanych, za pochwalki, expulsyią, gwałty,
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boie, rabunki, na banicye doczesną, wiecz-
ną, у na infamią delatorom wskazania, ad
publicandum tych condemnat ienerała są-
dowego przydania, proklamować у publi-
kować nakazania, a dla podania w rein-
dukcią placu szkolnego, z którego expuł-
sya gwałtowna udzialana iest żydom syna-
gogi Witebskiey, iako też niemnicy dla
uczynienia na dobrach pozwanych skutecz-
ney, mocney a nieodwłoczney ехекисуі do
urzędów ziemskich lub grodzkich woiewodz-
twa Witebskicgo у innych wszelkich tych wo-
iewodztw у powiatów, pod którcmi dobra
wszelkie obżalowanych bydź okażą się, a któ-
rego sobie z urzędu strona pro exekutione
użyć zechce, z założeniem na sprżeciwnych
dalszych paen prawnych odesłania, a wzglę-
dem udziałanych odpowiedzi у pochwałek
od dalszych impetycy obżałowanych secu-
ritntem zdrowia у ibrlun żałującym obwa-
rowania u nos sądu prosił у domawiol się.
A tak my sąd w tey sprawie niewiernych
żydów starszych у całey synagogi kahału
Witebskicgo, z szlachetnymi panami Mar-
kiem Kierlaicin—burmistrzem, Konstan-
tym Zachwatowiczem. Arciomem Pawło-
wi czcm—burmistrzowiczami, iako pryncy-
palami у całym pospólstwem, gminem
miasta i. k. mći Witebska, bacząc to iż
obżalowanc osoby będąc w propozycyi wy-
rażoną przed nasz sąd zapozwanymi, za po-
kilkakrotnym z nakazu naszego ieneralskim
przywoływaniem, iako sami przed nami do
prawa niestawałi, tak ani żadney wiadomości
o niestaniu swym nam sa.dowi у stronie
przeciwney mc-uczynili, przeto pozwanych,
poniewasz do prawa niesfawaią, iako prawu
nieposłusznych w roku zawitym na upad
w rzeczy wzdaiemy, a zatym według pra-
л а żałoby pozewney у domawiania się par-
tis actoreae patrona wszytkie wysz produ-
kowane do posessy szkolnego placu akto-
rom służące dokuinęta, iako słuszne у
prawne in toto utwierdzamy у przy mocy
zaehowuiemy. Yigore których dokumentów
wysz pisany tenże plac naaediilcatią szko-
ły żydowskiey żałuiącym nadany, z którego
gwałtowna expulsia у іоіепс а uczyniona

iest antc omnia w reindukcią у realną po-
sessyią aktorom przysądzamy, za poczynio-
ną przy gwałtownych rabunkach domów
у kramów żałuiącym w zabraniu w nich
przez magistrat pospólstwo Witebskie róż-
ney ruchomości towarów, szkody sowito
dwunastu tysięcy złt. poi., za zbicie sa-
mych starszych у bakałarzów kahału Wi-
łebskiego, mianowicie: Symona Markowi-
cza, Berka Abrahamowicza, Abrahama
Afromowicza, Leyby Berowicza nawiążcie
onym sowitych, podług prawa należących,
gwałtu pospolitego, z winami expnlsyiną у
poch wałkową, oraz za szkody, nakłady prawne
z okazy obżalowanych errogowane tysiąc
pięćset złt. poi., a z wpisnym, pamiętnym
cum lucris nam sądowi persołutis, in uni-
yersum wszystkiego sumrną trzynaście tysię-
cy pięćset dziesięć złt. poi. na pozwanych
osobach у na całym pospólstwie miasta i.
k. mći Witebskicgo, na maiętnościach у
dobrach onycłi wszelkich leżących, rucho-
mych, summaeh pieniężnych gdzie у u
kogokolwiek będących, domach," kromach,
handlach, towarach, a samych wszystkich
pozwanych osób za pochwałki, cxpulsye,
gwałty, boie, riolencye, rabunki, na bani-
cye doczesną, wieczną у na infamią dela-
torom wskazuiemy, ad publicandum tych
condemnat ienerała sądowego przydaiemy,
proklamować у publikować nakazuiemy, a
dla podania w reindukcią у realną akto-
rom posessyą placu szkolnego, z którego
expulsia gwałtowna udziałana iest, żydom
synagogi Witebskiey, tak dla uczynienia
na dobrach pozwanych skutecznej', moc-
ney, a nieodwloezney ехекисуі, do urzędów
ziemskich lub grodzkich woiewodztwa Witeb-
skiego у innych wszelkich tych woiewodztwy
powiatów, pod któremi dobra wszelkie; obża-
lowanych bydź okażą się, a którego sobie z
urzędu strona pro reinduetione et ехеси-
tione użyć zechce, założywszy na sprze-
ciwnych dalsze paeny prawne odsyłamy, a
względem udziałanych odpowiedzi у pochwa-
łek od dalszych impetycy obżałowanycli
securitatem zdrowia y" fortun żałuiącym
waruiemy, yigore którego dekretu na dniu
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siedmnastym mca Septembra anni praesentis
ienerał Ierzy Namowicz, dość czyniąc prawu
pospolitemu, szlachetnych panów Marka
JKirłaia- -burmistrza, Konstantego Zachwa-
towicza, Arcioma Pawłowicza—burmistrzo-
wiczów у całe pospólstwo gmin miasta
i. k. mći Witebska, za banitów doczesnych,
wiecznych infamissów w izbie sądo-
wey et in foro publico proklamował, pu-
blikował у relac ĵą publikacy swey, a loco
publicafionis rediens, iudicialiter zeznał.
Która sprawa do xiąg głównych trybun,
w. x. Lit, iest zapisana.

Пзъ шіпгп Глави. Лпт. Трибунала, .Ya 351, за 1712 г.,
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№ 197.—1712 г. Сентября 18.
Трибунальний декретъ, присуждающій зс хъ
Брестскихъ евреевъ къ ч&щертов_ашю_и уп-
лат Пол сскоглу протопопу Нестору Волко-
вичу двухъ тысячъ девятисотъ тридцати пяти
золот. польск. за^убіеліе священника Брест-
ской Гзіихайловской Иаэедральной церкви
Власія Филиповича, нанесенія тямкихъ по-
боеоъ самому протопопу, занятіе церковной
земли подъ еврейское кладбище и невзносъ
сл довавшихъ въ церковь декегъ и съ ст-

ныхъ припасовъ для духовенства.

Koku tysiąc siedmsetnego dwunastego,
msca Septembra szesnastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiewodztw, ziem у
powiatów na rok teraźniejszy tysiąc siedm-
setny dwunasty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła spra-
wa w Bogu wielebnego oyca Nestora Woł-
kowicza—protopopy Poleskiego—prezbitera
świętego Michała Brzeskiego z niewierne-
mi żydami sfarszemi kahalu Brzeskiego
Howszykiem Meiorowiczem, Srolim Chaim-
dynesem у innemi żydami wszytkiemi ca-
łey synagogi Brzeskiey z gminem żydow-
skim, za pozwem od aktora wyniesionym
mieniąc o to: iż w roku tysiąc siedmset-

nym dziesiątym, msca Augusta czternaste-
go dnia, obżałowani Jekce sobie poważaiąc
prawo pospolite, w zufałości swey zostaiąc
у chcąc koniecznie swiątnicę boską—cer-
kiew sw. Michała, z dawnych czasów od
lat dwudziestu założoną, z nadanemi do
niey placami na cmętarz, ogrody у iuryz-
dykę uboga, temu mieyscu Świętemu na-
daną zgubić, zruinować, zniosszy się z gmi-
nem pospólstwa swego żydowskiego obża-
łowani starsi żydzi różnych lat, mscy у dni
różne zwykli wyrządzać affronty, gdy miej-
sce raz Bogu poświęcone na kopiska swoie,
alias mogiły żydowskie poczęści corok
przyimowali, na których gruntach cerkiew-
nych antecessorowie obżałowanych żydów
od lat kilkadziesiąt, zaiowszy podczas znacz-
nego powietrza grassuiącego, przód ufun-
dowali sobie nigdy nionależące gwałtownym
sposobem kopiska, alias mogiły у na onych
swoich trupów żydowskich grzebli, a po-
tym po uskromieniu tego powietrza, pierw-
szego za świętcy pamięci iasnie wielmoż-
nego w Bogu przewielebnego imści xiedza
Hipatego Pocieia — "Włodzimirskiego у
Brzeskiego episkopa, z przyiętych у gwał-
townie zabranych gruntów cerkiewnych na
kopiska mogił co rok na tę cerkiew czyn-
szu gotowym groszem po złt. dwudziestu у
tam na lampę, także kapłanowi tego miey-
sca na dni święte, iako to w dzień sw.
Michała archanioła, w dzień Bożego Na-
rodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego, Ze-
słania Ducha świętego, świąt ruskich, por-
cją po puł funta każdego korzenia j mię-
sa po cztyry szroty tamecznemu kapłanowi,
zawsze co rok z należjtym czynszem od
antecessorów obżałowanych żydów dochod-
ziło. A gdy iuż aktor teraźniejszy, zostaw-
szy tego mieysca posessorcm po przesz-
łych antepessorach swoich o tenże czynsz
у namówioną porcią u obżałowanych ży-
dów upominał się, tedy nietylko oncy dawać
niechcieli, j niepostąpili, ale w swey zawzię-
tości nieustaiąc, więcey gruntów cerkiew-
nych na swoie kopiska mogił przywlaszcza-
iąc у zabieraiąc, srogie odpowiedzi у pochwal-
ki na zdrowie żatuia.cego czynili у czynią;



— 373

iakoż w roku przeszłym, wyż pisanym,
przywodząc do skutku swoie odpowiedzi,
gdy żałuiący clelator, niespodziewaiąc się
ni od kogo żadney zasadzki у zdrady у
niebędąc ni komu winnym, odyskawszy
woły swoie od mieszczanina Brzeskiego na
imię Hrehorego lakuszelewicza ])rowadzil
-A drugim kapłanem, w Bogu wielebnym
Blażeiem Filipowiczem tę woły do resi-
dencyi swey, przy cerkwie katedralney w
Brześciu będącey, tamże obżałowani żydzi,
na postpozycią mieysca świętego, na cmen-
tarzu cerkwie świętego Michała wprzódy
wielebnego oyca Filipowicza wypadszy z
zasadzki z wielkim gminem pospólstwa
swoiego żydowskiego z kiymi, kołami, z
bardyszami pomienionego oyca zbili, zekr-
wawili у za nieżywego na tym mieyscu
porzucili, od którego obicia onych w dwie
medzielli ten wyż pomieniony kapłan panu
Bogu ducha oddać musiał; a gdy żałujący
widząc takie morderstwa nad wyszpomie-
nionym kapłanem, poczoł perswadować
onym, za co niewinnego człowieka zabiiaią,
tedy obżałowany Srol, za te słowa zaraz
iałuiącego samego kiiem w łeb razy kilka
uderzywszy, usiłuiąc także у żałuiącego o
śmierć przyprawić, stanowszy na wale
micyskim z pomienionym Howszykiem:
biycie, zabiycie tego popa, my go na funty
zapłacim. Gclzie usłyszawszy taki tumult у
hałas drudzy żydzi, imionami у przezwiska-
mi iinże samym lepiey wiadomi, przypadszy
żałuiącego tyransko a niemiłosiernie musz-
kietami stursali, zbili, zmordowali у nie-
mało ran w głowie szkodliwych pozada-
wali, iako w relacyi ieneralskiey wszytko
dostatecznie iest opisano у małp* o śmierć
żałuiącego meprzyprawili, pieniędzy tala-
rów bitych pięć у tynfów piętnaście tegoż
czasu u żałuiącego zabrali, a po tym ieszcze
tym nickontentuiąc się, a swóy zły umysł
do skutku przywodząc, samą żałuiącą przc-
iowszy na dobrowolney drodze w rynku
lżyli, sromocili, porywaiąc się oną bić у
gdyby chVzescianki przypadszy niesalwo-
w a l y, pewnie by toż samo potkać mogło,
со у samego żałuiącego; a tego gruntu

zabraniem у do swoiey szkoły przyłącze-
niem, dalszą odpowiedź uczynili. Takoż za-
raz po takowym excessie у hałasie półtora
płaca gruntu owsem ;-zasianego, gwałtem
zaiąwszy, trupami swemi zapowietrzonemi
założyli у expulsią z tego placu udziaławszy,
z spokoynego dzierżenia wybili у innych
niemało krzywd, szkód żałuiącemu poczy-
nili, iako czasu prawa documentis proba-
bitur. Maiąc.tedyżałuiący tak wielką szko-
dę, krzywdę, a ponosząc у cierpiąc cięszki
у niewypowiedziany kryminał, swywolney
kupy swawoleństwo, chcąc o to wszytko
prawem czynić, kryminału, zabicia tyransko
kapłana, także zbicia у zekrwawienia sa-
mego żałuiącego dochodzić, o zabranie у
expulsią z placów do reindukcicy onych,
auto omnia у powinności za tak wielo lat
nalcżnccy у zaległey, o. zabranie pieniędzy
do komparycyi samycli obżałowanych, iako
w kryminalney sprawie., chcąc tego wszyt-
kiego, co się wyżcy pomicniło, dochodzić
у dowodzić, pozwem przed sąd nasz aktor
obżałowanych żydów zapozwał. Do którey
sprawy, za przywołaniem przez ienerała
stron do prawa, od aktora patron, za mocą
prawną sobie do tey sprawy daną; imć pan
Michał Frąckiewicz—podczaszy Smoleński,
oczewisto stawały a niewierni żydzi Brzescy
niestawali у żadney nam sądowLy stronie
powodowey o niestaniu swoim nie dali
wiadomości; zatym aktora patron podanego
oczewisto w ręce obżałowanym starszym
żydom Brzeskim po wszytkich żydów у
gmin wyniesionego tu w Wilnie przez ie-
nerala Ierzego Ńamowicza pozwu, zezna-
niem onego oczewistym przed wielmożnym
imścią panem pisarzem trybunalskim uczy-
nionym, słusznie, prawnie dowiodszy, troy-
ga wołania pilność na tym pozwie napisa-
ną okazawszy, żałobę z niego o rzecz wy-
żcy mianowaną, a szerzey\v tym pozwie
wyrażoną przełożywszy, pokładał protesta-
cią rationc superius praemissorum do xiąg
urzędowych, z relacyią ieneralską pod datą
w nich wyrażoną zaniesione у extraktem
wydane у inne dokumenta, *po których
produkowaniu^ ponieważ obżałowani żydzi
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starsi у młodsi Brzescy z całym gminem
synagogi kahału Brzeskiego przed nami
do prawa niestawaią, przeto onych iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w samey rzeczy wzdania, placów,
gruntów, z których żałującemu expulsia
udziałana iest aktorowi ante omnia w re-
indukcią у realną posessią wiecznie przy-
sądzenia, za niewypłacenie czynszów po
złotych dwunastu gotowego grosza, za nie-
oddanie łoiu na lampy na dni święte, ko-
rzenia у mięsiwa, za szkody przez to po-
noszące tysiąca złotych, za zabicie kapłana
gwałtownym sposobem Błażoia Filipowicza
na cmętarzu cerkwie katedralney Brzeskiey
świętego Michała archanioła, głowszczyzny
oneimi tysiąca złotych, gwałtu pospolitego
kop dwudziestu, za zbicie у skrwawienie
samego żałuiącego nawiązki kop czterdziestu
у gwałtu powtórnego kop dwudziestu, za
odpowiedź у pochwałkę kop pięciudziesiąt,
za szkody, nakłady prawne, w tcy sprawie
łożone, złotych sześciuset, na obżałowanych
żydach synagogi Brzeskiey — starszych,
młodszych у na całym gminie żydach
Brzeskich nominc et cognomine starszym
wiadomych у znaiomych, na domach, pla-
cach, browarach, kotłach, kramach, hand-
lach, towarach, na szkole Brzeskiey, a w
szkole na mieyscach ich, z wolnym szkoły
pieczętowaniem, a towarów na każdym
mieyscu na iarmarkach, targach у w
drodze aresztowaniem, a samych do wię-
zienia braniem, także na wszelkich dobrach
ich leżących, ruchomych, summach pienię-
żnych, gdziekolwiek у u kogokolwiek bę-
dących, ajsamych o b ż ł ^ ^ h

ł d h ^
j y ^ y ^ j ^ ,

synagogi Brzeskiey
za odpowiedź у pochwałkę na banicią do-
szesną, za popełniony zaś kryminał, za za-
bicie kapłana na i f ł j

i
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Jowaniem przez mistrza у na łapanie akto-
~rowi WHfefzania", onychże (!X liuilć" za Lani-
t<)w doczesnych у infamissów uznania у
dla publikowania tych kondemnat icncrala
sądowego przydania, wywołać, publikować
nakazania, a, iako na odprawę у ехеішсіа
siimmy i)Oinienioney, tak oraz dla złapania

у na garłach przez mistrza uczynienia,
czwiertowaniem żydów exekuciey,: tudziesz
na podanie gruntu у placów w reindukcią
aktorowi, do urzędów ziemskich lub grod-
zkich Brzeskich у innych wszelkich tych
woiewodztw у powiatów, pod któremi się
ієно osoby у dobra obżałowanych bydź.
okażą się, a którego sobie strona żałuiąca
z urzędu do tcy ехеішсіеу użyć zechce, z
założeniem na sprzeciwny urząd paen praw-
nych odesłania u nas sądu prosił у doma-
wiał się. A tak my sąd w tey sprawie w
Bogu wielebnego oyca Nestora Wołkowicza
—protopopy Poleskiego, prezbitera cerkwie
Brzeskiey świętego Michała archanioła,
bacząc to, iż niewierni żydzi starsi kahału
Brzeskiego Howszykow Meiorowiez, Srol
Chaimdynesowicz у inni żydzi starsi у
młodsi z całym gminem kahału Brzeskiego,
będąc przed nasz sąd zapozwanemi. za
potrzykrotnym z nakazu naszego iencral-
skim przywoływaniem przed nami do pra-
wa niestanęli, przeto onych wszytkich, iako
prawu nieposłusznych, w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdaiemy, a podług prawa
у domawiania się patrona aktora place,
grunta, z których żałującemu dóbr cer-
kiewnych expulsia udziałana iest, aktorowi
ante omnia w reindukcią у realną poses-
sią do teyżc cerkwie świętego Michała
Ayiecznie przysądzam}', za niewypłacenie
czynszów po złotych dwudziestu gotowego
grosza, łoiu na lampy na dni święte, ko-
rzenia, za szkody przez to od aktora pono-
szące tysiąc złt. poi., za nayscic mocno
gwałtownym sposobem na cmętarz cerkwie
katedralney Brzeskiey s-o Michała archa-
nioła, za zabicie tam kapłana wielebnego
oyca Błażeia Filipowicza głowszczyzny
onemu zlt. tysiąc, gwałtu pospolitego dwa-
dzieścia kop groszy litewskich, za zbicie у
skrwawienie samego żaluiąeego w Bogu
wielebnego oyca Nestora Wołkowicza—
.protopopy Poleskiego, prezbitera, cerkwie
świętego Michała archanioła, nawiązki one-
mu czterdzieści kop groszy littch, gwałtu
powtórnego kop dwadziescie, za odpowiedź
у pochwałkę winy pochwałkowey kop pięć-
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dziesiąt, za szkody, nakłady prawne w tey
-sprawie łożone złolycli sześćset, a z wpis-
nym, pamiętnym у za lukra nam danym
wszytkiego summą dwa tysiące dziewięć
set trzydzieści pięć złotych polskich na ob-
żałowanych żydach synagogi kahału Brzes-
kiego starszych, młodszych у na całym
gminie żydach Brzeskich nomine et cogno-
mine starszym wiadomych, na domach,
placach, browarach, kotłach, kramach, to-
warach, handlach, na szkole Brzeskiey, a
w szkole na mieyscach ich, z wolnym
szkoły pieczętowaniem, a towarów na każ-
dym mieyscu, iako to na iarmarkach, tar-
gach, w drodze aresztowaniem, a samych
do więzienia braniem, owo zgoła na wszel-
kich dobrach ich leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych gdzie у u kogokolwiek
będących, a samych obżałowanyeli star-
szych, młodszych у cały gmin synagogi
kahału Brzeskiego za tąż odpowiedź у po-
chwalkę, у za popełniony kryminał, za za-
bicie kapłana na banicią doczesną, na pae-
ny kryminalne, na infamią, na garło czwier-
towamem przez miztrza у na łapanie ak-
torowi żałuiącemu wskazuiemy, onychże ex
пине za banitów doczesnych у iniamissów
wznawszy dla publikowania tych kondem-
nat ienerala sądowego przydaiemy, wywo-
łać, publikować у proklamować nakazu-
iemy. A iako na odprawę у ехекіісіа za
wyż pomieniony wskaż na dobrach obżało-
wanyeli żydów wszelkich, lak dla złapania
у uczynienia przez mistrza na garłacli
ezwiertowanieni ехскисіеу, oraz dla podania
л rcindukcią gruntów cerkiewnych do
urzędów ziemskich lub grodzkich Brzeskich
у innych wszelkich tych woiewodztw у po-
wiatów, pod któremi się ieno osoby у dobra
obżałowanyeli bydź okażą, a którego sobie
strona żałuiąea do tey схекисуі użyć zechce,
założywszy na nieposłuszny temu dekreto-
wi naszemu urząd paeny prawne odsyłamy.
A gdy dzień dwudziesty wtóry Scptcmbra
•nimi praesentis dla publikowania tych kon-
demnat przypadł, tedy iencral sądów na-
szych pilnuiący Ierzy Namowicz, dość czy-
niąc prawu pospolitemu у dekretowi na-

szemu, niewiernych żydów starszych syna-
gogi kaliału Brzeskiego Howszyka Mcioro-
wicza, Sroła Chaimdynesa у innych żydów
całey synagogi kahału Brzeskiego, z całym
gminem ich za banitów doczesnych у in-
famissów w izbie sądowey et in foro pu-
blico wywołał, ogłosił, publikował, у te
publikacią a loco publicationis rediens
iudicialiter zeznał. Która sprawa do xiąg
głównych trybunalnych w. k. Lit. iest za-
pisana.
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Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego,
msea Nowembra siedmnastego dnia,

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w л . x. Litewskim z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy ty-
siąc siedinsetny dwunasty obranemi, gdy z
porządku regestrowego ku sądzeniu przypad-
ła sprawa imć pana Alexaudra Woyzbuna
—podczaszego Mscislawskiego у ieymć
paniey Ewy Kieczaiowny Woyzbunowe3r—
podczaszyney iMscislawskiey — małżonków,
z niewiernemi Efroimein Dawidowiczem,
Mowszą Iakubowiczem, Hirszem Szymko-
wiczem, Mowszą Szymonowiczem, ІЗіпіо-
minem Leyzerowiczem, Leyzerem Hirszo-
wiczem, Mowszą Iowelowiczem, Dawidem
Leyzerowiczem — arendarzem Porzeckim,
Ohaimem Leybowiczem Kroczakiem, Mar-
kiem Ułfowiczem, Owszeiem Abramowi-
czem, Mowszą Iakubowiczem Kugielem,
Litmanem- Morduchowiczem, xVbramem
Chlamowiczem, Fabiszem Abramowiczem,
Boruchem Izakowiczem, Mowszą Wodopi-
anem, Zuszmanem AYigdorowiczem, LHma-
nem Mowszowiczem, Dawidową у z synem
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oney Mowszą Dawidowiczem, ludą Dawi-
dowiczem Mowszą Iowelowiczem, Dawi-
dem Chaimowiczem, Meierem Hirsze-
wiezem. Abramem Nochimowiczem, Nowa-
chiem Ulfowiczem, Mowszą Mendelowi-
czem, Nosanem Peysaehowiczem, Mowszą
Iudowiezem, Mowszą Faytelewiczem, Szlo-
mo у Abramem Hirszowiczami, Ilickiem
Uliaszewiczem, całym gminem у kaha-
łem, Leonem у Cimochiem Żabkami,
Kornieiem Chmielewskim — mieszczanami
z żydami starszemi przeszłemi, terazniey-
szemi obywatelami у kupcami miasta ia-
snie oświeconego xiążęcia imć pana Miko-
łaia Badziwiły—miecznika w. x. Lit. na-
zwanego Hłuska, w woiewodztwic Nowo-
grodzkim leżącego, za pozwem przed nasz
sąd Ayyniesionym mieniąc o to, iż co obża-
łowani, tak niewierni żydzi у cały kahał
Iihiski, iako też у wysz wyrażeni miesz-
czanie, będąc pilno potrzelnemi summy
pieniędzy, iedy u żałuiących delatorów na
listy swoic dobrowolne, obligacyne zapisy,
cerrografy, assekuracye pod datami w nich
wyrażonemi różnych lat, mscy у dniwziowszjr j
у pożyczywszy talarów bitych inspecie ty-
siąc cztyrysta dziewiędziesiąt pięć у pół, a
cnrrenti monetą pięć tysięcy cztyrysta sześć-
dziesiąt dziewięć złotych polskich, ręcząc
у obowiązując się iedna za drugą osobę,
którą to wyż wyrażoną sum me, opisawszy
się na terminach w obligach, cerografach
у assekuracyach wyrażonych pod troiakie-
mi zarękami у sub paena banicyi docze-
sney, wieczney у infamiy, pod д оіпут na
kożdym mieyscu towarów у samych osób
aresztowaniem, do więzienia braniem у
ехекисуі na "wszelkich domach, kromach,
handlach, towarach, londem wozami iadą-
cych у wodą płynących, przez urząd
wszelki, mota nobilitate, uczynieniem у z
wolnym wszystkich towarów za poścignic-
niem, grabieniem, oddać у wyliczyć tako-
wąż monetą opisali się, a zatym uczyniwszy
iednostayną obżałowani niewierni żydzi mie-
szczanie Hłuscy radę у namowo w zruino-
waniu żałuiących delatorów na fortunie,
dufaiąc w protekcyą, a naruszaiąc listy

swoie dobrowoine obłigacyne zapisy, coro-
grafy у assekuracye, w zaręki у lucra w
nich wyrażone popadaiąc, iako na termi-
nach, tak у po ominieniu onych samey
realney pozyczaney summy, iako też pro-
wizyi od niey za lat trzy przychodzącey^
nieoddali у oddać nieci)ca,. Zaczyni żału-
iącc delatorowie do utwierdzenia wysz po-
mienionych obligów, cerogi'afów у asseku-
racyi, od obżałowanych żałuiącym delatorom
danych, do oddania, tak samey realncy po-
życzoney summy, iako też prowizji od
niey, z zarękami w obligach у cerografach
wyrażoney, przychodzącey у oraz antc om-
nia do personalncy coniparycyi, zarąk у
paen w obligach wyrażonych." vigoro do-
browolnego opisania się, do wskazania, do
nagrodzenia szkód у expens na prawo z
olcazyi niewiernych żydów у mieszczan
Hłuskich na złotych pięćset poniesionychr

zostawiwszy o dalsze praetcnsye dla zapo-
zwania protełdorów у samych obżałowa-
nych niewiernych żydów у іоу żałoby do
meliorowania salvum jus żałuiące dclato-
rowie ich samych według zapisów, cero-
grafów у assekuracyi onycłi opisania się
przed nasz sąd zapozwali. Do które у spra-
wy na dniu czternastym, msca Nowembra
po wzięciu od pozwanych niewiernych ży-
dów у mieszczan Hłusldch na godzinę, na
terminie у dniu dzisieyszym, wyż na dacie
pisanym, to iest, siedmnastym 'tegoż msca
Nowembra, po wzięciu iterum od pozwa-
nych na powtórną godzinę у po wyściu
oncy za przywołaniem przez ienerała stron
do ])rawa, od żałuiącycli aktorów patron
icłimśćw, za mocą, prawną, sobie do tey
sj)]*awy daną, imć pan łan Ancuta—skarb-
nik Brzeski, oczewisto do rozprawy praw-
ncy stawał, a pozwani niewierni żydzi cały
kabał, oraz mieszczanie Hłuscy iako sami
przed nami do prawa niestawali, tak ani
żadney wiadomości o niestaniu swoim nam
sądowi у stronie swey powodowey nic-
uczynili. Zatym tenże wysz wyrażony ak-
torów patron podanego pozwanym niewier-
nym żydom у całemu kahalowi z szkoły
żydowskiey, a mieszczanom Jłłuskiin z
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cerkwi świętego Piotra oczewisto w ręce,
tu w mieście 'i. k. mści Mińsku, wycho-
dzącym przez ienerała ierzego Namowieza
pozwu, zeznaniem onego oczewistym przed
wielmożnym imć panem pisarzem ziem-
skim Mińskim у sądów naszyci) uczynio-
nym słusznie, prawnie -dowiodszy у pilność
troyga wołania strony swey na tym pozwie
napisaney okazawszy, oraz żałobę z niego
o rzecz wysz wyrażono przełożywszy, na
dowód samey rzeczy produkuiąc, czytał
przed nami sądem list dobrowolny obliga-
cyny zapis od pozwanych niewiernych Af-
roima JJawidowicza, Mowszy Iakubowicza.
Hirszy Szymcliowicza, Mowszy Szymono-
wicza, Beniomina Leyzorowicza, Leyzera
Hirszewicza, Mowszy Iowclowicza—kupców
żydów starszych kahahi Hluskiego, imieniem
onych у imieniem wszystkich a wszystkich
kupców żydów Hluskich, w tym zapisie, a
potem w cerographach, assekuracyach imio-
nami na podpisach wyrażonych у niewyra-
żonych, iedna za wszystkich, a wszystkie
za iedno osobę ręcząc у obowiązuiąc się, na
talarów bitych sto sześćdziesiąt sześć, pod
datą roku tysiąc siedmsefnego wtórego
msca Septembra dwudziestego siódmego
dnia żałuiącym aktorom dany, którym ob-
żałowani niewierni żydzi, opisawszy się tę
wysz wyrażone summe w roku przeszłym
tysiąc sicdmsetnym trzecim, w dzień świę-
tego Michała archanioła, święta rzymskiego,
według nowego kalendarza, na mi.eyscu
pewnym, w maiętności у dworze nazwanym
Osowie, w województwie Mińskim lezącym,
pod troiakiemi zarękami, sub paena bani-
cyi doczesney, wieczney у infamiy, zalda-
cfaiąc na wszystkich żydów у cały kabał,
którzy u żałujących delatorów na obligi у
assekuracye у cerografy winni у ieszcze
w przyszły czas winni będą też same za- '
ręki у paeny, przyimuiac forum dobrowol-
nie w trybunale w. x. Lit. tak za obligami,
iako у eerografami od żydów Hłuskich
danemi, iako też pod wolnym aresztowa-
niem do więzienia samych osób, żon, dzieci
braniem towarów, handlów wodą płyną-
<'У('Ь у lądem Jadących, przez urząd wszelki,

mota nobilitate у dalszemi paenami praw-
nemi oddać, tudziesz obligi, assekuracye,
cerografy od całego kaliału у mieszczan
Hłuskich datami у summami w nich wy-
rażonemi żałuiącym aktorom dane, po
których produkowaniu wzdania pozwanych
niewiernych żydów kahalu у mieszczan
kupców Hluskich, iako prawu nieposłusz-
nych, w roku zawitym na upad w rzeczy,
a zatym według prawa, propozyey pozew-
ney, listów dobrowolnych, obligacynych za-
pisów, assekuracyi, cerografów у innych
dokumentów, od obżałowanych niewiernych
żydów kagału mieszczan miasta Hłuska ża-
łuiącym delatorom danych, iako słusznych
у prawnych, ze wszystką w nich inserowa-
ną rzeczą utwierdzenia у nienaruszenia, przy
zupełney mocy у walorze zachowania, sum-
my na trzy obligacyjne żydowskie zapisy,
z troiakiemi zarękami dziewiąciuset ośmiu-
dziesiąt czterech talarów bitych na asseku-
racią osobliwą Owszeia, żyda* г sowita, we-
dług obowiązków zaręką, sto talerów bitych,
item na cerografy, assekuracye, takoż ta-
larową monetą sztuk tysiąca dwuchset
czterdziestu dziewięciu у pół talera bitego
winney, a currenti moneta wespół z troia-
kiemi na ieden tylko oblig Leona у Сі-
mocha Żabków — mieszczan Hłuskich, in
specie na summę sto piętnaście złotych
dany, inney zaś summy tak przez żydów,
iako у mieszczan zaciągnioncy у na cero-
grapliy różnymi datami winney, in simplo
bez zarąk in muim wszystko zniosszy, pią-
ciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu dzie-
wiąciu złotych polskich, prowizyi od sum-
my talarowey za lat trzy pięciuset dwu-
dziestu dwóch talerów, tynfów dwóch у
szostaków dwóch, a od summy currentis
monetaetysiącasześćiusct trzydziestu iednego
złotego, za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie spendowane piąciuset złotych pol-
skich, z wpisnym у pamiętnym, cum luCris
należącym, na pozwanych samych osobach,
summach gotowych gdzie у u "kogokolwiek
będących, kromach, handlach, "towarach
londem ida.cych у woda. płynących, z wol-
nym onych na kożdym mioyscu, tak w

•i 8
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w. х. Lit., iako też za granicą aresztowa-
niem, braniem, taxowaniem, aż do dość we
wszystkim satisfactyi uczynienia, trzyma-
niem, a samych pozwanych niewiernych
żydów yigore onych że pbligacynych, asse-
kuracynych zapisów, imieniem ich samych
у całego kaiiału Hłuskiego, tudziesz oso-
bliwie od mieszczan Hłuskich dannych у
obowiązków л nich dobrowolnie na się za-
łożonych, na doczesną, wieczną banicyę у
infamią żałuiącym aktorom wskazania, wy-
wołać у proklamować nakazania у dla pu-
blikowania tych condemnat ienerala sądo-
wego przydania, a za wskazaną, wyż wy-
rażoną summę dla uczynienia na wszelkich
dobrach onych leżących, ruchomych, do-
mach, kromach, handlach; towarach lon-
dcm wozami idących у wodą płynących,
summach gotowych gdzie у u kogokolwiek
będących, z wolnym onych, tak w w. x. Lit.,
iako też zagranicą aresztowaniem, braniem,
turbowaniem у aż do dość we wszystkim
satisfactyi uczynienia, trzymaniem, samych
osób imaniem, nieoglądaiąc się na żadne
ni od kogo gleyta, ceduły, reskrypta wy-
niesione do skassowania dekretów, pozwy,
litispendencye у inne by nayprawnieysze
bronienia, ехеішсуі do urzędów ziemskich
lub grodzkich Mińskiego, Nowogrodzkiego
Avoicwodzfw у innych wszelkich tych wo-
iewodztw у powiatów, pod któremi dobra
pozwanych być się okażą, a którego sobie
strona powodowa do tey ехекисуі z urzędu
użyć zechce, z założeniem na sprzeciwnych
dalszych paen prawnych odesłania u nas
sądu prosił у domawialsię. A tak my sąd
w tey sprawie imć pana Alexandra Woy-
zbuna—podczaszego Mscislawskiego у ieymć
paniey Ewy Nieczaiowny Alexandrowey
Woyzbunowey —podczaszyney Mscisławskiey
małżąków, bacząc to, iż pozwani niewierni
Efroim Dawidowicz, i\Iowsza lakubowicz,
Hirsz Szymchowicz, Mowsza Szymonowicz,
Biniemin Leyzerowicz, Leyzer Hirszowicz,
Mowsza Iowelowicz, Dawid Leyzerowicz—
arędarz Porzecki, Chaim Leybowicz Kro-
czak, Marek Ul łowicz, Owszey Abramo-
wicz, Mowsza lakubowicz Kugiel, Litman

Morduchowicz, Abram Chlamowicz, Fabisz
Abramowicz, Boruch Izakowicz, Mowsza
Wodopian, Źuszman Wigdorowicz, Litman
Mowszowicz, Dawidowa у syn oney Mow-
sza Dawidowicz, luda Dawidowicz, Mowsza
Iowelowicz, Dawid Chaimowicz, Meier
Hirszowicz, Abram Nochimowicz, Nowach
Ulfowicz, Mowsza Mendelowicz, Nosan
Poysachowicz, Alowsza Iudowicz, Mowsza
Paytelowicz, Szłomay Abram Hirszewiczowie
Hicyk Uryaszowicz, cały gmin у kabał,
Leon у Cimoch Ząbkowic у Kornięy Chmie-
lewski mieszczanin у żydzi starsi przeszli,
teraznieysi obywatele у kupcy miasta ia-
snie oświeconego xiążecia imć pana Mi-
chała Radziwiła—miecznika w. x. Lit. na-
zwanego Hłuska, w woiewodztwie Nowo-
grodzkim lezącego, będąc o rzecz wyż wy-
rażoną przed nasz sąd zapozwariemi, braw-
szy po dwakroć na godzino, na dzisiejszym
terminie, za pokiłkakrotnym z nakazu na-
szego ieneralskim przywoływaniem, iako
sami przed nami dop rawa niestawali, tak ani
żadney wiadomości o niestaniu swo-
im nam sądowi у stronie swey powodowey
nieuczynili, przeto onych, iako prawu nie-
posłusznych, w roku zawitym na upad w
rseczy wzdaiemy. A zatyrn według prawa,
propozycyey pozewney ydomawiania się ak-
torów patrona listy dobrowolne, obligacyne
zapisy, assekuracye, cerografy у inne do-
knmentaod obżałowanychniewiernych żydów
kahału у mieszczan miasta Hłuska żałuiącym
delatorom dane, iako słuszney prawne wszyst-
kie datami w nich wyrażonemi, ze Avszyst]fą
w iiich inserowaną rzeczą, utwierdzamy у
nienarusznie przy zupełney mocy у walorze

na assckuracyą Owszeia żyda, z sowitą,
według dobrowolnego obowiązku iego za-
ręką, s(o talerów bitych, osobliwie na ce-
rografy talarowey monety bez zarąk, samego
kapitału tysiąc dziewięćset czterdzieście
dziewięć talerów bitych у pół lalerka cur-
rentis zaś moneta takoż od wszytkich ży-
dów у mieszczan wespół z troiakiemi, za
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iednym tylko obligiem Leona у Cimocha
Żabków—mieszczan Hłuskich na złotych
sio piętnaście danym zarękami, winney
summy, takoż in simplo bez zarąk na ce-
rografy winney у należącey in uimm zniosszy,
pięć tysięcy dzewięćset dwadziescie dzie-
więć złotych polskich, 'prowizji od summy
talarowey za lat trzy pięćset dwadzieścia
dwa talery bite, tyniy dwa у szostaki dwa,
a od summy curentis monefae tysiąc
sześćset trzydziescic ieden złotych polskich,
za szkody, nakłady prawne w tey sprawie
spendowane pięćset złotych polskich z
wpisnym у pamiętnym et cum lucris nam
sądowi danym у zapłaconym, wszystkiego
summą talarową monetą talarów bitych
sztuk trzy tysiące pięćset piędziesiąt pięć,
tynfów pięć, szostaków bitych dwa, a cu-
renti moneta, ośm tysięcy siedmdziesiąt
złotych polskich, na pozwanych wszytkieh
żydach у mieszczanach, samych osobach.
na ichże summach gotowych, gdzie у u
kogokolwiek będących, kranach, handlach,
towarach lądem iadących у wodą plyną-
cyeh, z wolnym onycli na kożdym mieyscu,
tak w. x. Lit., iako też za granicą areszto-
waniem,, braniem, taxowaniem у aż do dość
we wszystkim aktorom uczynienia trzyma-
niem, a samych pozwanych niewiernych
żydów у całego kahalu, tudziesz mieszczan
miaista IIłuska rigore obłigacynych у asse-
kuracynych zapisów, za siebie in communi et
in singuJaritate ręczących się, na doczesną
wieczną banicyę у infamią żaluiącym akto-
rom wskazuiemy, wywołać у proklamować
nakazujemy у dla publikowania tych con-
demnat ienerała sądowego przydaiemy, a
za wskazaną wysz wyrażona, simmię, dla
uczynienia na wszelkich dobrach pozwa-
nych leżących, ruchomych, domach, kro-
mach, handlach, towarach,, lądem wozami
idących у woda. płynących, summach go-
towych gdzie у u kogokolwiek będących
z wolnym onych, tak" w. x. Lit. iako też
zagranica, aresztowaniem, braniem у aż do
dość we wszystkim uczynienia trzymaniem,
samych osób imaniem, nieoglądaiąc się na
żadne ni od kogo gleyta, ceduły, reskrypta,

wyniesione do skassowania dekretów pozwy,
litispendentie у inne by nayprawnieysze
bronienia ехекисуі, do urzędów ziemskich
lub grodzkich Mińskiego, Nowogrodzkiego
woiewodztw у innych wszelkich tych wo-
iewodztw у powialów, pod któremi dobra
pozwanych być się okażą., a którego sobie
strona powodowa do tey ехекисуі z ur-
zędu użyć zechce, założywszy na sprzeciw-
nych dalsze paeny prawne, odsyłamy. A
gdy dzień dziewiętnasty tegoż msca No-
wembra anni praesentis dla publikowania
tych condemnat przypadł, tedy iencral są-
dów naszych pilnujący Ierzy Namowicz,
dość czynia.c prawu pospolitemu у dekre-
towi naszemu, niewiernych Efroima Da-
widowicza, Mowszę Iakubowicza, Hirsza
Szymchowicza, Mowszę Szymonowicza, Bi-
niamina Leyzarowicza, Leyzcra Ilirszcwicza,
Mowszę łewelowicza., JDawida Leyzarowicza,
—-arędarza Porzockiego, Chaima Leybo-
wicza Kroszaka, miarka Ulfówicza, Owszeia
Abramowicza, Mowszę lakubowieza Ivu-
giela, Litmana Mordiichowicza, Abrama
Chlamov,7icza, Fabisza Abramowicza, Bo-
rucha Izakowicza, ,̂Iowsze Wodopiana,
Zuszmana AYigdorowicza, Litmana Mowszo-
wicza, Dawidową у syna oncy I\Iowszę Da-
widowicza, ludę Dawidowicza, Mowszę
lowelowicza,, Dawida Cliaimowicza, ЇМеіега
Ilirszewicza, Abrama Noehimowicza, No-
wacha Ulfowicza, Mowszę Mcndełowicza,
Jsosana Peysachowiczą, Mowszę ludowicza,
j\Iowsze Feytelewicza, Szlomę у Abrama
Ilirszowiczów, llicka Uriaszewicza, cały
gmin у kahal, Leona у Cimocha Żabków
у Kornieia Chmielemskiego, mieszczan у ży-
dów starszych przeszłych, teraznieyszych
obywatelów у kupców miasta Hłuska za
doczesnych wiecznych banitów у infamis-
sów w izbie sądowey et in loro publico ob-
wołał. ])roklaniowal у relacyą publikacyi
swey a loco piiblicationis redieiisiudicialiter
zeznał. Która sjirawa do xiąg głównych
trybunału w. x. Lit. iest zapisana.

Изъ книги Глави. Лит. Тшіиунала Лі 352, за 1712 г.,
л. і)2!).
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Eoku tysiąc siedmsetnego dwunastego,
msca Oktobra trzydziestego pierwszego
dnia.

Przed nami sędziami giównemi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-m z woiewodztw,
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny dwunasty obranemi, gdy z porząd-
ku regestrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa iasnie wielmożnego ime pana Mi-
chała Kazimierza Kotła — podskarbiego
wielkiego у pisarza ziemskiego w. x. Lit.,
Markowskiego, Radimskiego у Płungian-
skiego starosty, względem zwierzchno-
ści pańskiey, w dowodzeniu krzywdy fak-
torowi swemu żydowi Mowszy Leybowi-
czowi Horelikowi, tey sprawy aktorowi, w
wielkiey krzywdzie, szkodzie, kryminale у
excesie, iemu у całemu domowi iego sta-
łym, w pierwszych processach, pozwach,
żałobach у dekretach wyrażonym, z szla-
chetnemi pany Theodorem Kazanowiczem—
woytem Mohilewskim, łanem Mieleszkie-
wiczem у łanem Korobanką—burmistrza-
mi; raycami, ławnikami miasta Mohilewa
у całym magistratem Mohilewskim, in uno
consilio, et condictamine z sobą będącemi,
tudziesz Eadzionem, Stefanem у Janem
Chomiczami, iako samemi kryminalistami,
obywatelami Mohilewskiemi, za remissyą
dekretem sądu naszego głównego trybu-
lialnego w Wilnie, w roku teraznieyszym
tysiąc siedmsetnym dwunastym, m-sca Au-
gusta dnia trzeciego ferowanym, względem
wzięcia od obżalowanych mieszczan Mohi-
lewskich do pokazania na trzy condemnaty try-
bunalskie locum standi na patronu wjy po przy-
daniu onym ichmw ])anów Michała Kop-
cia —podczaszego Oszmianskiego, Stephana
Frąckiewicza, krayczego Upitskicgo, za pa-

tronów, za nastąpieniem per constitutio-
nem sprawom remissyinym przyczynione-
go per generałem causarum limitationem
tu przed nas sąd stałą, dla przyięcia mię-
dzy stronami skuteczney rozprawy, za ża-
łobą żałuiących aktorów, mieniąc o to, iż
gdy za użyciem od aktora w roku prze-
szłym tysiąc siedmsetnym iedynastym,
m-sca Septembra trzydziestego dnia, za
dekretem sądów głównych trybunału w. x.
Lit., w Wilnie, w roku tymże przeszłym
wysz pisanym, msca luli dziesiątego dnia
z banicyą doczesną у infamią, z aktoratu
delatora z obżałowanemi osobami po dy-
lacyiach przez obżałowanych osób zażywa-
nych ferowanym, imć pan łan Kazimierz
Suroż Frąckiewicz—krayczy Wileński, sę-
dzia grodzki powiatu Orszanskiego, ordi-
naria juris via, praemissa innotescentia do
miasta i. k. mci nazwanego Mohilewa у
innych obżałowanych osób dóbr, z których
byli przypozwanemi, w powiecie Orszan-
skim leżących, na odprawę у схекисуіа
za siimmę trzykroć sto sześć tysięcy sześć-
set ośmdziesiąt pięć złotych polskich tym-
że wysz pomienionym. dekretem na wszel-
kich obżałowanych osób dobrach, domach,
kramach, handlach, towarach wskazaną
ziezdzał, tedy obżałowane osoby z całym
zniosszy się gminem у magistratem, czy-
niąc na protrakcyią sprawy у przywodząc
do nieznośnych kosztów, iawnie сопіга ё-
nieuclo prawu pospolitemu у dekretowi s;j-
dii głównego trybunalnego wysz specifiko-
wanemu, ехесисуі na dobrach wszystkich,
])odawszy cedułę, czynić bronili у niepo-
stnpili. Ó co chcąc żaluiący aktor prawem
czynić, dekret wysz pomieniony sądów
głównych trybunalnych z poiazdeni у in-
nym wszystkim procederem do daty ni-
nieyszcy w tey sprawie uroszczonym, into-
to approbować, e conve]'so przeciwne ża-
łoby, pozwy у dekreta condemnaty, iesli-
by się tak w trybunale w x. Lit., у w ia-
kowych koi wiek subseliach otrzymane b}rć
pokazały, których koi wiek dat, kassować,
anniliilować, invalidować у od impetycyi
uwolnić się; securitatem zdrowia у fortun
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warować, tudziesz do wskazania mocnej1- a
nieodwłoczney, nieoglądaiąc się na żadne
dalsze ceduły, gleyta, litispendencyi, wy-
niesione adcassandum pozwy, mota nobili-
tate, na wszystkich dobrach obżałowanycb
osób, przez urzędy forti manu ехесисуі
do extendowania na obżałowanych oso-
bach, iako banitach doczesnych у infamis-
sach, za sprzeciwienstwo powtórney infa-
my, do nagrodzenia szkód у expens praw-
nych у na poiazd w tej sprawie z okazji
obżałowanych osób na pięćset złotych spen-
dowanych, do wskazania у przysądzenia
tego wszystkiego, cokolwiek z prawa po-
spolitego et de vigore onego należeć bę-
dzie obżałowanym osobom inlentował ak-
cyią. Do której' sprawy za przywołaniem
przez ienerała stron do prawa, od aktora
patron imści za mocą prawna., sobie do
tey sprawy daną, imć pan Stefan Frąckie-
wicz—krayczy Upitski, oczewisto do roz-
prawy prawnej1" stawaiąc, terminu tey spra-
wie przypadłego dekretem remissyinym
sądu głównego trybuna]nego kadencyi Wi-
leńskiej dowodząc у nim do dalszego ex-
perimentu prawnego przystępować miał,
praesentował dwie kondemnaty, to iest,
banicją doczesną у infamią, dekretem są-
du głównego trybunalnego w Wilnie w ro-
ku przeszłym tysiąc siedmsetnjm iedyna-
stym, msca luli dziesiątego dnia z aklora-
iu żałuiącego iasnie wielmożnego aktora
na obżałowanych_ osób otrzymanym wska-
zane, za któremi łocum standi obżałowa-
nym mieszczanom miasta Mohilcwa mieć
nieuznania dopraszał się. A od obżałowa-
nych mieszczan Mohilewskich patron onych
za mocą prawną, sobie do tey sprawy da-
ną, imć pan Michał Kopeć—podczaszy
Oszmianski, od nas sądu do tej sprawy
mieszczanom Mohilewskim na kadencyi
Wilenskiey dla pokazania locumstandi przy-
dany у za mocą prawna., sobie do tey
sprawy dana., stawaiąc, solucią za pomie-
nione kondemnaty trybunalskie dać dekla-
ruje, locumslaiufi ргас іа solutionc mieć
uznania у obwarowania, a zatym kopii z
dekretu remissyinego pryncypałom swoim

dać nakazania dopraszał się. W którey
sprawie z oczewistey controwersyi stron
mówienia, ponieważ od iasnie wielmożnego
imć pana Kotła, podskarbiego wielkiego
w-o x-a Litt-o, z dwoma condemnatami,
to iest. banicyią doczesną у infamią dekre-
tem sądu głównego trybunalnego w dowo-
dzeniu krzywdy faktorowi swoiemu Mow-
szy Leybowiczowi Herelikowi otrzymanym
wskazanemi stawaiąc, wysz wyrażonym
mieszczanom miasta Mohilewa locumstan-
di mieć bronioną, a od przerzeczonych
mieszczan Mohilewskich za pomienione
kondemnaty trybunalskie solucyią dać de-
klarowaną; zaczyni my sa.d Jocumstandi na
pomienione dwie kondemnaty, to iest, ba-
nicjią doczesną у infamią ргае іае soluci-
one obwarowawszy, u sądu naszego. у u
wszelkiego sądu у prawa aż do skończe-
nia iey у innych wszelkich spraw mieć
uznawamy. Oraz у kopią z dekretu nasze-
go remissyinego ad afectationem pozwą-,
njch osób dać nakazawszy, tę sprawę, dla
przyięcia między stronami skuteczney roz-
praw}', do dalszego terminu prawnego od-
kładamy. Po takowym sądu naszego de-
krecie -j po wzięciu od tychże mieszczan
Mohilewskich dnia dwudziestego dziewią-
tego Nowembra na godzinę, gdy ta spra-
wa na dniu pierwszym, msca Decembra
przypadła, tedy za przywołaniem przez
ienerała stron do prawa od iasnie wiel-
możnego imć pana Kotła—podskarbiego w.
x. Lit. у żyda faktora imci, zwysz namie-
niony patron oczewisto stawał, który przy-
padłego tej sprawie terminu dekretami
naszemi odkładowemi dowiodszy, j że
solucyą nie iest oddana douiosszy, paen
za zniewagę dekretu naszego oczewistego
praetendpwał. Lecz że pozwani mieszcza-
nie Mohilcwscy, iako sami do prawa nie
stanęli, tak у żadney dalszey wiadomości
o niestaniu swoim nam sądowi у stronie
swey nieuczynili, ехіікіе patron partis ak-
toreac żałobę wyżey wyrażoną powtórzyw-
szy, na dowód samey rzeczy produkował
у czytał przed nami sądem dekret sądu
głównego trybunalnego de data roku ty-



siąc siedmsetnego iedynastego, msca luli
dziesiątego dnia, po dyllacyiach z akforatu
iasnie wielmożnego delatora, w dowodze-
niu krzywdy faktorowi swemu wysz wyra-
żonemu na pomienionych mieszczanach
'Mohilewskich, z banicyą doczesną у infa-
mią., także z wskazem summy trzech kroć
sta sześciu tysięcy sześciuset ośmiudzie-
siąt piąciu złotych, na wszelkich obżało-
wanych osób dobrach z odesłaniem do na-
leżytych urzędów na ехекисуа otrzymany.
Za którym gdy imć pan łan Suroż Frąc-
kiewicz—krayczy Wileński, sędzia grodzki
Orszanski, ordinaria iuris via, praemissa in-
notescentia, do miasta Mohilewa у dóbr ob-
żałowanych osób ziezdżał, tedy namienieni
mieszczanie Mohilewscy, podawszy cedułę,
tey odprawy bronili у nie postąpili, prawu
pospolitemu у dekretowi sądu głównego
trybunalnego sprzeciwili się, którego sprze-
ciwieństwa listem poiezdżym urzędowym
dowiodszy, wzdania obżałowanycli miesz-
czan Mohilewskich, ponieważ do prawa
niestawaią, iako prawu nieposłusznych w
roku zawitym na upad w rzeczy, a zatym
żałob, pozwów, dekretów, kondemnat, ies-
liby w iakowym koi wiek subselium у ia-
kichkolwiek dat od obżałowanycli na po-
mienionym faktorze delatora otrzymane у
uroszczone być pokazały się, ze wszystką
rzeczą w nich speeifikowaną skassowania,
anniłiilowania у od takowey impetycyi wie-
cznie uwolnienia, Dekretu zaś sądu głów-
nego trybunalnego z aktoratu iasnie wiel-
możnego dełatora w dowodzeniu krzywdy
faktorowi swemu na obżałowanycli miesz-
czanach Mohilewskich w Wilnie, w roku
przeszłym tysiąc siedmsetnym icdyoastym,
msca luli dziesiątego dnia otrzymanego,
ze wszystkim wskazem w nim wyrażonym,
wespół z banicyą doczesną у infamia., z
poiazdem urzędowym у całym procederem
prawa od delatora w tey sprawie urosz-
czonym, iako słusznym, prawnym wo wszyt-
kim nienarusznic przy mocy zachowania у
intoto utwierdzenia, summy w tymże de-
krecie wyrażoney trzechkroć sta sześciu
tysięcy sześciuset ośmiudziesiąt piąciu zło-

tych polskich, przytym za szkody,.nakłady•
prawne w tey sprawie z okazy obżałowa—
nych osób recenter poniesione у na poiazd
łożone, pięciuset złotych polskich, z wpis-
nym у pamiętnym, cum lucris sądowi na-
leżącym, na obżałowanycli—Woycic,-bur-
mistrzach у wszystkich mieszczanach mias-
ta Mohilewa у na wszelkich maiętnościach,
dobrach onycli leżących, ruchomych, sum—
mach pieniężnych, kamienicach, domach,
kromach, sklepach, kotłach, spławach, arę-
dach, zastawach, handlach, towarach lą-
dem у wodą prowadzących, tak w Królew-
cu, iako у na kożdym mieyseu będących,
z wolnym onych aż do satisfakcyi areszto-
waniem, exequowaniem, a samych wysz.
pomienionych wszystkich mieszczan • Mohi-
lewskich iako banitów doczesnych, iterum
na banicyą doczesną; a za contrayencyą
dekretowi sądu głównego trybunalnego у
prawu pospolitemu, które się eyidenter z.
listu urzędowego pokazało, iako banitów
doczesnych iterum na banicyą wieczną у
na powtórną infamią żałuiąccmu iasnie
wielmożnemu imć panu podskarbiemu wiel-
kiemu w. x. Litt-o у żydowi faktorowi im-
ci wskazania, ienerała sądowego przydania
proklamować nakazania; a iako dla uczy-
nienia mocney у nieodwłoczney, nie oglą-
daiąc się na żadne dalsze ni od kogo bro-
nienie, ceduły, gleyta, reskrypta wyniesio-
ne ad cassandum, zapozwy, mota nobilita-
te, odpiwyy do urzędów" ziemskich lub
grodzkich ichmć panom pułkownikom, rot-
mistrzom, szlachty у obywatelom Orszan-
skiego, Mozyrskiego, Jizeczyckiego powia-
tów, woiewodztwa Mińskiego у innych
wszelkich tych woiewodżtw, ziem у powia-
tów, pod któremi dobra у osoby obżaio-
wanych być okażą, się, a którego sobie z
urzędu strona do tey ехекисуі туб zech-
ce, z założeniem na sprzeciwnych у urząd
nieposłuszny dalszych paen prawnych ode-
słania. Oraz securitatem zdrowia у fortun
żydowi faktorowi Mowszy Morelikowi, prze-
ciwko impetycyom mieszczan Mohilcwskieh,
obwarowania u nas sądu prosił у doma-
wiał się. A tak my sa.d w tey sprawie ias-



nie wielmożnego imć pana Michała Kazi-
mierza Koiła—podskarbiego, w-o pisarza
.ziemskiego, w. x. Lit., Markowskiego, Ea-
dunskiego у Płungianskiego starosty, wzglę-
dem zwierzchności pańskiey, w dowodze-
niu krzywdy faktorowi imci, a żyda Mow-
szy Leybowicza Horelika, iako samego ak-
tora w wielkiey krzywdzie, szkodzie, kry-
minale у excessie iemu у całemu iego do-
mowi statym, w pierwszych żałobach, de-
kretach wyrażonym, bacząc to, iż szlachet-
ni panowie Theodor Kazanowicz—woyt Mo-
hilewski, łan Mieleszkiewicz у łan Koro-
banko, burmistrze, także гаусу, ławnicy
miasta Mohilewa у cały magistrat Mohi-
łewski, in uno consilio et condictamine z
sobą będące, tudziesz Radzion, Stephan у
łan Chomiczowie, iako sami kryminalisto-
wie у obywatele Mohilewscy, będąc o rzecz
wysz wyrażona, na kadencyą sądów na-
szych Wileńska, zapozwanemi, tam do po-
kazania locumstandi na kondemnaty a par-
te actorea zadane na patrona wziowszy,
przydanie onego, a zatym za nastąpieniem
tamtey kadencyi sądów naszych konkluzyi
przed nasz że sąd tu do Mińska remisse
otrzymawszy, a za uczynionym na teraz-
nieyszey kadencyi od aktorów wpisem, za
te kondemnaty "solucyin uczynić deklaro-
wawszy, iednak że oney nieoddawszy, o\y-
szem ieszcze na poslcdnicyszym terminie
na godzinę wziowszy, na dniu zaś у ter-
minie dzisieyszym za pokilkakrotnym z na-
kazu naszego ieneralskim przywoływaniem
do prawa niestawali у żadney wiadomości
o niestaniu swoim nam sądowi у stronic
swey powodowey nieuczynili, przeto onych
iako' prawu nieposłusznych, w roku zawi-
tym na upad w rzeczy wzdaiemy; a zatym
podług prawa, żałoby у domawiania się.
l>artis"aktoreae patrona żałoby, pozwy, de-
kreta, kondemnaty, iesliby w iakowymkol-
wiek subselium od obżałowanych miesz-
czan Mohilewskicli na delatorach otrzyma-
ne у uroszczone, ze wszystką rzeczą, w nim
inserowaną, kassuiemy, annihiluicmy у wie-
cznie od obżałowanych impelyeyi delatora
uwalniamy. Dekret "zaś sądu głównego try-

bunałnego, wysz w propozycyi pozewney
wyrażony, w Wilnie w roku przeszłym ty-
siąc siedmsetnym iedynastym, msca luli
dziewiątego dnia z aktoratu iasnie wielmoż-
nego imć pana podskarbiego w. w. x. Lit.
w dowodzeniu krzywdy faktorowi swemu
na obżałowanych mieszczanach MohiJcw-
skicłi, otrzymany, ze wszystkim wskazem
w nim wyrażonym, wespół z banicyą do-
czesną у infamią, tymże dekretem wskaza-
nemi, z poiazdem urzędowym у całym pro-
cederem prawnym, w tey sprawie urosz-
czonym, iako słusznym у prawnym we
Avszystkim nienarusznic przy mocy zacho-
wuiemy у in (oto utwierdzamy, summy w
tymże dekrecie wyrażoney trzykroć sto
sześć tysięcy sześćset ośmdziesiąt pięć zło-
tych polskich, przytym za szkody, nakłady,
prawne rccenter w tey sprawie z okazyi
obżałowanych mieszczan spendowane у na
poiazd łożone, także za lucra nam sądowi
zapłacone, wszystkiego summę trzykroć sto
siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć zło-
tych polskich na obżałowanych wyżey wy-
rażonych mieszczanach Mohilewskich у na
wszelkich maiętnościach у dobrach leżą-
cych, ruchomych, summach pieniężnych,
domach, kromacli, handlach, towarach lą-
dem у wodą prowadzących, gdzie у u ko-
gokolwiek będących, z wolnym onych tak
w Królewcu, iako у na kożdym mieyscu
aż do satisfakcyi aresztowaniem, exequowa-
niem, a samych szlachetnych panów The-
odora Kazanowicza—woyta j\Iohilewskiego,
lana Mieleszkiewicza у їапа Korobanka—
burmistrzów, rayców, ławników M^oliilew-
skich у cały magistrat M^ohilewski, tudziesz
Radziona lana у Stephana Chomiczów, ia-
ko banitów doczesnych, itcrum na banicyą
doczesną, a za iawne dckrerowi sądu głów-
nego trybunalnego sprzcciwienstwo, które
się z listu urzędowego, poiezdżego, eviden-
ter u sądu naszego pokazało, item na ba-
nicyią^ wieczną у na powtórną infamią ias-
nie wielmożnemu delatorowi, tudziesz ży-
dowi faktorowi imci wskazuiemy, dla pub-
likowania tych kondcnmat ienerała sądowe-
go przydaiemy, proklamować nakazuiemy.
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A dla uczynienia za summę pomienioną, od
nas sądu wskazaną, na wszelkich przerze-
czonych obżałowanych mieszczan osób dob-
rach mocney у nieodwłoczney, liieoglądaiąc
się na żadne ni od kogo dalsze bronienia,
ceduły, gieyta, reskrypta, litispendenciie ad
cassandum wyniesione pozwy, mota nobili-
tate, cum forti mann ехекпсуіу odprawy,
do urzędów ziemskich lub grodzkich iclmiw
panów pułkowników, rotmistrzów, chorą-
żych, szlachty у obywatelów Orszanskiego,
Mozyrskiegp, Rzeczyckiego powiatów woie-
wodztwa Mińskiego, Mscisławskiego Witeb-
sldego у innych wszelkich tych woiewodzlw
у powiatów, pod któremi dobra у same
osoby być się okażą, a którego sobie stro-
na do tey ехесисуі użyć zechce, założyw-
szy na urząd nieposłuszny у stronę sprze-
ciwną dalsze paeny prawne, odsyłamy. Na-
koniec żydowi Mowszy Leybowiczowi Ho-
relikowi —faktorowi delatora securitatem
zdrowia у fortun onego przeciwko wszyst-
kim obżałowanych mieszczan Mohilewskich
impctycyom tym dekretem naszym waru-
iemy. A gdy dzień piąty msca Becembra
przypadł, tedy ienerał sądów naszycłi pil—
ішіасу lerzy Namowicz, dość czyniąc pra-
wu pospolitemu у dekretowi naszemu, szla-
chetnych panów Theodora Kazanowicza—
woyfa Mohilewskiego, lana Mieleszkiewi-
cza у lana Korobanka—burmistrzów, tak-
że rayców, ławników у cały magistrat Mo-
hilewski, tudziesz Radziona, Stephana у la-
na Chomiczów za banitów doczesnych, wie-
cznych у infamissów w izbie sądowey et
in loro publico proklamował у relacyą pu-
blikacji swey a loco publikationis rediens
iudicialiter zeznał. Która sprawa iest do
xiąg głównych trybunałnych zapisana.
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Roku tysiąc siedmselnego trzynastego,
msca January dziewiątego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lik z woiewodztw, ziem
у powiatów na rok przeszły tysiąc siedm-
setny dwunasty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła sprawa
iasnie wielmożnego imć pana Mareyana
z Kozielska Oginskiego—kasztelana Witeb-
skiego, marszałka trybunału w. x. L., z
niewiernemy Mowszo Ulfowiczem, Rawem,
Salimonem, Szmoylowiczcm Wołożynskim,
Ulfem Abramowiczem Dołhinowskim, Ley-
bo Josipowiczcm Dziedziłowickim, jMeie-
rem Nosewiczem Radoszkowskim, Helia-
szem Ulfowiczem Kostyckim, lekiem Ja-
kubowiczem Korowaienskim, Hewelem Ic-
kowiczem Kuchcickim у Józephem Boru-
chowiczem Iwienieckim—starszemi żyda-
mi у całą synagogą wdztwa Mińskiego, za
pozwem przed nasz sąd wyniesionym o to,
iż co obżałowany niewierny żyd Raw, sy-
nagogi wdztwa Mińskiego, wziowszy w pro-
tekcją swoią drugich wysz wyrażonych
starszych żydów у cala synagogę wdztwa
Mińskiego у maiąc nad onemi władze у
dĵ spozycią, nie mniey też zostaiąc z one-
mi w spolney radzie у namowie, za czę-
stokrotną requizycią tak imc panu Stefa-
nowi Soszynsldemu—podczaszemu Trembo-
welskiemu, czterechset cztyr(lziestu, ą w
Bogu wielebnemu oycowi Michałowi Żu-
bowiczowi — prezbiterowi Zaslawskiemy,
protopopic wdziwa Mińskiego kapitulu oś-
miu set osmiudziesiąt, wszystkiego in sum-
mą tysiąca trzechset dwudziestu tynfówna
dwa obligacyinc za])isy na swoią у ich
własną у sj)olnę potrzebę zaciągnioney у
pożyczoney у oraz pod troiakicnii zaręka-
mi, a za niedość uczynieniem у samych



— 385

osób, żon, dzieci, w zapisach obligacyjnych
żydów wyrażonych у drugich żydów całey
synagogi* woiewodztwa Mińskiego niewy-
rażonych, którzybykołwiek do synagogi na-
leżeli, samych, żon у dzieci ich łapaniem,
do więzienia braniem у na onych osobach
у dobrach, mota nobililate, za naypierwszym
dekretem у bez dekretu ехекисуі uczy-
nieniem у innemi punktami у obowiązka-
mi, w pomienionych zapisach inserowane-
mi przez wyż pomienionych obżałowanych
starszych żydów у całą synagogę wdztwa
Minskiego oddać у wypłacić obowiązanych,
samym pierwiey aktorom, a teraz żaluią-
cemu za wlewkowemi prawami aktoroAri
danemi należącey oddać у wypłacić zabro-
nił у niekazał, у z onych sprawiedliwości
nieuczynił, przez co z onemi w paeny po-
])adl. A obżałowani niewierni żydzi starsi
у cala synagoga woiewodztwa Mińskiego,,
na wysz ротіепіопе у pod dalami w nich
inserowanemi dane obligacyjne zapisy, ty-
siąc trzysta dwadzieście tynfów na swoic
у obżalowanego Rawa własne у spoinę
potrzeby u wysz pomienionych imć pana
Soszynskiego у wielebnego oyca prezbitera
Zasławskiego, swoim у Kawa swego imie-
niem, wziowszy у pożyczywszy, z oney do-
tąd partieipuiąc, na terminie naświefszey
Panny gromniczney, w roku przeszłym ty-
siąc siedmseinym dwunastym, iako у po
teiMiiinie tak wyż pomienionym ichmem,
iako - у samemu żaluiącenm nieoddałi у
niewyplaciłi, w zaręki troiakie у inne pae-
ny popadli. Co większa, czyniąc na con-
Yiilsią prawa pospolitego у constytucyi sey-
mowych, popelniaiąc pod sądami głównemi
trybunalnemi w Mińsku odprawuiącemi
iawny zbytek, kryminał у exces, sługę ża-
luiąccgo iasnie wielmożnego imsci pana
kasztelana Witebskiego, od żałuiącego ak-
tora upominaiąc się o oddanie, wysz po-
micnioney suinmy, za wlewkami aktorowi
należącey, do miasteczka Siołpcow, w wo-
iewodzlwie Mińskim leżącego, do obżalo-
л апусіі żydów, do pomienionego miastecz-
ka zebranych, przybyłego, na imię imsci
pana Stanisława larzembowskiego szlach-

cica rodowitego, w roku przeszłym tysiąc
• siedmsetnym dwunastym, msca Lceembra
dziewiątego dnia, słowami nieprzystoynemi
wszyscy obżałowani. Baw у żydzi starsi sy-
nagogi woiewodztwa Minskiego konfundo-
wali у onego tamże w Stołpcaeh, w domie,
niepodaleko od szkoły żydowskicy będą-
cym, gdzie się obżałowani zebrali wszyscy,
u siebie w prywatnym więzieniu trzymali,
kryminał у exces pod sądami głównemi
trybunalnemi popełnili; na ostatek różnych
protekcji zażywaiąc у sposobów wynay-
duiąc, podług zapisów swoich, na dobrach
у osobach summy winney requirować bro-
nili у bronią, co wszystko czasu prawa
szerzej przez controyersią patronów do-
wiedziono у obiasniono będzie. Zaczyni
wysz pomienionyeh, obligacyjnych у włew-
kowych zapisów aktorowi służących do
utwierdzenia, summy na one winney z tro-
iakiemi zarękami у provizio do zaplace]iia;

a za niesianiem na obżałowanym Rawie,
za prywatne więzienie sługi, infamiy, a na
drugich obżałowanych żydach yigore zapi-
sów obligacynych, doczesncy wieezney ba-
nicyi у infamiy, z wolnym, mota nobilitate,
na dobrach у samych obżałowanych oso-
bach ехекисуі uczynieniem, samych obża-
łowanych osób, żon, dzieci ich у drugich
żydów całey synagogi woiowodztwa Miń-
skiego do więzienia prywatnego braniem у
w nim do uczynienia satysfakcji trzyma-
niem, towarów na kożdym mieyscu у sa-
mych w zapisach wyrażonych у niewyra-
żonycli do pomicnioney synagogi należą-
cych osób żydów, żon у dzieci ich na koż-
dyni mieyscu, nieoglądaiąc się na żadne
ni od kogo bronienie,, zabieraniem, aresz-
towaniem у towarów taxowaniem, do wska-
zania. Oraz dowodząc krzywdy у opressyi
słudze swemu staley. zostawiwszy o dal-
sze praetensye dla zapozwania obżałowa-
nych żydów у tey żałoby do meliorowania
sal у um ius, teraz tylko o to, co się wyż wy-
raziło, żałuiący iasnie wielmożny imc pan
marszałt^k trybunału w. x. L. obżałowanym
żydom przed nasz sąd intentował akcią.Na
terminie tedy ninieyszym wysz na (łacie

•i1.)
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pisanym, za przywołaniem przez ienerała
stron do prawa od żałującego aktora pat-
ron imci za mocą prawną sobie do tey
sprawj' dano imć pan Stefan Frąckiewicz—•
krayczy Upitski, oczewisto do rozprawy
prawney stawał, a pozwani niewierni żydzi,
iako sami przed nami do prawa niestawali,
tak у żadney wiadomości o niestaniu swo-
im nam sądowi у stronie swey przeciw-
ney nieuczynili, zatym tenże wyż wyrażony
aktora patron podanego pozwanym nie-
wiernym żydom oczewisto w ręce tu w
mieście i. k. mci Mińsku przez ienerała
Andrzeia Karabanowicza pozwu, zeznaniem
onego oczewistym przed wielmożnym imć
panem pisarzem ziemskim Mińskim у koła
sądów naszych uczynionym, słusznie praw-
nie dowiodszy у pilność troyga wołania na
tym pozwie napisaną okazawszy, oraz żało-
bę z niego o rzecz wyż wyrażoną przeło-
żywszy, na dowód samej' rzeczy produku-
jąc czytał przed nami sądem cztyry zapisy

-dwa obligacyjne od niewiernych żydów
starszych у całe у synagogi woiewodztwa Miń-
skiego imć panu Soszynskiemu у wieleb-
nemu oycowi Zubowiczowi—prezbiterowi
Zasławskiemu, na summę tysiąc trzysta
dwadziescie tyiifów, a od ichmew na te
summę żałuiącemu iasnie wielmożnemu
imsci panu marszałkowi trybunału w. x. L.
wlewkowe dwa pod datami w nich inse-
rowanemi dane zapisy у oraz protestacią
na niewiernych żydów, o skonfundowanie
у w prywatnym więzieniu trzymanie sługi
żaluiącego aktora imsci pana Stanisława
larzemuowskiego, у przez to o popełniony
pod sądami głównemi trybunalnemi exces
do xiąggłowiiyeh trybunału w. x. Litl-o zanie-
sioną у extraldem z tychże xiąg pod dato w
mey inserowaiio wydaną, po których produ-
kowaniu pozwanych niewiernych żydów
wszystkich, iako prawu nieposłusznych sv
roku zawitym na upad w rzeczy wzdania.
A zatym według prawa у propozycyi po-
zewncy wysz pomienionych у u sądu na-
szego produkowanych obligacyinych у
wlewkowych zapisów aktorowi służących,
ze wszyfką w nich inserowaną rzeczą ut-

wierdzenia у nienarusznie przy ..zupełnej'
mocy у walorze zachowania, summy na
pomienione obligacyjne zapisy winney, a
żałuiącemu aktorowi za wlewkami należą-
cey z troiakiemi zarękami у prowizją, do-
tąd od kapitału przychodzącą, pięciu ty-
sięcy czterechset dwunastu tynfów. Przy-
tym za skonfundowanie у w prywatnym
więzieniu trzymanie sługi aktora imśći pana
Stanisława Iarzembowskiego, у przez to
za popełniony pod sądami głównemi trybu-
nalnemi exces, nawiązki podług prawa z
paenami excessowemi czworakiemi trzech-
set dwudziestu złotych, osobliwie za szkody,
nakłady prawne, recenter na prawo spen-
dowane, czterechset złotych, z wpisnym у
pamiętnym, cum lucris należącym, na po-
zwanych niewiernych żydach у na wszel-
kich majętnościach, dobrach leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, gdzie у u
kogokolwiek będących, z wolnym onych
aresztowaniem, samych, żon, dzieci obżało-
wanyeh wyż wyrażonych у niewyrażonych, do
synagogi w-a Mińskiego należących żydów
łapaniem, w prywatnym więzieniu, do uczy-
nienia satisfakcyi, trzymaniem, fudziesz na
towarach, handlach, z wolnym onych za-
bieraniem, tasowaniem у krom pieczęto-
waniem, oraz tychże niewiernych żydów,
iako to Rawa, za prywatne więzienie sługi
aktora imć pana Stanisława Iarzembow-
skiego у popełniony pod sądami główne-
mi trybunalnemi cxccs na infamią,'a dru-
gich pozwanych niewiernych żydów star-
szych у caley synagogi wdztwa Mińskiego,
yjgorc zapisów obligacyinych у obowiązków
w nich inserowanych na doczesną wieczną
banicie у infamią у wszystkich żydów, żon,
dzieci caley synagogi wdztwa Miuskiegp na
gardło у na łapanie żałującemu iasnie wiel-
możnemu imći panu marszałkowi trybu-
nału w. x. Lit. wskazania, wywołać у pro-
klamować nakazania у dla publikowania
tych condemnat ienerała sądowego przy-
dania, a za wskaż summy dla uczynienia
na dobrach у samych niewiernych żydach
yigorc zapisów obligacyinych, mota nobili-
tate, nieoglądaiąc się na żadne gleyta, res-
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erypta, ceduły wyniesione, ad cassandum
dekretów, pozwy, litispendcncie у inne by
najsprawniejsze bronienia, ехеішсуе do
iasnie wielmożnego, imć pana woiewody
wielmożnych ichmć panów starosty, cho-
rążych, pułkowników, rotmistrzów, urzęd-
ników ziemskich lub grodzkich, rycerstwa,
szlachty, obywatelów, woiewodztwa Miń-
skiego у innych wszelkich tych woiewodztw
у powiatów, pod któremi dobra pozwanych
niewiernych żydów okażą się у same oso-
by poścignione у złapane być mogą, a
którego sobie iasnie wielmożny imć pan
marszałek trybunału w. x. Lit. do tey exe-
kucyi z urzędu użyć zechce, z założeniem
na sprzeciwiły urząd temu dekretowi na-
szemu paeny priyationis officii odesłania
u nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sąd w tcy sprawie iasnie wielmożnego
imći pana Marcyana z Kozielska Oginskie-
go—kasztelana Witcpskiego, marszałka try-
bunału w. x. Lit. bacząc to: iż niewierny
Mowsza Ulibwicz, Raw, także Salimon
Szmoylowicz Wolożynski. Uli" Abramowicz
Dołbinowski. Leyba Iosipowicz Dziedzi-
łowicki, Meier Tsosowiez Radoszkowski,
Hcłiasz Ulibwicz Kostycki, Icko lakubo-
wicz KoroAvaiewski, Hewel Ickowicz Kucli-
cieki, lózef Boruchowicz Iwienicki, starsi
żydzi у cała synagoga woiewodztwa Miń-
skiego, będąc o rzecz wyż wyrażono przed
nasz sąd zapozwanemi, za ^kilkakrotnym
z nakazu naszego ieneralskim przywoływa-
niem przed nami do prawa niestawali,
przeto onych iako prawu nicposłusznycli
w roku zawitym na upad w rzeczy wzdaw-
szy, wysz pomienione у u sądu naszego
produkowane obłigacyine у wlewkowe za-
pisy aktorowi służące, ze wszyiką w nich
inserowaną rzeczą utwierdzamy у niena-
rusznie przy zupełney mocy у walorze za-
chowujemy. Smmny na pomienione zapisy
wiimey, a żaluiącemu aktorowi za wlew-
kami należącej*, z (roiakiemi zarękami y
prowizią doiąd przychodzącą od samego
kapitału ])ięć tysięcy eztyrysta, dwadzicśćie
tynfów, przytym za skonfundowanie у w
prywatnym więzieniu trzymanie sługi żału-

iącego na imię imści pana Stanisława
Iarzembowskiego—szlachcica rodowitego у
przez to za popełniony pod sądami nasze-
mi exces, nawiązki podług prawa z paena-
mi excessowemi czworakiemi trzysta dwa-
dzieście złotych, osobliwie za szkody, na-
kłady prawne, recenter na prawo spendo-
wane, cztyrysta złotych, z wpisnym у pa-
miętnym, cum lucris nam sądowi danym
у zapłaconym, wszystkiego summą monetą
Iynfową pięć tysięcy cztyrysta dwadzieście
tynfów, a currenti monetą siedmset trzy-
dzieście złotych, na pozwanych niewiernych
żydach у na wszelkich maiętnościach, do-
brach leżących, ruchomych, summach pie-
niężnych, gdzie у u kogokolwiek będących,
z wolnym onych aresztowaniem, samych,
żon, dzieci obżalowanycli wysz wyrażonych
у niewyrażonjreh do synagogi wdztwa Miń-
skiego należących żydów łapaniem, w pry-
watnym więzieniu do uczynienia satisfak-
cyi trzymaniem, tudziesz na towarach,
handlach, z wolnym onych zabieraniem,
taxowaniem у krom pieczętowaniem, oraz
tychże niewiernych żydów, iako to: Rawa
za prywatne wiezienie sługi aktora imści
pana Stanisława Iarzembowskiego у popeł-
niony pod sądami naszemi głównemi Iry-
bunalncmi exccs na infamią, a drugich
pozwanych niewiernych żydów starszych
у całą synagogę woiewodztwa Mińskiego,
yigore zapisów obłigacyinych у obowiązków
w nich inserowanyeh, na doczesną, wiecz-
ną banicyc у infamią у wszystkich żydów,
żon, dzieci у całey synagogi woiewodztwa
Mińskiego na gardło у na łapanie żałuią-
cemu iaśnio wielmożnemu imci panu mar-
szałkowi trybunału wielkiego xięstwa Li-
tewskiego wskaziiiemy, wywołać у prokla-
mować nakazuiemy у dla publikowania
tych condenmat ienerala sądowego przy-
tlaiemy, a za wskazaną wyż wyrażono sum-
mę dla uczynienia na dobrach у samych
niewiernych żydach, rigore zapisów obli-
gacyjnych, mota nobilitate, nieoglądaiąc się
na żadne gleyta, reskrypta, ceduły, wynie-
sione, ad cassandum dekretów "pozwy у
inne by nayprawnieysze bronienia ехеки-



cyi do iasnie wielmożnego imści pana wo-
iewody, wielmożnych ichm panów starosty,
chorążych, pułkowników, rotmistrzów,
urzędników- ziemskich lub grodzkich, ry-
cerstwa, szlachty, obywatelów woiewodztwa
Mińskiego у innych wszelkich tych woie-
wodzlw у powiatów, pod ktoremi dobra
pozwanych niewiernych żydów okażą się
у same osoby poścignione у złapane być
mogą, a którego sobie iasnie wielmożny
imć pan marszałek trybunału w. x. Lit. do
tey ехекисуі z urzędu użyć zechce, zało-
żywszy na sprzeciwny temu dekretowi na-
szemu urząd paeny priyationis officyi od-
syłamy. A gdy dzieii czternasty tegoż msca
Ianuary anni"praesentis dla publikowania
tych condemnat przypadł, tedy iencrał, są-
dów naszych pilnuiący, dość czyniąc prawu
pospolitemu у dekretowi naszemu niewier-
nych Mowszę Ulfowicza Rawę, Salimona
Szmoyłowicza, Ulfa Abramowicza, Leybę
Iosipowicza, Meiera Nosowicza, Heliasza
Ułfowicza, Icka Iakubowicza, Hewela Ic-
kowicza, lózefa Boruchowicza—starszych
żydów у cala synagogę woiewodztwa Miń-
skiego za doczesnych wiecznych banitów у
infamissów w izbie sądowey et in foro pu-
blico obwołał, publikował у rellacyią pu-
blikacyi swcy a loco publicafionis rediens
iudicialitcr zeznał. Która sprawa do xiąg
głównych trybunalnych w. k. Lit. icst za-
pisana.

ІІзъ книги Главиаго Ллтонсі;. Трибунала № УГІО, за
1713 годі., л. 276.

в 201—1718 г, Ё •15.

Подтвердительная привилегія, данная Норо-
лемъ Августоиъ вторымъ Виленскимъ ез-

реямъ на разные права и льготы.

Roku tysiąc siedmsetnego piętnastego,
msca Iimii trzeciego dnia. Na urzędzie
Ikmści Grodzkim Wileńskim, przedemną
Michałem Rafałem Szumskim—podstolim
у podwoiewodzym Wileńskim, stanąwszy

personaliter pan Aron Gordon—doktor me-
dycyny, opowiadał у do akt podał przywiley
konfirmacyiny nayiasnieyszego króla imci
Augusta Wtórego niewiernym żydom całe-
go kahału- miasta Ikmści Wilna dany у
służący, który podaiąc prosił, ażeby ze
wszytką w nim inserowaną rzeczą był do
xiąg grodskich Wileńskich przyięty у
wpisany, iakoż ony przyiąwszy, a wpisuiąe
w xięgi yerbum de verbo tak się w sobie
ma: August Wtóry z Bożcy łaski król pol-
ski, etc. wielki xiąże Litewski, Ruski, Prus-
ki. Mazowiecki, Zmudski, Wołyński, Po-
dolski, Podlaski, Inflantski. Smoleński, Ki-
iowski, Siewierski, Czernihowski etc. dzie-
dziczny xże Saski у Elektor. Oznaymuiemy
tym listem przywileiem naszym wszem w
obec у każdemu, komu by to wiedzieć na-
leżało: iż przez niektórych panów rad na-
szych, przy boku naszym będących, prae-
sentowano nam przywilej confirmationis
żydom Wileńskim służący, na pargaminie
pisany, ręką naszą, podpisany, w roku przesz-
łym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym,
msca Februarii dwudziestego piątego dnia
dany, pieczęcią stwierdzony, cały, rzetelny,
nienaruszony у żadney suspicyi niepodległy,
zawieraiący w sobie przywileic, prawa, re-
scripta, listy zareczne, im że służące, iako
to: Primo. Na zmurowanie Bożnicy na
ulicy Żydowskiey w Wilnie, którey by
wierzch nieprzewyszał kamienic, у która
by do kościołów clirzescianskich у cerkwi
żadnego podobieństwa nie miała, sub data
roku tysiąc sześćset trzydziestego, msca
Lutego dwudziestego piątego dnia. Secundo.
Na obwarowanie у ubespieczenie tych że
żydów Wileńskich, a żeby na nich tak pod-
czas sądzących się trybunałów, iako też
podczas residencyi królewskich od wiel-
możnych marszałków у sędziów ехаксус
niesłuszne układane niebyły, у ażeby od
rzezników Wileńskich, którzy mięsiwo w
iatkacłi przed Bożnicą przedaią, także od
towarów ingenere wszytkich, kióremi ciż
żydzi Wileńscy handluia, żadne_ podatki
bydłem, mięsem, pieniędzmi у niiaką rze-
cz;) wymagane у brane nie były, sub data



roku tysiąc sześćset trzydziestego.trzeciego,
miesiąca Sierpnia ośmego dnia. Terłio. Iż
by z kamienic у domów w Wilnie, przez
dekret między nimi a mieszczanami w roku
tysiąc sześćset sześćdziesiąt trzecim, msca
Lipca dwudziestego szóstego dnia ferowa-
ny, do skupienia naznaczonych żadnych
powinności niepelnili, tylko tym źe dekre-
tem naznaczoną summę co rok oddawali,
sub dala roku tysiąc sześćset trzydziestego
czwartego, msca Lipca trzeciego dnia.
Qmrto. Ażeby umarłych do kopiszca ży-
dowskiego przez most murowany wolno
bez żadnego wymagania pieniędzy, przepu-
szczano, poniewasz się żydzi na poprawę
mostu zawsze przykładaią, sub data roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt wtórego,
msca Maia dwudziestego szóstego dnia.
Qi'into. Ażeby tylko żydzi na poprawę у
budynek tego mostu zwyczayną od daw-
nych lat quo tę wnosili, więcey zaś nadto,
aby u nich żadnym nie wymagano sposo-
bem *) ...ników krawców, kusznierzów у
wszytkich żydów, iakim kolwiek rzemio-
słem bawiących się, od cechów mieyskich
у ich ciężarów za nas у sukcessorów na-
szych uwalniamy у ехсуриіету perpetuo
ас in ае ит, in yirtuto tedy takowego
przywileju naszego żydzi Wileńscy kamie-
nice rogowe у inne/na wszelkich iurizdi-
kach domy, kromy, place, grunta inter-
yallo lat dwudziestu kupować, nowe erigo-
wać, trunki, napoić wszelkie, mianowicie
gorzałkę, szyńkować, w kramach wszelkie
konmiercia apcrte odprawować, długi wszel-
kie razem, lub ratami; bez prowizyi znosić,
rzemieślnicy bez depcndencyi cechowey
zarabiać wolni у mocni będą., a tak magi-
strat kamienic у domów na stancye poda-
wać у nikt inszy, iako też cechy rzemieśl-
ników nigdy do swego Bractwa pociągać
nie maiii, dla laski naszey królewskiey.
Który przywiley ręką naszą podpisawszy
pieczęcią W. X. L. stwierdzić roskazuiemy.
Dan w Warszawie miesiąca Marca roku
pańskiego tysiąc sicdinsctnego trzynastego,

panowania naszego szesnastego. U tego
przywileiu przy pieczęci małey W. X. L.
podpis ręki nayiasnieyszego króla imci te-
mi słowy: Augustus Eex. A przypisek w
te słowa: Konfirmacya przywileiów, res-
kriptów, praw, dekretów, listów, etc: in
rem niewiernych żydów Wileń. służących,
a w tyle przywileiu konnotacya kancellaryi
tymi słowy: Pro Caneeliariatu M. 1). L-o
Vielisicnsis, Usyiatensis ettc: capitaneus.
Est in actis. Który to przywiley za podaniem
onego przez wyż wyrażoną osobę do akt, ze
wszytką w nim wyrażoną rzeczą iest do
xiąg Grodskich Wileńskich przyięty у wpi-
sany.

Изъ актовой книги Виленскаго гродсгсаго суда, кн.
Xi 4534. за 1715 г. лист. 1271.

*) Ни этомъ міхгЬ н ролтно зырнанъ лисп..

№ 202.—1714 г. Мая 12.

Трибунальный декретъ, присуждающій еврея
ішовшу Горелика къ инфаміи и уплат въ
тройномъ ноличеств задержанной иглъ та-

моженной пошлины по городу Могилеву.

Roku tysiąc siedmsetnego czternastego,
mca Maia dwunastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w wielkim xięstwie Lit-m, z woie-
wodztw, ziem у powiatów, na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedmsetny czternasty obra-
nemi, gdy z porządku regestrowego ku
sądzeniu przypadła spi\wa imć pana Mi-
chała Suzina — koniuszego woiewodstwa
Brzeskiego, z niewiernym Mowszą llore-
likiem, żydem у obywatelem Mohiłewskim,
za zakazem przed nasz sąd wyniesionym
mieniąc o to: iż w roku przesztym tysiąc
siedmsetnym dziewiątym, maiąc żahiiący
delator superintendencyą ceł Ezptey w. x.
Lit. od iasnie wielmożnego imć pana Po-
cieia, na ten czas podskarbiego, a teraz
kasztelana Wileńskiego, hetmana w. x. Li-
tewskiego, za uniwersałem cło siarę у
nowe w tym że roku tysiąc siedmsetnym
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dziewiątym, dnia piętnastego Februarij od
siebie puścił kontraktem Markowi Meio-
rowiczowi, żydowi у także obywatelowi
Mohilewskiemu, za talarów pięćset, in vim
honorarium iasnie wielmożnemu imć panu
podskarbiemu w. x. Lit. należącego у tę
talarów pięćset sam z swoiey szkatuły do
skarbu iasnie wielm. im pana podskarbie-
go wyliczył, a zatym gdy iasnie wielm. im
pan podskarbi w. x. Lit-go у żałuiący im
pan Suzin—koniuszy Brzeski, z pewnych
przyczyn w kraie polskie oddalili się, tedy
obżałowany niewierny żyd Mowsza Horelik,
udawszy się w protekcyą zeszłemu od ia-
snie wielmożnego imć pana Oginskiego,,
ieneralnego xięstwa Żmoydzkiego starosty,
słudze imć pana Drzewieckiego, iako nic
nie należącego do ceł, czyniąc podstęmpek
pod żałuiącym у żydem Markiem Meioro-
wiczem, w tym że wyż pomienionym roku
tysiąc siedmsetnym dziesiątym, msca Marca
ośmnastego dnia, cło stare importancyą
skarbową, kwitowe honorarium przez rok
wybierał у te honorarium z kwitowym na
swóy pożytek obrócił; a przez to żałuiący
swoich danych pięciu set talerów bitych
od żyda Marka odebrać nie mógł у na
własney summie swey szkody ponosi, także
za cło nowe komory Mohilewskiey tenże
obżałowany żyd Horełik, według regestrów
przez siebie podanych za cały kwartał, za-
czynaiący się a die prima l)ecembris w
roku tysiąc siedmsetnym dziewiątym, a
kończącym się pierwszego Marca w roku
tysiąc siedmsetnym dziesiątym, po obięciu
z dyspozycyey хіесіа Czartoryskiego na
imię" iasnie wielmożnego imć pana het-
mana w. x. Lit. do podskarbstwa im pana
Kotła—podskarbiego, tysiąc sto osmdzie-
siąt cztyry funtów winnym zostawszy, czas
od czasu prolonguię deklnracyami wypła-
cenia tey summy wszystkiey uwodzi, a
przez to żałuiącego na własney skarbowey
importancyi w skarbie zaplaconey у kwi-
towaney do niemałych szkód przywodzi;
za czym żałuiący im pan Suzin, koniuszy
Brzeski, o _ tęto summy wysz mienione
chcąc z obżałowanym niewiernym żydem

Horelikiem prawem czynić, pomienioną.
summę na obżałowanym niewiernym żyd-
zie Horeliku, domach, kromach, handlach,
towarach у wszelkich dobrach onego z.
wolnym onych w w. x. Lit. у za granicą
grabieniem, aresztowaniem у oszacowawszy
sprzedaniem, samego w więzieniu trzyma-
niem przysądzono mieć, paen prawnych,
winy infamij у iakowe z prawa pospolitego
konstytucyi seymowych do osoby obżało-
wanego niewiernego żyda ściągać się bę-
dą, dowodzić, zostawiwszy sobie do melio-
racyi tey zaniesienia у łączenia do teraz-
nieyszcy dalszych żałob salvę, żałuiący de-
Jator obżałowanemu niewiernemu żydo-
wi przed nasz sąd intentował akcyią..
Do którey sprawy na terminie у dniu
dzisieyszym, wysz na dacie pisanym, za
przywołaniem przez ienerała stron do pra-
wa od aktora patron imc, za mocą praw-
ną, sobie do tey sprawy daną, im. pan Ka-
zimierz Liborczay Skałhwinski ku oczewis-
tey rosprawie prawney stawał, a obżałowa-
ny niewierny żyd Horelik Mowsza, iak sam
przed nami do prawa nie stawał, tak у
żadney wiadomości o nie staniu swoim
nam sądowi у stronie powodowey nieuczy—
nil; zatym wysz rzeczony aktora patron po-
danego obżałowanemu niewiernemu żydo-
wi tu w mieście Wilnie przez ienerała i.
k. msc. Mikołaia Poczopowicza oczewisto
w ręce zakazu, przyznaniem onego ocze-
wistyra przed wielmożnym imć panem pi-
sarzem ziemskim Wileńskim у koła sądów
naszych uczynionym, słusznie prawnie do-
wiodszy, na dowód samey rzeczy produko-
wał у czytał przed nami sądem protesta-
cyą o wysz wyrażone praetensie, do
xiąg urzędowych zaniesioną у extraktem z
tych że xiąg pod datą w niey inserowaną
wydań;}, po ktorey produkowaniu obżało-
wanego niewiernego żyda, iako prawu nie-
posłusznego, w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdania, a zatym według żałoby
pryncypala swego, summy z komory Mo-
hilewśkiey, z importancij kwitowego у ho-
norarium komory Moliilewskiey za rok
tysiąc .siedmsetny dziewiąty nie slusz-
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nie wybranego, a przez żałuiącego
do skarbu wypłaconego, i ako in carsa
fisci, cum triplici pensione, tysiąca pię-
ciuset talarów bitych, similiter za cło
nowe z tey że komory Mohilewskiey za
cały kwartał winną ostałey siimmy, cum
triplici pensione, trzech tysięcy piąciuset
piąciudziesiąt dwóch tynfow, za szkody, na-
kłady prawne w tey sprawie z okazyi ob-
żałowanego niewiernego żyda spędowane,
czterechset złotych polskich, na obżałowa-
nym niewiernym żydzie lMowszy Horeliku,
ла domach, kromach, handlach, towarach,
summach pieniężnych, gdzie у u kogokol-
wiek będących, z wolnym tak w xięstwie
Litewskim iako też у zagranicą na gościń-
cach, targach, iarmarkach, komorach у
•przy,komorach, londem у wodą prowa-
dzących grabieniem, aresztowaniem, zabie-
raniem у oszacowawszy sprzedaniem, sa-
mey osoby do więzienia braniem у do
satysfakcji w więzieniu trzymaniem, do-
mów, kromow zaiaclmniem, a samego nie-
wiernego Mowsze Horelika, za zatrzymanie
summy skarbowey na infamią delatorowi
wskazania у dla publikowania tcy infamiey
ienerała sądów naszych pilnuiącego przy-
dania^ a za summę wysz mienioną dla
uczynienia mocney skuteczney у nieod-
włoczney odprawy, do urzędów ziemskiego
lub grodzkiego powiatu Orszanskicgo, wo-
iewodstwa Połoekiego у innych wszelkich
tych woicwodstw у powiatów* pod kłoremi
maiętnosci у dobra obżalowanego niewier-
nego żyda być okażą się, a którego sobie
strona do tey sprawy użyć zechce, z zało-
żeniem na urzędy nieposłuszne у na stro-
nę sprzeciwiła dalszych paen prawnych
odesłania u nas sądu prosił у domawiał
się. Л tak my .sąd w tey sprawie im pana
Michała Suzina, koniuszego Brzeskiego,
bacząc to: iż obżalowany niewierny Mow-
sza Horclik, będąc o rzecz wysz wyrażoną
przed nas sąd zapozwanym, za pokilka-
krotnym z nakazu naszego ieneralskim
przywoływaniem, iako sam przed nami do
prawa niesława], tak у żadney wiadomości

•o niestaniu swoim nam sądowi у stronie

powodowey nieuczynił, przez to onego, ia-
ko prawu nieposłusznego, w roku zawitym
na upad w rzeczy wzdaienry, a zatym we-
dług prawa, żałoby у domawiania się pa-
trona aktora, summy niesłusznie z komory
Mohilewskiey, cła starego у nowego wy-
brańcy, a skarbowi w. x. Litewskiego у
żałuiącemu należącey, yiolenter zairzyma-
ney, cum triplici pensione, talerow tysiąc
pięćset, a tynfowey trzy tysiące pięćset
piędziesiąt dwa, za szkody, nakłady prawne
w tey sprawie z okazyi obżałowanego nie-
wiernego żyda spędowane, z wpisnym у
pamiętnym, cum lucris nam sądowi za-
płaconym, wszytkiego cztyrysta dziesięć zło-
tych polskich naobżałowanym nie wiern}rm ży-
dzie Mowszy Oreliku, na wszelkich dobrach
onego, domach, kromach w mieście Mohilc-
wie, handlach, towarach, summach pienięż-
nych, gdzie у u kogokolwiek będących, z wol-
nym domów, krom zaiaehaniem, towarów,
sum na gościńcach, targach, iarmarkach,
komorach у przykomorach у gdziekolwiek
poscignowszy zabieraniem, grabieniem, are-
sztowaniem у oszacowawszy przedaniem,
samcy osoby do więzienia braniem у do
uczynienia satysiakciey w więzieniu trzy-
maniem, a samego niewiernego Mowsze
Orelika, za zatrzymanie summy skarbowey,
na infamią delatorowi wskazuiemy у dla
publikowania tcy infamyi ienerała sądów
naszych pilnuiącego przydaiemy, a za sum-
mę wysz mienioną dla uczynienia mocney,
skuteczney у nieodwłoczney odprawy do
urzędów ziemskiego, grodzkiego, powiatu
Oszmianskiego, woiewodstwa Połoekiego
у innych wszelkich tych woiewodztw у
powiatów, pod ktoremi dobra у osoba ob-
żałowanego być okażą się, a którego sobie
strona do tey sprawy użyć zechce, zało-
żywszy na urzędy nieposłuszne у na strono
sprzeciwną dalsze paeny prawne" odsyłamy.
A gdy dzień szesnasty tegoż miesiąca Maia
anni praesentis przypadł, tedy ienerał Sta-
nisław Pilccki, dość czyniąc "ргал и pospo-
litemu у dekretowi naszemu, niewiernego
Mowszę Horelika, żyda Mohilowskiego, w
izbie sądowey et in loro publieo za in-
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famissa obwołał, ogłosił у relacyą publi-
kacyi swey a łoco publikationis rediens
iudicialiter zeznał. Która sprawa do xiąg
głównych trybunalnych iest zapisana.

Лзъ кшігп Глави. Лит. Трибунала, Д» 357, за 1714 г.,
1107.

8—1714. г. Мая 28.
Трибунальний декретъ, присуждающій евре-
евъ вс хъ кагаловъ Велииаго княжества Ли-
товскаго нъ инфаміи, изгнанію и уплат
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Roku tysiąc siedmsetnego cztyrnastego,
msca Maia dwudziestego szóstego dnia.

Przed наші sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiewodztw, ziem у
poAviatów na rok teraznieyszy tysiąc siedm-
setny cztyruasty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła spra-
wa wielmożnego imć pana Frąciszka Mi-
rosława Więckowicza — podczaszego woic-
wodztwa Trockicgo, z niewiernemi żydami
wszytkich kahalów, sfarszemi synagog w.
x. Lit., mianowicie Brzeskim Iakubem
Hirszowiczem, Salamonem Cliaimowiczem,
Grodzieńskim Markiem Bernatowiczcm, Ia-
kubem Szmarowiczem, Wileńskim Aronem
Szakowiczem, Moyżeszem Abramowiezem,
Słuckim Moyżeszem Iozelbwiczem у Моу-
żeszem Hirszowiczem у wszytkiemi żydami
całym synagog w. x. Lit., pospólstwem,
gminem, lak możnieyszymi, iako у uboszy-
mi у teraz "starszymi po nich następuią-
cymi, za zakazem, mieniąc do dwóch lis-
tów dobrowolnych obłigacinych zapisów,
na które obżałowani niewierni żydzi zostali
winni summy rękodayney pożyczoncy dwa-
dzieścia tysięcy złotych monety srebrney
tałarowey, każdy rachuiąc po złotych sześciu,
przed tym także na obligiwinney zeszłey ia-
sniewiełmożneyiinćpaniTlicodorzeTryznian-
cePacowey—woiewodziney Trockiey, babce
żałuiącego aktora, post iata klorey żaluią-

cemu imci у imć panu Władysławowi
Tryznie—stolnikowi Wołkowyskiemu, pra-
wem naturalnym succesiye spadłcy у na-
leżącey, o którą summę gdy się imć pan
Tryzna tak imieniem swoim, iako też imie-
niem żałuiącego imci, za zleceniem sobie
od żałuiącego imc danym upominał, tedy
obżałowani niewierni żydzi, starsi kahałow
w. x. Lit., odmieniaiąc obłigi zeszłey im
pani Pacowey, pomienioneinu im. panu
Władysławowi Tryznie dwa listy strietissi-
me inscriptionis obłigacyine zapisy na
wysz wyrażoną summę dwadzieścia tysięcy
złotych monety srebney tałarowey, rachu-
iąc talar po złotych sześciu, dali у оі\ут
w roku przeszłym tysiąc siedmsetnym trze-
cim w dzień niedzieli srszodopostney we-
dług nowego kalendarza, to iest. dnia
siódmego Marca, na mieyscu pewnym przy
xięgach grodzkich woiewodztwa Brzeskie-
go, pod troiakicmi zarękami, z wolnym
wszędy towarów, handlów, aresztowaniem,
samych żydów łapaniem, do priwatnego wię-
zienia braniem у na każdym mieyscu exe-
cjowaniem, oddać у wyliczyć opisali się у
obowiązali sie. Na którym terminie, gdy
im. pan Tiyzna stolnik Wolkowyski, imie-
niem swoim у imieniem żaluiacego aktora
pilność czj'nil—-o oddanie sum my winney
upraszał, a obżałowani żydzi termin do
terminu odkładaiąc, tak im. panu Tryznie,
stolnikowi Wołkowyskiemu, iako też у ża-
łuiąeemu mici nieoddali, w zaręki у рае-
ny w, zapisach obłigacinych wyrażone j^o-
])adli; zaczyni żałujący imc, iuż sam ieden
aktorem za wlewkien sobie danym należy-
tym, ley summy zostawszy, tak do oddania
summy, samego kapitału, iako у prowizyi
od lat iedynastu należący dwudziestu
dwuch tysięcy złotych у do wskazania tro-
iakich zarąk szesciudziesiąt tysięcy złotych
у pacn banitij doczesney wiecznoy у in-
iamy, z mocna, у nieodwłoczną exekulią,
według dobrowolnych obowiązków, na wszel-
kich maiętnosciacii у dobrach leżących ru-
chomych, summach pieniężnych, depozy-
tach, towarach handlach у brzegach, spła-
wach w Królewcu, kiermaszach, gościn-
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cach, karczmach, miasteczkach, dworach,
domach, komorach, kramach, kabałach,
mogiłach, z wolnym na każdym mieyscu J
aresztowaniem у samych do więzienia bra-
niem, łapaniem, aż do oddania у dość
uczynienia obligatinym zapisom, chcąc oto
wszystko żaluiący aktor z obżałowanymi ży-
dami prawem czynić у tego wszytkiego
reqvirowac, przed nasz sąd intcntował ae-
tią. JNTa terminie tedy ninieyszym, wyż na
dacie pisanym, za przywołaniem przez ie-
nerala stron do prawa, od aktora patron
im. za mocą prawną, sobie do tey sprawy
daną, im. pan Marcin Kuncewicz—horod-
niczy Oszmianski, oczewisto stawał, a poz-
wani żydzi, iako sami do prawa nie sta-
wali, tak у żadney wiadomości nam sądo-
wi у stronie, powodowcy o nie staniu swo-
im, nienczyniii; za tym tenże wysz rzeczo-
ny aktora patron, podanego oczewisfo wrę-
ce przy szkoło w mieście i. k. mści w
Wilnie bcdącey, wszytkim żydom starszym
kahalow w x. Lit. przez ienerała Stanisława
Jana Pilieckiego zakazu, zeznaniem onego
oczewistym przed wielmożnym imc. panem
pisarzem ziemskim woiewdztwa Wilionskie-
go koła у koła sądów naszych uczynionym,
słusznie prawnie dowiodszy żałoby z
onego o rzecz wysz wyrażoną przeło-
żywszy, na dowód samey rzeczy produkował
у czytał przed nami sądem dwa listy do-
browolne obligatine zapisy, od żydów star-
szych Brzeskiego Jakuba llirszewieża. Salo-
mona Chaimowicza, Grodzieńskiego—Marka
Bernatowicza, Jakuba Szmarowicza; Pins-
kiego Moyżosza Dawidowicza, Łachmana
Saiowicza, Wileńskiego Arona Jzakowieza,
Moyżesza Abromowicza, Słuckiego Moyże-
sza" Jozeffowicza у Moyzesza Jrszowfcza,
iniieniem ich, a imieniem wszyfkich ży-
dów, gminu, pospólstwa w x. Lit. na sunimę
dwadzieścia tysięcy złotych talarowe monetę
raclmiąc po złotych sześciu dane у teraz
żałuiącenm wielmożnemu imć. panu Wiec-
kowićzowi, za wlewkiem służące, przytym
wlewek od im pana Tryzny na tęż suni-
mę żaluiąccmu służący, z których to obli-
gow wszelkie warunki, obowiązki у paeny

dobrowolnie założone przeczytawszy, wzda-
nia pozwanych niewiernych żydów wszyt-
kich wysz mienionych, iako prawu niepo-
słusznych, w roku zawitym na upad w
rzeczy, a zatym wysz produkowanych
zapisów, obligow, wlewku у dokumentów
intoto utwierdzenia у przy mocy zachowa-
nia, summy winney kapitałney dwadzieścia
tysięcy złotych polskich talarowey monety,
rachuiąc talar po złotych sześciu, troiakieh
zarąk szesciudziesiąt tysięcy złotycli pol-
skich, za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie spędowane, wespół z prowizią od
tey summy za lat iedynascie należące, cur-
renti monetą dwadziestu dwóch tysięcy sta
złotych polskich, na pozwairych żydach у
na wszelkich maiętnosciach у dobrach
onycli leżących, ruchomycł), sumach pie-
niężnych, depozytach, towarach, handlach у
na brzegach spławach, domach, komorach,"
szkołach, kabałach, mogiłach, z wolnym
onycli w Królewcu у innych miastach na
kiermaszach у jarmarkach, wszędy na każ-
dym mieyseu aresztowaniem, samych ob-
żałowanycli według obowiązków w zapisach
obligaiinyeh wyrażonych, na banitią do-
czesną, wieczną у infamią, z wolnym onych
na każdym mieyscu łapaniem żaluiąeemu
im. wskazania, ad publicandum tych kon-
demnat ienerała sądowego przydania wy-
wołać у publikować nakazania; a iako dla
uczynienia za wskaż summy na dobrach
obżałowanyeh niewiernych żydów prawney
у nicodwłoezney ехекиШ, tak у dla łapa-
nia samych osób do urzędów ziemskich
lub grodzkich woiewodztwa Wileńskiego,
Trockiego, Nowogrodzkiego, Brzeskiego,
powiatów Lidzkiego, Grodzieńskiego, Piń-
skiego у innych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów, pod ktoreini dobra
jakiekolwiek obżalowanych żydów okażą się
у sanie osoby poscignione у złapane być
mogą, у którego sobie strona powodowa
z urzędów do tey exekutyi użyć zechce, z
założeniem na sprzeciwnych dalszych paen
prawnych odesłania, u nas sądu prosił у do-
mawial się. Jnterea im. pan Kazimierz Li-
borczay, od im pana Stefana Frąckiewicza—

oo



— 894 —

krayczego Upitskiego, do tey ratione żydów
Pompiauskich interyentią czjTniąc, z na-
leżnością oney przyjęcia upraszał. A tak
my sąd w tey sprawie wielmożnego im
pana Franciszka Mirosława Więckowieza—
podczaszego woiewodztwa Trockiego, ba-
cząc to: iż niewierni żydzi,, wszyscy starsi
kanałów, synagog w. x. Lit. mianowicie:
Brzeskiego Jakub Irszewicz, Salomon Chay-
mowicz, Grodzieńskiego Marek Bernato-
wicz, Jakub Szmarowicz, Pińskiego Moy-
żesz Dawidowicli, Łachman Saiowicz, Wi-
leńskiego Aron Izakowicz, Moyżesz Abra-
mowicz, Słuckiego Moyżesz Jozefowicz у
Moyżesz Hirszowicz у wszysci żydzi, gminu
pospulstwa, możnieysi у ubożsi, teraz у na
potym starsi, będąc przed nas sąd adcito-
wanymi, za pokilkakrotnym z nakazu na-
szego ieneralskim przywoływaniem, iako
sami przed nami do prawa nie stawali, tak
у żadney wiadomości o niestamu swoim
nam sądowi у stronie powodowey nieuczy-
niJi. przeto onych, iako prawu nieposłusz-
nych w roku zawitym na upad w rzeczy
wzdaiemy, a zatym według prawa żałoby
у domawiania się imci aktora patrona
wysz produkowane listy dobrowolne,
obłigatine zapisy, na surnmę dwadzieścia
tysięcy złotych od niewiernych żydów ka-
hałow w. x. Lit. imc panu Władysławowi
Tryznic—stolnikowi Wołkowyskienm dane,
a teraz za wlewkiem prawa wielmożnemu
im. panu Więckowiczowi — podczaszemu
Trockiemu, iako iuż iednemu aktorowi
służące, wespół z wlewkiem у innemi do-
kumentami in toto utwierdzamy у przy
mocy zachowuiemy, summy kapitalney na
pomienione obligi winney dwadzieścia ty-
sięcy złotych talarami bitemi, rachuiąc ta-
lar po złotych sześciu, troiakich zarąksze-
sciudziesiąt tysięcy złotych polskicli, osob-
liwie za szkody, nakłady prawne w tey
sprawie spendowane, wespół z prorisią za
latiedynascie należącą, dwadziescie dwa
tysiące złotych polskich, a z wpisnym у
pamiętnym, cum lucris nam sądowi zapła-
conym, in summa dwadzieścia złotych pol-
skich monetą talarową, rachuiąc talar po

złotych sześciu, in summa currenti mo-
netą osmdziesiąt dwa tysiące dziesięć złotych
polskich, na pozwanych żydach у na wszel-
kich maiętnosciach у dobrach onych, le-
żących, ruchomych, summach pieniężnych,
gdzie у u kogo kolwiek będących, na de-
pozytach, talarach, handlach, spławach, do-
mach, kromach, szkołach, arędach, kalia-
łach, mogiłach z wolnym onych na brze-
gach w Królewcu у innych miastach, mia-
steczkach у na każdym mieyscu na kier-
maszach, targach, iarmarkach aresztowa-
niem, a samych wysz mienionych żydów,
według obowiązków w zapisach założonych,
na banitią doczesną, wieczną у infamią, z
wolnym onych wszędy łapaniem, żałuiące-
mu imci wskazuiemy, ad publicandum.
tych condemnat ienerała sądowego przy-
daiemy, proklamować nakazuiemy, a iako
dla uczynienia za summę wysz mianowaną
dekretem od nas sądu wskazaną prawuey,
a nieodwłoczney exekutyi, tak у dla zła-
pania samych osób do urzędów ziemskich,
lub grodzkich woiewodstwa Wileńskiego,
Trockiego, Nowogrodzkiego, Brzeskiego,
powiatów Lidzkiego, Grodzieńskiego, Piń-
skiego у innych wszelkich tych woiewodstw
у powiatów, pod ktoremi maiętnospi у dob-
ra pozwanych niewiernych żydów iakiekol-
wiek у same osoby okażą się у którego
sobie strona powodowa do tey схекиіуі
użyć zeclice, założywszy na sprzeciwnych
dalsze paeny prawne odsyłamy. Na koniec
interwentią noinino im. pana Stefana Frąe-
kiewicza, krayczego Upickiego ratione ży-
dów Pompianskich czynioną, z należnością
oney przyimuiemy. A gdy dzień dwudzie-
sty ósmy tegoż miesiąca Maia anni prae-
sentis przypadł, tedy ienerał sądów na-
szych pilnuiący Stanisław JanPilecki, dość
czyniąc prawu pospolitemu у dekretowi
naszemu, niewiernych żydów wszytkich ka-
hałow, slarszycłi S3rnagog w. x. Lit., mia-
nowicie Brzeskiego Jakuba Ilirszowicza,
Salomona Chaimowicza, Grodzieńskiego
iMarka Bernatowicza, Jakuba Szmarowicza,
Pińskiego Moyżesza J)awidowicza, Łach-
mana Saiowicza, AVilenskiego Arona Iza-
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kowicza, Moyżesza Abramowicza, Słuckiego
Moyżesza Jozefowicza у Moyżesza Hirszo-
wicza у wszytkich żydów całych synagog
w. x. Lit. pospólstwa, gminowych, tak moż-
nieyszych, iako у uboższych у teraz star-
szych у po nich następuiącyeh, w izbie są-
dowey et inforo publico za banitów do-
czesnych wiecznych у infamissow obwołał
publikował у relatią publikaty a loco pu-
blicationis redicns iuditialiter zeznał, która
sprawa iest do xiąg głównych trybunału
wielkiego xięstwa Litewskiego zapisana.

Изъ книги Глаіш. Лпт. Трибун. Д» 357, за 1714 годъ,
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Б лозору.

Eoku tysiąc siedmsetnego cztyrnastego,
msca Juny szóstego dnia.

Przed nami sędziami glówncmi na try-
bunał w w. x. Litt. z woicwodzlw, ziem
у powiatów na rok teraznicyszy tysiąc sicdm-
setny cztyrnasty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła sprawa
imć pana Stanisława Bialozora—podkomo-
rzyca Wiłkomirskiego, z niewiernymi ży-
dami Juda Jozcphowiezem Buttenskim,
Eiacliimcm Olszanskim, Dawidem Moy-
żeszowiczem Oszmianskim, Jakubem Jvrcw-
skim, Morduchem Zacharewiczcm Smur-
gonskim, Irszą Kubinowiczem, Szaią Swir-
skim—arędarzami у wszytkiemi żydami
starszymi synagogi Smurgonskiey,. za po-
zwem przed nasz sąd wyniesionym, mie-
niąc o to, iż gdy wielm. imć pan Krzy-
sztof Bialozor—sędzia grodzki Brasławski,
podczaszy xięslwa Jnllanskiego, za dekre-
tem sądów głównych trybunalnych w roku
tysiąc siedmsetnym trzynastym, msca Au-

gusta szesnastego dnia, z infamią na nie-
wiernych obżałowanycli żydach synagogi
Smorgonskiey, z wskazein summy dwóch
tysięcy dziewięciuset siedmiudziesiąt zło-
tych polskich, z wolnym na wszelkich dob-
bracli onych leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, handlach, towarach,
spławach, domach, kromach w mieście
Smurgoniach у gdzie ienokolwiek będą-
cych ехеішсуі czynieniem у samych osób
na garło у na łapanie przez żałującego de-
latora otrzymanym, ordinaria iuris via prae-
missa innotescentia, z ienerałami у stroną
szlachty w roku tysiąc siedmsetnym trzy-
nastym, msca Septembra ośmnastego dnia
do miasta Smurgoń, dla uczynienia схеіш--
cyi ziachał, tedy wysz pomienieni obżało-
wani niewierni żydzi, wszyscy w iedno
mieysce zgromadziwszy się, sprzeciwiaiąc
się prawu pospolitemu у dekretowi sądu
głównego frybmialnego, ехекисуі czynić
słownie bronili у niepostompili, ]>rzez co w
winę infamyi у dalsze paeny prawne po-
padli. Zaczyni żałuiący do przyięcia o to
wszytko rozprawy prawney do przysłucha-
nia у utwierdzenia wszytkich in antecessum
et noviter z listami obwieszczemi у ро-
iezdżemi, z banicyami doczesnemi, wiecz-
nemi у infamiami, wskazami w nich wy-
rażonemi dekretów, szkód у expens praw-
nych, noriter w tey sprawie na poiazd у
prawo errigowanych, pięćset złotych pol-
skich do zapłacenia, a za niestamem na
obżałowanycli wszytkich niewiernych ży-
dach synagogi Smurgonskiey infamii, z wol-
nym aresztowaniem summy pieniężnych,
statków, handlów,- towarów, spławów w
xięstwie Litewskim у Pruskim, lądem у
wodą idących, tudziesz domów, kromów,
szkoły pieczętowaniem у samych osób dla
komiefii na gardle łapaniem," do wskaza-
nia zachowawszy sobie tey żałoby salvę do
meliorowania у do tego wszytkiego, co się
czasu produktu tey sprawy dowiedziono
będzie, salyum et integrum ius, żałuiący
delator obżalowanym niewiernym żydom
przed nasz sad intentował akcyą. Do któ-
my sprawy na dniu ninicyszym wysz na
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dacie pisanym, za przywołaniem przez ie-
nerała stron do prawa od żałuiącego ak-
tora patron imć za mocą prawną, sobie do
tey sprawy daną imć pan Jan Turczyno-
wicz Suszycki oezewisto do rozprawy praw-
ney stawał, a pozwani niewierni żydzi sy-
nagogi Smorgonskiey iako sami przed na-
mi do prawa niesiawałi, tak у żadney wia-
domości o niestaniu swoim nam sądowi у
stronie powodowey nieuczynili; zatym tenże
wysz wyrażony aktora patron podanego po-
zwanym niewiernym wysz rzeczonym sy-
nagogi Smorgońskiej' żydom oezewisto w
ręce tu w mieście i. kr. mci w "Wilnie
przed ienerała Stanisława Piłeckiego pozwu,
zeznaniem onego oczewistym przed wiełm.
imć panem pisarzem ziemskim Wileńskim
у koła sądów naszych uczynionym słusznie,
prawnie dowiodszy у pilność troyga woła-
nia strony swey na tym pozwie napisaną
okazawszy, oraz żałobę z niego o rzecz
wysz wyrażoną przełożywszy, na dowód sa-
mey rzeczy produkował у czytał przed na-
mi sądem dwa dekreta sądów głównych
trybiinalnych. ieden w roku tysiąc siedm-
setnym dwunastym, msca Inlij dwudzieste-
go dnia, drugi w roku tysiąc siedmsetnym
trzynastym, msca Augusta szesnastego dnia,
z infamiami, zasądzeniem obżałowanyeh na
gardło у na łapanie, z wskazern summy za
praetensye w nicli inserowane, mianowicie
poslednicyszym dwóch tysięcy dziewiąciu-
set sedmdziesiąt złotych polskich otrzyma-
ne у za onemi listy obwieszczę у poiezdże
pierwo od wielmożnego imć pana Macieia
Kazimierza lelenskiego—pisarza grodzkie-
go Wiłkomierskiego,, de recenti zaś od
wielmożnego imć pana Krzysztopha But-
lera—sędziego grodzkiego Brasławskiego,
podczaszego xięstwa Inflanckiego, aktorowi
pod datami w nich wyrażonemi wydane;
po których produkowaniu pozwanych nie-
wiernych żydów synagogi Smurgonskiey,
iako prawu nieposłusznych w roku zawi-
tym na upad rozdania, a zatym według
prawa propozycyi pozewney wysz wyrażo-
nych у u sądu naszego "produkowanych
dekretów sądów głównych trybunalnyeh w

Wilnie w roku tysiąc siedmsetnym dwu-
nastym, msca lulij dwudziestego dnia у
tysiąc siedmsetnym trzynastym msca Au-
gusta szesnastego dnia z aktoratu żałuią-
cego delatora na pozwanych niewiernych
żydach synagogi Smurgonskiey z infamia-
mi, wskazem summy, mianowicie: posłed-
meyszym dwóch tysięcy dziewięciuset sied-
miudziesiąt złotych polskich wyrażonym
otrzymanych у za onemi listów obwiesz-
czych у poiezdżych, tak od imć pana Ma-
cieia Kazimierza lelenskiego—pisarza grod-
zkiego powiatu Wiłkomicrskicgo iako у od
imć pana Krzysztofa Butlera—sędziego
grodzkiego powiatu Brasławskiego podcza-
szego xięstwa Inflanskiego wydanych, ze
wszytką w nich wyrażoną rzeczą utwier-
dzenia у nicnarusznie przy zupełney mocy
у walorze zachowania, summy tymi dekre-
tami, mianowicie poslednieyszym wskaza-
ney у przysądzoney dwóch tysięcy dzie-
wiąciuset siedmiudziesiąt złotych polskie'),
za szkody, nakłady prawne w tey sprawie
recenter na poiazd у prawo spendowane
piąciuset złotych polskich, na pozwanych
niewiernych żydach synagogi Smurgonskiey,
dobrach onych leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, handlach, towarach,
statkach, spławach, lądem у wodą idących,
tndziesz domach, kromacli wmieście Śmnr-
goniach у gdzieienokolwiek będących, na
których pierwiey o to wskazy padły у ро-
iazdy odpi-awowane były, a slimyclfpozwa-
nych niewiernych żydów Judę ^ozephowi-
cza Butenskiego, Eiachima Ołszanskiego,
Dawida Moyżeszowicza Oszmianskiego, Ja-
kuba Krewskiego, Morducha Zacharewicza
Smurgonskiego, Józefa Eubinowicza Szaię
Swirskicgo arędarza у wszylkich żydów
starszych synagogi Smurgonskiey za sprze-
ciwięnstwo prawu pospolitemu у dekretowi
wysz przerzeczonemu sądów głównych try-
bunalnyeh, które się evidenter z listów ob-
wieszczych у iioiezdżych być pokazało, ile-
rum na infamią, na łapanie у na gardło za-
łuiącemu aktorowi wskazania, wywołać у
proklamować nakazania у-dla publikowa-
nia tey iiiiamij ienerała sądowego przyda-
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nia, a za wskazaną wysz wyrażoną summę
dla uczynienia na wszelkich pozwanych
niewiernych żydach у dobrach onych le-
żących, ruchomych, summach pieniężnych,
handlach, towarach, statkach, lądem у wo-
dą idących w wielkim xięstwie Litewskim
у " zagranicą Pruskim będących, tudzicsz
domach, kromach w mieście Smurgoniach
ostaiących, na ktnrych ])icrwiey o to wskazy
padli у poiazdy odprawo wano były sku-
-teczney, mocney a nieodwłoczney ibrti ma-
mi, yigorc immediate produkowanego de-
kretu, mota nobilitate, nieoglądaiąc się na
żadne gleyta, reskrypta ad cassandum de-
kretów wyniesione pozwy у inne by nay-
prawnieysze bronienia, z wolnym onych
•aresztowaniem у pieczętowaniem towarów
-ехекітсуі do iasnie wielmożnych, wielmoż-
nych ichnie, panów woiewodów. starostów,

•chorążych, rotmistrzów do urzędów ziem-
skich lub grodzkich Wileńskiego, Trockie-
go, Mińskiego, woiewodztw, Oszmianskiego,
Lidzkiego, Wiłkomierskiego powiatów у
innych wszelkich tych woiewodztw у po-
wiatów, pod któremi dobra у same osoby
pozwanych niewiernych żydów pościgniono
у złapane być mogą, a którego sobie imć
pan Bialozor—podkomorzyc Wilkomirski,
•do. tey схекисуі z urzędów użyć zechce, z
założeniem contra non exequentes officia-
les paenas priratioiiis oiTiciorum u nas.
sądu prosił у domawiał się. A tak my sąd
w tey sprawie imć pana Stanisława Biało-
zora—podkomorzyca Wiłkomierskiego, ba-
czą, с to, iż niewierni żydzi Juda Józefowicz
Buttenski. Eiachim Olszanski, Dawid Moy-

.żeszowiczOszmianski, Jakub Krewski, Mor-
duch Zacharewicz Smurgonski. Trsza Ru-
binowicz, Szaia Swirski—arędarzc у wszys-
cy żydzi starsi synagogi Smurgonskiey, bę-
dą, с przed nasz sąd zapozwanemi, za po-
kilkakrolnym z nakazu naszego ieneral-
skim przywoływaniem, iako sami przed na-
mi do prawa niestawali, tak у żadney wia-
domości o niestaniu swoim nam sądowi у

•stronie powodowey nicuczynili; przeto po-
zwanych wszytkicii niewiernych żydów sy-
•nagogi Smurgonskiey, iako prawu niepo-

słusznych, w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdaiemy, a zatym według prawa,
żałoby у domawiania się partis actoreae
patrona produkowane у czytane przed nami
sądem dwa dekreta sądów głównych try-
bunalnych—ieden w roku tysiąc siedmset-
nym dwunastym, msca Julliy dwudziestego
dnia, drugi w roku tysiąc siedmsetnym
trzynastym, msca Augusta szesnastego dnia
z infamiami, zasądzeniem obżałowanych
na gardło у na łapanie, z wskazem summy
za praetensye w nich inserowane, miano-
л ісіс poslednieyszym dwuch tysięcy sied-
miudziesiąt złotych polskich otrzymane у
za onemi listy obwieszczę у poiezdże, pier-
wo od wielmożnego imć pana Macieja Ka-
zimierza Jelenskiego, de recenti zaś od w.
im. p. Krzysztofa Butlera—sędziego grodz-
kiego powiatu Brasławskiego, podczaszego
xiestwa Inflanskiego, aktorowi pod datami
w nich wyrażonemi wydane, ze wszytką
w nich inserowaną rzeczą utwierdzamy у
nienarusznie przy zupełney mocy у walorze
zacłiowuiemy, summy tymi dekretami mia-
nowicie poslednieyszym wskazaney у przy-
sądzoney dwa tysiące dziewięćset siedm-
dziesiąt złotych polskich,- za szkody, nakła-
dy prawne w tey sprawie recenter na po-
iazd у prawo spendowane pięćset złotych
polskich, z wpisnym у pamiętnym, cum
lucris nam sądowi persolutis. in summa
trzy tysiące ińęćset siedmdziesiąt złotych
polskich na pozwanych wszyłkich niewier-
nych żydach synagoai Smurgonskiey, dob-
rach onych leżących, ruchomych, summacn
pieniężnych, handlach, towarach, statkach,
spławach ładem у'wodą idących, tudziesz
domach, kromach w mieście Smurgoniach
у gdzieienokolwick będących, na których
pierwiey o to wskazy padli у poiazdy od-
prawowane były, a samych pozwanych nie-
wiernych żydów Judę Józcfowicza 'Bulten-
skiego, Eliachima Olszanskiego, Dawida
iloyżeszowiczaOszmianskiego.JakubaKrcw-

jkiego, jMorducha Zacharewicza Smurgon-
skiego, Józefa Rubinowicza, Szaie S^yir-
skiego—arędarzów у wszytkich żydów star-
szych synagogi Smurgonskiey, za sprzęci-
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więństwo prawu pospolitemu у dekretowi
wysz przerzeczonemu sądów głównych try-
bunalnych, które się evidenter z listów
obwieszczych у poiezdżych być pokazało,
na trzecią infamią, na łapanie na gardło
żałuiącenm aktorowi wskazuiemy, a za
wskazaną wysz wyrażoną summę, dla uczy-
nienia na wszelkich pozwanych żydach у
dobrach onych leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, handlach, towarach,
statkach lądem у wodą idących w wiel-
kim xięstwie Litewskim у za granicą Prus-
kim będących, tudziesz domach, kromach w
mieście Śmurgoniach ostaiącycli, na których
pierwiey o to wskazy padły у poiazdy odpra-
wowane były, skuteczney, mocney a nie-
odwłoczney, forii manii, podług zaszłych
ante dekretów, mota nobilitate, nieoglądaiąc
się na żadne ni odkogo bronienia, ceduły,
gleyta, reskrypta ad cassandum dekretów
wyniesione pozwy у inne by nayprawniey-
sze bronienia, z wolnym onych aresztowa-
niem у pieczętowaniem towarów ехекнсуі
do urzędów ziemskich lub grodzkich Wi-
leńskiego, Trockiego, .Mińskiego, woie-
wodztw, Oszmianskiego, Lidzkiego, Słonim-
skiego powiatów, у innych wszelkich tych
woiewodztw у powiatów, pod ktoremi dob-
ra pozwanych niewiernych żydów synagogi
Sinorgonskiey być się у same osoby pościg-
nionc у złapane być mogą, a którego sobie
imć pan Białozor — podkomorzyc Wiłko-
mierski, do tey ехекнсуі z urzędów użyć
zeclice, założywszy na urzędy nieposłuszne
paenas privationis officiorum odsyłamy. A
gdy dzień czwariy mca Jullij anni сштсп-
tis dla publikowania tey infamy przypadł,
tedy ienerał sądów naszych pilnuiący Sta-
nisław Pilecki, dość czyniąc prawu pospo-
litemu у dekretowi naszemu, pozwanych
niewiernych żydów Judę Józefowicza Bu-
tenskiego, Eliachima Olszanskiego, Jakuba
Krewskiego, Morducha Zacharewicza Smur-
gonskiego, Irsza Rubinowicza, Szaię Swir-
skiego—arędarzów у wszytkicłi żydów star-
szych synagogi Stnorgonskiey za inJamis-
yów w izbie sądowey et in loro publico
obwołał, procłamował у relacyą publicaty

swey a loco publikationis rediens' iudicia-
Jiter zeznał. Która sprawa iest do xiąg głów-
nych trybunalnych zapisana.

Трибунала Л« 360, за 1714 i.rИзъ книги Глави. Лит.
л. 196.

205.—1714 г. Іюля 27.
Трибунальный декретъ, присуждающій вс хъ
евреевъ города Бильны къ смертной казни

и. уплат Францу Б лозору долгу и пени.

Koku tysiąc siedmsetnego cztyrnastego,
msca luly dwudziestego siódmego dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w-m x-ie Litt-m z woiewodztw^
ziem у powiatów na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny cztyrnasty obranemi, gdy z porząd-
ku regostrowego ku sądzeniu przypadła
sprawa imć p. Franciszka Białłozora—
podkomorzyca Wiłkomirskiego z niewier-
nemi żydami starszemi у całą synagogą
Wileńska., mianowicie: Dawidem Moyże-
szowiczem, Tzakiem Neracłiowiczem, Hir-
szą Aaronowiczem, Markiem Ьгаеіел ісгет,
Izakiem Leybowiczem, Moyżcszem Uriasze-
wiczem, Leyzerem Berkonowiczem, M.en-
ką Leyzorowiczem, Hirszą Leybowiczem^
Chaimem Chotowiczem, Leyzerem Biemia-
nowiczem, Szaią Iudowiczein Leybowi-
czem у całym gminem у pospólstwem
obicia płcią żydami kahału Wileńskiego,
w spólney radzie у namowie z sobą zosta-
iącemi, iako niepoiednokrotnemi infamis-
sami, za pozwem od aktora wyniesionym,
mieniąc o to: iż niewierni żydzi, przepo-
mniawszy swoich dobro wolnych obowiązków,
postponując oraz wszytkiemi in antecesum
zaszłemi у olrzymauemi w (rybunale w. x.
Lit. na onych dekretami, nicehcąc dość
uczynić nie tylko smmny kapitałney za
wlewkiem prawa żałuiącemu delatorowi
należący piętnastu tysiący złotych, licząc
talar po złotych szescia, za niepoiedno-
krotna. żałuia.cego dclatora re([vizi(ią wy-
])lacić" nieclic;!, "szkody, nakłady у niedo-
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płacone przez wszytkie lata przychodzące
od onych prorisiac nagrodzić', _ owszem
iawnie prawo pospolite, constitutie seymo-
we postponuiąc, zapisy swoie rigorissime
opisane naruszaiąc, dekreta trybunalskie
znieważaiąc, kamienice Kernowicką, na-
zwaną Pinkasowskiego, mieszkanie niena-
leżytym osobom zawodząc у zmownie
mimo podania urzędowe z posscsyi żalu-
iącego delatora gwałtownie wybić у wy-
zuć usiłuią у evinkowac od turbuiących
niechcą, szkód у expensow prawnych'na
tę sprawę erógowanych niewracaią у wro-
cic niechcą, a bardziey postponuiąc prawu
у opisy swoie na terminie świętego lana
w roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym
cztyrnastym, msca Iunii dwudziestego
czwartego clnia przypadaiącym, za podanym
od żałuiącego imsci prawnym niedziel
dwunastą do położenia у wypłacenia kapi-
talney sum my Avszytkich wskazów obwie-
szczeniem uczynioną in tempore pilnością,
a ni samey summy, a ni wzbożow nawet
a ni prowizy należącey niewypłapili, przez
co w zaręki troiakie podług zapisu swego
dobrowolnego popadli, dekreta, wszytek
proceder prawa uroszczony znieważyli у
naruszyli, owszem hardzie rozumieiąc у w
iakoweś dufaiąc protectie, srogą tak na ża-
łuiącego imsci, iako też sług у przyiacioł
odpowiedz у pocjiwałkę udzielali; zaczyni
iako za naruszenie zapisu, tak o zniewagę
dekretów trybunalskich, do utwierdzenia
naprzód pomienionych zapisów, po tym
wszytkich dekretów trybunalskich, z kon-
demnatami у wskazami w nich wyrażone-
mi, do wykazania vi gore dobrowolnego
zapisu troiakich zaręk у dalszych paen z
prawa zciągaiących się, a iako niepoiedno-
krotnych infamissów у prawem nieraz
przekonanych, na gardło, na łapanie do
dalszey соп ікіу .według zapisów obżało-
wanych żydów starszych, imieniem ante-
cessorów, sukcessorów żądanych z wolnym
aresztowaniem, summ у samych osób,
extra limiles patriae łapaniem, do prywat-
nego więzienia braniem у aż do nalcżytey
satisiakiiey trzymaniem, żaluiący delalor

instituit aktią. Do ktorey sprawy na dniu
niniejszym wysz pisanym, za przywołaniem
ieneralskim stron do prawa, od aktora
patron imsci za mocą prawną sobie do tey
sprawy daną, imć pan łan Fiedorowicz
oczewisto ku rosprawie prawney stawał, a
pozwani niewierni żydzi iako się sami do
prawa niestanowiłi, tak a ni żadney wiado-
mości o niestaniu swoim nam sądowi у
stronie powodowoy nie czynili, ża czym
aktora patron podanego oczewisto w ręce
wysz mianowanym niewiernym oboiey płci
żydów starszym, całemu gminowi у pos-
polstwu synagogi Wileńskiey, tu w mie-
ście i. k. "mści z szkoły wychodząc3rm, przez
ienerała i. k. mści Stanisława lana Pileckiego
pozwu zeznaniem onego oczewistym, przed
wielmożnym imć panem pisarzem ziem-
skim Wileńskim у koła sądów naszych
uczynionych łegitime dowiodszy у pilność
troygą wołania na tym pozwie napisaną
okazawszy, na dowód samey rzeczy pro-
dukował у czytał protestacią o zmowne
mimo podania urzędowe kamienicy Kier-
nowicka nazwanęy Pinkosowskiego miesz-
kania z possesyi żałuiącego delatora nie-
należytym osobom zawiedzenie, a nie evin-
kowanie у nie zastępowanie oney od tur-
baiących, o niewrucenie i nieoddanie ex-
pensów prawnych na tę sprawę spędowa-
nych у nie oddanie za wlewkiem prawu
żałuiącemu dełatorowi winney у nałeżącey
summy pieniężney piętnaście tysięcy zło-
tych polskich, z provizią od tey summy
za wszitkie lata przychodzącą, o pochwał-
kę у inne praetensie do xiąg urzędowych
in tempore na pomienionych żydów za-
niesioną у extraktem z tych że xiag pod
datą w niej inierowaną officiosc wydaną,
item produkoMTał у czytał list dobrowolny
obligacyiny zapis od tych że pomienionych
żydów ua summę wysz mianowaną dany у
za wlewkiem prawnym żałuiącenm' dełato-
rowi na też summę z prowizią od niey za
wszytkie lata przychodzącą .cedowanym y
należącym, z którego wszytkie vadia szc-
rocej dostatecznie o niewiernych żydach
opisane przełożywszj,nieoddancy у nieoswo-
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bodzoney z prowizją winnej summy do-
wiodszy, wzdania pozwanych niewiernych
wszytkich żydów iako prawu pospolitemu
nieposłusznych, upornych, w roku zawitym
na upad w samey rzeczy, a zatym pod tey
żałoby aktora urzędowney possesij źałuią-
cego wjsz mienioney kamenicy dekretów
trybunalskich praw у wszytkicłi dokumen-
tów in rem żałującego delatora służących,
takoż wysz mianowanego obligaciynego od
obżałowanego na summę piętnastu tysięcy zło-
tych danego, a za wlewkiem prawa żał-u
imści у provisią od tey summj przychodzącą
cedowanego j należącego zapisu, we wszyt-
kich punktach j paragrafach j ze wszyt-
ką w nim wyrażoną rzeczą in toto utwierd-
zenia у przy zupełney nienaruszncy in suo
esse, robore, mocy zachowania, tey że ka-
mienicy od wszytkich innych wskazów.
dekretów у żydowskich kontraktów у od
wszelakich impetityi ochronienia summy
pośledniejszym dekretem przysądzoney sto
trzydziescie sześć tysięcy złotych talar
licząc po złofyeh sześciu, za szkody,
nakłady prawne noriter w tey spra-
wie spendowane złotych polskich pię-
ciuset na pozwanych niewiernjch żydach
oboiey płci, ludzi kahału Wileńskiego na
wszelkich dobrach niewiernych żydów
Wileskich, towarach, handlach, arędach,
zastawach у summach pieniężnych, gdzie
у u kogokolwiek będącjch, a samych nie-
wiernych obżałowanych żydów іако__І!2І
niepoiednokrotnych inlamissow .na gardło
osądzonych j^jQrawem nicray^nrzekonanycli

TM^nrrlteriimqve lia infamią, na garlo, na
łapanie у convikty, dóbr onych podług do-
browolnych ich obowiązków, z wolnym
a latere tamowaniem у przy każdcy sprawie
aresztowaniem, summ у samych obżał-ch
niewiernjch żydów, etiam extra limites
regni łapaniem,, do prywatnego więzienia
braniem, do publikowania у proklamowania
ienerała sądowego przydania wywołać у
publikować nakazania, a dla uczynienia
za wskaż summy skuteczney, mocnej у nie-
odwlocznejna wszelkich dobrach, arędaeh,
zastawach, szjnkach, sunimach płenięż-

nych gdzie у u kogokolwiek będących,,
prawne y__ exekutij; do urzędów ziemj4cjch.
lub grodzkich wjydzwa Wijgskiego powia-
TowHYIIkomierslnego, Ji owięskiego у Upit-
skiego у do innych wszelkich urzędów,,
których by sobie aktor do tey exekutyi.
użyć chciał, założywszy na przeciwnych
temu dekretowi paen prawnych odesłania.
у ordynario iuris processu przez każdy
urząd aktorowi przychodzić wolności za-
chowania u nas sądu prosił. A tak my
sąd w tey sprawie imsci pana Franciszka.
Bialozora— podkomorżyca Wilkomierskiego,
bacząc to iż obżalowani niewierni żydzi
starsi у cała synagoga kahału Wiłenskiego-
będąc o rzecz wysz w naratywie pomienio-
ną przed nasz sąd zapozwanemi, za pokil-
kakrotnym ieneralskim przywoływaniem,
iako sami przed nami do prawa niestawali
tak, a ni żadney wiadomości o niestaniu
swoim nicuczynili, przeto onych iako pra-
wu nieposłusznycli w roku zawitym na
upad w samcy rzeczy wzdawszy, kamieni-
cę Kicrnowicką Pinkasowskiego mieszka-
nia w Wilnie będącą,, w possesyi żałuiące-
go delatora zostającą, od wszelkich dek-
retów, wskazow у impetity oiihroniwszy
у przy spokoyney possesyi imsci ]>ana
Bialozora—podkomorżyca Wilkomierskiego
zachowuiemy у oraz dekretu in anteces-
sum na obżałowanego w trybunałach głów-
nych w. x. bit. otrzymane ze wszytkiemi
wskazami, condenmatami za onemi wypad-
łeini у całym procederem prawnym w tey
sprawie zaszłym у list dobrowolny obliga-
tiny zapis na summę pietnascia tysięcy
złotych polskich, talar licząc po złotych
sześciu, od obżałowanych niewiernych ży-
dów starszych kahału Wilęskiego dany, a.
za wlewkiem prawa żal-o delatorowi z.
prowisią od tey summy za wszytkie lata
przychodza.ee, cedowany służący у należący
we wszytkich punktach у paragrafach, ze
wszy tka. w nim wyrażoną rzeczą, in toto.
utwierdzamy у przy zupełney nieiiarusziiey
mocy zachowuiemy, summy poslednieyszym
dekretem trybunalskim przysądzonej sto
trzydziescie sześć tysięcy złotych polskich
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za nakłady piwne noviter w tey sprawie
spendowane pięćset złotych polskich, a z
wpisnym pamiętnym et cum lucris sądowi
persolutis, wszylkiego summą sto trzydzic-
scio sześć tysięcy pięćset złotych polskich
na pozwanych niewiernych żydach starszych
kahału Wileńskiego, na wszelkich onych
dobrach у maiętnosciach, domach, kro-
mach, towarach, handlach, zastawach, arę-
dacli. szynkach у summach pieniężnych
gdzie у nkogokolwickbęclących, a samych ob-
żałowanych niewiernych żydów iako inż niepo-
iodnokrotnych infamissow у prawem prze-
konany cli iteruni na infamią na garlo, na
łapanie,, z'wolnym a latere tamowaniem у

~przy~lfażcley sprawie actifTfaTem^ aTtTŜ to-
waniem summ у samych obżałowanych
niewiernych żydów etiam extra limites
regni łapaniem, do więzienia braniem, ak-
torowi tey sprawy wskazuiemy, do pu-
blikowania icnerała sadowego przydaiemy,
wywołać у publikować nakazuiemy. A dla
uczynienia za wskaż snmmy Avysz miano-
waney skuteczney mocney у nicodwloczncy
na wszelkich dobrach pozwanych niewier-
nych żydów starszych Wilęskieh, całego
gminu у pospólstwa towarach, handlach,
zastawach, arędach, summach pieniężnych,
gdzie у u kogokolwiek będących, prawney
exekutyi, do urzędów ziemskich grodzkich
wdztw Wilęskiego powiatów Wilkomier-
skiego, Kowięskiego, Upitskiego у do in-
nych wszelkich urzędów, a którego sobie
aktor ad exccutionem użyć zechce, założyw-
szy conira non exeqventes olTieiałes paeny
prawne, odsyłamy у ordynario iuris pro-
cessu przez każdy urząd aktorowi ad cxe-
cutionem przychodzić wolność zachowuiemy.
A gdy dzień у termin prawny proklamo-
wania przypadł, tedy ieneral i. k. mści
Stanisław Pilecki, dość czyniąc prawu
pospolitemu у dekretowi naszemu, niewier-
nych żydów Dawida Moyżeszowieza, Izaka
Nawachowicza, Hirszę Aaranowicza, miar-
ka Izralowicza, Izaaka Lcybowieza, Moyże-
sza Uryaszowicza, Leyzera Benkanowicza,
Mcnka Lcyzerowicza, Hirszę Leybowicza,
Chaima lehalowicza, Leyzera Biemianowi-

cza, Szaię Iudowicza Leybowicza, cały gmin
у pospólstwo synagogi Wilenskiey, star-
szych tego kahału, oboią płeć, za infamis-
SOAV w izbie sądowey et in foro publico
obwołał, ogłosił у relacyą publikaty swey
a loco publikationis rediens iudicialiter
zeznał. Która sprawa do xiag głównych
trybunalnych iest zapisana.

ІІзъ книги Глави. Лпт. Трибунала, Дії 361, за 1714 г.,
л. 13С9.

Ж 206—1714 г. Августа В.

Трибунальній декретъ, присуждающий евре-
евъ кагала Гродкенскаго къ инфаміи и уп-
лат трехсотъ семидесяти шести тысячъ

и стадесяти золот. пол.

Eoku tysiąc siedmsetnego czternastego,
miesiąca Augusta szóstego dnia.

Przed nami sędziami głównymi, na try-
bunał w. x. Lit. z woiewodsiw, ziem у po-
wiatów na rok teraznieyszy tysiąc siedm-
setny czternasty obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła sprawa
żydów, starszych у całego gminu kahału Gro-
dzieńskiego, z niewiernemi Zclmanem Iza-
kowiczem, z miasta Zabłudowa, Abramem
Jozelbwiczem, z Żołudka, Jakubem Binio-
mowiczem z Swisłocza, nalcżacey do Jn-
dury, Beielem iMoyżcszowiczem z Leypun,
Dawidem iMoyżeszowiczcm z Piesków, Hir-
szem Leybowiczem z Lebiodki, żydami
starszemi, obebranemi od wszytkich kaha-
low małycli у partykularnych, mieszkaią-
cemi po karczmach у arędach żydami, na-
leżąccmi do sądu у prawa żydowskiego,
do kahału Grodzieńskiego, iako z dawna
iest od antecessorow ich postanowiono, to
iest: poczowszy od granicy Pruskiey, Wi-
zanskiemi;, Wilkowisskiemi, Sakinskiemi,
Wisztynieckiemi,, z drugiey strony poczow-
szy od xięstwa Żmujdzkiego, Kowienskie-
mi, Balbierzyskiemi. z przynalezącemi wsia-

51



— 402 -

mi, miasteczkami, gilzie żydzi mieszkaią, z
trzeciej strony zaezowszy od Wilna, Ey-
szyskiemi, Eadunskiemi, z przynależnoscia-
mi Liclskiemi, Ostrzynskiemi, z czwartey
strony: od granicy koronney Choroszczew-
skiemi, Zabłudowskiemi, Wasilkowskiemi
у Korycinskiemi, w powiecie Wołkowys-
kini, Wolpienskiemi, Zelwienskiemi у in-
nemi żydami, w rożnych wsiach у mia-
steczkach mieszkaiącemi, do kahalu Gro-
dzieńskiego należącemi, za pozwem przed
nasz sąd wyniesionym, mieniąc do własne-
go zapisu od niewiernych obżalowanych
żydów kahału Grodzieńskiego, w roku ty-
siąc siedmsetnym wtorym miesiąca Januarij
dwunastego dnia, na summę trzy kroć sto
tysięcy siedmdziesiąt pięć tysięcy pięćset
złotych polskich danego, do zapłacenia iey
summy у do przysądzenia oney na wszel-
kich dobrach leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, domach, krom ach, hand-
lach, towarach у samych osobach, z wolnym,
domów, kromow zaiechaniem, towarów, w
domach, kromach, na gościńcach, targach,
iarm arkach, komorach у przy komórkach
у gdzie koi wiek poscignowszy sprzedaniem,
samych osób w więzieniu trzymaniem, nie
acceptiiiąc żadnego bronienia, nieoglądaiąc
się na żadne protekcye osób duchownych
у świeckich, exequowaniern у do finalney
satisfakcyey w wybraniu summy wszytkiey
według obowiązku, ebreyskiin j polskim,
pismem pisanego, dość uczynienia, do
utwierdzenia pomienionego zapisu, do wska-
zania paen, winy infamiey, oraz o to wszytko,
iako czasu prawa szerzey z tegoż samego
zapisu у przez controwersyą patrona do-
wiedziono będzie, zapozwali. Do ktorey
spraw}', na terminie у dniu dzisieyszym,
wyż na dacie pisanym, za przywołaniem
przez ienerała stron do prawa, od niewier-
nych żydów Grodzieńskich patron, za mocą
prawną sobie do tcy sprawy daną imc. pań
Stefan Frąckiewich—krayczy Upilski, ku
oczewistey rosprawie prawney stawał, a ob-
żałowani niewierni żydzi, iako sami przed
nami do prawa niestawali, tak у żadney
wiadomości o niestaiiiu swoim nam sądo-

wi у stronie powodowey nieuezynili, za
czjin wyż rzeczony aktorów patron poda-
nego obżałowanym żydom tu w mieście
Wilnie przez ienerała i. k. m. Stanisława
Pileckiego oczewisto w ręce pozwu, przy-
znaniem onego oczewistym przed wielmoż-
nem imc. panem pisarzem ziemskim Wileń-
skim у koła sądów naszych uczynionym
słusznie prawnie dowiodszy у pilność troy-
ga wołania strony swey na tym pozwie
napisane okazawszy, na dowód samey rze-
czy produkował у czytał przed nami są-
dem list dobrowolny zapis, z iedney strony
pismem hebreyskirn, a z drugicy polskim
pisany, v/ roku tysiąc siedmsetnym dwu-
nastym, obżałowanych niewiernych żydów
kaliałowi Grodzieńskiemu dany, z którego
to dobrowolnego zapisu wszelkie obowiązki
przeczytawszy, a dosc nieuczynicnia w wy-
płaceniu summy tymże samym nieoswobo-
dzonjm zapisem dowiodszy, obżałowanych
niewiernych żydów, iako prawu nieposłusz-
nych, w roku zawitym na upad w rzeczj
wzdania, a zatym według żałoby aktorów,
wyż produkowanego zapisu, iako słusznego
у prawnego utwierdzenia у przy mocy za-
chowania,' według którego zapisu summy
w tymże zapisie wyrażonej do wypłacenia
należącey, trzech kroć sta tysięcy, siedmiu-
dziesiąt pięciu tysięcy pięciuset złotych pol-
skich, za szkody nakłady prawne,' w tey
sprawie z okazji obżałowanjch żydów spen-
dowane, sześciuset .złotych polskich na ob-
żałowanych niewiernych wyż mienionych
żydach, do kahału Grodzieńskiego należą-
cych у wszelkich dobrach onych, domach,
kromach, handlach, towarach, summach
pieniężnych, gdzie у u kogo kolwiek będą-
cych, a w niedostatku dóbr у na samych
osobach, z wolnym domów, kromow zaia-
chaniein, towarów na gościńcach, targach,
iarmarkach, komorach, przykomorkach у
gdzie kolwiek poscignowszy zabieraniem,
aresztowaniem, grabieniem у oszacowawszy
sprzedaniem, samych osób do więzienia
braniem у do satislakcyi według należ y-
tosci summy w więzieniu trzymaniem, a
samych obżałowanjch żjdów w propozjcyi
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wyrażonych kahałow у przykahałkow, za
nicdość uczynienie zapisowi na infamią de-
latorom wskazania у dla publikowania tey
infamiey ienerała sądów naszych pilnuią-
cego przydania, a za summę wyż wyrażo-
na^ dla uczynienia skutecznej, a nieod-
włoezney, nieoglądaiąc -się na żadne pro-
tekcye у bronienia odprawy, do urzędów
ziemskich lub grodzkich woiewodstw Brze-
skiego, Nowogrodzkiego, powiatów xięstwa
Zmuydzkiego, Wiłkomicrskiego, Oszmian-
skiego, Lidzkiego, Wołkowyskiego, Gro-
dziensldego у innych wszelkich tych woie-
wodstw у powiatów, pod ktoremi dobra,
summy, towary у osoby obżałowanych ży-
dów być okażą się, a którego sobie strona
do tey sprawy użyć zechce, z założeniem
na sprzeeiwnych у nieposłusznych dal-
szych paen prawnych odesłania u nas są-
du prosił у domawiał się. A tak my sąd,
w tey sprawie niewiernych żydów star-
szych у całego gminu kahalu Grodzien- i
skiego, bacząc to: iż obżałowani niewierni
Zelman Izakowicz z Zabludowia, Abram
Jozefowicz z Zoludka, Jakub Biniomowicz
z Swisłocza, Beiel Moyżeszowicz z Lcypun,
Dawid Moyżeszowicz z Piesków, Hirsz Ley-
bowicz z Liebiodki, żydzi starsi obebrani
wszytkich kaliałow malycli у partikular-
nych у wszyscy żydzi w. x. Lit., w kaha-
lach у przykahałkach, do kahalu Grodzień-
skiego należących mieszkaiące, będąc o
rzecz wyż mienioną przed nasz sąd zapo-
zwanymi, za pokilkakrofnym z nakazu na-
szego icneralskim przywoływaniem, iako
sami przed nami do prawa niestawali, tak
у żadney wiadomości o niestaniu swoim
nam sądowi у stronie powodowey nie uczy-
nili; przeto onych iako prawu nieposłusz-
nych, w roku zawitym na upad w rzeczy
wzdaiemy, a zatym według prawa, żałoby
у domawiania się patrona aktorów, zapis
assekuracyiny, hebreiskim у polskim pis-
mem pisany, od obżałowanych, żydów ka-
halu Grodzieńskiego w roku tysiąc siedm-
setnym wtorym miesiąca «January dwu-
nastego dnia dany, iako słuszny utwierdza-
my у przy mocy zachowuiemy, siumny

według tego zapisu у rachunku winną os-
tałey trzykroć sto tysięcy siedmdziesiąt
piec tysięcy pięćset złotych polskich, za
szkody, nakłady prawne w tey sprawie z
okazyi obżałowanych spendowane, sześćset
złotych polskich, a z wpisnym pamiętnym
cum lucris nam sądowi zapłaconym, wszyt-
kiego summą, trzykroć sto tysięcy siedm-
dziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć złotych
polskich, na obżałowanych niewiernych ży-
dach kaliałow у przykahalkow, do kahałn
Grodzieńskiego należących, poczowszy od

Balberzyszkach, przynależnosciach, wsiach,
miasteczkach, z trzeciey strony od Wilna,
Eyszyszkach, Baduniu, przynależnosciach
miasteczkach у wsiach, w powiecie Lidz-
kim, w Lidzie, Ostrynie, od granicy koron-
noy Cliproszczy, Zabłudowiu, Waśilkowie,
Korycinic, w powiecie Wołkowyskim, Woł-
pic, Zelwic, Pieskach, przynałeżnosciach
onych, miasteczkacli, karczmach, wsiach
mieszkających, na domach, kromach, hand-
lach, towarach, summach pieniężnych у
samych osobach, z wolnym domów, kro-
mow, zaiachaniem, towarów na gościńcach,
targach, iarmarkach, komorach у przyko-
morkach zabieraniem, grabieniem у oszaco-
wawszy przedanicm, samych osób do wię-
zienia braniem do finałney satisfakcyi v/
więzieniu trzymaniem, a samych obżałowa-
nych niewiernych wyż mienionych żydów,
za niedość uczynienie zapisowi w oddaniu
summy, na infamią, żydom kaliału Gro-
dzieńskiego wskazuiemy, у dla publiko-
wania tey infamiey.ienerała sądów naszych
pilnującego przydaiemy, a za summę wyż
mienioną od nas sadu wskazaną, dla uczj'-
nienia skuteczney у nieodwłoczney odpra-
wy, do urzędów ziemskich, grodzkich, wo-
iewodztw Brzeskiego, Nowogrodzkiego, xię-
slwa Zinuidzkiego, powiatów Oszmianskie-
go, Lidskiego, Wołkowyskiego, Grodzień-
skiego у innych wszelkich łych woiewodstw
у powiatów, pod ktoremi dobra у osoby
obżałowanych być okażą, się, a którego so-
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bie strona do tey sprawy użyć zechce,
założywszy na urzędy nieposłuszne w nie-
czynieniu ехеішсуі у na stronę sprzeciwną
dalsze paeny prawne, odsyłamy. A gdy
dzień ósmy tegoż miesiąca Augusta anni
praesentis przypadł, tedy ienerał Stanisław
Pilecki, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, niewiernych Zclmana
Izakowicza, Abrama Jozefowicza. Jakuba
Binienowicza, Beiela Moyżeszowicza, Da-
wida Moyżeszowicza, Hirsza Leybowicza,
starszych obebranych у wszytkich żydów w
małych partikularnych kahałach у przyka-
hałkacli mieszkaiących, do kahału Gro-
dzieńskiego należących, w izbie sądowey
et in ibro publico za infamissow obwołał,
ogłosi! у rełacią publikacyi swey a loco
publicationis rediens iudicialiter zeznał.
Która sprawa do xiąg głównych trybu-
nalnych wielkiego xięstwa Litewskiego iest
zapisana.

Изъ книги Глаішаго Литош;. Трибунала М> 359, за
1714 годъ, .т. 370.
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хоругви.

Roku tysiąc siedmset siedmnaste-
go, msca Apryla dwudziestego pierwszego
dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiewodzlw, ziem у
powiatów na rok teraznieyszy wysz pisany
obranemi, gdy z porządku rejestrowego ku
sądzeniu przypadła sprawa imć pana An-
toniego Sawickiego—rotmistrza chorągwi
Węgierskiey, trybunału w. x. Lit. z nie-
л іепіеті żydami, starszemi kahałów Bia-

łorusskich, liiejdanskiego, Wiziinskiego,
Driryskiego, Birżanskiego у całym pospól-
stwem pomienionych kahałów. za pozwem
przez aktora po obżałowanych wyniesio-
nym, mieniąc o to: iż niewierni żydzi,
lekce sobie ważąc prawo potspolite у con-
stytucią seympwą, teraz denovo w Warsza-
wie postanowioną, pogłownego żydowskie-
go za rok teraznieyszy tysiąc siedmsetny
siedmnasty przez tęż constylucyą Warszaw-
ską, na dniu piętnastym Marca na chorą-
giew trybunalską, wypłacać nakazanego,
iako to: z kahału Białoruskiego dziewięciu
tysięcy ośmiuset złotych, z kahału Kioy-
danskiego trzech tysięcy ośmiuset złotych,
z kahału Wizunskiego tysiąca sześciuset,
z kahału Dmyskiego siedmiuset pięciudzie-
siąt, z Birżanskiego kahału tysiąca pięciu-
set złotych; osobliwego zaś poglownego na
i. w. imć pana hetmana w w. x. Lit. na-
leżącego, na tęż chorągiew trybunalski!
fransfimdowanego, z kahałów tychże Bia-
łoruskiego dwuch tysięcy, z Iueydanskiego
ośmiuset pięćdziesiąt złotych, z Wizunskie-
go trzechset pięciudziesiąt złotych, z Druy-
skiego sta pięciudziesiąt, z Birżanskiego
trzechset pięciudziesiąt złotych; przytym
zaległych długów у retent na tych że ka-
hałach, za rotmistrzowslwa imci pana Mi-
chała Sawickiego—horodniczego Wileńskie-
go, na tez chorągiew trybunalską ustąpio-
nych, to iest: z kahału Białoruskiego dzie-
więciuset szesciudziesiąt złotych, z Кіезг-
danskiego sta szesciudziesiąt złotych, z
Wizunskiego sta dwudziestu złotych, do
tych czas na pomieniono chorągiew trybu-
nalską nie wypłacili у wypłacać niechcą,
przez co w peny prawne popadli. Zaczyni
do wypłacenia tych pomienionych sum, za
pogłowiło żydowskie na chorągiew trybu-
nalską należących, z sowitosciami, do wska-
zania iako in causa fisci infamiey, z moc-
ną na wszelkich dobrach onych—szkołach,
dobrach, kromach, handlach, towarach, za-
stawach ехеішсіа у z wolnym na każdym
micyscu samych żydów у towarów wszel-
kich aresztowaniem, szkoły у kramów pie-
czętowaniem; przy tym do nagrodzenia
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szkód, nakładów prawnych w tey sprawię
poniesionych, tym pozwem przed nasz sąd
zapozwał. К a terminie tedy у dniu niniej-
szym, wysz na dacie pisanym, za przy-
wołaniem przez ienerała stron do prawa
od aktora patron za mocą prawną, sobie do
tey sprawy daną, imć pan Chodźko—oboz-
ny Oszmianski, oczewisto stawał, a pozwani
iydzi, iako sami przed nami do prawa nie
stawali, tak żadney nam sądowi у stronie

#swcy powouowey niedali wiadomości; za-
*tym tenże wyż rzeczony aktora patron po-
(laiiogo obżatowanym oczewisto w ręce w
mieście I. k. m. Wilnie, z bożnice wy-
chodzącym, przez ienerała Mikołaia Kliko-
wicza pozwu, zeznaniem onego oczewistym
przed wielmożnym i mc panem pisarzem
ziemskim Wileńskim у koła sądów naszych |
uczynionym, słusznie, prawnie dowiodszy,
pilność troyga wołania, na tym pozwie na-
pisaną, okazawszy у żałobę z niego wyżej7"
detenore wyrażoną przełożywszy, na dowód
samey rzeczy produkował у czytał przed
nami, sądem, protestacyą ratione superius
praemissorum, od aktora na pozwanych
niewiernych żydów do xiąg urzędowych za-
niesioną, у per extractum z tychże xiąg
pod datą w niey inscrowaną wydany; po
ktorey produkowaniu pozwanych niewier-
nych żydów, poniewasz do prawa niesta-
waią, iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w rzeczy wzdania, a za-
tym summy za pogłowne na chorągiew
trybunalską, w. x. Lit. przez konstytucją
Warszawską, świeżo postanowioną, a m ter-
mino ргаеГіхо, to iest, na dniu piętnastym
Marca amii praesentis przez kahały, iako
to: Białoruski dziewięciu tysięcy ośmiuset
złotych, Kieydanski trzech tysięcy ośmiu-
set, Wizunski tysiąca sześciuset, Bruyski
siedmiuset pięciudziesiąt złotych, Birzanski
tysiąca pięciuset, także osoł)liwcgo poglow-
nego na iasnio wielmożnego imc pana het-
mana w w. x. Lit., na też chorągiew try-
bunalską transfundowanego, z tychże ka-
liałow Białoruskiego dwóch tysięcy, Kiey-
danskiego ośmiuset pięciudziesiąt złotych,
'Wizunskiego trzechset pięciudziesiąt zło-

tych, Druyskiego sta pięciudziesiąt, z Bir-
żanslnego trzechset pięciudziesiąt złotych
należącego; przy tym zaległych długów у
retent na tychże kanałach za rotmistrzow-
stwa imc pana Michała Sawickiego—ho-
rodniczego Wileńskiego, na tez chorągiew
trybunalską ustąpionych, to iest: z kahału
Białoruskizgo dziewięciuset szesciudziesiąt
złotych, Kieydanskicgo sta szesciudziesiąt
zlot, z Wizunskiego sta dwudziestu złotych,
do tych czas na pomienioną chorągiew try-
bunalską niewypłaconey, z sowitoscią, tu-
dziesz za szkody, nakłady prawne, w tey
sprawie poniesione, tysiąca złotych, na po-
zwanych niewiernych żydach kahałow wy-
żey wyrażonych у na wszelkich maiętnos-
ciach у dobrach onych: domach, kromach,
handlach, towarach, spławach, arędach,
zastawach, leżących, ruchomych, summach
pieniężnych, gdziekolwiek będących, z
wolnym szkół у kromow pieczętowaniem,
samych osób у towarów na każdym miey-
scu aresztowaniem, a samych niewiernych
żydów starszych kahałow wyżey namienio-
nych у całe pospólstwo, za niewypłacenie
na terminie pogłownego, iako in causa fisci
na infamią żałuiącemu aktorowi wskazania;
у dla publikowania tey infamij ienerała są-
dowego przydania, proklamować nakazania.
A za summę wysz wyrażoną dla uczjiiie-
nia skuteczncy у nieodwłoczney na wszel-
kich pozwanych żydów dobrach ехеішсуеу,
do urzędów ziemskich, lub grodzkich wo-
iewodztwa Trockiego, Bracławskicgo, Ko-
wieńskiego, Orszanskiego powiatów у in-
nych wszelkich tych woiewodzlw у powia-
tów, pod ktoremi dobra у osoby pozwa-
nych żydów okażą się, a którego sobie
strona powodowa z urzędów do tey cxe-
kucyey użyć zechce, z założeniem na
sprzeciwnych dalszych paen prawnych
odesłania u nas sądu prosił у domawiał
się. A tak my, sąd, w tey sprawie imć
pana Antoniego Sawickiego — rotmistrza
trybunału w. x. Lit., bacząc to, iż niewierni
żydzi, starsi kahałow Białoruskiego. Kiey-
danskiego, Wizunskiego, Druyskiego у
Birzanskiego, za pokilkakrotnyin z nakazu
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naszego ieneralskim przywoływaniem, przed
nami do prawa nie stawali у żadney o
niestaniu swym wiadomości nam, sądowi
nieuczynili; przeto onych, iako prawu nie-
posłusznych w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdaiemy; a podług prawa żałoby
у domawiania się aktora patrona summę
na chorągiew trybunalską w. x. Lit. przez
konstytucją Warszawską świeżo postano-
wioną, na kahale Białorusckim dziewięć
tysięcy osmsct złotych, Kieydanskim trzy
tvsiace osinset, Wizunskim tysiąc sześćset,
Druyskim siedmset piędziesiąt złotych,
Birżanskim tysiąc pięćsety także osobliwe
pogłowne na i. w. imc pana hetmana w.
x. Lit. na też chorągiew trybunalską trans-
fundowaną, na tychże kabałach Białorus-
kim dwa tysiące złotych, Kieydanskim
osmset piędziesiąt złotych, Wizunskim trzy-
sta piędziesiąt złotych, Druyskim sto pię-
dziesiąt złotych, Birżanskim trzysta pię-
dziesiąt złotych należące; przytyni zaległe
długi у retenta na tych że kabałach za
rotmistrzowstwa imc pana Michała Sawie-
kiego—•horodniczego Wileńskiego na też
chorągiew trybunalską ustąpione, to iest,
na kahale Białoruskim dziewięćset szest-
dziesiąt złotych, Kieydanskim sto sześćdzie-
siąt złotych, Wizunskim sto dwadzieścia
złotych, z sowitoscią, także za szkody, na-
kłady prawne przez niewypłacenie in ter-
mino, złotych tysiąc, w tey sprawie ponie-
sione, na pozwanych niewiernych żydach
kahałow wyżey wyrażonych у na wszel-
kich maiętnosciach у dobrach onych: do-
mach, kromach, handlach, towarach, spła-
wach, arędacb, zastawach, leżących ru-
chomych summach pieniężnych, gdziekol-
wiek będących, z wolnym szkół у kramów
pieczętowaniem, samych osób у towarów
na każdym mieyscu aresztowaniem, a sa-
mych niewiernych żydów całe pospólstwo,
za niewypłacenie pogłownego, iako in ca-
usa fisci na infamią żałującemu aktorowi
wskazuiemy, у dla publikowania iay infa-
mij ienerala sądowego przydaiemy, pro-
klamować, publikować nakazuieiny. A za
summę wyż wyrażoną dla uczynienia sku-

teczney a nieodwłoczney na wszelkich po-
zwanych żydów dobrach ехекисуі do ur-
zędów ziemskich lub grodzkich woiewodztwa
Trockiego, Bracławskiego, Kowieńskiego,
Orszanskiego powiatów у innych wszelkich,
pod ktoremi dobra у osoby pozwanych ży-
dów okażą się, a których sobie strona po-
wodowa do tey ехекисуі z urzędów użyć
zechce, założyAvszy na sprzeciwnych dalsza
pony prawne odsyłamy. A gdy dzień dwu-
dziesty czwarty msca Apryla przypadł, te-
dy ienerał Stanisław łan Pilecki—niewier-
nych żydów starszych у całe pospólstwo
kahałow Białoruskich, Kieydanskiego, Wi-
zunskiego, Druyskiego, Birżanskiego za
infamisow w izbie sąclowey et in foro pu-
blico proklamował у relacyą publikacyi
swey a loco publikationis rediens judici-
aliter zeznał. Która sprawa do xiąg głow-
nycłi trybunałnych iest zapisana.

Пзъ книги Глпвнаго Литовец. Трибунала Л» 3G9, за
1717 г., л. 571—Г)72.

—1718 г. Ііоня 11.

Трибунальный денретъ, присуждающий обще-
ство Виленсной еврейской синагоги къ кн-
фаміи и уплат Антону Нолецноиу долгу,

процентовъ и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego ośmnastego,
miesiąca Junij iedynastego dnia.

Przed nami sędziami giównemi na try-
bunał w wielkim xięstwie Lit-m, z woie-
wodztw, ziem у powiatów, na rok teraz-
nieyszy tysia.c siedmsetny ośmnasty obra-
nymi, gdy z porządku regestrowego ku
sądzeniu przypadła spraAva imć pana An-
toniego Koleckiego—starosty Bohryniow-
skiego, z niewiernymi żydami izakiem Nawa-
chowiczem, j\Ioyzeszem Uriaszcwiczem, Moy-
żeszem Jachilowiczem, Abrahamem Ilir-
szewiczem—starszymi na tenczas żydami у
z całą synagogą, gminem kanału Wileń-
skiego, za pozwem od aktorów wyniesio-
nym, mieniąc o to, iż co antecessorowie ob-
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żałowanych niewiernych żydów wzięłi у po-
życzyli u zeszłego w Bogu, im. pana Sa-
muela Wencławskiego—woyskiego Upit-
skiego, rodzica iey mości paniey Koleckiej,
małżonki żałuiącego aktora, na list swóy
obłigacynny zapis gotowey renkodayncy a
nie kontraktowey summy, to iest, cztery
tysięcy złotych polskich, monety talarowej,
rachuiąc talar po złotych sześciu у groszy
pientnaśćie у temu zapisowi za dość nie
uczynili, o co dekret w trybunale w-m x-ie
Litt-m iest otrzymany у dotąd małżące ża-
łuiącego aktora, obżałowani niewierni żydzi
sukcessorowie oddać nie chcą у nie od-
daią; takosz drugiemu nie dość czyniąc za-
pisowi obhgacynemu, od całego tegoż ka-
hału Wileńskiego danemu, zeszley ieymości
pani Jochaimie Oziembłowskicy—marsz al-
ko wey MozjTskicy, matce żałuiącego ak-
tora, summy winnej'- trzech tysięcy złotych
polskich, legowaney przez zeszłą rodziciel-
kę, na kościół Niestanowiczowski, w woie-
л pdstwie Mińskim leżący, nie płacili у nic
oddali у trzeciemu takosz od niewiernych
żydów kahału Wileńskiego, antecesorów
obżałowanych na złotych siedmset wieleb-
nym ichmościom xięży Franciszkanom Nie-
stanowiczowskim, a teraz w kollacyi żału-
iąeemu aktorowi przynależący danemu, co
szerszy wszystka rzecz w tych zapisach wy-
rażono iest. Zaczyni do uczynienia pomie-
nionym zapisom obligacinym obżałowa-
nych niewiernych żydów do'oddania у za-
płacenia wyż wyrażonych sum, z prowizią
od niey należącą, do wskazania troiakich
za sąd у szkody nakładów prawnych, do
utwierdzenia zaszłych dekretów trybunału
datami u nich wyrażonemi, у całego pro-
cederu prawnego w tey sprawie zaszłego,
do wskazania na wszelkich obżałowanych
.niewiernych żydów, dobrach, handlach, to-
warach, kamienicach, kromach, domach, z
wolnym aresztowaniem, zabieraniem na
każdym micyscu, na gościńcach, przyko-
morkach, ciach; samych łapaniem, do wien-
zienia braniem у potym w wieńzieniu trzy-
maniem, aż póki we wszylkim satislaccia
•tym zapisom stanic się., żałuiący dclalor

obżałowanym niewiernym żydom intenlo-
wał akcio. Do której sprawy na terminie
у dniu ninieyszym, wyż na dacie specifi-
kowanym, za przywołaniem z nakazu na-
szego, przez ienerała stron do prawa, od
żałuiącego aktora patron icgomośći za mo-
co prawno sobie do tey sprawy daną, imć
pan Jan Józef Hryniewiecki Fiederowiez,
oczewisto ku rosprawie prawney stawał, a
pozwani niewierni żydzi iako sami za po-
kilkakrotnym, z nakazu naszego, ieneral-
skini przywoływaniem, przed nami do pra-
wa nie stawali, tak ani żadnej wiadomości
o niestaniu swoim, nam sądowi у stronie
powodowey nie uczynili; zatym tenże wyż
rzeczony aktora patron, podanego obżało-
wanym żydom oczewisto w rence ze szko-
ły tu w Wilnie wychodzącjm, przez iene-
rała ichmośći Matheusza Alexandra Albi-
nowicza pozwu, zeznaniem onego oczewis-
tym pi-zed wielmożnym ichmością panem
pisarzem ziemskim Wileńskim,, j koła są-
dów naszjch uczynionjm szłusznie praw-
nie dowiodszy j pilność troyga wołania na
tym pozwie napisano okazawszj, żałobę
onego o rzecz wyż wjrażono przełożywszy,
na dowód samej rzeczy produkował у czy-
tał przed nami sądem, listy dobrowolne,
obligaciynne zapisy dwa: ieden od niewier-
nych żydów antecesorów obżałowanych w
Bogu zeszłemu iegomośći panu Samuelowi
Wecławskiemu, woyskiemu Upitskiemu,
rodzicowi małżąki żałuiącego aktora, na
cztyry tysia.ee złotych polskich, monety ta-
larowey, talar rachuiąc po złotych sześciu
у groszy piętnaście; drugi także od niewier-
nych żydów antecesorów obżałowanych,
zeszłey ieymości pani Johannie Oziembłow-
skiey, marszałkowey Mozyrskiey, matce ża-
łuiącego aktora, to iest/ na sumę winno
trzy tysiące złotych polskich, legowaney
przez zeszło rodzicielkę, na kościół Niesta-
nowiczowski w woiewodstwie Mińskim le-
żący, w roku ieszcze tysiąc sześćset dzie-
wiendziesiąt siódmym у trzeci od tych że
niewiernych żydów, starszych synagogi Wi-
leńskiej, w roku tysiąc siedmselnym, na
złotych siedmset polskich, wielebnym xię-
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żom Franciszkanom Niestanowiczowskim,
a teraz yigore kollacyi żałniącemu aktoro-
wi do pozyskania przynależacey, datami w
nich wyrażonemi dane, których wadia у
obowiązki strictissime przeczytawszy, a nie-
dośćuczA/nienie onym dowiądszy, także de-
kreta eo nomine zaszłe produkowawszy,
wzdania pozwanych niewiernych żydów,
iako prawu nieposłusznych, w roku zawi-
tym na upad w rzeczy. A zatym wyż pro-
dukowanych listów dobrowolnych, obliga-
ciynych zapisów, datami w nich specifi-
kowanemi od antecessorów obżałowanych
żydów danych, do dochodzenia, żałuiącenm
delatorowi należących, AYO wszystkicli punk-
tach у paragrafach, z zaszłym procederem
prawnym utwierdzenia у przy nienarusz-
ney mocy у walorze iimolabiliter zacho-
wania, summy na wyż wyrażonych obliga- i

cinnych zapisacli winney id que: na ied-
113111 czlyry tysiące złotych polskich; na
drugim, trzech tysięcy złotych polskich; na
trzecim siedmset złotych od wyż wyrażo-
nych żydów z troiakiemi zarękami у prowizią
annuatim należącey, z szkodami, nakładami
prawnemi, recenter w tey sprawie łożonemi,
in uniyersum zniossz3r cztyrdziestu siedmiu
tysięcy sta trzydziestu złotych polskich na
obżałowanych niewiernych żydach у na j
wszelkich maientnościach у dobrach, hand- '
lach, towarach, kamienicach, kromach, do-
mach, leżących ruchomych suminach pie-
niężnych, gdzie зг u kogokolwiek będących,
z wolnym onycii aresztowaniem, samych
osób łapaniem, dóbr wszelkich zabieraniem
na każdym mieyscu, na gościńcach przy
komorach, cłach, a samych obżałowanych
niewiernych żydów, za nieuczynienie zapi-
som dość, iako w stopniu antecesorów
onych będących, na infamią żałuiącemu
dellatorowi wskazania, ad publicandum tey
eondemnaty ienerała sądowego przydania,
Avywołać у publikować nakazania, a za
wskaż summy wyż mienioney dla uczynie-
nia na dobrach obżałowanyh niewiernych
żydów skuteczney prawncy exekucij, iakoż
dla zaaresztowania sum, towarów у złapa-
nia samych osób, nie oglądaiąc się na żad-

ne ni od kogo bronienia, ceduły/ gleyta,
reskripta, pozwy, ad cassandum dekretów
wyniesione litis pendentie у inne quoqun-
_qve titulo obrony, do iasnie wiel. wie],
ichni panów woiewodów, starostów,, cho-
rążych, pułkowników rotmistrzów do
urzędników ziemskich lub grodzkich, Wi-
leńskiego. Trockiego, Mscisławskiego, Wi-
tebskiego, Połockiego woiewodztw; Osz-
mianskiego, Orszańskiego, Reczyckiego po-
wiatów у innych wszelkich tych woiewodztw
у powiatów, pod któremi, dobra, handle,
towary obżał-ch niewiernych żydów, znay-
dować się będą у same osoby poścignio-
ne у złapane bydź mogły, oraz którego so-
bie pars actorea ad executionem użyć zechce
z założeniem contra 11011 exequentes ofici-
ales paen prawnych odesłania u nas sądu
prosił у domawiał się. A tak my sąd w
tey sprawie iegomośći pana Antoniego
Koleckiego—starosty Bahrymowskiego, z
niewiernymi żydami Jzakiem j\Tawachowi-
czem, Moyżeszcm Uriaszewiczem, Moyże-
szem Iahiłowiczem, Abralmmcm Hirszewi-
czem—starszymi żydami у z całą synagogo,
gminem kahału Wileńskiego, bacząc to, iż
obżał-ni żydzi, będąc przed nasz sąd, o
rzecz wyż wyrażono zapozwani, za pokilka-
krotnym z nakazu naszego ieneralskim
przywoływaniem, iako sami do prawa przed
nami nie stawali, tak у żadney wiadomości
o niestaniu sAroim, nam sądowi у stronic
powodowcy nie uczynili, przeto obżał. nie-
wiernych żydów, iako prawu nie posłusz-
nych, w roku zawitym na upad w rzeczy
wzdaiemy, a zatym według prawa żałoby
у domawiania się partis aktoreac patrona,
trzy listy dobrowolne obligacinne zapisy,
od antecesorów obżał-ch niewiernych żydów
starszych kahału Wileńskiego: idque ieden
na sumę cztery tysiące złotych, w Bogu
zeszłemu imć panu Samuelowi Wencław-
skiemu—woyskicmu Upitskicmu, rodzico-
wi malżąki żałuiącego delatora; drugi, na
sumę trzy tysiące złotych, zeszley ieymości
pani lohannie Óziemblowskiey—niarszałko-
д еу ]\[ozyrskioy, w roku tysia,c sześćset dzie-
Aviędziesi;it siódmym, matce żałującego aktora;
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a trzeci, na siedmset złotych, w roku tysiąc
siedmsetnym, datowane, w Bogu wieleb-
nym ichmościom xięży Franciszkanom Nie-
stanowiczowskim dany, a teraz kollacij, ża-
łuiącym dełatorom przynależący, także de-
kret na tych że żydów Wileńskich in an-
tecessum z aktoratu zeszłego imc pana Wę-
cławskiego у całym procederem prawa
zeszłey у uroszczoney, iako słuszne у praw-
ne we wszystkich punktach у paragra-
phach utwierdzamy у przy nienaruszney
mocy у walorze inyiolabiter zachowuiemy,
sumę na wyż wyrażonych trzech zapisach
obligacinnycli winną у nieoddaną in uniyer-
sum zniosszy z zarękami у prowizią, od
nich annuatim należącą, z szkodami, na-
kładami prawnemi w tey sprawie errogo-
wanemi, z wpisnym у pamiętnym, una cum
lukris nam persolutis, cztyrdzieście siedm
tysięcy sto cztyrdzieście złotych pol-
skich, na obżałowanych niewiernych
żydach starszych całey synagogi kahału
Wileńskiego у na wszelkich dobrach onyeh,
leżących, ruchomych summach pieniężnych,
handlach, towarach, kamienicach, domach,
kromach. z wolnym onych aresztowaniem;
samych osób łapaniem, dóbr wszelkich
zabieraniem, na każdym mieyscu, na go-
ścińcach portowych у londowych, na ciach,
komorach у przykomorkach; a samych
obżałowanych niewiernych żydów, za nie-
dośćuczynienic zapisom, iako będących w
stopniu antecesorów, podług rekwizycij
aktora, przez patrona wznoszone}', iudiciali-
ter in lucris zapisaney na infamią żałuią-
cym delatorom wskazuiemy, ad publican-
dum tcy infamij ienerała sądowego przy-
daiemy, wywołać у publikować nakazu-
iemy; a za wskaż summy wyż wyrażo-
ney dla uczynienia na dobrach obżałowa-
nych żydów skuteczney prawney cxekucij,
iako też dla zaaresztowania sum, towarów,
у złapania samych osób, meoglądaiąc się
na żadne ni od kogo bronienia, ceduły,
glcyta. rescripta, pozwy, ad cassandnm
wyniesiono, lilis pendentic у inne quqqun-
qve titulo obrony do iasnio wiełm. wielm,
ichmćśiów ])anów woiewodów, starostów,

choronżych_, pułkowników, rotmistrzów, do
urzędów ziemskich lub-grodzkich Wileń-
skiego, Trockiego, Mścisławskiego. Witeb-
skiego, Połockiego woiewodztw, Ószmian-
skiego, Orszanskiego, Bzeczyckiego powiatów
у innych wszelkich tych woiewodztw у po-
wiatów, pod któremi maiętnośći у dobra у
osoby obżałowanych bydźsię okażą у którego
sobie pars aktorea ad exzekutionem użyć
zechce, założywszy kontra non exequentes
oficiales paenas legum odsyłamy. A gdy
termin proklamatii anni curentis przypadł,
tedy ienerał sądów naszych assistuiący
Stanisław łan Pilecki, dość czyniąc prawu
pospolitemu у dekretowi naszemu, niewier-
nych żydów Izaka INawchowicza, Moyżesza
Uriaszewicza, Moyżesza Iachiłowicza, Ab-
rahama Hirszewicza—starszych na ten czas
żydów у cały gmin kahału Wileńskiego,
za infamissów w izbie sądowey et in loro
piiblico obwołał, publikował у relacią pu-
blikacij swey a loco publicationis rediens
iudicialiter zeznał. Która sprawa do xiąg
głównych trybunału w. x. Lit. iest zapi-
saną,

Пзъ актовой кішпі Вііленскаго гродскаго суда, KU.
Ха 375, за 1718 г. лист. СОЗ.

Я 209.-1719 г. Мая 6.
Трибунальний декретъ, присуждающій Брест-
скихъ евреевъ Вульфа Евловича и сына его
Израиля къ инфаміи^^^сі̂ рхнАОДЗНи,^ Уп-

лат шести тысячъ двухъ сотъ золот.
польск. за ограбленіе гроба умершей По-
ц евой, погребенной въ ионастыр Брест-

скихъ бернардиновъ.

Roku tysiąc siedmsetnego dziewiętna-
stego, msca Maia szóstego dnia.

Przed nami sędziami" głównemi na try-
bunał w w. x. Litt. z woiewodztw, ziem
у powiatów na rok teraznieyszy superius
specifikowany obranemi, gdy z porządku
regestrowego ku sądzeniu przypadła sprawa
w Bogu wielebnego imc. xiędza Joachima

Г)2
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Rodeckiego—gwardyaną yjpałego konwentu
wielebnych oycow Bernardynów Brzeskich
zakonu s. Franciszka ordinis minoris, z
niewiernemi Wulfem Iewłowiczem у synem,
onego Izraelem Wuifowiczem у innemLiy-
dami arendarzami, obywatelami miasta i. k.
m. Brześcia, nominatim obżał. wiadomemi
у znaiomemi, za pozwem przez nas sąd
Aryniesionym mieniąc o to: iż obżał. nie-
wierni żydz^ zdraycy у przeciwnicy wierze,
narodowi у kościołowi katolickiemu Rzym-
skiemu, wyłamuiąc się "z wierzehnosci
plraw Boskich, duchownych у świeckie!),
lecz tym bardziey oną contemnendo, wied-
ząc dobrze, że i. w. im pani Pod ej owa—
podskarbina na ten czas w. x. Lit., z tego
świata zeszła, w klasztorze żałuiących ichni
xięży Bernardynów Brzeskich, z wielką
apparencyą, znacznym kosztem senator-
skim pochowana była, w roku tysiąc siedm-
setnym siedmnastym, msca Maja ze dnia
pierwszego na dzień wtoiy, w nocy, pod
kościół żał. delatorow Bernardyński do
sklepów podkopawszy się, a znalazszy tru-
ną pomienioiiey ieymosci wnontrz у do
koła materyą złotogłową z galonami у ćwie-
kami srebnemi, pozłocistemi bogato obitą
у wielkim sumptem ozdobioną, przytym
nie mało rożnego srebra kościelnego, na
osobliwym regestrze specificowanego, zło-
dzieyskim sposobem truną obdarszy у ciało
zjmey wyrzuciwszy, to wszylko pozabie-
rali, też truną połupali, popsowali, ćwieczki
srebne powyimowawszy pozlewali, a z ma-
teryi z galonami, co truna była obita, sznu-
rówki, spódnicy porobili, iako się eviden-
ter w roku tysiąc siedmsetnym osmnastym
licem pokazało, że córki obżałowanych zło-
czyńców z tey materyi złotogłowowey w
sznurowkacłi z galonami, znacznie znakami
od ćwieków chodzili, a potym za postrze-
żeniem oną pochowali у utaili, do tego
złotnik, co te ćwieki zlewa), pozwawszy
publice zeznał, że byli własne od tey tru-
ny; o co lubo w szkole synagogi onych
było wielkie wołanie у mus od starszych
do wrócenia tey kradzieży, iednak obżalo-
wani rozkazu onych, a ni kary i. w. imc

pana Hetmana w w. x. Lit., bynammey się
nieobawiaiąc, nieoddali у powrócić nie de-
klaruią,, ieszcze zufalę przegrażaią się, w
czym wszytkim szkody plus minus kładąc
na trzy tysiące uczynili, za czym do wró-
cenia tego, sowitosci podług regestru przy
statuicyi coinparycyi wszytkich pozwanych
żydów, do pokarania paenami excessowemi
na garle przez mistrza ścięciem, do resti-
tucyi szkód у expens na prawo erogowa-
nych, do uznania tego wszytkiego, co czasu
prawa przez controwersyą fusius deduce-
tur, prawem czyniąc zapozwali. Na terminie
ninieyszym, superius wyrażonym, za przy-
wołaniem z nakazu naszego ieneralskim.
stron do prawa, od aktorów patron imc pan
łan Turczynowicz personaliter stawał, a po-
zwani żydzi niestawali у żadney wiadomości
o niestaniu swoim nam sądowi у stronie
powodowey nieczynili; za tym ten że akto-
rów patron podanego obżał. żydom ocze-
wisto w ręce ze szkoły Brzeskiey wycho-
dzącym przez ienerala i. k. m. pozwu, ze-
znaniem onego oczewistym przed wielmoż
imc panem pisarzem ziemskim Wileńskim
у koła sądów naszych, z pilnością troyga
wołania uczynionym, legitime dowiodszy,
produkuiąc czytał protestacyą o odłupanie
sklepu pod kościołem Bernadynskim, w
Brześciu będącego, o wyrzucenie ciał
umarłych, o zdarcie у Szczepanie truny, w
grobie będącey, o pokradzenie srebra у
materyi złotogłowowey у uczynienie szkody
na trzy tysiące złotych, do nalcżytego.air-
zendu doniesioną у per extractum wydaną,
przytym regestr pokradzionego srebra koś-
cielnego у koło truny będącego; po którym
produkowaniu wzdania pozwanych nie-
wiernych żydów na upad w samey rzeczy,
a zatym podług }>rawa za pokradzioną
srebro kościelne у inne koło truny będące
ozdoby, materye złologlowową, oney zdarcie
у popsowanie, szkody na złotych trzy ty-
siące wynoszącey, sowito sześciu tysięcy
zlot. polśk., za szkody, nakłady prawne
dwuchset złotych polskich na pozwanych
żydach Brzeskich, złoczyńcach, na wszel-
kich dobrach, maiętnosci onych, leżących,
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ruchomych, sumach pienienżnych, kromach,
zastawach, arendach, depozytach, gdziekol-
wiek będących, z wolnym onych ubiąue
locorum" aresztowaniem, a samych obżał.
niewiernych żydów za popełnione złodziey-
stwo, na infamią, na łapanie }r na garło
żałuiącemu wskazania ad publicandum ge-
nerała sądowego przydania, proklamować
nakazania, a za wskaż summy dla uczynie-
nia prawney у nieodwłoczney super omni-
bus jurę yictorum bonis ехекисуі у dla
poscignienia samych eriminalistów do urzę-
dów ziemskich, lub grodzkich, woiewod-
stwa Brzeskiego у innych wszelkich tych
woiewodstw у powiatów, pod które mi dobra
1 osoby pozwanych złoczyńców byc się
okażą, a którego sobie actores z urzędu
ad eum executionem uż}'c zechcą; z zało-
żeniem in contrayenienles dalszych pcn
prawnych odesłania instabat. A tak my
sąd w... sprawie AV Bogu wielebnego ime.
xiędza lotfchima lądeckiego.— gwardiana
у całego konwentu wielebnych oycow Ber-
nardynów zakonu świętego Franciszka or-
tlinis minoris konwentu Brzeskiego, z nie-
wiernemi Wulfem Iewłowiczem у synem
onego Izraelem Wulfowiczem 3rinnemi ży-
dami Brzeskiemi, nominatem obżałowanym
wiadomemi у znaiomemi, bacząc to, iż ob-
żalowani, będąc o rzecz wyż wyrażoną
przed iias sąd adcitowani, za pokilkakrot-
nym z nakazu naszego ieneralskim przy-
woływaniem iako sami' przed nami do ros-
prawy niestawali, tak у żadncy wiadomości
o niestaniu swoim nam sądowi у stronie
powodowey nieczynili; przeto onych iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdaiemy, a zatym podług
żałoby у rekwizycyi aktorów patrona, za
pokradzenie srebra, kościelnego у inne koło

"truny będące ozdoby,- materio złotogłowowe,
zdarcie, у popsowanią truny, uczynienie
szkód na'złotych trzy tysiące, sowito szesc
tysięcy zlot}Tch polskich, za szkody у na-
kłady prawne dwieście złotych polskich, a
2 wpisnym, pamiętnym, cum lucris nam są-
dovyi zapłaconym, wszytkiego summa sześć
tysięcy dwieście dziesięć złotych polskich

na pozwanych niewiernych żydach Brzes-
kich, na wszelkich maiętnosciach у dobrach
onych leżących, ruchomych, sumach pie-
niężnych, zastawnych, arendach, domach,
placach, kromach, handlach, towarach, de-
pozytach, gdziekolwiek będących, z wolnym
onych wszędy aresztowaniem, a samych
obżał. żydów złoczyńców, za popełnione zło-
dziejstwo у kryminąłnajnfamią, nałapanie
у na garło żahiiącym aktorom wskazuiemy,
ad publicandum inłamiy ienerala sądowego
przydaiemy, wywołać proklamować nakazu-
iemy, za wskaż summy dla uczynienia praw-
ney у nieodwłoczney super omnibus obża-
łowanych bonis ехекисуі у dla poscignienia
samych kriminalistow do urzędów ziem-
skich lub grodziach woiewodstwa Brzes-
kiego у innych wszelkich tych woiewodztw
у powiatów, pod ktoremi maiętnosci у dob-
ra pozwanych у sarnę osoby być się oka-
żą, a którego sobie.strona powodowa z
urzędów ad_ eum executionem użyć zechce,
założywszy in contravenientes dalsze pacny
prawne odsyłamy. A gdy dzień piętnasty
miesiąca Maja anni praesentis przypadł,
tedy ienerał sądów naszych pilnuiący Sta-
nisław Pilecki, dość czyniąc prawu pospo-
litemu зг dekretowi naszemu, niewiernych
Wulfa Jewłowicza у syna onego Izraela
Wulfowicza za infamissow w izbie sądowey
et in foro publico obwołał proklamował у
relacyą publikacyi swey a loco publicatio-
nis rediens iudicialiter zeznał, która spra-
wa do xiąg głównych trybunalnych iest

zapisana.
Пзъ пиит Глави. Лит. Трибун. Л» 378, за 1710 годъ,

л. -117.

fo 210.—1720 г. Января 80.
Трибунальный декретъ, присуждающій евреевъ
Оршанскаго кагала' къ инфаміи, возврату на-
сильно захваченныхъ плацовъ, лавокъ и аи-
баровъ" въ город Орш и уплат городу

арендной платы и судебныхъ издержекъ.
Roku tysiąc siedmsetnego chyudziestcgo,

msca Januarij trzydziestego dnia.
Przed nami sędziami głównemi na try-

bunał w w-m x-ie Litt-ni z woiewoilztw,
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ziem у powiatów na rok immediate przeszły
tysiąc siedmsetny dziewiętnasty obranemi,
gdy z porządku regestrowego ku sądzeniu
przypadła sprawa imó pana Stanisława
Piszczały — podstolego у woyta Orszan-
skiego, tak w krzywdzie imc. iako у
w krzĵ wdzie mieszczan miasta Orszy,
z niewiernemy Litmanem, Zelmanem No-
chimenL Hirszowiczem, Chaimem Leyzero-
wiczem, Nochimem Oranowiczem—starsze-
mi у wszytkiemi żydami całego kałmłu
Orszanskiego у pomocnikami onych w spol-
ney radzie у namowie z sobą będącemi,
za zakazem przed nasz sąd wyniesionym,
mieniąc o to, iż co mieszczanie Orszanscy
maiąc od wielu naiaśnieyszych królów ichmć
przywiłeie mieskie sobie dane na to, aże-
by żydzi orszanscy nad sześć placów у
kromkę iedną w mieście Orszy nieuzurpo-
wali, niewierni żydzi Orszanscy mimo
takowe przywileie, czyniąc ku niemałey
zgubie у ruinie mieszczanom у całemu
miastu Orszy, które opanowawszy się pla-
ców kilkudziesiąt, takoż у krom. szpich-
łerzów niemało riolenter pozabierawszy, z
onych fruktifikuiąc, z handlów, pożytków
żadnych podatków у hyberny, które Ъу od
onych należeć mieli od lat kilkadziesiąt aż
do daty terazniej^szey niewypłacili, tylko na
mieszczan wszytkie ciężary wrzucali, którzy,
lubo żadnych handlów у pożytków niema-
iąc, wypłacać musieli, przez co na trzy-
dzieście tysięcy złotych szkody ponosić
muszą; a niedość na tym, ciż sami niewier-
ni Zelman у Litman—żydzi Orszanscy, z
kabaku у młynu Orszanskiego, nie podług
dawnych zw.yczaiów у kontraktów, lecz za
podstępnym kontraktem od imć pana Lar-
skiego—sędziego ziemskiego Orszanskiego,
niepokazuiąc dawmeyszych kontraktów у
iako zwyczaiem niewiadomego wziętym,
przez lat sześć co rok po tynfów cztyry ty-
siące arędy niedopłacali, przez co na tyn-
i'ó\y dwadzieście cztyry tysiące szkody uczy-
nili, o czym dostateczniey w kwitacyinym
у assekuracyinym od imć pana Laickiego
—sędziego ziemskiego Orszanskiego da-
nym zapisie, względem do onychże załuią-

cemu delatorowi vigore przywileiir naias-
nieyszego króla imci danego, do upomnie-
nia się pensji ' woytowskiey zachowaney
salvy dostateczniey wyrażone, iest, przez co
żałuiącemu delatorowi, iako woytowi Or-
szansldemu, w pensyi onego co .rocznie na
osobę woytowską po tysiącu tynfów nale-
żącey, na sześć tysięcy tynfów szkody uczy-
niwszy, to wszytko na swóy pożytek obrócili,
a potym unikaiąc takowych akcyi у pod-
stępków swych, godząc na dalszą zgubę
mieszczan у całego miasta Orszy, a chcąc
całe miasto przez swóy umysł у innych
potencyą opanować, nic podaiąc żadnych
pozwów, ani zakazów, dekretów dwa—ie-
den na comissyi Grodzienskiey, w roku
przeszłym tysiąc siedmsetnym dziewięt-
nastym, msca Oktobra, czwartego dnia
extra forum, drugi w trybunale w. x. L. w
roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym
dwudziestym msca Januaryi trzeciego dnia
na mieszczan Orszanskich, z niemałemi
wskazami summy in contumaciam pootrzy-
mywawszy, niesłusznie onych ехиіас, oso-
by у dobra chcąc ехекисіаті agrawować,
do szkód niemałych przywodzą у przywo-
dzić usiłuią, a niedość na tym, w roku te-
raznieyszym tysiąc siedmsetnym dwudzie-
stym, msca Januarii dwudziestego dnia,
ciż obżałowani niewierni żydzi, nic respek-
tu je na sądy główne trybunału w. x. Lit.,
popelniaiąc iawny zbytek у exces, roku,
msca у dnia wyżey namienionego, prze-
iowszy na dobrowohiey drodze mieszczani-
na Orszanskiego na imię Jana Barana z
Borysowa, gościńcem tak do iMinska do
trybunału głównego w. x. Lit., iako у do
żałuiącego delatora, iako woyta Orszanskie-
go, z sprawami, dokumentami у przywile-
iami, takoż z gotowemi pieniędzmi złotych
irzemaset od sławetnego Piotra Paszen-
skiego—burmistrza Orszanskiego ordyno-
wanego, nic sobie niewinnego, zbili, zmor-
dowali, okrwawili. sprawy zaś wszytkie_przy
onym będące iedne poszarpali, drugie u
siebie у do łych czas z pieniędzmi trzy-
maiąc, oddać у wrócić niechcą, dalsze od-
powiedzi у pochwałki tak na żalniiiccgo de-
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latora, iako у mieszczan Orszanskicli uczy-
nili у czynić nie przestań}. Zatym do ap-
probaty praw, przywileiow tak żałuiącemu
na woytowstwo Orszanskie, iako у miastu
Orszanskiemu służących, oraz у dekretów
na cadencyi Nowogrodzkiej, w roku prze-
szłym tysiąc siedmsetnym ośmnastym z
aktoratu załuiącego delatora na obżałowa-
nych niewiernych Zelmana у Litmana—
żydów Orszanskicli, otrzymanych, wespół z
wlewkowym od imć pana Larskiego—sę-
dziego ziemskiego Orszanskiego, takoż ob-
ligacyinemi у assekuracyinemi zapisami у
całego procederu prawnego z aktoratu ża-
łuiącego delatora uroszczonego, e contra
do skassowania wszelkich praw, zapisów,
przytym у dekretów na comissyi Grodzien-
skiey у w trybunale głównym w. x. Lit.
na mieszczan Orszanskicli in contumaciam
otrzymanych, z listami obwieszczymi, po-
iezdżymi у całego procederu, do miesz-
czan Orszanskicli niesłusznie uroszczonego,
do uwolnienia się od niesłusznych płacenia
podatków, dla wrócenia za obżałowanych
niewiernych żydów wypłaconych hybern,
kontrybucji у podatków, złotych trzydzieśćie
tysięcy, do oddania у zapłacenia dwudzie-
stu czterech tysięcy tynibw względem nie-
doplaconey przez lat sześć z kabaku у mły-
liu Orszanskiego, do przysądzenia ante om-
nia w reindukeya. placów, krom у szpich-
lerzów, z których przez niewiernych ży-
dów uczyniona iest expul_sia, do wskazania
paen talionis z prawa zsciągaiących się, do
wrócenia spraw у przywileiow,* oraz у pie-
niędzy rozbójniczym sposobem u Jana Ba-
rana odebranych, z nawiązką, do nagro-
dzenia szkód, nakładów ргад пусіі z okazyi
obżałowanyeh osób spęndowanych у о to
wszytko, iako czasu prawa szerzej przez
controwersią dowiedziono będzie, zacho-
wawszj salvum ius do melioracji tey ża-
łoby у wyniesienie innej, iesli by tego
potrzeba bjla, aktores obżałowanych przed
nasz sad intentowali akcyą. Na terminie
tedy ninieyszym, wyż na dacie specifiko-
wanym, za przywołaniem z nakazu naszego
przez icnorala stron do prawa od aktora

patron im. za mocą prawną, sobie do tey
sprawy daną imć pan Thomasz Gonsowski
—mieczny Smoleński, oczewisto ku roz-
prawie prawnej stawał, a obżałowani nie-
wierni żydzi miasta Orszanskiego, iako sa7

mi do prawa niestawali, tak у żadnej wia-
domości o niestaniu swym nam sądowi у
stronie powodowej nieuczynili; zatym ten-
że wjżej rzeczony patron podanego ocze-
wisto w ręce tu w mieście i. k. m. Miń-
sku wychodzącym z szkoły żydowskiej w
Mińsku będącym pozwanym _żydom Or-
szanskim, przez ienerała Andrzeia Jana Ka-
rabanowicza zakazu, zeznaniem onego ocze-
wistym przed wielmożnym imć panem pi-
sarzem ziemskim Mińskim у koła sądów
naszych uczynionym, słusznie prawnie do-
wiodszy, . oraz żałobę vprjncypała swoiego
reasumowawszj, in ulteriori iuris progre-
su, na dowód samey rzeczy produkował у
czytał przed nami przywileia od naiasniey-
szych królów ichmcw, tak żałuiącemu na
woytowstwo Orszanskie, iako i miastu Or-
szy służące, tudziesz listy assekuracyiny,
kwitacyiny, oraz у wlewkowe zapisy od
imć pana, Larskiego—sędziego ziemskiego
Orszanskiego, żałuiącemu, pod datami w
nich inserowanemi dane, a żałuiącemu słu-
żące, demum dekreta trjbunalne na ca-
dency Nowogrodzkiey, w roku przeszłym
tysiąc siedmsetnym ośmnastym msca у dnia
w nich wyrażonych, z aktoratu załuiącego
na obżałowanych niewiernych Zelmana у
Litmana—żjdów Orszanskicli otrzymane. Na
koniec protestacją do xiąg urzędowych in
tempore ratione superius pracmissorum za-
niesioną у per extraktum z tychże xiąg
iuryzdyce wydaną, wespół z relacyą iene-
ralską zbicia Jana Barana—mieszczanina
Orszanskiego, przez obżałowanych na dro-
dze dobrowolncy do trybunału głównego
w. x. Lit. iadącego, oliciose sprawiona., po
których produkowaniu wzdania obżałowa-
nych niewiernych żydów Orszanskicli, iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy. A zatym według prawa у
żałoby aktora pozewney wszelkich praw,
zapisów у dokumentów obżałowanych słu-
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żąncych, niemniey dekretów dwóch: . ied-
nego - na komissyi Grodzienskiey, л roku
przeszłym 'tysiąc siedmsetnym dziewiętna-
stym msca Oktobra czwartego dnia, a dru-
giego w trybunale w. x. Lt-o w roku te-
raznieyszym tysiąc siedmsetnym dwudzie-
stym, msca January trzeciego dnia, przez
obżałowanych żydÓAY na mieszczan Orszan-
skich, z niemałemi wskazami nulliter et
illfigitime in contumaciam otrzymanych, z
Jistami obwieszczym, poiezdżym у całym
procederem niesłusznie uroszczonym nulli-
tate skassowania у annihilowania, e contra
wyż produkowanych praw, przywileiów od
naiasnieyszych królów ichm nadanych, tak
żaluiącemu" imć. iako у miastu Orszy słu-
żących, niemniey listów dobrowolnych as-
sekuracyinego, kwitacyinego, oraz у zlew-
kowego żałuiącemu od imć pana barskiego
—sędziego ziemskiego Orszanskiego, pod
datami w nich inserowanemi danych za-
pisów: tudziesz dekretów trybunalskich na
cadencyi Nowogrodzkiey w roku tysiąc
siedmsetnym ośmnastym adinstanciam ża-
łuiącego delatora na obżałowanych niewier-
nych Zelmana у Litmana, żydów Orszan-
skich otrzymanych у całego procederu pra-
wa do daty ninieyszey zaszłego utwierdze-
nia у przy mocy nienaruszney zachowania,
vigore których placów, kromów у spiech-
Jerzów, z których przez niewiernych obża-
łowanych żydów stała się expułsia, ante
omnia л reindukcią przysądzenia, spraw у
przywileiów у wszelkich dokumętów u
sławetnego Jana Barana od miasta Orszy,
do trybunału z sprawami posłanego, na
drodze dobrowołney zabranych wrócić na-
kazania, za wypłacone hybęrny, contrybu-
суе у różne ingenere podatki za niewier-
nych obżałowanych żydów przez miasto
Orszą złotych trzydziestu tysięcy, za nie-
dopłacenie przez tychże niewiernych żydów
Orszanskich przez lat sześć z kabaku у
młynu vigore dawnych kontraktów co rocz-
nie po cztyry tysiące tynfów dwudziestu
czterech tysięcy tynfów, za niewyplacenie
żałuiącemu vigorc przywileiów corocznie
po tynfów tysiąc pensyi od tych żydów ża-

łuiącemu należącey sześciu tysięcy tynfów,
za zbicie у tyranskie na drodze dpbrowol-
ney Jana Barana, do trybunału iadącego,
zmordowanie, tudziesz za uczynioną z pla-
ców, kromów у spichlerzów mieszczanom
Orszanskim expułsyą, in vim win gwał-
tu pospolitego, expulsynych у nawiązki,
dwóchset złotych polskich, za . zabranie
rozbóyniczym sposobem przy tymże Ja-
nie Baranie gotowych pndzy przy nim bę-
dących na expensę prawne od miasta Or-
szy posłanych, trzechset złotych, sowito
sześciuset złotych polskich, za uczynioną
odpowiedź у pochwałkę na żałuiącego pię-
ciudziesiąt kop groszy Litewskich, za szko-
dy, nakłady prawne w tey sprawie z oka-
zyi obżałowanych errogowane sta złotych
polskich, na obżałowanych niewiernych ży-
dach Orszanskich, na maietnościach у do-
brach wszelkich, leżących, ruchomych,
summach pieniężnych, gdziekolwiek będą-
cych, domach, kromach, towarach, hand-
lach у samych osobach, a samych obżało-
wanych za popełnione gwałty, іоіепсіе, za
zbicie na dobrowołney drodze lana Barana
у za uczynione z placów, kromów у szpi-
chlerzów expulsie, ac pro merito actionis
superius specificato na infamią żałuiącemu
imć wskazania, oraz samych osób obżało-
wanych, towarów y_ summ pieniężnych
onych aresztować, ubiąue locorum pozwo-
lenia, ad publicandum tey infamy ienerała
sądowego przydania, publikować, prokłamo-
wać nakazania; a tak dla odebrania spraw,

'yiolenter na (Irodze dobrowołney u lana
Barana do trybunału iadącego zabranych,
iako też dla uczynienia za wskaż summy
skuteczney, prawney na dobracli obżało-
wanycli niewiernych żydów, ехесисуі do
urzędów ziemskich lub grodzkich—„Miń-
skiego, Witebskicgo, Mscisławskiego, wo-
iewodzlw — Oszmianskiego, Orszanskiego,
^lozyrskicgo, Bzeczyckiego, Upitskiego po-

użyć zeclice, z założeniem na sprzeciwnych
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dalszych paen prawnych, odesłania u nas
sądu prosił у domawiał się. A tak my sąd
w tey sprawie im u pana Stanisława Pisz-
czały— podstolego у woyta Orszanskiego,
takoż у mieszczan Orszanskich, bacząc to,
iż obżałowani niewierni Litman у Zelman,
Nochim Hirszowicz, Chaim Leyzorowicz,
Nochim Oranowicz—starsze у wszyscy żyd-
zi kahału Orszanskiego у pomocnicy onycli,
w spolney radzie z sobą będące, będąc o
rzecz wyż w propozycji wyrażoną przed
nasz sąd adcitowanemi, za pokilkakrotnym
z nakazu naszego ieneralskim przywoływa-
niem, iako sami przed nami cło prawa
niestawali, tak у żadney wiadomości o
niestaniu swoim nam sądowi у stronie po-
wodowey nieuczyniJi, przeto obżałowanych
niewiernych żydów Orszanskich, iako pra-
wu nieposłusznych w roku zawitym na upad
w rzeczy Avzdaiemy, a zatym podług pra-
wa, żałoby у domawiania się aktorów pat-
rona, wszelkie prawa, zapisy у dokumenta
obżałowanych niewiernych żydów Orszan-
skich,, tudziesz у dekreta dwa: ieden na
comissy Grodzienskiey w roku przeszłym
tysiąc siedmsetnym dziewiętnastym,, msca
Oktobra czwartego dnia, a drugi w trybu-
nale w. x. Lit. w roku teraznieyszym ty-
siąc siedmsetnym dwudziestym, msca Ia-
nuarii trzeciego dnia przez obżałowanych
żydów na mieszszan Orszanskich z niema-
lemi wskazami nulłiter et iłlegitime in con-
tumaciam otrzymane, z listami—obwiesz-
czym,_poiezdżym у całym procederem nie-
słusznie uroszczonym nullitalc kassuiemy
у aiinihiłuiemy; e contra zaś wyż produko-
wane prawa, przywileia od naiasnieyszych
królów ichni nadane tak żałuiącemu imć
na woytowstwo Orszanskie, iako у miastu
Orszy służące, niemniey listy dobrowolne
assekuracyiny, kwitacyiny, oraz у wlewko-
kowy zapisy żałuiącemu od imć pana Lar-
skiego—sędziego ziemskiego Orszanskiego,
pod datami w nich inserowanemi dane;
tudziesz dekreta trybunalskie na kadencyi
Nowogrodzkicy w roku tysiąc siedmset-
nym ośnmastym ad instanciam żałuiącego
delatora na obżałowanych niewiernych

Zelmana у Litmana, żydów Orszanskich,
otrzymane у cały proceder prawa do daty
ninieyszey zaszły, utwierdzamy у przy mo-
cy nienaruszney zachowuiemy, vigore któ-
rych płacy, kromy у szpichlerze, z któ-
rych przez niewiernych obżałowanych ży-
dów stała się expulsia, ante omnia w rein-
dukcyą przysądzamy, sprawy у przywileia
у wszelkie dokumenta u sławetnego lana
Barana, od miasta Orszy do trybunału z
prawami posłanego, na drodze dobrowolney
zabrane, wrócić nakazuiemy, za wypłacone
hyberny, kontrybucye у różne ingenere
podatki za niewiernych obżałowanych ży-
dów przez miasto Orszę złotych trzydzieście
tysięcy, za niedopłacenie przez tychże nie-
wiernych żydów Orszanskich przez lat
sześć z kabaku у mły-nu, yigore dawnych
contraktow co rocznie po cztyry tysiące
tynfów dwadzieścia cztyry tysięce tynfów,
za niewypłacenie żałuiącemu vigore przy-
wieleiow co rocznie po tynfów tysiąc, pen-
syi od tych żydów żałuiącemu należącey,
sześć tysięcy tynfów, za zbicie у tyranskie
na drodze dobrowolney lana Barana, do
trybunału iadącego zmordowanie; tudziesz
za uczynioną z placów, kromów у szpich-
lerzów mieszczanom Orszanskim expulsyą,
in vim win, gwałtu pospolitego expułsy-
nych у nawiązki dwieście złotych polskich-
za zabrane rozboyniczym sposobem przy
tymże lanie Baranie gotowych pieniędzy
przy i?im będących, na expensę praw od
miasta Orszy posiane, trzysta złotych, sowi-
to sześćset złotych polskich, za uczynioną
odpowiedź у pochwałkę na żałuiącego pię-
dziesiąt kop groszy litewskich, za szkody,
nakłady prawne w tey sprawie z okazyi
obżałowanych errogowane sto złotych pol-
skich, a z wpisnym, pamiętnym et cum
1 ucris nam sądowi persolutis wszytkiego sum-
my in uniyersum zniozszy monety tynfowey
trzydzieście tysięcy, a curentis monetą trzy-
dzieście ieden tysiąc trzydzieśćie pięć zło-
tych na obżałowanych niewiernych żydach
Orszanskich, na maiętnośćiach у dobrach
wszelkich leżących,, ruchomych, summach
pieniężnych, gdziekolwiek będących, do-
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mach, kromach. towarach, handlach, spła-
wach у samych osobach, z wolnym onych
ubiąue locorum aresztowaniem, a samych
obźałowanych żydów Orszanskich za popeł-
nione gwałty, іоіепсуе, za zbicie na do-
browolney drodze lana Barana у za uczy-
nione z placów, kromów у szpichlerzów
expulsie, ac pro merito actionis superius
specificato na infamią żałuiącemu imć pa-
nu Pieszczale—podstolemu у woytowi Or-
szanskiemu, wskazuiemy, ad publicandum
tey infamy ienerała sądowego przydaiemy,
publikować, proklamować nakazuiemy. A
tak dla odebrania spraw violenter na drod-
ze dobrowolney u lana Barana do trybu-
nału iadącego zabrane, iako też dla uczy-
nienia za" wskaż summy skuteczney praw-
ney na dobrach obźałowanych niewiernych
żydów ехекисуі, do urzędów ziemskich
lub grodzkich Mińskiego, Witebskiego,
Mścisławskiego wtlztw, Oszmianskiego,
Orszanskiego, Mozyrskiego, Rzeczyckiego,
Upitskiego powiatów, у innych wszelkich
tych woiewodztw у powiatów, pod któremi
dobra у osoby obźałowanych niewiernych
żydów bydź okażą się, a którego sobie ak-
tor ad executionem użyć zechce, założywszy
na sprzeciwnych temu dekretowi naszemu
dalsze paeny prawne odsyłamy. A gdy ter-
min prawny dla proklamowania wyż wy-
rażoney infamy przypadł, tedy ienerał są-
dów naszych pilnuiący Stanisław łan Pi-
lecki, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, niewiernych Litmana
Zelmana, Nochima Hirszowicza, Chaima
Leysorowicza, Nochima Oranowicza—star-
szych у wszytkich żydów kahału Orszan-
skiego у pomocników onych za iniamis-
sów w izbie sądowey et in foro publico
obwołał, proklamował у relacyą publikacy
swey a loco publikationis rediens iudici-
aliter zeznał. Która sprawa do xiąg głów-
nych trybunału wielkiego xięstwa Litew-
skiego iest zapisana.

Изъ книги Глави. Лит. Трибунала, Лз 385, за 1720 г.,
л. 1939.

•К 211—1720 г. Августа 14
Трибунальный декретъ, присуждающій еврей-
скую синагогу вел. кн. Литовскаго къ инфа-
ІУІІИ и уплат Францу Венцковичу долгу и

пени.

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego,
miesiąca Augusta czternastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi, na try-
bunał w wielkim xięstwie Litewskim, z wo-
iewodztw, ziem у powiatów na rok teraz-
nieyszy tysiąc siedmsetny dwudziesty obra-
nemi, gdy z porządku regestrowego ku są-
dzeniu przypadła sprawa wielmożnego imć.
pana Franciszka Mirosława Wieckowicza—
podsędka Trockiego, z niewiernymi żyda-
mi Zelmanem Jowelowiczem, Źelmanem
Iozefowiczem, Izaakiem Hirszowiczem—
kahału Brzeskiego, Zelmanem Borkowi-
czem, Faybiszem Aronowiczem, Abraha-
mem Szołomowiczem—kahału Grodzień-
skiego, Faybiszem lerachimowiczem, Ay-
zykiem Aszszarowiczem, Szmoyłą Leybo-
л ісгеш—kahału Pińskiego, Monelem Gier-
szonowiczem, Łazarem Leybowiczem, Hir-
szą Le3rbowiczem—kahału Wileńskiego, Ju-
daszem Mowszowiczem Alexandrowiczem
Jakubowiczem, Szawełem Hirszowiczem—
kahału Słuckiego у całą synagogą żydow-
ską wielkiego xięstwa Litewskiego, za poz-
wem przez aktora po obźałowanych przed
nasz sąd wyniesionym mieniąc o to: iż
wyż wyrażeni żydzi, naprzód dawszy zapis
przyznany w trybunale w. x. Lit. w Wil-
nie, w roku tysiąc siedmsetnym czterna-
stym, Augusta czternastego dnia, żahiiącemu
na summę dwadzieście dziewięć tysięcy
tynfów, należącą summę niewypłacili into-
to, осо zaszli dekreta trzy trybunalskie z
coimctią, łapaniem samych osób, do wię-
zienia braniem, z condemnatami у kierami
w nich wyrażonemi, potym gdy vigore
onych do wypłacenia summy żydów za
obligiem winney żałuiący obligował, naten-
czas obżałowani w nawalnym zgromadze-
niu swoim w Indurze, w roku tysiąc siedm-
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setnym dwudziestym, Januarij trzeciego
dnia, у na resztę zostaiącey simmiy niedo-
płaconey osobliwy obligacyiny swoy zapis
у taryfę na sześć tysięcy tynfów dali у one
w roku teraznieyszym, tysiąc siedmsetnym
dwudziestym w Marcu przy pogłownym ży-
dowskim obowiązali się, bez żadnych trud-
ności doktorowi wypłacie, sub tryplici va-
dio penaąue triurn lucrorum, oraz pod ap-
probatą, ob respcctum wolnego łapania sa-
mych osób pomienionych, trzech trybunal-
skich dekretów, adinterim in termino prae-
fixo za ezęstokrotną requizycyą wysz wy-
rażoncy summy niewypłacili, w zaręki tro-
iakie et insuper trium lucrorum popadli,
przez co żałuiący na iednę posyłki у po
różnych mieyscach koszt ważąc, szkody ma
na złotych sześćset, zaczym żałuiący do ap-
probaty pomienionego obligu, oraz vigore
onego względem wolnego łapania samych
osób przerzeczonych, trzech trybunalskich
dekretów, in simul z taryfą у wszytkiemi
ieneraliter dokumentami, do przysądzenia
summy sześciu tysięcy tynfów z troiakiemi
zarękami, o peny banicyi doczesnej, wiecz-
ney у infamyi, ad refusionem omnium dam-
norum Htisąuo expensarum у о to wszytko,
co czasu prawa deducetur, żałuiący obża-
łowanym przed nasz sąd instituit actionem.
Do którey sprawy na terminie у dniu ni-
niejszym wysz na dacie specifikowanym
za przywołaniem z nakazu naszego przez
ienerala stron do prawa od żałuiącego ak-
tora patron imći za mocą prawna/sobie do
tey sprawy daną, imć pan Andrzej Chodź-
ko—obozny Oszmianski personaliter ku
rozprawie prawncy stawał, a pozwani nie-
wierni żydzi za pokilkakrotnym z nakazu
naszego ieneralskim przywoływaniem, iako
sami przed nami do prawa niestawali, tak
у żadnej wiadomości o niestaniu swoim
nam sądowi у stronie powodowey nie uczy-
nili, a zatym tenże superius namicniony
partis actoreae patron terminu tey sprawie
zapozwem oczewisto w ręce tu w mieście
i. k. m. Wilnie obżalowanym niewiernym
żydom przez ienerala i. k. m. Mikołaia Kłi-
kowicza podanym у przed wielmożnym imć

panem pisarzem ziemskim Wileńskim у
koła sądów naszych iuridice z pilnością
troyga wołania przyznanym przypadłego łe-
gitime dowiodszy, w dalszym procederze
prawa na dowód samey pryncypalney rze-
czy produkował у czytał przed nami są-
dem list dobrowolny obligacyiny strictissi-
mae inscriptionis zapis od całey synagogi
w. x. Lit. żydowskiey na summę sześciu
tysięcy tynfów z terminem oddania oney
lub triplici vadio, paenaąue trium lucro-
rum, oraz у pod approbatą tylko wzglę-
dem łapania samych pozwanych żydów,
zaszłych anterius trzech trybunalskich de-
kretów różnych lat, miesięcy у dni, na róż-
nych cadencyach, z niemałemi wskazami

1 sum, z condemnatami. kierami w nich wy-
rażonemi, z wolnym -samych osób łapaniem
z aktoratu wielmożnego imć pana Mirosła-
wa Więckowicza—podsądka Trockiego, na
całą synagogę w. x. Lit. in contumacyam
otrzymanych, żałuiąceiim wielmożnemu imć
panu Mirosławowi Więckowiczowi—podsęd-
kowi woiewodztwa Trockiego, w roku te-
raznieyszym tysiąc siedmsetnym dwudzie-
stym miesiąca J anuarij trzeciego dnia dany,
a przy tym taryfę у inne dokumenta асі
liunc actum in rem et partem dellatora słu-
żące у należące. Po którym takowym pro-
dukcie pozwanych niewiernych żydów ex
quo do prawa niestawaiącycli у na citacją
dellatora iustifikować się niechcą, iako pra-
wu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdania, zatym iuxta con-
tenta żałoby pozewney, ante omnia tak su-
perius produkowanego obligacyinego zapi-
su od pozwanych delatorowi danego, iako
też yigore onego in puncto wolnego sa-
mych osób łapaniem, pomienionych ante-
rius zaszłych trzech trybunalskich dekre-
tów różnych lat, miesięcy у dni, na róż-
nych cadencyach z aktoratu dellatora na
pozwaną synagogę in contumatiam otrzy-
manych, insimul z troyga у ze wszytkiemi
ieneraliter dokumentami ad liunc actum
pro parte dellatora slużąccmi, iako słusz-
nych у prawnych utwierdzenia у przy nie-
naruszney mocy у walorze іп іоІаЫШег
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zachowania, summy napomieniony list do-
browolny obligacyiny zapis winney, a do-
tąd ieszcze-nie oddane}1" z troiakiemi zarę-
kami dwudziestu czterech tysięcy tynfów,
za szkody w tey sprawie z okazyi pozwa-
nych złotych sześćset poniesione, z ехреп-
sami na prawne litigia, hacin causa erro-
gowanemi, ośmiuset złotych polskich na
pozwanych niewiernych żydach у na całey
synagodze żydowskiey w. x. Lit., na wszel-
kich maiętnosciach у dobrach onych leżą-
cych, ruchomych, summach pieniężnych
gdzie у u kogokolwiek będących, handlach,
towarach, wodą у londem z kądkolwiek у
dokąd kolwiek idących, z wolnym onych
na kożdym mieyscu by у zagranicą,_ aresz-
towaniem, domów, kromów, kamienic у
szkół żydowskich pieczętowaniem, a w nie-
dostatku dóbr na samych osobach, z wol-
nym onych zaścignienieniem na kożdym
mieyscu łapaniem, a samych pozwanych
niewiernych żydów у całą synagogę
w. x. L-o za uczynienie pomienionemu
własnemu obligacyinemu zapisowi swemu
in exolutione summy nań winney, na zało-
żonym terminie nec in toto, nec in parte
satisfakcyi, vigore dobrowolnych obowiąz-
ków na banicią doczesną, wieczną у infa-
mią żałuiącemu delatorowi wskazania, ad
publicandum tych condemnat ienerała są-
dowego przydania, proklamować у publi-
kować nakazania; a dla uczynienia za wskaż
wysz wyrażoney summy skuteczney praw-
ney super bonis iurc victorum у w nie-
dostatku dóbr, у na osobach єхекисуеу do
urzędów ziemskich lub grodzkich Wileń-
skiego, Trockiego, Nowogrodzkiego, woie-
wodztw—Oszmianskiego, Mozyrskiego po-
wiatów у innych wszelkich tych woiewodztw
у powiatów, pod któreini maiętności у dob-
ra, handle, towary, summy pieniężne у
depozyla, a w niedostatku tego same osoby
obżałowanych żydów znaydować się będą,
a którego sobie pars actorea w tey spra-
wie ad executionem z urzędów użyć zechce,
z założeniem in contravenientes dekretowi
dalszych paen prawnych, odesłania u nas
sądu prosił у domawiał się. A tak my sąd

w tey sprawie imć pana Franciszka Miro-
rosława Więckowicza—podsądka Trockiego,
z niewiernymi żydami Zelmanem Jowiele-
wiczem, Zelmanem Józefowiczem, Izaakiem
Hirszewiczem — kahału Brzeskiego, Zelma-
nem JBerkowiczem, Faybiszem Aranowi-
czem, Abrahamem Szołomowiczem—kalia-
łu Grodzieńskiego, Faybiszem Serachimo-
wiczem, Ayzikiem Aszorowiczem,' Szmoylą
Leybowiczem—kahału Pińskiego, Menelein
Gierszonowiczem, Łazarem Leybowiczem,
Hirszą Leybowiczem -kahału Wileńskiego,
Iudaszem Mouszowiczem Alexandrowiczem
Jakubowiczem, Szawlą Hirszowiczem ka-
hału Słuckiego у całą synagogę żydowską
w. x. Litt-o, bacząc to, iż obżałowani nie-
wierni żydzi będąc przed nasz sąd o rzecz
wyż w propozycyi wyrażoną adcitowanemi,
za potrzykrotnym z nakazu naszego iene-
ralskim przywołaniem, iako sami przed
nami do prawa niestawali, tak у żadney
wiadomości o niestaniu swoim nam sądo-
wi у stronie powodowey nieuczynili, prze-
to pozwanych, iako prawu nieposłusznych,
w roku zawitym na upad w rzeczy wzda-
iemy, a zatym iuxta contenta żałoby po-
zewney у reąuizycyi partis actoreae patro-
na ante omnia tak superius produkowany
obligacyiny zapis od całey synagogi w.x.
Łit. żydowskiey na summę sześć tysięcy
tynfów żałuiącemu wielmożnemu imć pa-
nu Mirosławowi Więckowiczowi-podsędko-
wi woiewodztwa Trockiego, w roku teraz-
nieyszym tysiąc siedmsclnym dwudziestym,
miesiąca Januarij trzeciego dnia dany, iako
też y. vigore onego inpuncla wolnego sa-
mych osób łapania trzy trybunalskie de-
creta różnych lat miesięcy у dni na róż-
nych kadęncyach z aktoratu delatora im
pozwaną synagogę in contumaciam otrzy-
mane, insimul z taryfą у ze wszytkiemi
ieneraliter dokumentami, ad Інше actum
pro parte delatora służącemi, iako slusznii
у prawną utwierdzami у przy nicnarusz-
ney mocy у walorze inyiolabiliter zacho-
л иіету, summy na pomieniony list, do-
browolny obligacyiny zapis winney, a do-
tąd ieszcze nicoddaney z troiakiemi zarc-
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karni, dwadziescie cztyry tysięcy tynfów,
za szkody w tey sprawie, z okazyi pozwa-
nych na złotych sześćset poniesione, z
oxpensami na prawne litigia errogowane-
mi,' per univcrsum dwadziescie cztyry ty-
siące tynfów, a currentis monetae ośmset
złotych polskich na pozwanych niewier-
nych żydach у na całey synagodze żydów-
skiey w. x. Lit-o, na wszelkich maiętnoś-
eiach у dobrach onych leżących, rucho-
mych, summach pieniężnych, gdzie у u
kogokolwiek będących, handlach, towarach,
wodąу lądem zkądkolwiek idących, z wolnym
cnych nakożdym mieyscn, by у zagranicą, are-
sztowaniem, domów, kromów, kamienic у
szkol żydowskich pieczętowaniem, a w nie-
dostatku dóbr na samych osobach, z wol-
nym onych za poścignieniem, na kożdym
mieyscu łapaniem у tychże pozwanych nie-
wiernych żydów у całą synagogę w. x. Lit.
żydowską, za nicuczynienic pomienionemu
własnemu obligacyinemu zapisowi swemu
in exolutione sum my nań winney, na za-
łożonym terminie, nec in toto, nec in parte
salislakcyi, yigore dobrowolnych obowiąz-
ków na banicyą doczesną, wieczną у infa-
mią żaluiącemu delatorowi wskazuiemy, ad
pubiieandum tych condemnat ienerala są-
dowego przydaiemy, proklamować у publi-
kować nakazuiemy, a dla uczynienia za
wskaż wyż wyrażoney summy. skuteczney,
prawney, super bonis iure yictorum, a w
niedostatku dóbr у na osobach ехекисуі,
do urzędów ziemskich lub grodzkich Wi-
leńskiego, Trockiego, Nowogrodzkiego, Brze-
skiego, Połockicgo woiewodztw, Ószmian-
skiego, Lidzkiego, Orszanskiego, Grodzień-
skiego powiatów у innych wszelkich tych
woiewodztw у powiatów, pod któremi ma-
iętności у dobra, handle, towary, summy
pieniężne, depozyta у osoby obżalowanych
żydów znaydować się będą, a którego so-
bie pars actoreae w tey sprawie ad eam
cxccutionem z urzędów użyć zechce, zało-
żywszy in contravenientcs temu dekretowi
dalsze peny prawne, odsyłamy, vigorc któ-
rcgo dekretu naszego in termino iuris ie-
nerał sądów naszych pilnuiący Stanisław

Jan Pilecki, dość czyniąc prawu pospoli-
temu, niewiernych żydów Zelmana Iowie-
lewicza, Zelmana Józefowicza, Izaaka Hir-
szowicza—kahału Brzeskiego, Zelmana Bor-
kowicza, Faybisza Aronowicza, Abrahama
Szołomowicza—kahału Grodzieńskiego, Fay-
bisza Ierachimowicza, Ayzika Aszorowicza,
Szmoyłe Leybowicza—kahału Pińskiego,
Manela Gierszonowicza, Łazara Leybowicza,
Hirsze Leybowicza—kahału Wileńskiego,
Judasza Moyżeszewicza Ałexandrowicza Ja-
kubowicza, Szaweła Hirszowicza—kahału
Sluckiego у całą synagogę żydowską w. x.
Lit, za banitów doczesnych, wiecznych у
infamissów w izbie sądowey et in foro
pubłico obwołał, proklamował у rełacią,
publikami swey a loco publikationis re-
diens iudicialiter zeznał. Która sprawa
do xiąg głównych trybunalnych W. x. L-oąg g
iest zapisana.

Пзъ ншіпі Глави. Лит. Тпішунала Д» 387, за 1720 г.,
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Александру Петрусевичу долгу и пени.

Roku tysiąc siedmsetnego dwudzieste-
go pierwszego, msca Augusta szóstego
dnia.

Przed nami sędziami głównemi na try-
bunał w w. x. Lit. z woiewodztw, ziem у
powiatów na rok teraznieyszy wysz na dacie
pisany obranymi, gdy z porządku regestro-
wego ku sądzeniu przypadła sprawa im.
p-a Alcxandra Petrusewicza—skarbnika
Trockiego, tylko względem starszeństwa
małzęskiego, a samey ieymć paniey Anny
Pakoslawskiey Petrusewiczowey—skarbni-
kowey Trockiey, iako samey aktorki, mał-
żąkow, z niewiernemi żydami Izaakiem
Szaulcwiczcm—rabinem, Berkiem Boru-
cho wiczem, Zalkinem Salomonowiczem, Cha-
imcm Iezcłbwiezem. Lipkę Lazarowiczcm
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Szlomą Lipkowiczem, Kadyszem Salomo-
nowipzem, Mouszą Judelewiczem, Mouszą
Ziakielewiczem, Iozefem Jakubowiczem,
Abrahamem — rabinem, Mouszą Hirszko-
wiczem, Izraelem Abramowiczem, Mo-
tylem у Jakubem kupcami, Jankielem
ludelewiczem, Berkiem Lipkowiczem, ży-
dami synagogi Wizunskie3r, całym kaha-
łem у przykahałkami, do tey synagogi
należącemi, w spolney radzie będącemi, za
pozwem od aktorów przed nasz sąd wynie-
sionym, mieniąc o to, iż co niewierny żyd
Abraham Illewicz — szkoły Kicydanskiey
sekty rabinów у Hitta jakubowiczuwna
Abrahamowa Ilewiczowa, małżąkowie, bę-
dąc winni antecessorom żałobliwych akto-
rów summy tysiąc tynfow, rachuiąc każdy
talar po złotych sześciu, niemaiąc zkąd
wypłacić, a maiąc takiż dług na kahale
Onikszcząnskim Wizunskim, ffiełmianskim
у Birzanskim, dziewięćset dziewiędziesiąt
złotych, który dług przewodząc osobliwym
swym zapisem assekuracynym zeszłym imć.
p. p-m Petrusewiczom małżąkom w roku
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt siódmym,
February, piętnastego dnia danym, a te-
raznieyszym aktorom jurę naturalis succes-
soris spadłym у należącym, ktoiym to za-
pisem niewiernych żydów kahałow wysz
wyrażonych, credetorow swoich, iako za
pewnemi obligami dziewięćset dziewiędzie-
siąt złotych winnych, dla uspokoienia у
dość uczynienia według zapisów swoich, do
maiętnosci ichmć nazwaney Kurkle, w po-
wiecie Wiłkomirskim leżącey, w roku wysz
pisanym, Junij piętnastego dnia stawić pod
paenami obowiązali się, a potym dość za-
pisom swoim, tak obligacynemu sumy nie-
wypłaciwszy iako assekuracyinemu na ter-
minie у po terminie nieuczyniwszy z tego
świata zeszli, iakoż у pomienieni obżało-
д апі Ż3'dzi kahału Wizunskiego winney za
zapisami od siebie zeszłym Ilewiczom mał-
żąkom, żydom Kieydanskim, sumy wysz
wyrażoney antecessorow załuiących vigore
przewodzenia należącey, iako у samym de-
latorom do tych czas nie oddali у nie od-
daią, przez co w paeny popadli, zaczyni an-

te omnia do utwierdzenia—tak "obligacy-
nych, iako у assekuracjrnego zapisów, in
rem et partem aktorów służących, do za-
płacenia sumy z szkodami, nakładami praw-
nemi, z prowizią od niey przychodzącą, do
wskazania paen у do uznania tego wszyt-
kiego, cokolwiek z decyzy sądowey de iure
compecierit у z dedukcyi należeć będzie,
żałł-cy actores obżałowanym niewiernym
żydom przed nasz sąd intentowali akcyą.
Do ktorey sprawy na terminie ninieyszym,
wyż na dacie pisanym, za przywołaniem z
nakazu naszego przez ienerała stron do
prawa od aktorów patron ichmć za mocą
prawną, sobie do tey sprawy daną im. pań
Franciszek Górski—mieczny woiewodztwa
Wileńskiego, oczewisto ku rozprawie praw-
ney stawał, a pozwani niewierni żydzi sy-
nagogi Wizunskiey iako sami przed nami
do prawa niestawali, tak у żadney wiado-
mości o niestaniu swoim nam sądowi y
stronie powodowey nieuczynili, zatym ten-
że aktorów patron podanego obżałowanjrm
niewiernym żydom kahału Wizunskiego у
innym przjrkahałkom, do niego należącym
oczewisto w ręce w miasteczku Wizunach
w powiecie Wiłkomirskim leżącym, z szko-
ły wychodzącym, przez ienerała i. k. mci
KHkowicza pozwu, zeznaniem onego ocze-
wistym przed wielmożnym im. panem pi-
sarzem trybunalnym collegą naszym uczy-
nionym, z pilnością troyga wołania, na tym
pozwie napisaną, słusznie, prawnie dowiod-
szy у żałobę w propozycy wyrażoną prze-
łożywszj^ na dowód samey rzeczy produ-
kował у czytał przed nami sądem list do-
browolny assekuracyny zapis od niewier-
nego Abrahama Ilewicza—żyda szkoły Kiey-
danskiey, sekty rabinów у Hitty Jakubo-
wiczowny Abramowey Ilewiczowey, mał-
żonki onego, imć panu Mikołaiowi Petru-
sewiczowi—podczaszemu Wiłkomirskiemu
у р. malżące imci, a matce żaluiącey de-
latorki w roku tysiąc sześćset dziewiędzie-
siąt siódmym, msca February piętnastego
dnia na przyprowadzenie żydów starszych
szkół Onikszczanskiey, Wizunskiey, Kil-
mianskiey у Birzanskiey do maiętnosci
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imó p. p-w Petrusewiczow—podczaszych
Wiłkomirskich małżąkow dla uczynienia
przez onychze ехеішсуі od żydów Ilewi-
czow małżąkow ichmć panom Petrusewi-
czom malżąkom winney, a na te wysz po-
mienione kabały przewiedzionoy sumy dzie-
więćset dziewiędziesiąt złotych talarowey
monety dany, żałuiącey delatorce iure suc-
cessionis post fata matki swey ieym. p.
Petrusewiczowey—podczaszyney Wiłkomir-
skiey służący, przy tym protestacią o prae-
tensie, w żałobie wyrażone na pozwanych
niewiernych żydów synagogi Wizunskiey
ad acta należytego urzędu in tempore za-
niesioną у per extraktum z tychże xiąg pod
datą w niey inferowaną żałuiącey delatorce
wydaną, po kturych produkowaniu wzdania
pozwanych niewiernych żydów kahału Wi-
zunskiego у przykahałkow do niego nale-
żących, iako prawu nieposłusznych w roku
zawitym na upad w rzeczy, a zatym we-
dług prawa у żałoby pozewney wyż pro-
dukowanego assekuracynego zapisu in rem
et partem aktorów służącego у prawnego
in toto approbowania przy nienaruszney у
zupełney mocy у walorze zachowania, in—
tuitu ktorey assekuracy sumy od niewier-
nego Abrahama Ilewicza żyda_szkoły Kiey-
danskiey у małżąki onego ichm. panom
Petrusewiczom malżąkom winney, a na
szkole Wizunskiey у inne ad żydów szkoły
Iueydanskiey przewiedzioney ad praesens
żałuiącey aktorce post fata matki ieymć
icymć p. Petrusewiczowey-podczaszyney
Wiłkomiorskicy służącey у do wypłacenia
należącey wespół z prowizią od niey co
rocznie przychodzącą, a termino non satis-
factionis, oraz z szkodami, nakładami praw-
поті na prawo z okazy obżałowanych nie-
wiernych żydów errogowanymi generalnie
czterech tysięcy sta trzynastu złt. pols. na
pozwanych niewiernych żydach kahału Wi-
zunskiego, na wszelkich maiętnosciach у
dobrach onych leżących, ruchomych, su-
mach pieniężnych, handlach, towarach,
spławach tak w w-in x-e Litt-m, iako też
zagranicą gdzie у u kogokolwiek będących,
a samych pozwanych niewiernych żydów

rigore dobrowolnych obowiązków, w zapi-
siech wyrażonych, na infamią, na łapanie
у garło żałuiącemu wskazania, do publiko-
wania tey infamij ienerała sądowego przy-
dania, wywołać у proklamować nakazania,
a iako dla posciągnięcia у złapania samych
niewiernych żydów kahału Wizunskiego у
przykahałkow do niego należących, tak
oraz dla przyaresztowania sum, towarów
intra vel extra regnum będących, przez sa-
mych aktorów, iako też dla uczynienia moc-
ney у nieodwłoczney ехекису do urzędów
ziemskich, lub grodzkich Wileńskiego, Troc-
kiego, woiewodztw Oszmianskiego, Lidzkie-
go, Wiłkomierskiego, Brasławskiego, Ko-
wieńskiego, Upitskiego, p-tw x-a Zmudz-
kiego у innych wszelkich tych woiewodztw
у powiatów^ pod ktoremi dobra у maięt-
ności, sumy pieniężne, towary, spławy, tak
w w-m x-e Littrm, і ко у zagranicą będą-
ce, lub też same osoby być okażą się у
którego sobie strona po^vodowa dla zła-
pania, aresztowania niewiernych żydów
użyć zechce., z założeniem na stronę sprze-
ciwną paen prawnych odesłania u nas sądu
prosił у domawiał się. A tak my sąd w
tey sprawie imć. pana Alexandra Petruse-
wicza—skarbnika Trockiego, tylko wzglę-
dem starszęstwa małżęskiego a samey ieym.
p. Anny Pakosławskiey Petrusewiczowey—
skarbnikowey Trockiey, iako samey aktor-
ki, małżąkow, z niewiernymi żydami Iza-
kiem ^ Szawlewiczem—rabinem, Berkiem
Boruchowiczem, Załkinem Salamonowi-
czem, Chaimem Iozefowiczem, Lipko Ła-
zarowiczem, Szłomą Lipkowiczem, Kady-
szem Salomonowiczem, j\Iouszą Judelewi-
czem, Mowszą Ziakielewiczem, Iozefem Ja-
kubowiczem, Abrahamem—rabinem, Mou-
szą Irszkowiczem, Izraelem Abramowi-

kahałem у przykahałkami do tey synagogi
należącymy, bacząc to, iz niewierni żydzi
b d d

y y , ą , y
będąc o rzecz wysz wyrażoną przed nasz
sąd zapozwanymi, za pokilkakrotnym z na-
kazu naszego ieneralskim przywoływaniem,
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lako sami przed nami sądem do prawa nie-
stawali, tak у żadney wiadomości o nie-
staniu swoim nam sądowi у stronie powo-
dowey nieuczynjłi, przeto niewiernych ży-
dow całego kahału synagogi Wizunskiey у
przykahałków, do niego należących, iako
prawu nieposłusznych w roku zawitym na
upad w rzeczy wzdaiemy, a zatym podług
prawa, żałoby у domawiania się aktorów
patrona wyż produkowany list dobrowolny
assekuracyny zapis od niewiernego żyda
Abrahama Ilewicza у małząki iego zeszłym
w Bogu ichmcm panom Petrusewiczom—
podczaszym Wiłkomirskim dany, a post de-
cesum onych teraznieyszey żałuiącey ak-
torce służący у należący we wszytkich punk-
tach, paragrafach utwierdzamy у przy nie--
naruszney mocy у walorze zachowuiemy,
vigore którego, tak assokuracynego zapisu,
iako у innych dokumętow in rem et par-
tem aktorom służących, sumy realney na
one winney z prowizią od niey za lat dwa-
dzieścia trzy niepłaconą, wespół z szkodami,
nakładami prawnemi z okazy onych Jiqvi-
dowanemi, z wpisnym, pamiętnym у za
lukra nam sądowi zapłaconym eztyry tysiące
sto dwadzieście złt. trzy pols. na pozwa-
nych niewiernych żydach kahału Wizun-
skiego у przykahałkach do niego należą-
cych, na wszelkich ' maiętnosciach у dob-
rach onych leżących, ruchomych, sumach
pieniężnych, towarach, spławach tak w
w-m x-e Litt-m, iako у za granicą gdzie
у u kogo kolwiek będących, a samych po-
zwanych niewiernych żydów za niedosć-
uczynienie w wypłaceniu wysz namienio-
ney sumy według reąuisicyi patrona akto-
rów iudicialiter in lucris zapisaney, na in-
famią, na łapanie у garło żałuiącym akto-
rom wskazuiemy do proklamowania у wy-
wołania tcy condeinnaty ienerała sądowego
przydaiemy, proklamować nakazuiemy; a
iako dla poscignienia у złapania samych
niewiernych żydów kahału у synagogi Wi-
zunskiey у przykaliałków do niego nale-
żących, takoż dla przyaresztowania sum, to-
warów intra vel ехіга rogmim będących,
przez samych aktorów, oraz у dla uczynie-

nia mocney, prawney у nieodwłuczney za
wskaż summy na dobrach onych ехекисуі
do urzędów ziemskich, lub grodzkich, Wi-
leńskiego, Trockiego woiewodztw, Oszmian-
skiego, Lidzkiego, Wiłkomirskiego, Bras-
ławskiego, Kowieńskiego powiatów xięstwa
Żmudzkiego у innych wszelkich tych wo-
iewodztw у powiatów, pod ktoremi się
dobra у maiętnosci, sumy pieniężne, handle,
towary, spławy tak w w-m x-e Litt-m, ia-
ko у zagranica,, lub też same osoby być
okażą у którego sobie aktorowie, tak do
tey ехекисуі, iako. у dla złapania, areszto-
wania у zabierania niewiernych żydów
użyć zechcą, założywszy na sprzeciwnych
temu dekretowi dalsze paeny prawne od-
syłamy. A gdy dzień ósmy tegoż miesąca
Augusta, anni praesentis przypadł, tedy ie-
nerał, sądów naszych pilnuiący Ierzy Na-
mowicz, dość czyniąc prawu pospolitemu у
dekretowi naszemu, niewiernych żydów
Izaaka Szaulewicza—rabina, Berka Boru-
chowicza, Zalkina Salomonowicza, Chaima
Iozefowicza, Lipkę Łazarowicza, Szlomo
Lipkowicza, Kadysza Salomonowicza, Mou-
sze Iudelewicza, Mousze Ziankielewicza,
Iozefa Jakubowicza, Abrahama—rabina,
]\[ousze Irszkowicza, Izraela Abramowicza,
JMotyla у Jakuba kupców, Iankiela Iude-
lewicza, 'Berka Lipkowicza у wszytkich ży-
dów synagogi AVizunskię3r, у przykaliałków
do niego należących za infamissow w izbie
sądowey et in foro publico proc! ато wał,
ogłosił, wywołał у relacią publikacy swcy
a loco publicationis rediens iudicialiter ze-
znał. Która sprawa do xiąg głównych try-
bunalnych Wielkiego xięstwa Litewskiego
iest zapisana.

Пзъ книги Глаішаго
1721 годъ, л. 237.

Литовск. Трибунала Л» 38!), ;sa
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213—1721 г. Сентября 13.
Трибунальний декрету присуждаюідій стар-
шинъ Виленской еврейской синагоги къ ин-
фаміи, смертной казни и уплат Михаилу

Заблоцкому долгу и пени.

Koku tysiąc siedmsetnego dwudziestego
pierwszego, msca Septembra trzynastego
dnia.

Przed nami sędziami głównymi na try-
bunał w-o x-a Lit—o, z woiewodztw, ziem
у powiatów, na rok teraznieyszy wysz pi-
sany obranemi, gdy z porządku regestro-
wego ku sądzeniu przypadła sprawa i-e w-o
imć pana Krzyslofa Michała Kamieńskiego,
sędziego ziemskiego Oszmianskiego, mar-
szałka trybun, w-o x-a Litt-o, koła compo-
siti iudicii у imć pana Michała Zabłockic-
go—strukczaszego Oszmianskiego z nie-
wiernemi żydami kałiału Wileńskiego, mia-
nowicie: Możeszem Uryaszewiczem, Hir-
szem Lewkowiczem, Moyżeszem Michało-
wiczem, loachimem Iachełewiczem, Mar-
kiem Gierszonowiczem, Michałem Gordo-
nowiczem, Izakiem Iozefowiczem, lancha-
lem Chaimowiczem, Moyżeszem Zelkindo-
wiczem, Hirszem Eliaszewiczem—starszymi
przeszłych lat, Izakiem Chaimowiczem,
Kiwa Gierszonowiczem, Wulfem Symono-
wiczem, Hirszem Aronowiczem, Aronem
Zelmanowiezem, Litmanem Moyżeszowi-
czem—starszymi teraznieyszego roku, tysiąc
siedmset dwudziestego pierwszego у inny-
mi starszymi rocznymi у miesięcznymy sy-
nagogi Wilenskiey, za zakazem od aktora
pozwanych przed nasz sąd głuwny trybu-
nał ny wyniesionym o to, iż gdy i. wiel-
możny imć. pan Krzysztof Michał Kamin-
ski, sędzia ziemski Oszmianski, za użyciem
od aktora za dekretem sądu głównego try-
bunalnego kadencyi Wilenskiey, w roku
tysiąc siedmset osmnastym, mca Septembra
trzeciego dnia, z aktoratu dełlati z niewier-
nemi obżałowanemi żydami in contuma-
ciam w Wilnie ferowanym у za sumę trzy-
dzieści tysięcy tynfow у dwieście złotych

polskich currentis monetae na niewiernych
żydów Wileńskich у na wszystkich dob-
rach onych, leżących, ruchomych, sumach
pieniężnych gdziekolwiek będących, do-
mach, kamienicach, kromach, piwnicach,
browarach, handlach, spławach, towarach
z wolnym samych osób żydowskich, żon у
dzieci onych do więzienia braniem у aż do
satisfakcyi w więzieniu trzymaniem, szkoły
pieczętowaniem, tymże dekretem wskazaną,
po wydanym od siebie podług prawa ob-
wieszczeniu у po podaney z onego przez
ienerała kopii, porządkiem prawnym z ie-
nerałami у z stroną szlachty w niedziel
cztyry, to iest, dnia osmnastego mca Au-
gusta roku teraznieyszego tysiąc siedmset
dwudziestego pierwszego, naprzód do szkoły
żydowskiey, a potym do kamienic, domów,
kromow ziezdzał, tedy obżałowani żydzi,
iawnie sprzeciwiaiąc \się prawu у dekre-
towi sądu głównego trybunalncgo, a dufa-
iąc w czyiąści protekcią, przybrawszy sw}r-
woinych ludzi, pospólstwa i zołnierzow re-
gimentowych, w czerwoney barwie, ze
strzelbą ognistą, maiąc sobie od kogoś do-
daną, czyli proprio ausu przysposobioną,
fortiter, tumultuaria manii ехекисуі czy-
nić na domach, kromach bronili, szkoły
pieczętować niedopuscili, przez co w iaw-
ną renitencyą przeciwko prawu, zwierzch-
ności у powadze nayiasnieyszego trybunału
głównego w-o x-a Litt-o, nie respektuiąc na
osobę wielmożnego imć. pana sędziego ziem-
Oszmianskiego, w charakterze deputackim
będącego, wykonali, a na samego aktora
odpowiedz у pocliwałkę udziałali, widomy
excess pod sądzącym się trybunałem po-
pełnili, a w paeny prawne popadli, za-
czym, chcąc żałuiący delator o takowe
sprzeciwięstwo у excess pod sądami czy-
nić prawem, dekret sądu głównego try-
bunalnegowyżey wyrażony wespół z kon-
demnatami у ze wskazem w nim wyrażo-
nym, z listami obwieszczym у poiczdżym
urządowemi у z całym procederem praw-
w tey sprawie uroszczonym utwierdzony
mieć, a zatym sumę dekretem wskazana,
przez skuteczną, mocną у nieodwlocna exe-
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kucyą urzędowa; na ieneralney szkole ży-
dowskiey Wilenskiey у na prywatnych
szkołach *y - przyszkołkach do synagogi
Wilenskiey należących, oraz nawszelkich
dobrach onych leżących, ruchomych sum-
mach pieniężnych, gdziekolwiek będących,
na handlach, spławach, towarach, arę-
dach, piwnicach, kromach, iadkach, do-
mach, kamienicach, na szlachtami, a w
niedostatku onych у na samych osobach z
wolnym, tak szkoły ieneralney w mieście
i. k. mści w Wilnie у iako у prywatnych
szkół у przyszkołkow, także у ieneralney
króbki, kromow, iatek, piwnic, kamienic,
domów w Wilnie у na innych do synago-
gi Wilenskiey należących mieyscach pie-
czętowaniem, tudziesz z wolnym, tak sa-
mych osób niewiernych żydów synagogi
Wilenskiey, intra vel extra regiram przez
urzędy у samą stroną gdzieby się kolwiek
poscignieni byli, łapaniem у sequestrowa-
niem, towarów wszelkich у gotowych pie-
niędzy po drogach, gościńcach, wsiach,
karczmach, miastach, miasteczkach, targach,
iarmarkach у ubiąue locorum przez sa-
mego aktora, adhibitis etiam copiis milita-
ribus, zabieraniem у otaxowawszy pro libitu
suo u siebie zatrzymaniem, lub sprzeda-
waniem et in proprium usum obróceniem,
a za sprzeciwięństwo у popełniony excess
pod trybun, paenam infamiae et coli na
niewiernych żydów dowodzić, szkód z oka-
zyi onych na prawo, sprowadzenie urzędo-
wey ехекисуі у na inne koszta, mia-
nowicie strawuiąc się na bruku, spendowa-
nych dochodzić у recjuirować żałuiący ak-
tor obżałowanym niewiernym żydom Wi-
leńskim przed nasz sąd instituit actionem.
Бо którey sprawy na terminie у dniu ni-
nieyszym, wysz na dacie pisanym, za przy-
wołaniem z nakazu naszego przez ienerała
stron do prawa, od aktora patron za mocą
prawną, sobie do tey sprawy daną imć.
pan Andrzej' (Jhocko—obozny Oszmianski,
personaliter ku rozprawie prawney stawał,
a pozwani niewierni żydzi kahahi Wileń-
skiego za potrzykrotnym z nakazu naszego
iencralskim przywoływaniem, iako sami

przed nami do prawa niestawali, tak у
żadney wiadomości o niestaniu swoim są-
dowi naszemu у stronie powodowey nie-
uczynili, zatym wyż rzeczony aktora pat-
ron, podanego obżałowanym niewiernym
żydom oczewisto w ręce tu w mieście i. k.
mści Wilnie przez ienerała Ierzego Namo-
wicza zakazu, zeznaniem onego oczewistym
przed wielmożnym im. panem pisarzem
trybunalnym, kollegą naszym uczynionym,
legitime dowiodszy, żałobę z onego rationc
superius praemissorum przełożywszy, w
dalszym progressie prawnym za dowód sa-
mey pryncypalney rzeczy produkował у
czytał przed nami sądem dekret sądu głów-
nego trybunalnego ex instancia żałuiącego
dalatora z obżałowanymi niewiernymi ży-
dami Wilenskiemi w roku przeszłym ty-
siąc siedmsetnym osmnastym, msca Sep-
tembra trzeciego dnia ze wskazem sumy
trzydziestu tysięcy tynfow у dwuchset zło-
tych polskich currentis monetae z wyda-
niem samych obżalowanych niewiernych
żydów na infamią, na łapanie, na gardło у
dalszemi paenami, w tym dekrecie wyra-
żonemi, w Wilnie ferowany, za onym listy
obwieszczy у poiezdży urzędowe sprowa-
dzonej ехекисуі do szkoły żydowskiey Wi-
lenskiey у do domów у kromow niewier-
nych żydów od wielmożnego im. pana
KrzysztofaKaminskiego—sędziego ziemskie-
go Oszmianskiego у trybunała w-o x-a Litt-o
pod datą roku tysiąc siedmset dwudzieste-
go _ pierwszego, mca Augusta ośmnastego
dnia wydane, z których iawney renitencyi
prawu, zwierszclmosci у powadze nayias-
nieyszego trybunału w-o x-a Litt-o dekre-
tem trybunalnym, oraz pospozycy w. im.
pana sędziego ziemskiego Oszmianskiego,
w charakterze deputackim będącego, suf-
iieienter do wiedzy wzdania niewiernych
żydów kahalu Wileńskiego, iako prawu nie-
posłusznych w roku zawiłym na upad w
samey rzeczy, a zatyin juxla contenta ża-
łoby aktora pozwanych wyż produkowanego
dekreta sądu głównego trybunalnego ex
instancia żałuiącego dclatora z obżałowa-
nymi niewiernymi żydami ferowanego, iako
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słusznego у prawnego wskazem summy, kon-
demnatami, publikatą onych, listami po-
iezdżym у obwieszczym nrzędowemi у
wszytkiemi do tey sprawy, in rem żałuią-
cego delatora słnżącemi, dokumentami
wespół у z całym generaliter w tey spra-
wie do daty ninicyszey zaszłym у urosz-
czonym procederem prawa in toto utwier-
dzenia у przy nicnaruszncy mocy іп іоіа-
biliter zachowania, summy, tym dekretem
przysądzone, tynfowey monety trzydziestu
tysięcy tynibw, a currentis monctae dwieś-
cie zloty cli polskich, za kontemptą powa-
gi i. wielmożnego delatora, in charactere
sestwa głównego trybunału zostaiącego,
win excessowycli według konstitucyi try-
bnnalney roku tysiąc sześćset iedynastego
o bezpiecznosci sadu głównego trybunal-
nego opisaney, osmset złotych polskich,
przytym za szkody у nakłady prawne re-
center w tey sprawie na sprowadzenie
urzedowey схеішсуі у na prawo erogowa-
ne pięćset złotych polskich na obżałowa-
nych niewiernych żydach kahału Wileń-
skiego, na ieneralney szkole Wilenskiey у
na prywatnych szkołach у przyszkołkaeh,
do synagogi Wilenskiey przynależących,
onych maiętnosciach у dobrach, leżących,
ruchomych, summach pieniężnych, hand-
lach, spławach, towarach, domach, kro-
mach, kamienicach, browarach, sklepach,
piwnicach, iatkach, na szlachtami także у
na ieneralney krobie żydowskiey kahału
Wileńskiego, na których wskaż padł, exe-
kucya urzędowa sprowadzana była, z wol-
nym ieueralney szkoły Wilenskiey у pry-
watnych szkół у przyszkołkow," dmnow,
kromow, kamienic, sklepów, piwnic, szlach-
tami, iatek у krobki kahału Wileńskiego
pieczętowaniem, summ towarów tam nitra,
(juam extra regnum, aresztowaniem, zabie-
raniem у otaxowawszy pro Ubito suo u sie-
Lio zatrzymaniem, lub sprzedaniem et in
proprium usum obróceniem, a w niedo-
statku dóbr у samych obżałowanych nie-
wiernych żydów, starszych kahału Wileń-
skiego, tak' przez urzędy, iako у sama. za-
luiacą stroni}, łapaniem у sc(iuestrowaniem;

że zaś do prawa niestawaią, tychże nie-
wiernych żydów kahału Wileńskiego, iako
iuż niepoiednokrotnych banitów у infamis-
sow, ad praesens za iawną prawu pospoli-
temu, dekretowi trybunalskiemu reniten-
cyą, iterum na infamią, na łapanie, na
garło żałuiącemu aktorowi wskazania, ad
publicandum tey infamii icnerała sądowe-
go przydania, wywołać у publikować na-
kazania, у tych że niewiernych żydów Wi-
leńskich, tak przez urzędy, iako у samą ża-
łuiącą stroną łapać у sequaestrować poz-
wolenia, a iako dla poscignienia у złapania
samych niewiernych żydów starszych ka-
hału Wileńskiego, dla zaaresztowania towa-
rów, intra vel"extrarcgnum będących, dla
zapieczętowania .szkoły Wilenskiey, domów,
kromow, kamienic, sklepów, iatek, piwnic,
szlachtami у ieneralney krobki żydowskiey
у tak dla uczynienia za wskaż wyż wyra-
żoncy summy na wszelkich obżałowanych
żydów Wileńskich, superius mianowanych
dobrach, a specialiter na szkole żydowskiey
Wilenskiey, do którey ехекисуа urzędowa
sprowadzona była, skuteczney, mocney, a
nieodwloczney na żadne prorsus ni odkogo
nieoglądaiąc się bronienia odprawy у ехе-
kucyey do urzędów ziemskich grodzkich
Wileńskiego, Trockiego, Nowogrodzkiego,
Mińskiego woiewodztw Oszmianskiego, Lidz-
kiego, Wiłkomirskiego, Słonimskiego, Wor-
kowyskiego ])owiatow у innych wszelkich
tych woiewodztw у powiatów, pod któreini
maiętnosci у dobra obżałowanych niewier-
nych żydów być się okażą у same osoby
złapane у poscignione być mogą, a które-
go sobie strona powodowa ad eam ехеси-
tionem użyć zechce, z założeniem contra
non exequentes officiales paen priyationis
officiorum, odesłania u nas sądu prosił у
domawial się. A tak my sąd w tey spra-
wie i. wielni. imć.panaKrzysztofa^Iichala
Kaminskiego—sędziego ziemskiego Osz-
mianskiego, marszałka trybunału W-o X-a
Litt-o, koła compositi iudicij у im. pana
Michała Zablockiego—struliczaszego Osz-
mianskiego, z niewiernymi Moyzeszcm Ury-
aszewiczem, Hirszcm Lewkowiczem, ЛГоу-
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żeszem Michałowiezem, Jachiinera Jochele-
wiczem, Markiem Gierszonowiczem, Micha-
łem Gordonowiczem, Jzakiem Jozefowi-
czem, Janchelem Chaimowiczem, Moyże-
szem Zelkindowiczem, Hirszem Eliaszewi-
czem, starszemi przeszłych lat, Jzakiem
Chaimowiczem, Kiwa Gierszonowiczem,
Wulfem Symonowiczem, Hirszem Aronowi-
czem, Aronem Zelmanowiczem. Litmancm
Moyżeszowiczem,—starszymi teraznieyszego
roku tysiąc siedmset dwudziestego pierw-
szego у innemi starszemi rocznemi у mie-
sięcznemi, bacząc to, iż obżałowani niewierni
żydzi, będąc ratione superius praemissorura
przed nasz sąd adeitowanemi, za potrzykrot-
nym z nakazu naszego ieneralskim przy-
woływaniem, iako sami przed nami do pra-
wa niestawaii, tak у żadney wiadomości o
niestaniu swoim sądowi naszemu у stronie
powodowey nieuczynili, przeto obżałowa-
nych niewiernych żydów, iako prawu nie-
posłusznych w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdaiemy, a zatym juxta contenta
żałoby у domawiania się partis actoreae
patrona, wysż produkowany dekret sądu
głównego trybunału ex mstantia żałuiącego
delatora z obżałowanymi niewiernymi ży-
dami kahału Wileńskiego, w roku tysiąc
siednisetnym osmnastym, msca Septembra
trzeciego dnia w Wilnie ferowany, iako
słuszny у prawny z wskazem summy z
kondemnatami, publikatę onych. listami
obwieszczym у poiezdżym urzędowemi у
wszytkiemi in rem żałuiącego delatora, do-
tey sprawy ściągaiącemi się dokumentami
wespół z całym procederem prawnym, w
tey sprawia do daty ninieyszey zaszłym у
uroszczonym in toto utwierdzamy у przy nie-
naruszney mocy iimolabiter zachowuiemy,
summy tym dekretem przysądzonej7 tynfo-
wey monety trzydzieści tysięcy tynłbw, a
currentis monetae dwieście złotych pol-
skich, za kontempt powagi i. w. delatora
in charactere sęstwa trybunału głł-o W-o
X-a Litt-o zostającego, win excessowych
według konslitueyi trybunalskiey roku ty-
siąc sześćset iedynastego o bezpiecznosei
sądu głł-o trybunału opisaney osmset zło-

tych polskich, przytym za szkody- у na-
kłady prawne recenter w tey sprawie na
sprowadzienie urzędowey ехекисуі у па
prawo errogowane pięćset złotych polskich,
a z wpisnym у pamiętnym ima cum lucris
nam sądowi persolutis, in universum trzy-
dzieści tysięcy tynfów, a currentis monetae
złotych polskich tysiąc pięćset dziesięć na
pozwanych żydach kahałn Wileńskiego, na
ieneralney szkole Wilenskiey, na prywat-
nych szkołach у przyszkołkach, do synago-
gi Wilenskiey należących у na wszelkich
onych maiętnosciach у dobrach, leżących,
ruchomych, summach pieniężnych, hand-
lach, spławach, towarach, domach, kromacb,
kamienicach, browarach, sklepach, piwni-
cach, iatkach, na szlachtami, także у na
ieneralney krobce żydowskiey kahału Wi-
leńskiego, na których wskaż padł у ехе-
kucya urzędowa sprowadzona była z wol-
nym ieneralney szkoły Wilenskiey, prywat-
nych szkół у przyszkołkow, domów, kro-
mow, kamienic, browarów, sklepów, piw-
nic, szlachtami, iatek у krobki kahału Wi-
leńskiego pieczętowaniem, sum, towarów,
tam intra, quam extra regnum, aresztowa-
niem, zabieraniem у otaxowawszy pro li-
bitu suo u siebie zatrz3rmaniem, lub sprze-
daniem et in proprium usum obróceniem,
a w niedostatku dóbr у samych obżałowa-
nych niewiernych żydów, starszych kahału
Wileńskiego tak przez urzędy, iako у samą
żałuiącą stronę łapaniem у seąuestrowaniem;
że zaś do prawa niestawaią, tychże niewer-
nych żydów kahału Wileńskiego, iako iuż
niepoiednokrotnych banitów у infamissow
ad praesens za iawną prawu pospolitemu
у dekretowi trybunalskiemu renitenc3rą,
iterum na infamią, na łapanie, na garlo
żałuiąccmu aktorowi wskazuiemy, ad pu-
blicandum tey infamij ienerała sądowego
przydaiemy, wywołać у publikować naka-
zuiemy у tych że niewiernych żydów Wi-
leńskich, tak przez urzędy, iako у samą
żałuiącą stronę łapać, ad privatos carceros
brać у seąucstrować pozwalamy, a iako dla
poścignienia у złapania samych niewier-
nych żydów, starszych kahału Wileńskiego,
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dla zaaresztowania sum, towarów, intra vel
extra będących, dla zapieczętowania szkoły
\yilenskiey, domów, kromow, kamienic,
browarów, sklepów, piwnic, iatek, szlach-
tami у ieneralney krobki żydowskiey, tak
dla uczynienia za wskaż wyż wyrażoney
summy na wszelkich' obżałowanych żydów
Wileńskich superius mianowanych dobrach,
a specialiter na szkole Wilenskiey żydow-
skiey, do którey ехекисуа urzędowa spro-
wadzana była, skuteczney, mocney, a nie-
odwłoczney, na żadne prorsns ni odkogo
bronienia nieoglądaiąc się, odprawy у ехе-
kucyi do urzędów ziemskich lub grodzkich
rycerstwa, szlachty, obywatelow Wileńskie-
go, Trockiego, Nowogrodzkiego, Mińskie-
go woiewodztw, Oszmianskiego, Lidzkiego,
Wileńskiego, Grodzieńskiego, Słonimskiego
powiatów у innych wszelkich tych woie-
wodztw у powiatów, pod ktoremi maiętno-
sci у dobra у same osoby niewiernych
żydów być się okażą, a którego sobie pars
actorea ad eam executionem użyć zechce,
założywszy contra поп exequentes officio-
sos paenas privationis officiorum odsyłamy.
A gdy termin prawny ad publicandum tey
infamii przypadł, tedy ienerał sądów na-
szych pilnuiący, Jerzy Namowicz, dość czy-
niąc prawu pospolitemu у dekretowi na-
.szemu,niewiernych żydów—Moyżesza Urya-
szowicza, Hirsza Lewkowicza, Moyżesza
Michałowicza, Jachima Jachelewicza, Mar-
ka Gierszonowicza, Michała Gordonowicza,
Jzaka Jozefowicza, Janchala Chaimowicza,
Moyżesza Zelkindowicza, Hirszę Eliaszewi-
cza,—starszych przeszłycli lat, Jzaka Chai-
mowicza, Kiwę Gierszonowicza, Wulfa Sy-
monowicza, Hirszę Aronowicza, Arona Zel-
manowicza, Litmana Moyżeszowicza,—star-
czych (eraznieyszcgo roku tysiąc siedmset
dwudziestego pierwszego у innych star-
szych rocznych у miesięcznych kaliału Л і-
lenskicgo za infamissow w izbie sądowey
et in loro publico obwołał, publikowały re-
lacyą publikacyi swey, a loco publicatio-
nis rcdicns, iudicialiter zeznał. Która spra-
wa do xiąg głównych trybunalnych W-o
X-a Liti-o iest zapisana.
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Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego
wtorego, miesiąca Maia, dwudziestego
dnia.

Przed nami sędziami na trybunał głów-
ny w W-m X-e Lit., z woiewodztw, ziem
у powiatów, na rok teraznieyszy tysiąc
siedmsetny dwudziesty wtóry obranymi,
gdy z porządku regestrowego ku sądzeniu
naszemu przypadła sprawa imć. pana Mar-
ciana Połoniewicza z niewiernemi żydami
Litmanem Hirszewiczem, Jakubem Męde-
lewiczem, Alexandrem Szenderewiczem,
Leybą Hirszewiczem, Szaclmą Nisanowi-
czem, Janęhelem Leybowiczem, Chaimem
Mendelewiczem, Aronem Boruchowiczem,
Hirszem Aronowiczem; Nosonem Elchono-
wiczem у Wulfem Nosonowiczem, starszy-
mi у całym gminem pospólstwem kaliału
Słuckiego, za pozwem od aktora przed sąd
nasz wyniesionym, mieniąc oto, iż gdy za
dekretem trybunalskim, kadenciey Nowo-
grodzkiey, w roku teraznieyszym tysiąc
siedmsetnym dwudziestym, miesiąeaOktobra,
czwartego dnia, z aktoratu żałuiącego de-
latora z infamią у wskazem sumy dziewię-
ciu tysięcy pięciuset szesciudziesiąt złotych
polskich in contumatiam, na obżałowanych
żydach otrzymanych imć pan Stanisław
Mogilnicki,—sędzia grodzki woiewodztwa
NoAvogrodzkiego, reąuisitus będąc a parte
actorea ordinaria juris via, praemissa inno-
tescentia za wskaż wyżey mianowaney sum-
my, w roku tysiąc siedmsetnym dwudzie-
stym pierwszym, msca Nowcbra, szóstego
dnia, pro executione juridica do miasta
nazwanego Słucka, w woiewodztwie Nowo-
grodzkim leżącego, także do domów, kro-
mow onych ziechal, tam obżałowani nie-
wierni żydzi, contraveniendo in-awu j)ospo-
litenm у dekretowi wyż wyrażonemu, ze-
brawszy niemałą (gromadę) ludzi żolnier-



— 428 —

skich garnizonu- Słuckiego, z orężem do
boiu należącym, wcześnie przysposobionych
do tego. * przy zatarasowanych wrotach,
słownie tak domów, iako у kromow bro-
nili у ехекису czynić nie dopuścili, a przez
to w winę powtorney infamiey у dalsze
paeny prawne na obżałowanych żydów
ściągające się popadli, do wskazania któ-
rych paen, do utwierdzenia dekretu in to-
to, do przysądzenia teyże praetensiey na
domach,, kromach, handlach, towarach у
samych osobach,, no ostatek o szkody у
expensa prawne, mianowicie na sprowadze-
nie ехекисуіеу urzędowey z okaziey ob-
żałowanych niewiernych żydów, na złotych
dwieście spendowanych, na ostatek у oto
wszystko, co koi wiek juris et praetensio-
nis być może, a czasu produktu sprawy
przez controwersyą obiasnioną у dowie-
dziono będzie, żałuiący aktor obżałowanym
niewiernym żydom przed nas sąd instituit
actionem. Do którey sprawy na terminie
ninieyszym, wyż na dacie pisanym, za przy-
wołaniem z nakazu naszego przez ienerała
stron do prawa, od żałuiącego aktora pa-
tron imści za mocą prawną, sobie do tey
sprawy daną, oczewisto ku rozprawie praw-
ney stawał, a obżałowani niewierni żydzi,
za potrzykrotnym z nakazu naszego iene-
r.alskim przywoływaniem, iako sami do pra-
wa niestawali, tak у żadney wiadomości o
niestaniu swoim nam sądowi у stronie po-
wodowey nie uczynili, zatym tenże wyż wy-
rażony aktora patron, podanego obżałowa-
nym niewiernym żydom oczewisto w ręce,
tu w mieście i. k. mci w Wilnie przez ie-
nerała Matheusza Alexandra Albinowicza
pozwu, zeznaniem onego oczewistym przed
wielm. im. panem pisarzem trybunalnym
kollego naszym uczynionym, legitime do-
wiodszy у pilność troyga wołania, natym
pozwie napisaną okazawszy, na dowód sa-
mey rzeczy produkował у czytał przed na-
mi sądem dekret sądu trybunału w-o x-a
Litt-o, kadcnciey Nowogrodzkiey, w roku
przeszłym tysiąc siedmsetnym dwudziestym,
msca Oktobra, czwartego dnia, z aktoratu
żałuiącego delatora, z infamią у wskazem

summy dziewięciu tysięcy pięciuset sześciu-
dziesiąt złotych na obżałowanych . niewier-
nych żydach in contumatiam otrzymany, a
za onym exliibuit list poiezdży urzędowy
czynioney ехекисіеу na szkole w mieście
Słucku będącey, także na dobrach, kromach
onych, w mieście Słuclm będący cli, w wo-
iewodztwic Nowogrodzkim leżącym od imć
pana Stanisława Mogilnickiego,—sędziego
grodzkiego, woiewodztwa Nowogrodzkiego,
autentice aktorowi pod datą w nim insero-
waną wydany, z którego iawney contrawcn-
ciey przez obżałowanych żydów prawu у
namienionemu dekretowi sądu trybun',
głł-o w-o x-a Lit. stałey dowiodszy pozwa-
nych niewiernych żydów, iako prawu nie-
posłusznych, w roku zawitym na upad w
rzeczy wzdania, a zatym wyż produkowa-
nego dekretu sądu trybunału głł-o w-o x-a
Lit. ze wszystką w nim wyrażoną rzeczą,
wespół z listami urzędowemi—obwieszczym,
poiezdżym у całym procederem prawa eo
nomine do daty ninieyszey w tey sprawie
zaszłym in toto utwierdzenia, approbowania
у przy mocy inyiolabiter zachowania, su-
my namienionym dekretem wskazaney dzie-
więciu tysięcy pięciuset sześciudziesiąt zło-
tych, za szkody у expensa prawne, w tey
sprawie spendowEine у nowiter na poiazd
errogowane, dwuchset złotych polskich na
pozwanych niewiernych żydach, na domach,
kromach, także na szkole w mieście Słuc-
ku będącejr, w woiewodztwie Nowogródz-
kim leżącey, do których ехекисуа urzędo-
wa sprowadzana była, oraz у na innych
wszelkich dobrach onych że leżących, ru-
chomych, summach pieniężnych, handlach,
towarach, z wolnym sum, towarów, intra
et extra regnum, aresztowaniem у samych
osób łapaniem, insuper tych że niewier-
nych żydów za sprzeciwieństwo prawu po-
spolitemu у dekretowi wyż pomienionemu,
które się evidenter z listu urzędowego, po-
iezdżego pokazuie, iako iuż infamissow ite-
rum na infamią żałuiąccmu aktorowi wska-
zania, ad publicandimi tey infamiey icne-
rała sądowego przydania, proklamować у
publikować nakazania; a iako dla pościg-
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nienia у złapania samych osób obżałowa-
nych, zaaresztowania sum у towarów onycb
ŹQ, tak oraz dla uczynienia za wskaż sum-
my wyż wyrażoney skuteczney, prawney у
nieodwłoczney ехеішсіеу do urzędów ziem-
skich lub grodzkich Nowogrodzkiego, Miń-
skiego woiewodztw, Oszmianskiego, Mozyr-
skiego, .Rzeczyckiego powiatów у innych
wszelkich tych woiewodztw у powiatów, pod
któremi dobra, osoby obżałowanych być się
okażą, a którego sobie aktor z urzędów ad
cxecutionem użyć zechce, z założenem in
contrayenientes dalszych paen prawnych

-odesłania, u nas sądu prosił у domawial-
się. A tak my sąd w tey sprawie im. pana
Marcyana Połoniewicza z niewiernymi ży-
dami Litmanem Hirszewiezem, Jakubem
Mendelewiczem, Alexandrem Szenderewi-
<'zem, Leybą Hirszowiczem, Szachną Nisa-
nowiczem, lanchelem Leybowiczem, Cha-
iinem Mendelewiczem, Aronem Borucho-
wiczem, Hirszem Aronowiczem, Nozonem
El ch ono wieżom у "Wulfem Nozonowiczcm,--
starszymi у całym gminem pospólstwem
kahału Słuckiego, bacząc to, iż obżalowa-
ni niewierni żydzi, będąc o rzecz wyż w
propozycyi wyrażoną, przed nasz sąd adci-
towanemi, za potrzylcrotnym z nakazu na-
szego ieneralskim przywoływaniem, iak sa-
mi przed nami do prawa nie stawali, tak
у żadney wiadomości o niestaniii swym nam
sądowi у stronie powodowey nie uczynili,
przeto onych, iako prawu nieposłusznych,
w roku zawitym na upad w rzeczy wzda-
iemy, a zatym podług żałoby pozewney
у domawiania się partis actoreae patrona
wyż produkowany dekret sądu głównego
tdybunału w-o x-a Lit. kadenciey Nowo-
grodzkiey w roku tysiąc siedmsetnym dwu-
dziestym, msca Oktobra, czwartego dnia z
aktoratu żałuiącegp delatora z infamią, wska-
zem summy w nim wyrażoney na niewier-
nych żydach otrzymany, wespół z listami
urzędowcim obwieszczyni, poiezdżym у ca-
łym procederem prawa eo nomine do daty
ninieyszcy w tcy sprawie zaszłym in toto
utwierdzamy, approbuiemy у przy mocy in-
violabitcr zachowuiemy, summy namienio-

nym dekretem wskazaney dziewięć tysięcy
pięćset szesdziesiąt złotych polskich za szko-
dy у expensa prawne, л tey sprawie erro-
gowanc у na sprowadzenie ехеішсіеу urzę-
dowey spendowane, dwieście złotych pol-
skich, a z wpisnym у pamiętnym ima cum
lucris sądowi naszemu persolutis, in sum-
ma dziewięć tysięcy siedmset siedmdzie-
siąt złotycłi polskich na pozwanych nie-
wiernych żydach, na szkole у domach onych,
w mieście Słucku będących, do których
ехеішсуа urzędowa sprowadzana była, tak-
że na wszelkich maiętnosciach у dobrach
onych że leżących, ruchomych, summach
pieniężnych, handlach, towarach, z wolnym
sum, towarów intra et extra regnum_ are-
sztowaniem у samych osób łapaniem, insu-
per tych obżałowanych, niewiernych żydów
iako iuż infamissow, za sprzeciwięstwo pra-
wu pospolitemu у dekretowi wyż namie-
nionenm trybunału głównego w-o x-aLit.,
które się evidenter z listu urzędowego po-
iezdżego pokazało, iterum na infamią żalu-
iącemu aktorowi wskazuiemy, ad publican-
dum tey infamiey ienerała sądowego przy-
daiemy, proklamować у publikować naka-
zuiemy; a iako dla poscignienia у złapania
samych obżałowanych osób, tak oraz za
sumę wyrażoną dekretem sądu naszego
wskazaną dla uczynienia skuteczney, moc-
ney у nieodwloczney na dobrach onych
że ехекисіеу, do urzędów zemskich lub
grodzkich Nowogrodzkiego, Mińskiego wo-
iewodztw, Oszmianskiego, Możyrskiego,
"Rzeczyckiego powiatów у innych wszelkich
tych woiewodztw у powiatów, pod które-
mi dobra у maiętności, summy, towary po-
zwanych, niewiernych żydów być okażą się
у same osoby poscignione у złapane być
mogą, a którego sobie aktor z urzędów do
tey ехекисіеу użyć zecłice, założywszy na
nieposłuszne in exequendo urzędy у na
stronę sprzeciwiła dalsze paeny prawne od-
syłamy. A gdy dzień dwudziesty ósmy te-
goż miesiąca Maia, anni praesentis przy-
padł, tedy ienerał sądów naszych pilnuiący,
Mikolay Klikowicz, dość czyniąc prawu po-
spolitemu у dekretowi naszemu, niewier-
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nych żydów Litmana Hirszewicza у Jaku-
ba Mendelewicza, Alexandra Szenderewicza,
Leybę Hirszewicza, Szachnę Nisanowicza,
Janchela Leybowicza, Chaima Mendelewi-
cza, Arona Boruchowicza, Hirsza Arono-
wicza, Nosona Elchonowicza у Wulfa No-
sonowicza,- starszych у cały gmin pospól-
stwa kanału miasta Słuckiego za infamis-
sow w izbie sądowey et in foro publico obwo-
łał, proclamował у relacią publikacyi swey a
loco publicationis rediens iudicialiter zeznał.
Która sprawa do xiąg trybunału główne-
go Wielkiego xięstwa Litewskiego iest za-
pisana.
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Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego
wtorego, miesiąca Iunij iedynastego dnia.

Przed nami sędziami głównemi, na try-
bunał w. x. Lit., z woiewodztw, ziem у po-
wiatów na rok teraźniejszy wyż na dacie
pisany obranymi, gdy z porządku regestro-
wego ku sądzeniu przypadła sprawa imć.
pana Michała Piłsudskiego, z niewiernymi
Ż3rdami, Izaakiem Nachimowiczem, Dawi-
dem Moyżeszowiczern, Irszą Aronowiczein,
•Markiem Israelewiczem, Izaakiem Lewko-
wiczem, Szaią Lewkowiczem, Łazarzem
Berkowiczem Beniaminowiczem, Chaimem
lahelewiczeni, Męnkiem Łazerowiczem,
Markiem Irszewiczem у innemi wszytkiemi
żydami starszymi у całą synagogą kahału
^Vilenskiegq, za pozwem do aktora przed nasz
sąd wyniesionym, mieniąc do listu dobro-
wolnego obligacynego zapisu od niewiernych
żydów у całego kahału Wileńskiego zeszłemu
z tego świata wielmożnemu imć panu Fer-
dynandowi Piłsudskiemu—staroście Wiesz-

wianskiemu. na summę rękodayną", to iest,
na tynfow siedm tysięcy szeset sześćdzie-
siąt sześć., roku tysiąc siedmsetnym piętna-
stym miesiąca Ianuary dwudziestego dzie-
wiątego dnia danego, którym to listem do-
browolnym obligacynym zapisem obowią-
zawszy się in termino w roku tysiąc siedm-
setnym dziewiętnastym miesiąca Decembra
dwudziestego dnia przy xięgach grodzkich
woiewodztwa Wileńskiego, ni czym tego
dnia у terminu niepochibiaiąc, pod troia-
kiemi zarękami у pod punktem banicyi do-
czesney wieczney у infamyi, oddać spełna
razem, a nie ratami wyliczyć, lecz nie
wierni żydzi za niepoiednokrotną żałuiące-
go delatora iako sukcessora po zeszłym im.
panu Ferd}rnandzie Piłsudzkim staroście
Wieszwianskim reąuizycią, tak na terminie
iako у po terminie pomienioney summy
nie oddali, a ni prowizyi nie płacili у od-
dać niechcą, przez co w troiakie zaręki у
paeny banitionum ac infamiae popadli, za
czym ante omnia do zapłacenia summy
capitalney z troiakiemi zarękami libere w
obligacynym zapisie założonemi у prowi-
zyą od roku tysiąc siedmsetnego piętnaste-
go do daty ninieyszey nie płaconą od sum-
my capitalney przychodzącą, do wskazania
paen banitionum ac infamiae, do nagrodze-
nia szkód у expens prawnych у oto wszyl-
ko, co czasu controwersy fusius (leducetiu-,
żaluiący aktor obżałowanym przed nasz sąd
intentował akcyą. Do którey sprawy na.
terminie ninieyszym, wyż na dacie pisanym^
za przywołaniem z nakazu naszego przez:
ienerała stron do prawa od aktora patron
imsci za mocą prawną sobie do tey spra-
wy daną im. pan Michał Maniuszko perso-
naliter ku rosprawie prawimy stawał, a.
pozwani iako sami za pokilkakrotnym z na-
kazu naszego ieneralskim przywoływaniem
do prawa nic stawali, tak у żadney wia-
domości o niestaniu swoim nam sądowi
у stronie powodowej nicuczynili, za tym
tenże wjż rzeczonj aktora patron podanego
obżałowanym oczewisto w ręce tu w mieście
i. k. m. Wilnie przez ienerała Mikołaia.
Klikowicza pozwu, ze znaniem onego oczc-
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wistym przed wielmożnym imć panem pi-
sarzem trybun, kollegą naszym uczynionym
słusznie prawnie dowiodszy у pilność troy-
ga wołania na tym pozwie napisaną oka-
zawszy, w dalszym progressie prawnym na
dowód pretensyi pryncypała swego produ-
kował у czytał przed nami sądem list do-
browolny, obligacyny zapis od żydów star-
szych kahału Wileńskiego zeszłemu z tego
świata imć panu Ferdynandowi Piłsudskie-
mu—staroście Wieszwianskiemu, w roku
tysiąc siedmsetnym piętnastym miesiąca
January dwudziestego dziewiątego dnia da-
ny, ad presens żałuiącemu' aktorowi iure
succesiyo służący у należący, z którego
wszytkie wadya у obowiązki obszerniey wy-
rażone przeczytawszy, a nieoddania у nie
zapłacenia pomienioney summy tym że sa-
mym nie oswobodzonym zapisem dokumen-
taliter dowiodszy, wzdania pozwanych nie-
wiernych żydów, iako prawu nieposłusznych
w roku zawitym na upad w rzeczy; a za-
-tym podług prawa у żałoby pozewney wyż
produkowanego listu dobrowolnego obliga-
-cynego zapisu we wszytkich punktach, para-
grafach у ze wszytką w nim wyrażoną rze-
czą utwierdzenia у approbpwania, yigore
którego zapisu summy kapitalney siedmiu
tysięcy sześciuset szesciudziesiąt sześciu
tyniow, troiakich zarąk dwudziestu dwuch
tysięcy dziewięciuset dziewięciudziesiąt oś-
miu tyniow, prowizyi od roku tysiąc siedm-
setnego piętnastego do daty ninieyszey ra-
chuiąc decem procento przychodzącey, we-
spół у szkodami, nakładami* prawnemi w
tey sprawie spendowanemi sześciu tysięcy
tynfow, na pozwanych niewiernych żydach
starszych kahału Wileńskiego у na wszel-
kich ich dobrach, domach, kromach, to-
warach, handlach, suinmach pieniężnych
gdzie kolwiek będących, a w niedostatku
•onych na samych obżałowanych osobach z
wolnym onych ubiąue locorum łapaniem,
kromow pieczętowaniem, summ у towarów
aresztowaniem, a samych^ pozwanych pod-
ług dobrowolnego ich opisu у obowiązków
w obligu wyrażonych na infamia, żaluince-
•mu delatorowi wskazania, ad publikandum

tey condemnaty ienerała sądowego przyda-
nia wywołać у publikować nakazania, a
dla uczynienia na wskaż summy skutecz-
ney у nie odwłoczney nad dobrami у oso-
bami obżałowanych za poscignieniem onych
do urzędów ziemskich lub grodzkich Wi-
leńskich, Trockich, Oszmianskich, Lidzkich
у innych wszelkich tych woiewodztw у po-
wiatów, pod ktoremi dobra у same pozwa-
nych osoby znaydować się będą, a którego
sobie z urzędów pars actorea ad ехеки-
cyonem użyć zechce, założeniem na sprze-
ciwnych dalszych paen prawnych odesłania
u nas sądu prosił у domawiał się. A tak
my sąd w tey sprawie im. pana Michała
Piłsudzkiego z niewiernymi żydami: Iza-
akiem Nachimowiczem, Dawidem Moyże-
szowiczem, Irszą Aronowiczem, Markiem
Izraelewiczem, Izaakiem Lewkowiczem,
Szaią Lewkowiczem, Łazarzem Berkowi-
czem Beniamenowiczem, Chaimem Iachc-
lewiczem, Mękiem Łazarowiczem. M^arkiem
irszewiczem у innemi wszytkiemi żydami
starszymi у całą synagogą kahału Wileń-
skiego, bacząc to, że obżałowani będąc o
rzecz wyżey de tenore wyrażoną przed nasz
sąd adcytowanymi, iako sami za trzykrot-
nym z nakazu naszego ieneralskim przy-
woływaniem do prawa niestawali, tak у
żadney wiadomości o niestaniu swoim
nam sądowi у stronie powodowey nieuczy-
nili, przez to pozwanych iako prawu nie po-
słusznych w roku zawitym na upad w rze-
czy wzdaiemy, a zatym podług prawa ża-
łoby у domawiania się partis actoreae pa-
trona, wyż produkowany list dobrowolny
obligacyny zapis od pozwanych niewier-
nych żydów starszych kahału Wileńskiego
zeszłemu w Bogu im p. Ferdynandowi Pił-
sudskiemu w roku tysiąc siedmsetnym
piętnastym miesiąca Jaimarij dwudziestego
dziewiątego dnia dany, ad praesens żału-
iącemu aktorowi iure successiwo służący
у należący we wszytkich punktach, para-
grafach у ze wszytką w nim wyrażoną rze-
czą utwierdzamy у approbuiemy? rigore
którego zapisu summy capitalney siedm ty-
sięcy sześćset szesdziesiat sześć tynfow,
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troiakich zarąk,- dwadziescie dwa tysięce
dziewięćset dziewiędziesiąt osm tynfow, pro-
wizyi od токи tysiąc siedmsetnego piętna-
stego do daty ninieyszey za lat siedm nie-
płaconey, od snmmy capitalney przycho-
dzącey, wespół z szkodami, nakładami praw-
nemi, w ter sprawie spendowanymi, sześć
tysięcy tynfow, a z zapisnym у pamiętnym
ima cum łucris nam sądowi persołutis,
wszytkiego summą trzy dziecię sześć tysię-
cy szeset szesdziesiąt cztyry tynfow у zło-
tych polskich dziesięć, na pozwanych nie
wiernych żydach, starszych kanału Wileń-
skiego у na wszytkich ich dobrach, do-
mach, kromach, towarach, handlach, sum-
mach pieniężnych gdzie у u kogo będą-
cych, a w niedostatku onych у na samych
obżałowanych osobach żadnym onych ubi-
que locorum łapaniem, kromow pieczęto-
waniem, summ у towarów aresztowaniem,
a samych pozwanych podług dobrowolne-
go ich opisu obowiązków w zapisie obłigacy-
nym wyrażonych, na infamią żałuiąeemu
delatorowi wskazuiemy, ad publicandum
tey condemnaty ienerała sądowego przy-
daemy, wywołać у publikować nakazuiemy;
oraz dla uczynienia na wskaż summy sku-
teczney у nie odwłoczney nad dobrami y
samemi obżałowanych osobami za poscig-
nieniem onych ехекисіу do urzędów ziem-
skich lub grodzkich Wileńskich, Trockich,
Oszmianskich, Lidzkich у innych wszelkich
tych woiewodztw у powiatów, pod ktoremi
dobra pozwanych у same osoby znaydować
się ЬсАп у którego sobie pars actorea ad
eam exccutionem za nrządow użyć zech-
ce, założywszy na sprzeciwnycli temu dek-
retowi naszemu dobre paeny prawne odsy-
łamy, a gdy dzień trzynasty tegoż msca
Juny anni currentis przypadł, tedy ieno-
rał sądów naszych pilnuiący Mikołay Kli-
bowicz dość czyniąc prawu ])os])olitemu у
dekretowi naszemu, niewiernych żydów Iza-
aka JNachimowicza, Dawida Moyżeszowi-
cza, Irszą Aronowicza, Marka Izraelewicza,
Jzaaka Lewkowicza, Sząja Lcwkowicza, Ła-
zarza Berkowicza, Bemianowicza, Chaima
Iachielewicza Męka Łazerowicza, Marka

Irszewicza у innych wszytkich żydów star-
szych у całą synagogą kahału Wileńskiego
za infamissów w izbie sądowey et in foro
publico wywołał, publikował у relacyą pu-
blikacy swey a loco publicationis rediens
iudicialiter zeznał. Która sprawa do xiąg
głównych trybunału wielkiego xięstwa Li-
tewskiego iest zapisana.
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Roku tysiąc siedmsetnego dwudzieste-
go czwartego, miesiąca Augusta cztyrna-
stego dnia.

Przed nami sędziami na trybunał głów-
ny wielkiego xięstwa Litewskiego, z woie-
wodztw, ziem у powiatów na rok terazniey-
szy wysz na dacie pisany obranymi, compa-
rens personaliter u sądu patron imść pan
Jan Bilinski, instrument woiewodztwa No-
wogrodzkiego na żydów, in rcm wielmoż-
nego imsci . xicdza Zaleskiego, kanonika
Smoleńskiego, plebana Kleckiego, pokładał,
opowiadał у ku aktykowaniu do xiąg głów-
nych trybunału wielkiego xiest\va Litew-
skiego podał, prosząc ażeby leń instrument,
alias uniwersał ze wszytką rzeczą, w nim
wyrażoną był do xiąg głównych trybunału
wielkiego xięstwa Litewskiego spraw wie-
czystych przyięty у wpisany; jakoż my sąd
przyiowszy wpisać w xięgi yerbum de дтег-
bo rozkazali, cujus tenor sequitur estąuc
talis: Krzysztof Michał Kondratowicz—
mieczny у podwoiewodzy, Stanisław Adam
Mogilnicki—sędzia, Аіехашіег Piotr Sa-
wicz Korsak—podstoli у pisarz, urzędnicy
grodzcy woiewodztwa Nowogrodzkiego, J a -
snie oświeconym, iaśnie wielmożnym icJi—
mościoni panom senatorom^ dygnitarzom,
stanom duchownym, urzędnikom ziemskim,
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rycerstwu, szlachcie, obywatelom woie-
wodztwa Nowogrodzkiego, ekonomom, ad-
ministratorom "dóbr et quocimqiie titulo
dzierżącym, naszym wielce miłościwym pa-
nom у braci. Po zaleceniu usług naszych
podaiemy do wiadomości у nieodwłoczney
ехеішсіу, iż zabiegaiąc dalszym inkonwe-
niencyom, zle у w brew prawa pospolitego
dotąd praktykowanym, względem służenia
roczney czeladzi oboiey płci, to iest, chrze-
ścian niewiernym żydom у tatarom, przez
co ex occasione służby dla wielu actu ipso
dzieiących sie nierządów у kryminałów,
tudzież dla zgwałcenia dni niedzielnych у
innych święt iest у bywa pan Bóg cięszko
obrażony, przytym nieznośna dzieie się
krzywda, iż szlachta bracia nasze, iako у
poddani nasi dla naięcia sobie roczney cze-
ladzi z wielka, trudnością dostać niemogą,
a to dla podwyższonego od żydów iurgiel-
tu, д іес aby sprawiedliwość boska od nas
karanie swe oddalić raczyła, teraznicyszym
publicznym edyktem naszym, ile do urzę-
du naszego, praecise reguluiącym się, in
virtute praw oyczystych у dawno zaszłych
constytucyi korony Polskiey у wielkiego
xięstwa Litewskiego, ad zelum pro fide
orthodoxa affekta у serca, iako prawowier-
nych katholików pobudzamy у zachęcamy,
frustra eniin leges eonduntur, si non ob-
seiwantur, że tedy takowa, animadyersya
lego posifira iest urzędom grodzkim, wszyt-
kich woiewodztw у powiatów zalecona; za-
czym serio to nam incumbit, żebyśmy san-
cita wolnych seymów, exacte et strietissi-
•mc zachowuiąc, należyty hoc in passu w
woiewodzlwie naszym uczynili porządek.
Więc trzymaiąc się wielu konstytucyi z ias-
nym wyrażeniem, a mianowicie аіїїїГ tysiąc
pięćset sześćdziesiąt piątcą-o. folio dwudzie-
stego ośmego, et folio dziewięćdziesiąt oś-
mego, na seymie Piotrzkowskim ferowaney,
w kłórcy to sonat: «chrześcianie utriusque
sexus żydam służyć, pod zapłaceniem wi-
ny przez każdego żyda sta grzywien, nie.
maią, a chrześcianin więzieniem sześciu
niedziel w turmie ma być karany». A iż
Ьу Щ to działo we wszytkich, tak królew-

skich, iako też duchownych, pańskich,
szlacheckich miastach у miasteczkach, op-
rócz iednak browarników, słodowników
męskiey płci, żeby sobie dniami, iako у
furmanów w drogę na czas naymowali, у to
ad finałem decisionem, na przyszłym, da
pan Bóg, seymie stanów rzeczy pospolitey
znowu konstytucyą, anni tysiąc sześćset
siedmdziesiąt ósmego, folio" trigesimo quar-
to, titulo roborowano, et reassumpcya
tego prawa, in eundem sensum stanęła,
pod wina, dwóch set grzywien super infrac-
tores tego prawa, których medietas ma
należeć "parti, a druga judicio; item anni
tysiąc sześćset dzJ£męMziesiaieg'O, folio
duodecimo, na soymie Grodzieńskim, o
żydach wielkiego xięstwa Litewskiego kon-
stytucyą, reassumowano, et lego perpetua
warowano, aby chrześcianie żydom, tata-
rom nullo praetcxtu, pod wina, wyż wyra-
żoną, niesłużyli; cel, myt, dóbr arendam etc.
nietrzymaH; у urzędom grodzkim, przed
którymi forum uznano do ехекисуі przy-
wodzić, sub paena privationis officii ріту-
kazano, czego starostowie, burmistrzowie у
miasta doglądać у exequować maią, aby
roczna czeladź żydom nie służyła, daley nię
alleguiąc hac in parte innych konstytucyi
ale tym bardziey onym że insistendo, et
quam sacro sancte observando, desiderio
desideramus. Kto w sercu swoim Jezusa
ukrzyżowanego Pana nad pany nad wszyt-
ko przekłada, kto dobro pospolite у ucści-
wość kocha, komu honor imienia chrześ-
ciańskiego iest miły, aby od publikacyi po
wszytkich parafiach у cerkwiach tych uni-
wersałów naszych, ex mmc prosemper cze-
ladź roczna oboiey płci, żydom w miastach,
miasteczkach, po wsiach у karczmach pry-
walnych nie służyła, także w domach ży-
dowskich na okupiszczu ich, gdzie się
grzebią, chrześcianie kontem, bez żadney
służby nie mieszkali, przystoynieysza bo-
wiem rzecz gdy żyd żydowi, a nie chrze-
ścianin onemu służyć będzie. Praecipuc w
mieście Slucku za wałami у przedmieściu
żydom mieszkającym, sub paenis in volu-
minc legum cxpressis iniungimus, aby nie
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byli temu przeciwni у urzędom naszym
grodzkim w tym przeszkadzać nieważyli
się; protekcye quarumcunque persona-
rum, takowym niech nie służą, dum hu-
mana ąuerunt et diyina, et humana per-
dunt, niedawaiąc, strzeż Boże, durae cer-

ісі tym osobam niewiernym żadney dla
doczesnego respektu protekcyey, każdy ta-
ki nocet sibi pietati, qui favet impietati,
ale maią ante omnia, w żywey pamięci у
przed oczy samego Boga w tróycy świętey
jedynego у pomnożenie iego wiary świętey.
A tak wolno renitentes u sądu każdego,
takowych cum extensione paenarum w kon-
stytucyach wyrażonych karać, a od nasze-
go urzędu sine ulla revocatione doniesio-
nych. Na co dla lepszey wiary у pewności
podczas roczków Iuliowych sądzących się,
ręce nasze przy pieczęci urzędowey podpi-
sali się у dla publikacyi tych uniyersałów
przez ienerała woiewodztwa naszego, po
wszytkich parafiach у cerkwiach nakaza-
liśmy. Pisań w Nowogródku, roku tysiąc
śiedmsetnego dwudziestego czwartego, dnia
trzynastego miesiąca Julii. U tego uniwer-
sału przy dwóch pieczęciach grodzkich wo-
iewodztwa Nowogrodzkiego podpisy rąk
ich mościów panów grodowych tymi słowy:
Krzysztof Michał Kondratowicz,—miecznik
у podwoiewodzy woiewodztwa Nowogrodz-
kiego mp. Stanisław Adam Mogilnicki,—
sędzia grodzki woiewodztwa Nowogrodzkie-
go, Alexander Piotr Sawicz Korsak,—pod-
stoli у pisarz grodzki woiewodztwa Nowo-
grodzkiego mp. A suscepta iego mości pa-
na regenta tymi słowy: roku tysiąc śiedm-
setnego dwudziestego czwartego, miesiąca
Julyi piętnastego dnia, na urzędzie grodz-
kim Nowogrodzkim, stanowszy personali-
ter iego mość pan Michał Pawlikowski, ten
uniwersał od wielmożnych icli mościów
panów urzędników grodzkich, woiewodztwa
Nowogrodzkiego wydany, ad acta grodu
Nowogrodzkiego podał. In absentia iego-
mości*pana podstarościego, suscepit Jan
Antoni Broniec — regent grodzki woie-
wodztwa Nowogrodzkiego; concordat cum
originali Broniec. Który to uniwersał za

pokładaniem do akt przez osobę*:w wierz-
chu mianowaną iest do xiąg głównych try-
bunału wielkiego xięstwa Litewskiego
spraw wieczystych przyięty у wpisany.
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Koku tysiąc śiedmsetnego dwudzieste-
go siódmego, miesiąca Augusta dwudzie-
stego szóstego dnia.

Na urzędzie maydeburyey miasta i. kr.
mci Grodna, przed nami Janem Rozumo-
wiczem, Józefem Sadanem burmistrzami,
Janem Meystrem, Michałem Kolędą, To-
maszem Markiewiczem raycami, Mikoła-
iem Michałem Szarkowskim pisarzem, urzęd-
nikami sądowemi mieyskiemi Grodzien-
skiemi, stanowszy oczewisto Zelman Ber-
kowicz, Abraam Salomonowicz, Fawisz Aro-
nowicz, Marek Moyżeszowicz, Judka Szmoy-
łowicz, Faisz Jakubowicz, Jowna Cliaimo-
wicz, Kochman Yzakowicz, Cliaim Lubłin-
ski Niesenełowicz, Fiszel Zelmanowicz,
Todrys Samsonowicz żydzi starsi kahału
Grodzieńskiego, swoim у całego pospólstwa
żydów do tegoż kahału należących imie-
niem, list swoy dobrowolny obligacyiny za-
pis na summę rękodayną złotych dziesięć
tysięcy dwieście osmdziesiąt trzy, groszy
dziesięć polskich w Bogu wielebnemu imc
xiędzu Romualdowi Sankowiczowi s. Theo-
łogii doktorowi, przeorowi zakonu kazno-
dzieyskiego у wszytkim ichmem xięży Do-
minikanom konwentu Grodzieńskiego pro-
wincyey Litcwskiey ustnie przyznali, po-
trzebuiąc aby był w xięgi wpisany, który
za przyięciem wpisuiąc de verbo ad ver-
bum tenore tali sequitur: Ja Zelman Ber-
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kowicz у my Abraam Salamonowiez, Pa-
wi sz Aronowicz, Marek Moyżeszówicz, Jud-
ka Szmoyłowicz, Fawisz Jakubowicz, Jow-
na Chaimowicz, Kochman Jzakowicz, Cha-
im Lublinski Nesenelowicz, Fisze! Żelma-
nowicz у Todrys Samsonowicz żydzi starsi
kahału Grodzieńskiego, swoim у całego
pospólstwa żydów do tegoż kahału nale-
żących imieniem, ręcząc iedna osoba za
drugą, a wszyscy za iedno rozumiem у po-
czytani być mamy, czyniemy wiadomo у
zeznawamy sami na siebie tym naszym
listem dobrowolnym obligacyinym zapisem
komu o tym teraźniejszego у na przyszły
czas następuiącego wieku ludziom wiedzieć
będzie należało, iż my żydzi starsi kahału
у szkoły Grodzienskiey będąc pilnie, a
gwałtownie potrzebni summy pieniędzy na
własną, naszą spoiną z całym pospólstwem
żydów potrzebę, wzięliśmy pożyczyli i do
rąk naszych zupełnie razem a nie ratami
rękodayney, a nie kontraktowej' zł. dzie-
sięć tysięcy dwieście ósmdziesiąt trzy у
groszy dziesięć polskich currenti moneta,
bez braku, tak w koronie polskiey, iakoy
w wielkim xięstwie Litewskim idącey, od
w Bogu wielebnego inici xiędza Romualda
Sankowicza s. Tli. doktora, przeora zakonu
kaznodzieyskiego у wszystkich jmchmew
xięży Dominikanów konwentu Grodzień-
skiego prowincyi Litewskiey do rąk na-
szych odebrali у odliczyli, którą to summę
dziesięć tysięcy dwieście ósmdziesiąt trzy
złotych groszy dziesięć polskich, także ra-
zem a nie ratami, takowąż monetą ichm-
ciom xięży dominikanom Grodzieńskim bez
wszelkich ехссрсуі z kwotą roczną od ty-
siąca złotych daiąc po złotych ósmdziesiąt
(•urrenti moneta, w roku da Bog przysz-
łym tysiąc siedmsetnym dwudziestym ós-
mym, w dzień s. Jana Chrzciciela święta
rzymskiego, według nowego kalendarza, dnia
dwudziestego czwartego Junij przypadaią-
cego, mamy у powinni będziemy oddać у
we wszystkim dość temu obligacyinemu za-
pisowi naszemu uczynić. A ieżelibysmy na
pomienionym terminie у dniu mianowaney

dziesięciu tysięcy dwuchset osiniu-

dziesiąt trzech złotych у groszy dziesięciu
polskich nic oddali, nie wyliczyli ybynay-
mniey ten termin uchybili, tedy skoro po
ominieniu tego terminu mamy popadać w
sowite płacenie summy у w troiakie za-
ręki i iuż mianowaną summę z sowitoscią,
troiakiemi zarękami, z kwotą, z nagrodze-
niem szkód у wykładów prawnych zapła-
cić oddać у wszytkie szkody nagrodzić
obowiązniemy się; pod kturą to summę sa-
mą iscizne, sowitosć oney, troiakie zaręki,
kwotę, ewikcyą wnosimy na szkołę nasza.
Grodzieńską, 'kromy, domy, place, kamie-
nice, handle, towary, trunki, złota, srebra,
kleynoty, cynę, miedź, szaty, konie, woły
у inny dobytek, oraz na wszystkie dobra
nasze'leżące, ruchome,, summy pieniężne
gdzie у u kogokolwiek będące, towary roż-
ne, pozwalaiąc ichmciom у każdemu ten
nasz list dobrowolny obligacyiny zapis ma-
iącemu bez wszelkiego, sądu, prawa у urzę-
du ienerała, protekcyi i. lir. mci, xiążęcych,
pańskich, duchownych, mieyskich "y in-
nych zaieżdżać, brać. grabić nas wszystkich,
lub iednego za wszystkich, gdzie ieno kol-
wiek potrafiwszy, tak w koronie polskiey
iako у w wielkim xięstwie Litewskim, pań-
stwie Pruskim у innych naeyach, na tar-
gach, iarmarkach, po miastach, miastecz-
kach, wsiach, gościńcach, drogach, karcz-
mach, maiętnosciach pańskich, we dwo-
rach szlacheckich, gdzie tylko którego
z nas znaydą у zpotkaią, a zaiachawszy lub
zagrabiwszy w swoiey possessyi dobra lub
w grabieżu, a samych nas w sekwestrze
mieć у trzymać poty, aż poko we wszyst-
kim według teraznieyszego dobrowolnego
obligacyinego zapisu naszego stanic się sa-
tystakeya, a my ni w czym temu nego-
wać nie będziemy mogli; o ktorę to sum-
mę isciznę, sowitosć oney, troiakie zaręki,
kwotę, szkody za nie dość uczynieniem w od-
daniu, daiemy moc у wolność ichmem xię-
ży dominikanom konwentu Grodzieńskiego
nas samych, a po nas nasteinpuiącycli suk-
cessorow żydów każdemu ten nasz obli-
gacyiny zapis, za wlewkiem prawnym lub
też bez wlewku maiącemu, tylko za рока-
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zaniem onego, - pozwem mandatem zapo-
zwać, zakazem zakazać do któregokolwiek
woiewodztwa, ziemi у powiatu, mambra-
mem wziętym by tez nienależirym, napisa-
nym lub słownie przez sługę urzędowego,
woźnego, ienerała iakiegokolwiek woicwodz-
twa у powiatu do sądu, prawa у urzędu
grodzkiego, ziemskiego, głównego trybu-
nału koronnego w. x. L. w ktorey chcąc
termin, powiat у woiewodztwo, marszał-
kowskiego, ieneralnego, sejmowego, i. kr.
mci zadwornego assessorskiego, skarbowe-
go, a podczas interregnum kapturowego,
duchownego, partykularnego, maydebur-
skiego, rokiem у terminem by naykrotszym
lub у nie statutowym, pokładaiąc pozwy
nam samym na szkole Grodzienskiey у na
wszystkich dobrach naszych, ubiąue loco-
rum będących у oczewisto podaiąc pod
czas odprawowania iakowjrch kolwiek są-
dów, na którym kolwiek mieyscu będącym
wszystkim lub iednemu za wszystkich, a
my będąc zapozwani, lub zakazani do któ-
rego kolwiek sądu, prawu у urzędu nie
wymawiaiąc się żadnemi przyczynami praw-
nenii, pogotowiu nieprawnemi, szabasami,
świętami żydowskiemi, obłożną chorobą,
odiazdem za granicę, większością spraw w
inszym powiecie, ziemi lub woiewodztwie
maiącemi, nie biorąc na patrona, umoco-
wanego, na godzinę, na kopią z pozwu,
mandatu, zakazu, processu, a pogotowiu z
tego listu obligacyinego zapisu na muni-
menta, nie szczycąc się pilnością у nie po-
trzebniąc od strony pilności, nie zasłania-
iąc się aresztami, także żadnemi kwitacya-
mi, wolnosciami, konstytucyami seymowe-
mi, przywileiami nam ku obronie służące-
mi, ani się szczycąc listami żelaznemi et
quocunque titulo zmysłem ludzkim wynay-
dzionemi, obiekcyami у nic nie mówiąc do
tego listu naszego obligacyinego zapisu у
do pieczętarzow tam wyrażonych mamy
osobami swemi, lub iedcn za wszytkich u
każdego sądu stanąć, astanowszy bez żad-
nych dylacyi na pierwszym citationis ter-
minie fmaliter usprawiedliwić się у zaraz
summę dziesięć tysięcy dwieście osmdzie-

siąt trzy złotych у groszy dziesięć polskich
z sowitoscią, troiakiemi zarękami, kwotą,
szkodami у nakładami prawnemi zapłacić,
nie schodząc z sądu powinni będziemy,
sąd tedy każdy у urząd na nas у dobrach
naszych wskazać, oraz na wszystkie trzy
lukra, banicyą doczesną, wieczną у infa-
mią wzdąć ma у mocną a nieodwłoczną
nie oglądaiąc się na żadne ni od kogo ia-
kowym kolwiek sposobem miało by być
bronienie, nie przymuiąc ceduł, iako w
ostatnim stopniu prawa ехекисуа na dob-
rach naszych wszelkich wyż specifikowa-
nych udzialać д оіеп у mocen będzie, oraz
krom składania rat uwiązać у dobra nasze
otaxowawszy w realną possessyą podać. A
my temu ni w czym nie będziemy sprze-
ciwili, tak sądu o zły wskaż, iako strony o
złjr }\ zaoczny przewód prawa, pozywać у
turbować wiecznymi czasy nie mamy у
owszem pod wszelkie wskazy, by też nay-
obciążliwsze, podlegać my у sukcessorowic
nasi mamy у powinni będą у to też waru-
iemy ichmciom xięży dominikanom Gro-
dzieńskim у sukcessorom ichmew, iż gdzie-
by, strzeż Boże, przed wyisciem у oswobo-
dzeniem tego obligacyinego zapisu naszego
śmierć na nas przez morowe powietrze
przypadła, albo inkursye nieprzyiacielskic
w oyczyznie powstały, czy też głód z nie-
urodzaiu, ogień у inne z dopuszczenia, Nay-
wyższego Pana przypadki у tym się nie
wymawiaiąc, tak my, iako у sukcessoro-
wie nasi z swoich osób у dóbr naszych z
chazaki, krobek у innych prowentow za-
płacić у we wszytkim dość temu opisowi
naszemu у decyz}rey sądowey koronney,
Litewskiey, państwa Pruskiego у innych
nacyi powinni będą, i natośmy _ dali ten
nasz obligacyiny zapis z podpisami rąk na-
szych liacbreyskim pismem у z podpisami
rąk ichmciow panów pieczętarzow od nas
ustnie у oczewisto uproszonych. Pisań w
Grodnie, roku tysiąc siedmsetnego^ dwu-
dziestego siódmego, miesiąca J unii dwu-
dziestego czwartego dnia. U tego listu do-
browolnego obligacyinego zapisu podpisy
rąk aktorów hebreyskim pismem przy cus-
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todyi tymi słowy: Zelman Berkowicz, Ab-
ram Salamonowicz, Fawisz Aroriowicz, Ma-
rek Moyżeszowicz, Judka Szmoyłowicz, Fa-
wisz Jakubowicz, Jowna Chaimowicz, Koch-
man Jzakowicz, Chaim Nesanelowicz Lub-
linski, Fiszel Zelmanowicz, Todrys Samso-
nowicz, a podpisy ióhmcw p. p. pieczę-
tarzow tymi słowy: Ustnie у oczewisto pro-
szony od wyż wyrażonych osób iako pie-
czętarz podług prawa podpisuię się Józef
Kazimierz Kaczanowski, sędzia grodzki p-tu
Grodzieńskiego. Ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz do tego obligu podpisuię
sie Michał Wret. Ustnie у oczewisto pro-
szony pieczętarz od osób wysz wyrażonych
kahału Grodzieńskiego żydów do tego obli-
gu podpisuię się Stanisław Jozafat Krupski,
podczaszy starodubowski, lantwoyt Gro-
dzieński. Który to dobrowolny obligacyiny
zapis, za przyznaniem przez wyż wyrażone
osoby żydów starszych kahału Grodzień-
skiego, do xiąg mieskich Grodzieńskich iest
wpisany. Correctum. Wypis wydany. M.
Szarkowski pisarz m. i. k. m. Grodna.

Изъ актовой книги Вшенскаго гродскаго суда, кн.
№ G98G, за 1727 г. стр. 739.
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Скиріата о причиненій имъ разныхъ на-

силій.

Roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego
trzeciego, miesiąca Apryla dwudziestego
piątego dnia,

Przed nami sędziami głównemi kaptu-
rowymi woiewodztwa Wileńskiego, po śmier-
ci nayiaśnioyszego króla imci Augusta wtó-
rego, na seymiku ante konwokacyinym w
roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym
trzydziestym trzecim zgodnie obranymi,
żałowali у solcniter protestowali się nie-
wierni żydzi starsi Hirsz Lewkowicz, Sy-

mon Gudowicz, Gierszon Kiwowicz, Da-
wid Boruchowicz у cały kahał miasta iego
królewskiej7 mości Wilna, na imć pana Ga-
bryela Bronisława Skiryata, mieniąc oto,
iż co obżałowany imć przepomniawszy
praw pospolitych, desecuritate et authori-
tate tempore interregni tot constitutionibus
et legibus srietissime opisanych, tak też
postponendo dekretem trybunalskim ex se-
riis partium contrqversiis ferowanym, któ-
rym omnem securitatem całemu kahałowi
у gminowi żydom miasta Wilna zdrowia у
wolnego handlowania od dalszych impety-
cyi obżałowanego imci, trybunał główny
wielkiego xięstwa Litewskiego, na kadencyi
Nowogrodzkiey, w roku teraznieyszym tysiąc
sedmsetnym trzydziestym trzecim, miesiąca
Januariidnia dziewiętnastego warował, ałey
owszem postponendo dekretami et ex car-
dine Ayywracaiąc prawo pospolite et cał-

.cando one, w roku teraznieyszym tysiąc
siedmsetnym trzydziestym trzecim^ tempore
interregni, tak przed zaczęciem sądów
kapturowychWilenskich, zgromadziwszy nie-
małą gromadę ludzi, do gwałtu у wiolencyi
przysposobionych, ważył się illicito ausu ży-
dpw kahału Wileńskiego po różnych goś-
cińcach, po ułieach у po własnych domach,
kamienicach, sam przez się et per subor-
dinatas personas, łapać у do swego prywat-
nego więzienia sadzać, zasadzki różne po-
czyniwszy, ścigał, handlów prowadzić przez
takowa, yiołencyą zatamował cursum, przez
co damnifikacyi całemu kahałowi Wileń-
skiemu na trzydzieście tysięcy złotych pol-
skich uczynił. O które naruszenie pokoju
pospolitego у za złamanie praw, constitucio-
num żydzi kahału Wileńskiego, iako tem-
pore interregni, do sądów kapturowych
uciekły się, et summario processu dopra-
szali się z obżałowanym imcią rozprawy.
Jakoż sąd kapturowy, skłaniaiąc się do swię-
tey sprawiedliwości, proces o wiołencyą sub
securitate et authoritate iudiciorum "stały
akceptował, a obżałowany imć, mimo ta-
kową decyzyą mała malis assumendo, po
takowym stałym processie, іоіаікіо publi-
cam securitatem et authoritatem iudicio-
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rum, a kontynuiąc zawzięty umysł swóy et
effrenatam licentiam, żydówkę lózefową
Eliaszewiczową, obywatelką Wileńską, in
yiduali statu zostaiącą, tu w mieście iego
krórewskiey mości Wilnie, z mogił żydow-
skich powracaiącą, nic sobie niewinną, licen-
tiose et yiolenti modo per subordinatas per-
sonas na postpozycyą dekretów ferowanych
wzioł у oną nescitur dokąd prowadził,
gwałt, exccss, wiolencyą pod sądem sądzą-
cym się popełnił, iakoż sąd kapturowy tot
constitutionibus tempore interregni sądzący
się dobrze obwarowany, a żydzi kahału Wi-
leńskiego z obżałowanym imcią chcąc przed
tym że sądem kapturowym Wileńskim vi-
gorc praw constitutionum iure ехрегігі, an-
te omnia do personalney komparycyi sa-
mego pbżałowanego imci, za excess pod
sądami kapturowymi stały, do statucyi
sług-czeladzi, do wiolencyi у gwałtu sub
securitate iudiciorum stałego przysposobio-
nych, a obżałowanemu imci nominatim
wiadomych, do nagrodzenia trzydziestu ty-
śiący złotych przez zatamowanie handlów
żydom kahału Wileńskiego, przez obżało-
wanego imci у szkód poniesionych, do po-
karania paenami za wiolencyą sub autho-
ritate et securitate iudiciorum stałych, de
]ege ściągaiących się, do nagrodzenia dam-
norum Jitisąue expensorum, у oto wszytko
co czasu prawa ex scrutinio у przez con-
trowersyą deducetur, salva mełioratione tey
żałoby lub inney wyniesienia, a do tey łą-
czenia, żałuiące żydzi starsi kahału Wileń-
skiego dali te swoią solenną protestacyą do
xiąg kapturowych Wileńskich zapisać, co
iest przyięto у zapisano.

Изъ книги Главнаго Литовского Трибунала Л» 87, за
1733 г., л. 7С8.

219—1743 г. Августа 20.
Трибунальный декретъ, присуждающій езре-
евъ м стечка Смиловичъ къ инфаініи и уп-
лат штрафа за прит сненіе евреевъ капи-

тульнаго м стечка Докшицъ.

Roku tysiąc siedmset czterdziestego
trzeciego, miesiąca Augusta dwodziestego
dnia.

Przed nami sędziami duchownymi у
świeckimi na trybunał główny w. x. Lit.
koła compositi judicij z woiewodstw, ziem
у powiatów w roku teraznieyszym tysiąc
siedmset cztyrdziestym trzecim "obranymi,
gdy z porządku regestrowego ku sądzeniu
przypadła sprawa wielmożnego imć. xiędza
Antoniego Iuszkiewicza,—kanonika proku-
ratora kapituły Żmudzkiey у całey prze-
swietney kapituły Żmudzkiey z niewierny-
mi żydami Osterem,—rabinem Smiłowic-
kim у wszytkimi żydami starszymi, szyn-
karzami^ mieszkańcami у całą synagogą
Smiłowicką, za pozwem od aktorów po ob-
żałowanych żydów Smiiowickicłi przed sąd
nasz wyniesionym, mieniąc o to: iż co ob-
żałowani żydzi synagogi Śmiłowickiey, ża-
dnego wstępu, praetextu, interesu do mia-
steczka żałuiącycli delatorow Dokszyce na-
zwanego, w woiewodstwie Mińskim sytu-
owanego, nie maiąc, lecz tylko po ziacha-
niu z arędy arędarzow, którzy anterius w
miasteczku żałuiąeych aktorów Dokszycacli
za kontraktami na arendzie hjYi, et intu-
itu postanowienia łych że kontraktów huc-
usque delatorom nie wy])łacili, usurpativo
titulo niejakowysci chazoki in damnum et
praejudicium delatorow, contra retitum
praw w. x. Lit. excogitando, ex ratione
onych rożne pretensye tak do arendarza
ad praesens w Dokszycach na arędzie bę-
dącego, jako też do zięcia onego nomine
Leyby uraszczaią, et por conseąuens do ży-
dowskiey swey juryzdykcyi adcytowawszy,
indcbite kondeininiią. Deinde też kon-
demnaty, niillum аіогеш maiące, niektó-
rym obywatelom woiewodstwa Mińskiego
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•wlawszy, za onemi tak arędarza przerze-
czonego, ad praesens w Dokszycach będą-
cego, jako też у zięcia jego aggrawować
-suborclynuyą. Ad haec, nescitur quo jurę,
tylko z jedney malewolencyi, obżałowani
żydzi Smiłowieccy na Dokszyckicli żydów,
nad innych miast żydów pogłowne, in prae-
aggrayationem nie skomparowane impo-
nendo, za ехеішсуа żołnierzow woyskowych
do wybierania przerzeczonego pogłownego
zsyłaią у aggrawować żydów Dokszyckicli
namienionego miasteczka delatorow infor-
muią. Deniąue obżałowani żydzi Smiłowieccy
żydów Dokszanskich, przejezdżaiących, sa-
mi przez się insolenti ausii, bez żadnej ra-
cyi, łapaią у onych wiążą. Pro rełiąuo nie-
ustannie odpowiedziami у pochwałkami in-
festuiąc, агіа praejudicia inferre odgra-
żaią się. Ratione superius praemissorum ża-
hiiące delatores o tak znaczną krzywdę swo-
ią у żydów Dokszanskich obżałowanych ży-
dów Smiłowieckich pozywaią. do obwaro-
wania omnimodam securitatem żydom Dok-
szyckim zdrowia, substancji onych, oraz
wolnych przejazdów ab ulterioribus żydów
Smiłowieckich inpetitionibus, yiotentijs et
praejudicijs; similiter do obwarowania, aże-
by obżałowani żydzi Smiłowieccy nad daw-
nieyszy zwyczaj pogłownego na żydów Do-
kszyckicli nie imponowali, et eo motiyo do
exequowania extorsyi, praeaggrawacyi żoł-
nierzow nie subordynowali, nie informowali
sub paenis irremissibilibus; do skassowa-
nia niejakowychsci contra praescriptuni
praw w. x. Lit. wymyślonych chazakow; do
nagrodzicnia szkód strat, ex instinctu et in
formatione obżałowanych żydów za wybie-
rane pogłowne extorsive et praeaggravan-
ter; do pokarania paenami winami,, de legę
sciągaiącemi się, ad refusionem expensow
prawnych; у o to wszytko, co czasu prawa
iussius deducetur, salva melioratione żałoby
żałuiące actores obżałowanym niewiernym
żydom Smiłowieckim przed sąd nasz insti-
tucrunt negotium. Do którey sprawy na
terminie у dniu dzisiejszym wyż na dacie
pisanym, za przywołaniem z nakazu na-
szego przez jenerala stron do prawa od ak-

torów patron ichmościów, plenariam do
spraw maiący potestatem, imć. pan JanHu-
torowicz—czesznik Oszmianski personali-
ter do rozprawj prawnej stawaiąc, terminu
tey sprawy przypadłego, pozwem obżałowa-
nym niewiernym żydom Smiłowieckim
oczewisto w ręce w mieście Smiłowiczach
przez j enerała j . k. mści Mikołaialanczewskie-
go podanjin, coram actis grodu woiewodstwa
Mińskiego zeznanym et per extractum ex
ijsdem actis dowoden actoribus wydanym
legitime dowiodszy, nim ad principale ne-
gotium acessit, omnimodam securitatem
zdrowia у wolnych ubiąue locorum przejaz-
dów arędarzom Dokszyckim ab impetitione
obżałowanych żydów Smiłowieckich j wszel-
kich grabieżow, oraz ażeby obżałowani ży-
dzi, starsi synagogi Smiłowieckiey na tych
że arędarzow Dokszyckicli pogłownego nad
dawne zwyczaie imponować nie ważyli się,
warowania, w samey sprawie procederu
nakazania instabat. W ktorey sprawie my
sąd trybunalski compositi judicij, omnimo-
dam securitatem zdrowia у wolnych ubiąue
locorum przejazdów arędarzom Dokszyc-
kim, od impetycji żjdow Smiłowieckich
j wszelkich grabeżpw, oraz ażebj żydzi star-
si synagogi Smiłowiecldey na tychże aręda-
rzow Dokszyckicli pogłownego nad dawne
zwyczaie imponować nie ważyli się, obwa-
rowawszy, w samey sprawie proceder naka-
zaliśmy. Іп procedendo iterum za przywo-
łaniem z nakazu naszego przez jenerała stron
do prawa, od aktorów tenże supra wyrażony
patron personaliter do rozprawy prawnej
stawał, a obżałowani żydzi Smiłowieccy za
potrzyła-otnym z nakazu naszego jeneralskim
przywoływaniem, jako sami przed nami do
prawa nic stawali, tak у żadney wiadomo-
ści o niestanm swoim nam, sądowi, у stronie
adcytuiąccy nieuczynili;—zatym toties rze-
czony partis actoreae patron reassumowaw-
szy żałobę w punktach pretensji do obża-
łowanych niewiernych żydów 'Smiłowiec-
kich regulowanej, na dowód princypalne-
go interessu produkował у czytał przed na-
mi sądem protestacją nomine żałuiących
aktorów na obżałowanych niewiernych ży-
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dów starszych "synagogi Smiłowieckich o
pretendowanie przeciwko ргал о т niejako-
weyści w dobrach Dokszyckich żałuiących
aktorów chazoki, o imponowanie na żydów
Dokszyckich nad dawne zwyczaie pogłowne-
go у о subordynowanieżołnierzow do exequo-
wania, у о dalsze krzywdy, opressye ad
acta grodu woiewodstwa Mińskiego w roku
teraznicyszym tysiąc siedmset cztyrdziestym
trzecim, miesiąca Marca, pierszego dnia za-
niesioną et ex iisdem actis per extractnm
dełatoribus wydaną. Po produkowaniu któ-
rego wzdania obżałowanych niewiernych
żydów Smiłowieckich w roku zawitym na
upad w rzeczy, zatym podług prawa
żałoby у recjuizycyi partis actoreae patrona
wyż produkowanego processu in omnibus
onego punetis utwierdzenia у przy mocy
iiraolabiliter zachowania. Quo intuitu con-
tra praescriptum praw w. x. Litewskiego
in daimium et praejudicijnm dóbr akto-
rów tituło niejakoweysci wymysloney chazo-
ki, także kondemnat żydowskich ex solą
maleyolentia na żydów Dokszyckich in op-
pressionem przez obżałowanych żydów Smi-
łowieckich uformowanych, iako niesłusz-
nych, niesprawiedliwych per totum skas-
sowania annihilowania. Atl haec za impo-
zycye pogłównego nad dawny zwyczay cum
praeaggrayatione na żydów Dokszyckich у
za subordynowanie żołnierzow do exekwo-
д апіа cum extorsione pogłównego, oraz za
stałe grabieże у łapanie po drogach żydów
Dokszyckich; przy tym za szkody, nakłady,
na prawo errogowane, in uniyersum dwóch
tysięcy pięciuset złotych polskich na obża-
łowanych -niewiernych żydach starszych
Smiłowieckich, na wszelkich dobrach, Je-
żących, ruchomych summach. towarach,
handlach, ubique locorum będących, obża-
łowanych tych że żydów Smiłowieckich
przysądzenia. A samych zaś obżałowanyeh
żydów starszych Smiłowicekich pro merito
causae w żałobie specificato na infamią ża-
łuiącym aktorom wskazania, ad publican-
(lum tey infamij jenerała sądowego przyda-
nia, proklamować, publikować nakazania.
У za tymże dekretem obżałowanych żydów

starszych Smiłowieckich łapać, sefgać ubique
locorum parli actoreae pozwolenia. A dla
uczynienia za wskaż wyż wyrażoney sum-
my na wszelkich dobrach, leżących, rucho-
mych summach, towarach, handlach obża-
łowanych żydów Smiłowieckich skuteczney,
prawney у nieodwłoczney ехекпсуі do urzę-
dow ziemskich lub grodzkich Wileńskiego,
Trockiego, Nowogrodzkiego, Mińskiego wo-
iewodstw, Oszmianskiego, Lidzkiego, Sło-
nimskiego, Wołkowyskiego powiatów, у in-
nych wszelkich tych woiewodstw у powia-
tów, pod ktoremi dobra, ruchome suminy,
towary у same osoby tych że żydów Smi-
łowieckich być się okażą, a którego sobie
pars jurę yincens ad cam executionem et
captiyationem osób z urzędów użyć zechce,
z założeniem in contrayenientes temu de-
kretowi naszemu dalszych pen prawnych
odesłania u nas, sądu, prosił у domawiał
się. Ad haec od imć pana Michała Lochow-
skiego,—rotmistrza у całey chorągwi try-
bunalskiey odezwawszy się patron imć. pan
Iózef Łepkowski, interwencyi nomine akto-
rów swoich do tego dekretu czynioney
przyięcia exposcebat. A tak my, sąd, try-
bunału głównego w. x. Litewskiego koła
compositi judicij w tcy sprawie wielmoż-
nego imci kiędza Antoniego luszkiewicza,—
kanonika prokuratora kapituły Żmudzkicy
у caley przeswietney kapituły Żmudzkicy
z niewiernym żydem Osterem—rabinem
Smiłowieckim у wszytkiemi żydami star-
szemi, szynkarzami, mieszkańcami у całą
synagogą Smiłowiccką, bacząc to, iż obża-
łowani żydzi Smilowicccy, będąc ratione
superius praemissorum przed nasz sąd adcy-
towani, za pptrzykrotnym z nakazu nasze-
go jeneralskim przywoływaniem jako sami
przed nami do prawa nie stawali, tak у
żadney wiadomości o niestanm swoim nam,
sądowi, у stronic adcytuiącey nie uczynili;
przeto obżałowanych niewiernych żydów
Smiłowieckich, jako prawu nieposłusznych,
w roku zawitym na upad w rzeczy wzdaie-
my, a zatym podług prawa żałoby pozewney
у rekwizycyi partis actoreae patrona, wyż
produkowany process in omnibus punetis
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onego in toto utwierdzamy, у przy mocy
inyiolabiliter zachowuiemy. Qvo intuitu con-
tra praescriptum praw w. x. Lit. in dam-
num et praejudicium dóbr aktorów titiilo
niejakoweś wymyślone chazoki, tak kondem-
naty żydowskie ex solą maleyolontia in op-
pressione żydów Dokszyckich przez obża-
łowanych żydów Smiłowieckicli uformowa-
ne, jako niesłuszne, niesprawiedliwe, per to-
tum kassujemy, annihiluiemy. Ad hoc za
impozycye cum praeaggravatione nad daw-
ny zwyczay pogłowncgo, na żydów Dok-
szyckich у za subordynowanie żołnierzow
do exequowania cum extorsionc pogłowne-
go, oraz za stale grabieże у łapanie po dro-
gach żydów Dokszyckich; przytym za szko-
dy, nakłady na prawo errogowane, insi-
mul z wpisnym у pamiętnym et una cum
lucris do skarbu naszego exolutis—in uni-
yersuni dwa tysiące pięćset dziesięć złotych
na obżałowanych niewiernych żydach star-
szych Smiłowieckicli, na wszelkich dobrach
onyeh leżących, ruchomych summach, to-
warach, handlach, ubiqve locorum będą-
cych, żałuiącym aktorom przysądzamy. Sa-
mych zaś obżałowanych żydów starszych
Smiłowieckicli pro merito actionis, w ża-
łobie specificato na infamia, żałuiącym de-
latorom wskazujemy, ad publicandura tey
iniamij jcnerała sądowego przydaicmy; pro-
klamować, publikować nakazuiemy. I za
tymże dekretem obżałowanych żydów star-
szych Smiłowieckicli łapać, ścigać, ubiqve
locorum parti actoreae pozwalamy. A iako
dla uczynienia za wskaż wyż wyrażoney
summy na wszelkich dobrach, leżących ru-
chomych summach, handlach towarach tych-
że żydów Smiłowieckicli skutecznej, praw-
ney у nieodwłoczney ехекисуі, do urzędów
ziemskich, lub grodzkich Wileńskiego, Troe-
kiego, Nowogrodzkiego, Mińskiego woie-
wodstw, Oszmianskiego. Lidzkiego, Slo-
nimskiego, AYolkowyskiego powiatów, у in-
nych wszelkich tych woiewodstw у powia-
tów, pod ktorcmi dobra, leżące ruchome
summy, handle, towary obżałowanych ży-
dów Smiłowieeldch być się okażą, у któ-
rego «obie pars juro yincens ad eam exe-

cutionem et captiyationem z urzędów użyć
zechce, założywszy in contrayenientes temu
dekretowi naszemu dalsze peny prawne, od-
syłamy. Pro conclusione, interwencyą no-
mine imć pana Michała Łochowskiego—
rotmistrza у całey chorągwi trybunalskiej,
do tey sprawy czynioną, z należnością
oney w ten nasz dekret przyjmuiemy. A
gdy termin prawny ad publicandum tey
iniamij przypadł, tedy jenerał, sądów na-
szych pilnuiący, Iózef Pawłowski, dość
czyniąc prawu pospolitemu у dekretowi
naszemu., niewiernego żyda Ostera,—rabina
Smiłowieckiego у wszytkich żydów star-
szych, szynkarzow, mieszkańców у całą sy-
nagogę Śmiłowiecką za infamissow obwo-
łał^ proklamował, у relacją publikacyi swey
a loco publicationis rediens juditialiler ze-
znał. Która sprawa do xiąg trybunału
głównego w. x. Lit. compositi judicij iest
zapisana.
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Sabbatho ante Dominicam Trinitatis die
yigesima tertia mensis Maj i, anno Domini
milleśimo septingentesimo ąuincmagesimo.

Coram actis nobilis ofiicii consularis
Yilnensis comparens personałiter infidelis
Szewel Markowicz, iudeus \rilnensis, sa-
nus mente et corpore existens, praeseiites
literas confirmationis priyilegi, serenissimi
AugusU tertii—liegis Poloniae et magni
Ducis Lityaniae, in rem et parłem infide-
Hum iudeorum Kadinscensium, in dislriclu
Lidensi existentium, datas et seryientes,
parało scripto praeconceptas, cum intraiu-
sius contcntis, ad acia obtulit. Quarum lite-
rarum, praemisso modo oblatarum, de yer-
bo ad yerbuni rescribeiulo contcnta, tenor
seąuiiur estque talis:—August trzeci z I3o-
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żey łaski król Polski etc. Oznaymuiemy tym
listem przy wileiem naszym konfirmacyinym
wszem wobec у każdemu zosobna, komu
by o tym wiedzieć będzie należało, iż pro-
dukowany był przed nami przywiley par-
gaminowy, ręką nayiaśniej^szego świętey
pamięci króla jegomości antecessora na-
szego Jana trzeciego podpisany, z pieczę-
cią wielką w. x. Litfc. wiszącą, cały, zdro-
wy, niwczym nienaruszony, ani żadney su-
spicii niepodlegaiący; suplikowano nam,
oraz, przez panów rady urzędników, przy
boku naszym rezydujących, abyśmy pomie-
niony przywiley mocą i powagą naszą kró-
lewską ztwierdzió i zmoćnić i approbować
raczyli, którego słowo w słowo tenor seąui-
tur talis: Jan trzeci z Bożey łaski król polski
etc. Oznaymuiemy tym listem przywileiem
naszym, komu to wiedzieć należy. Przychy-
laiąc się do ieneralnego świętey pamięci
króla jegomości Władysława IV przywileju,
de data w Warszawie dnia XXXI miesią-
ca Decembra, roku MDCXL, wszytkim ży-
dom, w wielkim xięstwie Litewskim mie-
szkaiącym, nadanego i od nayiaśnieyszego
króla jegomości Jana Kazimierza, anteces-
sora naszego, osobliwym przywileiem pod
datą w Krakowie na seymie koronacji dnia
XVII miesiąca Lutego roku MDCXLIX
approbowanego, za suplikowaniem do nas
jmieniem wTszytkich żydów, w mieście na-
szym Kadynie, w powiecie Lidzkim mie-
szkaiącym, a za przyczyną niektórych pa-
nów rad i urzędników naszych dwornych,
łaskawieśmy się do tego skłonili, iż po-
mienionych żydów naszych Eadyńskich
wszytkich wobec i każdego zosobna, przy
domach, kramach i kramnicach otworzys-
tych, komórkach siemiernicznycli i jatkach
mieskich mięsnych, rzezniczych, w prze-
rzeczonym mieście będących, tak tych,
których teraz zażywaią, iako i tych, których
nabywać przez kupną będą, tudzież przy
Bożnicy i okopiśku i przy używaniu łaźni
na własną ich potrzebę, podług pomienio-
nego jenerahiego przywileiu zachować de-
klarowaliśmy, jakoż ninieyszym listem przy-
wileiem naszym zachowuiemy, deklaruiąc,

że im wolno w domach swoich*wszelakie
napoie szjrnkować, kramy i kraniki otwo-
rzyste mieć i w nich wszelkie towary więk-
sze i mnieysze droższe i podleysze wykła-
dać i onemi handlować, funtem Avażyć,
łokciem mierzyć i wszelakich sposobów do
przystoynego pożywienia zażywać, szkołę i
trzy domy, które zwyczaynie do szkoły na-
leżą, bez płacenia w nich wszelkich po-
datków i pełnienia żadney powinności tak
mieyskiey, iako i dworney, i łaźnię na swoią
własną potrzebę zażywać, w jatkach mię-
snych wolno każdemu rzeznikowi żydow-
skiemu przedawać zwyczayny od rzeznictwa
podatek, to iest, w każdy rok do dworu
tamecznego za pleckowe po złotych sześć
oddaiąc, do robot iednak dwornych, albo
zamkowych w rzemiośle swoim pociągani
być niemaią, ani inszych rzemieśników nay-
mować, ale całe uwolnieni, mocą tego przy-
wileiu naszego zostaAvać maią. Ze zaś
śmierci godzina, tak w święte dni, iako
wpowszedne przypadkowa jest każdemu
żyiącemu stworzeniu, tedy tak w święto,
iako i w powszedne dni, ciało umarłe, przy
wielkim bezpieczeństwie, na okopiskach
swoich chować wolno im będzie. A że
podatki i składki rożne za równo z mie-
szczany wypłacaią, tedy dwóm starszym ży-
dom do pomiarkowania składek za równo
s pospólstwem zasiadać pozwalamy, aby nad
słuszność ciężar podatkowy i na żydów nie
byt-wkładany. Wolno im będzie przy tym
place i grunty, domy i różne budynki, tak
wiynku samym, iako ulicach i w przed-
mieściach kupować i onych używać w po-
mienionym mieście; ktemu pomienionych
żydów Radyńskich waruiemy, aby czasu
pogorzenia, czego Boże uchoway, de novo
kramy, kramniczki otworzyste, komórki sie-
miernicze, Bożnice, mięsno jatki i łaźnie
na placach swoich i mioyscach zwyczay-
nych, budować, erigować i iako swoey
własności zażywać mogli, rzemieślników ży-
dowskich circa ereetią rzemiosł zachowu-
iemy, według ieneralnego przywileiu ży-
dom obywatelom w. x. Litt. służącego; iu-
ridice mieyskiey Eadyńskiey podlegać i
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przed nią usprawie.dliwiaćsię nie będą po-
winni, tylko przed urzędem dworu nasze-
go tamecznego starosty i podstarościego, z
wolną do sądów naszych zadwornych ap-
pełlacyą, którą gdy do sądów naszych uczy-
nią, od dekretu sobie uciążliwego, niewię-
cey od teyże appellacyi płacić inaią, tylko
przykładem żydów Wileńskich. W szabasy
iednak i w insze dni świąt żydowskich do
prawa pociągani i sądzeni być niemaią.—
Z placów у dymów swoich na żadne tłoki
chodzić, ani w podwody iezdzić; nawiązka
każdemu żydowi taka, iaka iest w statucie
w. x. Lit. opisana, ma być dawana, a gdy
któremu z nich przysięga nakazana będzie
w sprawach wielkich i poważnych, lnaią
na rodale, to iest dziesięciorgu Bożego
przykazania, a mnieyszyeh—wziowszy się za
klamkę, według praw swoich wykonywać.
Żyd który by miał sprawę z żydem, tedy
starsi icli sądzić maią i karać, według za-
konu swego. Do tego wygony mieyskie dla
bydła na pastwisko wolne mieć będą i wiazd
do lasu, iako i mieszczanom naszym Ka-
dyńskim pozwalamy wolny. Przy których
wszystkich tych wolnosciach i pożytkach,
od świętey pamięci króla jegomości Wła-
dysława czwartego nadanych i pozwolonych,
a od króla jegomości Jana Kazimierza,
praedecessora' naszego i od nas samych
tym przywileiem konfirmowanych i dla
wyraźnicyszey wiadomości cale ich przy
takowym prawie i wolnościach,przy iakim
żydzi Grodzieńscy i Brzescy zostaią", zacho-
wuiomy i zatrzymuiemy, i aby spókoynie,
krom żadney od dwornego urzędu i od
mieszczan tamecznych przeszkody zacho-
wani byli mieć chcemy. Na co dla łepszey
wiary ręka. się nasza, podpisawszy, pieczęć
•wielkiego xięstwa Litewskiego przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w Grodnie, na seymie wol-
nym szesciniedzielnym, dnia XX] Vmiesiąca
Fcbruaryi, roku Pańskiego MDCLXXiX
panowania naszego w roku... Jan król; lo-
cus sigilli pensilis maioris ЛІ.І). Lii. An-
drzey Kazimierz Ossowski—pisarz w. x.
Lii. Bisk. Wileński mp. Esl in actis.
My tedy król August trzeci do wniesioney

jmieniem lózefowicza Dawida, Menchena
Szłomowicza, Morducha Iózefa żydów star-
szych kahału Wileńskiego, supliki, łaskawie
skłoniwszjT, wyż inserowany konfirmacyiny
przywiley we wszytkich onego punktach,
paragrafach, kondycyach i artykułach mo-
cą i powagą naszą królewską stwierdzamy,
zmacniamy, approbuiemy i przy zupełney
mocy i walorze perpetuis temporibus mieć
chcemy. Na co dla lepszey wiary ręką się
naszą podpisawszy, pieczęć w. x. Lit. przy-
cisnąć rozkazaliśmy. Dan w Grodnie dnia
XXII miesiąca Listopada, roku Pańskiego
J\IDCCXLIV, panowania naszego XII roku.
Apud quas literas confirmationis pmilegii,
praemisso modo oblatas, subscriptiones
maimum circa sigillum M. D. Lit. seąuun-
tur tales: Augustus Rex. Konfirmacya praw
przywileiów żydom miasta naszego Eady-
ńia w powiecie Lidzkim leżącego, służą-
cych. Woyciech Konstanty Iezerski - jego
królewskiey mości sekretarz mp. A tergo
tenor seąuitur talis: cancellariatu illustris-
simi et excellentissimi Joannis Friderici
comitis in Kodeń,—Gzarnob}rł, Kopyły et
Dorohostaie Sapieha—supremi cancellariae
M. D. Lit, Bresten. Propoiscen. Gorzda-
л іеп etc. capitanei. Est in actis. Quae
praesentes Literas confirmationis privilegii
praemisso modo oblatae, etc,

ІІзъ книги Віиснсігаго Городоваго' Магистрата за 1750
—17С0 годъ, подъ Ла 5143—лнетъ 252.

№ 221.-1748 г. Марта 28.
Судебное разбирательство по д лу объ убій-
ств еврея І Іихеля Хаимовича и о ложноедъ
обвиненік въ зтомъ убійств Виленскихъ

евреевъ.

Feria secunda post Dominicam Con-
(łnctus, dic decima quarta mensis Apri-
lis, Anno Domini millesimo septingente-
simo (Hiadragesimo nono.—Coram actis
nobilis ОІЇІСІІ "Consularis Yilnensis Conipa-
rentes personaliter inlideles Izaak Chaimo-
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wicz, Elias Hirszowicz, Iankel Hirszowicz
—seniores Sinagogae Vilnensis, praesentes
literas decreti vice palatini Vilnensis in-
ter iudaeos Yilnenses lati, parato scripto
praeconceptas, cum intra fusius contentis,
nomine suo et nomine totius sinagogae
Vilnensis ad acta obtulerunt. Quarum li-
terarum tenor est talis: Roku tysiąc siedm-
setnego czterdziestego dziewiątego, miesią-
ca Marca dwudziestego czwartego dnia.
Przedemno, Mikołajem Antonim Petrosze-
wiczem—podwoiewodzim woiewodztwa Wi-
leńskiego, od jasnie oświeconego хіесіа
jmci Michała lladziwiły—woiewody Wileń-
skiego, Hetmana wielkiego w-o x-a Litt-o,
installowanym, agitowała się sprawa Marka
Chaimowicza—obywatela Mińskiego, inten-
towana oto: jż żałuiący Marek, dowiedziaw-
szy się z relacyi ludzkiey, że Chackiel
Moyżeszowicz—szmuchlerz, na urzędzie mo-
im podwoiewodzińskim, w nieprzytomności
moiey przed jp. Tomaszem Kaweekim—
namiestnikiem sądów moich podwoiewo-
dzinskich Wileńskich, niewiedzieć z iako-
wych okoliczności mówił у donaszał: że co
w roku tysiąc siedmsetnym czterdziestym
siódmym, miesiąca Augusta dwudziestego
siódmego dnia, naydziony żyd Michel Cha-
imowicz—brat rodzony żałuiącego, zabity
za Ostrą Bramą, w bok traktu Lidzkiego,
iest zabity z instynktu у namow3r Leyzera
Gerszonowicza, przez żydów Berkę Moyże-
szowicza, Iosela Eliaszowicza у Arona Her-
cykowicza; o którey takowey niegodziwey
akcyi słysząc żałuiący, у chcąc dochodzić
krwi brata swoiego, dopraszał się mnie
podwoiewodziego, ażebym ja ex munere
officii mci takowych, crimmaliter obżało-
wanych pod detencyą garnizonu Wileń-
skiego indilate pobrać kazał, у о takowym
zabiciu uczyniwszy inwestygacyą sądził; ja-
koż ia podwoiewodzi, annuendo justis icgo
desideryi, postrzegaiąc świętey sprawiedli-
wości у praoyeniendo w przyszły czas, aże-
by takowe niekrzewiły się malewolencyi,
bez żadney odwłoki kazałem, iak obżalo-
wanych Leyzera Gierszonowiczą, Arona
Hercykowicza, Bcrkę ]\Ioyżcszowicza, у lo-

siela, tak też donoszącego Chaclnela Moy-
żeszowicza, razem z onymiż iednego dnia
pod detękcyą pobrać у okować, a po in-
karcerowaniu kazałem przedsię przyprowa-
dzić Chackiela Moyżeszowicza dla ехаті-
nu у zweryfikowania iego wyznania. Który
przedemną podwoiewodzim stanowszy in
praesentia Marka żałuiącego, gdym go oto
pytał, ieśli to iest sprawiedliwie iego wy-
znanie, które uczynił przed urzędem, od-
powiedział: że to co kolwiek wyznał, uczy-
nił niesprawiedliwie, ale z rankom ku ży-
dom inkarcerowanym, iż onego za składan-
ki należące do krobki exekwował, grabił
у bił JBerko oskarżony z żołnierzami zam-
kowymi, a Leyzar Gierszonowicz, iako
bractwa pisarz, onego z bractwa wymazał,
przez instynkt świadectwa Arona Hercy-
kowicza у Iosiela dla przeciwności temuż
bractwu popełnionych, to tedy że uczynił z
pomsty nad tymi oskarżonymi przedemną
podwoiewodzim wyznał. Którego ia widząc
у słysząc, iż od pierszego wyznania: (które-
go się lubo niezapierał, że wyznał) od-
stępował, wymawiaiąc się, że to ze złości
mówił у donaszał, kazałem w ścisleyszy
wziąć sekwestr, у po razy kilka przy exa-
minach ćwiczyć, pod czas których exa-
minów raz w raz twierdził, że to z ranko-
ru dla wyż wyrażonych przyczyn uczynił у
wyznawał. Praepostere kazałem do siebie
przyprowadzić wyż pomienionych żydów,
crimmaliter obżałowanych у oskarżonych
dla ехатііш, których gdym ex rigore pra-
wa у świętey sprawiedliwości examinował,
po kilka razy do żadney penitus winy w
takowym oskarżeniu nieznali się у owszem
penam talionis na żałuiącego Markę Chai-
mowicza, a principaliter na Chackiela М03'-
żeszowicza zakładałi, a przytym wywodząc
się. ex indebita еха, produkowali przedemną
podwoiewodzim oteż samą transakcyą za
antecessora moiego, w-o jmć p-a Hora-
ina—podkomorzego ad praesens, a naten-
czas podwoiewodziego Avoiewodztwa _ Wileń-
skiego, actum inycstigaiionis expeditiim, z
woli w-o jmć. p-a podkomorzego terazniey-
szego przez i. pana Tomasza Kaweckiego,
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na tenczas podstarościego Wileńskiego, sub
data roku tysiąc siedmsetnego czterdzie-
stego siódmego, miesiąca Septembra wtó-
rego dnia, dla inwestygacyi, przez kogo by
ten żyd Michel Chaimowicz był z tego
świata zgładzony, którego iest tenor taki:
Roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego
siódmego, miesiąca 7 bra, 2 dnia, z woli
w-o i. pana Jana Horaina—podwoiewodzie-
go w. w-o zabiegaiąc podobnym swowoli
ludzkiey malewolencyom, czyniłem insty-
gacyą tak między ludem chrzesciańskim,
iako też у żydo4yskim de fatis subitaneis
у tyrańskim zabiciu żyda Michela Chaimo-
wicza—obywatela Wileńskiego, naydzione-
go zabitego za miastem, podczas którey po
niemałych kwerelach inwestygacyi, nie
л іссеу notum urzędowi adinveni, iak tylko
to: ex testimoniis i. panów Ludwika Mi-
lewskiego —starosty Niwiżanskiego, у і. pa-
na Ludwika Litwanowicza, iż ip. Milew-
ski, powracaiący z za Ostrey Bramy do
swoiey stancyi, w kompanii z ip. Litwano-
wiczem, iuż około piątey godziny z połu-
dnia, spodkał wyż namienionego żyda Mi-
chela, у łaiał onego, niemaiąc satysfakcyi
od niemałego czasu zaeiągnionego długu,
na resztę chciał go zbić, lecz na instancyą
i. p-a Litwanowicza у na iegoż_ samego
demissyą dawszy pokóy, pytał się, dokąd
szedł, któremu żyd Michel odpowiedział:
do Peteszy. A gdy ip. Milewski pytał się:
czy ty piechotą idziesz? odpowiedział że
mam podwodę za Ostrą Bramą у poszedł
tam; o którym iuż na zaiutrz, to iest, dwu-
dziestego ósmego Augusta usłyszał ip. Mi-
lewski, że zabity. Co wyznali sub fide, ho-
nore et constientia; o którey porze у przez
kogo to się stało niewiedzą, у urzędowi
żaduey niskąd więcey nicbyło wiadomości,
ktoby tam^tirannicjjm_nojiełnił scelus. Co
icdnak dla przyszłego czasu w protokuł
zamkowy Wileński iest zapisano, z których
у ten wypis ad exigentiam strony przy
pieczęci urzędowey iest wydań. Pisań w
Wilnie, roku tysiąc siedmsetnego czterdzie-
stego siódmego, miesiąca Septembra 12 dnia
z podpisem ręki i. p-a Tomasza Kawcc-

kiego. Pó produkowaniu takowey investy-
gacyi wypisu dopraszali się obżałowani ży-
dzi wskazania paen na żyda Marka Chai-
mowicza, jako niesłusznego ad sinistras
rationes delatora, według sonancyi prawa
pospolitego, za niedowod w oskarżeniu opi-
sanych; tudziesz na żyda Chackiela Moy-
żeszowisza—za niesłuszne wyznanie paen у
kary domawiali się, gdyby podobne nie-
działy się przykłady z innych żydów, chcą-
cych się wyłomać z powinności у składa-
nek według religj żydowskiey, od żydów
do wyboru należących. Zaczym j ^ j ^ d w o ^
j^w^kMYJJMsk^jyeyrzawszy w okoliczno-
Ic71vśźende~takowey sprawy, dowodów у
odwodów, niewidząc żadnego słusznego na
obżałowanych żydów dokumentu, gdy by
takowy excess przez onych miał być po-
pełniony, a uważaiąc też akt inwestygacyi
у testymonia i. pp-w Ludwika Milewskie-
go—starosty Niwiżanskiego у Ludwika Lit-
wanowicza, z których się pokazuie, iż nie
w mieście to się stało, ale za przedmie-
ściem, przy trakcie Lidzkim, przerzeczo-
nych żydów, iako bez żadnych dowodów
przez rankor Chackela udanych у oskar-
żonych, z detencyi wyzwalam, у od pen
kryminalnych liberos pronuncio. A że
żyd Chackiel lMoyżeszowicz — Szmuklerz,
ważył się według swegoż wyznania z ran-
kor u to na niewiernych żydów dla swoiey
prywatnej okoliczności unieść у oskarżyć
niesłusznie у przez takową pogłoskę Mar-
ka Chaimowicza—obywatela Alinskiego? do
prawa у do dochodzenia zabicia brata iego
wprowadzać: (żeby takowych więcey nie-
działo się у niepraktykowało złości) kazaw-
szy Chackela Moyżeszowicza, iako niesłusz-
nego у praepostere odstępuiącego-_swiad.ei^:
waoćwiczyć, pro ulferióri paena według
rellglj żydowskiey subscciiTura, do kahahi
Wiłeńskiego sadów, cum tolo hac m causa"
cffeclu odsyłam, z warunkiem takowym,
inąuantmnby ten że żyd Chackel ]\Ioyże-
szowicz— szmuklerz, według wyroku mo-
iego podwoiewodzińskiego poniosszy paeny
odJvajią]u_3Qleńs^^^ niiał̂  co

onyni przeciwnego czyinć, pomsty-szukaiąc,
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przy protekcyi iakowey, tedy nie tylko że
mieć niepowinien będzie, iako notowany,
nigdzie waloru, ale у owszem jak naywię-
kszemi paenami ma być karany. Actum
ut supra. Któren takowy dekret, z_proto-

JjołiL sądów podwoiewodzińskich ad exigen-
"tiam strony iest wydań przy~pleczęci urzę-

dowey. Pisań л Wilnie roku tysiąc siedm-
setnego czterdziestego dziewiątego, mca
Marca dwudziestego cwartego dnia. Apud
quas literas decreti, praemisso modo ob-
latas, subsriptio manus circa sigillum est
talis: Mikołay Antoni Petruszewicz—pod-
woiewodzy woiewodztwa Wileńskiego mp.
Quae praesentes literae decreti praemisso
modo oblatae etc.

Изъ актовой кішпі Внленскаго Городоваго Магистра-
та, ла 1740—17-19 г., кн. Л» 5142, листъ 1812.

222.-1750 г. Августа 8.
Полюбовная сд лка между караимами и Ви-

ленскимъ кагаломъ.

Sabbatho die octava, mensis Augusti
anno Domini millesimo septingentesimo
ąuinguagesimo.

Coram actis nobilis officii consularis
Yilnensis comparendo personaliterAbraham
Labanasowicz—adyocatus et generalis ple-
nipotens totius sinagogae Karaimowensi
magni ducatus Lituaniae, sanus mente et
corpore existens, praesentes literas perpe-
tuae combinationis et assecurationis, parato
scripto praeconceptas, in personas infitle-
lium Raphaelis Berkowicz, losephi Herszo-
wicz, Beniamin Owźarowicz, Izraelis Iudo-
wicz, Abraham! Berkowicz, Meier Marko-
wicz, Leyba Moyżeszowicz, Gabrielis To-
biaszowicz, Marek Meierowicz, łona Ley-
bowicz, Nota Micheiowicz, Muysc Hilelo-
wicz, ludae Letmanowicz—seniorum totius
sinagogae Vilnensis servientes, cum inlro-
iiisiusconteiitisnoiniiiesuoetiiomiiie totius si-
nagogae suae pałam ac liberc per expressum
recognovit, (juarum literarum, praemisso

modo reognitarum, de verbo ad verbum
rescribendo contenta, tenor seąuitur estąue
talis. la Abraham Łobanosowicz—Avóyt i
generalny plenipotent całey synagogi Kara-
ymowskiey Litewskiey, czynię wiadomo i
iawno wyznawani tym naszym dobrowol-
nym iigodliwym i nigdy nic poruszonym,
oraz assekuracyinym reversalnym zapisem,
danym żydom kanałowi Wileńskiemu z
przykahałkami tak się w sobie słowo w
słowo maiącym. My Rafał Berkowicz, Ió-
zef Hirszowicz, Beniamin Owźarowicz, Iz-
rael Iudowicz, Abraham Markowicz, Meier
Alarkowicz, Leyba Moyżeszowicz, Gabryel
Tobiaszowicz, Marek JMoierowicz, Ionasz
Leybowicz, Nuta Michelowicz, ]\Ioyżesz
Hilelowicz, luda Letmanowicz—starsi ka-
hału Wileńskiego, iedna osoba za wszytkie,
a wszytkie za iedną ręcząc, poczytaiąc,
obowiązuiąć się i pod wszytkie niżey wy-
rażone radia, paragrafy, elauzuły libere,
spontance na siebie przyięte, dość onym
czynić submittuiąc się, czyniemy wiadomo i
iawnie wyznawamy tym naszym ngodliwym
i nigdy nie poruszonym, oraz assekuracyi-
nym, komu by o tym teraznieyszego i w
przyszły czas będącego wieku ludziom wie-
dzieć należało danym, Abrahamowi Loba-
nosewiczowi—wóytowi ^generalnemu ple-
nipotentowi synagogi Karaimskiey W. X.
Lit. na to: iż co my wyż wyrażeni żydzi
kahału Wileńskiego, widząc siebie zkonrin-
kowanych prawem przez iasnie wielmożne-
go iegomc pana Iłocieja—woiewody Troc-
kiego, protektora tcyże sinagogi Karaimow-
skiey Trockiey, w Trybunale skarbowym
W. X. Lit., za depaktacyą pogłównego,
tych że Karaimów, od sinagogi żydowskiey
W. X. Lit. przez konstylucyą aukeyonowa-
ną przez kabał Brzeski, Grodzieński, Piński,
Słucki, o co iuż Karaimowie magnoinotu
wiedli proceder i dekreta koutumacyinc id(|iie:
ieden w roku tysiąc siedmsetnym czter-
dziestym szóstym, miesiąca Marca dwudzie-
stego szóstego dnia otrzymany, za którym
ехекисуе prawne do kahalu Grodzieńskiego
urzędownie sprowadzali, drugi w rolcu ty-
siąc siedmsetnym czterdziestym ósmym,
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miesiąca Marca piętnastego dnia, iterum
dekret na całą synagogę i na nasz kahał
Wileński, zwzdaniem na infamią, z wolnym
aresztowaniem summ, towarów, tam intra.
quam extra regnum, a specialiter w Kró-
lewcu i za onym do miasta iego królewskie}'
mosći Wilna podług prawa przed urząd za
wskaż sunimy, w dekrecie exprimowanym
i za pretensyą do całey synagogi ściągaią-
cą się ехеішсуа udziałali i daley chcieli
prawem konwinkować. Co my żydzi kalia-
łu Wileńskiego, dopuszczaiąc Karaimów do
dalszego procederu za pretenzyą onych ta-
kowym pogodziliśmy się sposobem: że my
żydzi kahału Wileńskiego z przykahałkami,
od nas legaluiącemi się od roku tysiąc
siedmset piędziesiątego pogiówne na Kara-
imów przez żydowską synagogę, wyż w}r-
rażoną podwyszoną sto piędziesiąt zło-
tych polskich, za którą aukcyą po-
głównego sine scitu onych Karaimowie
wiedli proceder z nami, tedy my starsi
kahału Wileńskiego, nie wchodząc w dal-
szy proceder i nie pociągaiąc do dalszych
expensów prawnych, pogłówne proporcionem
przyiowszy na siebie, do skarbu płacenia
rzeczy pospolitej złotych polskich pięć co
rok do zgromadzenia synagog Litewskich,
rezyduum zaś do smagogi wielkiego xię-
stwa Litewskiego żydowskiey, to iest: Brześ-
cia, Grodna, Pińska, Słucka i innych ka-
hałów i przykahałków, pretensyą karaimow-
ską i za ona proceder z niemałemi wska-
zami odsyłamy i opisuiąc się, quam stric-
tissime, że od daty teraznieyszey nie iusz
Karaimowie, lecz my żydzi kahału Wileń-
skiego co rok mamy płacić po złotych pol-
skich pięć, aż do całego zgromadzenia ca-
łey synagogi Litewskiey. A za expens, na
prawo łożony i na dekreta otrzymane, quo
ad punctum,, do nas starszych kahału Wi-
leńskiego, za summę od nas wzięta, i odli-
czoną, pogodziliśmy się i niemaiąc iuż mieć
Karaimowie żadney naymnieyszey do kaha-
łu Wileńskiego z przykahałkami, vigore
praetensyi w dekretach na nas otrzyma-
nych, warując to dla Karaimów, iż wolno
synagogę W.' X. Lit. konwinkować i pro-

ceder ad eflectum pszyprowadzić, lub po-
godzić się, w czym my sami a po nas suc-
cessorowie nasi przeszkody czynić niemamy.
Wolni tedy i mocni będą, vigore swoicli
dekretów Karaimowie, iako chcąc onemi
dysponować, excepta kahału naszego Wi-
leńskiego, część maią obje strony dotrzy-
mać, pod zaręką tysiąca złotych polskich i
pod punktem trzech lukrów, poddaiąć pod
ewikcyą obudwych stron dobra nasze wszel-
kie, leżące, ruchome summy, domy, kra-
my, towary, przymuiąc forum ubiąuinarium
W. X. Lit. a pod czas interregnum w są-
dach kapturowych, zagranicznych królew-
skich i gdzie tylko przez atcytacią nas za-
pozwą, mamy stanąć, a stanąwszy obie
strony, nie excuzuiąc się żadnemi obrona-
mi słusznemi, prawnemi, pogotowiu nie-
słusznemi, bez żadnych dyllacyi, godzin,
obmów i munimentów, rosprawić się po-
winni będziemy i sukcessorow naszych
obowiązuiemy, pod wyż opisaną zaręką. I
na tośmy dali ten nasz dobrowolny, ugod-
łiwy, nigdy niwczym nieporuszany zapis,
z podpisami rąk naszych własnych i ich-
msciów panów pieczętarzów, ustnie i ocze-
wisto od nas uproszonych. Pisań w Wilnie
roku tysiąc siedmsetnego piędziesiątego,
miesiąca Augusta ósmego dnia. Apud quas
literas perpetuae combinationis et assecu-
rationis, praemisso modorecognitas,subserip-
tiones manuum ipsorum recognoscentium
sunt kaebraico idiomatae expressae, gene-
rosarum vero dominorum sigillatorum sunt
tales: Ustnie i oczewisto proszony pieczę-
tarz od pana Abrahama Łobanowicza—wóy-
ta i plenipotenta generalnego całey sena-
gogi Karaymowskiey Litewskiey, do tego
ugodliwego, alias i assekuracyinego zapisu,
na rzecz AV nim obszerniey intns wyrażoną,
za mota i wiadomością iasnie wielmożnego
iegomości pana Pocieja—woiewody Troc-
kiego, stałego, danego żydom Eafałowi
Berkowiczo^vi, Iózełbwi Herszowiczowi,
Beniaminowi Owszaramiczowi, Izraelowi
ludowiczowi, Abrahamowi Markowiczowi,
Meierowi Markowiczowi, Lcybie Moyżeszo-
wiczowi, GabryelowiTobijaszewiczowi, Mar-
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се Meierowiezowi, lonaszowi Leybowiczo-
wi, Nucie . Michelowiczowi, Mojżeszowi
Hilelowiczowi, ludzie Letmanowiczowi—
starszym kahału Wileńskiego i całey syna-
godzie Wilenskiey, podług prawa podpi-
suię się: Thomasz Benedykt Kawecki—
podstarości Wileński manu propria. Ustnie
i oczewisto proszony pieczętarz od osoby
wyż wyrażoney do tego ugodliwego oraz
assekuracynego zapisu podług prawa pod-
pisuię się Sylwester Ger. Kerkor mp. Ust-
nie i oczewisto proszony pieczętarz od oso-
by wyż wyrażoney do tego dobrowolnego
assekuracyinego zapisu podług prawa pod-
pisuię się* łan z Gehera Traszkowski mp.
quae praesentes literae perpetuae combi-
nationis et assecurationis praemisso modo
recognitae etc.
Изъ капгп Глави.Лит. Трибун. As 5143, за 1750—17СО годт»,

стр. 335.

К 223.—1750 г. Августа 10.

Подтвержденіе королеиъ Августомъ Пі, ком-
кжсарскаго опред ленія по д лу между Ви-

ленскимъ тагистратоглъ и евреями.

Feria ąuarta post festum sancti Bartho-
lomaei Apostoli die vigesima ąuinta men-
sis Augusti anno Domini Millesimo scptin-
gentesimo quinquagesimo sexto.

С oram actis nobilis officii consularis
civitatis sacrae regiae maiestatis metr. Wil-
nensis, comparendo personaliter famatus do- |
minus loannes Ludoyicus Noier—negocia- |
tor et ciris Yilnensis, praesentes literas
confirmationis decreti commissarialis inter
ciyitatem metropolitanam Wilnensem et
synagogam iudaeorum Yllnensiuin lati per
extractum ex inctricis M. 1). Lit. extraditi,
ad acta obtulit. (juarum literarum, prae-
misso modo ad acta oblatarum, de yerbo
ad yerbum rescribendo contenta, tenor sc-
quitur estiiue talis: August trzeci z Bożcy
łaski król polski etc. Oznaymujemy tym

listem extraktem naszym, komu to wie-
dzieć należy, iż w xięgach metryki kancel-
laryi naszey Wilenskiey wielkiego xięstwa
Litewskiego znayduje się konfirmacya po-
stanowienia kommisarskiego miedzy ma-
gistratem у pospólstwem miasta Wileńskie-
go, a żydami tegoż miasta, za nayaśniey-
szego praedecessora naszego króla imci
polskiego у wielkiego xiążencia Litewskie-
go Władysława czwartego, w roku tysiącz-
nym sześćsetnym trzydziestym szóstym dnia
trzeciego miesiąca Września, ucz3rniona kon-
firmacya, у supplikowano nam iest przez
panów rad у urzędników naszycb, przy bo-
ku naszym zostaiących, abyśmy tę konfir-
macya z tychże xiąg metryki kancellaryi
naszey wielkiego xięstwa Litewskiego per
extractum authenticc wydać pozwolili, któ-
ry słowo do słowa wypisuiąc, tak się w
sobie ma:—Władysław czwarty, z Bożey
łaski król polski wielki xiąże Litewski,
Ruski, Pruski etc.—Oznaymuiemy tym li-
stem naszym wszem wobec у każdemu zo-
sobna, komuby o tym wiedzieć należało,
iż gdy kommisarze niżey w tym liście wy-
rażeni, za wydaniem od nas listu naszego
komissarskiego miedzy magistratem у po-
spólstwem miasta Wileńskiego zjedna, a
miedzy żydami tegoż miasta z drugą stroną,
tak o'tumulty у szkody, które się żydom
roku tysiącznego sześćset trzydziestego
czwartego stały, jako też i o insze różnice
miedzy niemi zachodzące, zesłani do mia-
sta naszego stołecznego Wilna, zjachawszy,
у iurysdykcyą kommisarską ufundowawszy,
nie życząc obudwu stronom trudności praw-
nych, takie postanowienie у uznanie uczy-
nili, у do nas abyśmy władzą naszą decy-
dowawszy, powagą nasza- potwierdzili ode-
słali, które postanowienie słowo w słowo
tak się w sobie ma: j\Iy Abraham Woyna
—z laski Bożey Biskup Wileński, Krzy-
sztof Radziwil xiąże na Birżach у Diibin-
kaeh, woiewoda Wileński, hetman wielki
wielkiego xięstwa Litewskiego; ekonom
Mohilcwski, Mikołay z Сіесііаікмуса Kisz-
ka—woiewoda MśeisławskJ, ^ Wolkowyski
e(c. starosta, Albryeht Stanisław Radzi-
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wił—xiąże na Ołyce у Nieswiżu, kanclerz
wielkiego xięstwa Litewskiego, Piński,
Gniewski, Tucholski, Boyszagolski etc. sta-
rosta, Stefan Pac—podkanclerzy wielkiego
xięstwa Litewskiego, Brzescki, Iwenski,
Bersztański dzierżawca. Wszem AV ohec у
każdemu z osobna, komu by o tem wie-
dzieć należało, oznaynmiemy, iż będąc od
iego królewskiey mości, pana naszego mi-
łościwego, za komisarze zesłani na inqui-
zycyą у kognicyą sprawy, miedzy magi-
stratem у pospólstwem miasta Wileńskie-
go z ieclney, a zdrugiey strony miedzy ży-
dami tutecznymi Wileńskimi o tumulty у
szkody żydom, roku tysiąc sześćset trzydzie-
stego czwartego stale zachodzącey, gdyśmy
iuryzdykcyą swą kommissarską w zamku
Wileńskim ufundowali у wola. iego królew-
skiey mości w tey mierze exekwować cliceli,
nie życząc iednak obiema stronom trudności
prawnych, takięśmy miedzy magistratem у
pospólstwem Wileńskim, a żydami Wileń-
skiemi uznali: naprzód dla wcześnieyszego
у przestrzeńszego mieszkania w domach у
kamienicach żydom, przez dekret icgo kró-
lewskiey mości w roku tysiąc sześćset
trzydziestym trzecim mca Lipca dwudzie-
stego szóstego dnia ferowany, naznaczonych
у ograniczonych, wolno będzie _ żydom tyły
kamienic z Niemieckiey ulicy im przyleg-
łych, to iest tył kamienice imć pana Ka-
zimierza Paca, tył kamienice Stefana Miła-
sza, tył kamienice Arcntowskiey, tył kamie-
nice Tobiasza Łożewnika, także tył kamie-
nice Obugrolowskicy po rurę, według oso-
bliwego postanowienia Jana Moczulskiego
z żydami, a kamenicę panów Brzostowskicb
wszystką, (tak iednak. aby w niey wrót
na ulicę Niemiecką niemieli) skupować,
abo zamianą у innym iako naylepszyrn spo-
sobem nabywszy, na nich sio murować у
budować, wrota tak od Niemieckiey iako
у od Szklanney ulicy dla zawarcia się у
zamknienia w iednym trakcie, żydom wy-
murować у mieć wolno, które zamykać у
otwierać według' potrzeby swey będą mogli.
Strony szynków, które im w tymże dekre-
cie jego królewskiey mości, miód, piwo

beczką, gorzałkę zaś kufą, baryłą, garcem
у pulgarcem dla chrześćian szynkować у
przedawać są pozwolone, tedy zachowaw-
szy wcale w tym punkcie dekret jego
królewskiey mości, to się przydaje, że wol-
no będzie życiom we dwudziestu domach,
gdzie sobie nayzręczniey upatrzą, które na
ten czas w possessyi swey maią, szynki
wszelkiego napoju miarą wielką у małą
szynkować. To iednak waruiąc, aby chrze-
śćianom w domach у kamienicach pić nic
pozwalali, ale z domów tylko szynkowali,
у potrzebującym te napoje na ulicę prze-
dawali, względem którey wolności, tak na-
bywania mieszkania, iako odprawowania
szynków у inszych powinności, wreskryp-
cie króla imci mianowanych, żydzi już nie
takowy płat dawać mają,' iaki w reskryp-
cie pomienionym króla imci iest wyrażony,
to iest podczas pokoju po złotych trzysta,
a podczas woyny ' na złotych pięćset,
ale lubo podczas pokoju, lubo czasu \voj-
ny po złotych sześciuset na ratusz annu-
atim płacić powinni będą. A gdzieby się
który nałazł z żydów, żeby mimo te dwa-
dzieścia domów, teraz przez nas pozwolo-
nych, mnieyszą miarą jako, garncem, pół-
garcuwką, abo kwartą, a nie ogułem, pod-
ług reskryptu jego krółewskiey mości,
szynkowa!, tedy każdy żyd w tem przeko-
nany będąc, ma д іпіе sto złotych podle-
gać, którą żydowie starsi magistratowi, to-
ties, quoties to by się pokazało, zapłacić
powinien będzie, a sobie na tym żydzie
А іппут zyskować, processa prawne, pro-
testacye, relacye woźnych wszystkie, które
zostały, stałych w mieście Wileńskim, wyż
mianowanego tumultu zaszłe у u których
kolwiek xiąg są poczynione, także listy za-

-ręczne, od żydów na" magistrat у pospól-
stwo, iako też od magistratu у pospólstwa
na żydów wyniesione, nullitati subjacere
mają у one ex niiiic et de facto zobudwu
stron annihilujemy у umarzamy; iednak
magistrat tego wszelakim sposobem, co kol-
wiek ad securitatem publicam należy, po-
strzegać będzie, iakoby żadne niebezpie-
czeństwo у rozruchy żydom miasta Wilcń-
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skiego nie działy się, agdzieby się im jakie
bezprawie, abo szkoda z przyczyny у nieza-
bieżenia magistratu takowym tumultem
stała, tedy za dowodem słusznym sub pae-
nam arbitrio regiae maiestatis irrogandam
podpadać, szkody у nakłady, któreby kol-
wiek żydzi ponieśli, nagradzać ma у powi-
nien będzie. lakoż my bacząc, iż te wio-
lencye у tumulty z ludzi swawolnych
wszczynają się, a potym jako magistratowi
tak pospólstwu у wszystkim obywatelom
Wileńskim szkodzące są, którym zabiega-
iąc securitatem publicam wszystkiemu mia-
stu Wileńskiemu obmyślić, у one jako nay-
warownieyszą postanowiwszy iego kr. mości
pana naszego miłościwego, aby to powagą
swą pańską, przed wyjazdem z Wilna, ap-
probować raczył, prosić będzienry, ażeby
tumulty у bunty ludzi, na swowolą wyuz-
danych, za konniwencyą у mniey surową
animadwersyą, góry większey nie brali, ma-
ją у powinni będą urząd grodzki w swey,
magistrat Wileński w swey, także Bisku-
pi w swey iuryzdykcyi, pilną o winnych
przeszłego tumultu uczynić inkwizycyą, a
znalezionych, bez folgi, według prawa są-
dzić у karać, у co kolwiek rzeczy żydow-
skich odyskać się będzie mogło, to im fi-
deliter oddać. W inszych nakoniec punk-
tach у artykułach, w dekrecie jego króle w-
skiey mości pomienionych у wyrażonych,
nic nie wyjmuiąc, ale we wszystkim
przy zupełney mocy у władzy zostawuiąo,
według których obiedwie stronie zachować
się у sprawować powinni będą. Które to
uznanie, przez nas uczynione, dla większey
wagi rękoma naszemi podpisawszy у pie-
częci przycisnąć kazawszy, na konfirmacyą
do iego królewskiey mości, pana naszego
miłościwego, odsyłamy. Działo się w Wil-
nie, dnia dwudziestego, miesiąca Czerwca,
roku Pańskiego tysiąc sześćset trzydzieste-
go szóstego. ІТ tego listu kornmissarskie-
go pieczęci przycisnionych pięć. A pod-
pis _ rąk w te słowa: Abrahamus Woyna—
Episcopus Wilnensis, salvis iuribus et im-
munitatibus ecclesiae. Chrzystoph Radzi-
wił—woiewoda Wileński, hetman wielkie-

go xięstwa Litewskiego ekonom*: Mohilew-
ski. Mikołay z Ciechanowca Kiszka—wo-
iewoda Mśćisławski, Wołkowyski starosta;
Albrycht Stanisław Radziwil—kanclerz wiel-
kiego xięstwa Litewskiego; Stefan Pac—pod-
kanclerzy wielkiego xięstwa Litewskiego.
A tak my Władysław czwarty król uznanie
у postanowienie, przez pomienionych kom-
misarzów naszych, iako względem tumul-
tów stałych, tak у inszych różnic miedzy
magistratem у pospólstwem miasta Wileń-
skiego, a żydami tegoż miasta zachodzących
uczynione,we wszystkich paragraphach,punk-
tach, у klauzulach powagą naszą królewską
stwierdzamy, zmacniamy у przy zupełney
mocy у władzy tego postanowienia obied-
wie strony zostawujemy, podług którego
Avyż mianowanych kommisarżów naszych
postanowienia żydów Wileńskich spokoynie
у nienarusznie wiecznymi czasy we wszyst-
kim zachowujemy. A co sie tknie insolen-
cyi у tumultów, które się naywięcey złu-
dzi swawolnych wszczynają, tedy cokolwiek
de securitate publica wszystkiego miasta
Wileńskiego pomienieni kommissarze na-
potym obmyślą у jako naywarowniey po-
stanowią, wszystko pro rato et firmo mieć
chcemy у przyiąć obiecujemy. Na co dla
lepszey wiary Yęką się naszą podpisawszy
pieczęć Wielkiego xięstwa Litewskiego przy-
cisnąć rozkazaliśmy. Dan w Wilnie, dnia
trzeciego miesiąca Września, roku Pańskie-
go tysiąc sześćset trzydziestego szóstego,
panowania królewstw naszych polskiego IV,
a szwedzkiego V roku, Vladislaus rex.
Maryau Tryzna—referendarz pisarz w. x.
Lit., My tedy król do pomienioney supli-
ki łaskawio się skłoniwszy, z wyż wyra-
żoną konfirmacyą przywilejów miastu Wi-
leńskiemu, z xiąg przerzeczonych metryki
kancelaryi naszey wielkiey w. x. Lit. ex-
traklem stronie pojrżebuiąccy wydać, у
dla większey wagi pieczęć w. x. Lit. przy-
cisnąć rozkazaliśmy. Dan w kancellaryi na-
szey w. x. Lit. dnia dziesiątego nica Au-
gusta, roku pańskiego tysiąc siedinset
piędziesiątego, panowania naszego siedin-
nastego roku. Apud quas literas coniirnm-
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tionis decreti commissarialis, praemisso
modo ad acta oblatas, subscriptiones ma-
mium circa sigillum minus M. D. Lit. se-
ąuuntur suntąue tales: Michał xiąże Czar-
toryski —podkanclerzy w. х. Lit. za spra-
wą j-o x-cia jmci Michała na Klewaniu у
Żukowie Czartoryskiego—podkanclerzego
w. x. Lit. Homelsldego, Iurborskiego, Uś-
wiackiego, Poduswiackiego etc. starosty;
lózef Miklaszewicz—metrykant wielkiego
xięstwa Litewskiego. Quae praesentes lite-
rae decreti confirmationis commissorialis,
praemisso modo ad acta oblatae, sunt actis
nobilis officii consularis ciyitalis S. II. M.
metropolitanae Yilnensis insertae.

Изъ книги Вшснскаго Городов. Магистрата Л» 5147, за
1756 годъ, стр. 814.

№ 224—1750 г. Октября 10.

Протестъ Виленскаго Магистрата протизъ
Виленскихъ евреевъ, незаконно присвоив-
шихъ себ каменный домъ по Н і іецкой

улиц .

Sabbatho die decima mensis Octobris,
anno Domini millesimo septingentesimo
(juinąuagesimo.

Coram actis nobilis officii consularis
civilissacraeregiae maiestatis, metr. ііпеп.
comparentcs personaliter ni. dd-ni Lu-
cas Hałuzo—consularis et Bohdan Pasz-
kiewicz skabinus a magistratu, F. vero dmnus,
EUias Hrehorowicz, a communitate et Fran-
ciscus Barloszewicz, a plebe, dispensatores
proventuum publicorum civitatis Vilncnsis
annui, solennissime pr.otestati sunt
contra infidelem Judei Łazarowicz — rabi-
num et totam sinagogam iudeorum Yilncn-
sium idąue oto: iż obżalowani niewierni
żydzi Wileńscy na dniu siódmym mensis et an-
ni currentium, kamienicę pod jiiryzclyką jego
król. mosći iMagdeburiensi Wilnensi w pew-
nym swoim ograniczeniu, na Memieckiey
ulicy, na przeciwko kościoła Augustianae
conlessionis leża.c;], zdawna pustuiącą.w któ-

rey przed pożarem przeszłym wrota i okna
ostro kołem zaparkanione były. quondam

nazĵ waiącą się, niesłusznie i
nienależycie, po wygorzeniu takowego ost-
rokołu, pod czas konflagraty pnbliczney
przeszłey, do attinencyi szkolney dworu
swego, zamurowawszy nocną porą wrota i
okna cegłą, przywłaszczyli i do iedney
cyrcumferencyi przyłączyli. W czym zabie-
gaiąc omnimodae indemnitati miasta jego
król. mości Wilna ten proces salva onego
melioratione uczynili.

Пзъ кшіпі Внлсн. Город. Магистрата Л« 5143, за 1750—
1760 годъ, стр. 439.

«No 220.-1757 г. Января 18.

Условіе заключенное между Виленскимъ вой-
томъ Минкевичемъ и виленскиии евреями,
касательно провоза еврейскихъ покойниковъ

черезъ моетъ на р. Виліи.

Sabbatho ante Dominicam tertiam Epi-
phaniae die yigesima mensis Januarii, An-
no Domini millesimo septingentesimo quin-
cjiiagesimo nono.

Coram actis nobilis officii consularis
Vilnensis comparendo personaliter infidelis
Judei Łazarowicz—notarius iudaeorum si-
nagogac Vilnensis, praesentes literas per-
petuae combinationis, parato scripto prae-
concaeptas, in rem et partem sinagogae
suae servientes, cum introfusius conten-
tis ad acta obtulit. Quarum litera-
rum praemisso modo oblatarum, de ver-
bo ad yerbum rescribendo contenta, tenor
secjuitur estejue tałis: Ja Onufry Minkiewicz
—sekretarz jego królewskiey mości, wóyt
miasta stołecznego Wilna, czynię wiadomo
tym moim dobrowolnym wieczysto ugodli-
wym listem żydom starszym bractwa ko-
piszcza kahału Wileńskiego danym na to:
iż maiąc zupełną plenipotencią у dyspozycyą
od iaśnie wielmożnego imci pana Soiłolmba—
woiewody Wilebskiego, dobrodzieja nad mo-
stem na rzece Wilii będącym, z wolnym kont-
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raktów czynieniem у wszelkich ztąd pro-
wentów należących wybieraniem, pozwoli-
łem przez teraznieysze ugodliwe postanowie-
nie na fundamencie nayaśnieyszego Jana
III, króla polskiego, pod datą roku pań-
skiego MDCLXXX panowania X roku,
którym aprobuje przywileje antecessorów,
królów iciimośćiów, iako to: nayaśnieysze-
go Władysława, Kazimierza, Michała, tym-
że starszym nadane, z wolnym ciał przez
most prowadzeniem zmarłych, do kopiszcza
onych, bez wszelkich podatków, takoż na

. fundamencie skryptu imci xiędza Symona
Kazimierza Rodziewicza—proboszcza koś-
cioła у szpitala świętey Tróycy Wileńskie-
go, jako to pod ten czas mostu dyspozy-
cyą mającego, w którym wyraża, że
przywileje przed nim nayaśnieyszych kró-
lów ichmośćów Polskich były prezentowane
Ja tedy w to wszystko weyrzawszy, uczy-
niłem postanowienie z starszemi bractwa
kopiszcza na wieczne czasy, iż od każdego
zmarłego prowadzącego za most od wozu,
у ośmiu do tego ludzi, maią у powinni do
skarbu płacić po tynfu iednym, bez dal-
szego odemnie wymagania, bez żadney
exkuzy у w}rmowy, tak latem, iako у zi-
mą. Które to takowe postanowienie, niena-
rusznie czyniąc, przy pieczęci ręką własną
podpisuię się. Dat w Wilnie roku Pańskie-
go tysiąc siedmsetnego piędziesiąt siódme-
go, miesiąca Januarii osimnastego dnia.
Apud quas Hteras perpetuae combinationis,
praemisso modo ad acta oblatas, subscrip-
tio manus circa sigillum tenor seąuitur ta-
lis: Onufry Minkiewicz — sekretarz jego
królewskiej mości, wóyt Wileński mpp. A
tergo autem approbatio dictae combinatio-
nis illustrissimi domini Sołłohub—-palatini
Witebscensis circa sigillum est tcnoris
seąuentis. Ten list wieczysto ugodliwy in
omnibus punctis et clausulis approbuią.
Die sexta Julii 1758 w Wilnie. Józef Soł-
łohub—woiewoda Witebski mpp. Quae prae-
sentes^ Hterae perpetuae combinationis
praemisso modo ad acta oblatae etc.

Изъ книш Билон. Город. Магистрата" № 5150, за 1759
годх, стр. 31.

-1761 г. Февраля 25.

Жалоба евреевъ г. Липска на м стнаго вой-
та за разныя насилія, причиняемыя евреямъ.

Roku tysiąc siedmseth sześćdziesiątt
pierwszego, miesiąca Februaryi dwudzie-
stego piątego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich Grod-
zieńskich in solito iudiciorum loco roku
miesiąca у dnia wyż na dacie pisanego w
Grodnie sądzących się, przed nami Eusta-
chim Michałem Benedyktem Alexandrowi-
czem sędzią, Marcinem łanem Nepomuce-
nem Olizarowiczem podsędkiem, Tomaszem
Littaworem Chreptowiczem miecznikiem у
pro tunc pisarzem, urzędnikami ziemskie-
mi powiatu Grodzieńskiego stawaiąc,persona-
Jiter u sądu patron imć pan Kazimierz
Wulmer, podczaszy Smoleński, opowiadał,
prezentował у do akt podał suplikę żydów
przykahałku Lipskiego, wespół z dekretem
iasnie wielmożnego pana Podskarbiego w-o
Koronnego tymże żydom służącym, prosząc
ażeby ze wszytką inserowaną rzeczą był
do xiąg przyięty у wpisany, którymy urząd
wpisać rozkazawszy, tenor seąuitur estąue
talis: Jasnie wielmożny miłościwy, panie pod-
skarbi koronny, panie a panie nasz miło-
ściwy. My ubodzy żydzi miasta i. k. mści
Lipska, z ekonomii Grodzieńskiej', upadamy
z płaczliwą supliką naszą, żebrząc miłosierd-
zia imć pana Józefa Baranowicza woyta
Lipskiego o to: że imć sam trzyma arędy,
у czopowe oboie у cła, które nigdy nieby-
wały w Lipsku; tenże imć sądzi nas po-
społu z mieszczanami, nie według prawa у
przywileiu nam danego od Królów panów
naszych miłościwych. Tenże imć szabat
nam łamie, do kunicy nas stawia we dwor-
ze swoim; żydka złapawszy na ulicy, bez
żadnego sądu kazał zaprowadzić do swego
dworu, którego trzymał przez dni trzy у
słoninę ieść kazał. Tenże imć żydówkę
podczas mrozów w turmie trzymał przez
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dni kilka у nas proszących za tymi wię-
źniami powrzucać kazał y. trzymał przez
noc miedzy świniami; kabak sobie zro-
bił, swoię tylko gorzałkę do szynko-
wania daiąc, wymyslaiąc sobie nie należy-
te podatki, których w żadnym miasteczku
ekonomicznym niemasz. Przy prawie na-
szym abyśmy więcey niepodlegali pod sąd
imć pana woyta у namiesnika tamecznego
tylko do dworu Nowodworskiego iako z
dawnych czasów у przywileiu naszego do
tegoż klucza należemy, oto upraszamynie-
winney aby do nas niebyła żadna ехек'іі-
cya przez urząd mieyski, ale w dyspozycyi
dworney, oto żeśmy suplikowali do wiel-
możnego imć pana ekonoma który listow-
nie imć pana woyta у namiesnika upo-
minał, a imć nic nieskasował у со raz
większe krzywdy czynił, o który roz-
sądek w. mć pana naszego miłościwe-
go upraszamy, a my obiecuiemy Pana Bo-
ga prosić tak za dobre zdrowie, iako za
szczęśliwe panowanie w. pana naszego miłoś-
ciwego. Nayniźsi podnożkowie wielmożnego
pana naszego miłościwego żydzi Lipscy.

Mości panie administratorze Grod-
zieński, moy mści panie у bracie. Na
suplikę od żydów Lipskich podda-
nych i. k. mści pana naszego miłości-
wego zwoli iego pańskiey tak deklaruie:
ponieważ produxerunt tameczni żydzi przy-
wilej przeciwko któremu directe pan woyt
у namiesnik tameczny Lipski z żydami so-
bie postępuie, do sądu swego pociągaiąc,
iako o tym ma w sobie punctualim podana
suplika, ponieważ tedy nigdzie indziey nie-
należą tylko do sądu namiestnika Nowo-
dworskiego, zaczyni zaleca w. m. panu
abyś wra. pan seriam uczynił inąuisitionem
ieżeli podług tych punktów agrawantur
żydzi, tedy tę inkwizycyę in ocluso rotłm-
lo do sądów skarbowych wm. pan przyszli,
abysię tu takowe grawamina у postempki
prawu przeciwne rozsądzić; ad interim każ
wm. pan aby ich do sądów swych więcey
niepociągał, a że tameczni żydzi podług in-
wentarza у ustawy iclim. panów kommi-
sarzow i. 'k. mści zwykli pędzić gorzałkę

у od każdey beczki zatoru podatek płacić
tak do skarbu i. k. m. iako у czopowe z
szelężnym tedy arędarz miasteczka Lipska
aby im tey pędzenia gorzałki za zapłacenie
należytośći niebronił, у absolute ich wm-
pan nieday sądzić, tę im deklaracyą za za.
szczyt oddawszy, testem przy tym wm. wm.
pana życzliwym bratem у powolnym sługą.
Z Warszawy trzydziestego pierwszego maja
tysiąc sześćset dziewiędziesiątego pierwsze-
go roku. U tey deklaracyi przy pieczęci
wyciśnioney podpis ręki temi słowy: Atha-
nazy Miącz}4iski podskarbi nadworny ko-
ronny pisarz i. k. m. Który takowy doku-
ment za podaniem onego do akt przez wyż
wyrażonego patrona iest do xiąg ziemskich
Grodzieńskich spraw wieczystych przyięty
у wpisany.

Пзъ актовой книги Гродненскаго зомскаго суда, за
1759—17G1 г. № С857 стр. 904.

Ж 227.—1766 г. Іншя §9.

Привилегія короля Сигизмунда Августа, сни-
мающая съ евреевъ подозр ніе въ убійств

христіанскихъ д тей.

Roku tysiąc siedmset szesdziesiąt szó-
stego, miesiąca Junii trz3rdziestego dnia.
Na rokach ziemskich woiewodztwa Wileń-
skiego w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
set szesdziesiąt szóstym po S. Tróycy do
sądzenia przypadłych, porządkiem prawa
pospolitego w mieście Jkmći Wilnie in
solito juditiorum loco odprawuiących się,
przed nami Janem Ignacym Monkiewiczem,
Franciszkiem Czyżem, Michałem Dzierż-
gowskim Szumskim, Ignacym Horoden-
skim—sędziami , Felicjanem Zmijowskim
pisarzem, urzędnikami ziemskimi woie-
wodztwa Wileńskiego comparendo persona-
liter patron i. p. Walenty Górecki—regent
konsystorski opowiadaj prezentował у ad
acla podał przywiley od nayiasnieyszego
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króla imći Zygmonta Augusta Berestey-
sldm żydom dany, in rem et partem tym
że żydom służący у należący, który poda-
iąc do akt prosił nas sądu, ażeby pomie-
niony prżywiley ze wszytką w nim insero-
waną rzeczą był do xiąg ziemskich woie-
wodztwa Wileńskiego spraw wieczystych
przyięty у wpisany.' Jakoż my sąd ony przy-
iowszy w xięgi wieczyste ziemskie Wileń-
skie, de rerbo ad verbum wpisać pozwo-
lili, którego thenor seąuitur estąue talis,
Жыгмонгь Августъ Болаю милостію ко-
роль польскій и проч. кпяземъ, паномъ,
воеводомъ, каштеляномъ, старостомъ, кня-
гнняыъ, панямъ, вдовамъ, державцамъ и
всимъ врадникамъ, земскимъ, поветовыыъ,
зеыяномъ и дворашшомъ нанишъ, вой-
томъ, бурмистромъ, радцоыъ въ м ст хъ
и селахъ ііашихъ господарскихъ и ин-
шихъ панскихъ дз^ховныхъ и св цкпхъ,
по всему панству нашому великому кня-
ству Литовскому. Ознаймуемъ вамъ, што
перво сего въ м стехъ нашихъ Нарвы и
Б льску была помова на жиды, которые
о справ поборовъ и м стъ нашихъ Да-
вида Шмерлевича, Амзака Бродавки, лаі-
довъ Берестейскихъ, на прикоморкахъ,
коморы Подляшское, м стъ и поборовъ
скарбу нашого престрегаліі, якобы м ли
тамъ дитя христіянского зарезать, злос-
ливый учинокъ народомъ хрестіянскимъ
пополняючи, шіо гды ся тая р чъ не-
редъ насъ господара была приточила,
тогды зъ доводовъ святого письма, же
крвн христіанской лаідове шіколи не по-
требують, але причины зважные на нихъ
покладаны стороны н которыхъ подда-
ныхъ нашихъ, абы могли лаідовъ зъ м стъ
нашихъ выкореиить и зъ шіыхъ н кото-
рыхъ явныхъ выводовъ лагдовокпхъ, пе-
редъ нами на онъ часъ оказаиыхъ, вчи-
нили есмо вырокомъ наінішъ господар-
скимъ одъ того обвиненья вольными, а
убеспечаючи ихъ, абы черезъ то не слуш-
ными помовами о р заніе д тсй и о са-
крамептъ не были иренагабаиы, дали,
есмо ку м шканыо ихъ свободному, вод-
ле привилеіовъ иродковъ нашихъ коро-

лей и великихъ князей, ихъ милости, но-
вый привилей нашъ господарскій, выз-
воляю чи въ тяжкой р чи о р занье д -
тей и сакраментъ, если бы гд въ пань-
ствахъ нашихъ м ла такая помова нзъ-
явитися на иихъ, одъ всякого гвалту, на-
сильства и моцы, судовне одъ всихъ вое-
водовъ, старостъ и державецъ нашихъ, а
беручи то на власный судъ нашъ госпо-
дарскій, на которомъ привилей нанюмъ
якій доводъ на ікиды въ таковымъ обви-
ненью маетъ быть чиненъ, и инные ар-
тыкулы достатечне суть описаны: кото-
рый привилей м ли они везд на вра-
дахъ нашихъ замковыхъ и м стечныхъ,
до книгъ вписать и выволать везд по
торгохъ и цлахъ, абы о томъ в даючи
не важилъсея нихто зъ такими помовами
згола втекатися до насъ и врадовъ на-
шихъ^ хыба и;кбы явными доводы въ при-
вилею нашныъ описаными, могъ коли хто
на лаіды довести, але шкъ соб того при-
вилея нашого нигд на врад хъ не впи-
сали и обволать не дали, про то въ тыхъ
прошлыхъ час хъ знову въ м стечку
Росошкомъ тивуна Виленского пана Ста-
нислава Нарушевича, на слугу тоголсъ
Бродавкн, справцу поборовъ им сгьліа-
шихъ, таковаялсъ помова о зар заніе ди-
тяти хрестыяпского вынурила се была,
которое справы зъ розказанья нашого
подкаицлерій нашъ в. к. Лит. маршалокъ
дворный староста Берестейскій и і\Іоги-
левскій панъ Остафій Волловичъ, будучи
теперъ въ Берестьи, яко того въ кото-
рого староств тая р чъ поновяла се, су-
довие смотр лъ, гд очовіісто одъ Po-
сошскаго врадника и м щаиъ пана тыву-
новыхъ, лсалоба на лаіды того учинку
незболаюго доходячії доводы, але голые
въ словахъ, св дками поішраио, што все
панъ подканцлерій на писм и устно
намъ господару ознаймилъ и которого
мы достатечне вырозум вши, лее не м -
лп иравиыхъ и слушныхъ и водле при-
вилеіовъ лаідовскихъ доводовъ росошане,
ино вчинили есмо жидонъ одъ такового
обвиненья вольными, на што и вырокъ-
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нашъ имъ естъ данъ. А ижъ первшого
привилея нашого въ той р чи имъ учи-
неного нигд на врадахъ не оказали н
до книгъ не вписали и не выволано того
по торгохъ, у в домость всиыъ посполите
доносячи, зачимъ бы неважили се, нихто
голыми пов стяыи кидатися на жиды,
тогды, ижъ ся теперь въ Росошу надъ
ними показало, сами соб въ топ м р
жидове вшшы, везд ижъ зъ ласки на-
шое господарское, яко инньшъ народомъ
и инов рцомъ, въ панствахъ нашихъ
вольно перем шкиваючи, поживенья слуш-
наго уживати, также и жндомъ, которые
запривилеями продковъ нашихъ и ішшими
господарскими въ панствахъ нашихъ не-
рем шкнваютъ, незвыкли село, и нехо-
чемъ нарушать правъ ихъ; про то яко
привилей на Б льскую помову, такъ и
вырокъ теперешній на Росошанъ, обви-
ненье, которыми есмо о зар заніе д тей
дозволили ихъ зъ иеслушныхъ св децтвъ
вольными вчинить, тогды и симъ лис-
томъ нашимъ, допущаемъ везд до книгъ
замковыхъ, земскихъ и м стецкихъ, по
всемъ панств нашомъ великомъ княств
Литовскомъ, такъ въ м ст хъ и замцехъ
нашихъ господарскихъ, яко и киежиекихъ,
панскихъ, св цкпхъ и духовныхъ впи-
сать и обволанье по торгомъ вспмъ у
в домость людемъ всякого стану донести,
якобы се черезъ то позагамовали съ та-
кими непевныдіи р чми, до насъ госпо-
дара и до^врадовъ нашихъ втекать, ижбы
таковое обвиненье слушне доводы такими,
яко въ нривилеяхъ иашихъ суть описа-
ны и передъ нами самыми господаремъ,
то естъ трема жиды, а чотырма хрестіа-
ны, людми добрыми, досвядчоно и ока-
зано и явне переведено было. Вы бы о
том'ь в дали, а водле сего розказанья на-
шого заховываючися книгь врадовыхъ
написаньс тыхъ нашихъ привилеіовъ и
листовъ жидомъ не боронили и обволать
везд но торгохъ допущалн, топ. арты-
кулъ зъ статуту иравъ земскнхъ, абы та-
ковые иомовцы на бачиостп м ліь нжъ
хто на кого ведетъ, a недоведетъ, тымъ

самъ маетъ каранъ, а въ якихъ речахъ,
ино тотъ артыкзглъ въ статут естъ, кож-
дый нехай соб смотрптъ. Писанъ въ
Люблин л та Божого нароженья тысеча
пятсотъ шесдесятъ шостого м сеца Мая
двадцатого дня. U tego przywileiu przy

nisław Rayski—dworzanin ikmći. Który
to takowy przywiley, za podaniem przez
wyż wyrażonego patrona, do akt iest do
xiąg ziemskich spraw wieczystych woie-
wodstwa Wileńskiego przyicty у wpisany.

Изъ книги Главн. Лит. Трибунала, Л» 4210, за 17G5—
17CG г., л. 1259.

№ 228.—1767 г. Іюня 30.
Привилегія короля Сигизмунда Августа Брест-
скимъ евреямъ^ ограждающая ихъ отъ по-
дозр нія въ убійств христіанскихъ д тей.

Roku tysiąc siedmset szesdziesiąt szó-
stego^ miesiąca Junij trzydziestego dnia.

Na rokach ziemskich woiewodztwa Wi-
leńskiego w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
set sześćdziesiąt szóstym, po swictey Tróy-
cy do sądzenia przypadłych, porządkiem
p i w a pospolitego w mieście i. k. mći
Wilnie in solito iiiditiorum loco. odprawu-
iących się, przed nami Janem Jgnacym
j\tonkiewiczem, Franciszkiem Czyżem, Mi-
chałem Dzierżgowskim Szumskim, Ignacym
Horodenskim. sędziami, Felicianem Żmijow-
skim—pisarzem, urzędnikami ziemskiemi
woiewodztwa Wileńskiego comparendo perso-
naliter patron, i. p. Walenty Gurecki—regent
sa.dów konsystorskich, opowiadał, prezento-
wał, у ad akta podał exstrakt przywileju nay-
iaśnieyszego króla imći Zygmonta Augusta," z
xiąg zamku Beresteyskiego, niewiernym
żydom Beresteyskim danego, in rem et
parłem tych że żydów służącego у należą-
cego. Który podaiąc do akt, prosił nas są-
du, ażeby pomieniony exstrakt przywileju
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ze wszytką w nim inserowaną rzeczą był
do xiąg ziemskich spraw wieczystych wo-
iewodztwa Wileńskiego przyięty у wpisany.
Iakoż my sąd ony przyiowszy w xięgi
wieczyste ziemskie Wileńskie de verbo ad
verbum wpisać pozwoliliśmy który, tak się
w sobie ma: Быписъ зъ книгъ врадо-
выхъ, замку господарского Берестейского,
л та Божого нароженья тысеча пятьсотъ
шесдесятъ семого, м сеца Марца, двадцать
первого дня, въ четвергъ, прышодши до
враду господарского, замку Берестейско-
го, передъ мене Дымитра, Мордухай Док-
торъ, Мовша Липчикъ, Илья Нахимо-
впчъ, Мендель Изаковичъ и Лайзеръ
Пейсаховичъ, сами одъ себе, и одъ сво-
его всего сбору жыдовскаго покладали
наврад передомною листъ его королевской
милости на паргамин писаный, зъ при-
веснстою печатііо и зъподписанемъ вла-
сное руки его королевской милости го-
сподара наглого милостиваго, теперь ща-
сливе пануючого Жигмонта Августа, и
тежъ зъподписою руки власное славное
памети небощика пана Миколая Ради-
вилла, воеводы Биленского, подъ датою
тотъ листъ, року тисеча пятсотъ шесде-
сятъ четвертаго, м сеца Августа девято-
го дня даный всимъ жидомъ великого
князства Литовского, на потверженье
всихъ правъ ихъ жидовскихъ, которые
маютъ наданые одъ продковъ его мило-
сти господарскпхъ, въ которымъ тожъ
лист его королевской милости писа-
нымъ обваровано два артыкулы, въ чомъ
были обвинени жидове, то есть, о мор-
дованье д тей христіанскихъ и о сакра-
ментъ, на што вси жидове князства Ли-
товского тое невинности своее справив-
шися, одержали зъ ласки его милости
господарское право таковоежъ, которое
и братья ихъ жидове корунпые, ку по-
моцы соб маютъ; якожъ ширей, а до-
статечней и меновите въ томъ лист го-
сподарскомъ есть писаный доложено и
просили мене тые жидове Бсрестейскіе,
вышей именемъ писаные, сами одъ себе
и одъ всего збору своего жыдовского,

жебы я тотъ листъ господарскій всимъ
жидомъ великаго князства Литовского
даный, для згубы и всякое р чи, при-
годне увесь до книгъ врадовыхъ вписа-
ти казалъ, а такъ я того листу его коро-
левской милости огледавши, вид лъ пе-
чать господарскую прив систую ц лу и
подпись руки его милости господарское,
и тежъ подписанье руки его милости не-
бощика пана воеводы Биленского и ба-
чечи въ томъ прозьбу ихъ быть слуш-
ную, а припустивши то ку вядомости
своей врадовоп, вел лъ есми тотъ листъ
его милости госиодарскій до книгъ вра-
довыхъ замку Берестейскаго уписать, кото-
рый слово одъ слова такъ се въ соб ма-
етъ: Жигмонтъ Августъ, Божію милостію
король Польскій, великій князь Литовски
и пр. Ознаймуемъ всимъ симъ иашимъ ли-
стомъ ііинейшимъ и напотымъ будучішъ,
ижъ били намъ челомъ поддапые наши
жидове великаго князства Литовскаго и
жаловали иередъ нами о томъ, штожъ
дей врадникн наши ихъ неводлугъ правъ,
которые се маютъ иаданыи одъ продковъ
нашпхъ славное памети и тежъ одъ па-
на отца нашого, судять и заховываютъ
и звазнившися на нихъ приправуютъ о
горла, и о маетности ихъ, о чомъ до
насъ втекалисе зъ великими жалобами
своими, ижъ дей вслпкіе кривды, шкоды
и мордерства /герпятъ, противъ правомъ
своимъ, которые мають надапы, и про-
сили насъ, абыхмо ихъ осмотр ли, абы-
ся имъ такіе кривды большей надъ пра-
во не д лали, къ тому тс;къ намъ били
чоломъ, абыхмо ихъ обваровали и вжи-
чили тогожъ права, которого есмо вжи-
чили братьи ихъ жидомъ коруннымъ,
а звлаща и тые два артыкулы: што ся
тычетъ о мордованыі д тей христіанскихъ
и о сакраменть, а также намъ впд ли
прозьбу тыхъ ;кидовъ великаго кпязства
Литовскаго, быти слушне, поноважъ абы
ііовишш каждого зъ иодданыхъ нашпхъ
якогожъ кольвекъ рожаго въ покою, а
справедливости заховать, абы се надъ
право никому пед лало, и тежъ вид ли
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семо право пхъ, нжъ надано одъ прод-
ковъ нашихъ, її одъ отца нашого слав-
ное памети и надто внд ли есмо Дапе-
л;а хрпстіанского свядецтво, въ которомъ
описуетъ, ижъ они тому невішнн н того
не потребують, тогды есмо призволили
на тое жеданье ихъ, и даемъ имъ на
в чные часы тое, што се стало теиеръ
въ Б льску о мордованыі дитяти хрпсті-
анского и обвиненіе па н которого
жида. Гдебы шкъкольвекъ, въ князств
Литовскомъ который лшдъ былъ обви-
неиъ о мордованье д тей хрестіаискихъ,
або о сакраменті., тогды нрикажеыъ
вс мъ врадішкамъ нашилъ, княземъ, па-
ноыъ, старостомъ, войтомъ, бурмнстромъ
и вснмъ иньімъ, такъ духовнымъ яко н
св цкшіТ), абы жаденъ такового жида въ
той м р не судилъ, але жебы былъ на
паруку выданъ па два жиды того;къ м -
ста, альбо если бы въ томъ м ст жи-
довъ но было, тогды господарского м ста
Б льскаго до розсудку нашого и то ни-
гд ішдей не маемъ судить, одно на
валыюмъ сейм , гд будемъ зуполноіо
радою нашою сед ти, a гд бы тотъ
жпдъ по соб такъ барзо нарукп не далъ,
тогды маетъ быть осажонъ до веньзенья
и то не до тяжкого, але на местце поч-
тивое, а екоробы по соб паруку далъ,
тогды маетъ бытн воленъ одъ веньзенья,
a гд бы тая р чъ передъ насъ пришла,
гд мы будемо зъ зуполііоіо радою на-
шою на валыюмъ сейм ссд тъ, тогды
маетъ тымъ правомъ судить, то естъ,
хтобы жида обвшшлъ о замордованье д -
тей, або о сакраментъ, тогды маетъ на
пего доводить чотирма хрестіаны добрые
оселыми, а не иодозр ными, а трема жи-
ды такожъ неподойзр иымп, a гд бы
того не довелъ, водлугъ обв щепья та-
ковыми св дками, таковый маетъ быть
караиъ горломъ и маетностію. А если бы
якіе листы и одъ насъ або зъ канцеля-
ріей пашое вышли, тому то нршшлею
противные, тогды мы господарі, симъ на-
шимъ листомъ тыс листы кассуемо п тые
•приведен въ цалооти зо венми артикулы

зоставуемъ, што маетъ в чне а непо-
рушно трвать; а если бы который зъ
урадниковъ нашихъ сему розказаныо на-
шому иротивить м лъ, тогды мы прика-
зуемъ подъ ласкою нашою и подъ зару-
кою десятма тысечма копами грошей,
абы иначей того починили. А для лен-
шое свядомости печать нашу казали ес-
мо зав сити и руку семо нашу подписа-
ли. Данъ въ Парцов , року Божого на-
роженья тысеча пятсотъ шестдесятъ чет-
вертаго, м сеца Августа девятого дня.
И того вписанья листу его королевской
милости тые жидове Берестейскіе, вышей
имены писаные, сами соб и всему збо-
ру своему жидовскому взяли выписъ подъ
печатію моею. Писанъ у Берестьи. U te-
go extraktu przywileju przy wyrzniętey
kostoilyi у przy wyciśnioney icdney na
wosku pieczęci podpis ręki dworzanina i.
k. mci temi wyraża się słowy: Stanisław
Rayski, dworzanin i. k. mci.—Który to ta-
kowy extrakt przywileju Nayiasmeyszego
króla imći Zygmonta, za podaniem onego
przez wyż wyrażonego patrona do akt, iest
do xiąg ziemskich spraw wieczystych wo-
iewodztwa Wileńskiego przyięty у wpi-
sany.

Пзъ актовой книш Вилсн. Зсмскаго суда Х> 4210, за
17С5—176G г. л. 1255.

'№ 229.—1775 г. Октября 5.
Распред леніе суммы занятой Виленскими
евреями у іезуитовъ, съ обязательствомъ
внести ее Виленскому епископу Массальско-

му въ теченіи дв надцати л тъ.

Koku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
piątego miesiąca Oktobra piątego dnia,

Coram actis grodu woiewodztwa Wileń-
skiego, comparendo personaliter staroza-
koimy żyd Iudel Litmanowicz—starszy te-
goroczny dyspartiment na płacei um

D8
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conemu xiążęóiu jegomości Ignacemu Mas-
salskiemu, Biskupowi Wileńskiemu, wyda-
ny, ad acta -podał, którego thenor de ver-
bo ad егЪшп seąuitur estcjue talis: Speci-
fikacya summ od kahału Wileńskiego róż-
nym klasztorom skasowanego zakonu jch-
mośćiów xięży Ieżuitów winnych, a teraz
jaśnie oświeconemu xiążęci jegomości Mas-
salskiemu—Biskupowi Wileńskiemu nale-
żących: collegio academico Vilnensi, nu-
mero sześćdziesiąt siedm tysięcy dwadzie-
ścia złotych, groszy dziesięć; item pro con-
gregatione maxima numero dwa tysiące
złotych; collegio Domus professiae dwa
tysięce trzysta dwadziescie złotych; nowi-
ciatowi Wileńskiemu sześćdziesiąt cztyry
tysiące sześćset piędziesiąt; temuż nowi-
ciatówi od colłegium Krózkiego transfun-
dowane numero tysiąc pięćset złotych;
colłegium Brunsborskiemu numero czter-
dziescie sześć tysięcy siedmset sześćdzie-
siąt sześć złotych; colłegium Nieswizkiemu
numero piętnaście tysięcy dziewięć set zło-
tych; colłegium Warszawskiemu na 4518
złotych polskich; Witebskiemu numero
dwanaście tysięcy złotych; colJegmm Puł-
tuskiemu numero dziewiętnaście tysięcy sto
złotych; colłegium Dynebnrskiemu numero
trzynaście tysięcy złotych; rezydencyi Dro-
hickiey numero dziesięć tysięcy złotych;
colłegium Iłłuksztańskiemu trzydzieśćie
dziewięć tysięcy dwieście złotych; colłegi-
um Mitawskienm numero czterdzieśćie
dwa tysiące sześćset złotych; colłegium
Nieświzkiemu Świętego Michała numero
dwa tysiące ośmset złotych. Summa zło-
tych polskich numero trzykroć czterdzie-
śćie trzy tysiące, trzysta siedmdziesiąt czty-
ry złotych, groszy dziesięć. Rozkład tey
summy na lat dwanaście, zaczynaiąc opła-
cenie pierwszej raty od świętego Michała,
święta rzymskiego, w roku następuiącym
tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstego przy-
padaiącego w sposób następuiący: summę
ogułną, to jest, numero trzykroć czterdzie-
śćie trzy tysiące trzysta siedmdziosiąt czty-
ry złotych у groszy dziesięć, dzieląc na
części dwanaście, przychodzi na jedną ratę

do opłacenia przez kahał Wileński, z ka-
pitału dwadziescie ośm tysięcy sześćset
czternaście złotych, groszy piętnaście; osob-
liwie procentu od całey summy, dziesięć
tysięcy trzysta jeden złotych. In summa w
roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstym,
w dzień świętego Michała wypłacą trzy-
dzieśćie ośm tysięcy dziewięć, set piętna-
ście złotych groszy piętnaście, na rok ty-
siąc siedmset siedmdziesiąt siódmy zo-
staną winni żydzi złotych trzykroć czterna-
ście tysięcy siedmset piędziesiąt dziewięć.
W tym roku z kapitału zapłacą złotych
dwadzieścia ośm tysęcy sześćset czterna-
ście, groszy piętnaście, osobliwie procentu
od całey summy dziewięć tysięcy cztyrysta
czterdzieśćie dwa, groszy ośimnaśćie. In
summa w roku tysiąc siedmset siedmdzie-
siąt siódmym, w dzień Świętego Michała,
zapłacą trzydzieśćie ośm tysięcy piędziesiąt
siedm złotych, groszy trzy. Na rok tysiąc
siedmset siedmdziesiąt ósmy zostaną win-
ni żydzi dwakroć osmdziesiąt sześć tysięcy
sto czterdzieśćie pięć złotych, groszy dzie-
sięć. W tym roku z kapitału zapłacą dwa-
dziescie ośm tysięcy sześćset czternaście,
groszy piętnaście, osobliwie procentu, ośm
tysięcy pięćset osmdziesiąt cztyry, groszy
dziesięć, in summa w roku tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt ósmym, w dzień święte-
go Michała, wypłacą trzydzieśćie siedm ty-
sęcy sto (Iziewiędziesiąt ośm złotych, gro-
szy dwadziescie pięć. Na rok tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt dziewiąty zostaną winni
żydzi złotych dwakroć piędziesiąt siedm ty-
sięcy pięćset trzydzieśćie, groszy dwadzic-
śćie pięć. W tym roku zapłacą z kapitału
dwadziescie ośm tysięcy sześćset czterdzie-
śćie, groszy piętnaście, osobliwie procentu,
siedm tysięcy siedmset dwadziescie sześć
złotych. In summa w roku tysiąc siedm-
set siedmdziesiąt dziewiątym, w dzień świę-
tego Michała, wypłacą numero trzydzieśćie
sześć tysięcy trzysta czterdzieśćie złotych,
groszy piętnaście. Na rok tysiąc siedmset
ośmdziesiąty zostaną, winni żydzi dwakroć
dwadziescie ośm tysięcy dziewięćset sze-
snaście, groszy dziesięć. W tym roku za-
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płaca, z kapitału dwadzieśćie ośm tysięcy
sześćset czternaście, groszy piętnaście, oso-
bliwie procentu sześć tysięcy ośmset sze-
śćdziesiąt siedm groszy dwanaście. Insum-
ma w roku tysiąc siedmset ośmclzieśiątym,
w dzień świętego JMichała, wypłacą trzy-
dzieśćie pięć tysięcy cztyrysta ośmdzieśiąt
jeden złotych, groszy dwadziescie siedm.
Na rok tysiąc sedmset ośmdzieśiąt pierw-
szy, zostaną л ііті żydzi dwakroć tysiąc
trzysta jeden, groszy dwadzieśćie pięć; w
tym roku zapłacą z kapitału dwadzieśćie
ośm tysięcy sześćset czternaście, groszy
diętnaśćie, osobliwie procentu sześć tysię-
cy dziewięć; in summa w roku tysiąc siedm-
set ośmdzieśiąt pierwszym, w dzień święte-
go Michała, wypłacą nmnero złotych trzy-
dziescie cztyry tysiące sześćset dwadziescie
trzy, groszy dziesięć. Na rok tysiąc siedm-
set ośmdzieśiąt wtóry zostaną winni żydzi
sto sicdmziesiąt jeden tysiąc sześćset ośm-
.dziesiąt siedm złotych, groszy dziesięć; w
tym roku zapłacą z kapitału dwadzieśćie
ośm tysięcy sześćset czternaście, groszy
piętnaście; osobliwie procentu pięć tysięcy
sto piędziesiąt, groszy dwadzieśćie; in sum-

w roku tysiąc siedmset ośmdzieśiąt
M i h ł ł

y ą
wtórym w dzień świętego Michała , wypła-
cą trzydzieśćie trzy tysięcy siedmset pię-
dzicśiąt cztyry złote, groszy piętnaście. Na
rok tysiąc siedmset ośmdzieśiąt trzeci zo-
staną winni żydzi sto czterdzieśćie trzy ty-
sięcy siedmdziesiąt dwa złotych, groszy

bliwic procentu cztyry tysięce dwieście
dzicwiędzicśiąt dwa, groszy 20. In summa
w roku tysiąc siedmset ośmdzieśiąt trze-
cim л dzień świętego Michała wypłacą nu-
mero trzydzieśćie dwa, tysięce dziewiędzie-
śiąt ośm złotych. Na rok tysiąc siedmset
ośmdzieśiąt czwarty zostaną winni żydzi sto
czternaście tysięcy cztyrysta piędziesiąt ośm
złotych, groszy dziesięć. W tym roku za-
płacą z kapitału dwadzieśćie ośm tysięcy
•sześćset czternaście złotych, groszy piętna-
ście, osobliwie procentu trzy tysięce czty-

rysta trzydzieśćie trzy, groszy dwadzieścia.
In summa w roku tysiąc siedmset ośm-
dzieśiąt czwartym, w dzień świętego Micha-
ła, wypłacą trzydzieśćie dwa tysięce czter-
dzieśćie ośm złotych. Na rok tysiąc siedm-
set ośmdzieśiąt piąty zostaną winni żydzi
ośmdzieśiąt pięć tysięcy ośmset czterdżie-
śćie trzy złotych, groszy dwadzieśćie pięć.
W tym roku zapłacą kapitału dwadzieśćie
ośm tysięcy sześćset czterdzieśćie złotych,
groszy piętnaście; osobliwie procentu dwa
tysie.ee pięćset siedmdziesiąt pięć. In sum-
ma w roku tysiąc siedmset ośmdzieśiąt
piątym w dzień świętego Michała wypłacą
numero złotych trzydzieśćie ieden tysiąc
sto ośmdzieśiąt dziewięć złotych, groszy
piętnaście. Na rok tysiąc siedmset ośmdzie-
śiąt szósty zostaną winni żydzi piędziesiąt
siedm tysięcy dwieście dwadzieśćie dzie-
więć'złotych, groszy dzieśienć. W tym ro-
ku zapłacą kapitału dwadziośćie ośm ty-
sięcy sześćset czternaście złotych, groszy
piętnaście; osobliwie procentu tysiąc siedm-
sot siedmnaście. In summa w roku tysiąc
siedmset ośmdzieśiąt szóstym w dzień świę-
tego Michała wypłacą trzydzieśćie tysięcy
trzysta trzydzieśćie ieden złotych, groszy
piętnaście. Na rok tysiąc siedmset ośm-
dzieśiąt siódmy zostaną winni żydzi dwa-
dzieścia ośm tysięcy sześćset czternaście
złotych, groszy dwadzieśćie pięć. To quan-
tum z procentem w ostatnim roku, to jest
tysiąc siedmset ośmdzieśiąt siódmy zapła-
cą żydzi; co uczyni summam dwadzieśćie.
dziewięć tysięcy cztyrysta siedmdziesiąt
dwa złotych. Roku tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątego miesiąca Septembra dwu-
dziestego piątego dnia ten dyspartyment

:upowi Wileńskiemu wydany
podpisuiemy. U tego dyspartymentu kon-
notacya z podpisami żydowskiemi Ilebraico
idiomate, po niżey w. i. panów pieczęta-
rzów temi słowy: W interessie długu, któ-
ry należy od naszego kahału Wileńskiego
skasowanym ichni xięży Iezuitom ta sum-
ma wynosi trzykroć czterdzieśćie trzy ty-
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sięce trzysta siedmdziesiąt cztyry złotych
groszy dziesięć, przez konstytucyą seymo-
wą wypłacić i. o. xiąciu imci Biskupowi
Wileńskiemu, uczyniliśmy postanowienie,
aby ta summa byk wypłacona in spatio
lat dwunastu, kapitał у prowizya po trzy
procenta każdego roku od zostaiącey sum-
my; jako sporządzoną w tey że tabelli, dla
lepszey wiary podpisuiemy się. Roku ty-
siąc siedmset siedmdziesiąt piątego mie-
siąca Septembra dwudziestego piątego dnia.
Iudel Litmanowicz, Chonon Zelikowicz,
Mendel Codykowicz, Leyba Leyzarowicz,
Moyżesz Leybowicz, Rafał Chaymowicz,
Moyżesz Iosielowicz, Alexander Szlamo-
wicz, Menka Mejerowicz. Ustnie у ocze-
wisto proszony pieczętarz do tegoż obliga-
cyinego zapisu ucz3rnionego dyspartymentu
na summę trzykroć czterdzieśćie trzy ty-
siące trzysta siedmdziesiąt cztyry złotych у
groszy dziesięć na lat dwanaście do opła-
cenia rozłożoną, sposobem w tym że dys-
partymencie wyrażonym od żydów kanału
Wileńskiego iasnie os. xćiu iegomośći Ig-
nacemu Massalskiemu—Biskupowi Wileń-
skiemu danego, podług prawa podpisuię
się. Ignacy Koncza—obozny Rzeczycki.
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od
żydów kahału Wileńskiego do tego dys-
partymentu, na lat dwanaście uczynionego,
jako pieczętarz podług prawa podpisuię
się: Iózef Dydyński—woyski Krasnostaw-
ski. Który to takowy dyspartyment przez
wyż wyrażonego Iudela Litmanowicza do
akt podany iest do xiąg Grodzkich woje-
wodztwa Wileńskiego spraw wieczystych
przyięty у -wpisany.

Изъ актовой кшігн Виленскаго Городскаго суда, кн.
Л» 4790, 1775—177G г., л. 500.

№ 230—1775 г. Ноября. 27.
Распред леніе суммы занятой, Слуцкими ев-
реями у іезуитовъ, съ обязательствомъ уп-
латить Виленскому епископу Игнатію Мас-

сальскому.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt
piątego, miesiąca Nowembra dwódziestego
siódmego dnia.

Coram actis grodu comparentes perso-
naliter niewierni Elkana Wólfowicz, Eliasz
Hirszowicz—obywatele Słuccy у starsi ka-
hału tegoż, specifikacią summ od kahału
swoiego różnym klasztorom zgaszonego za-
konu xx. Iezuitów winnych, a teraz i. o. x.
imći Ignacemu Massalskiemu—biskupowi
Wileńskiemu do opłacenia należących, prze-
demno Krzysztofem Koziełem—ziemskim
у grodzkim Wileń. regentem, imieniem
swoim у całey synagogi ex persona sua
przyznali, a przyznawszy ex mente konsty-
tucji tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwar-
tego roku seymu koronationis podpisami
rąk własnych roborowali, którey tenor talis.
Specifikacią summ od kahału Słuckiego
różnym klasztorom zgaszonego_ zakonu i. x.
x. Iezuitów winnych, a teraz i. o. x. imći
Ignacemu Massalskiemu—biskupowi Wi-
leńskiemu, do opłacenia należących: i. x. x.
iezuitom collegium Słuckiego iedynascie
tysięcy ośimset sześćdziesiąt osiem złotych;
tymże do seminarium Słuckiego dwadzie-
śćie tysięcy złotych: i. x. x. iezuitom col-
legium Nieswiskiego, dwanaście tysięcy
cztyrysta siedmdziesiąt cztyry złotych; takoż
Nieswiskim s-to Michalskim tysiąc czty-
rysta sześćdziesiąt cztyry zlt. procenta do
tey daty zaległe, tysiąc trzysta sześćdziesiąt
osiem złt. in summa wedle dekretu liąui-
dacyinego w roku tysiąc siedmset sześć-
dziesiąt szóstym lulii dwódziestego pierszc-
go dnia ferowanego, należy wszystkiey
summy od daty teraznieyszey, to iest: roku
tysiąc siedmset siedmdziesia,t piątego mie-
siąca Nowembra dwódziestego trzeciego
dnia z procentem porachowaney: czterdzie-
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śćie siedm tysięcy sto siedmdziesiąt cztyry.
Kozkład teysummyna lat dwanaście, zaczy-
naiąc opłacenie pierwszej raty w dzień s-go
Michała święta Rzymskiego, w roku nastę-
jmiącym tysiąc siedmset siedmdziesiąt szó-
stym sposobem poniższym: summę ogulną-
to iest czterdziescie siedm tysięcy sto siedm,
dziesiąt cztyry złt. dzieląc na części
dwanaście, przychodzi na jedną ratę do
opłacenia przez kabał Słupki trzy tysiące
dziewięć set trzydziescie jeden złt. groszy
dwadzieście, osobłiwie procentu po trzy ot
sta, tysiąc trzysta siedmdziesiąt cztyry złt.
in summa w roku tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt szóstym, w dzień świętego Micha-
ła, wypłaci kabał Słucki pięć tysięcy trzy-
sta pięć złotych groszy dwadzieście. na
rok tysięczny siedmsetny siedmdziesiąt
siódmy zostanie winnym kałiał Słucki
czterdziescie trzy tysiące dwieście czter-
dzieśćie osiem złt. groszy dziesięć. W tym-
że roku z tego kapitału zapłaci trzy
tysiące dziewięć set trzydziescie jeden zło-
ty groszy dwadzieście, osobliwie procentu
od tego kapitału tysiąc dwieście dziewię-
dziesiąt siedm złt. groszy trzynaście. In
summa w roku tysiąc siedmset siedmdzie-
siąt siódmym, w dzień świętego Michała,
wypłaci kabał Słucki pięć tysięcy dwieście
dwadzieście dziewięć złotych groszy trzy у
pół. Na rok tysięczny siedmsetny siedm-
dziesiąt ośmy zostanie winnym kahał Słuc-
Лгі trzydziescie dziewięć tysięcy trzysta szes-
naście złt., groszy dwadzieście. W tym że
roku z tego kapitału _ zapłaci trzy tysięce
dziewięć set trzydziescie jeden, groszy dwa-
dzieśći. osobliwie procentu od tego kapita-
łu tysiąc sto siedmdziesiąt dziewięć złotych
groszy szesnaście. In summa w roku ty-
siąc siedmset siedmdziesiąt ósmym w dzień
świętego Michała wypłaci kahał Słucki
pięć tysięcy sto dziesięć złotych groszy
dwadzieście sześć. Na rok tysięczny siedm-
setny siedmdziesiąt dziewiąty zostanie win-
nym kahał Słucki trzydziescie pięć tysięcy
trzysta ośmdzięsiąt pięć złotych groszy dzie-
sięć. W tym że roku z kapitału zapłaci
kahał trzy tysiące dziewięć set trzydziescie

jeden złoty, groszy dwadzieście, osobliwie
procentu od tego kapitału tysiąc sześćdzie-
siąt jeden złt, In summa w roku tysiąc
siedmset siedmdziesiąt dziewiątym, w dzień
świętego Michała, wypłaci kahał Słucki
cztyry tysiące dziewięćset dziewiędziesiąt
dwa złt, groszy dwadzieście. Na rok ty-
sięczny siedmsetny osimdzięśiąty zostanie
winny kahał Słucki trzydziescie jeden ty-
siąc cztyrysta pięćdziesiąt cztyry złotych.
W tym że roku z kapitału zapłaci kahał
trzy tysiące dziewięć set trzydziescie jeden
złotych groszy dwadzieście, osobliwie pro-
centu od tego kapitału dziewięć set czter-
dziescie trzy złt, groszy piętnaście. In sum-
ma w roku tysiąc siedmset osiemdziesią-
tym, w dzień świętego Michała, wypłaci
kahał Słucki cztyry tysiące osimset siedym-
dziesiąt pięć złotych groszy pięć. Na rok
tysiączny siedmsetny osimdziesiąt pierwszy
zostanie winnym kahał Słucki dwadzieście
siedm tysięcy pięć set dwadzieście dwa
złt, groszy dwadzieście. W tym że roku z
kapitału zapłaci kahał trzy tysiące dziewięć
set trzydziescie ieden złt. groszy dwadzieś-
cie, osobliwie procentu od tego kapitału
osiemset dwanaście złt. In summa w roku
tysiąc siedmset ośmdzięsiąt pierwszym, w
dzień świętego Michała, wypłaci kahał Słuc-
ki cztyry tysiące siedmset czterdziescie
trzy złt. groszy dwadzieście. Na rok tysią-
czny siedmsetny ośmdzięsiąt wtóry zosta-
nie winnym kahał Słucki dwadzieście trzy
tysiące pięćset dziewiędziesiąt iedon złt.
groszy dziesięć. W tym roku z kapitału
zapłaci kahał trzy tysiące dziewięć set trzy-
dziescie ieden złt. groszy dwadzieście, oso-
bliwie procentu od tego kapitału siedmset
osiem złt. In summa w roku tysiąc
siedmset ośmdzięsiąt wtorym w dzień
świętego Michała wypłaci kahał Słucki
cztyry tysiące sześćset trzydziescie dziewięć
złł., groszy dwadzieście. Na rok tysiączny
siedmsetny ośmdzięsiąt trzeci zostanie win-
nym kahał Słucki dziewiętnaście tysięcy
sześćset sześćdziesiąt złt. W tym rokii za-
płaci z kapitału kałiał trzy tysiące dzie-
więćset trzydziescie ieden złt,, groszy dwa-
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dzieśćie, osobliwie procentu od tego kapi-
tału pięćset ośmdzieśiąt dziewięć złł., gro-
szy dziesięć. In summa w roku tysiąc
siedmset ośmdzieśiąt trzecim, w dzień świę-
tego Michała, wypłaci kahał Słucki cztyry
tysiące pięćset dwadzieśćie ieden złt. Na
rok tysiączny siedymsetny ośmdzieśiąt czwar-
ty zostanie winnym kahał Słucki piętna-
ście tysięcy siedmset dwadzieśćie osiem
złłv groszy dwadzieśćie. W tym że roku
zapłaci z kapitału kahał trzy tysiące dzie-
więćset trzydzieśćie ieden złt., groszy dwa-
dzieśćie, osobliwie procentu od tego kapi-
tału cztyrysta siedmdzieśiąt dwa złł. In
summa w roku tysiąc siedmset ośmdzie-
śiąt czwartym, w dzień świętego Michała,
wypłaci kahał Słucki cztyry tysiące ^ czty-
rysta trzy złł., groszy dwadzieśćie. Na rok
tysiączny siedmsetny ośmdzieśiąt piąty zo-
staie winnym kahał Słucki iedynaście ty-
sięcy siedmset dziewięćdziesiąt siedm > złł.
groszy dziesięć. W tym że roku zapłaci z
kapitału kahał trzy tysiący dziewięćset trzy-
dzieśćie ieden złt., groszy dwadzieśćie, oso-
bliwie procentu od tego kapitału trzysta
piędzieśiąt cztyry złł. In summa w roku
tysiąc siedmset ośmdzieśiąt piątym, w dzień
świętego Michała, w}rplaći kahał Słucki
cztyry tysiące dwieście ośmdzieśiąt pięć
złt., groszy dwa. Na rok tysiączny siedm-
setny ośmdzieśiąt szószty zostanie winnym
kahał Słucki siedm tysięcy ośmset sześć-
dziesiąt sześć złt. W tym że roku z kapi-
tału zapłaci kahał trzy tysiące dziewięćset
trzydzieśćie ieden złt., groszy dwadzieśćie,
osobliwie procentu od tego kapitału Słuc-
kiego dwieście trzydzieśćie pięć złt., gro-
szy piętnaście. In summa w roku tysiąc
siedmset ośmdzieśiąt szóstym, w dzień świę-
tego Michała, wypłaci kahał Słucki cztyry
tysiące sto sześćdziesiąt siedm złt., groszy
pięć. Na rok tysiączny siedmsetny ośmdzie-
śiąt siódmy zostanie winnym kahał Słucki
trzy tysiące dziewięćset trzydzieśćie cztyry
złt., groszy dziesięć, ten kapitał zapłacą w
tym że roku z procentu in summa cztyry
tysiące czterdzieśćle cztyry złt. groszy dwa-
dzieśćie.—U tey specylikacyi komiotacia z

podpisami żydowskiemi po hebraysku, po
niżey podpisy wielmożnych ichmośćiow pa-
nów pieczętarzów temi wyrażała się słowy:
My żydzi niżey wyrażeni na regestr, któ-
ry mamy pełnomocny od kahału naszego
Sluckiego do ukończenia jasnie oświecone-
go Biskupa Wileńskiego od długów, które
należące byli do xięży iezuitów Litewskich,
tedy dopiero zgodziliśmy się o ten dług z
iaśnie oświeconym xiążęciem Biskupem
Wileńskim, na raty, jak wyrażono iest w
tym liście, a powinien nasz kahał Słucki
dotrzymać każdey raty, iak W3rrażono iest
w tym liście. Co dla lepszey wiary my sa-
mi rękoma naszymi podpisuiemy się. W
Wilnie: Elkona Wólfowicz, Eliasz Hirszo-
wicz, starsi obywatele Słuccy. Ustnie у
oczewisto proszony pieczętarz od żydów
Elkona Wólfowicza, Eliasza Hirszowicza
—obywatełów Słuckich, do tego dyspar-
tymentu summy czterdziestu siedmiu ty-
sięcy stu siedmiudzieśiąt czterech złotych
na lat dwanaście iaśnie oświeconemu xią-
żęćiu imsci Ignacemu Massalskiemu—Bi-
skupowi Wileńskiemu, danego, podług pra-
wa podpisuię się: Kazimierz Wołocko—na-
miestnik Grodzki Wołków. Proszony do tey
specyfikacyi pieczętarz prawnie podpisuię
się: Ignacy Giorard Towianski—mieczny
w-a Wileńskiego. Oczewisto proszony pie-
czętarz do tey # specyfikacyi długów podług
prawa podpisuię się lózof Giedroyć. Iura-
ha Kom. Oszm.—Która to specyfikacya za
ustnym у oczewistym przez wyż wyrażo-
nych żydów Elkona Wólfowicza у Eliasza
Hirszowicza—obywatełów Słuckich у star-
szych kahału tamecznego przyznaniem, iaś-
nie oświeconemu xiążęćiu iegomośći Mas-
salskiemu—Biskupowi Wileńskiemu, słu-
żąca у należąca, iurem et partem onegoż
iest do xiąg Grodzkich spraw wieczystycji
woiewodztwa Wileńskiego przyięta у wpi-
sana у per extractum parli actoreac iest
wydana.

Изъ актовой книги Вилеискаго гродскаго суда, і;ц.
№ 4790, 177Г)—1770 г., л. Gó5.
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Декретъ воеводы Виленскаго Нарла Ра-
дивила по д лу между Виленскимъ раби-

номъ и кагалоиъ.

Roku tysiąc siedmset ośmdzieśiąt szós-
tego miesiąca" Stycznia drugiego dnia.

Przed aktami Grodzkiemi w-a Wileń-
skiego stanąwszy osobiście starozakonny
Abel Wólfowicz—obywatel miasta i. k. mći
Wilna, Dekret w. x. imci Karola Radzi-
wiła, wojewody Wileńskiego, w sprawie
kahału miasta i. k. mci Wilna, z staroza-
konnym Samuelem Wigderowiczem Rabinem
tegoż miasta w roku przeszłym tysiąc
siedmset ośmdzieśiąt piątym, mca Nowemb-
ra dwódziestego dziewiątego dnia w Nie-
swizu zapadł}^ do akt podał, który co do
słowa w xięgi Grodzkie wdztwa Wileńskie-
go wpisuiąc temi następuiącemi wyraża się
słowy: W sprawie starego kahału Wileń-
skiego, w tysiącznym siedmsetnym ośm-
dzieśiątym czwartym roku zaczętego, a w te-
raznjeyszym roku o swoim czasie skończo-
nego, za plenipotęcyą od tegoż kahału Ab-
rahamowi Wólfowieżowi, Dawidowi Symo-
nowiczowi у Moyżeszowi Iosielowiczowi—
obywatelom miasta i. k. mći Wilna, tu
przytomnym, w roku ninieyszym mca Ok-
tobra dnia siódmego wydaną, a Samuelem
Wigderowiczem—Rabinem Wileńskim, tu
przytomnym у za plenipotęcyą od tegoż do
czynienia w osobie swoiey Leyzerowi iMar-
kowiczowi—obywatelowi Wileńskiemu, ró-
wnie tu przytomnemu, nie mniey od gmi-
nu za siedmio plenipotencyiami w roku te-
raznieyszym mca Apryla ośmego dnia Sy-
monowi Wól łowiczowi, obywatelowi Wi-
leńskiemu, równie tu obecnemu, po sprze-
czkach między plenipotentami trzech stron,
wyżey wyrażonych, przed wysadzonemi
odemnic osobami, na wywiedzenie się nay-
czyslszey prawdy, z wzajemnych wywodów,
iakic przy którey stronie były, od dnia dwu-
nastego Nowembra roku teraznieyszego do
dnia dziśicyszego czynionych у złożenia

wszelkich pism dowodów у odwodów, na
wzaiem produkowanych, ponieważ to jaś-
nie okazało się, iż Samuel Wigderowicz w
roku tysiącznym siedmsetnym piędziesią-
tym, przy danych sobie punktach, za Ra-
bina obrany у konsensem tegoż roku Ap-
ryla siódmego dnia od w. x. imci woiewo-
dy Wileńskiego, hetmana w. w. x. Lit.,
oyca moiego, przy tym że Rabinowstwie
utwierdzony zostawszy, w przepisacli tak
punktów, co do użytków z Rabinowstwa, ia-
ko też odbywania swoich powinności, w
tych że punktach zawartych, a w reszcie
w punkcie dwudziestym ósmym do punktów
Ilesela rabina, poprzednika iego (które by
punktom tysiącznego siedmsetnego piędze-
siątego roku niesprzeciwiały się) odwołuią-
cych się, to naymocniey ostrzeżonym miał,
tak w tych że punktach, iako też w kon-
sensie, iżby według dawnych praw, zwy-
czaiów religij, a osobliwie iak przeszły im-
mediate rabin, bez żadnych nowin, * wy-
mysłów, uciemiężenia kaliału у pospólstwa
rządził się, depaktacyiow nieczynił у wszy-
stko jak iest przepisano, pod wielką karą
у winą zachował, oraz aby podrabinków ni-
gdy nie było, jest warowano, a mimo ta-
kowe przepisy wszczęty między kahałem
dawnieyszym, a rabinem spór na iuramen-
cic, w roku tysiąc siedmset sześćdziesią-
tym siódmym, przez rabina na punktach,
podówczas przez kalia! podanych, a przez
wzmiankowanego Rabina przyiętych wyko-
nanym załatwiony został, a potym za poru-
szeniem się Rabina przeciwko teyże przy-
siędze у punktom у do różnych synagogi
udaniem się, z tych że synagog, po róż-
nych wypadłych zdaniach, cała między nie-
mi sprawa kompromissem w roku tysią-

pospólstwem, w różne podzielonym strony,
dawno tlejąca szerzyła się sprzeczka, nie-
ufność^ zawziętość, a ztąd pożytków ogul-
nych strata у rozproszenie aż do roku ty-
siąc siedmset ośmdzieśiąt piątego ciągnią-
ce się, na zdzierslwie pospólstwa (iak się
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żalą iedni na kabał, drudzy na Rabina) za-
darzone, temi zaś stopniami ciż żydzi co-
raz w większą wstępuiąc zawziętość, zaled-
wo z skargami swoiemi do mnie woicwo-
dy Wileńskiego udali się у niżeli odpowiedz
dorównywaiącą ich zażaleniu odebrali, tym
czasem stary kabał "Wileński, władzy sobie
daney odemnie nie widząc, rabina Wileń-
skiego od rabinowstwa odsądził, a ztąd
dalsze rozszerzyły się między tym że ka-
hałem- rabinem у pospólstwem zawziętości,
zawsze ich powszechne dochody niszczące
у one do ostatniego wprawuiące nieszczę-
ścia, któremu to przypadkowi, z czułej-
straży praw oyczystych zabiegaiąc у na ich
skargi przeniesione czyniąc odpowiedź, ma-
teryią religji żydowskiey tykaiącą się, do
synagogi Sluckiey у cywilną na udzielne
świeckie rozeznania przeniosłem, a gdy у
synagoga Słucka у sąd świecki takowych
sporów niezaspokoił, została przyczyna ma-
teryią religji na sąd trzech rabinów у po
dwóch żydów z każdey strony obranych
odesłać, a tym czasem sprawę cywilną do
moiego rozeznania wstrzymać, który to sąd
rabinowski, w Mirze sądzący się, za sta-
waniem obydwóch stron, owe dekreta sy-
nagog, mianowicie pierwszy Grodzieński
у dalsze Samuela Wigderowicza, Rabina,
od przysięgi w roku tysiąc siedmsetnymsze-
śdziesiątym szóstym wykonaney у punktów
przyiętych uwalniaiące, za zmówne poczytaw-
szy skassował, a tym samym przestępstwo
religji za złamanie przysięgi wytknoł. I lu-
bo Samuel Wigderowiez, rabin Wileński,
zaszczyczaiący się konsensem у punktami,
w roku tysiąc siedmset piędzieśiątym sobie
nadanemi, posledniey przed wysadzonemi
próbował, iż wedle przepisów ich w niczym
niewykróczył, do synagogi przyzwoicie uda-
wał się, podrabinka nieustanawiał, kompro-
missem rzecz zakończył, dochodów nie
przybierał, przekupią nieuwodził się, de-
kretów ferowanych nie odmieniał, у we
wszelkiey przystoynośći na sądach zasiadał,
у że dekret_ rabinów w Mirze ferowany,
przeciwko ich prawom zapadły mieniąc,
szczegulnym to chciał samotrzeć stwierdzić

iuramenlem; jednak ponieważ tak* у konsen-
sem w. x- imći woiewody Wilens. hetma-
na w-o w-o x-a Lit-o, oyca moiego j punk-
tów tego czasu danych, a w części do po-
przedniczych Heselowi rabinowi odwołuią-
cych się, iako też z innych dowodów po-
kazuie się, iż mimo one dochody przebie-
rał, przekupią się uwodził, na sądach pija-
nym bywał, dekreta odmieniał, przysięgę у
punkta złamał, za rabina przyszkołkowego
czyli podrabinka syna swego ufundował,
a tym samym, ani punktów, ani konsensu
niezachowal, nakoniec, że czuiąc się być
winnym у niedochowuiącym zaprzysiężo-
nych od siebie punktów, od sądu przeze-
mnie zgodnych у znaiących prawa ludu
złożonego w Wilnie co do cywiłnośći, a
co do religji od Słuckiey synagogi usunoł
się, prawom у konstytucyiom swoim sprze-
ciwił się, a mimo raz złamaną przysięgę
blizkim do niey, jako podcyrzany być nie-
może у ponieważ żydzi starego kahału,
mianowicie Abram Wólfowicz, Moyżesz
losielowicz, Dawid Sumanowicz, tu przy-
tomni у ieszcze dziewięć osób osiadłych,
nienotowanych obywatelów Wileńskich, do-
browolnie do przysięgi na mocnipysze po-
parcie swoich dowodów zabrali się, przeto
bliższych ich do niey uznaiąc iurament im
na tym, jako rabin przebierał dochody nad
ostatni kompromiss, sobie oznaczone, na
tym, jako bra^ korriipcyję^sądząc__sprawx
у zasiatlaiąj£^^ju|v__by^wał jyjąjiy^na tym
jako'rabin po"promulgacyi dekretu d

ił di j k k b łj p p g y
niał decyzyię, na tym, jako kabał dopłacał
z kassy kahałney rabinowi przyszkółkowe-
mu, synowi Samuela Wigdorowicza, na tym,
jako rabin Samuel Wigdorowicz, ani pod-
ług żadnych punktów, aiji^j^obgjyrawjr.
constytucyi id^n^l]iij|_sjTraĄyj)wał^ na

l ś k i
c o n s y y ^ ^ ] i j | _ j Ą y j ^
nYzętlzuTralmiowśkiin liaznaczam yiTżcb
w czasie dwóch tygodni wedle tegoż de-
kretu w szkole żydowskiey wielkiej; Wi-
leńskiej-, przy obecności jnryzdvkcvi pod-
woiawodzińskiey. wedle obrządków religji.
swojey wykonali, mieć chcę у tak z pierw-
szych dowodów, jako leż у z tego ostatecz-
nego przez iurament stwierdzić się mają-
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cogo Samuela Wigdorowieza od rabinow-
stwa Wileńskiego nazawsze odsądzam, us-
tanowionego od jego rabina przyszkołko-
wego, czyli podrabinka kassuię, clekcyią
po "wykonanym iuramencie nowego rabina
eongressowi Wileńskiemu nakazuię. Że zaś
kalial Wileński tegoż przeszłego rabina,
ninieyszym dekretem skassowanego, nie-
widząc Voli moiey, owszem mimo zakaz j
urzędu moiego podwoiewodzińskiego ważył
się odsądzić, dekret swóy po szkołach og-
łaszać, a tym samym zwierzchność moją I
podwoiewodzińską uszczuplać, przeto ich
zuchwałość powinna uskramiaiąc karą,
wszystkich starokahalnych na siedzenie
w zamku przez osim tygodni osądzam, у
aby ciż kahalowi od dnia piętnastego Fe-
bruaryi tysiąc siedmset ośmdziesiąt szóste-
go roku wyrokowi temu zadość uczynili,
pod karą przewidzeniu moiemu podpada-
i;j,Cii naznaczam у urzędowi moiemu dozór
zalecam. Względem zaś dalszych wszelkich
у wszystkich ich pieniężnych prctensyiów,
expcnsów, zarąk, a mianowicie kalkulacyi
od pospólstwa, na kabale starym żądancy,
tym dekretem nieułatwionych, między prze-
szłym rabinem, kahałem siarym у pospól-
stwem będących, sąd wolny religijny wedle |
ich praw у conslytucyi determiiutię. Który
aby w biegu dwónastu tygodni jak naydo-
kładniey rozsądził, na niestawaiących upor-
nio nawet niezapatruiąc się stanowię, a
karę na każdego sprzeciwiającego się woli
moiey zostawuię. Który to dekret sądu ich
religjinego wypaść maiąey, a -żeby wzglę-
dem ważności, lub nieważności do mnie
był odesłany, postanawiam. Działo się w zam-
ku moim Kieswiżkim. Koku tysiąc siedm-
set ośmdziesiąt piątego, msca Kowembra
dwudziestego dziewiątego dnia. U tego de-
kretu na dwóch arkuszach pisanego, ciem-
nym jedwabiem sposzytego, przy wycisnię-
tcy na czerwonym laku lierbowney pieczęci
podpis w. x. imći Karola Kadziwila—woje-
wody Wileńskiego; po niżey suscepfa ak-
tykacyi w aktach podstarostwa Wileńskiego
s podpisem w. ip. Jana Górskiego, namie-
znika tegoż podstarostwa Wileńskiego, te-

mi następuiącemi wyrażaią się słowy: Ka-
rol x-żc Radziwił — woiewoda Wileński,
roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt piątego,
miesiąca БесетЬга dziewiątego dnia. Za
podaniem przez Abeła Wólfowicza, przesz-
lorocznego kahalnego Wileńskiego starsze-
go, tego dekretu ad akta iest do xiag
grodzkich podstarostwa Wileńskiego co do
słowa wpisany przezeinnie, Jan Górski
nam. Grodzki podstarostwa Wileńskiego
mp. Który to dekret, przez wyż wyrażone-
go Abela Wól łowicza do akt podany, iest
do xiąg grodzkich województwa Wileńskie-
go wpisany.

Нэт. Г.КТОГ.ОІІ книги Валевскаго Гродскаго суда, за 178G
годъ, Лз 4601, лиси. 2.

Ш 232.—1786 г. Января 12.
Жалоба еврея Абеля Вульфозича на другяхъ
евреееъ о томъ, что они ложно обвиняли
его въ принятіі: христіанства и возвращемш

его сноеа въ іудейсную в ру.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt szó-
stego, miesiąca Januaryi dwunastego dnia.

Przed aktami grodzkiemi woiewodztwa
Wileńskiego, stanąwszy osobiście żyd Abel
Wułlbwicz — obywatel miasta i. k. mci
Wilna, żałobę pozewną przed sąd trybuna-
łu głównego wielkiego xięstwa Litewskiego
wyniesioną do akt podał, pisaną temi sło-
wy: Stanisław August z Bożcy łaski król
polski etc. przewielebnemu xćiu Ignacemu
iMassalskiemu biskupowi Wileńskiemu, tyl-
ko iako panu у possesorowi dożywotniemu
iuryzdyki w mieście Wilnie, na Antokolu
sytuowaney, a do generalstwa altyleryi 1A-
tewskiey należącej', zaś starozakonnemu Sa-
muelowi Wigdorowiczowi—]irzeszlemu ra-
binowi Wileńskiemu у Szmuylc Iosielowi-
czowi, na usługach u tegoż będącemu, ia-
ko do sprawy niżey wyrażoney wchodzą-
cym, a z racyi mieszkania у znaydowania
się na iuryzdyco Antokolskiey tym pozwem
de praesenti u przewielebnego xćia bisku-

51)
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pa Wileńskiego atestuiącym się, urodzo-
nemu lózefowi Meierowi — instygatorowi
sądów duchownych, starozakonnym oraz
Szymelowi Wulfowiczowi у Wulfowi Aro-
nowiczowi, w mieście Wilnie swoie domy
у mieszkanie maiącym, a wszystkim tym
równie do sprawy, która się po niżey wy-
razi wpływaiącym, ze wszystkich dóbr in-
timatur. ażebyście za tym pozwem przed
sądem tiybunału głównego w-o x-a Lit-o
stawaiąc, skutecznie usprawiedliwili się na
cytacyią starozakonnego Abela Wolfowicza
obywatela Wileńskiego, który w. mść po-
zywa, mieniąc, iż obżalowany Samuel Wig-
(forowicz od rabinowstwa Wileńskiego za
przestępstwa, sobie oczewiscie dowiedzione,
deductem Wielmożnego хіесіа Karola Ea-
dziwiła—woiewody Wilensldego, w roku
niedawno skończonym, odsądzony у ztąd
do żałuiącego Abela Wulfowicza, z przy-
czyn że się obżałowanym wierności twoiey
niepowodował, złością zaięty, po różnych
o ugodę, czyli o powrócenie nazad do ra-
binowstwa czynionych instancyiach, kiedy
wspomnionego żałuiącego delatora od przy-
ięcia swoich proiektów dalekim poznałeś,
tedy mszcząc się nad onym, z dobranemi
sobie żydami, pryncypalnie z Szmóyłą Io-
sielowiczem, twoim sługą, Szjrmelem Wól-
Ibwiczcm у Wulfcm Aronowiczem, nieod-
stępnemi swoicli ułożeń sekwitami, wymy-
śliliście potwarę na tyle kroć wspomnio-
nego Abela Wólfowicza przez obwinienie
go o występek apostazyi, czyli oto, że ten
to Abel Wólfowicz przed kilkodziesiąt laty,
będąc quasi w klasztorze xięży Francisz-
kanów Wileńskich okrszczony, nazad potym
do swoiey" żydowskiey religii powrócił/ a
że taka obiekeya, z iako w materyi krymi-
nał ney, a tym bardziey zmysloney, wyda-
wała się wszystkim obżałowanym ww. nie-
bezpieczną, udaliście się przeto do uro-
dzonego Iózefa Mcjera, instygatora sądów
duchownych, opowiadaiąc mu rzecz swoiey
delacyi у nieodstępnie prosząc, aby ten
utaiwszy imiona pryncipalnych konspiran-
tów у jakimkolwiek sposobem do popie-
rania ley potwarzy przykładających się,

swoim tylko imieniem rzeczonego Abela
Wulibwicza o apostazyią, iako się pomie-
niło, obwinionego, przed sąd duchowny, a
raczey zadworny przewielebnego хіесіа bi-
skupa Wileńskiego, lubo na tę sprawę wedle
brzmienia wszystkich praw niewłaściwy,
na konspiracye iednak obżałowanych wier-
ności waszych, iak sami wszędzie у pu-
blicznie pochwalacie się, bardzo dogodny
zaadcytowal. Iakoż gdy rzeczony instyga-
tor prośbami obżałowanych uięty у kto
wie _ od kogo dyspensowany, za]̂ ozwawszy
żałuiącego delatora do pomienionycli sądów
zadwornych biskupów, proceder tamże in
ordine objeeti criminis apostasiae rospo-
czoLNic mniey, gdy w tym że sądzie
mimo excipowanie się delatora (w tym to
sądzie) stawienie świadków a parte strony
powodowey nakazane zostało, w tenczas
obżałowani w. w. Samuel Wigdorowicz,
pospołu z Wólfem Aronowiczem, oraz
Szmuyłą Iosielowiczem у Szymelcm Wól-
fowiczem, wykonywaiąc dałey złość swoią,
o ludzi czyli osoby do wyświadczenia obiek-
cyi swoich pod imieniem instygatora w sa.d
duchowny wprowadzoney, rozmaicie po
mieście Wilnie staraliście się, a znalazłszy
tandem ad wota sua takie ])owolnę osoby,
gdy to poznaliście że one nie tylko rzeczy
(o którą sprawa) niewiedzą, Jęcz nawet y
żałuiącego delatora osobiście nie znaią, za
tym do wyznawania zarzutu swego podma-
wialiśćie, punkta przez siebie napisane z
naywyraznieyszą na żałuiącego delatora na-
paścią, z wymienieniem oraz wszelkisli ar-
tykułów swoiey obiekcji, tym to osobom
w roku (eraznieyszym tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt szóstym pierwszych dni Stycznia
podawaliście; nakoniec żeby też to osoby
do świadectwa zobligowane łatwiey in sen-
sus obżałowanych poszły, żeby niesprawie-
dliwie, jakośćie ich prosili, swoie świadect-
wa dawały, nie tylko oferencye pieniężne
onym deklarowaliście, lecz nawet in park1,
porozdawaliscie, a do tego po odbytym
tych osób Ехатіміо dalsze z rcligji żydow-
skiey także subordynowane osoby, lubo to
według praw krajowych, za świadków nie
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uchodzą, do sądu jednak duchownego
wszystko in cluśioncm praw pospolitych
przymuiącego, do podobnegoż ехатіті wy-
stawiliście, tym zaś sposobem żaluiącego
delatora utaiwszy imiona swoie pod dela-
cyą niby instygatora w sądzie nieprzyzwoitym
już" to na życiu у sławie, już też na maiąt-
ku prześladować usiłuiećie, dla czego nie
raz tu wzmiankowany Abel Wólibwicz,
maiąć autentyczne dowody, że obżałowani
w. m. sami przeciwko jemu doktorami
będąc do pokrycia tey to delacyi imienia
instygatora у dalszych mu sprzyiaiących
wezwaliście, przekonany oraz o niewinności
swoiey, że kary prawami opisaney na wszy-
stkich bądź to pewnych, bądź skrytych de-
latorach poszukiwać przedsiębierze, na os-
tatek у to znaiąc, że na odwodzenie się w
takim zarzucie nie sąd zadworny Biskupi,
lecz trybunał główny w-o x-a Lit., wedle
nauki konstytusyi tysiąc sedmset sześć-
dziesiąt szóstego iest tylko sądem właści-
wym, z tych tedy powodów pozywa wszy-
stkich w górze wyrażonych у proźby na-
stępuiące zakłada: nayprzod, o approbatę
aresztu na Samuela Wigdorowicza у sługę
iego Szniuyło Iosielowicza, oraz na cały
ich maiątek.ninieyszym pozwem u w. i.
biskupa ' Wileńskiego zakladaiącego się; po-
wtórę o uznanie ехашііш z obżałowanego
Józefa Meyera—instygatora sądów zadwor-
nych duchownych, dla wyśledzenia, czyim
instynktem у rozkazem źałuiącego Abel a
Wóllbwicza o apostazyą zaskarżył у proce-
der oto do sądów duchownych" wprowa-
dził;—po trzecie o komportacyą wszelkich,
iesli by miał iakie w tey mierżę do siebie
od kogokolwiek pisane listy, podawane me-
moryaly, słowem tego wszystkiego, co by
Kiibordynaeyą do przyiecia takiey delacyi
wyświecić mogło; po czwarte o uznanie
parek i sobie ośiadley po żydach Samuelu
Wigdorowiczu, Szmuylę losielowiczu, Szy-
melu Wólibwiczu у Wóliie Aronowiczu;
w rescie po wszystkich, którzy wplywaią-
cemi do tey delacyi pokażą, się in ordine
odpowiedzi, tak względem kary za taką, ia-
ko też expensów sądzić sie maiących, a

jeśliby ta paręka nie nastąpiła o clokacyą
pod wartą aż do finalney rosprawy у skut-
ków z niey wypadaiących; po piąte o
utwierdzenie dowodów źałuiącego delatora,
przez które patencya fałsz z zarzutu obża-
łowanych aprobować się będzie; po szóste
o ukaranie penami wszystkich aktorów у
konsultorów takiey dellacyi prawami w-o
x-a Lit. obwarowanymi: po siódme o za-
chowanie wolney atestacyi dalszych osób
ku tey sprawie przynależeć mogących, a
ctiam"zwierehnośći dnchowney dla złoże-
nia dekretów, przez nią ferowanych, a stro-
nie na wielokrotne rekwizycye niewydawa-
nych. Po óśmę o ukaranie osobnemi pe-
nami wszystkich tey sprawy aktorów za
nieprzyzwoite do sądów duchownych w rze-
czy tey pociąganie et panter za zyskiwa-
nie tam wyroków wszelkiemu processowi у
porządkowi sprawiedliwości przeciwnych.
Nakoniec osądzenie expensó\v у tego
wszystkiego co się dowiedzie żałuiący de-
lator tym pozwem z wolną jego poprawą
cytuie. Pisań roku tysiąc siedmset ośm-
dzicśiąt szóstego, miesiąca Stycznia dwu-
nastego dnia.—Która to żałoba przez wyż

| wyrażonego żyda Abela Wulfowicza, oby-
watela _ miasta Wilna, do akt podana, iest
w xięgi Grodzkie woiewodztwa Wileńskie-
go wpisana.

ІІзъ актовоії книги Вплснскаго гродскаго суда, ки.
Л» 4801, 17SG г., л. 75.

233.-1786 г. Февраля 16.
Жалоба Виленскихъ евреевъ, живущихъ на

! епископской юрисдик , ка кагалъ, по по-
воду безконтрольнаго распоряженія дохо-

j даіии съ евреевъ города Вильны.

Koku tysiąc siedmset osmdziesiąt pią-
tego miesiąca Februaryj siedmnastego dnia.

_ Przed actami ziemśkieini woiewodztwa
Wileńskiego staniiwszy osobiście woźny
i. k. mci xięstwa Zmudzkiego Adam 13ra-
sewicz żałobę pozewną podał do akt w te
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słowa pisana.: My komissarze skarbu rze-
czy pospolitey w-o x-a Lit-o starozalton-
nym Percowi A bramo wieżowi, Mojżeszowi
losielowiczowi, Moyżeszowi Leybowiczowi—
bywszemu pisarzowi, Chajmowi Ley bo wi-
eżowi, Markowi Leyzerowiczowi, lekowi
Leybowiczowi, szkolnikom synagogi Wileń-
skiey у wszystkim starokahalnym w roku
tysiąc siedmsetnym ośmdziesiąt czwartym
zaczętym, a tysiącznego siedmset ośmdzie-
siąt piątego zkończonego kahału, Dawido-
wi lankieiowiczowi, Zclmanowi Chaimowi-
czowi у całemu kahałowi teraznieyszemu
"Wileńskiemu, 'niemniej starozakonnemu,
lekowi Beniaminowiczowi, Eliaszjwi Mar-
kowiczowi у wszystkim sędziom, ąuasî  du-
chownym żydowskim, cheyrymami uciska-
iącym, oraz Iudelowi lankieiowiczowi у
Szmuyle Mendelowiczowi—wiernikom. czyli
szafarzom tegoż kagalu Wileńskiego, Eli-
aszowi Zelmanpwiczowi, tytułuiącemu się
patryarsze, czyli po hebraysku chossydov.'i,
Dawidowi Symanowiczowi—sędziemu wie-
czystenra, Szewelowi Leybowiczowi, pozew
przed sąd komissyi skarbu rzeczy pospoli-
tey w-o x-a Lit-o na kadencyą marcową,
л roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym
ośmdziesiąt szóstym, w Grodnie sądzić się
maiącą, z instancyi i. o. x. imci Ignacego,
lakuba Massalskiego — biskupa Wileńskiego
qua pana, a starozakonnych, Zelmana Kow-
manowicza, Icka Lcybowicza у wszystkich
mieszkańców i żydów у pospólstwa czyli I
iuryzdyczan na iuryzdyce tegoż i. о. хсіа
biskupa Wileńskiego у kapitulnej miesz-
kaiącyeh, mieniąc у odwołuiąc się do za-
niesiony cłr we wszystkim manifestów, oraz
oto: iż" co kommissya skarbu w. x. Lit-o,
roztrząsając teraznieysze długi kahału Wi-
leńskiego, w składanki у podatkowania
sposób przez pospólstwo weyzrzała у tyło
tym że dekretem na zniesienie długów ka-
hałnych, dawniey zaćiągnionych, do czasu
ten że niewielki podatek utrzymała, prze-
ciwko któremu dekretowi kommissya skar-
bu w-go x-a Lit-o, у przysiędze wykona-
ncy przez kahalnych podówczas będących,
kahał Wileński nieznośne podatki na "wszy-

stkie pospólstwo arbitralnie y':absolutnie
narzuciwszy, w tym sposobie one wybierał:
z rzeznicy nayprzód od każdego bydlęcia
rzeznikowi do króbki nakazał płacić złotych
dwadzieścia jeden, skórę tegoż bydlęcia
koszernego całkiem kahałowi przeznaczył,
a od bydła strefionego nic niepłacąc rzez-
nik skórę oddawał do kahału, a za to zło-
tych sześć, a nie więcey brać był powinien.
A tak bydła koszernego na tydzień w mie-
ście Wilnie wychodzi sztuk trzydzieści, a
czasem у czterdzieści, a tak rzeznicy na
rok cały płacąc po złotych dwadzieścia
jednym od sztuki koszerney, wnoszą do
kahału trzydzieści dwa tysiące siedmset
sześćdziesiąt; za skóry: koszenie, których
na rok tysiąc pięćset sześć dziesiąt у wię-
cey znayduie sio, a jak kahał sam prze-
dajc te skóry, każdą głowę w głowę po
złotych dziewięć, uczyni całorocznego do-
chodu czternaście tysięcy czterdzieśćizłotycli
polskich; na trefnych skórach profitu na
tydzień złotych polskich sto i więcey,
czyni pewnego dochodu co rok złotych
polskich pięć tysięcy. Udzielnie kaliał Wi-
leński ustanowił podatek z tegoż mięsa
takowy: iż każdy z obywatelów kupuiący
mięsa za złoty, powinien zapłacić od każ-
dego złotego" do króbki mięsney po gro-
szy sześć; "takowa krobka różnym dawniey
arędowana była у dopiero w arę dc na lat
dwie puszczona, za którą zgóry zapłacono
czerwonych złotych dwa tysiące, więc na rok
wypada złotych polskich ośmnaśćie tysięcy z
góra,, bo procent jeszcze w proficie maią.
Osobno za rznięcie cielów, .baranów, koz-
łów, od każdey sztuki płacą rzeznicy po
złotych trzy, a na tydzień rznie się sztuk
pięćdziesiąt, więc na rok dochodu od tego
rznięcia bierze kahał złotych polskich siedm
tysięcy ośmset, a pląta rzeznikowi osobno
wyznacza się. Za rznięcie od rzezników bydło
swoje mających, nie z kahału, owszem
rzeznicy którzy rzną, za to pozwalanie na
lat kilka po czterdzieści, lub też piędzie-
siąt czerwonych złotych opłacają, których
rzezników czterech się znayduje. Distinctiin
za rznięcie kur, gęsi, indyków, plaći się



— 469

od kury po groszy trzy, od gęsi po groszy
sześć, od indyka po groszy dziewięć, do
krobki, tę krobkę zaarendowano przez ka-
liał na lat dwie, za którą gotowym gro-
szem zgóry zapłacono czerwonych złotych
sztuk siedmset, więc na rok wypada zło-
tych polskich sześć tysięcy sto, a płacenie
z góry dwuletnie więcey czyni dochodu.
Osobno za łóy przedawany, lub świece od
każdego kamienia nakazał płacić po zło-
tych dwa; zaarendowali łojową króbkę Ab-
ramowi Iosielowiczowi z jego siabrami, na
łat ośm, którzy z góry zapłacili czerwo-
nych złotych tysiąc sześćset, wypada na
każdy rok złotych polskich trzy tysiące
sześćset, lecz że zgóry wzięte pieniądze na lat
ośm, rocznie puszczając, pewnie by w du-
belt dano. Udzielnie ustanowił kaliał na
jedwab kabak, czyli monopolium у żadne-
mu z żydów nicwolno handlować jedwa-
biem, ani tuteyszym ani przyjezdnym; za-
arendował takowy kabak na lat ośm Ury-
jaszowi Abramowiczowi, który zgóry zapła-
cił złotych polskich czterdzieści tysięcy do
kahału, za tym na rok wypada złotych pol-
skich pięć tysięcy, że z góry arę do w ano,
gdyby na rok puszczano,, pewnie by dano
drugie złotych pięć tysięcy. Distinctim
ustanowił kaliał kabak czyli monopolium
wina koszernego у zaarendował ony na łat
ośm Berkowi Beniaminowiczowi, który
zgóry zapłacił czerwonych złotych sztuk pięć-
set, za tym na rok wypada dochodu zło-
tych polskich tysiąc sto dwadzieścia pięć,
gdyby у te rocznie arendowano, drugie by
tyle dano. Oddzielnie ustanowił kaliał ka-
bak «Jabłek Rayskich» у zaarendował one
na lat pięć, które już wypływają, ludelowi
Litmanowiczowi, który zapłacił zgóry taimo,
dla przyczyn sobie wiadomych, czerwonych
złotych "sześćdziesiąt, uczyni na rok złotych
dwieście szesnaście, lecz w przeszłym roku
dawano na lat pięć czerwonych złotych
stuk sto dziewiećdzesiąt. Osobno od krób-
ki kupców przyjeznyeh ustanowił kaliał
po pólproeenta, która, króbkę zaarędowano
1'ereowi Abramowiezowi na lat pięć, który
zapłacił zgóry czerwonych złotych ośmset,

na rok, tedy wypada dochodu złotych pol-
skich dwa tysiące ośmset ośmdziesiąt, a z
procentu gdyby na rok arendowano, dru-
gie by tyło czyniło. Distinctim od kupienia
у przedania warzywa, chleba, mąki, gro-
chu, bobu, у różney włoszczyzny, postano-
wił kaliał płacić od złotego po groszu jed-
nym; zaarendował tę króbkę na lat pięć
Abelowi Wólfowiczowi, który zapłacił zgu-
ry kahałowi czerwonych złotych pięćset,
więc na rok dochodu złotych polskich ty-
siąc ośmset. Oddzielnie każdy żeniący się,
a biorący posag, cztery procenta od posa-
gu wziętego zapłacić nakazuje kabał, a
chociaż by у nic nie wziął posagu, to gro-
szy czterdzieści zapłacić powinien. Od prze-
dania chazaków, czyli własnych domów, na-
kazał kaliał, za jaką sumę przedaję, czwar-
ty procent zapłacić, takowa, króbkę posa-
gów у chozaków złączono razem, у zaaren-
dował kabał na lat pięć Szmuylc Chaimo-
wiczowi, który _ zapłacił zgóry "czerwonych
złotych sztuk pięćset, zatyin na rok czyni
dochodu złotych polskich tysiąc ośms:et,
gdyby rocznie zaarendowano, więcey by
czyniło intraty. Distinctim od króbki obrze-
zania у ślubów, oraz, od łokciów у rozma-
ite drobńieysze podatkowania wymyślne у
króbkę oddziełno ustanowiono, zaarendowa-
no takową króbkę na lat sześć Miehelowi
Beniaminowiczowi, który zapłacił zgóry
czerwonych złotych trzysta, więc na rok
dochodu czyni złotych polskich dziewięćset.
Osobno przy rznięciu ptastwa z każdego
skrzydła wyrywają po trzy pióra, у na lat
dziesięć te pióra zaarendowano zapłacono
zgóry złotych polskich dwa tysia.ee, czyni
na. rok dochodu złotych polskich dwieście.
Udzielnie kahał Wileński ustanowił kabak
czyli monopolium na proch, у takową krób-
kę z prochu zaarendował na lat ośm, za
co _ zapłacono zgóry czerwonych złotych
dwieście , więc na rok wypada dochodu
złotych czterysta pięćdziesiąt. Distinctim do
króbki handlowney nakazał kahał, aby każ-
dy gospodarz wedle majątku у przeinoże-
nia, a barziey jak oceni ony, z wielkim
uciskiem absolutnie, nakładając na niektó-



- 4 7 0 —

тусіі, osobliwie na nas iuryzdyczan opłacać
corocznie, którey króbki niearendując ni-
komu, czyni ona tego dochodu pięćdziesiąt
tysięcy złotych polskich z składanki han-
dlowney.—Distinctim tey że składanki hand-
lowney od partykularnych żydów, do ka-
hału Wileńskiego należących, wnosi się co-
rocznie złotych polskich pięć tysięcy. A
tak kahał Wileński z uciskiem iuryzdyczan
у miasta Wilna wybiera pewnego dochodu
rocznego na sto pięćdziesiąt tysięcy, sześć-
set siedmdziesiąt jeden złotych polskich
corocznie, у osobno przypadkowe maiąc
dochody jako to: od przedania kresek ty-
tułów у urzędów żydowskich szkolnych,
ustanowienia rzezników, sztrafy, przedania
chazaków jeszcze nie wyprzedanych у dal-
sze. Które przypadkowe dochody nie rów-
ną czynią intrate, jednego roku mniey,
drugiego więccy, jednak naymniey do dwu-
dziestu tysięcy albo trzydziestu tysięcy czy-
ni;! dochodu. Tak znaczne maiąc dochody
kahał Wileński, takowe marnie puszczając,
a nayprzód Eliaszowi ZeJmanowieżowi—
patryarsze, nic nie czynnemu, żadnego
szeląga do kanału nieplacącemu, ani też
do żadney króbki nie importującemu, sfan-
cyą oiicmu arenduje, у со tydzień z ka-
halnych pieniędzy tym sposobem zebra-
nych, dwadzieścia ośm złotych opłaca, co
na rok wyniesie wydatku daremnego ty-
siąc czterysta złotych, у różne onemu ak-
komodacye, jako to rybę у dalsze rzeczy
kupują. Distinctim Dawida Szymonowicza
tenże kahał uczynił sędzia, wieczystym, у
dano onemu czerwonych złotych dwieście
nadaremnie z pieniędzy kahałnych, у іе-
szcze kahał w kilka osób obrawszy onego
za sędziego takowego, po złotych trzydzie-
ści dwa na tydzień do śmierci onego pła-
cić postanowił, у wypłaca niepotrzebnie,
co do roku czyni złotych tysiąc sześćset,
od partykularnych czyniącą intraty roczney
złotych pięć tysięcy, przez połowę, у nadto
co tydzień po czerwonych złotych dwa,
nic wiedzieć za co opłaca, у dalsze wy-
datki z uciskiem obywatelów у różne da-
rowizny dla siebie czynią. (Jo większa przez

tak
ten
ak wiele lat tak wiele dochodów mając,
en że kahał Wileński osobne składanki w

różnych sprawach absolutnie nakazywał,
konsystencyą zaś moskiewską osobnemi, co
tydzień składankami żałuiący utrzymywali,
pogłówne żydowskie do skarbu rzeczy po-
spolitey zawsze osobną składanką wszyscy
obywatele opłacaią, a Eliasz Zełmanowicz—
patriarcha, Szewel Leybowicz, biorąc na-
daremnie z pieniędzy pospólstwa kahałnych
pogłównego nie opłacaią, łecz na pospól-
stwo rozkładaią. Na reparacyą zaś szkoły
у utrzymanie łaźni, dochód z oney, za
którą pospólstwo opłaca na tydzień złotych
ośmdziesiąt, co czyni na rok złotych ośm
tysięcy, z którego dochodu wszelkie wy-
datki potrzebne zaspakajają siei jeszcze po-
zostaic AV restancyi dla kahału na intratę;
odzielnie na utrzymanie szpitala różne do-
chody znaydują się, jako to: za pozwolenie
przystąpienia do dziesięciorga Bożego przy-
kazania, za pogrzeby, za arędowania nie-
których mie}rsc w szkole, z skarbonki
zawsze utrzymowaney w oney у zdalszych
podatkowania sposobów ten że szpital ut-
rzymuje się, a kahał nic się do tego nie
przykłada, у wydatku na to nie ponosi,
nie wiadomo gdzie takowe_ przez tyle lat,
tak summy znaczne powybierane poobra-
cał, długów dekretem kommissyi skarbu
wielkiego xięstwa Litewskiego za realne
uznanych nic poopłacał, prócz ratami za-
eiągaiąc długi nowe, część pojezuickiego
długu zplacił, jakoż w niedawnym czasie,
dług w Królewcu na siedm tysięcy czer-
wonych złotych zaćiogneli, u zeszłego Klo-
ca doktora czerwonych złotych tysiąc, na
dziesiąty procent na lat ośm zapożyczyli, a
Abclowi faktorowi onego za faktorstwo co
rok przez łat ośm po czerwonych złotych
czterdzieści opłacać naznaczyli, у osobno
do tey summy, procent dziesiąty opłacają.,
a przez lat dwie nie opłacali; u i. pana
Chmielskiego, doktora czerwonych złotych
pięćset, w. i. pana Kossakowskiego—stol-
nika, czerwonych złotych trzysta, u w. w.
i. x. x. Bazylianów czerwonych złotych
pięćsiet, u w. i. pana 1'odbipięty—ex pod-
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wojewodzego, czerwonych złotych kilkaset,
у u dalszych ichmcw zaciągnęli. Со д іек-
sza bez wiedzy pospólstwa umyśliwszy kłót-
nię z rabinem, у jeśli by jakowe na ich
wypadły kary za niewinne zakłócenie ra-
bina, warunek dla siebie, iz by z kahal-
nych pieniędzy było zastępowanym uczynili;
у nadto ten że przeszły kabał używszy ob-
żałowanych Moyżesza— pisarza kahalnego,
у szkolników wyżey nominatim wyrażonych,
wexlów na ukazićiela, na piętnaście tysię-
cy czerwonych złotych, jak daje się sły-
szeć, po hebraysku pisanych, na wszystką sy-
nagogo Wileńską,podając pod ewikcyą wszel-
kie dochody kahalne, za pisaniem onych ręką
pisarza, a z podpisem szkolników, tak jak
zwyczay niesie, dla siebie wzięli. A Moy-
żesz—pisarz, wykraczający w łimkcyi swo-
iey, у zdradzający całą powszechność do
xięgi niewpisał, ani też szkolnicy dla tego,
iż by pospólstwo у kreskowi o tak zna-
cznym długu przez wydanie wexlów nie-
dowiedziało się. O czym powziąwszy żału-
iący, zaskarżali przed wielmożnym podwo-
jewodzim, z takowych wexlów na ośmset
czerwonych złotych zkomportwali, у do-
piero złożone znaydować się u wielmożne-
go podwoiewodziego wespół z xięgamikom-
portowanemi powinne, a dalsze wexle nie
wiedzieć komu powydawali, czyli też u
siebie maja., a żałujących majątek wszystek
tak wielkim ciężarem obciążyli, o czym daje
siedzieć manifest w ziemkwie Trockim,w

przez gmin synagogi Wileńskiey zaniesio-
ny) У plenipotęcyą tegoż gminu synagogi
Wileńskiey tam że zaaktykowano. Na osta-
tek tenże obżalowany Moyżesz pisarz, wziąw-
szy z składanki osobncy pieniądze do War-
szawy, у przywiózłszy z onych nazad czer-
wonych złotych tysiąc sto, niewiedzieć gdzie
oiKi zadział, czyli na swóy prywatny poży-
tek obrócił, у tak nieznośnemi podatkami
tenże obżałowany kahal Wileński у abu-
sum dopełniający pisarz kahalny, do osta-
tniego ubóstwa nas iuryzdyczaii biskupstwa
Wileńskiego, у całe pospólstwo w mieście
Л ІІ11ІС przyprowadzili, у daley ieszcze uci-
skać większemi składankami у podatkami

przedsię biorą, które to wszystkie podatki
opłacane у dopiero opłacające się z xiąg
kahalnyeh w kahale u wierników у pi-
sarza znaydujących się. oraz z xiąg przez
ten że kahał Wileński do urzędu w-o pod-
wojewodziego komportowai^ch, iaśnie się
okażą у nierównie większe, a zatym ucisk
nieznośny iuryzdyczaii biskupstwa Wileń-
skiego у całego pospólstwa w mieście Wil-
nie, a z obżałowanemi sędziami żydowskie-
mi dnchownemi, o ucisk cheyrymami у
konfiskatami, chcąc oto wszystko prawem
czynić, ante omnia do obwarowania secu-
ritatem zdrowia у życia wszystkim iury-
zdyczanom żydom biskupstwa Wileńskiego
w mieście Wilnie na iuryzdyce mieszkają-
cym, do zakazania, a żeby sędziowie ży-
dowscy duchowni cheyrymami konfiskat
majątków onych, szczegulnie na żalenie się
w tey sprawie nie uciskali, pod żadnym
pretexteni у wynalazkiem, do uwolnienia
iuryzdyczaii у całego pospólstwa od gwał-
townie narzuconych podatków przez kabał,
Wileński nieznośnych, do skassowania mo-
nopoliow, czyli kabaków na iedwab, wino
koszenie, Iabłka Eayskie у proch; do kom-
portacyi xiąg kahalnyeh, percepty, у ex-
pensy dochodów kahalnyeh wszelkich przez
ludela Iankiclowieza, Szmuylę jMendelowi-
cza—wierników czyli szafarzów, Moyżesza
Leybowicza - pisarza, у cały kabat Wileń-
ski od daty dekretu kommissyi skarbu
wielkiego xięstwa Litewskiego, aż do daty
ninieyszey pod przysięgą nayścislcyszą, o
zdanie rachunku tych że dochodów przez
kahał wierników у pisarza, dla czego wy-
bieraiąc tak znaczne intraty przez wszyst-
kie lata długów dekretem kommissyi skar-
bowcy rekognoskowanych nieopłacili, у
dla czego nowe długi zaciągnęli, a gdzie
się dochody kahalne zadzieli у dla czego
nowe opłatki z uciskiem pospólstwa na-
rzucali, o uznanie ехашіті z wierników
czyli szafarzów, z ludy Iankielowicza у
Szmuyły Mendclowicza, oraz Moyżesza—
pisarza у szkolników, nic mniey uznania
ехапіііш z Eliasza Zelnumowicza, z punk-
tów onemu podać się maiących, do рока-
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ranią penami tak za sprzeciwieństwo de-
kretowi kommissyi skarbowey Wielkiego
xięstwa Litewskiego, pod datą wnim wyra-
żoną, у za dalsze przestępstwa, narzucanie
gwałtownie podatków, a na prywatne zy-
ski w rozmaitym sposobie onych obracanie,
do skassowania niesłusznie donum gratu-
itum dla Eliasza Zelmanowicza—patryar-
ehy, Dawida Szymanowicza, Szewela Ley-
bowicza, у dalszym przez kabał Wileński
opłaconego, у do dziś dnia opłacającego się,
oraz zwrotu przez wszystkie lata pobranych
niesłusznie z kahału pieniędzy z uciskiem
pospólstwa przez darowiznę kanałową, do
zakazania ażeby kabał Wileński na przy-
szłość podatków takowych nie narzucał,
długów nie naciągał, wcxlów na ukazicicla
hebrajskim charakterem na cały kabał у
gmin, osobliwie iuryzdyczan i. o. x. imci
nie formował, dochodów kahalnych nic
onerował, у maiątku iuryzdyczan i. o. x.
imci, do komportacyi wexlów przez prze-
szło kahalnych na kilkanaście tysięcy czer-
wonych złotych na ukaziciela pobranych
na cały kahał Wileński у pospólstwo, у
na iuryzdyczan i. o. x. imći, у skassowa-
nia onych, jako na prywatny swóy interes
у dopełnienie złości ku rabinowi swemu
broniącemu pospólstwo od ucisku, obróco-
nych, у pieniędzy roztrąconych, do zkas-
sowania wexłów komportowanych у złożo-
nych u w-o podwoiewodzicgo Wileńskiego
na czerwonych złotych ośmset, do kompor-
tacyi xiąg z dochodów kahalnych u pod-
wojewodziego byłych, czyli у dopiero tam-
że znajdujących się, do odsądzienia pisarza
Moyżesza -Leybowicza у szkolników, za wy-
danie potajemnych wexluw, a niewpisanie
onych do xiąg kahalnych, jako przeciwko
obowiązkowi swojego urzędu, у iuramen-
towi na też funkcyą wykonanego postępu-
jących, do wskazania dalszych pen, win.—
prawa у sprawiedliwości wypływających,
do nadgrodzenia wszystkich szkód podziala-
nych na tych, którzy wiimemi być się oka-
żą, oraz zwrotu wszelkich niesłusznych wy-
datków, osobliwie, ргие-z kahal przeszły
czynionych, do pokarania sędziów duchów- j

nych żydowskich, za wydawanie eheyry-
mów у konfiskat majątków, oraz na życie
postrachów rzucanych przez teżcheyrymy
у takowym sposobem do podatkowania
przynaglania, у z majątków iuryzdyczan
wysuwania penami naysurowszeini, do
wskazania expensów prawnych у tego wszy-
stkiego, co czasu prawa obszerniej у jaś-
niej dowiedziono będzie, salva melioratio-
ne. Pisań roku tysiącznego siedmset ośm-
dziesiąt szóstego, miesiąca Fcbruaryi sze-
snastego dnia. Która ta żałoba pozewna
oczywisto przez przerzeczonego woźnego i.
k. mci xięstwa Żmuydzkiego Adama JBra-
scwicza podana do akt w xiegi ziemskie
województwa Wileńskiego jest "wpisana.
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Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt szó-
stego, miesiąca Julij dziewiętnastego dnia.

Przed aktami (.irodzkiemi woiewodztwa
Wileńskiego stanowszy osobiście w. i. pan
Kazimierz Skurewicz—rotmistr woiewod-
ztwa Wileńskiego, list żelazny, czyli salvi
conductus, a vi et potentia od nayjasniey-
szego króla, pana naszego miłościwego, z
kancellaryi mnieyszey wielkiego xięstwa Li-
tewskiego żydom lekowi Leybowiczowi,
Zelmanowi Iakubowiczowi, Szymonowi Wól-
iowiczowi, Wólfowi Aronowicźcowi, .Danie-
lowi Pinkieszowiezowi, Szmuylowi Joselo-
wiczowi, Abrainowi Jakubowiczowi, losie-
lowi Eliaszewiczowi umocowanym pleni-
])o(en(om gminu у całemu pospólstwu ży-
dowskiemu w mieście i. k. mci Wilnie
nneszkaiącoinu, wydany у służący, na ro-
kach s-to Troickich ziemskichwoiewodztwa
Wileńskiego, dopioro w Wilnie sądzących
się, aktykowany, do winsania w xięgi
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grodzkie woiewodztwa Wileńskiego podał,
który co do słowa w też xięgf grodzkie
Wileńskie wpisuiąc tak się wyraża: Stani-
sław August z Bożey łaski król Polski etc.
Oznaymuiemy tym salvi conductus et a vi
et potentia listem naszym wszem w obec
у każdemu zosotma, komu wiedzieć należy.
Doniesiono nam iest przez panów rad, przy
boku naszym przytomnych, przy prezento-
waniu nam supliki od starozakonnych
leki Leybowicza, Zelmana Iakubowicza,
Szymona Wólfowicza, Wólfa Aronowicza,
Daniela Pinkieszewicza, Szmula losielowi-
cza. Abrahama Iakubowicza, Iosiela Elia-
szewicza, umocowanych plenipotentów gmi-
nu у całego pospólstwa żydów, w mieście
naszym stołecznym w Wilnie mieszkają-
cych, podaney, że starozakonni Abel Wól-
iowicz, Oszer Kałmanowicz, Iudel Litma-
liowicz, Możesz Iosielowicz, у inni starsi
kahału Wileńskiego, przez swóy wewnę-
trzny rząd у przez moc despotyczny od
dawnego czasu z uciskiem niepraktykowa-
ny gminu у pospólstwu dopełniaią, a przez
tychże obywatelów, z przyczyny przemocy
mocnieyszych nad słabszemi cierpliwie do
tego czasu znoszoną, gdy liakonicc pomie-
«iony kahał takowy gmin у całe pospól-
stwo żydów przyprowadziwszy do ostatniey
ruiny, jeszcze co raz barziey wymyslnemi
uciskami onych agrawuie, składkami na-
rzucanemi uciska, nakazaniem różnych ar-
bitralnych podatków nęka у tym srogim
obchodzeniem się nie tylko "z sobą szukać
sprawiedliwości niedopuszcza, ale też idąc
jednostaynym postępowaniem swoiey zu-
chwałości jednych zrujnowaniem z maią-
tku, drugich więzieniem, innych karami,
wszystkich gminnych у całe pospólstwo
przesladuie у dręczy; subplikowano za tym
nam iest, ażebyśmy gminnych żydów у całe
pospólstwo obywatelów miasta naszego Wil-
na, tudzież onych plenipotentów, jako to:
loka Leybowicza, Zelmana Iakubowicza,
Szymona Wólibwicza, Wólfa Aronowicza,
Daniela Pinkieszowicza, Szmulę Ioselewi-
eza, Abrama Iakubowicza, Iosiela Eliaszo-
wicza bespieczenstwo zdrowia у życia,

także całości ich maiątków od wszelkich
gwałtów, kaptiwacyi у impetycyi staroza-
konnych Abela Wólfowicza, Oszera Kalma-
nowicza, ludela Litmanowicza, Moyżesza
Ioselowicza, żydów kahalnych у od wszy-
stkich innych starszych tegoż kahału ob-
warować у onych protekcyią naszą zasło-
nić raczyli. Iakoż my, zwykłą dla ludzi uci-
śnionych okazuiąć łaskawość, ninieyszym
naszym listem saki conductus, a vi et po-
tentia wyż wyrażonych osób tym że wszy-
stkim gminnym у całemu pospólstwu oby-
watelom Wileńskim, jako też ich plenipo-
tentom, (co jeśli tak iest), wszelkie bes-
pieczeństwo ' zdrowia у życia ocł gwałtów,
kaptiwacyi, impeticyi у wiolencyi waruiemy,
у ten list nasz salvi conductus, od actika-
cyi у od publikacyi onego do sześciu mie-
sięcy, a raczey do zakończenia sprawy w
sądzie należytym trwać maiącey, daiemy у
onych protekcyią naszą zasłaniamy, którym
to żydom, gminowi, oraz całemu pospól-
stwu у ich plenipotentom, ażeby kahał
у dalsi starsi kahalni, tak sami, iako też
przez inne osoby żadnych krzywd, gwał-
tów у wiolencyi czynić, prywatnych skła-
dek nakazywać, onych exekwować, podat-
ków pod wymyślonym pretextem wymagać
nie ważyli się, jak tylko podług sonancyi
dekretu likwidatorskiego w roku tysiąc
siedmset sześćdziesiąt szóstym ferowanego,
у za nim od prześwietney komissyi skarbu
w. x. Lit. zaszłey rezolucyi zachowywali się,
także ażeby tych że żydów gminnych, całe
pospólstwo у ich plenipotentów sćigać, ła-
pać, bić, więzić, jakimkolwiek sposobem
agrawować nie ważyli się, pod winami na
gwałcicielów listów naszych królewskich, w
prawie pospolitym opisanemi, ostrzegamy
у zakazuiemy. Którzy żydzi, gmin у cale
pospólstwo obywatele miasta ' Wilna, jako
krzywd swoich u należytego sądu maią
prawo dochodzić, tak dla zachowania wszę-
dzie im wolnego aditus et reditus, beś-
pieczeństwa osoby ich, handle, maiątki, у
wszelka, ruchomość protekcyią, naszą za-
bespieczainy. Co wszystkim komu o tym
wiedzieć należy, mianowicie wszelkim iu-

GO
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rysdykcyiom sądowym w. x. Lit., iako to
trybunalskim, grodzkim, do wiadomości
podaiąc, mieć chcemy, aby za podaniem
onego ad akta, wszędzie przjimo wan у ak-
tykowan był koniecznie, у aby go iurysdyk-
cyie sądowe w należytey powadze utrzy-
mowały dla łaski naszey królewskiey. Na
co dla lepszey wiary ręką się naszą podpi-
sawszy, pieczęć wielkiego xięstwa Litew-
skiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w
Warszawie, dnia siódmego miesiąca Lipca,
roku pańskiego tysiąc siedmset ośmdzie-
śiąt szóstego panowania naszego dwudzie-
stego drugiego roku. U tego salvi conduc-
tus a vi et potentia listu podpis ręki nay-
iaśnieyszego króla pana naszego miłości-
wego," Stanisława Augusta, przy wycisnię-
tey na czerwoney masie pieczęci mniey-
szey w-o x-a Lit., po niżey podpis wiel-
możnego i. pana sekretarza tey że pieczę-
ci, oraz intitulacyia tak się wyraźaią: Sta-
nisław August, król; Wincenty Białopio-
trowicz—łowczy powiatu Lidzkiego, iego
królewskiey mości pieczęci wielkiego xię-
stwa Litewskiego sekretarz.—List żelazny
z obwarowaniem bespieczeństwa żydów,
gminnym у całemu pospólstwu miasta Wil-
na przeciwko gwałtownośćiom tych że ży-
dów kahalnych.—Suscepta zaś aktykacyi
na rokach Swięto-Troieckich ziemskich wo-
jewództwa Wileńskiego, z podpisem iaśnie
wielmożnego prezydenta у wielmożnych
sędziów ziemskich w-a Wileńskiego, oraz
konkordancyia wielmożnego regenta z pod-
pisem onegoż, temi następuiącemi wyraża-
ią się słowy: roku tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt szóstego, miesiąca Julij siedemnaste-
go dnia. Na rokach Swięto-Troieckich ziem-
skich woiewodztwa Wileńskiego stanowszy
osobiście patron u sądu w. i. p. Kazimierz
Skurewicz—rotmistrz w-a Wileńskiego ten
list żelazny ad acta podał.—Franciszek
Czyż—prezydent ziemski woiewodztwa Wi-
leńskiego, kawaler orderu s-o Stanisława,
Franciszek Romanowicz—sędzia ziemski
woiewodztwa^ Wileńskiego, Władysław Sza-
durski—sędzia ziemski woiewodzlwa Wi-
leńskiego, Ignacy Kończą—pisarz ziemski

woiewodztwa Wileńskiego. Concordatum
cum actis, Xawier luraha—regent ziemski
у grodzki woiewodztwa Wileńskiego. Któ-
ry to salvi conductus a vi et potentia list
żydom gminnym у całemu pospólstwu mia-
sta i. k. mci Wilna służący, przez wyż
wyrażonego w. i. p. Kazimierza Skurewi-
cza—rotmistrza woiewodztwa Wileńskiego
do akt podany, iest w xięgi grodzkie wo-
iewodztwa Wileńskiego wpisany.
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Roku tysiąc siedmset ośmdzieśiąt ós-
mego, miesiąca Aprila dwudziestego czwar-
tego dnia.

Przed aktami ziemskiemi województwa
Wileńskiego stanąwszy osobiście woźny
iego królewskiey mości województwa Wi-
leńskiego Franciszek Oranowski, process
imieniem całego gminu żydów Wileńskich
na żydów kahalnych Wileńskich podał do
akt, który ten process w xięgi ziemskie
województwa Wileńskiego słowo do słowa
wpisany tak się w sobie ma: Process no-
mine starozakonnych Ulfa Aronowicza,
Sz3rmela Ulfowicza, Moyżesza Ulfowieza, у
dalszych w generalnośći żydów Wileńskich
na starozakonnych Oszera Kalmanowicza,
Iudela Litmanowicza, Moyżesza losielowi-
cza.Dawida Iankielowicza, Uryasza Abra-
hainowicza, Irszy Azikowicza, Izraela Ic-
kowicza, Szymela Oszerowicza, Szmuyły
Ickowicza, Borucha iMarkowicza, Berki
Eliaszewicza, Moyżesza Leyzerowicza—rząd
kaliału Wileńskiego, w roku przeszłym ty-
siąc siedmset osmdziesiąt siódmym zaczę-
ty, a w teraznieyszyin tysiąc siedmset ośm-
dziesiąt ósmym, dnia dwudziestego czwar-
tego Apryla kończącego się ich starszeństwa
—iMoyżesza Leybowicza ich pisarza, leki
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Leybowicza, Chayma Leybowicza, Mordu-
cha Leyzarowicza—szkohńków, oraz Berki
Leybowicza, Iochela Beniamowicza, Eli-
asza Markowicza, leki Iudele\yicza, Moyże-

Oszerowicza, Chaima Tobiaszewicza,sza
Hirszy Mejerowicza, Michela Iosielowicza,
Szepszela lankielowicza—sędziów duchow-
nych tytułujących się, Nochima Ickowicza,
Dawida Leybowicza—ich pisarzów dekreto-
wych, Moyżesza Beyrechowicza, Morducha
lankielowicza—ich szkolników, czyli woź-
nych sądowych, mieniąc у referując się do
dekretu zadworney assessoryi iego królew-
skiey mości wielkiego xięstwa Litewskiego,
w roku przeszłym tysiąc siedmset ośmdzie-
siąt siódmym, miesiąca Nowembra dwu-
dziestego czwartego dnia. między żałuj ącemi
gminnymi, a obżałowanemi w górze wzmie-
nionymi in accessorio zapadłego do żałob,
processów poprzednieyszych, przez żałują-
cych w tey materyi w trybunale głównym
у w subseliach Wileńskich pozanaszanych,
a mianowicie o to: iż gdy dekretem wzwyż
wzmienionym przepisana ordynacya, tak
dla urzędów kahału Wileńskiego, jako też
dla sędziów duchownych, już w wydaniu
pozwów, już w zapisaniu wyroków, już w
wytrzymaniu aktów, expedyowanie infcwizy-
cyj, wydawanie extraktów, różnych wyro-
ków, już też z porządku elekcyi urzędowey
л przytomności całey powszechności, dla
wiary у ochronienia podstępków w tey że
elekcyi, pomimo jasnych wyrazów tego de-
hretu: nayprzód óbżałowani szkolnicy, ka-
halni, у duchowni, pozwy na piśmie wedle
obowiązku dekretu nie wydawają, powtóre
obżałowani kahalni sędziowie aktów do za-
pisania wyroków swoych nic utrzymują.,
tych że wyroków w aktacli nie podpisują,
inkwizycye nie podług przepisów dekretu,
expedują, a óbżałowani pisarze kahalni у
duchowni, czytania takowych wyroków bro-
nią, extraktów nic wydają, a przeto żału-
jący gmin o żadnych sekretach czynności
kahalney dowiedzieć się nie może, a óbża-
łowani kahalni, co raz na szkodę gminy
uchwały nowe, sekretnie ustanawiają, o
co żałujące delatores o takowe sprzeciwień-

stwo przez obżałowanych wszystkich, w
górze wzmienionych dopełnione, dekretowi
zadworney assessoryi wielkiego xięstwa Li-
tewskiego jak nayuroczyśćiey zażalając się,
manifestują się, у takowy manifest ręko-
ma własnemi po hebraysku sami podpisują.
Pisań roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt
ósmego, dnia dwudziestego czwartego Ap-
ryla, w Wilnie. U tego processu trzy pod-
pisy żydowskim pismem znaydują się у te
na polskie wytłumaczone, tak się wyrażają:
Szymel Wulfowicz, Moyżesz Wulfowicz,
Wulf Aronowicz. Który ten proćess oczy-
wisto przez wyż pomienionego woźnego ie-
go królewskiey mości Franciszka Oranow-
skiego podany do akt, w xięgi ziemskie
województwa'Wileńskiego iest wpisany.

Пзъ книги Внлонскаго земсі;аго суда Ла 4225, 1788
года, стр. 2043.
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Жалоба Вилекскихъ евреевъ на старшихъ
школьныхъ о неправильномъ образ ихъ

д йствій.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt ós-
mego, miesiąca Apryla dwudziestego czwar-
tego dnia.

Przed aktami ziemskiemi województwa
Wileńskiego stanowszy osobiście żydzi Hirsz
Azikowicz, Moyżesz Leyzerowicz, у Berko
Eliaszewicz, starsi kahalni tegoroczni na
swych kolegów у dalszych szkołników pro-
cess imieniem swoim podali do akt. słowo
do słowa tak się w sobie mający: Process
nomine starozakonnych Irszy Azikowicza,
j\Ioyżcsza Leyzerowicza, Berki Eliaszewi-
cza, obywatelów Wileńskich у kahalnych
tegorocznych na swych kollegów idque
Iudela Litmanowicza, Moyżesza Iosielowi-
cza, Uryasza Abrahamowicza, Szymela
Oszerowicza, Szmuyły Ickowicza, Borucha
]\[arkowicza, Izraela Ickowicza, oraz na
Chaima Leybowicza, Marka Leyzerowicza,
Ickę Leybowicza, szkolników, mieniąc o to:
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iż obżałowany Moyżesz Iosielowicz—pre-
zydujący w kahale, na dniu wczorajszym
dwudziestym trzecim praesentis mensis, uło-
żył sessyę kahalną w dwuch punktach, pri-
mo: aby imieniem całego kahału hjh bro-
niono dekretu assessorskiego na żądanie
pospólstwa czytanie, z przyczyny ponieważ
że dekret u gminu znay dujący się,, nie
jest autentykiem, łecz extraktemz aktyka-
cyi wyjętym, więc powiedzieli, że musi
bydź fałszywym, у punkta w onym, jak by
były poprzemieniane przez gmin; secundo,
aby już po skończonych terminach swoje
urzędy jeszcze exekwowali, ten urząd nie-
wolny, у nieprawnie do perwszego Iunij,
a tak sami siebie, przez swą własną uchwałę
utrzymywać przy kahalstwiewdzieraią się bez-
prawnie, a tym samym kontrawencyą de-
kretowi assessorskiemu dopełniają; gdy na
dniu dzisieyszym przypada termin, już od-
mienienia się kahału, a obżałowani jednak
pomimo wyrazów dekretu assessorskiego,
różne wycieczki czynić usiłują, o takowych
uchwałach żałujące delatorowie tak Moy-
żesz Irsz, sami za siebie przytomnemi w
ówczas na sessyi, jako też za Berki Ełia-
szewicza nieprzytomnego w czasie sessyi,
oświadczali się przed szkolnikami wszĵ st-
kiemi, iż takowey nieprawności bronią, i
że o to manifestować się będą. Ponieważ
żałujące niechcą popełnić żadney kontra-
wencyi temuż dekretowi, .lecz obżałowani
szkolnicy w jedney zmowie z obżałowane-
mi kahalnemi będące, takową uchwałę
przyjęli, у za dobrą uznali, nakoniec przy
takowey nieprawney uchwale dołożyli у
ten wyraz, aby sąd duchowny, na ich re-
kwizycye, takowe nieprawne uchwały za-
approbował, o co żałniące delatorowie prze-
kładając swoją niewinność, a przestępstwo
obżałowanych, w niewinności swey oświad-
czając się przeciwko obżałowanych nay-
okropnieyszey bezprawności, jak naysolen-
niey manifestują się. Pisań roku tysiąc
siedmset osmdziesiąt ośmego, miesiąca
Apryla. dwudziestego czwartego dnia, w
"Wilnie. U tego processu trzy podpisy ży-
dowskim pismem znaydują się, a te na

polskie przetłumaczone, у na autentyku
wypisane w tych wyrazach: Hirsz. Ayziko-
д ісг, Moyżesz Leyzerowicz, Berko Eliasze-
wicz. Który ten process oczywisto przez
manifestujących się żydów podany do akt,
w xięgi ziemskie woiewodztwa Wileńskie-
go jest wpisany.

Изъ актовой книги Виленскаго зе.чскаго суда Л'; 4225,
1788 г., стр. 2047.
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Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt ós-
mego,miesiąca Apiwla dwudziestego czwar-
tego dnia.

Przed aktami ziemskiemi woiewodztwa
Wileńskiego stanąwszy osobiście staroza-
konny Szymel Wólfowicz—plenipotent gmi-

i Wileilskich. process od siebie, у
i żdó t h k

j 2 _ y p , у
od całego gminu, na żydów starszych ka-
hału Wileńskiego podał do akt, słowo do
słowa tak się w sobie mający: Process no-
mine starozakonnych—staro zakonnego Szy-
mela Wulfowicza, w krzywdzie swój су у
wszystkich żydów Wileńskich, na staroza-
konnych ludela Litmanowicza, Oszera Kał-
manowicza, Aloyżesza Iosiclowicza, bywsze-
mî  starszpmi kahalnemi Wilcńskiemi do
dnia dzisieyszego, a na dniu dzisieyszym
kończącego się ich starszeństwa; niemniey
na Moyżesza Leybowicza—pisarza, Chaima
Leybowicza—szkolnika. mieniąc у referując
się we wszystkim do dekretu . sądów za-
.dwornycl) assessoryi w-o x-a Lii. między
żałującym a obżalowanymi w roku tysiąc-
siedmset osmdziesiąt siódmym ferowanego,
a pryncypalnie o to: iż gdy żałujący de-
lator, na dniu dwudziestym pierwszym
praesentis, przybył z Grodna w interessadi
całego pospólstwa у w dniu_ dwudziestym
wtórym у dwudziestym trzecim praesentis,
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dla dopełnienia obrządków w religii swo-
jey, szedł na nabożeństwo do szkoły, po-
spólstwo, znając wierność j^zasługi swoiego
plenipotenta, ułożyła między się żałuiącemu
tey zasługi uczynić satysfakcyę, a przeto
ofiarowali złotych polskich pięćdziesiąt pięć
do kassy szpitalney, za to, aby żałujący
przystąpił do przeczytania dziesięciorga
przykazania wedle obrządków tegoż zako-
nu religii; na tych miast obżałowani ka-
halni, w górze wzmićmeni, у ich adherenci,
pisarz,, szkolnik у podszkolnik, ogłaszali: iż
żałujący żadnym sposobem przystąpić do
dziesięciorga przykazania nie może, ponie-
waż jest od społeczeństwa żydowskiego od-
dalony. Pospólstwo usłyszawszy- takowy
niepraktykowany ucisk dla żałującego, a
nie słysząc żadney przyczyny у uczynione-
go nijakiego postępku przez żałującego, nie
czując o wydaniu pozwu, obwieszczenia
expedyowaney inkwizycji, ferowania, bądź
jakiego koi wiek, na żałującego iudicatum,
bądź przez kahał, bądź przez sąd duchów^
ny, odsądzającego od społeczeństwa, któr-
zy bynaymmey nie okazali powszechność,
zapytawszy u Moyżesza Leybowicza, pisar-
za, co za racya, у dla iakiey przyczyny

'żałujący iest oddalony od społeczeństwa,
gdzie ten dekret у przez kogo ferowanym
jest, czy przez kaliał, czy przez sąd du-
chowny, у czy oczywisty, у czy kontuma-
cyi.iiy? W ówczas obżalowany Moyżesz, pi-
sarz, że kahał mnie przykazał go sekretnie
wpisać do czarnych х і а ^ у za oddalonego
na zawsze od spofeezeńsTwa ogłosić; praw-
da że na to nie ma dekretowało cóż mam
czynić, kiedy mnie kahał tak przykazał. A
tak żałujący delator ze szkoły ze wstydem
••wystąpić musiał, a tak znaczną niegodzi-
•wosć dopełnioną przeciwko żałującemu у
całemu pospólstwu przez obżałowanych za-
pędnie у złośliwie; żałujący delator prze-
kładając swe zażalenie na obżałowanych,
jak liayuroczysciey manifestuje się у ten
manifest ręką swą własną podpisuję, roku
tysiąc siedmset ośnulziesiąt ósmego mie-
siąca Apryła dwudziestego czwartego dnia,
w Wilnie. U tego processu podpis żydow-

skim pismem znayduje się, który na pol-
skie przetłumaczony у na autentyku wypi-
sany tak się wyraża: Szymel Wulfowicz.
Który ten process oczjrwisto przez staro-
zakonnego Szymela Wulfowieza podany do
akt, w xięgi. ziemskie woiewodztwa Wi-
leńskiego iest wpisany.

Изъ' актовой книги Впленскаго земскаго судаЛз 4225,
1788 г., стр. 2059.
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Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt oś-
mego, miesiąca Maja trzjrnastego dnia.

Przed aktami województwa Wileńskiego
ziemskiemi stanąwszy osobiście żyd Dawid
Leyzerowicz — sługa kahalny Wileński,
schedę od tegoż kahału Wileńskiego prze-
ciwko nieprawnemu do sądu duchownego,
to iest zadwornego, iaśnie oświeconego -
xięćia iego mości biskupa Wileńskiego, w
zarzucie sprawy do żadnego urzędu, jak
tylko do mryzdykcyi konstytucyonalnie nad
obywatelstwem żydowstwa wyznaczoney,
rozsądzać przynależney, zapozwaniu, prote-
stacyi podał do akt, która ta protestacya
w łacińskim języku opisana tak się w so-
bie słowo do słowa mająca jest: Pro inil-
delibus cahali ac synagoga integra ііпеп-
si, pitatis contra venerabilem instigatorem
curiae episcopalis Vilnensis actorem. Die
decima tertia Mai millesimo septingente-
simo octuagesimo octauo, producta scheda
in termino ex citatione protestando^ quam
solennissime contra yenerabilem instiga-
torem officii curialis episcopalis ііпеп-
sis, ex ratione indebitae citatorum рго о-
cationis et expensarum causationis, siqui-
(lem iura yiolationem festorum principa-
liorum Eoinanae eccłesiae catholicac, iu-
daeis probibitira, ut assertus actor in ci-
tatione practendit et anonymis expressit,
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extare posse, non dubitantur absąue tamen
executione, et forum coram judice spiri-
tuali non determinatiya; iam vero consti-
tutiones regni, nihil de obseryatione fe-
storum habeant, praeter processiones pu-
blicas, et yiaticum observandum per sa-
cerdotem dum moribundo portatur, ut
pJaceat videre anno millesimo sexcente-
simo septuagesimo, yolumine quinto, fo-
lio septuagesimo septimo titulo: Poskro-
mienie. Eo in casu, forum сі ііе natura-
lis iurisdictionis praedeterminant priyilę-
gia, itidem uniyersaliter a serenissimis
Eegibus ludaicae communitati indita, suc-
cessiye anno miJlesimo ąuingentesimo
ąuadragesimo octavo, per Serenissimum
olim piae memoriae Sigismundum Augu-
stum in conventione generali Petricoyiensi,
ac interrupte per unumquemque, et feli-
citer modernum, reges Poloniae et mag-
nos duces Lithuaniae approbata in yer-
bis originalis priyilegii, formalibus: Etiam
nullus Christianus citare debet aliquem
iudaeum ad iudicium spirituale, quocunque
modo fuerit, aut pro quacunque re, in
quacunque citatione, nec citatus iudaeus
debet respondere coram iudice et iudicio
spirituali, sed citetur talis iudeus coram
ipsi palatino, qui protunc, et pro tem-
pore fuerit exclusiye absolute eximunt a
loro spirituali, et prohibitiye moyendum
processum in loro spirituali, dccidunt
idcirco insistendo iuribus allegatis, scili-
cet priyilegiis serenissimorum regum et
statuto Magni Ducatus Lithuaniae capite
decimo secundo, articulo septimo, para-
grapho tertio, disponenti, ludaeos juxta
priyilegia iudicandos, ac taliter quibusyis
aliis synodalibus et pontificiis constitutio-
nibus deroganti, causam ycnerabilis ac-
toris non subessę loro praesenti, ut spi-
rituali, arbitrari. Która ta protestacyi scheda
oczewisto przez żyda Dawida Lcyzerowi-
cza—sługę kahalnego podana do akt, w
xicgi województwa Wileńskiego ziemskie
jest wpisana.

Иаъ аі;товой книги Біілоискаго зс.мскаго суда « з-1225
1788 г. стр. 2Ю7.

М 239.—1788 г. Мая 8.
Донесеніе возныхъ объ отв т кагальныхъ
на запросъ, почему они не д лали выбо-

ровъ своихъ старшинъ.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt ośme-
gô  miesiąca Apryla dwudziestego czwar-
tego dnia.

Przed aktami województwa Wileńskiego
ziemskiemi stanąwszy osobiście woźny iego
królewskiey mości województwa "Wileńskie-
go, Franciszek Oranowski, у powiatu Woł-
kowyskiego Stefan Rutkowski, relacyiny
swó}r kwit odebranych odpowiedzi, zeznali
w słowach spisany tych: Franciszek Ora-
nowski, Stefan Rutkowski, woźni iego kró-
lewskiey mości, czy niemy wiadomo у jaw-
nie wyznawamy tym naszym relacyjnym
kwitem, starszym, Szymelowi Ulfowiczowi,
Ulfowi Aranowiczowi, iMoyżeszowi Ulfowi-
czowi, у całemu w generalnośći żydów
AVileńskich gminowi wydanym, na to: iż
co my woźni iego królewskiey mości bę-
dąc użytymi у wezwanymi od wyż д гтіе-
nionych osób dla ostrzeżenia kahalnych Wi-
leńskich, pisarza у szkolników, idque Osze-
rowi Kalmanowiczowi, Iudelowi Litmano-
wiczowi, Moyżcszowi losielowiczowi, Her-
cykowi Cemechowiczowi, oraz Moyżeszowi
Leybowiczowi, pisarza, leki Leybowicza,
Chaima Leybowicza, Morducha Leyzarowi-
cza, szkolników, w tym sposobie: ponie-
waż wedle praw у ustaw żydowskich, oraz
dawnych zwyczajów wypada na dniu dzi-
sieyszym, to jest roku tcraznieyszego ty-
siącznego siedmset ośmdziesiąt ósmego
miesiąca Apryla dnia dwudziestego czwar-
tego, termin uczynienia elekcyi odmienie-
nia się urzędów kahalnych у sądów du-
chownych, a takowe prawie zwyczaje są
przywilejami najjaśniejszych regnantów
utwierdzone, a mianowicie dekretem asses-
sorskim w roku przeszłym tysiącznym siedm-
set ośmdziesiąt siódmym, Nowembra dwu-
dziestege czwartego dnia ferowanym, jest
zaaprobowano, przeto, aby bezwłoki tako-
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we elekeye były uczynione, у że gmin
choąc być przytomnymi dla doświadczenia
wiary у ochronienia podstępnośći zdziałać
się jakiey mającey w tey że elekcyi, my
zaś woźni iego królewskiey mości wszyst-
kim wzwyż wzmienionym starozakonnym
opowiedzieliśmy, у uczynienia satysfakcyi
dekretowi assessorskiemu ostrzegaliśmy. Na
takowe ostrzeżenie, odebrania od każdego
z osobna rezolucyę, similiter wyrażamy:
nayprzód, Oszer Kalmanowicz nic nie od-
powiedziawszy, jedynie wexą у naysromot-
nieyszemi słowy gminnych łając, nas woź-
nych odprawił; zaś Moyżesz Iosielowicz,
Iudel Litmanowicz,a Moyżesz Leybowicz—
pisarz Icko Cliaym, iMarek szkolnicy odpo-
wiedzieli, że elekcyi na terminie czynić
nie będą, exkuzując się, iż zaszedł areszt
od iuryzdykcyi podstarościńskiey, broniąc
takowey elekcyi. Udzielnie zaś Hercyk Cy-
machowicz odpowiedział: iż miał do siebie
zesłanego żołnierza od wielmożnego iego
mość pana Kossowicza, palestranta grodz-
kiego ziemskiego województwa Wileńskie-
go, z przykazem, aby się wzmieniony Her-
cyk nie ważył usiłować uczynionego tako-
wey elekcyi na terminie, sub paenis stu
czerwonych złotych, у więzieniem w garni-
zonie Wileńskim. Po odebraniu takowych
rezolucji od zwyż wzmienionych osób, a
mianowicie, od wzmienionego Ilercyka,
powtórnie byliśmy uproszeni od gminu ży-
dów Wileńskich dla doyścia do "wielmoż-
nego iego mości pana Kossowicza, zastę-
pującego mieysce podstarosciiiskie Wileń-
skie, dla zapytania tegoż wielmożnego ie-
gomości pana, icżli jest prawda, że przez
onego у za iego dyspozycją, takowa elek-
cya iest wstrzymana у czy w takowey dy-

Kossowicz nie zapierał, у owszem przed
nami woźnymi wyznał, że sam zakazał, aby
elekeye urzędowe kahalne nie bj-ly c e -
nione. Co my wiernie wyznając, у czynicie
zadość iunkcyi naszey woznienskiey, coś-
my tyło uszami naszemi wlasnemi od tych

że osób wyż wzmienionych słyszeli, we-
dług Boga у sumienia podpisujemy się.
Pisań w Wilnie tysiącznego siedmset ośm-
dzieśiąt ósmego roku, miesiąca Apryla
dwudziestego czwartego dnia. U tego rela-
cyinego kwitu takowe dwa podpisy: Fran-
ciszek Oranowski, ienerał iego królewskiey
mości województwa Wileńskiego; Stefan
Rutkowski—woźny iego królewskiey mości
powiatu Wołkowyskiego. Który to relacyiny
(kwit) odebranych odpowiedzi, oczywistą ze-
znany, wxięgi ziemskie województwa Wileń-
skiego spraw potocznych iest wpisany.

Пзъ актовой книга Внленскаго зомскаго суда №4225,
1783 г. стр. 2071.

№ 240—1788 г. Мая 25.

Жалоба уполномоченная отъ еврейскаго
общества Шиі іеля Вольфовича на Носсовича,
который незаконно запретилъ имъ выборы.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt ós-
mego miesiąca Apryla dwudziestego szóste-
go dnia. Przed aktami województwa Wileń-
skiego ziemskiemi stanąwszy osobiście woź-
ny iego krółewskey mości- powiatu Osz-
mianskiego Iózef Srzodowski, starozakon-
nych ^Szymela Wullbwicza—plenipotenta
gminu żydowstwa AYilenskiego, jMoyżesza
Wullbwicza imieniem swoim у imieniem
całey generalności żydów Wileńskich uczy-
nionym process do akt podał, który tak
się w sobie ma: Process nomine staroza-
konnycli Szymela Wulłbwicza—plenipoten-
ta gminu żydów Wileńskich, Moyżesza
Wulibwicza imieniem swoim у imieniem
caley generalności żydów AVileńskich na
w. i. p ; jMikolaja Kossowicza, palestranta
ziemskiego grodzkiego województwa Wi-
leńskiego, a teraz tytułującego się zastę-
pującym inieysce w. i. p. Jana Górskiego
—namiestnika podstarostwa Wileńskiego,
mieniąc у referując się do poprzedniczych
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processów przez żałujących pozanaszanych,
do relacyi ieneralskiey na dniu wczoray-
szym dwudziestym czwartym praesentis, w
ziemstwie Wileńskim zeznaney, do dekretu
sądów zadwornych assessoryi Wielkiego
xięstwa Litewskiego, w roku przeszłym
tysiąc siedmset ośmdziesiąt siódmym No-
wembra dwudziestego czwartego dnia, mię-
dzy gminem kanałem iuryzdykcyi woje-
wodzinskiey ferowanego o to: iż co wiel-
możny Kossowicz na dniu wczorayszym,
nie wiedzieć jaką mocą, zabronił kahal-
nym Wileńskim uczynienia elekcyi w ter-
minie przyzwoitym przypadłey,, wedle praw
ustaw у zwyczajów żydowskich, prawami
у przywilejami ' umocowanych, dekretem
assessorskim approbowanych; jednak obża-
łowany nie zważając naprawa, przywileje,
dekreta sądów ultimae instantiae, jedynie
tylko wziąwszy sobie za pretext, jż zastę-
puje niby mieysce namiestnika, a przeto
jakoby mocą władzy iuryzdykcyi wojewo-
dzińskiey, wielowładnie sobie dozwala у
przestępując przepis ordynacyi w elekcyaeh
kahalnycn dekretem wyższey iuryzdykcyi,
przepisaney, o takowe bezprawie, ponieważ
takowa czynność nie może znaczyć za wy-
rok sądowy primae instantiae, bo bez poz-
wu, bez odbytey kontrowersyi, ieclney za
drugą rzecz wyroki sądowe stanowić się
nie mogą, więc za partykularne tylko, a
gwałtowne czynności, one znając, przeciwko
takowemu gwałtu у bezprawiu żałuincy
delatorowie imieniem swoim, у całey ge-
neralności żydów Wileńskich na obżało-
wanego wielmożnego Kossowicza, żadnego
patentu na- namiesnikowstwo iuryzdykcyi
wojewodzjnskiey, ani od iasnie oświecone-
go xiążęćia jegomości woiewody Wileńskie-
go, ani od zastępujących iego iuryzdykeye
nie okazującego, jak nayuroczysciey mani-
festują się. Pisań tysiąc siedmset ośmdzie-
siąt ośmego miesiąca Apryla dwudziestego
piątego dnia. U tego processu dwa podpi-
sy żydowskim charakterem у też same w
polskich literach wypisane w tych wyra-
zach: Szymel Wulłowicz P. G. Ż. W. Moy-
żesz Wulfowiez. Który ten process oczywi-

sto przez woźnego iego krółewskiey mości
Iózefa Srzodowskiego podany do akt, w
xięgi w-a Wileńskiego ziemskie iest wpi-
sany.

Изъ актовой книги Вііленскаго земскаго суда ЛН225,
1788 г. стр. 2185.

Ж 241—1788 г. Інша 3.
Посвид тельствованіе вознаго объ осмотр
избитыхъ и пораненныхъ солдатами и евре-

ями возныхъ и другихъ лицъ.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósme-
go miesiąca Maja trzeciego dnia.

Przed aktami ziemskiemi województwa
Wileńskiego stanąwszy osobiście woźny ie-
go królewskiey mości woiewodztwa Wi-
leńskiego Konstanty JBilewicz, relacyiny
swóy uczynioney obdukcyi, wizyi kwit ze-
znał, który ten relacyiny obdukcyiny, wi-
zyiny kwit w xięgi ziemskie województwa
Wileńskiego spraw potocznych słowo do
słowa wpisany, tak się w sobie mający:
Roku tysiącznego siedmset ośmdziesiąt ós-
mego, miesiąca Maja trzeciego dnia, Ja
woźny iego królewskiey mości, niżey wy-
rażony, zeznawam tym_ moim relacyinym
czynioimy obdukcyi, wizyi kwitem: iż bę-
dąc użytym od w Bogu wielebnego imć
xiędza Norberta Arentta.— wikarego у
wszystkich i. x. x. Dominikanów konwentu
Wilenskiego, do oglądania woźnych у ludzi
pobitych, pokłótych у zranionych, widzia-
łem: nayprzód Adama Brasewicza—woźne-
go iego królewskiey mości ręką prawą у
lewą zbitą, zsiniałą, krwią zabiegła, piece
kolbami stłuczone, słyszałem też że mu
chustkę у trzcinę wzięto, у tęż samą trzci-
nę na grzbiecie pobito; powtóre widziałem
lozefa Jasińskiego—woźnego iego królew-
skiey mości, oko ciężko kolba, podbite, ze-
wszystkim zpuchłe, krwią zabiegłe у sinia-
ki cztery na grzbiecie; potrzecie Symona
Syderowicza na łbie dziurę dużą, pod le-
wym uchem siniak duży, krwią zaciekły,-
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у ręko prawą zkaleczoną; po czwarte: An-
toniego Szczepanowskiego pod lewym okiem
dziurę dużą bagnetem pchniętą, krwią całe
ciało у odzienie zbroczone, rękę lewą nie-
miłosiernie zbitą у zpuchłą; po piąte:
Andrzeja Kuczyiiskięgo twarz we krwi
zbroczoną, zbita., kości kolbą przytłuczone
у bardzo słabego; po szóste: Cłiwiedora
Kizinę twarz zbita., zkrwawioną, piersi у
prawą rękę kolbą pobite; po siódme: Mi-
chała lludnickiego, z lewcy strony głowy
dziurę duża., guz duży. у ręki} lewa. poka-
leczoną; po ósme: Jakuba Samulewicza,
guz z tylu głowy krwią zaciekły, у rękę
lewą wybitą; po dziewiąte: Adama Ilry-
nickiego rękę prawa, zkaleczoną, krwią, za-
ciekłą у piece pobite; po dziesiąte: Jana
Możcykę szyję у rękę prawa, we dwucli
mieyseach bagnetem pchniętą; po jedenaste:
Romana Kozlowskiego rękę prawą zpuch-
lą у zsiniała.; po dwunaste: Jana Malowi-
cza dwa od kolby na plecach siniaki; trzy-
nasto: Tomasza Jarmalowieza ręki prawcy
palec mały у łokieć kolbą pobity; czterna-
slo: Jerzego Skibnickiego na lewym ręku
trzy znaki krwawe, na szyi znak jeden
krwawy, у piece kolbą pobite; pietnasto:
Andrzeja Bicleńkicwicza prawą у lewą rę-
ko do" tyła zbite, iż nie może wladnąc;
szesnasto: Andrzeja Łuczyńskiego kolbą
dwa razy w piersi uderzonego; siedmnasto:
Michała S(eckę z lewcy ręki siniak duży,
у plecy kolbą pobito; ośmnasto: Jana Żu-
romskiego rękę prawa ztrąconą suchim
bólem у chustkę odebrano, у wszystkich
ludzi klasztornych i. x. x. Dominikanów
klasztoru Wileńskiego, a gdym sio pytał
każdego z osobna: gdzicby у odkogo" (a
;>koya była dopełniona? Tedy mi wszyscy
jednostaynie od])owiedzieli: iż w mieście
iego królewskioy mości Wilnie, na ulicy
Szkłaney, w kamienicy Szaszewiczowskiey
zwaney, w possessyi i. x. x. Dominikanów
będąeey, przez subordynowanych od wiel-
możnego Antoniego Buchowicckiego—pod-
woiewodziego Wileńskiego, żołnierzy garni-
zonowych zamku Wileńskiego, żydów,, у
moskalów do (('go użytych. Ćo ja woźny,

jakom wszystko widział у słyszał, tak wszy-
stko wiernie według obowiązku mojego
wozieńskiego w ten kwit wpisałem, у pod-
pisem ręki mojey ztwierdziłem. Pisań w
Wilnie, tysiącznego siedmsetnego ośmdzie-
siąt ośmego roku, miesiąca Maja, trzecie-
go dnia, U tego relacyinego obdukcyiuego
wizyinego kwitu ten podpis: Konstanty
Bielcwicz—woźny iego krółcwskiey mości
województwa Wileńskiego. Który ian rela-
cyiny, wizyiny, obdukcyiny kwit, oczywisto
przez pomienionego woźnego iego królew-
skicy mości woiewodztwa Wileńskiego Kon-
stantego Bielcwicza, zeznany, w xięgi ziem-
skie województwa Wileńskiego spraw po-
tocznych iest wpisany.

Пэт. актовой ісішпі ІЗплеііспаго зе.мскаго суда Л» І22Г>,
1768 г. стр. 23о7.

$ 242.—1701 г. Марта 21.
Опред леніе Виленскаго магистрата по д -
лу і̂ огилевскаго еврея Двраагпа іоселевича

съ цехами слесарныг.іъ и столярнымъ.

Roku tysia.c siedmset dziewiędziesiąt
pierwszego, miesiąca I\Iarca dwudziestego
pierwszego dnia.

W sprawie za dwuma aktoratami у żało-
bami do nich należącemi, w iedno poni-
żey zlączonemi у skombinowanemi, z re-
gestru gościnnego w sądzie, iego królew-
skioy mości burmistrzowskim radzieckim
Wileńskim, intentowaney, za pierwszym ak-
toratem siarozakonnego żyda Abrahama
losielowicza — kupca у obywatela miasta
Bobra, z uczciwenii panami Wawrzyńcem
Sosnowskim, Janem Budkiewiczem star-
szemi cechu slosarskiego у całym ce-
chem slosarskim, oraz ucściwemi Janem
Grochowskim, Henrykiem Eymaucm —ta-
koż starszemi cechu stolarskiego, у całym
ich cechem, za pozwem od aktora przed
sa.d nasz prawnie wyniesionym у za żało-
ba., w nim znayduiącą się takową, mieniąc
у referuiąo się do dekretu w roku niniey-

01
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szym tysiącznym siedmsctnym dziewiędzie-
siąt pierwszym miesiąca Marca siódmego
dnia w sądach potocznych burmistrzowskich
nastałego, mianowicie o to: iż co obżałowa-
ni, mimo przywiley nayiasnieyszego króla
АІехаікіга w roku tysiącznym pięćsetnym
trzecim miastu Wilnowi nadany, gdy żału-
iący z towarami Mohilowskiemi na dniu |
pierwszym praesentis przybył do miasta j
Wilna, у takowe, towary po opłaceniu na- '
leżności do izby kupieckiej', nie ezęścio-
ma po mieście Wilnie zbywał, lecz ogu-
lein kupcom у obywatelom Wileńskim za-
przedał, wówczas obżałowani, niewiedzieć

rA iakowego prawa, takowe towary poaresz-
towali, na znaczna, stratę załuiącego w ex-
pensacli prawnych narazili, samego pod
aresztem trzymaią. o co żałuiący prawem
czyniąc, prosi uwolnienia siebie у towarów
z podaresztii, approbaty dekretu potoczne-
go burmistrzowskiego у prócz zasądzonego
expensu pomienionym dekretem, ad mini-
mum złotych polskich dwóchset zasądzieiiia,
a za uczynioną niesłuszną appellacyą poka-
rania penami appellacyinemi, wedle prze-
pisu prawa sześcio niedzeł wieży у dwóch-
set kop groszy litewskich, oraz tego są-
dzenia, co czasu prawa dowiedzionym bę-
dzie. Za drugim aktoratem uezściwych
Wawrzyńca Sosnowskiego, Jana Budkiewi-
cza—(Ochmistrzów kunsztu slosarskiego у
całego zgromadzenia tegoż kunsztu, tudziesz
Лапа Grochowskiego, Henryka Eymana—
takoż cechmistrzów kunsztu stolarskiego у
całego cechu tegoż kunsztu mayslrów oby-
watelów Wileńskich, z niewiernym żydem
Abrahamem .losielowiczem. za pozwem od
aktorów po obżałowanego żyda prawnie
wyniesionym у za żałobą w nim znayduią-
cą się takową, mieniąc oto: iż gdy obżalo-
wany żyd Josiclowicz, nawiózłszy tu do
Wilna rozmaitych kufrów у szkatułek, tu-
dziesz niemało zaników у kluczów. in prac-
juditium przywilejom cechów żałuiących,
przez monarchów polskich nadanych, tako-
we towary kryiomie у ])okątnie żydom do
kram złodziejskich przedawał, tedy żaluią-
ce udali się do zwierzchności namiesni-

kow czyli podstarosciów Wileńskich, tam
zaś nie przyjęci, wydali pozew, z aresztem
do grodu Wileńskiego. Pomimo to obża-
łowany udał się był najprzód do wielmoż-
nego imć pana Leonarda Tołokońskiego
Paszkiewicza—burmistrzaWileńskiego, zkąd
odesłany z sprawą swoią у nieprzyięty został, a
tak obżałowany niewolnie u drugiego burmi-
strza, wielmożnego imć pana Chmarzynskie-
gp, sprawę zaintentował, gdzie żałuiące, lubo
nie przyjmowali forum, iako przeciwko de-
kretowi assesorskiemu, iednak obżałowany,
fayore suo na tymże nadolnym urzędzie
uzyskał dekret, którym przywileie pokas-
sowane niesprawiedliwie zostały, oraz do-
zwolenie przeciąży takowych towarów obża-
łowanemu nastąpiło, tudziesz ukaranie ża-
łuiącycli szfrofami niewinnie nastało; więc
żałuiącc delatores proszą ante оіпш'а uzna-
nia dobrze osiadłey jioręki z osób miey-
skich, skassowania dekretu na urzędzie na-
dolnym, ze wszystkiemi onpgo wskazami
uzyskanego, ukarania penami kontrawency-
inemi у osobnemi ewokacyinemi obżałowa-
nego-żyda, zakazania ażeby odtąd obżało-
wany żyd żadnych takowych towarów in
praejuditium żałuiących przedawać nie wa-
żył się, utwierdzenia przywilejów żahuącym
służących, zwrotu expensów prawnych, sal-
va meliorationc. A iako te żałoby w poz-
wach autentycznych znayduią się^ tak co
do wyrazów swoich w ten dekret są ingros-
sowane, za któremi przerzeczone strony
przed nami sądem burmistrzowskim ra-
dzieckim Wileńskim intentowały sprawę, w
którey sprawie, w roku wyż na dacie tego
dekretu pisanym, dnia szesnastego Marca,
po nakazaniu procederu in procedendo,
akt orał z karty trzydiestey drugiey z tegoż
regestru do wpisu у aktoratu ninieyszego
])rzyl;iczywsz\\ my sąd iego krółewskiey
mości burmistrzowski radziecki Wileński
proceder determinowaliśmy. In procedendo
po kontrowersyach od cechów slosarskie-
go у stolarskiego o uznanie rękojmi po
żydzie Abrahamie losiclowiczu—kupcu у
obywatelu miasta Bobra, iako zagraniczne-
go człowieka, przez imć pana Stanisława
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Leonowicza—komornika Trockiego, a zaś
od żyda Ioselowicza o uchylenie' wniesio-
ney proźby przez imć pana Thadeusza
Piotrowicza — rotmistrza Nowogrodzkiego
nawzaiem doniesionych, my sąd iego kró-
lewskiey mości burmistrzowski radziecki
Wileński, gdy rzecz między proceduiącemi
stronami z żałob pozewnych, nawzaiem wy-
niesionych, z dekretu dolnego burmistrzo-
wskiego wynikaiącą przed sąd swóy przez
appellacyą ku oczywistemu rozsądzeniu
weszła., znayduiemy, a ponieważ w pierw-
szey instancyi sądzie żadnej proźby o po-
rękę po żydzie nie czyniono, a zatym pre-
tendowaney poręki nie uznawaiąc, proce-
der in principali nakazaliśmy. ^ samey
zaś sprawie, po odbytych produktowych у
replikowych głosach, niemniey leż po oeze-
wistych у dostatecznych ze strony staro-
zakonnego żyda Abrahama losielowicza—
kupca у obywatela miasta Bobra, przy do-
niesieniu nam sądowi, iż gdy żyd Abra-
ham Iosielowicz, w roku teraznieyszym
tysiącznym siedmsetnym dziewiędziesiąt
pierwszym, miesiąca Marca pierwszego dnia,
z roznmitemi towarami zagranicznemi (iak
świadczy kwit z komory Tołoczyńskiey, w
roku tysiącznym siedmsetnym dziewięćdzie-
siątym \lnia pierwszego Septcmbra dato-
wany, temuż żydowi wydany) z miasta Bo-
bra do miasta stołecznego iego królewskiey
mości przybył, у po opłaceniu należnego
quantum do izby kupieckiej, zbywać tako-
we towary zaczoł, wówczas uczciwy Wa-
wrzyniec Sosnowski, łan Budkiewicz—slo-
sarskiego—tudziesz Jan Grochowski, Hen-
rik Eyman—stolai'skiego cechu maystro-
wic starsi, mimo przywileja у artykuły
cechom swym służące, a nadto mimo licz-
ne, prawa, a mianowicie konstytucyą ty-
siąc siedmset ośmdziesiąt czwartego roku
seymu Grodzieńskiego, wolny handel dla
każdego kupca, cło na komorze opłacaią-
cego, wszelkicmi towarami dozwalaiąccy,
krzywdzić tego Abrahama losielowicza po-
częli, towary poaresztowali, у tym sposo-
bem przedaż towarów onemn zamitrężyli.
Jakoż żyd Abraham losielowicz, będąc tak

daleko przez cechmistrów skrzywdzonym,
udał się do sądu potocznego burmistrzow-
skiego Wileńskiego, w którym sądzie, gdy
oczewiscie z obżałowanymi cechmistrzami
rozprawował się у ich bezprawie zupełnie
przekonał, wtedy wyrokiem oczewistym
sądu potocznego burmistrzowskiego, pod
dniem siódmym praesentis zapadłym, od
wszelkich napastnych (cechów wyż wyra-
żonych) prosekucyi uwolnionym został; a
zaś za expensa procederowe у za różne
bezprawia у gwałtowności na cechach slo-
sarskim у stolarskim, dla nieraz rzeczone-
go żydâ  tym że dekretem po złotych
piędziesiąt, a w ogule slotych sto gdy za-
sądzono, wtedy takowym dekretem ciż ce-
chmistrze nie kontentuiąc się, ale bartlziey
na dalsze znękanie у krzywdę żyda losie-
lowicza dążąc, przed sąd ninieyszy zaapel-
lowali, na znaczne expensa narazili, w ia-
kiey skardze o approbatę dekretu sądu
potocznego burmistrzowskiego, wyż de data
wzmienionego, oczewiscie ferowanego, o
ukaranie obżałowanych ceehmistrzów" pe-
nami apellacyinemi,, wedle myśli konsty-
tucyi tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwar-
tego roku koronacyiney, dwóchset kop gro-
szy litewskich у sześćio niedzielami wieży,
tudziesz za expensa prawne złotych pol-
skich dwóchset na cechmistrzaeh, etiam
ргае іо juramento, przy pollanych punktach
do przysięgi, dla tegoż żyda zasądzenia,
przez imć pana Tadeusza Piołrowicza—rot-
mistrza Nowogrodzkiego domagano się. A
zaś od Wawrzyńca Sosnowskiego, Jana
Budkiewicza—starszych cechu slosarskicgo
у całego cechu tegoż kunsztu, tudziesz
Jana Grochowskiego, Henryka Eymana—
takoż starszych cechu stolarskiego у całe-
go cechu tegoż kunsztu majstrów, obywa-
telów wileńskich, przy reprodukcyi przy-
wilejów,—iednego, nayiasnieyszego króla
Аіехашіга w roku tysiąc pięćset trzecim,
miastu Wilnowi na dóm gościnny nadanego,
wszyslkhn kupcom z zagranicy z towarami
przeieżdżaiąeym w tym że domie gościn-
nym, a nie gdzie iiulzicy stawać 'dyspo-
nującego; drugiego,—nayiasnieyszego "Zyg-
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munta. króla Polskiego, cechowi slosarskie-
mu w roku tysiąc sześćset pierwszym dnia
trzynastego Marca datowanego, liczne po-
wyższe przywileja korroboruiącego, tudziesz
artykułów cechowi stolarskiemu, w roku
tysiąc sjedmset czterdzestym drugim, mie-
siąca Marca dwudziestego dnia nadanych,
wszystkim przciezdżaiąeym kupcom у przy-
wożącym różne roboty, pod konfiskatą w
mieście Wilnie przedawać zabraniających,
żyd zaś Abraham Iosielowicz, z zagranicy
w roku teraznieyszym tysiącznym siedm-
setnym dziewiędziesiąt ])ierwszym miesiąca
Marca pierwszego dnia do miasta \Vilna
przybywszy у nawiózłszy kufrów, zamków,
kluczów, łóżek żelaznych, siekier, podków,
które w mieście tuteyszym przez micysco-
wycli rzemieślników robią się, one tajem-
nie (przeciwko prawom у przywileiom ce-
chom slosarskicmu у siolarskicmu służą-
cym) u żyda Mowszy, w mieście iego kró-
lewskiey mości Wilnie, pod świętym Mi-
kolaiem mieszkaiącego, nie zaś w domie
gościnnym stancyą stanowszy, one kryio-
mie, mimo wiedzę tychże cechów po kra-
inach złodzieyskich przedawał; za dostrze-
żeniem zaś przez cechmistrzów wyż wzmie-
nionych kunsztów gdy zaaresztowanym у
zapozwanym ])rzed sąd . grodzki woiewod-
ztwa Wileńskiego od tychże rzemieślników
został, wówczas obżałowany żyd udał się do
sądu potocznego burmistrzowskiego Wileń-
skiego, w którym sądzie dekret niby ocze-
wisty otrzymawszy у onym, nie tylko z
])odaresztu uwolnionym został, ale też in
contuniaciam na cechach slosarskim у sto-
larskim złotych sto dla siebie zasądzonych
uzyskał. Który to dekret iako in praejudi-
ciiim praw, przywilejów у artykułów,' ce-
chom slosarskiemu у stolarskiemu służą-
cych у nadanych, iest ferowany; a zatym o
skasowanie tego dekretu titulo oczewistego
burmistrzowskiego potocznego etiam prae-
vio juramento przy podanych punktach
do przysięgi, iako in contumaciam cechów
ferowanego, o ukaranie żyda Abrahama
losiclowicza za zly przewód prawa dwóna-
sto niedzielami turiny у dwónaslą rubli—

groszy litewskich, wedle artykułu czterdzie-
stego pierwszego,, z rozdziału czwartego, o
ukarania penami ewokacyinemi, za wcią-
gnienie sprawy przed sąd potoczny burmi-
strzowski Wileński, o ukaranie sztrofem
miasto konfiskaty, wedle myśli artykułów
cechowi stolarskiemu służących, admini-
mum pięciu set złotych polskich, o zaka-
zanie aby abhinc żydzi żadnych podobnych
towarów kryioinie w mieście Wilnie, mimo
wiedzy cechów, nie przedawali у nic przywo-
zili,pod konfiskatą onych, o approbatc artyku-
łów cechowi stolarskiemu nadanych у służą-
cych, a zastrzeżenie urząd potoczny Wileń-
ski, by podobnych spraw rozsądzać nie wa-
żył się. tudziesz o zasądzenie expensu
prawnego adininimum dwóchset złotych na
maiątku nieraz rzeczonego żyda Abrahama
Iosiełowicza. przez imć pana Stanisława
Leonowicza—komornika Trockiego, tlopra-
szaiąc się, w przytomności stron na sądzie
na wzaiem doniesionych kontrowersyacli;
my sąd iego krółewskiey mości burmist-
rzowski radziecki Wileński przystępuiąc do
roztrząsnienia dekretu sądu potocznego bur-
mistrzowskiego Wileńskiego, następny sla-
nowieiny wyrok: Ponieważ przywilcy kon-
firmacyiny, od nayiaśnieyszego króla Zyg-
munta Augusta, pod rokiem tysiąc sześć-
set pierwszym, Marca trzynastego dnia,
cechowi slosarskiemu nadany w słowa pi-
szący: (primum cjiiidcm ut <|iiilibef merca-
torum advehens in civitatem nostram Yil-
neiisem chalibdim, ferrum, aes, fistulas,
pixidiarias, frameas eurras et rectas, vulgo
głównie szabełne у kordowp diclas, et id
genus quacvis necessaria instrumenta, eis-
dcm artificiis servientia, contubernio
eidem sese denuntiet, iacta vero ejusmodi
(lenuntiatione, si in triduo contubernium
merces ejusjnodi non соетеі'іі licitumeas
cuililtet divendere)—wyraźnie kupcom z
towarami lakierni, iakie przez rzemieślni-
ków obywatęlów Wileńskich robione by-
waią, do miasta Wilna przyiezdżaiącym,
cechowi temu z którego takiegoż gatunku
robota wychodzi, pierwiey oznaymić się
dysponuie, у ieśli przez len że cech do
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trzech dni towar takowy rozkupiony nie
będzie, wtedy kupcowi wolno pozostanie,
komu chcąc, takowe towary ryczałtem prze-
dawać у gdy takowe dobrodzieystwo przy-
wilciu w celu szczególnie, zasilenia rze-
mieślników w ich robotach, iako różne
onera сі ііі ponoszących у do miast wiel-
kiego xięstwa litewskiego garnienia sio,
iest nadane, ku temu ponieważ przywiley
nayiaśnieyszego króla Аіехашіга, pod ro-
kiem tysiąc pięćset trzecim, Marca dziesią-
tego dnia miasta Wilnowi na dom gościn-
ny nadany, tak wyż pomienionego gatunku
kupcom, iako też у innym z zagranicy do
miasta Wilna przybywaiącym, nie gdzie
iudzicy, iak tylko publicznie w tymże do-
mie gościnnym stawać zaleca, oraz ponie-
waż у artykuły od magistratu Wileńskiego
ku porządkowi cechu stolarskiego, w roku
iysiąc siedmsel czterdziestym drugim, Mar-
ca dwódziestego dnia, ad mentem przywi-
lejów nayiasnieyszych królów polskich prze-
pisane, również roboty stolarskiey z innych
miast, bądź przez kogo kolwiek nakupio-
ney, na krzywdę tychże rzemieślników
obywatelów Wileńskich, sprowadzać у sprze-

licznemi prawami, konstytucyami antc—у
pouniowemi, iako też у wielo konstytucy-
ami za szczęśliwie nam panuiącego teraz-
nieyszcgo monarchy Stanisława Augusta, a
mianowicie prawami tysiąc siedmset sześć-
dziesiąt czwartego у tysiąc siedmset sześć-
dziesiąt ósmego roku, nienaruszenie są ap-
probowane, у przy zupelney mocy swey у
ехекисуі zachowane; przeto my sąd iego
królewskiey mości burmistrzowski radziecki
Wileński, insistendo wyż wzmicnionym
prawom, przywilciom, wszystkim kupcom,
'A zagranicy z towarami rzemieślniczemi
(oprócz mieyscowych przysięgłych w mie-
ście Wilnie kupców) do miasta Wilna przy-
bywaincym, nie gdzie indziey, iak tylko w
(łomie gościnnym stawać у z wyż wzmic-
nionoim gatunkami towarów we wszystkim,
•wedle przywileju konfirmacyinego nayiaś-

nieyszego króla Zygmunta, pod rokiem ty-
siąc sześćset pierwszym, miesiąca Marca
trzynastego dnia, cechowi slosarskiemu na-
danego, zachować się, sub paenis contrayen-
tionum nakazuiemy.—Co się zaś tyczę ży-
da Abrahama losielowicza, z towarami
rzemieślniczemi, za' granicą nakupionemi,
do miasta Wilna przybyłego, ponieważ ten
że żyd niewiadomością składaiąc się, o
porządkach у prawach, miasiu tuteyszemu
służących, do przysięgi zabrał się, przeto my
sąd iego królewskiey mości burmistrzowski
radziecki Wileński, tak wedle dobrowolnego
tegoż żyda do przysięgi zabierania się, iako też
z decyzyi swey jurament onemu natym:
iako zgoła nie wiedział, że z zagraniczne-
mi towarami kupcowi przybyłemu w domie
gościnnym stawać przynależy; natym, iako
o tym niewiedział, że z lakierni towarami
rzemieślniczemi, które przez rzemieślników
cechowych miasta Wilna robią się, cecho-
wi tegoż kunsztu, do iakiego robota tego
gatunku towarów przynależy, oznaymić się
potrzeba; natym, iako aktualnie z zagrani-
cy, a niezkąd inąd takowe towary паки-
pił, sądziemy czas wykonania tcy przysię-
gi na dniu dwudziestym czwartym prae-
sentis, w szkole żydowskiey, w przytomno-
ści woźnego sądowego Ambrożego Biedrzyc-
kiego, my sąd iego królewskiey mości bur-
mistrzowski radziecki Wileński przeznacza-
my, za wykonaniem zaś oncy, nie raz rze-
czonego żyda od pretensyi cechów stolar-
skiego у slosarskiego uwalniamy. A ponie-
ważcech slosarski у stolarski , poszuku-
iąc żyda Abrahama losielowicza na mocy
przywileiów, od nayiasnieyszych monarchów
sobie nadanych, nie wedle myśli tychże
przywilejów "zachowali się, bowiem bez
wiedzy urzędu magistratowego, sobie właści-
wego (jak sami sio zeznali),, towary onego
aresztowali, w kolei zaś wiodąc proceder
w sądzie potocznym burmistrzowskim Wi-
leńskim, do sądu grodzkiego appellacyą-
(iak świadczy dekret tegoż sądu pod dniem
siódmym praesentis nastały) zakładali, a
iako z kontrowersyów tychże cechów, do
sądu mnieyszego wniesionych, same tylko
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onyeh błąkanie się po różnych juryzdyk-
cyach, mimo urząd magistratowy, na ga-
tunek sprawy- ninieyszey naturalny, wy-
świeciło się, a zatym my sąd iego krółew-
skiey mości burmistrzowski radziecki Wi-
leński zachować się tymże cechom wedle
przywilejów sobie nadanych in omiii (za
wiedzą iednak zawsze urzędu magistrato-
wego) nakazuiąc, na ten raz tylko karę na
onych nie rosciągainy, lecz za pociąganie
żyda (na czas z towarami do miasta Wil-
na przybyłemi) do różnych juryzdykcyi, j
aresztowanie onego, w nadgrodę expensu,
z tey okazyi nastać mogącego, złotych pol-
skich piędziesiąt na obu cechach, to iest,
slosarskim у stolarskim, dla żyda Abraha-
ma Iosielowicza, my sąd iego królewskiey
mości burmistrzowski radziecki Wileński
zasądzamy. Termin wypłacenia sądzoney
summy na dniu dwudziestym czwartym
praesentis (ргас іа danda od żyda quieta-
tione), circa acta sądu swego, pod wina-
mi sprzeciwieńslwa, my sąd iego królew-
skiey mości burmistrzowski radziecki Wi-
leński naznaczamy. Na ostatek po rozsą-
dzeniu powyższym sposobem dekretu sądu
potocznego burmistrzowskiego, wyż de da-
ta wzinienionego, we wszystkim ony pod-
nosząc, żadnych dalszych pen, win na żad-
na, my sąd iego królewskiey mości bur-
mistrzowski radziecki Wileński nie sądzie-
my stronę, lecz pozadość uczynieniu ni-
nieyszemu dekretowi wieczne milczenie
tymże stronom nakazuiemy. Dnia dwudzie-
stego trzeciego eorundem. Po przeczytaniu
takowego dekretu, obie strony onym kon-
tentowały się.—Która to sprawa, iako się
w sądzie burmistrzowskim radzieckim Wi-
leńskim, agitowała, tak iest do xiąg tegoż
urzędu zapisana.
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Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego miesiącaLutego dziewiętnastego dnia.

Na sądach ziemskich woiewodztwa Wi-
leńskiego, kadencyi trzykrólskiey, przed na-
mi Franciszkiem Romanowiczem—prezy--
dującym, orderu s-o Stanisława kawalerem,
Władysławem Szadurskim, sędziami, Igna-
cym Zajączkowskim—pisarzem, urzędnika-
mi ziemskieini województwa Wileńskiego,
stawając osobiście w. i. p. Stefan Sokol-
пік-—komornik województwa Wileńskiego
extrakt dekretu oczewislcgo między magi-
strateni Wileńskim у kahałem Wileńskim
ferowanego, z akt metryk Litewskich auten-
tycznie wydany do akt podał, który co do
słowa w xięgi ziemskie województwa Wi-
leńskiego wpisując tak się w sobie ma:—
Stanisław August z Bożey łaski król Pol-
ski etc. Oznaymiijemy tym listem extraldeni
naszym, komu o tym wiedzieć należy, iż
w xięgach metryki w-o x-a Lil-o zadwor-
nych,' assessorskieh znajduje się dekret
oczewisty w sprawie magistratu Wileńskie-
go z żydami roku tysiąc siedmset ośmdzie--
siat trzeciego ferowany. I supplikowano-
nam iest przez panów rad, у urzędników,,
przy boku naszym rezydujących, abyśmy
ten dekret z tych że xiąg metryk w-o x-a
Lit-o zadwornych assessorskich per ex--
traktuin authentice wydać ])ozwolili. który
wypisując słowo do słowa, tak się w sobie
ma. Aclum w Warszawie,roku tysiąc siedm-
set ośindziesiąt trzeciego miesiąca Decembra
pierwszego dnia. W sprawie za niżey wy-
l̂ ażonemi aktoratami у żałol)ami do nich
należącemi, w jedno zlączonemi у skpnbi-
nowanemi przy])adley, mianowicie zapierw-
szyin aktoratem urodź. Eustachego Chra-
])owi(;kiego—instygatora w-o x-a Lit.,_ z
delacyi szlachetnego magistratu Wileńskie-
go, oraz honoratae Commimitatis mercato-
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гіае у całego miasta naszego Wilna, z star-
szymi żydami, idcjue Samuelem Leią Wigde-
rowiczem—rabinem, Mowszą Iosielowiczem,
Szmuyłą, Дегсукіет, Mowszą, у wszyst-
kiemi starszemi kahalnemi Wileńskimi, za
pozwem mandatem naszym od żałujących

•delatorów po obżałowanych przed sąd nasz
zaclworny assessorski w-o x-a Lit. wynie-
sionym у żałobą w nim wyrażoną, mieniąc
у referując sie do praw, przywilejów, or-
dynacyi,' rcskryptów, dekretów sobie słu-

.zącycli, tak w sądach naszych zadwornych
assessorskich w-o x-a Lit-o. jako у rclla-
cyinycJi zapadłych, tudzież do żałujących
przed inkwizycyą у po inkwizycyi decre-
torie uznanoy у expedyowaney wyniesio-
nych, a za oneini zaszłych dekretów rcmis-

•syinych, takoż do processów у samcy że
inkwizycyi w roku tysiąc siedmset piędzie-
•siąt piątym odbytey, oraz do całego proce-
deru prawnego, a to do przyięćia finalney
rozprawy, in principali negotio, iako już
po expedyowaney inkwizycyi podług prawa
ot ad obloąuentiam dekretów sądów na-
szych z całym kahalem у wszystkiemi ży-
dami Wileńskimi należącey, do utwierdze-
nia praw, przywilejów, ordynacyi, dekre-
tów, spraw wieczystych у dokumentów ża-
łującym służących, do minowania się ze
wszystkich micysc teraz przez obżalowanych
posiadanych, na ulice obżałowanym wyzna-
czone, do skazania pen za przestąpienie
takowych wszystkich praw, do zniesienia !
szynków, nad przepisy dozwolone będących,
v tylko we dwudziestu domach, a to na
własnych ulicach, sposobem w ordynacyi у j
dekretach opisanym, do zakazania palenia i
wódek, także zabronienia handlów, miano-
wicie, żytem, śledziami, solą, lnem, pieńka
у innym zbożem, także osobnemi towarami

•obżałowanym do handlu niepozwolonemi,
iakoto: wiciami, żelazem, blachą, ołowiem
у wszelkicmi Noremberskiemi, Tureckimi
у Ołackiemi, także tytuniami, chmielami,
hanyżami, winem, piwami przywożnemi.
у przez się robionemi, wódkami Gdań-
skiomi in aliis spetiebus zrobionenii, do

• .^kassowania к ramko w otworżystych, oraz

sklepów, nad ordynacyą у dekreta pobu-
dowanych, wymurowanych у naymem trzy-
manych, a zaś w przedaży towarów tych,
które obżałowanym у tylko na wyrażonych
mieyscach są dozwolone, sposobem w or-
dynacyi у dekretach opisanym, zachowa-
nia się, nakazania do reskrypcyi у skasso-
wania konwencyi, którą obżalowani naru-
szyli et in omni niedotrzymali, podług za-
łożoney w nioy nullitatis cautii, do appro-
baty procederu ultimac instantiae et con-
yictionis, przez żałujących na obżałowanych
otrzymanego, do uznania summy lukrów
prawnych tym że procederem ultimae con-
yictionis delatorom przysądzonych, także
do przysądzenia dalszych summ za szkody
у utraty w prowentach mieyskich j)rzez
pomnożenie się nie należnego żydom han-
dlu miastu poczynione; do zakazania nosze-
nia wszystkich towarów po ulicach, klasz-
torach, pałacach, kamienicach, dworach,
domach у przedmieściach, także z łokciem
chodzienia przez żydów utriusąuc sexus,
pod żadnym prctextem; do skassowania
tak wagi prywatney na ważenie towarów,
iakotcż zaboynicy, do przetapiania wosków
prywatnie u siebie in praejuditium przywi-
lejów mieyskich używanych у ustanowio-
nych, wespół z kabakami у tandetami nie-
nalcż}Tcie, a ze szkoda, miasta założonemi-
do obwarowania, ażeby ex fundis ulic swo,
ich do iuryzdykcyi mieyskiey należeli, ta-
koż od szlachtami swoiey obżalowani dla
rzezi bydła od miasta pozwoloney onera
do miasta supportowali, a zaległe powró-
cili do zakazania, ażeby w żadne protekeye
pańskie, senatorskie, duchowne у świec-
kie in oppressioncni mieszczan nie wda-
wali się; tudzież za przestąpieniem w czym
kolwiek, przez którego kolwick żyda. lub
żydówkę, ażeby kahal Wileński winom
podlegał, a sobie repetitionem na przestę-
pnym szukał, do obwarowania, ażeby to-
warów sobie do handlu pozwolonycli у
kommestybiliów przed chrzesćiany nie za-
kupowali, bydło у konie na przekupstwo
у handel nie kupowali, żydów swoich na
różne ela у komory, mianowicie czopowego
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л -о х-а Lit., gdzie oppressyą chrześeianom
czynić zwykli, niedopuszczali, także chrze-
scian utriusque sexus obsequia sua nie
naymowali, żydów przybyłych do miasta z
towarami od płacenia ad eommunitatem
mercatorialem nic ochraniali, oraz rzemiosł
in praejuditium uprzywilejowanych cechów
dla chrześcian podstępnie nie obchodzili;
wagi, miary у łokcie kramskie aby w dwu-
nastu sklepach swoicli zawartych do ratu-
sza uchowane brali; do nakazania aby we
wszystkim podług prawa pospolitego, ordy-
nacyów у dekretów sprawowali się у onycli
przeznaczeniom ulegali, do pokarania pe-
nami ex merito actionis na obżałowanych
ściagającemi się; do nadgrodzenia szkód,
strat, ' śądzienia expensu prawnego dwa-
kroć sto "tysięcy złotych polskich, oraz te-
go wszystkiego wskazania, co w tey żało-
bie niedoluczonym, a przez głos у kontro-
wersye dowiedzionym у wypróbowanym
zostanie, saka tey żałoby mełioratione, lub
iimcy wyniesienia, a do tey łączenia. Za
drugim aktoratem sławetnych Franciszka
Sądeckiego, Franciszka Otromhskiego—
starszych kontubernii chirurgów, medyków
Wileńskich, uczciwych Michała Burharda,
Michała Iorasa,—kontubernii iubilerów у
złotników starszycli Stefana Szablowicza,
Szymona Paszkowskiego—starszych у ca-
łego zgromadzenia safianickiego: .Macieja i
Kisielewskiego, Krzysztofa Łapińskiego —
starszych у całego zgromadzenia rzeźni- |
ków: Andrzeja liosiewicza, Stefana Pawlow-
skiego, Golfrida liana у całego zgroma-
dzenia sowieckiego: Jana Pieznera—ko-
walskiego, lóżefa Trąba—kotlarskiego, Syl-
westra Zdankiewicza—miecznickiego, lana
Piotrowicza — slosarskiego zgromadzenia
.starszych, у całego zgromadzenia tychże
kunsztów, Andrzeja Ceyzera, Gotfrida Stan-
dersa starszych у całego zgromadzenia za-
meeznickiego, Antonego Łukaszewicza, Wa-
wrzyńca Żołądkowicza—starszych у całego
zgromadzenia cechu gancarskego, Michała
Choldowskieuu, у całego zgromadzenia ce-
chu garbarskiego, oraz wszystkich cechów
miasta naszego Wilna z btarozukonnymi ży-

dami Samueiem Wigderowiczcm—rabinem,
Mowszą Iosielewiczem, Szmóyłą Hercy-
kiem, у wsz\rstkiemi starszemi kahalnemi,
tudzież ogólnie у szczególnie wszystkiemi
żydami Wileńskiemi, za dekretem sądów
naszych remissyinych w roku tysiąc siedm-
set siedmdziesiątym pia.tym, Apryla dwu-
dziestego siódmego dnia, między żałuiące-
mi dellatorami, a obżałowanemi zaszłym у ża-
łoba, w nim wyrażona., mieniąc у referu-
jąc sio do przywilejów, nadali у konfir-
macyi, reskryptów, listów upominalnych,
oraz do zaszłych in antecessum żałob, pro-
cessów, dekretów oczcwistycli, niestannych,
odkładowych у całego ogulnic procecleru
żałuiącycli aktorów z starszymi żydami Wi-
leńskimi zaszłego, a mianowicie o to: iż
co starsi żydzi kaliału Wileńskiego, w ied-
ncy zmowie z sobą będący, protekcyą róż-
nych osób świeckich у duchownych zasła-
niający się, niepoiednokrotną kontrawer-
syą, dekretom, reskryptom, przywilejom,
od antecessorów naszych żałuiącym akto-
rom nadanych, oraz listom upoinmalnym
czynili, у do .'tych czas bezprzestaimie czy-
nią: przywilej a, nadania, konfirmacye, ża-
łującym delatorom służące, zuchwale znie-
ważają, tych że żałujących aktorów do
ostatniey nędzy, mizeryi у ubóstwa przy-
wiedli, w репу у zaręki dekretami^ res-
kryptami, listami upominałiiciui udetermi-
nowanc у udecydowane złośliwie popadli,
w wielkie szkody, straty у expensa praw-
ne obżalowani starsi żydzi Wileńscy żalu-
iących aktorów wprowadzili, rozmaite w
różnym sposobie krzywdy, szkody у ucie-
miężenia (iako enarrant processa у żałoby)
czynili, у do tych czas czynić nie prze-
staią. O co tedy żałujący delatores z obża-
łowanymi żydami Wileńskimi chcąc pra-
wem czynić ante omnia, o approbatę jtrzy-
wilejów, listów, konfirmacyi, reskryptów,
dekretów, listów upominalnycli, żałuiącym
delatorom służących, oraz tych że delato-
rów przy nadanych wolnośćiach przywile-
jach у zyskanych dekretach in omni zacho-
wania, contra его о skasowanie nadań,
przywilejów et ojnnis tltuli dokumentów^
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in praejiiditium żałuiących przez żydów ad
małe narrata od predecessorów naszych
wyjednanych, o peny kontrawencyine de-
kretom, reskryptom у listom upominal-
nym podzialane, о репу у zaręki dekreta-
mi, reskryptami у listami upominalnemi
udecydowane, o zakazanie żydom wszel-
kiemi rzemiosłami, rozmaitemi kunsztami
bawić się, wszelakie towary przedawać,
oncmi kupczyć у handlować, sub paenis
w przywilejach у dekretach praescriptis et
confiscatione mertium, non obstante ulla
resistentia aut protectione, nec non sub
paenis irremissibilibus contraventionis, o
skassowanie wszelkich obżałowanych peti-
tów, o nadgrodzenie szkód, strat у wydat-
ków prawnych, у oto wszystko co czasu
prawa obszerniey dowiedziono będzie, za-
chowawszy tey żałoby meliorationem.—
Za trzecim aktoratem rekonwencyonalnym
starozakonnych Samuela Wigderowicza—
rabina, Samuela Leyzarowicza, Marka Ir-
szewicza, Wolia Aronowicza, Abrahama
.Michalewicza—starszych у wszystkich ży-
dów kahału Wileńskiego z szlachetnemi
Nikodemem Przemienieckim—wóytem, An-
tonim Lachowiczcm - burmistrzem, Janem
Konczewskim—pisarzem, oraz całym ma-
gistratem, tudzież jzbą kupiecką, wszyst-
kiemi kontuberniami, у wszystkiemi oby-
watelami miasta naszego Wilna, podob-
nież za dekretem sądów naszych remis-
syinych w roku tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątym, Apryla dwudziestego siód-
mego dnia, między żalującemi dclla-
torami у obżałowanemi zaszłym, mie-
niąc у reieruiąc się do zaszłego hac in
causa w sądach naszych zadwornych asse-
sorskich w. x. Lit. procederu, tudzież do
expedyowaney za dekretami oczewistemi te-
goż sądu naszego inkwizycyi, mianowicie
oto: iż co żałujący delatorowie od począt-
ku nastania swojego w państwie królestwa
naszego, nietylko że od przodków naszych
przed zjednoczeniem korony Polskicy z
xięstwem Litewskim, ieszcze absolutnie
panujących, różnemi czasy wielą wolnościa-
mi opatrzeni, у do obywatelstwa łaskawie

przypuszczeni zostali, ale też у po zrzecze-
niu się przez predecessorów naszych kró-
lów ichmosciów polskich na rzecz pospo-
litą wszechwładztwa, a zatym po nastąpio-
ney w narodzie wolności, równie od kró-
lów już nieabsolutnych, iako też od wol-
ney iRzeczyPospolitey.maiąc wszystkie pier-
wiastkowe od monarchów (iak sio namie-
niło) absolutnych nadania, względem nadania
po różnych miastach, miasteczkach, mianowi-
cie w mieście naszym Wilnie rozmaitych wol-
ności zamienione у zabespieczone, do tąd bez
żadney od nas у stanów Rzeczy Pospolitey
dyspozycyi, у według determinacyi przy-
wilejów, reskryptów, ordynacyi, sądów na-
szych relacyinych у assessorskieh, oczewi-
stycli dekretów, у na wzajem między te-
miż żałuiącymi delatorami, a wszystkiemi
obżałowanemi miasta naszego Wilna mie-
szczanami stanowionych ugodliwych tran-
zakcyi, albo konwencyi, we wszystkim za-
cliowuiąc się у nieczyniąc w niczym obża-
łowanym mieszczanom Wileńskim we wszy-
stkich tych że obżalowanycli mieszczan ob-
chodzeniach się przeszkody, w mieście na-
szym stołecznym Wilnie zdawna, acz z uci-
skiem stanu swoiego, często od obżałowa-
nych mieszczan doświadczonym, dotąd
mieszkają, wszakże tym wszystkim przywi-
leiom, wołnościom у nadaniom monarchów
obżałowani mieszczanie miasta naszego
Wilna sprzeciwiaiąc się absolutnie postę-
pować, nie tylko że żałuiącym delatorom
żydom kahalu Wileńskiego wszystkie tak
w utrzymywaniu handlów rozmaitemi towa-
rami, iako też we wszystkim odięli wol-
ności, ale też przez różne osoby, osobiste
tym że żahiiącym delatorom czynią krzyw-
dy, onycli w prywatne zabieraią więzienia,
odkupuiących w czasie sobie żadnym mo-
narchów zakazem niebronnych, na rynku
potrzebnych do życia rzeczy, sromotnie
przez mistrza czyli onego substituta spędzać
rozkazuią, o czym zupełnie imieniem żalu-
iących delatorów uczyniony zaświadcza ma-
nifest, na to w trzech tylko ulicach żału-
iącym delatorom na twierdzy ordynacyi
nayjasnieyszego króla iraci Władysława
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czwartego wyznaczonych, szczupłe miesz-
czących, iakoby ćiż żaluiący delatorowie w
dalszych ulicach, sobie niewolnych, nad
ustawą ordynacji, namienioney mieszkać
mieli, obżalowani mieszczanie gwałtownie у
bezdowodnie zaskarżała, nie dostrzegaiąc w
tym punkcie nakazu ordynacyi, którą ob-
żałowany magistrat spoinie z urzędem Wi-
leńskim grodzkim obowiązane aby z ńamie-
nionym urzędem possesorów do przedania
domów у kamienic nakłaniały chociaż oto
obżalowany magistrat Wileński nie starał
się, у do "skutku tego nie przyprowadził,
owszem przestępuiąc namienioney ordyna-
cyi ustawę, nie tylko że permissive mie-
szczanom między żydami mieszkać dozwa-
la, ale też różne pretexta wynayduiąc, z
tych nawet kamienic у domów, które przez
żałuiących delatorów są nabyte, gwałtownie
neguią, zadłużonym delatorom żałuiącym,
nie przekonawszy onych w sądzie należ-
nym grodzkim, przez też ordynacye у wszy-
stkie poslednicyszc dekreta, przywileia,
reskrypta monarchów determinowanym, ka-
mienice у domy zaiezdżaią, wszakże mnioy
bacznie na wszystko obżałowanemu magi-
stratowi żałuiących delatorów obwiniaią o
przestąpienie we wszystkim ustaw tak mo-
narchów, iako też Ezeczy Pospolitey, samo
nawet w żadnym punkcie tym że ustawom
niculegaiąc, wyraźnie we wszystkim sprze-
ciwiaiąc się, nadto na większy ucisk z
stanu żałuiących delatorów dla tym snad-
nieyszego przyspieszenia swym żądaniom
skutku, wszystkich kunsztów zgromadzenia
cechowe spoinie z izbą. kupiecką zniósłszy
się, obżałowany magistrat Wileński prze-
ciwko żałuiącym deJatorom zainstrumento-
wał, a tym sposobem do waśni, pieni у
dalszych żałuiących delatorów zniszczenia
dał pobudkę, iakoż wszystkie cechowe zgro-
madzenia zburzywszy się, nie dla doświad-
czonych od żałuiących delatorów krzywdy
przeszkód w swych kunsztach, ale szcze-
gólnie ulegaiąc rozkazowi у zaleceniu ob-
żałowanych magistratowych osób w niczym
niewykraczaiąeyeh żałuiących delatorów do
prawa niesłusznie pociągaiąc, a przeciwko

determinacyom wszystkich przyu-ileiów у
dekretów, też zgromadzenia cechowe szcze-
gólnie z instynktu obżałowanego magistratu
Wileńskiego, ażeby żałuiącym delatorom
czynienie wszystkich kunsztów у w onych
doskonalenie się zbronione było usilnie sta-
raią się; żałuiący delatorowie nie tylko że
żadnemu zgromadzeniu cechów w niczym
przeszkodą nie są, ale bardzo małe z do-
zwolonych sobie rzemiosł partycypuiąc użyt-
ki, ledwo tylko ztąd sposób dostarczaiący
wyżywienia mice mogą; równie ten że ob-
żałowany magistrat w niczym dostrzegaiąc
publicznego w mieście naszym Wilnie ube-
spieczenstwa, dozwala różnym osobom ża-
łuiących delatorów skrzywdzać, a przez to
żałuiący delatorowie według dozwolenia
przodków naszych królów polskich, żadną
wolnością cieszyć się nie są bespieczni,
gdyż we wszystkim tak od obżałowanego
magistratu, iako też od wszystkich gmin-
nych obywatelów, gwałt}', nachodzenie tu-
multami na domy у wiolencye częstokroć
doświadczała, tym sposobem ze wszystkich
maiątków swoich wycieńczeni zostaiąc, nie
są nawet w stanie wystarać się sposobu do
ratowania się, od ostatniego zniszczenia у
zgnity, kiedy nawet obżałowany magistrat
co rocznie na żałuiących delatorów, niby
pro ornainento publico miasta naszego Wil-
na, po złotych sześćset wybieraiąc, opatrze-
nia należnego rur wodnych, które cia.g do
domów у kamienic żałuiących delatorów
maiąc, nie czyni, przezcó żałuiący delatoro-
wie nie tylko że nie dla wygody ustawi-
czney, ale też w czasie często nadarżaią-
cych się w tym że naszym Wilnie konfla-
grat, a to z przyczyny niedostatku wody,
do uchronienia się od upadku niemałego
z tąd maią uszkodzenia, a obżałowany ma-
gistrat Wileński, będąc obowiązany z wy-
bierania takowcy sunimy w czasie całcu-
lum zdawać, nigdy w tym zadosyć nieuczy-
nił, owszem obracaiąc tę summę na włas-
ne prywatne użytki, dopomnienia się oto
żałuiących delatorów za naymnieysze wy-
kroczenie rozumią; podobnym że sposobem
wszyscy kupcy tegoż miasta naszego Wilna,
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chcąc żałuiącym delatorom wszystkich za-
bronić handlów, wzięli to iako za nayprzy-
zwoitszy pretext, że dla tego cale zgroma-
dzenie kupieckie do upadku przyszło, iż
żałuiącym delatorom zarówno z obżałowa-
nymi mieszczanami we wszystkim używać
wolności icst od monarchów dozwolono.
Które oskarżenie mieszczan, iako się na
widok okazuie, że z niesprawiedliwych po-
budek nastało, tak też tym końcem у za-
miarem od obżalowanych iest użyte, ażeby
cale żatuiącycli zgromadzenie z miasta na-
szego Wilna wyrugowane było; w nadmie-
nionych zatym krzywdach wszystkich ża-
luiący delatorowie, idąc stopniem prawa
pospolitego dozwolonym, udawszy się do
zwierzclmey sądów naszych zadwornych
Litewskich iuryzdykcyi, у w tym że sądzie
chcąc z obżalowanymi prawem czynić, an-
te omnia, obwarowania żałuiącym delato-
rom całemu zgromadzeniu żydom Wileń-
skim względem wolnego obywatelstwa w
mieście naszym Wlinie stołecznym od wszy-
stkich tumultów, gwałtów, wioleneyi у bez-
pieczenstw przez mieszczan tegoż miasta
Wilna często dopełnionych, secnritatem
zdrowia, "życia у wszelkich maiątków,
utwierdzenia wszystkich przywilejów, _ na-
dań, dekretów, reskryptów, ordynacyi et
omnis tituli in partera żaluiącycli delatorów
służących tranzaktów, mianowicie zapisu
ugodliwego w roku tysiąc siedmset czter-
dziestym drugim, Marca dwudziestego dzie-
wiątego dnia datowanego, na wzaiem ża- i
łuiącemi delatorami, a wszystkicmi miesz- i
czanami Wilenskicmi stanowionego, na j
twierdzy których nakazania, ażeby miesz- |
czanie Wileńscy w niczym przeszkody nie
czynili, у onym w żadnym punkcie w han-
dlach nieuszkadzali, uznania, calculum z
summy co rocznie przez obżalowany ma-
gistrat od żaluiących delatorów wybiora-
ncy, iako nic na publiczna, ozdobę miasta,
ale na prywatne użytki dotąd obracaiącey
się, nakazania, ażeby magistrat według
obowiązku wszystkich przywileiów у wlas-
ney konwencyi publicznego w mieście
Wilnie dostrzegał bezpieczeństwa, oraz na-

kazania, iżby magistrat rur wodnych nale-
żyte opatrzenie czynił у wody dostarczał, a
zaś które dotąd z tev przyczyny żalmacy
delatorowie ponieśli szkody, wszystkich
nadgrodzenia, a na te cxpensa prawnego
sto tysięcy złotych etiam ргае іо iuramento
przysądzenia, nadgrodzenia szkód, strat, oraz
tego wszystkiego co' czasu prawa deduee-
tur sałra żałoby melioratione—iako te ża-
łoby z pozwu mandatu autentycznego у de-
kretu sądów naszych romissyinego w roku
tysiąc siedmset sieumdziesjąt piątym, Apri-
ła dwudziestego siódmego dnia między ża-
łuiącymi delatorami a obżalowanymi zapad-
łego/ do kaneellaryi naszey dekretowcy za-
dworney assesorskiey w-o x-a Lit-o odda-
nych de tenore suo w ten nasz dekret są
ingrossowane. tak za onemi prenominatae
partes ad іп ісет przed sądem naszym za-
dwornym assesorskim w-o x-a Lit-o insti-
tucrant actionem. W którey sprawie dnia
dziesiątego Novembra, roku wyż na dacie
wyrażonego, My król, za potrzebowaniem
od aktorów, beneficium iuris godziny, któ-
rą tymże aktorom wedle prawa użyczyw-
szy, do dalszego terminem prawnym tey
sprawy przywołania odłożyliśmy. Tegoż ro-
ku dnia dwudziestego drugiego Nowembra
post expirationem horae у po kontrower-
syacli od starszych żydów kahału Wileń-
skiego o użyczenie beneficium iuris go-
dziny, in contra od magistratu miasta na-
szego Wilna o uchilenie oney nawzaiem
wnoszonych, ponieważ dwoma dekretami
oczewistemi sądów naszych, iednym roku
tysiąc siedmset pięćdziesiąt szóstego, Febru-
aryi czwartego dnia, drugim tysiąc siedm-
set siedmdziesiąi piątego, Apryla dwudzie-
stego siódmego dnia, bez żadnych dylacyi,
godzin, obmów у munimentów determino-
wana iest in principali rozprawa, zaczyni
My król, inhaerendo wzwyż wzmienionym
dekretom, uchiliwszy żądaną godzinę, pro-
ceder między stronami nakazaliśmy. In pro-
cedendo, tegoż dnia, My król, aklorat szla-
chetnego Franciszka Sądeckiego у całego
gminu у pospólstwa miasta naszego Wilna,
iako też różnych cechów z karty sclney
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iedynastey, z regestrów magdeburskich, do
wpisu у aktoratu szlachetnego magistratu
Wileńskiego na karcie siedmnastey w tych
że regestrach magdeburskich będącego,
z którego ninieysza przypadła sprawa, przy-
łączywszy iterum proceder między strona-
mi nakazaliśmy. In procedendo, tegoż roku
dnia pierwszego Decembra, My król akto-
rat starszych żydów kanału Wileńskiego z
karty setney szesnastej7 z regestrów mag-
deburskich do wpisu у aktoratu szlachet-
nego magistratu у całego miasta naszego
Wilna na karcie siedmnastey, w tych że
regestrach magdeburskich będącego, z któ-
rego ninieysza przypadła sprawa, przyłą-
czywszy iterum iterumąue proceder naka-
zaliśmy. In procedendo eodem anno mensę
et die, My król, przez panów rad у urzęd-
ników w sądach naszych zadwornych as-
sesorskich w-o x-a Lit-o zasiadających, po-
wyżey wyrażone aktoraty wespół z żałoba-
mi do nich należącemi w iedno złączyw-
sz}r у skombinowawszy w samey sprawie,
})O oezewistych у dostatecznych między
stronami aktoraty swoie maiącemi, to iest:
od szlachetnego magistratu izby kupieckiey
у -wszystkich cechów, oraz całego pospól-
stwa miasta naszego Wilna, in praesentia
szlachetnego Xawerego Stefaniego—radcy
Wileńskiego, szlachetnych Fraubena у Fran-
ciszka Sandeckiego, delegowanych od te-
goż miasta plenipotentów, przez urodź. Ió-
zefa Fergisa—rotm. powiatu Upitskiego у
Antoniego Modzelcwskiego — komornika
Smoleńsk, od starszych żydów у całego
kahału Wileńskiego, w obecności starszych
kahalnych. przez urodź. Iózefa Szyszłę, stol-
nika xięstwa Infłantskiego у Iózefa Miło-
sza—krayczego Kowieńskiego, zaczowszy
od dnia dwudziestego drugiego miesiąca
Nowembra roku bieżącego, uscjiie ad datain
supcrius expressam przez produkt а у re-
pliki nawzaiem in principali wnoszonych
kontrowersyach, у po przeczytanej w za-
wartym .sądu naszego kole inkwizycyi у
wizyi, za dekretami sądów naszych, ied-
nym w roku tysiąc siedmset piędziesiąt
trzecim, Octobra ósmego dnia, drugim ro-

ku tysiąc siedmset piędziesiąt.: czwartego
Nowembra szesnastego dnia ierowanemi,
przez w. w. Dominika Suchodolskiego—
regenta w-o x-a Lit-o, pisarza grodzkiego
powiatu Wołkowyskiego у Ignacego Łopa-
cińskiego—sędziego grodzkiego Bracław-
skiego, w roku tysiąc siedmset piędziesiąt
piątym Apryla dwódziestego piątego dnia,
hac in causa expedyowanych, w zacho-
dzących między temiż stronami kwestyach
у sporach, a pod kognicyą sądu naszego
podanych, następne czyniemy wyroki: A
nayprzód co do przeznaczenia siedliska dla
żydów w mieście naszym Wilnie, lubo od
szlachetnego magistratu у wszystkich chrze-
śćian obywatelów tegoż miasta naszego
Wilna, produkuiąc ordynaeyą, czyli medya
adinventa przez kommissarzów slawney
pamięci przodka naszego Władysława czwar-
tego wyznaczonych ułożone, a przez tegoż
nayjaśnieyszego Władysława czwartego res-
kryptem, w roku tysiąc sześćset trzydzie-
stym trzecim, miesiąca Lipca dwódziestego
szóstego dnia w Wilnie datowanym, in toto
approbowane, у w tenże reskrypt ingros-
sowane, wydzielające na osadę dla żydów
trzy ulice, iedną od świętego Mikołaja aż
do Niemieckiey ulicy z obu stron, drugą
Żydowska zowiącą się, trzecią Iadkową у
na tych że ulicach domów у kamienic
wiecznością nabywania dozwalające, tu-
dzież dwu dekreta oczewiste, ieden sądów
kommissarskich roku tysiąc sześćset trzy-
dziestego szóstego, Junij\l\vódzicstego dnia
ferowany у w tym że roku Scptembra trze-
ciego dnia podobnież przez nayiasnieyszego
Władysława czwartego utwierdzony, drugi
sądów naszych relacyinych roku tysiąc
sześćset czterdziestego czwartego Decem-
bra szesnastego dnia zapadły, a nakazanie,
iżby żydzi w mieście naszym Wilnie nie
więcey iak tylko w trzech ulicach, powyż-
szemi dekretami у ordynacyą wyznaczo-
nych, mieszkania swe rozciągali, а г in-
nych ulic iżby rugowanemi byli, у sądu
naszego dopraszano się, iednak ponieważ
zwyż produkowanych munimentów tak or-
dynacyi roku tysiąc sześćset trzydziestego
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trzeciego Lipca dwódziestego szóstego dnia
reskryplem przez nayiasniejszego anteces-
sora naszego Władysława czwartego utwier-
dzoney, mieszczanie się żydom w mieście
naszym Wilnie na trzech ulicach, iedney
od s-o Mikołaia aż do .Niemieckiej ulicy
z obu stron, drugiey Żydowska, trzeciej
Jadkowa zwanych, nakazuiącey, у na onycli
skupowanie lub zamianę lub też innym
sposobem na wieczność nabywania domów
у kamienic tym że żydom determinuiącey,
a nim takowe domy у kamienice zostaną
nabyte, wolność mieszkania w tych wszyst-
kich mieyscach, na których podówczas ciż
żydzi lokowali się, zachpwuiącey, iako też
z dekretu kommissarskiego w dacie roku
tysiąc sześćset trzydziestego szóstego Junij
dwódziestego dnia ferowanego, prócz wyż
wzmienionyeh ulic, na mieszkanie żydom
determinowanych, pięć tyłów kamienic z
Niemieckiey ulicy onym przyległych, у ca-
łą kamienicą Brzostowskich do skupienia
tym że żydom przeznaczaiącego, przytym z
dekretu relacyinego sub aclu roku tysiąc
sześćset czterdziestego czwartego Decembra
szesnastego dnia, do powyższych ordynacji od-
wołuiącego się, у ażeby żydzi nie więcey
kamienic у domów mieysc w Wilnie, iak |
tyło ile podówczas we trzech ulicach im
wydzielonych znaydowało się, nieskupio-
nych utrzymywali,"oraz iżby urząd zamko-
wy Wileński z magistratem miejskim też
wszystkie domy zweryfikował zaiecaiącego,"
a do skupienia przez żydów kamienic у
domów w ulicach _ im wyznaczonych, ter-
min do lat dwudziestu pięciu zamierżaią-
cego, w takowym przeciągu czasu iżby
urząd zamkowy spoinie z magistratem Wi-
leńskim, possessorów kamienic у domów
nieskupionych, ргае іа taxa do sporządze-
nia skłaniał nakazującego, zupełnie sąd
nasz został obiaśnionym, iż takowe wszel-
kie ustawy у л угокі dekretów względem
umieszczenia żydów na pomienionycli trzech
ulicach, im wydzielonych, у z powodu licz-
nego rozmnożenia się żydówslwa, у z
przyczyny niechętney przez dziedziców
mieszkań na owych ulicach mianych prze-

dażj nigdy w ostateczną ехекисуа nie we-
szli у wejść nie mogłj, o czjm у pod ro-
kiem tysiąc sześćset czterdziestym piątym
Marca dziesiątego dnia, za dekretem są-
dów naszych relacyinych przez urząd ma-
gistratowy Wileński czyniona rewizja opo-
wiadaiąca, iż tyle w tych trzech zaznaczo-
nych ulicach domów wszystkich trzydzieści
dwa znaydowało się, z tych iedynastu nie
było skupionych, w domu zaś iednym z
nabytych mieściło się po kilkanastu żydów
gospodarżów. a naywiększa liczba była za-
siedlonych żydów na Zamkowey, Biskupiey
ulicach, nadto siedmnaście domów w nie-
dozwolonych ulicach posiadali, у pod ro-
kiem tysiąc siedmset piędziesiąt piątym
Apryla dwódziestego piątego dnia za de-
kretem sądów naszych assessorskich przez
w. w. urzędników expedyowana inkwizycya
у wizya, że kamienice у domy na pomie-
nionych trzech ulicach dla żydów przez
ordynacje у dekreta osadzie zadetermino-
wanych wszystkie prawie w zadzierżeniu
przez różnych possesorów tak duchownego,
iako у świeckiego stanu, znaydzione zosta-
ły, a zaledwo kilka do dziedzictwa żydów
przynależały poświadczają, z których to ta-
kowych zaświadczeń ponieważ jasny iest
wywód, że ani tak licznie rozmnożonych у
zasadzonych w mieście naszym Wilnie ży-
dów w łych trzech ciasnych wyż wzmie-
nionych ulicach, umieścić, ani też zniewo-
lić dziedziców do koniecznego wyprzedania
się z mieszkań w owych ulicach mianych
bez złamania prawa kardynalnego, swoią
własnością., iako chcąc każdemu obywate-
lowi rządzić dozwaląjąccgo, niemożna, a po-
nieważ j przywilejem nayiaśiiicyszego przod-
ka naszego Zygmunta Trzeciego, w roku

.tysiąc pięćset dziewiędziesiąt trzecim mie-
siąca Czerwca pierwszego dnia koniero-
wonym, wolność żydom sadzenia się w ka-
mienicach у domach szlacheckich w mieś-
cie naszym Wilnie będących, у onycli u
szlachty nabywania nadaną* у przywilejem
nayiasnieyszego Władysława Czwartego w
roku tysiąc sześćset trzydziestym trzecim
Februaryi dziewiętnastego dnia też wol-
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ność dla żydów potwierdzającym, nadto
ieszcze trzy ulice w mieście Wilnie na
osadę tym że żydom przeznaczono, у po-
nieważ żądaiąc stany zgromadzone przez kon-
sty tucyą tysiąc sześćset trzydziestego trzeciego
roku sub titulo libertas comertiorum w-o
x-a Litt-o, ażeby wszelkie handle w kra-
mach у domach w mieście naszym "Wilnie
żydom prowadzić dozwolono, nie'wzbro-
niły im wszędzie wolnego mieszkania, nad-
to ponieważ у z samey konwencyi między
obywatelami ehrześcianami miasta naszego

* Wilna, a starszemi żydami w roku tysiąc
siedmset czterdziestym drugim Marca dwu-
dziestego dziewiątego dnia zawartey, у te-
goż roku Jiilij trzydziestego dnia w try-
bunale głównym w-o x-a Litt-o przyznaney,
żydów przy tych samych osadach, iakie
pod owym czasem mieli, zachowującą, nie-
podobność w trzech ciasnych ulicach do-
piero zamknięciu dowodzi się. Zaczyni my
król z wyżwzmicnionych uwag у przyczyn,
biorąc miarę przywilejów nayiasnieyszych
przodków naszych sławney pamięci Zyg-
munta Trzeciego, roku tysiąc pięćset dzie-
więdziesiąt trzeciego, Czerwca pierwszego
dnia у Władysława Czwartego, roku tysiąc
sześćset trzydziestego trzeciego Februaryi
dziewiętnastego dnia, tudzież konwencyi
pod rokiem tysiąc siedmset czterdziestym
drugim, Marca dwudziestego dziewiątego
dnia zawartey, oraz stosując się do samcy
sprawiedliwości, wszystkim żydom w ca-
łym mieście naszym Wilnie na przedmie-
ściach onego, wyłączając tylko dwie ulice
publiczne iedną od Ostrey Bramy aż do
katedry, drugą od Trockiey bramy aż do
Świętego Jana rozciągające się, osadzać się,
domy у kamienice od różnych osób naby-
wać, lub za kontraktami doczesnie dzier-
żeć у w onych bez żadney od miasta prze-
szkody mieszkać dozwalamy, a w naby-
tych wiecznością domach у placach pustych,
ażeby się żydzi murowali, też mury dachów-
ką pokrywali, z drzewa zaś napotym nic
stawić nie ważyli się, przykazujemy. Gdzie
by zaś na wyłączonych powyżey dwóch pu-
blicznych ulicach puste place, lub stare

mury w rozwalinach być się okazały, a w
takowych mieyscach żydzi nowe erekcje
murów dla siebie wystawiać, ' lub nowo
przybyli osadzać się żądali, tedy w tako-
wym razie ażeby zezwolenia magistratu Wi-
leńskiego zasięgali, a magistrat za rozpo-
znaniem iż takowy mieszkaniec ozdobę
miastu у użytek przynosić może, ażeby wy-
dania konsensu na piśmie od siebie one-
mu niezaprzeczał, у takowy konsens w ak-
ta swoie wprowadził, dccernimus; bez otrzy-
manego zaś konsensu od magistratu, aże-
by odtąd żydzi na pomienionych dwóch
wyłączonych publicznych ulicach osadzać
się, ani żadnych kamienic domów kupo-
wać, ani też naymować pod żadnym pre-
textem nie ważyli się, sub paenis zakazu-
jemy. A. zaś do daty ninieyszcy ieżeli by
się znaydowały na tych dwóch publicznych
ulicach kamienice, przez żydów wieczno-
ścią legalnie nabyte у zapossydowane, ich
własności zachowujemy.—Co do handlów
rzemiosł у innych wolności, lub podobnież
od szlachetnego magistratu у wszystkich
ehrześcian obywatelu w miasta naszego Wil-
na, stawaiąc z temiż samemi munimenta-
mi idque ordynacyą w roku tysiąc sześć-
set trzydziestego trzeciego Lipca dwudzie-
stego szóstego dnia, przez imyjaśnieyszego
antecessora naszego reskryptem konfirmo-
waną, oraz z dekretami kominissarskiemi
у relacyjnym, tudzież konwencyą między
miastem a żydami na wzaićni zawarta, su--
perius de data et actu' wzmiemonemi, o
rozdystyngwowanie, jakich starozakonni ży-
dzi handlów у rzemiosł używać powinni, a
iakich nie, u sądu naszego żądano,—ied-
nak ponieważ konstytucya tysiąc sześćset
trzydziestego trzeciego roku, pod (ytuleni
Libertas conimertiorum W-o x-aLit-o zaświad-
cza, że dla tego stany w-o x-a Lit-o żąda-
ły wszelkich handlów w kramach у w do-
mach w mieście naszym Wilnie żydom do-
zwolenia, ażeby snadnieyszy mieli przy-
stęp, gdyż praelia reruin in inunonsuni auc-
tą wielką w Rzeczy Pospolilcy przyniosły,
у że takowy punkt Libertas commertio-
rum nayiaśnieyszy predecessor nasz Wla-
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dysław czwarty, podówczas panuiący, za
przybyciem do Wilna, dekretem swoim us-
pokoić przyobiecał, po którey konstytucyi
ponieważ nastała ordynacya. czyli media
adinyenta przez komissarzów ad hunc
actnm zesłanych ułożone, przez tegoż nay-
iaśnieyszego Władysława czwartego rcskryp-
iem utwerdzono, przepisuiące dla żydów
obręb wolności w utrzymywaniu handlów,
rzemiosł у szynków, у oraz iżby ciż żydzi
kramów otwartych po wysciu lat dziesię-
ciu nie mieli zastrzegaiące, tudzież pózniey-
sze dckreta, równie kommissarskie, roku
(ysiąc sześćset trzydziestego szóstego Iunij
dwudziestego dnia detcrminuiący opłatę
sześćset złotych każdorocznie przez żydów
dla miasta, za uwiększone onym nic co
wolności, iako też relacyiny roku tysiąc
sześćset czterdziestego czwartego Decemb-
ra szesnastego dnia, po wyisciu lat dzie-
sięciu ordynacya, zaznaczonych otwieranie
kramów ieszcze do pięciu lat proroguiący,
do powyższey ordynacyi odwoluiące się
dystynkcyą tych że handlów у rzemiosł,
oraz zamiar szynków dla tych że żydów
poczyniły, z powództwa których dystynkcyi
ponieważ skutek nie tylko przez same wyż
л гтіепіопе munimenta, ale też nie przer-
wanie przez wszystkie przywileia od nay-
iaśnieyszyeh - antecessorów naszych lana
Kazimierza, .Michała, Jana trzeciego, Au-
gusta drugiego у Augusta trzeciego, idąue
•ieden sub data roku tysiąc sześćset czter-
dziestego dziewiątego, Februaryi dziewią-
tego dnia, drugi roku tysiąc sześćset sze-
sdziesiąt dziewiątego Decembra czwartego
•dnia, trzeci roku tysiąc sześćset siedmdzie-
.siat szóstego Februarii dwódziestego ós-
mego dnia" ('zwarty roku tysiąc siedmset
trzynastego Marca czwartego dnia, piąty
•roku (ysiąc siedmset trzydziestego ósmego
Maja dwudziestego ósmego dnia, w ostat-
.ku od nas króla w roku tysiąc siedmset
siedmdziesiąt szóstym Decembra siedmna-
stego dnia żydom Wileńskim wydane, ad
praesens u sądu naszego produkowane, za-
wsze był od czasu do czasu zawieszany, a
tym samym wyraźnie się próbnie, że usta-

wy przez wyż pomienione ordynacya у de-
kreta, .do okoliczności tylko owego czasu
stosowane były. a przeto dotąd ехекисуі
nie Arzięły. l)emum ponieważ sama kon-
wencya roku tysiąc siedmset czterdziestego
drugiego, Marca dwódziestego dziewiątego
dnia między tymiż stronami zawarta, po-
dobneż dystynkcye w części czyniąc nic
wiekuistego nie zadeterminowała, a zatym
gdy takowe Avszystkie rozrządzenia nie sta-
łego у trwać na zawsze maiącego nie po-
stanowiwszy, dawały przyczyny nieskończo-
nych sporów у niszczących miasta proce-
derów, a starozakonnym żydom przez przy-
wileje у konstytucye do mieszkania w mie-
ście Wilnie przyiętym stały się przeszkodą,
równie do gruntownych у ozdobę w mie-
ście czyniących ośiadłośći, iako też do po-
wszcclmey у użytki miastu przynosić mo-
gącey industryi, zaczyni my król zamyka-
iąc wszelkie powództwa do procederu, a
stosuiąc się równie do przywilejów nayia-
śnieyszych predecessorów naszych, iednego
Zygmunta trzeciego, roku tysiąc pięćset
dziewiędziesiąt trzeciego Czerwca pierwsze-
go dnia, handle у kupie rozmaite w mie-
ście naszym Wilnie slarozakonnyni żydom do-
zwalaiącego,—drugiego Władysława czwar-
tego, roku tysiąc, sześćset trzydziestego trze-
ciego Febrnaryi dziewiętnastego dnia, rów-
nież Avolnośći w handlach iako innym mie-
szczanom Wileńskim nadaiącego, iako też
do konstytucyi roku tysiąc sześćset trzy-
dziestego trzeciego, wszelkie handle w do-
mach у kramach w mieście Wilnie bez
żadncy ехссрсуі у dystynkcyi dozwolenia
dla żydów żądaiącey, oraz do konstylucyów
annorum tysiąc sześćset óśmdziesiąt piąte-
go у tysiąc sześćset dziewiędziesiątego, pod
tytułem poglówiie żydowskie, sepuritatem
osób et commertiorum zabespioczaiących,—
wszystkim starozakonnym żydom w mie-
ście naszym stołecznym Wilnie mieszkają-
cym, prowadzenia publicznie wszelkich у
wszystkich w ogólności handlów, używania
rozmaitych kunsztów у rękodzieł, utrzymy-
wania szynków у propinacyi, bez źadney
od obywatelów chrześcian dystynkcyi у w
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naymnieyszym punkcie ехсерсуі, w całym
mieście naszym Wilnie у przedmieściach
onego, prócz wyłączonych powyższym wy-
rokiem naszym dwóch publicznych ulic,
iedney od Ostrey Bramy aż do' Katedry,
drugiey od Trockiey Bramy aż do kościo-
ła st-o Jana rozćiągaiących się dozwalamy,
AV tych iednak kamienicach które wiecz-
nością przez starozakonnych żydów na wyż
wzmienych dwóch ulicach publicznych do
daty ninieyszego dekretu naszego, okażą
się bydź nabyte, a wyrokiem powyższym
sądów naszych przy własności ich zasta-
wione, tym że żydom dziedzicom szynki
utrzymywać permittimus, oraz ażeby szla-
chetny magistrat Wileński у wszyscy chrze-
ścianie, obywatele miasta naszego Wilna,
wszelkich produktów wszystkim starszym
żydom w mieście у na przedmieśćiacli
mieszkaiącym, tak na rynku, iako też у na
ulicach publicznych kupować у przedawać
nie bronił, praecavemus; nadto co do rze-
miosł ażeby przez rzemieślników różnego
rodzaiu, dotąd znayduiących się, inni od-
tąd przybyli у wchodzący w maystrowstwo,
rzemiosła iakiego nie wprzód one sprawo-
wać mogli, aż pierwiey przed examinato-
rami z magistratu wyznaczonemi, bądźż}r-
dami, bądź chrześcianami, okażą zdatność у
umieiętność swoią, у za okazaniem świa-
dectwo od magistratu na piśmie otrzymaią,
praesenti decreto nostro postanawiamy, a
udziałem takowey dla żydów wolności, iż-
by równa, z onych iako у z innych oby-
watelów miasta naszego Wilna w publicz-
nych swoich у ozdobę miastu przynoszą-
cych potrzebach, znaydowało użyteczność,
przeto "wszystkim starozakonnym żydom w
mieście naszym Wilnie у na przedmieściach
onego, tak dziedziczne osiadlośći swe ma-
iącym, iako też za kontraktami różnemi
domy у kamienice od jakiegokolwiek bądź
stanu possyduiącym у na potym osiadać у
mieszkać mogącym, ażeby odtąd według
przywileiów, miastu Wilnowi służących, do
równego znoszenia wszelkich pod iakim
kolwiek tytułem ciężarów mieyskich w cza-
sach spokoynych у krytycznych wyniknąć

mogących, oraz do poprawy murów pu-
blicznych у bruków, uporządzienia wszel-
kich narzędziów od ognia, stawienia w
mieście światła, utrzymowania garnizonu
mieyskiego, reparowania bram, ratusza у
tego wszystkiego, cokolwiek ozdobę miastu
użytek przynosić może, wspólnie ze wszy-
stkiemi mieszczanami należeli у od onych
się nigdy nie wyłamywali, nakazujemy.
Żeby zaś przez niesłuszne narzucenia ta-
kowych składek, tak od szlachetnego ma-
gistratu Wileńskiego, iako też od kupców,
oraz cechów miasta naszego Wilna, dla tych
że żydów nie działo się pokrzywdzenie,
przeto aby szlachetny magistrat Wileński
nie wprzód determinował też składanki, aż
przez publiczną sessyą okaże konieczną
onych potrzebę, która skoro na tey że ses-
syi za prawdziwą uznana zostanie, w ów-
czas ażeby ten że szlachetny magistrat o ta-
kowych potrzebnych składankach obwie-
szczaiąc chrześćian, obwieścił zarazem у
żydów, a ci ażeby z pomiędzy siebie oso-
by delegowane zesłali na ratusz, gdzie za-
stawieniem się tak od kupców у od róż-
nych cechów, iako też od żydów wybra-
nych osób? ażeby tenże magistrat w pro-
porćią maiątku, handlu, rzemiosł, szynków
у innych wolności utrzymywanych, tak na
obywatela chrześcianina, iako też у na ży-
da gospodarza równą składankę rozdyspar-
tymentował, у w ów cały dyspartyment na
wszystkich gospodarzów chrześćian у ży-
dów uczyniony, do akt swoich podał, у w
każdym składanek czasie zawsze podawał;
kahał zaś takowa, składankę przez sessyą
udeterminowaną, a przez szlachetny magi-
strat rozdyspartymentowaną, iżby zupełnie
od żydów wybrał, у do kassy publiczney
mieyskiey, ргае іа od tegoż szlachetnego
magistratu (juietatione, niezawodnie impor-
tował, a szlachetny magistrat ażeby ież w}--
brane składanki non in commoduin suimi,
lecz na potrzeby publiczne całego miasta
obracał, sub paenis waruiemy. A ieśli by
na dopłatę, przez innych obywatelów chrze-
śćian dopełniającą się, większą na którc-
goż żydów mieszkańca ten że szlachetny
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magistrat narzucał składankę,. л takowym
razie wolność tym że żydom udania się do
sądu naszego zadwornego assesorskiego у
w tym że sądzie etiam uzyskania, nay-
prędszey z szlachetnym magistratem roz-
prawy przeznaczamy, a za dowiedzeniem u
sądu w takowym punkcie przez żydów skar-
gi, że szlachetny magistrat Wileński nie
tylko zwróceniem nadto wybrańcy składki,
lecz ieszcze przykładney karze z wyroków
tegoż sądu wyznaczyć się maiącey, ulcdz
ma, ostrzegamy. Gdyby zaś wszyscy oby-
watele miasta naszego Wilna, tak chrze-
śćianie, iako у żydzi, import uiący na po-
trzeby tegoż miasta składanki, równie o
perccpcie, iako у expcnsie tych ze wy-
łożonych składanek, per consequens у
wszystkich dochodów mieyskich gruntowne
mieli zawiadomienie, a przeto słodzili wszyst-
kie nie napróżno dźwigane ciężary, więc
ażeby szlachetny magistrat Wileński każdo-
rocznie ze wszelkiey perccpty do kassy
mieyskiey wchodzącey, у expensy z tey że
kassy w*yłożoney, publicznie na ratuszu
przed mieszczanami kalkulował się, z ta-
kowego okulkulowania brał od miasta kwie-
tacyaj (lelerminiiiemy." A że ninieyszym
wyrokiem naszym żydzi pociągnieni zostali
do dźwigania zarówno wszelkich ciężarów
mieyskich, więc znosząc odtąd obowiązek
opłaty do miasta sześciu set złotych pol-
skich dekretem у konwencyą anterius prze-
pisany, od onego tych że" żydów Wileń-
skich na zawsze uwalniamy, "y oraz ażeby
ciż żydzi, tak w różnych kunsztach у rze-
miosłach bawiący się, do cechów miey-
skich, iako też kupcy у rzemieślnicy ex
re handlów у robot do żadnych podatków
bydłem. • mięsom, pieniędzmi et sub quo-
rum<[iie titulo wybierać się mogących, prócz
powszechnych składanek, wyżey determi-
nowanych/ przez szlachetny magistrat у
wszystkich obywatelów chrześćian pociąga-
nymi niebyli, waruieniy, z tym iednak za-
strzeżeniem, ażeby w mieście naszym Wil-
nie kupuiąey у przedaiący wszelkiego ro-
dzaiu zboża] miary ratuszowey publiczney
nie zaś whisney prywaincy używali, tu-

dzież z niey sprawiedliwie utrzymywali;
przytym ażeby browarów do palenia wó-
dek, robienia miodów у piwa w samym
mieście Wilnie, równie mieszczanie, iako у
żydzi odtąd nie mieli, pod winami nie-
uchronnemi nakazuiemy. Co wszystko ani-
madwersyi у baczności szlachetnego magi-
stratu Wileńskiego podaiemy, a iako tako-
we urządzenie, udzielające wolność ży-
dom, bez zamiaru у dystynkcji, do wszel-
kich handlów у kunsztów ma istotny cel,
iżby ciż żydzi stali się publico у miastu
użytecznemi, więc gdyby między gminem
żydów próżniactwem bawiących się nie-
było, postanowiamy, ażeby kabał Wileński
onych, ieśli by się znaydowali, do wszel-
kich prac, rzemiosł, rękodzieł у zarobków
niewolił, a od tycli ieśli by się wyłamywali,
podówczas ażeby ten że kahał za doda-
niem sobie od szlachetnego magistratu po-
mocy, takowych próżniaków у "do żadnych
kunsztów у pracy niebiorąeych sio, z mia-
sta Wilna, z przedmieściów onego. nie-
omieszkanie rugował, sub paenis nakazu-
iemy. Co się zaś tyczę czyszczenia ulic у
ochędóstwa w domach żydowskich, po-
nieważ у ten punkt ku powszechney po-
trzebie miasta zmierżą, więc ażeby wszyscy
żydzi, tak ulice na których maią swoie
siedliska czyścili, iako też same mieszka-
nia w oehędostwie utrzymywali, pod uka-
raniem przez szlachetny magistrat każdego
mieszkańca, przed którego by kamienicą
czyli domem ulica lub też same mieszka-
nie onego oczyszczone nie było, wina. pie-
niężna, złotych polskich dwóch ad usum
publicum tyle, ile razy to dostrzeżonym
będzie przykazuiemy, a dla dostateczniey-
szego powyższych wyroków naszych w roz-
dyspartymentowaniif składanek wyexekwo-
wania, rewizyą wszystkich kamienic у do-
mów przez żydów w mieście naszym Wil-
nie у na przedmieściach onego." równie
za prawami wieczystemi, iako у za różne-
mi kontraktami doczesnie possydowanych,
z dokladcm samych żydów gospodarzów
z inwentowaniem potrzebną bydź uznaiemy.
Którą to rewizyą ażeby szlachetny magi-
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strat Wileński przez delegowane osoby od
siebie za niedziel dwadzieścia od daty te-
raznieyszego dekretu omnino sporządził, у
oną w aktach mieyskich zaoblatował, oraz
równie w czas następny ażeby takowa re-
wizya każdorocznie przez magistrat czynio-
na у do akt wciągana była decernimus.
A ponieważ przez ninieysze determino-
wanie nasze wszyscy żydzi, równie z chrze-
ścianami, co do potrzeb publicznych miasta
naszego Wilna z possesyów swoich, tak j
dziedzicznych, iako też za wszelkiemi pra-
wami у kontraktami dzierżanych, znosić
maią ciężary у powinności; zaczym my
król in casu sprzeciwienia się w którym
kolwiek punkcie teraznieyszemu dekretowi
naszemu, tak przez starozakoimych żydów,
w mieście naszym Wilnie у na przedmie-
ściach onego mieszkaiących, iako też przez
szlachetny magistrat у wszystkich obywa-
telów tegoż miasta naszego Wilna proiu-
dicatione o kontrawencyą vigore praw na-
rodowych sąd nasz zadworny assessorski
wielkiego xięstwa Litewskiego naznaczamy.
W ostatku żadnych pen, win, expens praw-
nych na żadną nie uznawaiąe stronę, lecz
post satisfactionem in" omni temuż dekre-
towi naszemu żałoby, processu у cały ge-
neraliter proceder hac in causa zaszły kas-
sujemy, umarzamy, у z akt eliminować
dozwalamy, na sprzeciwiaiących się zaś
temuż dekretowi naszemu zarękę, waż-
ność rzeczy wynoszącą, penamąue perso-
nalis iniamiae zakładamy, ad haec inkwi-
zycyą, za dekretami sądów naszych w roku
tysiąc siedmset piędziesiąt piątym mie-
siąca Apryla dwódziestego piątego dnia w
ninieyszey sprawie, przez w. w. urzędników
expedyowaną, iako post Hnalem in omnibus
punetis między proceduiącemi stronami
praesenti dekreto nostro disjudicationem,
spaliwszy testymonium kancellaryi naszey
dekretowey względem tey że inkwizycyi
wydane, kassuicmy. My tedy król do po-
mienioney supliki iako słuszney łaskawie
się skłoniwszy, zwysz wyrażony dekret z
xiąg przyrzeczonych metryki w-o x-a Liit-o
per cxtraktum autentice stronie potrzebu-

iącey wydać, у dla większey wagi pieczęć
wielkiego xięstwa Litewskiego przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w kancellaryi naszey
metryk wielkiego xięstwa Litewskiego, dnia
dwónastego miesiąca Października, roku pań-
skiego tysiąc siedmset dziewiędziesiąt trze-
ciego, panowania naszego trzydziestego roku.
U tego oczewistego dekretu podpisy przy
wycisnioney na kustodyi pieczęci, a po-
niżey adnotacya temi wyrażaią się sło-
wy: Kazimierz Konst. hrabia Plater kanc-
lierz w-o _x-a Litt-o L. S. Za sprawą iw.
ip. Kazimierza Konstantego z Brodów у
dawnych państwa Rzymskiego Unnenskich
hrabiów Platera, podkanclerzego w-o x-a
Litt-o, Jnflanskiego, Dawgeliskiego, Л оі-
pienskiego starosty, Grrzegorz Kaczanowsld
—metrykant w-o x-a Litt-o. Extrakt de-
kretu oczewisto między magistratem Wi-
leńskim, a żydami ferowanego tysiąc siedm-
set dziewiędziesiąt trzeciego roku—który to
dekret za podaniem do akt. iest w xięgi
ziemskie woiewodstwa Wileńskiego przy-
ięty у wpisany.

ІІзъ книги Внлеискаго земскаго суда Jw 423G, 1705 г.
л. (.)73—08G.

№ 244—1705 г. Январи

Прошеніе Литовскихъ евреевъ къ князю Реп-
нину о тешъ, чтобы ихъ судили въ грод-
скоиъ и зеішюмъ суд , а не і іагистрат-
скомъ и чтобы они были освобождены отъ по-

датей и резолюція на эту просьбу.

Koku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
piątego, miesiąca Maja trzynastego dnia.

Przed aktami zieinskiemi województwa
Wileńskiego—stanąwszy osobiście staroza-
konny leremiasz Nochimowicz—syndyk
kahalu Wileńskiego, notę do iaśnie oświe-
conego xia.ze.cia iNIikołaja Eepnina—gene-
rała woysk у wielu honorów у orderów
kawalei-a Kossyiskicli, w dacie inliis wy-
rażoney, jńsaną, wespół z rezolucyą na onę,
po rusku oxloiulowann. do akt podał, któ-
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rey w sonancyi własnej tak noty, jako у
.rezolucyi tenor następujący.—Седмнадеся-
того Генвара тысяча седмсотъ девятде-
сятъ пятаго.—Сіятельн йшій князь.—На-
стала ужо власть Ея Императорскаго Ве-
личества Россійской Монархини надъ Лит-
вою и Польшею, гд мы лштельствуемъ
и ироцессія соотв тствуетъ Россіп. A нып
насъ Польская комшіссія и протчіи ири-
сутствія ііритисняіотъ разными поборами,
не сравнивая разполо;кснія взысканіевъ
богатаго зъ убогимъ. Мы узнавъ ве-
лнкодушіе Вашего Сіятельства къ намъ
совершенно подданьшъ обществомъ Гро-
денскимъ и Вилепскнмъ всенижайше и
покорн йгае ироспмъ; первое, отъ властій
велпкодушпыхъ Вашего Сіятельства ми-
лостей и Матерней Ея Импсраторскаго
Величества, ко всемъ россіянамъ щедро-
ты, неизб гая установленісвъ во вновъ
нзобраліаелыхъ ішдатій ирнсудствіямн по-
ло;кеішыхъ, стараемся крайне, по слу-
чаю нынешней революцій, чинить то, что
и прежде, по устаіювленію нашему д -
лано было, только уменша зъ насъ лиш-
ней прывнлегіп магистратовъ; ибо въ ре-
волюцію мы крайне разорении, и оста-
вить благоволити на сколько времени ны-
нешняго взысканія и огь нам репія сер-
децъ нольскихъ жителей, такъ они чрез-
.звичайно па насъ сердиты въ случаяхъ
какихъ нибудь вздоровъ, то чтобъ еврей
.съ евреемъ судпмъ былъ въ нашемъ ка-
гал и до магистратовъ мы бы д ла не
им ли. Въ разсул,-деніяхъ ссоры съ поль-
скими жителями, тенеръ іюддаііыми Рос-
сіп, то иодвергаемъ себя суду называемо-
му гроду п земскому правленію, а не ма-
гистрату. Такъже всенижайше ироспмъ
дозволити въ корчмахъ шипковати и въ
крамахъ товары продавати, безъ іізлшіі-
няго взысканія, до поправленія разорснія
намъ иричшіеішаго. На что ожидая столь
Вашего Сіятельства о семъ иовел нія,
иодданыи есмы съ истшшымъ Высоко-
иочптаніемъ шіжайшія рабы, Внлспскіи
старшій кагалыюй,—Мовша Ошеровичъ,
и Мошна Вольфошічъ;—Рродснскін стар-

шій, кагалыюй Шмуйла Айзиковичъ и
Шмойла Янкеловичъ и все общество Ви-
ленское и Гроденское и протчихъ.—U
tey noty niżej na maiyginesie data.—Пяг-
надцатаго Генвара, тысяча седмсотъ де-
вятдесятъ пятого года. Rezolncya na też
notę na drugiej stronicy arkusza takowa
w Russkim piśmie:—Съ ирпказанія учрел;-
дешіаго въ Велпкомъ княліеств Ли-
товскомъ генерала-губернатора Его Сія-
тельства князя Николая Василевича Реп-
нина на сію прозбу объявляется.—Попе-
ліє въ сл дствіе изданныхъ отъ Его Сія-
тельства ушіверсаловъ її манифеста, уза-
КОНенІЯ, учреИчДеііІЯ ВЪ ВеЛИКОМЪ КІІЯЛ О-

ств Литовскомъ существовавшія, остают-
ся на томъ основаній, какое было до по-
сл дняго мятел;а, то и евреи, ирозьбу сію
употребляющіе, доллпіы и могу'ї'ь остатея
при т хъ л;с самыхъ своихъ правахъ, ка-
кими пользовались до посл дняго мяте-
л;а. А что касается до остаиовленія по-
датей съ ішхъ сл дующихъ, то оныхъ
какъ обвязанностей такпхт>, которымъ
подвержеішы вс обыватели, слолштъ съ
нихъ н остановить не молшо. Въ Город-
но двадцать четвертаго Генваря тысящ-
наго седмсотнаго девятдесятого пятаго го-
да. U tej rezolucyi pieczęci żadney niema,
podpis zaś takowy w ruskim piśmie у ied-
noręcznym charakterem wyraża się: Бри-
гадіеръ и кавалеръ Иванъ Русановъ. Za
podaniem tej noty wespół z rezolucyą, po-
wyższa, przez starozakonnego leremijasza
Nohiinowicza, sjndjka kahalnego; ieśt do
xiąg ziemskich woiewodztwa Wileńskiego
wspólnie z taż rezolucją przyięta у wpi-
sana.

Нзъ актовой книги Віілсискаго исмскаго с даЛэ -123Г),
17!)Г) г., листі, ;!37—8.
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Ж 245.—1795 г. Ноября И.
Прошеніе старшинъ госпитальнаго братства
Виленскаго кагала объ освобожденіи отъ
подымнаго сбора двухъ домовъ, купленныхъ

братствомъ для госпиталя.

Koku tysiąc siedmsct dziewiędziesiąt szó-
stego, miesiąca Februaryi pierwszego dnia.

Przed aktami kaneellaryi trybunalskiey
w imieniu у powadzę Nayiaśnieyszey Im-
peratorowey—sampwładnącey wszech Kos-
syi, stawaiąc osobiście, starozakonny Ab-
raham Iosielowicz memoriał w rzeczy szpi-
tala żydowskiego podany у z zapisaną na
nim rezolucją"], w. Tormassowa—gene-
rał-maiora wóysk Im^eratorskich, do akt
podały którego memoriału w aktawpiwa-
dzonego treść następna:

«Iaśnie wielmożny panie, a panie nay-
miłościwszy dobrodzieiu! Starsi bractwa
szpitalnego kahalu Wileńskiego, gdy od
niepamiętnych wieków maiąc szpital dla
ubogich у chorych na latkowey ulicy, przy
kramach żydowskich położony, który rów-
nie iako у wszystkie chrześcianskie szpi-
tale od wszelkich podatków publicznych у
prywatnych zawsze był uwolniony, a że w
roku przeszłym tysiąc siedmsct dziewię-
dziesiąt czwartym jasnie wielmożny genc-
rał-major de-Knoryng, komendę w mieście
Wilnie maiący, zapobiegaiąc zarazy od
szpitalu wyniknąć mogącey, przenieść go
na odległym miejscu udysponował. A tak
w prędkim czasie zadość czyniąc tey za-
szłey dyspozycyi, naiowszy ledwo na rok
ieden dworek za Wileńską bramą у tam
że chorych у ubogich utrzymaliśmy, a tym
czasem o wiekuisty szpital czyniąc stara-
nie, dwa dworki na odległym mieyscu po
Zawału, ieden pod numerem trzechsetnym
czterdziestym ósmym, a drugi pod nume-
rem trzechsetnym czterdziestym szóstym,
od dziedziców wiecznością nabywszy, nie

małym kosztem szpital wyporządziliśmy.
Zaczym ponieważ rząd kraiowydo przesz-
łego roku sam przez się władaiący. zawsze
oświadczał troskliwość nad nędzą, ubogie у
domy szpitalne od podatków publicznych,
mianowicie podymnego, uwalniał, którey to
litościwey słodyczy у po dziś dzień nędza
ubogich skazuie, więc tey że samey względ-
ney litości żebrzemy od j . w. pana miło-
ściwego dobrodzieja dla nędznych ubogich
swoich, aby wyż wzmiankowane dwa dwor-
ki zakupione, a na szpital obrócone, iak
od podatków publicznych, iako у prywat-
nych raz na zawsze uwolnić raczył у żeby
z taryffy podatkowey wykassowane być mo-
gły, o którą litość żebrząc z naygłębszym
uszanowaniem piszemy się j . w. pana, a
pana naymiłościwszcgo dobrodzieja najniżsi
podnóżki».

U tego memoryahi podpisy supplikuią-
cych takowe: Abraham Iosielowicz, Uryasz:
Iudelowicz, Hosel Ickowicz, Hirsz Aziko-
wicz—starsi bractwa szpitalnego. Na boku
data dnia iedynastego Nowembra tysiąc
siedmset dzieAviędziesiąt piątego roku. Wy-
razy zaświadczenia kancellaryi j . w. gene-
rała w tych słowach: Zgodno z autenty-
kiem. Szymon Malewski,—et na drugiey
stronicy rezolucią iaśnie wielmożnego Tor-
massowa—generał-maiora, z podpisem one-
go w takich wyrazach: Na przesłany me-
moryału tego autentyk jaśnie oświecony
xiąże generał-gubernator Litewski uwol-
nił dwa domy wyrażone, zaięte na szpital,.
od opłaty podatku do skarbu do dalszego
swego w tey mierze urządzenia, Бпіа pią-
tego według kalendarza Buskiego, a sze-
snastego według kalendarza Kzyniskiego
Ianuaryi tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
szóstego. Alcxander Tormassow. Który to
memoryał, za podaniem do akt, w xięgi
trybunalskie przyięty у wpisany.

ІІзт. книги Главнаго Лігговскаго Трибунала, Ju l^>-
за 1705—17!)7 гг. л. ЮГ).

Ко и к цъ ХХІХ-го томл.
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— Эстора, виленская еврейка, 299, 300,

301.

Абрагамовичъ Аріовъ, кейданск. еврей, 301,302,303.
— Калманъ, мусникскій арендаторъ, еврей, 85.
— Лейба, старшина мин. синагоги, 112,119.
— Лейба, смолевицкій еврей, 292, 293, 994.
— Мордухъ, городецкій еврей 267, 269.
— Пинкасъ, старш. виленск. кагала, 315,

316, 317, 333, 338, 348, .349.
— Мендель, еврей, 97.
— Мойжешъ, минскій еврей, б. писарь но-

вонодвышеннаго цла минской коморы,
арендаторъ, 127—129.

— Мойша, кобрин. еврей, 189.
— Овшей, глускій еврей, 375, 378.
— Фабишь, глускій еврей, 375, 379.
— Израель, еврей визунской синагоги, 420,

421, 422.
— Оза Самуель, городен. старшій еврей, 52.
— Песа Мордухаевна, кобрпн. еврейка, 189.
— Уріяшъ, виленскій еврей, 468, 474, 475.
— Яхимъ, еврей, 97.

Августъ II, король польскій, 219, 220, 388, 389,
437.
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Августъ III, король польскій, 441, 443, 448.
Адамовичъ Петръ, возный, 235,249,265,277,282.
Азиковичъ Гиршъ, старш. виленск. кагала, 474,

475, 500.
Айзиковичъ ІПмуйло, гродненскій кагальный

старшина 499.

Айзикъ, еврей, аренд, войнойскій, 249, 251, 253.

Александровичъ Евстафій, Михаилъ-Венедиктъ,
гроднен. зем. судья, 58, 452.

Альбиновичъ Матеушъ-Александръ, 407, 428.

Александру король польскій, 482, 483, 485.
Амбросовичъ Яковъ, виленскій купецъ соляного

д ла, 40.
Анфоровичъ Криштофъ, 185.
Антоновичъ Янъ, возный Слонюі. пов., 157.

— Станиславъ Войсомъ, подстолій вилко-
мірскаго пов та, 162.

Анцелевичъ Лейба, пин. еврей, державца новаго
Дольска, 62, 63.

— Лейзаръ, ппн. еврей, державца стараго
Дольска, 62, 63.

Амцута Янъ, скарбникъ брестскій, 254, 324, 351.
Арановичъ и Ароновичъ Ашоръ, старшина вилен.

школы-синагоги, 40,43—45, 160—163,167.
— Вульфъ, виленскій еврей, 466, 467, 472

—475, 478, 489.
— Лазарь, старшина виленскаго кагала, 306,

308, 309, 398, 401.
— Гпригь, старшина виленскаго кагала, 306,

308, 309, 389, 401, 423, 426, 427, 430—
432.

— Исаакъ, старш. кейданск. синагоги, 242
—244, 301—303.

— Левко Соломоновичъ, вилен. еврей, 60.
— Лейба, пинскій кагальный старшина, 53,

55, 98.
— Калманъ, вилен. еврей, 37, 38, 97.
— Соломонъ, вилен. еврей, школьникъ, 60,

61, острожскій еврей, 139.
— Эстеръ, вилен. еврейка, 60.
— Яхимъ, старш. оршанскаго кагала, 281—

283.
— Файбишъ, старшина гродненскаго кагала,

416, 418, 419, 434, 435, 437.
— Гиршъ, старш. слуцкаго кагала, 427,

429, 430.
"— Іуда, еврей троц. збора, 5.

Аренттъ Норбертъ, викарій доминяканскаго ко-
стела въ Вильн , 480.

Арештовичъ Юрій, вилен. купецъ солянаго д -

ла, 40.

Афромовичъ Абраамъ, витебскій еврей, 369—371.

Ашереновичъ Лейба, старшій росенской школы,

192, 193.

Ашеровичъ Аронъ, старшина виленск. кагала,
240, 241, 348, 349.

— Айзикъ, еврей шшскаго кагала, 416,418,
419.

— Ил я, старшина синагоги, 292—294.

Б.

Баньковская Констанція, Сыревская, 106, 108.

Баньковскій А анасій, здитовецкій священникъ,

105—108.
— Василій, сынъ здитовецкаго священника,

105—108.
— Дмитръ, священ, сынъ, 107.
— Казішіръ, священ, сынъ, 107.
— Ыихаилъ, сынъ здитовецкаго священни-

ка, 105—108.

Барановичъ Іозефъ, войтъ лішецкій, 452.

Барановскій Себестіанъ, старшій минскій базилі-

анскій ксеыдзъ, 283, 285, 287.

— Янъ, к лецкій м щанипъ, 101, 178.

Баранъ Янъ, борисовскій м щашшъ, 412—416.

Баторскій Янъ-Францишекъ, возный шшскаго
пов. 202, 203, 205, 206, 218.

Бевертъ Эйтманъ, вилен. м щ. купецъ, 161.
Беджицкій Амброжій, возный, 485.
Бейреховичъ Мойжешъ, виленскій еврей школь-

никъ, 475.
Бекеръ де-Адлерсфельтъ Авраамъ, оберштерлейт-

нантъ, 73—76.
Беклевскій Янъ, бреет, грод. судья, 42, ііодста-

ростій, 169, 178, 183, 185, 186, 188, 190.
Беленькевичъ Андрей, 481.
Бенаминовичъ Вульфъ, старшина повогрудской

синагоги, 274—276.
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Беніяминовичъ Ицко, виленскій еврейскій духов-
ный судья, (хейриманъ) 468.

— Берко, виленскій еврей, 469.
— Мпхель, виленскій еврей, 469.
— Лазарь Берковпчъ, старій, виленской си-

нагоги, 430—432.

Беніямовичъ Іохель, впленскій еврей, духовный
судья, (хейриманъ), 475.

Беніашевичъ Аронъ, старшина полоцкой сина-
гоги, 279.

— Гершонъ, пин. еврей, 142, сборщикъ пин-
ской коморы, 201—203, 214.

— Янкель, старшій росенской школы, 192,
193.

Бенкановичъ Лейзеръ, старшина виленской си-
нагоги, 398, 401.

Берковичъ Зельманъ, вилен. еврей, старшина си-
нагога, 193—196.

— Мошна, ІГсаакъ, Серка еврейка, мннскіе
евреи, 228.

— Зельманъ, гродненскій кагальный стар-
шина, 288, 289, 434, 435, 437.

— Гпрпгь, старш. виленской синагоги, 343,
346.

— Рафаель, старш. вплен. синагоги, 446.

— Абрагамъ, старш. вплен. кагала, 446.

Берконовичъ Лейзеръ, старш. виленск. синагоги,
398, 401.

Беркъ Самуель, судья упптскій, 242.

Берлинъ Вепіамшгь, старшина впленск. кагала,
348, 349.

Бернатовичъ Маркъ, старшина виленской сина-
гоги, 218, 221—225, 231, 233, 254—256,
277, 278, 327, 328, 333, 337, 338, 348, 349,
350, 352, 353, 392—394.

Беровичъ Сроиль, еврей города Горки, 39.

— Лейба, витебскій еврей, 369—371.

Бржозовская Маріанна, Шаганская Юзефова, 234.

Бжозовскій Іосифъ, панъ, 234, 236, 237.

Бжостовскій Константпнъ-Казііміръ, епископъ
виленскій, 369.

Би леви чъ Копстантинъ, возный виленскаго во-
еводства, 480, 481.

Билинскій Янъ, Нант,, 432.

Биніомовичъ Якубъ, старшин, свислочской сина-
гоги, 401, 403, 404.

Бистромъ Александръ, стражникъ новогродскій,
порутчикъ, 353, 354.

Бневичъ Павелъ, 115.
Бобръ Іосифъ, возный берест, воеводства, Петро-

вецкій Бобръ 110—112.
Богдановичъ Михаилъ, зезіянннъ, 247, 248, 251,

280.
Богушевичъ ІОдко, еврей, мотольскій арендаторъ,

205—207.
Боимъ Павелъ, королевск. секретарь, виленск.

войтъ, 29.
Болгарскій-Орда, грод. судья, 98.
Боловичъ Матв й, старшина вилен. игольнаго и

бляшарпаго цеха, 37, 38.
Болондевичъ Андрей, 67.
Борейко, панъ, 89, 90.
Борисовичъ Павелъ, 47.
Боричевскій Павелъ, шляхтнчъ, 204.

— Янъ Рафаловпчъ, земянинъ, пин. пов та,
148—150, 204.

Борковичъ Зельманъ, еврей гродпенскаго кагала,
416, 418, 419.

— Янкель, минскій еврей, 356, 358.
Борковскій Андрей, админпстраторъ городецкій,

267—270.
Боровскій Юрій Андреевичъ, слу;кебникъ, ви-

лен., 3.
Боруховкчъ Айзикъ, шш. кагальн. старшина, 214.

— Зелихъ, еврей, 86.
— Мееръ, писарь, «б гунъ» новоповышен-

пой пошлины на ковенской комор , 45
—47.

— Ыовахъ, пин. еврей, 137.
Самуель, виленскій еврей, 218, 221—223.

— Залкпнъ, старшина впленской синагоги,
343, 346, 348, 349.

— Берко, визунскій еврей, 419, 421, 422.
— Юзефъ, пин. еврей, 14—16.
— Юзефъ, старшина пвенецкой синагоги,

384, 387, 388.
— Аронъ, старш. слуцкой синагоги, 427, 429,

430.

— Давидъ, старш. вилен. кагала, 437.

Ботвина Михаилъ, адмипистраторъ шеляжнаго
пинскаго пов та, 62—64.

Бражицъ Іосафатъ, настоятель мин. базнліан. св.
Духов, монастыря, 171.

Бранцевичъ Яігь, шкловскій нам стникъ, 39.
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Брасевичъ Адамъ, возный княж. жмудского,
467, 472, 480.

Брестскій Адамъ, стольникъ п подстароста шін-
скій, 6, 7.

Бродавка Амзакъ, брестскій еврей, 454.
Бронецъ Матеушъ, виленскій подчашій, 307,344,

348.
— Антонъ, регептъ воеводства новогрудска-

го, 434.
Бржостовскій Элмануилъ, писарь в. кн Л—го,

174, 177.
— Ципріанъ Павелъ, воевода троцкій, 178

—180, 183.

Будный Андрей-Янъ, пин. грод. писарь, 98, 148.

Букраба Стефанъ - Япъ, подстолій и депутатъ
стародубовскій, 61.

Булгакъ Константинъ-Владиславъ, слонпм. подсто-
лій и подстароста, 156—158.

— Томашъ, смолен, скарбникъ, 167—8.
— Михаилъ, Францпшекъ, Андрей, зешше

288—291.
Бургардъ Михаилъ, виленскій ювелиръ, 488.
Бурлай Янъ Гришкевичъ, закристіанъ цимков-

скаго костела, 115—6.
Бусинскій Степанъ Мартышкевичъ, базиліан.

протоархимандритъ, 136.

Бусневичъ Давидъ. кобрин. еврей, 189.
— Есель, кобрин еврей, 189.

Буткевичъ, панъ, 313.
— Янъ, старшина слесарнаго цеха, 481—

483.
Бутлеръ Крыштофъ, судья браславскій, 396, 397.
Буховецкій Антонъ, виленскій подвоевода, 481.
Буховичъ Лейба, пин. еврей, 67, 70, 71.
Бушковскій Александръ, пин. подстаростій, 12,

16, 18—23, подсудокъ шга. нов. 142.
Быковская Сусанна Быстраповская, слонин, под-

старостиня, 50.
Быковскій Александръ, слоним. нодстаростій, 50.

— Іеронимъ, слоним. подстаростичъ, 50.
— Петръ, слоним. подстаростичъ, 50.
— Янъ, слоним. нодстаростичь, 50.

Былинскій Петръ, виленскій бурмистръ, 37.

Быховецъ Іовель, берест, кагал, старшина, 76—
77, 108.

— Литынскій староста, 156, 1.57.
Б ганская, пани, 89, 90.

Б ликовичъ, р жицкій стольникъ, ]#09.
Б лозоръ Крыштофъ, браславскій судья, 395,397.

— Станиславъ, подкоморій вилкомірскій,
395, 397, 398.

— Францъ, подкоморій вилкомірскій, 398,
400.

Б льчицъ Якубъ Агроновичъ, пин. кагальный
еврей, 21.

— Илья, пинскій еврей, 148—150.
— Ицко, пин. еврей, 140, 150.
— Хая, пин. еврейка, 148—150.

Бялопетровичъ Винцентый, ловчій лидскаго пов -
та, королевскій секретарь 474.

В.

Валенчицъ Грицъ, пин. м щ., 18, Григорій, рад-
ца, 19.

Валкановскій-Лагора Константин!., 55.
Ванковичъ Теодоръ-Антонъ, стольникъ и подста-

роста минскій, 227.
Варзевичъ Юрій, возный воеводства виленскаго,

254.
Василевичъ Давидъ, лелейчнцкій городской пи-

сарь, 74—76.
Вельбутъ Янъ, панъ, 73—76.
Вельвильша ІОда, берест, кагал, старшина, 108.
Веніаминовичъ Мендель, старшина ломаз. кагала,

169, 170.
Венцковичъ Францъ Мирославъ, подчашій трок-

скаго воеводства, 392, 393, 394, (подсу-
докъ трокскій) 416—418.

Венцлавскій Самуель, войскій упптскій, 407—409.
Вержбовскій Казиміръ, доминиканскій ксендзъ

въ Орш , 281, 282.
Вехтеръ Матысъ, берест, кагал, старшина, 108.
Вигдоровичъ Абрамко, пин. еврей, 68—70.

— Зельманъ, брестскій кагальный старши-
на, 290, 291.

— Зушманъ, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Шмойлевичн, Яковъ, Хаимъ, Готлилъ,

Ошеръ, Давидъ, Вигдоръ, евреи 107.
— Лейба, пин. кагал, старшина, 214.
— Самуель, виленскій раввинъ, 463—467,

487, 488.
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Вигдоровичъ Шмойло, еврей, 106—108.
Винскій, пані;, 208.
Витановскій Казиміръ, панъ, 180.
Витвицкій, на Вптвиц , Андрей, епископъ луц-

кій и брестскій, опатъ плоцкій, 169, 170.

Витопольскій Константинъ, мішскій базиліанск.
священникъ, 172.

Вышемирскій Дмитрій, умоцованный, 80, 81,

Вишневецкій Янушъ Антонъ. См. Корбутъ-Виш-

невецкій, 205, 211, 214, 215.

Владиславъ IV, король польскій, 4—7, 25—27,

58, 59, 120, 174, 176, 442, 443, 448, 450,

489, 492.

Водопіяный Мовша, глускій еврей, 375, 378, 379.

Война АврааіП), епископъвиленскій 26, 448,450.
— Александръ, новогород. каштелянъ, ви-

ленскій губернаторъ, 173.
— Пинскій маршалокъ. 68, 69.
— Матв й-Іосифъ, маршалокъ пинского по-

в та, горждовскій староста, 187.
Война-Ясенецкій Алсксандръ, витеб. войскій, ви-

ленскій подвоеводій, 4.
Войсбунъ Алексапдръ, подчашій ыстиславскій,

375—378.
— Ева, жена подчашаго.мстиславекаго, 375,

378.

Войтехъ, ксепдзъ піаровъ схоляровъ, 178.

Войткевичъ Юрій, умоцованный 194—196, 247,
251, 273.

Волковичъ Ыесторъ, пол сскій протопопъ, 372,
374.

Волкъ Янъ, мечный въ Трокахъ, 299, 300.

Воловичъ Александръ, зем. писарь городен. пов.
51, 52.

— Казпміръ, внлен. хоружичъ, 156,
— Остафій староста берестейскій, 454.
— Томашъ, городен. зем. судья, 51, 52.

Володковичъ Мартшгъ-Казішіръ, мин. городничій
и подстаростій, 33, 34, 35, 41, 47, 48, 51,
65, 66, 112, 119, 120, 126, 127, 131, 133,
135, 136, 138, 141, 146, 151, 152, 153,
158, 170, 171.

— Стефанъ, подсудокъ воеводства минска-
го, 348, 349, Фраицишекъ, Софія, зсмя-
не въ мпнскомъ воеводств , 228.

Волоцко Казиміръ, нам стнпкъ волковыскій, 402.

Вольскій Самуилъ Николай, изъ Руспнова, вой-
скій волковыскаго пов та, 124, 125, 126.

— Янъ-Константинъ, изъ Русинова, вилен-
скій подчашій, 128, 125, войскій и вплен.
грод. писарь, 200.

— Константпнъ, войскій виленскій, 309.

Вольфовичъ Мендель, берест, кагал, старш., 104.
— Даніель, старшина ломаз. кагала, 169,170.

— Мовша, виленскій кагальн. старш., 499.

Волчицкій Янъ, королев, скарбовый писарь, 191.

Вороничъ Янъ-Филонъ, войскій, подстаростій

пинскій, 214, 216.

Вороновичъ Юрій, панъ, 247, 302.

Восинскій Серг й, 136.

Вретъ Михаилъ, печатаръ, 437.

Вульмеръ Казиміръ, смолен, нодчашій, 58, 452.

Вульфовичъ Абель, виленскій еврей, 463, 465
—467, 469, 473.

— Абраазгь, виленскій еврей, 463, 464.
— Симонъ, вилен. еврей, 466, 472, 473.
— Іозефъ, старшина кейданской синагоги,

259, 261, 301—303.
— Ельканъ, слуцкій еврей, 460, 462.
— Нахимъ, старшина ыинск. синагоги, 112,

152.
— Самуель, старш. плунгянск. школы 192,193.

— Шумель, виленскій еврей, 474—480.

— Мойжешъ, вилен. еврей, 474,475,478—480.

Вылазскій Василій, шляхтичъ, 62.
— Николай, шляхтичъ, 62.

Выриковскій Япъ-Станиславъ, 34, 139.
— ' Матв й, дозорца, 138.

Вытецкій Евхішъ Потаповичъ, подвойскій, 12.

Г.

Габшевичъ-Ясколда Константинъ, ловчій княж,
жмудского, 301—303.

Гавановичъ, мин. обыватель, 145.

Галковскій Францшнекъ, рсферендарь и писарь

в. княж. Литовскаго, 26.

Гамельтонъ Даніель, возный, 354.
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Гамецкій Самуель, возный, 292—294.
Ганъ Криштофъ-Андрей, подстолій инфлянд-

скій, 272, 273.
— Янъ-Андрей, подстолій упитскій, 272, 273.
— Готфридъ, виленскій сапожный мастеръ,

488.

Ганцевичъ Адамъ, старшина вилен. пгольнаго п

бляшарнаго цеха, 37, 38.

, Ганшель, еврей арендаторъ старобпнскій, 299—
301.

Гапановичъ Грицъ, пин. м щашшъ, 18, Григо-
рій бурмпстръ, 19.

Гатовская Іоанпа, пин. коморникова, 140.
Гедройць Арнольфъ, подкоморій шга. пов та, 55,

57, 100.
— Дорота, жена мечника шшскаго, 259, 261.
— Іоспфъ, 432.
— Казиміръ, мечный вплен. воеводства, 57.
— Станпславъ, шшскій мечный, 245—247,

259, 261.

Геловичъ Левко, кейданскій еврей, 309—312.

Гельяшъ, вилен. еврей, «суперъ - іштендантъ

цла (пошлины) старого», 198, 199.

Гергардъ Давпдъ, шляхетный, 171, 172.
— Екатерина, урожденная Недв цкая, въ

1-мъ брак Хилннская, 171, 172.
Герульскій Владиславъ, 34.
Герцовичъ Іозефъ, старшина полоцкой синагоги,

279.
Герцыковичъ Аронъ, впленскій еврей, 444.

— Вульфъ, старшина синагоги минскаго во-
еводства, 292—294.

— Беръ, нуховицкій еврей, 292—294.

Гершановичъ Маркъ, виленскій еврей, 224—227,
231, 233, 315—317, 321—323, 333, 337,
338, 348—350, 352, 353, 423, 426.

— Кушель, виленскій кагальный старпшпа,
348, 349, 353.

— Лейзеръ, виленскій еврей, 444.
— Мойжешъ, виленскій еврей, 130.
— Монель, еврей шіленскаго кагала, 416,

418, 419.
— Kima, старш. вилен. сипагоги, 423, 426,

427.
— Шмойло, старшина мин. синагоги, 126.
— Якубъ, старшина брестской синагоги 277,

278, 392.

Гершановичъ Якубъ, старшина слуцкой синагоги,
277, 278.

— Мойжешъ, старшина слуцкой синагоги,.
392—394.

Гершовичъ и Гиршевичъ Давидъ, старшина кей-
данской синагоги, 259, 261.

— Авраамъ, старш. виленск. кагала, 406,
408, 409.

— Литманъ, старшина слуцкаго кагала, 427,
429, 430.

— Зелыіанъ, еврей, цальнын писарь при
березинской нриколор , 33.

— Исаакъ, еврей брестскаго кагала, 416,
418, 419.

— Еліасъ, старш. виленск. синагоги, 444.
— Япкель, старш. вилен. синагоги, 444.

— Еліяшъ, слуцкій еврей, 460, 462.
— Іозефъ, старт, вилен. синагоги, 446.
— Кальмаиъ, мин. еврей, 41, 112.

— Лейба, старшина слуцкаго кагала, 427,
429, 430.

— Лейзеръ, глускій еврей, 375, 377—379.
— Мееръ, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Шлема, Авраамъ, глускіе евреи, 376, 378,

379.
— Маркъ, вилеп. еврей, 161.
— Мовша, дрогпчин. еврей, 63.
— Нохпмъ, старш. оршанской синагоги,

412, 415, 416, 418, 419.
— Шавель, еврей слуцкаго кагала, 416, 418,

419.
— Ульфъ, пармонскій арендаторъ, еврей,

82, 8G—88, 93—96.

Гесель, виленскій раввинъ, 263.

Гестоловичъ Месръ, кейданскій еврей, 301—303.

Гетовичъ Іозефъ, старшина кейданской синаго-

ги, 259, 261.

Гилелевичъ Ицко, старш. ломаз. кагала, 169,170..

— Муйса, старш. вилен. кагала, 446.

Гинейшъ, м щанппъ, 86.

Гинтовтъ Янъ, пшіскій гродскій нам стникъ, 202,
203.

— Янъ-Казиміръ, войскій черннговскій, 267,

269.
Гиршковичъ Мовша, еврей низунской синагоги,

420—422.
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Тиршфельтъ Эрнестъ, писарь новоповышенной
пошлины на ковенской комор , 45, 46.

Глембицкій Карпъ, студентъ берест, іез. колле-
гіуыа, 110.

Глинецкій Іосифъ-Казиміръ, 168.

Гл бовичъ, трибупальный маршалокъ, 61.

Годебскій Василій-Станиславъ, чешникъ пин.
пов та, 55.

Годлевскій Станиславъ, королев, комисаръ, 59.

Головня Габріель-Матеушъ, королев., секретарь,
134.

— Владиславъ-Іосифъ Острожоцкій, мечникъ
пинскаго пов та, 244, 255.

— Софія Зеновичовна, жена мечника пин-
скаго пов та, 244, 255.

Голубицкій Матв й, нам стникъ лоыазскаго дво-
ра, 170.

Гонсовскій Томашъ, мечный смоленскій, 413.
Гораинъ Янъ, подвоевода воеводства виленскаго,

444.
Гордеевскій Александръ, панъ, 81, 107, 130,

131, уыоцованый 198, 199.
— Александръ, виленскій мечный, 224, 232,

235, 266, 280, 310.

Горделевичъ ІІцекъ, слуцкій еврей, 114—116.

Гордонъ Ааронъ, виленскій еврей, докторъ, 317,

320, 333, 348.
— Михаилъ, впленскій еврей, 317—319,

(Гордоновичъ), 423, 426, 427.
— Зельманъ, внленскій еврей, 333, 336—

338, 343, 346.
— Пішкасъ, виленскій еврей, 333, 336—

338, 343, 346.
— Левко, старш. виленск. кагала, 348, 349.
— Якубъ, мин. еврейск. докторъ, 34, вилон.

еврей, докторъ медицины, 161.
— Якубъ, еврей вилен. синагоги, 124, 125.

Гореликъ Мовша, могилевскій еврей, 380—384,

389—391.

Горецкій Валеитішъ, регентъ копсисторскій, 453,
(Гурецкій), 455.

Горишевскій Янъ, стольннкъ брестскій, подста-
роста внлкоыірскій, 245, 246, 248, 250—
253.

Горновскій Сппшмундъ-Казиміръ, смолен, под-
чашій, берест, подстаростій, 68, 69, 72,
73, 74, 76, 78, 100, ЮЗ, 105, 106.

Горностайскій, панъ, 43, Адамъ, возный, вилен.
воеводства 44.

— Янъ, возный, вилен. воеводства, 60, 61.

Городенскій Игнатій, судья, 453, 455.

Горошковичъ Григорій, студентъ берест, іез. кол-
легіума, 110.

Горскій Францъ, мечный виленскаго воеводства,
420, 421.

Гостиловская Елеонора Шумицянка Теодорова,
256, 258.

Гошеевичъ Абрамъ, еврей ппнскаг сбора, 16—
18, 19—21.

Гошеревичъ Шмойла, еврей кобрішскаго кага-
ла, 35.

Гошкевичъ Перецъ, еврей, арендаторъ одгинов-
ской корчмы, 156—158.

Грибичъ, пин. еврей, 140.
Грибовичъ Павелъ, умоцованный, 80, патронъ, 81.

Гриневецкій Федоровичъ Янъ-Іосифъ, панъ, 407.

Гриневскій Іосифъ, экстраординарій мин. баз.
монастыря св. Духа, 136.

Гриницкій Адамъ, 481.

Гринкевичъ Лука, возный минскаго воеводства,
227, 228.

Гришевичъ Вульфъ, еврей, 83, 92.

Громацкій Стефанъ, возный, внленск. воевод-
ства, 60.

Гронскій, чашнпкъ новогородскій, вилкомірскій
провентовый подстаростій, 154, 155.

Гротовскій Казиміръ, староста мирскій п свер-
жепскій, 141.

Громовскій Янъ, старшина слесарнаго цеха 481
—483.

Груберенко Пннкасъ, старш. вилен. кагала, 348,

344.

Грунинъ Мовша, слуцкій єврей, 114—116.

Гудовичъ Симонъ, старшина виленскаго кагала,
437.

Гурскій Янъ, нам стнпкъ подстароства вплен-
скаго, 465,479.

— Борухъ, шшскій еврей школышкъ, 180.
— Гецко, єврей, 80—88, 93—97.
— Даніель, берест, єврей, 76, 78, 79.
— Ефропмъ, глускій еврей, 375, 377—379.
— Мовша, глускій єврей, 375, 378, 379.
— Іуда, глускій єврей, 375, 378, 379.
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Гурскій Иршъ Зельманъ, еврей, впленскій школь-
никъ, 123.

— Ицко, берест, еврей, 76, 78, 79.

Д.
Давидовичъ Лазарь, старшій еврей вплсн. збора,

26, 29, 134.
— Иріашъ, старшина виленской синагоги,

306, 308, 309, 333, 337, 338, 348, 349.
— Мойжешъ, новоместскій еврей, 237, 238.
— Мойжешъ, старшина пин. синагоги, 277,

288.
— Мойжешъ, кейданскій еврей, 310—312.
— Соломонъ, стар, вилен. кагала, 343, 346.
— Мовша, пин. кагальный старшина, 53, 55,

98, 214.
— Липка, селецкій м щ. еврей, 102.
— Литманъ, пин. кагал, старшина, 214.
— Рубинъ, мин. еврей, 152.
— Самуилъ, вилен. м щ. стеколыцикъ, 29.
— Юзефъ, еврей старшина берест, кагала,

76—77.
— Юрій, вилен. цеховый старшина, 37, 38.

Даневская Анна, якиманская м щанка, въ во-
еводств полоцкомъ, 279.

— Марина, якиманская м щанка, въ полоц-
комъ воеводств , 279.

Даневскій Алекс й, м іцанинъ якішанскій, въ
полоцкомъ воеводств , 279.

Даниловичъ Янъ-Казпміръ, на Рав , надворный
корон, подскарбій, любелг.скій и парчев-
скій староста, администраторъ кобрипской
экономіп, 70.

Данцевичъ Андрей, старшина пгольнаго и бля-
харнаго цеха, 37, 38.

Девандъ Даніилъ-Эрнеетъ, королевецкій м ща-
шшъ-купецъ, 166.

Де-Адлерсфельтъ, Абрамгі> Бекеръ, оберштерлей-
тнантъ, 73—76.

Дзедзюль Самуилъ-Казимиръ, дозорца табачной
пошлины на минской скарбовой комор
в. кн. Л-го, 3(3.

Дереасъ Андрей, копильскій державца, 114—116.
Держговскій-Шумскій Михаилъ, судья, 453, 455.
Дерзкофъ Криштофъ, 34.

Дивловскій Янъ, вилен. подстаростій, 41.
Диковицкій Прокопъ, генералъ (возный) пинск.

пов., 139, 144, 148.
Добрано Станиславъ-Флоріанъ, панъ, 226, 227.

— Екатерина, Кружинская, 226, 227.
Добронискій Павелъ, студентъ бреет, іезуитск.

коллегіума, 108—110.
Довгяло-Завиша Янъ, королев, секретарь, 5.

— Петръ, 168.
— Станиславъ, шляхтичъ вилен. пов. 154,

155.

Довмонтъ-Сесицкій Мпханлъ, мин. воевода, вил-
ко мир. староста, 154.

Довнаровичъ Янъ, шляхтичъ, 46.
— Захарій, возный виленскаго воеводства,

125.
Довойна Николай, стольникъ трокскій, 303—305.

— Елеонора, жена стольника трокскаго,
303, 305.

Догоцкій Казнміръ-Янъ, панъ, 163.
Докторъ Мордухай, брестскій еврей, 456.

Дольская Анна, па Городостав , въ 1-мъ брак
Кон. Корбутова-Вппшевецкая, воєводина
Б льская, а во 2-мъ Янова-Каролева, на
Дольск уДомбровиц п Комарн , вели-
кая згаршалкова в. кн. Л-го, старостина
пинская и волковыская, 211—214.

Дольскій, на Дольск , Янъ-Казиміръ, подчашій
в. кн. Литовскаго, пин. староста, 10, 53,
55, 57, 59, 62, 98, 138, Япъ-Кароль, 139,
147, 148, 150.

Домбровскій Казиміръ, вилепскій чашникъ, 11.
— Владислав!,, ианъ, 89.
— Криштофъ, мечный и берест, гродскій

писарь, 80.
Достоевскій Абрамъ, панъ, 14—16.

Древецкій, изъ Древца, Сигпзмундъ (Жыкг-
монтъ), любельскій стольникъ, админи-
страторъ стараго мыта вел. кн. Лит-го,

41, 42.
Дроздовичъ Александръ, 23.

— Теодоръ, возный городен. пов та, 196.
Дронговскій Казиміръ, студенті, берест, іезуит.

коллегіума, 108—110.

Друцкій-Соколинскій Михаилъ, великій писарі, в.
кн. Л-го, 179, 183.

Дубенецкій, шляхтичъ, 199.
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Дубецкій Мартинъ, слуга, 104.
Дубискій Венцлавъ, нам стнпкъ пинской эконо-

міп, 23, 24.
Дубровскій Япъ, возный вилен. в-ва, 155.
Дунина-Шпетова Теофиля Венжиковна, мать

трок, воеводины Варвары Униховской,
31, Душшова, 32.

Дусяцкій-Рудомина Петръ, стародубовскій старо-
ста, 11, вилен. подвоеводій, 24, 26, 80,
122, 123, 126.

Дыдынскій Юзефъ, войскій красноставскій, 460.

В.-
Ейманъ Генрпхъ, старшина слесарнаго цеха,

481—483.
Езерскій Войтехъ-Коіістаптпнъ, секретарь коро-

лсвскій, 443.
Езіяшевичъ Хсмя, пин. кагальный старшина,

53, 55, 98.
Еленевичъ Гедъ, еврей кобрин. кагала, 35.

— Юзефъ, еврей кобріш кагала, 35.
Еленскій Мацей-Казиміръ, писарь вилкомірскій,

396, 397.
Елень Гиршъ Давпдовичъ, школьнпкъ вплен.

синагоги, 172, 174.
Еліашевичъ Берко, стар, вплен. кагала, 474, 475.

— Израель, ппн. кагала старшина, 214.
— Исаакъ, виленскій еврей, 321—323.
— Мойжешъ, старшина виленской синагоги,

348, 349.
— Гпршъ, старшина виленской синагоги,

423, 426, 427.
— ІОзефа, виленская еврейка, 43S.
— Іосель, виленскій еврей, 444, 472, 473.

Ельхоновичъ Нозонъ, старшина слуцкаго кагала,
427, 429, 430.

Ерахимовичъ Фабіушъ, еврей шшскаго кагала,
416, 418, 419.

ж.
Жаба, іюдвоевода иолоцкій, 280.
Жабко Тимофей, Леонъ, глускіо м щане, 376,

377, 379.
Жигимонтъ, (Сппізмундъ) Августа, король поль-

скій, великій книзі, литовскій, 1.

Жижминскій Адамъ Михаилъ, 35.
Жонускій Леонъ, 170.
Жоховскій Кипріанъ, авдпторъ кіев. митрополій,

171, 172.
Журомскій Янъ, 481.
Жушмановичъ Лейба, рабинъ, школьнпкъ моги-

левской синагоги, Могилев, арендаторъ,
38, 39.

Заборскій, папъ, 89, Янъ, шляхтпчъ впленскаго
в-ва, 154.

Заблоцкій Михаплъ, струкчашій опшянскій, 423,
425.

Завацкій Аптоній, ксендзъ жпровпцкаго мона-
стыря, 359.

Завиша Янъ-Михаилъ, па Бакштахъ, лип. ста-
роста, 127—129.

Завиша-Довгяло Янъ, королев, секретарь, 5.
Загорскій Адамъ, возпый берест, в-ва, 104.

— Юрій, земянннъ минскаго воеводства,
228.

Заеленичъ Юзефъ, еврей кобрин. кагала, 35.
Заіончковскій Игнатій, писарь, 486.
Заленскій Левъ, епископъ владиыирскій п брест-

скій, 76—80.
Залескій Людвпгъ, панъ, 343—345.

— ксендзъ, каноникъ смоленскій, настоя-
тель клецкій, 432.

Залескія Іоганна, Кристина, 343.
Зал сскій Юрій Казиміръ, врядникъ жом. епи-

• скопа, 82.
— Оганиславъ, 214.

Замойскій, ломжннскій ловчій, админнстраторъ
королев, целъ (пошлинъ) 201.

Зароховичъ Лейба, городецкій еврей, 267, 269.
Зар цкій Янъ, шляхтичъ, 104, Янъ-Казимнръ,

(возный) вилен. в-ва, 155.
Засмановичъ Берко, старшина кейданской сина-

гоги, 259, 261.
Засульскій, берест, еврей, арендаторъ, 136.
Затрсцинскій Степанъ, шляхтпчъ, 101.

— Янъ, шляхтичъ, 101.
Захаревичъ Псйсахъ, вилкомпр. еврей, 155.

— Мордухъ, старшина сморгонской синаго-

ги, 395—398.
G5
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Захватовичъ Еонстантпнъ, бурмистръ, 369—372.

Збинскій Самуилъ, (возный) вилен. в-ва, 130.
Звольскій Езофъ, мин. цирулышкъ, 34.
Зв ровичъ Андрей, умоцованный, 156.
Зданкевичъ Сильвестръ, виленскій оружейный

ыастеръ, 488.

Зевела Николай, ректоръ іезуптской полоцкой
коллегіи, 279.

Зевелевичъ Герцъ, старшина полоцкой синагоги,
279.

Зелековичъ Яурусъ, кобрин. еврей, 189.
Зеленацкій Якубъ, нам стникъ города Бильна,

343—346.

Зелененій Войтехъ, пин. стольникъ и подстаро-

ста, 9, хоружичъ шшскаго пов та, 23.

Зеликовичъ Михаель, пин. катальный старшина,

53, 55.
— Лейба, пин. кагал, старшина, 55.
— Гецъ, арендатор-!, старобинскій, 299—301.
— Хапонъ, виленскій еврей, 4G0.

Зелкиндовичъ Ыойжешъ, старш. вилепск. синаго-
ги, 423, 426, 427.

Зельковичъ Зельлапъ, брестскій кагальный стар-
шина, 290, 291.

Зельмановичъ Давидъ, вилен. еврей, 40.
— Гпршъ, пин. еврей, арендаторъ им. В -

лина, 62, 63.
— Іїцко, еврей, 51, 190, 191.
— Еліяшъ, гаафаръ виленскаго еврейскаго

кагала, 468,-472.
— Лейба, старш. могилевской синагоги, 281—

283.
— Аронъ, старш. виленск. синагоги, 347,

423, 426, 427.
— Фпшель, еврей старшина гродненскаго

кагала, 434, 435, 437,

Зельманъ, еврей оргаанскій, 412—416.

Земла Барбара, жена подкоморія оіимянск. 270.
— Юрій, подкоморій опшянскій, 270, 271.

Зеньковичъ Алексапдръ, подчашій и грод. ші-
сарь, слоиіпг. нов та, 156.

Зискиндъ, мин. еврей цпрулышкъ, 34.
Зіякелевичъ Мовша, еврей визунской синагоги,

420 422.
Злотневичъ Николай, жимоит. хоружій, 83.
Злотникъ Шмойла, слуцкій еврей, 114—G.
Зміевскій Фелпціянъ, писарь, 453, 455.

Зубацкій-Туръ Аристотель, панъ, 216, 218.
Зубовицкій Михаилъ, протопопі, заславскій, 384,

386, 387.
Зубржицкій Матеушъ, вознын виленскаго воє-

водства, 226, 268, 307, 321, 322, 323.
Зусмановичъ Лейба, шш. еврей королев, секре-

тарь, 148.
Зухорскій Венедикта, епископъ малинскій, 155.
Зынза Петръ, возный 31, 86, 87, 194, 198,

210, 227, 229, 231, 233, 237, 239,240,
244, 247, 253, 255, 259, 264, 266, 270,
271, 272, 274, 277, 287—290, 294, 300,
301, 305, 309, 310, 312, 314— 316, 318.

Зыскель, виленскій еврей школьникъ, 193, 6.
Зышкевичъ Янкель, городсцкій еврей, 267, 269.
Зябка Маркіапъ, панъ, 205—207.

И.
Иваницкій Япъ, 38, 39, шляхтнчъ 163.

— Андрей, 39, 40.
— Павелъ, шляхтпчъ, 163.

Ивановичъ Андрей, шш. войтъ, 3.
Ивашкевичъ Алексапдръ, кошогаій трокск. во-

еводства, 168.
Иделевичъ Айзикъ, радошковскій еврей, 292—294.
Изаковичъ Нафтель, старшина вилен. синагоги,

43, 44.
— Кохманъ, старш. гроднепскаго кагала,

434, 435, 437.
— Левко, вилкошір, еврей, 155.
— Мендель, еврей, 456.
— Мойжешъ, старш. вплеп. кагала, 254—

256, 264, 266, 267, 270—272, 306, 308,
309, 321—323, 333, 337, 338, 348, 349.

— Шетель, старш. кейданск. синагоги 259,
261.

— Якубъ, внзунскій еврей, 244, 246, 247,
250, 252.

— Борухъ, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Зельма, старш. заблудовскоп синагоги,

401, 403, 404.
— Шавель, городен. старшій еврей, 52.
— Якубъ, пші. кагальпый старшина, 55, 98.

Измелевичъ Илья, берест, кагал, старшіша, 104.
Израелева Жизла Изакоішчовиа, мин. еврейка,

65—67.
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Израелевичъ Гпрша, старшина вплен. синагоги,
43—45, Иршъ, королевскій .факторъ, 161,
164, 176, 193—196.

— Илья, зшн. еврей, 153.'
— Іозефъ, мин. еврей, 135.
— Іозефъ, Гиршъ, Нпзонъ, кейданскіе ев-

реи, 301—303.
— Гиршъ, старшина бялынской синагоги,

256, 258, 259.
— Авраамъ, старшина смолянской синагоги,

256, 258, 259.
— Мовша, старшина новогрудской синагоги,

274—276.
— Іохель, старш. виленск. кагала, 343, 346.
— Маркъ, старшин, вилен. синагоги, 348,

349, 398, 401, 430—432.
— Лейба, еврей, копыльск. арендаторъ, 115--6.
•— ФІШІКО, вилен. еврей, 183—5.
— Яхіель, вилен. еврей, 164—5.

Израель Еейрахъ, еврей, старшина бреет, кага-
ла, 76—7.

— кейданскій еврей, 82.
— шневорскій еврей, 244, 245, 247, 249—253.

Изрыховичъ Давндъ, еврей, 267, 269.
Иклевичъ, старшій кейданской школы, 192, 193.

Яношъ, старшій повол ской школы, 192,

193.

Илевичъ Махаилъ, шш. евр. старшина, 98.

— Константшгь, панъ, 180, 318, 319.

Ильяшевичъ Герінопъ, згап. еврей, 153.

— Давидъ, старшина мин. синагоги, 112, 120.
— Лиішанъ, старшина мин. синагоги, 120,

170—172.

— Мпхаель, шш. кагальный старшина, 53.

— Шая, старшина смоленской синагоги, 281

—283.

— Гершъ, старшина мин. кагала, 284, 285.

— Исаакъ, старш. вилен. синагоги, 339, 342,

343.
Иллевичъ Лейба, старшина кейданской школы,

237, 238.
— Левко, Іозефъ, кейданскіе евреи, 242—

244, 301—303.
Авраамъ, еврей кейданской синагоги, 420,
—422.

— Гптта, кейданская еврейка, 420—422.
Илинецкій, П .

Ириковичъ Войтехъ Монвидъ, мелейчпцкій войтъ,
73—76.

Ирша, вилен. еврей, школьникъ, 193—6.
Иршевичъ Израель, старшій кельзіенской школы,

192, 193.

— ]\Іаркъ, старшина виленск. синагоги, 430
—432, 489.

Иршовичъ Мошко, еврей, старшина ломазскаго
кагала, 169, 170.

— Шмерло, брестскій еврей, 288, 289.
— Якубъ, брестскій еврей, 290, 291.
— Израель, кейданскій еврей, 310—312.
— Израель, кельменскій еврей, 237, 238.

Исайковскій Францишекъ, референдарій и писарь
в. кн. Л-го, 7, 8.

Ицковичъ Ааронъ, селецкій м щ. еврей, 102.
— Абрамъ, пни. кагал, старшина, 214.
— Аншемъ, старшина новгородской синаго-

ги, Лейбо, 274—276.
— Геліяшъ, старшина б лорусскпхъ сина-

гогъ, 281—283.
— Гевель, старшина кухіптской синагоги,

384, 387, 388.
— Израель, старш. вил. синагоги, 474, 475.
— Шмуйло, стар, вилен. кагала, 474, 475.
— Давидъ, еврей кобрин. кагала, 35.
— Іовель, берест, кагальный старшина, 104.
— Левко, берест, старшій школьнпкъ, 42.
— Лейба, еврей кобрин. кагала, 35.
— Лейзеръ, пин. кагал, старшина, 214.
— Мееръ, пин. еврей, дерікавца Поваго Доль-

ска, 62, 63.
— Мовша, арендаторъ м ст. Мотоля, 62, 63.
—- Мошко, старшина ломаз. кагала, 169,170.

— Нохпмъ, вилеп. кагальный писарь, 475.
— Шлема, дрогичин. еврей, 63.
— ПІмойла, укршшцкій державца, 62, 63.
— Янко, шш. еврей, державца Железницы,

62, 63.

I.

Іевловичъ Вульфъ, брестскій еврей, 410, 411.
— Израель, брестскій еврей, 410, 411.

Іекица, копылі.скій еврей, р зннкъ, 114.
Іемановичъ Берель, кейданскій еврей, 301—303.
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Іенашевичъ Мойжешъ, кейданскій еврей, 310—312.

Іерухъ, лин. еврей, 145.

Іовеловичъ Якубъ, плунгянскій еврей, 237, 238.
— Мовша, глускій еврей, 375, 377—379.
— Зельманъ, еврей брестскаго кагала, 416,

418, 419.

Іовевичъ Овзеръ, еврей столпецкій арендаторъ,

312—314.

Іовзелевичъ Хаимъ, старшина лидскаго кагала,
329, 331.

Іозефовичъ Беніаминъ, пин. кагал, старшина,
55, 98.

— Давпдъ, старш. вилеискаго кагала, 443.

— Давидъ, ъит. еврей, 119, 158.

— Израель, старшина кейданск. синагоги,
242, 244, 301, 308, 303.

— Исаакъ, старш. полоцк. синогоги, 279.
— їїцко, Лейба, арендаторы старобішскіе,

299—301.
— Лейзеръ, брестскій кагальный старшина,

290.
— Мойжешъ, слуцкій еврей, 277, -278, 392,

—394.
— Зельманъ, еврей брестскаго кагала, 416,

418, 419.
— Исаакъ, старш. виленскаго кагала, 423,

426, 427.
— Зелпкъ, виленскій еврей, 321—323,
— Фавишъ, старш. вплепск. кагала, 343, 340.
— Аронъ, старшина виленскаго кагала,

348, 349.
— Іуда, бутенскій еврей, 395—398.
— Абрамъ, старш. гродненской синагоги,

401, 403, 404.
— Хаимъ, визунскій еврей, 419, 421, 422.
— ІІзакъ, вилен. еврей, старшина синагоги,

167—8.
— Илли, старшина мин. синагоги, 126.
— Ловко, вплеп. м щ. купецъ, еврей, 161.
— Лейзеръ, семятицкій еврей, 72.
— Марко, городон. еврейскій старшина, 52.
— Мойзешъ, Соломонъ, еврей, 126.
— Мордухай, дрогичин. еврей, 63.
— Соломонъ, еврей, гроднепскій школьникъ.

122.
— Ульфъ, вилен. еирей, 37, 38.
— Файбишъ, хомскій сирей, 141, 142.

Іонасовичъ Якубъ, старшина лидскаго кагала,
329, 331.

Іоразъ Михаилъ, виленскій ювелпръ, 488.
Іоселевичъ Авраамъ, купецъ, ыогилевскій еврей,

481—485.
— Авраамъ, старшина госпитального брат-

ства, виленскаго кагала, 500.
— Мойжешъ, виленскій еврей, 460,—464,

468, 473—476, 478, 479.
— Абрамъ, виленскій еврей, 468.
— ПЬіуйло, виленскій еврей, 465—473.
— Михель, впленскій еврей, духовный су-

дья (хейриманъ) 475.
— Мовша, старш. вилен. кагала, 487, . 488.

Іосиповичъ Лейбо, старшина дз дзиловской си-
нагоги, въ шшскомъ пов т , 384,
387, 388.

Іохель, муравскій, еврей, 244, 245, 250,—253.
Іохимовичъ Абрамъ, кейдапскій еврей, 301—303.
Іуделевичъ Уріашъ, еврей, старшина госапталь-

паго братства виленскаго кагала, 500.
Іудовичъ Зорый, городецкій еврей, 267, 269.
Іусевичъ Іосай, кобрин. еврей, 189.

К.

Кавецкій Тоііашъ, назі стникъ судовъ подвое-.
водскихъ виленскихъ, 444, 445.

Казановичъ Теодоръ, войтъ могилевскііі, 380,
383, 384.

Казиміръ, король польскій, 174, 176, 452.
Калмановичъ Ошеръ, вплепскій спрей, 473, 474,

476, 478, 479.
Калюмановичъ Зельмапъ, старшій еврей вилеп-

скаго збора, 29.
Каменскій Крышгофъ Михаилъ, судья земскій

ошмяпскій, маршалокъ трибун, вел. княж.
лит., 423—425.

Карабановичъ Андрей Янъ, возпый шшскій,
386, 413.

Карась Стефанъ, вилен. бурмистръ, 37.
Карпъ Іосифъ, подкоморій б льской земли, 105.
Качановскій Михаилъ, горецкій нодстаростій, 39.

— Вснеді.кгь, гродскій нам стпикъ шщ.

нов., 137, 140,
— Григорій, метрикантъ вел. кн. лит., 498.
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Качановскій Іозефъ Казшшръ, судья гродскій
гродненскаго пов та, 437. .

Каштель Аполинарія, монахиня францишкан-
скаго монастыря, 327.

Кельмановичъ Абраамъ, арендаторъ Кожангород-
ка, 262.

Кемельскій Гельцъ Левковичъ, еврей, 81, 85, 86.
Кенсовскій Янъ, подстолій мин. в-ва, 127—129.
Керкоръ Сильвестръ, панъ, 448.
Кершенстейнъ Іерошшъ, Крппітофъ, великій

подскарбій, зсм. писарь в. княж, литов.
36, 180.

Кеслеръ Генрпхъ-Юрій, капптанъ, 353, 354.
Кивовичъ Беръ, борисовскій еврей, 292—294.

— Гершонъ, виленскій еврей, 350, 352,
353, 437.

Низино Феодоръ, 481.
Кильковичъ Николай, возный, 405.
Кирлай Маркъ, внтебскій бурмпстръ, 309—372.
Киселевичъ Ыовша, минскій еврей, 356.

— Еліяшъ, Минск, еврей, 356, 358.
Киселевскій Матфей, вгоіенскій р зникъ, 488.
Кишка Николай, изъ Техановца, Мстислав, вое-

вода, 26, 448, 450.
Кіяновскій Якубъ, Казішіръ, скарбнпкъ ошмян-

скій, 229, 294, 296.
Клецъ, докторъ, еврей виленскій, 470.
Кликовичъ Николай, возный въ вилкомпрскомъ

пов т , 420, 429, 432.
Нлимовичъ Матысь, шляхтичъ вплен. в-ва, 154.

— Янъ, шляхтичъ вплен. в-ва, 154.
Нлокоцкій Казішіръ, плоцкій стольннкъ, 114.
Кляимъ Яковъ, мин. м щ. 171, 172.
Кляровскій Ыати й, королев, секретарь, вилен.

бурмистръ, 167.
Кмитичъ (Кмицпцъ) Самуплъ, стражникъ вел.

кн. лит., 133, 134.

Кнорингъ, гепералъ-маіоръ, 500.

Кобинскій Адамъ, старшина нгольнаго и бля-
харнаго цеха, 37, 38.

Кобылинскій, нам стнпкъ городенскій, 133.
Ковмановичъ Зельмапъ, виленскій еврей, 468.
Козаковскій Япъ, судья ковенскаго [пов та,

309, 310.
Козаринъ Алексаидръ, мозырскій скарбникъ, 214.
Козачко Цалсль, еврей, 202, 203. в
Козело ІСрыштофъ, земскій виленскій рсгентъ,

460.

Козинскій Барлаамъ, архимандрптъ мин. св.-
Духова монастыря, 171,

Козловскій Романъ, 481.
Козляковичъ Янъ, шляхтичъ пин. нов. 24.

— Стеианъ, шляхтичъ ппн. пов., 24.
Козляковскій Павелъ, шляхтпчъ, 64.

— Иванъ, возный шшскаго пов та, 67.
Колаковскій Марціянъ, ксендзъ ректоръ пинска-

го іезуитскаго коллегіума, 53, 55, 56,
98—100.

Коленда Гавріилъ, архіепископъ митрополитъ
всей Руси, 171,172.

— Петръ, возный, 232.
— Михаилъ, райда гродненскій, 434.

Колецкій Антоній, староста бохримовскій, 406, 408.
— Янъ, мозырскій маршалокъ, 43 —45.

Колтецкій Андрей, 64.
Комаевская Людовика, монахиня монастыря при

костел св. МихаилавъВильн , 350, 351.
Комановскій Янъ, 154.
Комаръ Іеронимъ, оршанскій зем. судья, 179.
Кондратовичъ Криштофъ-Михаплъ, подвоевода

и мечпый, 432, 434.
— Янъ, писарь, 152.

Конопелькевичъ Янъ, возный, 273.
Конча Игнатій, обозный р чпцкій, 460, 474.
Кончевскій Янъ, писарь, 489.
Копець Михаилъ, обозаый пннскій, 262, 313, 321,

(иодчашникъ ошмянск.) 367, 380, 381.
Копоть Янъ, Кароль каштеляыъ троцкій, 110,

111.
Корвинъ-Круковскій Станпславъ, скарбнпкъ мсти-

славскій, 264, 266.
Корейва Андрей, пов ренный, 60, 61.

— Самуплъ, нов ренный, 80, 81, 219, 288.
Корецкій Япъ, возный, 274, 275.
Корыбутъ Янушъ Антонъ, Вишпевецкій, подча-

шій в. кн. лптов., староста ппнскій п
осецкій, полковнпкъ, 205, 211, Анна
21.1—216.

Коробанко Япъ, бурмнстръ, 380, 383, 384.
Короткій Гавріилъ, шш, м щашшъ, 6.
Корсакъ, згстпславскій войскій, горедкій дер-

жавца, 39.
Корытинскій Даніилъ, викарій мои. св.-Дух. ба-

зилян., 136.

Косинскій Адамъ, обыватель бреет, воеводства,
100—102.
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Космовскій Станиславъ, обыватель бреет, воевод-
ства, 100—102.

Коссаковскій, стольшікъ въ Вильп , 470.
Коссовичъ Николай, адвоката (юриста) въ Виль-

н , 479, 480.
Костюшко, кейданскій староста, 88.

— Сехновицкій, урожденный Хризостомъ,
189.

Костюшкова Констанція, Анна Данисовичовна,
188, 189.

Костянко Маріанна, 267, 269.
Носчичъ Михашгь, писарь земскій впленскій,

333—335, 337.
Котелъ Казшііръ, староста марковскій, радун-

скій и плунгянскій, подскарбій и писарь
зежкій вел. кн. лит., 380, 381, 383,
384, 390.

— Самуилъ, Іеронішъ зіаршалокъ оншян.
нов та, 117, 118.

Котковичъ Абрамъ, ніебринскій священнпкъ, 68—
70.

Котовичъ Андрей, писарь вел. кн. лит., 9.
— Александру вплен. епископъ, 154.
— Янъ, « Франтиш екъ», городепскій старо-

роста, 131.
— Янъ, стольпикъ оршанскій, городенскіи

подстаростій, 131.

Ностровицкій Григорій, вилен. бурмпстръ, 37.
Кошицъ Михаилъ, вилен. грод. писарь, 167.
Крамникъ Абразгь, кейданскій еврей, 82, 83.
Краскевичъ Александръ, викарій зшн. св.-Духов.

базил. монастыря, 171, 172.
Кривицкій Александръ, возный берест, в-ва, 79.

Кринскій Казимиръ, старо-дубовскій чашникъ,
198, 199.

Кричовскій Еліяпгь Жаковичъ, королев, секре-
тарь, 190, 191.

Криштофъ, ыедикъ (докторъ) г. Минска, 34.
Крупскій Станиславъ Іозафата, иодчашій ста-

родубскій, 437.
Кугель Лейба Якубовпчъ, зшн. еврей, 127—129.

Кузьмицкій Янъ, портной, 217.
Кулеша Яаъ-Сташіславъ, староста ошкинскій,

343.
— Іоспфъ-Михаплъ, земскій смоленскій су-

дья, 343, 345.
Куликовскій Адазгіі, шллхтичъ вплеп. в-иа, 154.

Куликовскій Михаилъ-Казиыіръ, писать трибуналь—
ный в. кн. литов., пинскій войскій, 320.

Кунцевичъ Мартинъ, ошмянскій городничій, 393
Купцевичъ Марціанъ, панъ, 329.
Курциловичъ Петръ, протопопъ пинскій, 67,.

прот. пинской епископіи, 70, священникъ
Ставецкой церкви, 143, 144.

— Жванъ, священ, сынъ, 143.
Кутковскій Томашъ, 34.
Куча Илья Якимовичъ, пинскій подстаростій, З..
Кучарскій Лука, вилен. м щ. купецъ, 161.
Кучинскій Андрей, 481,
Кушелевичъ Ицко, старшина лидскаго кагала,.

329—331.
Кушлейко Криштофъ, возный кейданскій, 243.

л.
Лагора-Валкановскій, 55.
Лазаровичъ Абрамъ, еврей вилен. збора, 24.

— Іосифъ, вплен. еврей, 161.
— Іуда, раввинъ вилепскій, 451.
— Казішіръ, 329, 330.
— Леонора, 329.
— Липке, еврей впзунской синагоги, 419,.

421, 422.
— ДГенкъ, старій, виленской синагоги, 430—

432.
— Якубъ, старшина вс хъ б лорусскихъ си-

пагогъ, 281—283.
— Гершунъ, брестск. еврей, 288, 289.
— ІІршъ, кейданскій еврей, 301—303.

Лазовый Зигмунтъ, техановскій скарбнпкъ, 102,
103.

Лапинскій Крыштофъ, вплснскій р зникъ, 488.
Лебедевскій едоръ, возный шшск. пов т., 137,

140, 141, 149, 205, 207, 218.
Левковичъ Ароні,, вилен. еврей, 10, 40.

— Гельцъ, кемельскій арепдарь, еврей, 80,
82—87, 92—97.

— Вульфъ, старшина кейданской синагоги,
259, 261.

— Сапсай, старшина полоцкой синагоги, 279.
— Оамусль, старшина ішленской синагоги,

30<), 308, 309, 321—323.
— Зельманъ, городон. старшій еврей, 52.
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Левковичъ Лазарь, старшин, вилен. синагоги, 343,
346.

— Гиршъ, старш. вилен. синагоги, 423, 425,
437.

— Изаакъ, старш. виленск. синагоги, 430—
432.

— Шапсай, ревизоръ старыхъ мытъ велик,
княж. Л-го, 41.

— Шая, старш. вилен. синагоги, 430—432.
— Якубъ, вилкомир. еврей, 155.

Левоневичъ Степанъ, мелейшщкій бурмпстръ,
74—6.

Лееновичъ Илья, нпн. еврей, 142, 143.

Лежанскій Войтехъ, возный бреет, воеводства,
101, 102.

Лейбовичъ Абраыъ, скарбовый слуга, ыирскій ев-
рей, 51, 141.

— Аронъ, мин. еврей, 119,133—134,136,138.
— Зельланъ, пин. еврей, • арендаторъ им.

Курадова, 62.
— ІІцко, арендаторъ іезупт. пм нія Под-

гая, 62.
— Литманъ, старшина ломаз. кагала, 169,170.
— Мееръ, кобрнн. еврей, 189.
— Юда, селецкій м щ. еврей, 102.
— Якубъ, пин. кагал, старшина, 55, 98.
— Берко, впленскій еврей, 475.
— ІІсаакъ, старш. вплен. синагоги, 398, 401.
— Гпршъ, старш. вилен. синагоги, 398,401,

416, 418, 419.
— Гиршъ, еврей пзъ м стсчка Лебедки, 401,

402, 404.
— Іона, старш. впленскаго кагала, 446.
— Мойжешъ, впленскій еврей, катальный

Шісарь, 460, 468, 471, 472, 474, 476—479.
— Хаимъ, вил. еврей, 468, 474—476, 478.
— Ицко, впленскій еврей, 468,472—475, 478.

Лейзеровичъ Нотопъ, еврей г. Пинска, 7.
— ПІефсль, виленскій еврей, 468, 470.
— Давидъ, впленскій еврей, кагальный пи-

сарь, 475.
— Шмойла, еврей шшскаго кагала, 416,

418, 419.
— Лазарь, еврей вилен. кагала, 416, 418, 419.

Янкель, старш. слуцкаго кагала, 427, 429,

430.
— Ханмъ, старшина витебской синагоги, 256

—259.

Лейзеровичъ Израель, старшина минскаго кагала,
284, 285, 287.

— Хашгь, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Хацкель, еврей шінскаго збора, 16—18,

кагала, 16—21.
— Веніаминъ, глускій еврей, 375, 377—379.
— Давпдъ, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Хаішъ, старш. оршанской синагоги, 412,

415, 416.
— Давпдъ, впленскій еврей, 476.
— Менкъ, старшин, виленск. синагоги, 398,

401.
— Лейба, виленскій еврей, 460.
— Маркъ, впленскій еврей, 468, 475.
— Мойжешъ, стар, вплен. кагала, 474. 475.
— Мордухъ, вилен. еврей, 475, 478.

Ленкевичъ, 189.
Леоновичъ Станиславъ, коморникъ трокскій, 483,

484.
Леонтьевъ Мануилъ ІІвановпть, москаль (мо-

сковскій житель), 33, посланець Велнкаго
Царя (московскаго), 34.

Лепковскій Осішъ, панъ, 440.
Летмановичъ Іуда, старш. виленск. кагала, 446.
Либорчай Казиміръ, панъ, 393.

Лигудскій Янъ, закристіанъ мусницкаго костела,
81, Лигудкій, 94, 95.

Липковичъ Шлема, еврей визунской синагоги,
420—±22.

— Берко, еврей визунской синагоги, 420—
422.

Липчикъ Мовша, брестскій еврей, 456.
Литвановичъ Людвигь, панъ, 445.
Литмановичъ Давпдъ, сврейскій старшина вплен.

синагоги, 31, 32.

— Геия Мовшанка, ппн. еврейка, 70.
— Мейла, пинскій еврей, 67, 70, 71.
— Юдка, дрогичин. еврей, 63.
— Давпдъ, внленскій еврей, 218, 221, 222,

226, 227, 240, 241, 321—323.
— Іудель, старш. впленск. кагала, 457, 460,

469, 473—476, 478, 479.
Литманъ, еврей оргаанскій, 412—416.
Лобаносовичъ Авраамъ, войтъ, караимъ, 446, 447.
Ложевникъ Тобіяшъ, 449.
Локуціевскій Фелпціанъ, панъ, 219, 221.
Ломановичъ Янъ, патронъ (пов ренный, адво-

каті.), 128.
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Лопатинскій Игнатій, судья брацлавскій, 492.
Лоховскій Михаилъ, ротмпстръ, 440.
Лукашевичъ Антонъ, виленскій .горшечникъ, 488,

— Стефапъ, 202, 203.
— Криштофъ, закристіанъ въ комайскомъ

костел , 244, 248, 250—253.
Луцкевичъ Влазій, зіусницкій войтъ, 90.
Лучинскій Андрей, 481.
Львовичъ Ыпхаилъ, администратору (управляю-

щій им ніемъ), 12.
Людовикъ, князь, курфирстъ бранденбургскій, 114.
Лярскій, судья оршанскій, 412—414.
Лясковскій Павелъ, шляхтпчъ, 104.
Ляховичъ Антонъ, бурмпстръ, 489.

м.
Мавталяковичъ Мееръ, старшина кейданской си-

нагоги, 259, 261.

Маеровичъ Левко, вилен. еврей, 40.
— Вигдоръ, старшина зіинск. кагала, 284,

285, 287.
— Сішонъ, кейданскій еврей, 301—303.
— Лея Лейбовичовна, мин. еврейка, 145.
— ЗХарко, городен. старшій еврей, 52, 180.
— Маркъ, старшина могилевской синагоги,

256—259.
— Хацель, Мойжешъ, кейданскіе евреи, 309

—312.
— Ульфъ, мин. еврей, 145, 152, 153.

Мазневскій Макаръ, возный мин. воеводства, 34.
Малевичъ Яиъ, 481.
Малевскій Симонъ, 500.

Мелецкій Іосифъ, студентъ берест, іез. коллегі-

ума, 110.

Малиновскій Авраамъ, посвольскій карапмъ, 331

—333.

Малишевичъ Николай, ксеидзъ, мусницкій нле-

банъ, 80, 81, 82, 88, 89, 93—98.

Малищицкій Николай, возпый пин. пов та, 24.
Манишевскій, студентъ берест, іез. коллегіума,

110.
Маньчакъ Янъ, минскій мостовннчій, берест,

грод. писарь, 42.

Манюшко Михаплъ, панъ, 430.

Маркевичова, пани, 125.

Маркевичъ Абраамъ, старшина синагоги шклов-
ской, 281—383.

— Кальманъ, попельскій арендаторъ, 353—
355.

— Давидъ, впленскій еврей, 218, 221—223,
226, 227.

— Израель, 218, 222—227, 231, 233, 240,
241, 270—272, 315—317, 327, 328.

— Яхпмъ, 225, 231, 233.
— Іозефъ, старшин, вилен. синагоги, 254—

256, 264, 266, 267, 270—272, 284, 285,
321—323, 327, 328.

— Лазарь, старшина кейданск. синагоги,
259, 261, 301—303.

— Лейзеръ, кейданскій еврей, 301—зоз.
— Исаакъ, впленскій еврей, 321- 323.
— Александръ, старні. вплен. синагоги, 339,

342, 343.
— Еліяшъ, виленскій сврейскій духовный

судья (хейрпманъ), 40, 468, 475.
— Борухъ, стар, вилен. кагала, 474, 475.
— Мовща, сзшловицкій еврей, 147, 148.
— Томангь, райца гродненскій, 434.
— Янъ, пам стникъ мин. воеводства, 67,

мпнскій нам стникъ, 114, 128.

Марко, берест, еврей, школьникъ, 76.

Марковичъ Абрагамъ, старшій еврей вилея. збо-
ра, 39, 40, 43, 44, Абрамъ 164—5, 194—
196.

— Герцикъ, старшипа вилен. синагоги, 43, 44.
— Давидъ, евр. старшипа вилеп. синагоги,

31, 32.

— Израель, еврей, старшина вплен. синаго-
ги, 167—8, 177.

— Іозефт., вилен. старшій еврей, 200.
— Лейзеръ, еврей, 87, 463.
— Симонъ, витебскій еврей, 369—371.
— Шевель, впленскій еврей, 441.
— Мсеръ, старш. вил. кагала, 4.46.

— Якубъ, вилен. еврей, 40.

Марцинкевичъ Казиміръ, 34.
— судья упитскій, ЗГ)4.

Марцишевскій Андрей, студенті, берест, іез. кол-
легіума, 108, сынъ Б ликовича—р чиц-
каго стольника, 109—112.
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Маслянка Андрей, мин. шляхетный м щанинъ,

купецъ, 112, ИЗ.

Массальскій Игнатій, виленскій епископъ—458,

460, 462, 465, 468.
Матусевичъ Янъ-Казиміръ, 52.

Матф евичъ Федоръ, подданный, 217.

Мацкевичъ Адамъ, шляхтичъ, 46.
— Ярошъ, стражникъ воеводства минскаго,

356—358.

Медекша Стефанъ-Франтишекъ, королев, дворя-
нинъ и секретарь, ковен. подстаростій, 45.

— писарь ковенскій, 275.

Мееровичъ Бейрехъ, старшина берест, синагоги,
102, 103, 104.

— Гпршъ, виленскій еврей, духовный судья
(хейриманъ) 475.

— Маркъ, старш. виленск. кагала, 446.
— Менкъ, старш. виленскаго кагала, 460.

— Ульфъ, мин. еврей, 119.

Мееръ оникштанскій еврей, 249, 251, 253.

— Юзефъ, виленскій еврей, 466,/ 467.

Мейстръ Янъ, райца гродненскій, 434.

Меіоровичъ Говшикъ, брестскій еврей, 372, 374,
375.

— Маркъ, зіогллевскій еврей, 390.

Мелешкевичъ Янъ, буршістръ ыогилевскій, 380,

383, 3S4.

Менделевичъ Якубъ, старшина слуцкаго кагала,
427, 429, 430.

— Хатгь, старшина слуцкаго кагала, 427,
429, 430.

— Мовша, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Шмуйло, шафаръ виленскаго еврейскаго

кагала, 468, 471.
Менкъ Отто, 343—345.

Микитенокъ Демьянъ, 34.

Миклашевичъ Юзефъ, метрикантъ вел. кн. Лит.
451.

Милашевскій Яковъ, вилен. цеховой старшина,
37, 48.

Милашъ Стефанъ, 449.

Милевши Бонифацій, обозный оишянскаго по-
и та, 229, 259, 267, 275, 300.

— Людвигъ, староста нпвшканскій, 445.
Милошъ Іоспфъ, ковснскій крайчій, 492.

Миляновскій Криштофъ, мечный любельскаго во-
еводства, 14.

Минвидъ Андрей, (возный) ковенскаго пов та,
46, 47.

Минкевичъ Онуфрій, секретарь е. к. м. войтъ го-
рода Вильны, 451, 452.

Минскій Лейба Якубовичъ, пин. еврей, 140.
— Хаиыъ, шш. еврей, 140.
— Янка, пин. еврей, 140.

Минчукъ, мусницкій м щ., 89, Станиславъ, 90.
— Матв й, мусницкій м щ., 90.

Мироновичъ Григорій, шляхетный пленипотентъ,
209—211, 318, 319.

Мирская Регина, жена браславскаго скарбника,
321.

Мирскій Михаилъ-Янъ, скарбникъ браславскій,
главный трпбунальный судья, 321—323.

Мисанъ, еврей, 102, 103.
— Маріанна Шокальская, еврейка, приняв-

шая христіанскую в ру, 103.
Михаилъ, король польскій 24, 26—29, 174, 176,

180, 452.
Михалевичи, мин. евреи, 136, 138.
Михалевичъ Авраамъ, старш. вилен. кагала, 489.
Михаловичъ Ицко, старшина новгородской сина-

гоги, 274, 276.
— Мойжешъ, старш. впленск. синагоги, 423,

426, 427.
— Соломонъ, берест, еврей-школьникъ, 76,

жидъ и сендикъ берестейскаго кагала,
178, 183, 185—187.

— Израель, мин. еврей, 48, 65—67.
— Лазарь, внлен. еврей, 161.
— Ошеръ, мин. еврей, 48, 49, 65—67.
— Танхель, мин. еврей, 36.
— Шмойла, еврей кобрпн. кагала, 35.

Михелевичъ Нота, старшина вил. кагала, 446.
Мицкевичъ Шіхаплъ, поручикъ австрійской хо-

ругви въ вел. кн. лит. 327, 328.
Мицута Криштофъ, гроднен. грод. судья, 133.
Мишковичъ Юда, еврей кобрин. кагала, 35.
Млоцкій Янъ-Кароль, ішнскій и гельмецкій

(холмскій) староста, д, 12, 16, 18—22.
Мовшевичъ Айзпкъ, пин. еврей цирульникъ, 204.

— Іоса мотольскій арепдаторъ, еврей, 205—
207, 214.

— Лейба, мотольскій арендатора еврей, 205
—207.

00
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Мовшевичъ Липыанъ, пин. еврей, 208, 209.
Мовшина, пин. еврейка, 67.
Мовшовичъ Литыанъ, глускій еврей, 375, 378,379.
Могильницкій Станиславъ-Адаыъ, судья ново-

грудскаго воеводства, 427, 428, 432, 433.
Модзелевскій Антонъ, коыорникъ смоленскій, 90,

492.
Можейко Янъ, 481.
Мойгисъ, панъ, 89.

— Станпславъ, панъ, 245—247.
Мойжешовичъ Абель, старш. новогрудской си-

нагоги, 274—276.
— Давидъ, старш. вилен. синагоги, 306,

308, 309, 315—317, 350, 352, 353, 398,
430—432.

— Іудка, старш. вилен. синагоги, 333, 337,

348, 349.
— Абраыъ, еврей, 128, 234, 236, 237.
— Каслеръ, визунскій еврей, 244, 246, 247.
— Израель, старшин, вилен. синагоги, 254,

256, 272, 274.
— Іоакпмъ, аренд аторъ столпецкій, 312—314.
— Нахманъ, старшина полоцкой синагоги,

279, 327.
— Габріель, старшина вилен. синагоги, 31,

32, 218, 221—223, 254, 256, 264, 266,
267, 270—272, 315—317, 350.

— Пейсахъ, 226, 227, 240, 321—323.
— Еліяшъ, 225, 231, 232, 315—317.
— Ыахимъ, 218, 221—225, 231, 233, 264,

266, 267, 270, 271, 306, 315—317, 321
—323, 327, 328, 333, 337, 338, 343, 345,
346, 348—350, 352, 353.

— Беель, лейпунскій еврей, 401, 403, 404.
— Давидъ, еврей изъ ы стечка Пески, 401,

403, 404.
— Берко, виленскій еврей, 444.

Мойшевичъ Іось, дрогичпн. еврей, 63.
— Іудка, зшнскій еврей, 356, 358.
— Маркъ, еврей, старш. гродненскаго ка-

гала, 434, 435, 437.
— Лейба, стар, вилен. кагала, 446.
— Гецъ, минскій еврей, 356, 358.
— Литыанъ, старш. вилен. синагоги, 423,

426, 427.
— Хацкель, вилен. еврей, позуыентщпкъ,

444, 445.
— Гиршъ, еврей города Высокаго, 203—205.

Мойшевичъ Еліяшъ, вилен. еврей, 117, 118.
— Изаакъ, вилен. еврей, 41.
— Іозефъ, пинск. кагальный старшина, 53,

55, 98.
— Маркъ, старшина виленск. синагоги, 97,

134.
— Михаилъ, вилеп. еврей, 350, 352.
— Мойжешъ, старіш виленск. синагоги, 350,

352.
— Давидъ, опшянскій еврей, 395—398.
— Мордухай, пинск. кагальный старшина,

53, 55.
— Мордухъ, слуцкій еврей, 73, 74—76.
— Пейсахъ, еврей старшина вилен. синаго-

ги, 167, 168, 193—196, 200.
— Салеыонъ, ыин. еврей, 138.
— Хаимъ, дрогичин. еврей, 63.

Моксевичъ Вавринецъ-Впнцентій, подстолій вен-
денскій 218—223, конюшій виленскій,
333, 334, 336—338.

Монашовичъ Гиршъ, пин. евр. старшина, 98.

Монвидъ-Ириковичъ, Войтехъ, ыелейчицкій войтъ,
73, 74—76.

Монкевичъ Янъ-Игнатій, судья 453, 455.

Монтовтъ Казиыіръ, скарбный, вел. кн. Л-го, 36.

— Ваврпнецъ, панъ, 130, 131.

Мончинскій А анасій, корон, надворный подскар-

бій, королев, писарь, 59.

Мордухаевичъ Борухъ, пин. еврей, 23, 24.
— Гейса Лейзеровна, пин. еврейка, 23, 24.
— Шігаанъ, старшина новогродской сина-

гоги, 274—276.
— Гиршъ, городецкій еврей, 267, 269.
— Авраамъ, старшина шкловской синагоги,

256—259.
— Шгоіхай, старш. могплевск. синагоги, 256,

258, 259.
— Іозефъ, 303, 305.

Мордуховичъ Литыанъ, глускій еврей, 373, 378,
379.

Мосевичъ Александръ-Япъ, лидскій маршалокъ,
вилен. подвоеводій, 164, 167, 172, 174.

— Фрапцишекъ, хорунжій и подстароста
лидскій, 277, 278, 329, 330.

Мотыль, еврей внзунской синагоги, купецъ, 420
—422.

Мочульскій Янъ, 449.
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Мошка, иначе Мойжешъ, визунскій еврей, 244,
—246, 249—253.

Мошкевичъ Авраамъ, войтъ караимъ, 331—333.
Мошковичъ Зевелъ, еврей кобрин. кагала, 35.

— Лейба, старшина бреет, синагоги, 102,103.
— Хаимъ, еврей кобрин. кагала, 35, 189.

Мрозовичъ Адамъ, студентъ берест, іез. коллегі-
ула, 110.

Мошеевичъ Исакъ, берест, еврей, 1—3.
Мусницкій Калманъ Салемоновичъ, арендаторъ, 80.
Мыльникъ Азраель, еврей, 110.

н.
Наваховичъ Исаакъ, старш. виленскаго кагала,

406, 408, 409.
Над евскій Андрей, селецкій м щ., 101.
Намовичъ Юрій, возный, 353, 355, 338, 360, 363,

364, 368, 372,373,375,377, 354,424,427.
Нарзанцъ ома, мусницкій войтъ, 90.
Нармонскій Ульфъ Гиршевичъ, арендаторъ, 80,81.
Нарушевичъ Станиславъ, вилен. тивунъ, 454.
Натоновичъ, старшина кейданской синагоги, 242

—244.
Нафталевичъ Мойжешъ, еврей вилен. збора, 24.

— Янкель, старшина новгородской синаго-

ги, 274—276.
— Мееръ, кейданскій еврей, 301—303.

Нахимовичъ Хаимъ, берест, еврей, 110.
— Дынка, Дымка, жена убитаго берест, ев-

рея Якуба Нахимовпча, 110.
— Зелнкъ, старшина мин. синагоги, 112.
— Нотка, берестейскій кагальный старшина,

290, 291.
— Лейба, старш. нолоцк. синагоги, 279.
— Исаакъ, старшина впленск. кагала, зоб,

308, 309, 430—432.
— Илья, брестскій еврей, 456.
— Юдка, богушевскій еврей, арендат. 214.
— Якубъ, берест, еврей, 110, 111.

Нахмановичъ Борухъ, еврей г. Пинска, 7, 9,
15—18, 19—21, кагальный старшина, 53,
55, 98.

— Мовша, нолоцкій еврей, 279.
Науховичъ Исаакъ, старш. впленской синагоги,

333, 337, 338.

Недв цкая Екатерина, въ 1 брак Хоминская, а
во 2 Гергардова, 171, 172.

Недрушлянскій Кароль, вилкомирскій городничій,
82—85.

Незабитовскій Станиславъ,калискій подчашій, 154.
Нейсаковичъ, старшина кейданской синагоги 242,

244.
Немира, панъ, 136.
Немировичъ Крнштофъ Бенедиктъ, хорунжій по-

лоцкій, старшина ясвонскій, 262, 263.
— Анна, прежде графиня Тарновская, жена

хорунжаго полоцкаг.о, старосты ясвон-
ского, 262, 263.

Немцевичъ Андрей Янъ, витебскій стольникъ,
гн вчицкій староста, 139, 140.

Нэраховичъ Исаакъ, виленскій еврей, 398, 401.
Несенеловичъ Хаимъ, старш. гродненскаго ка-

гала, 434, 435, 437.
Несеновичъ Рубинъ, старшина лидскаго кагала,

329, 321.
Нефталевичъ Абрамъ,еврей, 80,85,87,88,90, 92,97.
Низановичъ Шахно, старшина слуцкаго кагала,

427, 429, 430.
Новаховичъ Айзикъ, пин. евр. старшина, 98.

— Ыахманъ, шшскій еврей, 137.
Нозоновичъ Вульфъ, старш. слуцкаго кагала,

427, 429, 430.
Ноіеръ Іоаннъ Людовикъ, виленскій купець, 448.
Носевичъ ІІееръ, старшина радошковсквй сина-

гоги, 384, 387, 388.
Носовичъ Якубъ, новогрудскій еврей, 234, 236,

237.
Нохимовичъ Ицко, внленскій еврей, 350, 352,

< 353.
— Абраиъ, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Іереміашъ, старш. вилен. кагала, 498.

Нохимъ, еврей, пзъ гор. Люблина, 244, 245, 247,
249—253,

О.

Обуховскій Александръ, судья оршанскаго ио-
в та, 257.

Овшаровичъ Веніяминъ, старш. вилен. кагала,
446.

Огинскій Александръ, изъ Козелска, графъ на
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Домбровн , великій канцлеръ вел. кн.
литовскаго, староста радошковскій, мсти-
бовскій, дорсунискій, сидричинскій и проч.
146.

— Мартинъ, трок, воевода, 62—64, Мар-
ціянъ, канцлеръ вел. кн. литовскаго 146,
147, 152, 159, 384.

— Янъ, ыаршалокъ волковыскій, вилен.
подвоеводій, 10.

Одлянскій-Почобутъ, зел. писарь, депутатъ ош-
мян. пов та, 61.

Озембловская Іоганна, жена маршалка мозыр-
скаго, 407, 408.

Олехновичъ Андрей, енералъ (возный) мин. во-
еводства, 119, 127, 153, 154.

— Стефаиъ, шляхтичъ вилен. в-ва, 154.
— Янъ, панъ, 284.

Олешкевичъ, 61.
Олизаровичъ Мартинъ Янъ Непомуценъ, грод-

нен. зек. подсудокъ, 58, 452.
Ольховскій Яковъ, шляхтичъ, 105.

— Павелъ, шляхтичъ, 108.
— Янъ, шляхтичъ, 105, 108.

Олыианскій Еліяшъ, еврей сморгонскій, 395—
398.

Ольшевскій Петръ, мелейчицкій ландвойтъ, 74—6.

Орановичъ Нохимъ, старш. оршанской синагоги,
412, 415, 416.

Орановскій Францъ, возный в-ва виленскаго,
474, 478, 479.

Орда Владиславъ Іоахшіъ, оршанскій подчашій,
12—14.

— Николай, пзъ Гурды, чашникъ пин. пов.,
203, 204.

— Павелъ, чашниковичъ пин. пов., 203, 204.
— Станиславъ, чашниковичъ пин. пов. 203,

204.
Орда Болгарскій, Самуллъ-Михаилъ, пин. грод.

судья, 98, 148, 150.
Ордина Ева ПІостовицкая, оршанская подчаши-

на, 12- 14.
Оржешко Янъ, зем. пин. пов та, 62, 63.

— Михаилъ, ливскій чашникъ, пин. грод.
судья, 216.

Осовецкій Янъ-Казиміръ, пинскій бурмистръ, 57.
Осовскій Андрей-Казиміръ, писарь в. кн. л-го,

вилен. адшшстраторъ епископъ, 121, 443.
Остеръ, раввинъ смиловицкій, 438, 440.

Отромбскій Францъ, виленскій ыедикъ хирургъ,
488.

Ошерова Дыня Шоломовичовна, мин. еврейка,
65—67.

Ошеровичъ, еврей, 106, Лейба, мин. еврей, 145.
— Илья, игуменскій еврей, 292—294.
— Злата Якубовичовна, мин. еврейка, 145.
— Мовша, старш. виленск. кагала, 499.
— Еліяшъ, старшина богушевицкой сина-

гоги, 303, 305.
— Шумель, старш. виленск. кагала, 474,

*475.
— Мойжешъ, вилен. еврей, духовный су-

дья (хейриманъ) 275.
— Шлома, кобрин. еврей, 189.

Офріамовичъ Лазарь, оршанскій еврей, 281 283.

П.

Павликовскій Михаилъ, панъ, 434.
Павловичъ Арціомъ, бурмистръ, 369—372.
Павловскій Казіширъ, бокаларъ мусницкой ко-

стельной школы, 85, 94, 96.
— Николай, шляхтичъ, 79.
— Стефанъ, виленскій сапожный мастеръ,

488.
— Янъ, шляхтичъ, 73, 75.

Пальневскій Александру кобрин. подстаростій, 68.

Пацевичъ Викторинъ, упитскій крайчій, 331—333.

Пацукевичъ, панъ, 134, 135.

Пацъ Бонифатій, троц. тивупъ, староста рижс-

кій и ботоцкій, полковникъ, 11.
— Михаилъ, вилеп. воевода, великій гет-

манъ вел. кн. лит., 43, Михаилъ-Казп-
ыиръ, 80, 82, 93, 100,101, кавалоръ маль-
танскій, писарь вел. кн. лит., 147, 208,
209, 214, 449.

— Пстрт., жомопт. староста, 162.
— Стефанъ, подканцлсръ вел. кн. литов.

26, воевода троцкій, 183—5, 499, 450.
— Теодора Тризнянка, воєводина троцкая,

183—5, 342.
Пашенскій Петръ, оршапскій бурмистръ 412.
Пашкевичъ Петръ, минскій старшій ксендзъ, 284.

— Станиславъ, пат., 318.
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Пашковскій Станиславъ, слуга, 133.
— Симонъ, виленскій купецъ . торговавшій

сафьяноыъ, 488.
Пезнеръ Янъ, виленскій коваль, 488.
Пенькальскій Тобіяшъ, изъ Малушъ, заблудов-

скій староста, 159, впленскій ловчій, 160.
Пейсаховичъ Вигдеръ, старшина новгородской

синагоги, 274—276.
— Нозанъ, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Лейзеръ, брестскій еврей, 456.

Персютичъ Николай, пин. лавникъ, 19.
Петкевичъ Іосифъ, базиліан. секретарь, 136.
Петровецкій Бобръ Іосифъ-Казиміръ, (возный)

берестейск. воеводства, 110, Бобръ, 111,
112.

Петровичъ Гальшка, Бокуновна, Янова, жена
скарбника, кн. Жомойтскаго, 237, 238.

— Янъ, скарбникъ княжества жомойтскаго,
237, 238.

Петровскій Андрей, (возный) пин. пов та, 62,
63—65.

— Михаилъ, б. цельный писарь пинской
коыоры, 142.

Петрусевичъ Констанція, Сомороковна, жена скар-
бника стародубовскаго, 242.

— Анна, жена скарбника трокскаго, 419—
421.

— Томангь, скарбникъ стародубовскій, 242—
244.

— Александру скарбнпкъ трокскій, 419—
421.

Петрушевичъ Николай Антоній, подвоевода ви-
ленскаго воеводства, 444, 446.

Пецель, вилен. м щ. слесаръ, 177.
Пикарскій Демьянъ, дерптскій хоружій, 104.
Пилецкій Антонъ, (возный) берест, воеводства,

68, 69.
— Станиславъ, возный 391, 393, 394, 396,

398, 399, 401, 402, 404, 406, 409, 411,
416, 418.

Пилсуцкій Дозганикъ, городсн. подчашій, 191—
193.

Пилсудскій Михаилъ, нанъ, 430, 431.
— Фердипандъ, староста вешвянскій, 430,

431.

Пинкасевичъ Соломонъ, старшина виленской си-

нагоги, 218, 221—223, 333, 337, 338,

348, 349.

Пинкасовичъ Мойзешь, вилен. еврей, школьникъ,
180.

— Даніель, виленскій еврей, 472, 473.
— Самуилъ, еврей старшина виленской си-

нагоги, 31, 32.
— Мошко, старшина берест, синагоги, 102,

103.
Пинковичъ Мойжешъ, старш. вилен. синагоги,

343, 345, 346.
Пинхасовичъ Лейзеръ, мин. еврей, 152.
Пинчукъ Мойжегаъ, старшина виленской сина-

гоги, 306, 308, ЗО9.|
Пищало Станиславъ, подстолій и войтъ оршан-

скій, 412, 415, 416.
Піотровичъ Тадеушъ, ротмистръ новогрудскій, 483.

— Янъ, виленскій слесарь, 488.
Плавушка Иванъ, пин. м щ., 18, радца, 19.
Плотницкій, наы стникъ города Пинска, 205,

Василій, 209.
Плятеръ Казиміръ Константинъ, графъ, канц-

леръ вел. кн. лит. 498.
Подберезскій Александра, смоленскій воеводичъ,

80, 81, 93, 94.
Подбипента, ексиодвоевода виленскій, 471.
Подеброновичъ Давпдъ, настоятель комайскаго

костела, 244, 251, 252.
Подр цкій Павелъ, шляхтичъ, 79.

— Янъ, шляхтичъ, 79.
Полоневичъ Марціянъ, панъ, 427, 429.
Полубинскій Владиславъ, 63, 64.

— Константинъ, 63, 64.
— ыаршалокъ, великаго кн. лит. 115.

Польный Марціанъ, ошмянскій староста, 117.
Полякъ, вилен. еврей, докторъ 198—200, Мовша,

216, 217.
Помернацкій Александръ, земянпнъ въ минскомъ

воеводств , 228.
— Томашъ, земянинъ минскаго воеводства,

228.
Поплавскій Петръ, шляхтичъ, 68.
Поребный, панъ, 178.
Порцикъ Криштофъ, панъ, 162.

Поц ева, жена подскарбія вел. кн. Лит. 410.
Поц й, воевода трокскій, 446, 447.'

— каштелянъ виленскій, 389.
— Людвигъ, гетманъ литовскій, 347, 369.
— Ипатій, брестскій и влодимірскій епи-

скопъ, 372.
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Почоповичъ Николай, возный, 367, 390.

Прасоловичъ Захаріяшъ, 38—40.

Прездецкая, берестейская подсудковая, 103.

Прездецкій Константій-Флоріанъ, подсудокъ бере-
стейскій, 102.

Прошенская Ыаріанна урожд. Масловская, жена
конюшаго зшнскаго, 339, 342.

Прошенскій Владиславъ, конюшій ыинскій, 339,
342.

Преускій Михаилъ, панъ, 107.

Прилуцкій Павелъ, 68.

Пронтницкій Самуилъ, панъ, 89.

Пружанецъ Мендель, берест, кагальн. старшина,
108,

Пружанскій Юда Мендель, еврей-старшина бе-
рест, кагала, 76—7.

— Балтромей - Владиславъ, слоним. грод.
судья, 156.

Пугачевскій Стефанъ, возный, 257.
Пузына Янъ-Казпміръ, упит. подчашій, 166, Да-

ніплъ изъ Козельска, упит. зем. судья, 193
—196.

— Мпхаилъ, князь козельскій, ксендзъ ка-
ноникъ смоленскій, 315, 316.

Пухальскій Казиміръ, земскій декретовый писарь,
189.

Пшеменецкій Никодішъ, войтъ, 489.

Р,

Рагунецъ Станиславъ, возный, 238.

Радивиловна Каролина, княжна, конюшанка в.
кн. Л-го, супруга Людовика, куфиррста
бранденбургскаго, 114, 116.

Радивилъ Альбрехтъ-Станиславъ, князь на Олы-
к и Несвиж , канцлеръ в. княж. Л-го,
староста пинскій, гн вскій и тухольскій,
6—8, 26, 201, 448, 450.

— Доминикъ Николай, князь, нодканцлеръ
в. кн. Л-го, 114, 117, 134, 189.

— Карлъ, воевода виленскій, 463, 466.
— Николай-Фаустынъ, зіечникъ вел. княж.

Л-го, 366, 368, 376, 378.
— Криштофъ, воевода вилен. гетманъ вел.

КП. Л-го, 46, 448, 450

Радивилъ Михаилъ, воевода впленскій, гетманъ
в. кн. Лит., 444.

— Станиславъ, князь, маршалокъ, вел. кн..
Лит., 114.

Радиминскій Стефанъ Фронцкевичъ, слонимск.
староста, 156.

Раецкій, староста румбарскій, 246.
Райскій Станиславъ, сановникъ королевскаго

двора 455, 457.
Ратомская Винкова Ева, жена нодчашаго р чиц-

каго, 292, 293.
Ратомскій-Винковъ Михаилъ, подчашій р чицкій,

292, 293.
Рачковскій Сеыенъ, шляхтичъ, 73, 75.
Ребедовичъ Іозефъ, берестейск. кагал, старшина,

108.
Ревенскій Юрій, панъ, 247, 248, 251.
Ревуская, коронная надворная подскарбина, 178.
Ремигіанусъ нзъ Пясечпой, регентъ королевск.

канцелярій, 8.
Ренчинскій Самуилъ, панъ, 274—276.
Репнинъ Николай, военный генералъ, кавалеръ

русскихъ орденовъ, 498, генералъ-губер-
наторъ, въ вел. кн. Лит. 499.

Ретавзъ Юрій-Янъ, панъ, 82, Ретанжъ, мусниц-
кій урядникъ, 89.

Рижковичъ Трохимъ, пин. буриистръ, 57.
Ринвидъ Салозюнъ, вилен. грод. судья, 167.
Ритель Владиславъ, трокскій экопомъ, 185.
Рихлицкій Марціянъ-Бенедиктъ, 127—129.
Ровбицкій Іозефъ, возный, 259.
Роговскій Владиславъ, панъ, 292, 293.
Родевичъ, папъ, 90, 162, Степанъ, 163.

— Сиіюнъ - Казішіръ, ксендзъ костела св..
Троицы въ Вильн , 452.

Родецкій Іохішъ, ксендзъ берыардинскаго мона-
стыря въ Брест , 410, 411.

Рожанецъ Тадросъ Илпчъ, селецкій м щ., ев-
рей, 101.

Розумовичъ Янъ, бурмистръ гродненскій, 434.

Рокицкій Адамъ, сокольскій пробоіцъ, королев,
комисаръ, 59.

Ромазанъ Богданъ, мин. замковый м щ., 34.

Романовичъ Александр'!., 37.
— Францъ, земскій судья виленскаго вое-

водства, 474, 486.
— Янъ-Николай, початарь, 114.



— 523 —

Романовичъ Янъ, шешольскій зав довца, 154,
Романовскій, 155.

Ронайшекевичъ Валентій, трок, подстаростій, 185.

Роръ Павелъ, трок, городничій, 34.
Росевичъ Андрей, виленскій сапожный мастеръ,

488.
Россохацкій Францишекъ - Николай, трок, ти-

вунъ, писарь, зем. виленскій и великій
скарбовый в. кн. Л-го 180, 181.

Рубиновичъ Аврамъ, пин. ыытникъ, берест, ев-
рей, 1—3.

Рубиновичъ Гиршъ, еврей арендатору 395—398.
— Изаакъ, «б гунъ» новоповышенной по-

шлины на ковенской таможн , 45—47.
— Илья, мин. еврей, 152.
— Товяш'ъ Богдановичъ, пин. ы щанинъ,

берест, еврей, 1—3.
— Хемя, пин, земянинъ, берест, еврей, 1, 2.
— Яковъ, пин. еврей, 3.
— Якубъ, старшина синагоги минскаго во-

еводства, 292—294.
— Ефранмъ, старшина простенской сина-

гоги, 303, 305.
— Іозефъ, повогруд. еврей, 234, 236.

Рудкевичъ едоръ, 38.
Рудницкій Михашгь, 481.
Рудомина-Дусяцкій Петръ, стародубовскій старо-

ста, 11, вилен. подвоеводій, 24, 26, 80,
122, 126.

Рукевичъ Станиславъ, пнстпгаторъ в. кн. Л-го,
гроднен. войтъ, 209—211.

Русановъ ІІванъ, брнгадиръ, 499.
Рутковскій Стефанъ, возный волковыскаго по-

в та, 478, 479.
Рушковскій Алексаидръ, иодстаростій пин. пов -

та, 14.
Рымша Андрей, панъ, 294, 295.
Рышкевичъ Трофимъ, пин. м щ. 18, радца, 19.
Р зникъ Лазарь, вилкомир. еврей, 154, 155.

С.

Саваневскій Казішіръ Лео, (возный) вилен. в-ва,

163, 180.
Савицкій Антоній, ротмнстръ, 404, 405.

— Мішшлъ, чашшікъ волковыскій, 350,

352, 363, 365, городничій виленскій, 404,
406.

Савичъ-Корсакъ Александръ-Петръ, подстолій и
писарь новогрудского воевод., 432—434.

Савчинъ Янъ Юрьевичъ, смолен, каноникъ, ппн.
деканъ и плебанъ, 145.

Саданъ Іозефъ, бурмистръ гродненскій, 434.
Саевичъ Лахманъ, старшина пин. синагоги, 277,

278.
Саломоновичъ Іошка, старшина вилен. синаго-

ги, 40.
— Иршъ, вилкомир. еврей, 155.
— Калманъ, мусницкій арендаторъ, еврей,

81, 88, 90—97.
— Маріанна, Геліапювна, еврейка, 97.
— Самуилъ, еврей, старшина вилен. сина-

гоги, 31, 32.
— Шлема, бреет, еврей, воложинскій арен-

даторъ, 154.
Самсоновичъ Тодрисъ, старш. гродненскаго ка-

гала, 434, 435, 437.

Самуеловичъ Авраамъ, старшина виленск. сина-
гоги, 31, 32, 264, 267, 270—272, 321—
323, 327, 329.

— Шлема, воложинскій еврей, 292—294.
- — Лейба, свислоцкій еврей, 292—294.

— Натанъ, старшина вилен. синагоги, 315,
—317.

— Самуель, виленскій еврей, 321—323.
— ІІзраель, еврей, старшій мин. синагоги,

126, 127.
— Ыойжешъ, старшина виленской синагоги,

333, 337, 338, 348, 349.
— - Псаакъ, стар, виден, синагоги, 333, 337,

338, 349.
- — Яковъ, 481.
Самотыевичъ Тішо ей, шга. лавникъ, 19.

Самсоновичъ Александръ, берестейскій еврей

школьникъ, 180.

Сангушко Іеронимъ Любартовпчъ, князь, на Б -
ломъ Ковл , 47, 48.

Сангушкова, Констандія-Теодора Сапежанка кня-
гиня, 47, 48.

Санкевичова Марина Селявянка, шш.райчпна,71.

Санкевичъ Степанъ, м щашшъ, купецъ столпч-

наго города Впльны, 45—47.
— Антонъ, пнп. ы щ. райца, 71.
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Санковичъ Роыуальдъ, ксендзъ доминиканскаго
гродненскаго костела, 434, 435.

Сап га Венедикта, подскарбій в. кн. Л-го, 73,
Венедиктъ Павелъ, на Черен, великій
подскарбій и земскій писарь в. кн. Л-го,
186, 203.

— Іоаннъ Фридерикъ, 443.
— Казиыіръ-Янъ, воевода виленскій, вели-

кій гетманъ в. кн. Л-го, 173, надворный
подскарбій, в. кн. Л-го, берест, староста,
188.

— Юрій, стольнпкъ в. кн. Л-го, 197—200.
Сарновскій Адаігь, князь, 164.
Сатковичъ Михаилъ, еврей троц. збора, 5.
Сачковскій Казизііръ, возный пин. пов та, 15.

— Павелъ, шляхтичъ, 203.
— Янъ, шляхтичъ, 203.

Свирскій Шая, сморгонскій еврей, 395—398.
Своротовскій, панъ, 166.
Сельницкій Веспасіянъ, бускій подчашій, 114.

— Владиславу ешіскопъ тарнопольскій, ви-
ленск. суфраганъ и канторъ, гн знен-
каноникъ, 179.

Сендиковскій Янъ, вилен. цеховой старшина,
37, 38.

Сенявскій изъ Киранова, Николай-Іеронизіъ, ко-
ронный надворный маршалокъ, 38.

Сесицкій-Довмонтъ Михаилъ, пин. воевода, вил-
коігпр. староста, 154.

Сиверсъ, 20.

Сигизмундъ, король польскій, 484, 485.
Сигизмундъ-Августъ, король польскій, 454—457,

478.
Сигизмундъ III, король польскій, 120, 174, 176.
Сидеровичъ Симонъ, возный, 480.
Сильницкій Владиславъ, епискоиъ тарнополь-

скій, 183.
Симоновичъ Давидъ, виленскій еврей, 463, 464,

468, (ПІішоновпчъ), 470, 472.
— Вульфъ, старш. вилепск. синагоги, 423,

426, 427.
Синецкій Ивапъ, пин. зі щ., 18, Сенецкій, рад-

ца, 19.
Сипайло Касперъ, внце-адзшнистраторъ пин-

ской экономіи, 214.

Сирутевна Февронія, игуменья городен. базиліан.
.монастыря, 52.

Скальская Софія Держковна, Якубова, стольни-

ковая черниховская, 224, 225, 231, 233,
306, 308, 309.

Скальскій Яковъ, (Якубъ) стольникъ чернихов-
скій, 224, 231, 306, 307.

Скалхвинскій Казиыіръ, панъ, 390.
Скарбекъ Казииіръ, 34.
Скибницкій Юрій, 481.
Скипуръ Адамъ, инстигаторъ каптуровый по-

лоцкій, 280.
Скиріатъ Гавріилъ Врониславъ, панъ, 437.
Скоробогатый Андрей, скарбный в. кн. литовск.,

трок. зем. писарь, 164.
Скорульскій, ковенскій ларшалокъ, 89, 90.
Скуревичъ Казимиръ, ротиистръ воеводства ви-

ленскаго, 472, 474.
Славинскій Петръ, земянинъ минскаго воевод-

ства, 228.
Славка Натанъ, слуцкій еврей, 114—6.
Славута Даніель, пзъ Плавска, (воз.) пин. пов.,

137.
Славуцкій Николай, возный вилен. воевод., 43.
Слизень Стефанъ-Янъ, референдарій вел, кн.

лигов., 348.
Словогорскій Станислав!., подстолій подляскій,

148.
Слушка Александръ, воевода, троц. староста, го-

мельскій и пропойскій, 5,
Слушно, каштелянъ виленскій, 295.
Снарскій Войтехъ, панъ, 209, 210.

Сова Семенъ Ивановичъ, пинскій подстаростін
и л сничій, 1.

Совицкій Юрій, суперъпнтендентъ подляскихъ
коморъ, 201—203.

Созоновичъ Опанасъ, звонарь пинской соборной
пречистенской церкви, 67, 70.

Соколинскій-Друцкій Михаилъ, великій писарь
вел. кн. лит., 179.

Соколовскій, папъ, 89.
— стольникъ инфляндскій, 250, 251.

Сокольникъ Стефанъ, коморникъ воеводства вн-
ленскаго, 486.

Соллогубъ, воевода витебскій, 451, 452.
СоломоновичъАбрамъ, еврей, 245,246, 252,434,435,

437.
— Гиршъ, Михель, Іозефъ, городецкіе ев-

реи, 267, 269.
— Мойжешъ, старш. вилеи. кагала, 315—

317.
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Соломоновичъ Якубъ-Гецъ, [кейданскій равинъ,
301—303, 309—312.

— Залкинъ, визунскій еврей, '419, 421, 422.
— Кадышъ, еврей визунской синагоги, 420—

422.
Соломоновичъ Якубъ, шшчовскій еврей, 244—

253.
— Іонасъ, старш. виленск. синагоги 254,

255, 327—329.
Соломонъ, вил. еврей, 218, 221—223.
Сондецкій Фраицъ, впленскій меднкъ хирургь,

488, 491.
Сосновскій Ваврішеігь, старшина слесарнаго це-

ха, 481—483.
Сошинскій Стефанъ, подчаишпкъ трембовель-

скій, 384—388.
Сперскій Войтехъ, панъ, 90.
Срзодовскій Іоснфъ, возпый оншянскаго пов та,

479.
Стандерсъ Готфридъ, виленскій купедъ, 488.
Станиславская, пзъ Потока, Анна, кіевская во-

еводпна, 48, 50.

Станиславъ, епископъ, святой, 52.

Станиславъ Августъ, король польскій, 465, 473,
474, 485, 486.

Станкевичъ Ыихаилъ Евстахій, эйрагольскій ти-
вунъ, гайданскій державца, депутатъ
жмудскаго воеводства, 61.

— Андрей, дьякъ (дячекъ) Одрыжинской
церкви, 139.

Стемпковскій Матей, уыоцованный, 192.
Стецко Михаилъ, 481.
Стецевичъ Константинъ, пин. гродскій нам ст-

никъ, 57, 71, loo, умоцовапный, 149,
150, 205, 214.

Стецковичъ Антоній, вилен. м щ. купецъ, 161.
Стояновичъ Янъ, умоцованный, 15, 149, 150,

шшскій земскій регенті, 205, 216.
Стрегоцкій Янъ Казиміръ, понам стникъ мин-

скаго воеводства, 67, 114.
Сузинъ Михаилъ, конюшій воеводства брестска-

го, 389—391.
Суходольская Екатерина, Василева, мин. м щ.

172.
Суходольскій Доминикъ, регентъ вел. кн. лит.

писарь волковыскаго пов та, 492.
Сухцицкій Вацлапъ, дозорца, пни. экономичес-

кихъ д лъ, 69.

Т.
Тановскій, мин. грод. писарь, 34.
Танхановичъ Абрамъ, еврей, 97.

— Ельяпгь, еврей старшина впленской си-
нагоги, 167, 168.

Танхелевичъ ІІзраель, старшина минскаго кагала,
284, 285, 287.

Тернякъ Янъ, 12.
Терпиловскій Андрей, шляхтичъ, 110.

— Янъ, шляхтичъ, 110.
Техановецкая жена Самуила Кмитпча,—страж-

ника вел. кн. лит., 133.
Техановецкій Станиславъ, подкоморій шшскаго

пов та, 316.
Тиселевичъ ІІзакъ, мин. еврей, 153.
Тобіяшовичъ Габріель, старшина вплен. кагала,

446.
— Хаиыъ, виленскій еврей, духовный су-

дья (хейриманъ), 275.
Товіовичъ Овзеръ, старшина синагоги мипскаго

воеводства, 292—294, 303, 305.

Товіянскій Игнатій Герардъ, мечникъ воевод,
виленскаго, 462.

Тодіосевичъ Спмонъ, брестскій кагальный стар-
шина, 290, 291.

Тодорошевичъ Азая, еврейка, 299—301.
— Іозефъ, арендаторъ старобинскій, 299—

301.
Токарскій Станиславъ Казиміръ, пин. нодсто-

лій, п подстаростій, 10, 53, 55, 57, 59,
98, 139, 147, 148.

Толоконскій Панікевичъ Леонардъ, бурмпстръ
' виленскій, 482.

Томашевичъ Крпштофъ-Янъ, (возный) вил. в-ва,
83, 86, 87.

Томковичъ Павелъ, умоцованный, 31, 226.

Тоноховичъ Вульфъ, старш. виленск. кагала,
350, 352.

Тонримовичъ Іозефъ, вилен. еврей, старшина си-
нагоги, 193—196.

Торвидъ Андрей, 42.

Тормасовъ Александръ, генералъ-маіоръ импера-

торскихъ войскъ, 500.

Траба Іосифъ, виленскій м дникъ, 488.

Трайтеловичъ Мовша, вилен. еврей, П.

Третяховичъ Хвесъ, селецкій м щ., 101.
G7
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Тризна Ыарціанъ, референдаръ, писарь вел. кн.
Л-го, 5, 450.

Тризно Владиславу стольнпкъ волковыскій, 392
—394.

Тукал ьскій Юрій Нелюбовичъ, пин. войскій и
подстаростій, 8.

Туловскій Юрій, пленипотентъ, 43.

— Станиславъ, городничійволковыскій, 361.
— Марціанъ, 361.

Туреній Андрей, шляхтичъ, 111.
Туровичъ Николай, (возный) пин. в-ва, 138.
Туръ-Зубацкій Аристотель, 216.
Турчиновичъ Сушицкій Янъ, панъ, 395.
Туфановъ Илія, купецъ изъ Торопца, 317—320.
Тышкевичъ Казиміръ, стародубовскій староста,

187.
— Остафій, берест, подколорій, 187.

У.

Уласевичъ Янъ-Фуреъ, шляхетный панъ, шш-
скій бурмистръ, 48.

Ульфовичъ Ыахимъ, лин. еврей, 153.
— Маркъ, глускій еврей, 375.
— Новахъ, глускій еврей, 375.
— Мовша-Рава, старш. лпнекой синагоги,

384, 385, 387, 388.
— Еліяшъ, старш. костыцкой синагоги, 384,

387, 388.
Умястовскій Георгій - Станиславъ, венденскій

никъ, подстаростій, 42.
Униховская Варвара Дуниновна Богуславовна,

трок, воєводина, 31, 32.
Униховскій Богуславъ, Новгород, зел. писарь,

адлинистраторъ пошлинъ (целъ), в. кн.
. Л-го, 51.

Урбановичъ Адалъ, ротлистръ п хоты трибупала
в. кн. Лит. 324.

Уріашевичъ Зисконтъ, вилен. л щ., купецъ, ев-
рей, 161.'

— Гицко, глускій еврей, 375.
— Мойжешъ, стар, вилен. сипагоги, 398,

401, 406, 408, 409, 423, 425.
Ушацній Янъ, (возный) пин. пов та, 14,

Ф. '

Файбишевичъ Абралъ, еврей кобрин. кагала, 35.
— Ицко, кобрин. еврей, 189.

Фавишевичъ Симонъ, новогрудскій еврей, 236,
237.

Файтель Ыихаилъ, вилен. еврей, 124, 125.
Файтелевичъ Мовша, глускій еврей, 375.
Файшовичъ Якубъ Изаковичъ, городен. старшій

еврей, 52.
Фальковичъ Маеръ, еврей, 110.
Фергисъ Іосифъ, ротлистръ упитскаго пов та,

492.
Федоровичъ Янъ, панъ, 240, 334, 399.
Филиповичъ Миронъ, панъ, 135.

— Власій, священникъ брестскій, каеед-
ральной церкви, 372, 374.

Фишелевичъ Ицка, 152.
Фронцкевичъ Янъ-Сирожъ, виленскій крайчій,

219, 222, 247, 249, 257, 280, 284, 285,
287, 382.

— Стефанъ, упитскій крайчій, 238, 265, 295,
315, 335, 339, 344, 364, 370, 380, 386,
393, 394, 402.

— Ыихаплъ, подчашій слоленскій, 353, 357,
373.

Фурсъ, мин. бурлистръ, 49.

X.

Хаимдынесъ Сроль, брестскій еврей, 372, 374, 375.
Хаимовичъ Давидъ, мин. еврей, 136.

— Лейба, новогрудскій еврей, 234, 236.
— Давидъ, глускій еврей, 375, 378, 379.
— Салолонъ, старш. гродненской синагоги,

392—394.
— Ыанъ, пин.кагальный старшина, 53,55, 98.
— Маркъ, лпнскій еврей, 444, 445.
— Михель, внлепскій еврей, 444, 445.
— Зельмапъ, вилснскій еврей, 468.
— Юзефъ, еврей кобрин. кагала, 35, 101.
— Рафалъ, виленскій еврей, 460.
— Шлуйло, виленскій еврей, 469.
— Янкель, старій, вилоиск. синагоги, 423,

426, 4-_»7.
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Хаимовичъ Исаакъ, старт, виленск. синагоги, 423,
426, 427, 443.

— Іовна, еврей гродненскаго кагала, 434,
435, 437.

Хаимъ Ицко, впленскій еврей, школьникъ, 479.
Халимовичъ Солоыонъ, старшина брестской сина-

гоги, 277, 278.
Хацкелевичъ Ыатанъ, еврей пнн. збора, кагала,

16—21.
— Борухъ, пип. еврей, 214, 215.
— Израель, берест, кагал, старшина, 104.
— Хананъ. 60, 61.

Хелковскій Алексапдръ, умоцованный, 60, 61.

Хеміовичъ Мовша, піга. еврей, 208, 209.

Хилинская Екатерина, во 2-мъ брак Гергардъ,
171, 172.

Хилинскій Александръ, шляхтичъ, ианъ, 171,172.

Хламовичъ Абрамъ, глускій еврей, 375, 378, 379.

Хмажинскій, впленскій бурмистръ, 482.

Хм левскій Корней, глускій м щанинъ, 376, 379.

Хм льскій, впленскій докторъ, 470,

Хобецкая Христина, сандомирская чашнпковая,
312.

Хобецкій Нпанъ, сапдомирскій чашникъ, 312, 314.

Ходько Андрей, обозный оншяпскій, 405, 416,
(Хоцко), 424.

Хоецкій Казігаіръ, хоружій берест, в-ва, 80, хо-
ружій и судья вилен. воеводства, 87, 89,
92, 93.

Хольдовскій Мпхаилъ, вплеп. кожевенпикъ, 488.
Хоминскій, вилен. подстаростій, 61.
Хомичъ Радіонъ, Стефанъ, Янъ, жители города

Могилева, 380, 383, 384.
Хотовичъ Хапмъ, стариі. виленск. синагоги, 398,

401.
Хотяновскій Япъ, 3, нам стникъ пинской эконо-

мііг, 208, 214, 215.
— Александръ, панъ, 208.

Хржановскій Стефанъ-Станиславъ, р чиц. подча-
шій, грод. писарь пин. пов та, 214, 216.

Храповицкій Евстафій, инстпгаторъ, вел. княж.
Лит. 486.

Хребтовичъ Альбрихтъ, городнен. стольнпкъ, 196

—198.
— Пстръ, городен. зем. нодсудокъ, 51.
— Томашъ Лптаворъ, мечыикъ и зем. пи-

сарь гроднен. нов та, 58, 452.

Ц-
Цалель, пин. еврей, 67, 70, 71.
Цейзеръ Андрей, вилен. купецъ, 488,
Цемеховичъ Герцыкъ, вплен. еврей, школьникъ,

478, (Цымаховпчъ), 479.
Цехановичъ Стаиислаьъ, хоруягій пин. пов та,

63, 64.
Цехановскій Юрій, королев, секретарь, селецкій

староста, 100.
Ципріановичъ Симеопъ, консульторъ, мин. бази-

ліанск. св.-Духов. монастыря, 135, 136,
171.

Цихановичъ Станиславу подкоморій пинского
пов та, 218.

— Янъ - Константину ловчій смоленскій,
343—345.

— Александръ, Владнславъ, 343, 345.
— Михаилъ, староста дружиловскій, 267,

269, 343, 345.
— Гаспаръ, чашникъ смоленскій, 343, 345.

Цодыковичъ Мендель, виленскій еврей, 460.

ч.
Парный Гиршъ, старшин, виленск. кагала, 348,

349.
Чарнявскій, купецъ города Бродъ, 160, 161.
Чарторыйскій Михаилъ, князь, подканцлеръ вел.

кн. Лит. 390, 451.
Черневши Якубъ, упитскій городничій, 219,

224, 282, 283, 332, 360.
Чижъ Казпміръ, трибунальний писарь, 61.

— Францъ, земскій президентъ воеводства
вплен., кавалеръ ордена св. Станислава,
453, 455, 474,

ПІ,
Шабловичъ Стефанъ, виленскій купецъ, торго-

вавшій сафьяномъ, 488,
Шавель, столпецкій м щанинъ, 49.
Шавлевичъ Гиршъ, мин. еврей, 136.

— Вульфъ, мин. еврей, 152, 153.
— Исаакъ, еврей визунской синагоги, рав-

впнъ, 419, 421, 422.



Шавлевичъ Мееръ, кобрин. еврей, 189.
Шадурскій Владиславъ, земскій судья впленска-

го воеводства, 474, 486.
Шаевичъ Илья, старшина берест, синагоги,

102, 103.
Шаковичъ Аропъ, старшина виленск. синагоги,

392—394.
— Левко, вилкошір. еврей, 154.

Шапсаевичъ Абразіъ, мин. еврей, 153.
Шарковскій Ипколай-Михаилъ, писарь гроднен-

скій, 434, 437.
Шахно, сесицкій еврей, 85.
Шашмановичъ Борошшъ, кейданскій еврей, 244,

244.
Швабъ Каспаръ-Александра шмельтин. старо-

роста, троц. подвоеводій, 5.
Швыковскій Стефанъ, вилен. грод. судья, старо-

ста шшскій, 200.
Шемето Францишка, монахиня вилен. монасты-

ря, 350, 351.
Шендеревичъ Александру старшина слуцкаго

кагала, 427, 429, 430.
Шенявскій, папъ, 208.
Шершуновичъ Янъ, (возпый) берест, воеводства,

J07, 108.
Шимоновичъ Абразгь, еврей, 234, 236, 237.

— . Вульфъ, вилен. еврей, 250, 352, 353.
— Мовша, глускій еврей, 375, 377—379.
— Берко, слонюг. еврей, 50.
— Ицко, пші. кагальный старшина, 53, 98.
— Лейзеръ, селецкій м щ. еврей, 102.
— Якубъ, слонизі. еврей, 50.
— Якубъ, берест, кагальн. старшина, 104.

Шиницкій Андрей, яновскій деканъ, ломаскій
илебанъ, 169.

Шипинскій, возный, 324.
Ширма Григорій Казиыиръ, пин. грод. писарь,

14, зел. писарь пин. иов та, 137.
— Петръ, земскій коморникъ пин. пов та,

100.
Шишко Дезііянъ, шшскій ночтзіейстеръ, 296, 298.
Шишло Іосифъ, стольникъ кп. Инфляпдскаго,

492.
Школьниковичъ Мовша, дрогичин. еврей, 63.

— Давидъ, старшина кейданской синаго-
ги, 303, 305.

— Менхенъ, старш. вилен. кагала, 443.
— Мовша, пин. кагальн. стар. 214.

Школьниковичъ Соломонъ, берест, кагальн. старш.
108.

Шлямовичъ Александръ, виленскій еврей, 460.
Шмаровичъ Якубъ, еврей, 392—394.
Шмерла Давидъ, слуцкій еврей, 114—6.
Шмерловичъ Берко, гродненскій кагальный стар-

шина, 277, 288, 289.
— Шавель, зіинскій еврей, 285—287.
— Давидъ, брестскій еврей, 454.
— Лейба, старшина синагоги, 292—294.
— Лейба, старшина свислочской синагоги,

303, 305.
— Ворухъ, еврей, 234, 236, 237.
— Авраазіъ, старшина домбровенкой сина-

гоги, 256, 258, 259.
— ШзіОйло, старшина городецк. синагоги,

256, 258, 259.
— Готлизіъ, еврей, 105.
— Израель, старшина минской синагоги, 112.
— Зеля, городецкій еврей, 267, 269.
— Хапзіъ, старшина вс хъ б лорусскихъ

синагога, 281—283.
— Ицко, старшина зшнскаго кагала, 284,

285.

— ІІЪіойло, брестскій кагальный старшина,
290, 291.

— Лейзеръ, еврей кобрин. кагала, 35, 110.
— Солозюнъ, старш. воложинской синагоги,

384, 387, 388.
— Іудка, еврей, старшина гродненскаго ка-

гала, 434, 435, 437.
— Файбишъ, старш. берест, синагоги, 102—

104.
— Шлема, старшина воложинской синаго-

ги, 303, 305.
— Іозефъ, старшина синагоги, 292—294.
— Ирша, брестскій кагальпый старшина,

290, 291.
— Якубъ, старшина виленск. кагала, 348,

349.
— Исаакъ, старшина виленск. кагала, 348,

349.
Шокальская Маріапна, окрещенная, умерщвлен-

ная еврейка, 103.
Шоломоновичъ Авраазп., еврей гродненскаго кага-

ла, 416, 418, 419.
Шпаковскій Григорій, шляхтичъ, 64.

— Николай, шляхтич'Ь, 144.
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Шпаковскій Павелъ, шляхтичъ, 67, 139, 140.
— Янъ, шляхтичъ, 67, 139, 140, 144.

Шпортикъ Криштофъ, умоцованный, 80, 81.
Шретеръ Иванъ, королев, секретарь и покое-

вый дворянинъ, 190.
Штокамеръ Кароль, ксендзъ, регентъ Яновской

семинаріи, 169, 170.
Шуйскій Константинъ, берест, хоружій, 188.

— Юрій, берест, грод. судья, 188.
Шумскій Михаилъ Рафалъ, подстолій и подво-

евода виленскій, 31, 200, 264—266, 321
—323, 334, 343, 345, 347, 360, 351, 388.

Шумховичъ Гиршъ, глускій еврей, 375, 377—
379.

Щ.
Щеблевскій Казиміръ, 35.
Щепановскій Антонъ, 481.
Щигельская Екатерина, 240, 241.
Щука, нанъ, 90.
Щуцкій Криштофъ, (возный) берест, воеводства,

105, 106.

э.
Эйзіашевичъ Гавріилъ, пин. еврей, 12—14.

— Двора, Нохаиовичовна, Пугачевичовна,
ппн. еврейка, 13, 14.

— Соломонъ, ппн. еврей, 12—14.
— Хая Мойжсшовна, ппн. еврейка, 13, 14.

Эсмунтъ Александръ, коморникъ бреет, воевод-
ства, 187.

ю.
Юделевичъ Мовша, еврей впзунской синагога,

420—422.
— Янксль, еврей визунской синагоги, 420

422.
— ІІцко, еврей виленскій, духовный судья,

(хейрішанъ) 475.
Юдицкій Валеріанъ, писарь вел. кн. Лит., Вале-

ріанъ- Сташіславъ, вплен. архидіакопъ,
26, 28, 29.

Юдичъ Езыяшъ, еврей троц. збора, 5.
Юдковичъ Ханонъ, новогрудскій еврей, 234, 236,

237.
— Исаакъ, кейданскій еврей, 243,
— Давидъ, 243, 244.
— Исаакъ, посвольскій караимъ, 331—333.

Юдковскій Самуилъ Казимиръ, каноникъ и ку-
стошъ смоленскій, цимковскій плебанъ,
114—116.

Юдовичъ Эліяшъ, старшина вилен. синагоги, 43,
44.

— Шмойла, старшина синагоги минскаго
воеводства, 292—294.

— Мовша, глускій еврей, 376, 378, 379.
— Шая, старшина вилен. синагоги, 398,401.
— Израиль, старшина виленск. кагала, 446.

Юзефовичъ Беніаминъ, пин. кагальный старши-
на, 53.

— Давидъ, школьникъ мин. кагала, 65.
— Лейба, школьникъ могилевск. школы, 39.
— Яхимъ, берест, старшій школьникъ, 42.

Юзефъ Мордухъ, старш. вил., кагала, 443.
Юрага Михаплъ-Андрей, судья ошмянскаго по-

в та, 339—341, 462.
— Ксаверій, земскій регентъ воеводства ви-

ленскаго, 474.
Юсковичъ Нисанъ, войтъ троц. еврейскаго збора

(синагоги), 5.
Юстина Ганушовна, игуменья пинскаго женска-

го Варваринскаго монастыря 35.
Юцевичъ Николай, панъ, 82, 84.
Ючинскій Ыартинъ, зем. виленск. воеводства,

60, 61.
Юшкевичъ Антонъ, ксендзъ канонпкъ капитула

жмудского, 438, 440.

Я.
Яблонскій Ыатв й, шляхтичъ, 124.

— Янъ, шляхтичъ, 124.
Яворовскій Павелъ, шляхтичъ, 109.

— Янъ, шляхтпчъ, 109.
Яжембовскій Михаилъ, возный, 329, 331, 343.

— Станиславу родовитый шляхтичъ, 285—
387.

Якимовичъ Абрамъ, кейданскій еврей, 85.
Якоровичъ Мпхель, пин. кагал, старшина, 55, 98.
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Якубовичъ Абрамъ, старшина виленск. кагала,
306, 308, 309, 472, 473.

— Якубъ, еврей, 303, 305.
— Ыовша, старшина лидскаго кагала, 329,

331.
— Ицко, старшина лидск. кагала, 329, 381.
— Абрагазгь, пин. еврей, пленипотентъ, 214,

215.
— Абрамъ, вилкошір. еврей, 154, 155.
— Аронъ, еврей, цальный писарь, при бе-

резипской колор , 33.
— Бень, дрогичип. еврей, 63.
— Впкторъ, городепскій еврей, «школьникъ»,

131.
— Вольф'ь, пин. еврей и школьникъ, 10, 59.
— Гершъ, берест, еврей, 76, 78, 79.
— Давидъ, люблинскій еврей, 166.
— Давидъ, вилен. еврей, 194—6.
— Езеяшъ, пин. еврей, 8.
— Зельманъ, пин. еврей, 8.
— Исаакъ, старшина лидск. кагала, 329, 331.
— Нохішъ, старшина виленск. синагоги, 350,
— 352, 353.
— Ыовша, Кугель, глускій еврей, 375, 378,

379.
— Ицко, старш. короваенской синагоги, 384,

387, 388.
— ІОдашъ, еврей кагала слуцкаго, 416, 418,

419.
— Юзефъ, еврей, раввинъ визунской сина-

гоги, 420—422.
— Іозефъ, россіенскій еврей, 237, 228.
— Іозефъ, городецкій еврей, 267—269.
— Іозефъ, кейданскій еврей, 310—312.
— Израель, старшина шкловской синагоги,

256, 258, 259.
— Іозель, «б гунъ» новоповышенной пош-

лины на ковенской комор , 45—47.
— Лейба, старшина мин. синагоги, 126 127,

159.

— Лейба, школышкъ оршанской школы,
39, 98.

— Лейба, старшина мин. синагоги, 112, 119.

— Лейба, пин. кагальный старшина, 53, 55.
— Маркъ, бреет, еврей, 201, 202.
— Мссръ, вплен. еврей, 4, школьникъ шко-

лы виленской, 24, 26.
— Мееръ, старшина нолоцкой синагоги, 279.

Якубовичъ Мовша, старш. добровенской синагоги,.
281, 282.

— Спмонъ, старшина линскаго кагала, 284
—287.

— Вульфъ, пин. кигал. старшина, 288, 289.
— Мисанъ, пин. кагал, старшина, 214.
— Мойжегаъ, старшина вилен. синагоги, 40,

60, 61.
— Песахъ, пин. еврей, 6.
— Соломонъ, старшій еврей вил. збора, 26..

. — Файшъ, еврей гродненскаго кагала,
343, 435, 437.

— Зельыанъ, виленскій еврей, 472, 473.
— Шал, кобрин. еврей, 189.
— Шмаль, старш ыальчевской синагоги, 42..
— Шыойло, дрогишш. еврей, 63.
— Юда, берест, кагал, старшина, 104.
— Юзефъ, вплен. еврей, старшина синагоги,

193—196.
— Стефанъ, зелянипъ линскаго воеводства,

228.
Якубъ, еврей визунской синагоги, купецъ, 420

—422.
Якушевичъ Лейба, еврей, 47.
Якушелевичъ Григорій, брестскій л щанпнъ, 373.

— Давидъ, виленскїй еврей, 468, 474.
— Іудель, шафаръ еврейскаго впленскаго

кагала, 468, 471.
— Шепшель, вилен. еврей, духовн. судья,

(хейриланъ), 475.
Янкелевичъ Ыордухъ, впленскій еврей, 475.

Янкеловичъ Шыойло, гродненскій кагальный
старшина, 499.

Яниховичъ Вульфъ, евр. старшина вилен. сина-
гоги, 31, 32.

Яницкій Янъ, канторъ ыусницкаго костела, 81,
94, 96.

Янковскій Стапиславъ, шшъ, 83, 85.
— Яковъ, панскій слуга, 124, 125.

Яновскій Юрій, урядникъ ншрвинтскаго старо-
росты, 91.

— Казиміръ-Фраіщишекъ, нам стникъ ви-
ленскаго воеводства, 125, 126.

Янчевскій Янъ, (возный), 192.
Янъ Казиміръ, король нольскій 8—12, 14, 18, 22,

24—27, 120, 126, 180, 181.
Янъ Ш, король польскій, 58, 59, 120—124, 126,

131, 132, 134, 140, 151, 152, 158, 164,.
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173, 174, 186—188, 190, 191, 442, 443,
219, 220.

Янусовичъ Мойжешъ, юрбургскій еврей, 237,238.
Янушевичъ Гиршъ, виленскій еврей, 350, 352.
Янховичъ Вульфъ, старш. виленск. кагала, 348,

349.
Янцкелевичъ Янкель, минскій еврей, 356, 358.

Янчевскій Николай, возный въ минскомъ вое-
водств , 439.

Ярмаловичъ Томашъ, 481.
Ярохимовичъ Вульфъ, старшина виленскго ка-

гала, 306, 308, 309, 333, 337, 338.
Ярошевичъ Петръ, вилен. м щ. 92.

— Уласъ, хомскій ы щанинъ купецъ, 142.
Ясенецкій-Война Александръ, витеб. войскій, ви-

лен. подвоеводій, 4.
Ясинскій Яковъ, священникъ гродиской церкви,

72, 73.
— Іосифъ, возный, 480

Яхелевичъ Іоахимъ, старш. виленск. синагоги,423.
426, 427.

Яхелевичъ Хаимъ, старш. виленск. синагоги, 430—
432.

Яхилевичъ Абразгъ, пин. кагальн. старшина, 214.
Яхиловичъ АГойжешъ, старшина виленскаго ка-

гала, 406, 408, 409.
Яхимовичъ Абрамъ, кейданскій еврей, 84, 86,87.

— Соломонъ, виленск. еврей, 164 —166,
194—6.

Яхомовичъ Тавкенъ, старшій еврей виленскаго
збора, 29.

Яцевичъ Станиславъ, (возный) берестейскаго
воеводства, 73—76, 79, 80, 110, 111.

— Салуилъ возный, 295.

едюшкій Василій едоровичъ, королев, дво-
рянинъ, 2, 3.



ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ.

А.
Ангельчица, м стечко надъ новьшъ портомъ Свя-

той р ки, 191.
Антоколь, въ Впльн предм стье, 465.

Б.
Бакшты, іш ніе, 127, 128.
Баташковская еврейская малая каменица, въ г.

Вильн , на Жидов, ул., 200.
Березина, л стечко въминскомъ воеводств , 297.
Березина, р. 33.
Березинскій прикоморокъ, 33.
Берестейская (Брестская) экономія, 178.

— церковь св. Михаила, 372.
Берестейскій кагалъ (синагога), 42, 73, 74, 76,

77, 79, 102—104, 108—111, 122, 126,128,
132, 141, 146, 147, 151,153, 179, 182, 185
—187, 209—211, 229, 231, 277, 278, 288
—291, 294, 295, 324—326, 366—368, 372
—375, 392, 394,418, 419.

— замокъ, 104, 456.

— іезуитскій коллегіуыъ, 108—112.
Берестейское воеводство, 68, 69, 73, 74, 79, 100,

103—105, 107, 108, 110—112, 185, 186,
191, 268—270, 295, 40-3.

Берестье (Брестъ) городъ, 76—79, 103, 104, 108,
110, 152, 159, 186, 268, 294—296, 373
—375, 410, 447, 454, 457.

Биминговская еврейская малая каиеничка, въ г.
Вильн , на Жидов, улпц , 200.

Биржанскій замокъ, 273.
— кагалъ, 272—274, 354.

Биржи городъ, 353, 354.
Бобруйскъ городъ, 297.
Бобръ городъ, 481, 482.
Богушовская корчма, 206.
Богушовъ, въ пин. пов., 205, 207—209.

Борисовъ городъ въ минскомъ воеводств , 297.
Борисовская Великая улица, въ г. Минск , 145.
Браславское воеводство, 405.
Браславскій пов тъ, 396, 421.
Броды городъ, 160, 161.
Бростовская еврейская большая каменица, въ г.

Вильн , на Н мец. ул., 200.
Бростовскій плацъ пустой, въ г. Вилг.н , 1.64.
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Бургардвичовскій доїть, 162, 163.
Б лая Русь, 18, 256.
Б линъ, ті. въ пин. пов., 62, 63.
Б лорусскіе кагалы: минскій, новогрудскій, ор-

ловскій, любецкій, турецкій, ивскій, ко-

РОЛИЦКІЙ, ВСеЛЮбСКІЙ, СТОЛОВІЩКІЙ, 5ІЫПІ-

скій, полонскій, полонецкій, роготскій, двор-
жецкій, молчадскій, городпскій, б лицкій,
несвижскій, ыирскій, слонимскій,363—366.

— кагалы: кейдаискій, визупскій, друйскій,
биржанскій, 404—406.

Б льская земля, 62, 105.
Б льскъ городъ, 454, 457.

В.

Варшава, городъ, 5—7, 9, 27, 36, 120, 159, 180,
188, 200, 272, 273, 347, 389, 404, 405,
407, 453, 474, 486.

Варшавская іезуитская коллегія, 458.
Васильково, м стечко, въ пов т волковыскодгь,

403.
Визунскій кагалъ, 244—252, 420—422.
Визуны ы стечко въ вилкомирскомъ пов т ,244,

246, 249, 420.
Виленская комора (таможня), 45.

— синагога, школа, кагалъ, 29, 31, 32, 40,
43—15, 60, 122—125, 132—135, 159,163,
167, 168, 172—177, 179, 181, 193—196,
200, 201, 209—211, 218, 221, 223—229,
231—235, 240—242, 254, 264, 271, 277,
278, 288, 289, 306—309, 315—317, 324—
326, 337—339, 342—348, 350—353, 366,
398, 400, 401, 418, 425, 427, 430—432,
437, 444, 445—447, 451, 457—459, 460,
465, 468—472, 476, 478, 487, 489, 491,
497.

— замковая юриздика, 44.
— іезуитская коллегія, 458.

Виленскій Вернардинскій монастырь, 167
— Бернардинскій женскій монастырь, 240.
— госпиталь во имя св. Троицы, 25.
— госпиталь еврейскій на Ядковой улиц ,

500.
— Домпнпканскій монастырь, 481.
— аамокъ, 4, 80—82, 93, 184, 224.

Виленскій цехъ жестянниковъ (бляшанный) 37,
238.

— игольный цехъ, 37—38.
— цехъ скорняковъ, 30.
— каменный мостъ, чрезъ р. Вітлію, 25,451.
— ка едральный костелъ, 496.
— костелъ св. Іоанна, 335.
— костелъ св. Троицы, 452.
— магистрата, 27, 30, 37, 48, 174—177.
— Ииколаевскій (святого Николая) костелъ,

200, 484, 492.
— ратушъ, 29.

Францисканскій, женск.монастыръ наЗар чь , 327.
Виленскія Острыя ворота, 444, 445, 492, 496.
Виленское воеводство, 10, 57, 60, 80, 81, 83, 86,

87, 89, 93, 98, 125, 126, 154, 161, 162,
164, 167, 180/201, 223, 233, 254, 265,
266, 271, 272, 313, 322, 323, 328, 334,
337, 338, 342, 347, 349, 352, 353, 393,
394, 397, 400, 408, 418, 421, 425, 430,
440, 441, 453, 455, 462—465, 472—474,
477—481, 484, 486, 498, 499.
братство соляиаго цеха, 40, 41.

— еврейское кладбище (копище) въ Вильн ,
за р. Виліею, 25, 201.

Вилія, р ка, 41, 47, 201, 347, 451.
Вилкомирская, школа (синагога), 154.
Вилкомирскій пов тъ, 82,162, 245, 248, 337, 397,

400, 403, 421.
— королев, дворъ, 154.

Вилкомиръ городъ, 89, 90, 92, 154, 273.

Вильня, (Вильна) городъ, 3. 4, 10, 11, 24, 26,
30, 32, 35, 44, 45, 50, 59, 61, 82, 85, 86
91, 92, 97, 117, 123, 125, 130, 131, 148,
160, 162—165, 168, 179, 191, 193, 196,
197, 200, 201, 218, 224, 232, 234, 236,
240, 245—247, 249, 254, 257, 264, 270,
282, 284, 285, 288, 290, 291, 295, 302,
303, 315—317, 319—324, 327, 332, 335,
337, 340—342, 346—348, 351, 353, 357,
364, 370, 372, 380, 382, 383, 388, 389,
390, 393, 395, 400, 402, 416, 423, 424,
426, 428, 430, 437, 438, 445—465, 462-
466, 470—472, 475, 481, 482, 487, 488,
490—492.

Виляновъ, городъ, 191.
Винкшнобродская, корчма, 83.
Винкшнобросты, село, 84, 90, Винкштибрость, 91.

08
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Висловичъ, им. Альбурской княгини, 19.1.
Витвица, им. 169.
Витебскъ городъ, 257, 369—372.
Витебская іезуитская коллегія, 458.
Витебскій Бернардинскій монастырь, 369.

— кагалъ, 369, 370.
Витебское воеводство, 371, 384, 408, 414, 416.
Витчовка, село, въ пин. пов т , 12.
Вишневецъ, им., 205, 211.
Волковыскій пов тъ, 124, 402, 403, 440, 441,

478, 492.
Воловичовская каменица, въ г. Вильн , на Не-

мецкой улиц , 163.
Вольпа, м стечко, 403.
Высокое, въ берест, воеводств , 73, 203—205.
Высоцкая, еврейская школа (синагога) въ м.

Высокомъ, 73, 75.
Высоцкъ, городъ, 56.

Г.

Гайна, ы ст. въ минскомъ воеводств ,. 297.
Гелваны, м. 89, 90.
Глускій кагалъ, 375, 377, 379.
Глускъ, въ новогрудскомъ воеводств , 376, 378.
Гн вчицы им. въ пин. пов т , 140.
Горки, городъ, 39.
Горловини, село въ пин. пов т , 216.
Городенская, школа (синагога), 52, 53, 196.
Городенскій, пов тъ, 51, 53, 58, 393, 403, 452.

— Доминикански монастырь, 434, 436.
— женскій базиліан. монастырь (конвентъ),

52, 53.
Городно (Гродно), городъ, 51, 52, 59, 121, 133,

189, 222, 434, 436, 443,447,452, 468,476.

Городоставъ, им., 211.
Городецъ, им ніе въ брестскомъ воеводств , 268.
Городецкій, кагалъ, 267, 269.

Городецкая, школа (синагога), 38—ІО
Гривковичи, село въ пин. пов т , 13, 149.
Гродиская, церковь въ пин. пов т , 72.
Гродненская, экономія, 58.
Гродненскіе кагалы: пружанскій, рожанскій, ля-

ховицкій, бытенскій, 359—363.
— кагалъ, 52, 53, 122, 132, 159, 179, 182,

196, 198, 209, 211, 229, 231, 277, 278,

288, 289, 366—368, 401, 402, 418, 419,
434, 446.

Гурда, им., 203, 204.
Гутовъ, деревня въ пин. пов т , 203, 204.

Д.
Давидъ-Городокъ, городъ, 56, 202, 203.
Данквартовская, еврейская малая каменичка въ

г. Вильн , на Ятковой улиц , 200.
Динабургская іезуитская коллегія, 458.
Докщицы, м стечко въ минскомъ воеводств ,

438.
Дольскъ, им., 10, 53, 55,- 57, 59, Новый и Ста-

рый, 62, 63, 98, 138, 139, 147, 211.
Домбровица, им., 56, 146, 211, 234.
Дорогичинъ, м. въ пин. пов т , 56, 63, 64,

216, 218.
Дорогостай, м стечко, 443.
Достоево, им. въ пин. нов., 23, 24.
Древецъ, им., 41.
Дукшты, село, 91.
Дыненборкъ, (Динабургъ) городъ, 163.

Ж.
Жел зница, им. въ пин. пов т , 62, 63.
Жидовская, улица въ Пинск , 21, 26, 163, 165,

166.

— улица въ Вильн , 60, 61, 124, 200, 201,

254, 388, 492.
— улица въ Новогродк , 275.

Жировицкій базильянскій монастырь, 359.
Жмудское воеводство, 61.
Жолудокъ, м стечко, 401.
Жомоитское княжество, 82, 84, 192, 237, 260,

302, 303, 309, 310, 312, 354, 390, 403.

а
Заблудовскій замокъ, 159.

— дворецъ, 160.
Заблудовъ, им. въ бреет, в-в , 159, 401, 403.
Залужье, им., 138.
Замковая, улица въ г. Минск , 171.
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Замшаны, село въ пин. пов т , 68, Замошаны, 69.
Зар чье, часть города въ г. Вильн , 327.
Заровъ, им., 70.
Збаражъ, им. 205, 211.
Здитовецкая Успенская русская церковь, 105—108.

Здитовецкое кладбище возл Здитовецкой цер-

кви, 108.
Здитовцы, им. въ берест, воеводств , 103, 105,

107, 108.
Зельва, м стечко, 403.
Зелюны, село, 92.

И.
Игуменъ, пм.-городъ, 128.

Иллукштанская іезуитская коллегія, 458.

І.
Іоданцы, село, 90.

К.

Кейданская школа (синагога), 192.
Кейданскій кагалъ, 242, 259—261, 301, 302.
Кейданы, городъ въ жомоит. княж., 82—87, 91,

243, 259, 261, 302, 310.
Кейзаровская еврейская малая каменичка въ г.

Вильн , на Жидов, ул., 200.
Кельменская школа (синагога), 192.
Кельчевская еврейская малая каменица, въ г.

Вильн , на Н мец. улиц , 200.
Немели, м стечко, 83, 89, 90.
Кемельская корчма, 82, 83.
Кираново, им., 38.
Кіевское воеводство, 49.
Клецкъ, городъ, 36, 56, 74, 179.
Кобринская экономія, 68—70.
Кобринскій кагалъ, 35, 189.

— замокъ, 68, 69.
Кобрынь, городъ, 35, 69, 189.
Коварскій кагалъ, 244—252.
Ко варе къ, м стечко въ Вилкомирскомъ пов т ,

245, 249, 251, 252.

Ковель Б лый, городъ, 47.
Ковенскій замокъ, 47.

— пов тъ, 312, 354, 355, 400, 405, 421.
Ковна, городъ, 45—47.
Ковнятынское войтовство, 6.
Кодинъ, городъ, 39.
Кожанъ-Городокъ, городъ въ Ыовогрудскомъ по-

в т , 56, 262, 263.
Козельскъ, им., 146, 193.
Койдановскій гостинець (трактъ), возл города

Ракова, 47.
Коломія, городъ, 1.
Комаи, м стечко въ вилкомирскомъ пов т , 245.
Комарна, им., 211.
Коминцы, село, 90.
Копыль, городъ, 36, 74.
Копыльская еврейская школа (синагога), 116.
Копуль, м стечко въ новогрудскомъ воеводств ,

298, 443.
Корнавишковская еврейская большая каменица,

въ г. Впльн , на Жидов, ул., 200.
Костровъ, им. въ пин. пов т , 13, 14.
Краковъ, городъ, 25—27, 29, 42, 120, ]80, 181.
Красносельскъ, городъ въ минскомъ воеводств ,

297.
Крестовая Великая улица въ Ппнск , 70.
Кринская (Кршинская) еврейская каменица въ

г. Вильн , на Н мецкой улиц , 200.
Крожскій пов тъ въ княж, жмудск., 238.
Кроки, м ст. въ жомоит. княж. 82, 84.
Кролевецъ, (Кенигсбергъ), городъ, 45, 50, 313,

314, 316, 382, 383, 392—394, 470, 474.
Кузьмо-Демьянскій плацъ въ г. Мпнск , Св.-Дух.

базиліан. монастыря, 135, 172.
Кузница, городъ, 59.
Курадово, им. въ пин. пов т , 62.
Куркле, им ніе въ Вплкомирскомъ пов т , 420.

л.
Лагишинсній костелъ, 53.
Лазаровская еврейская переходная большая ка-

меница въ г. Вильн , на Жидов, ул., 201.
Лахва, городъ, 56.
Лебедка, м стечко, 401.
Лейпуны, м стечко, 401.
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Лида, городъ, 329, 330, 403.
Лидскій пов тъ, 50, 234, 337, 338, 393, 397, 403,

421, 440, 441, 443.
— трактъ, 444, 445.

Лидское воеводство, 346.
Липская еврейская божница, (синагога), 58, 59.

— еврейская лазня, (баня), 58.
Липскій прикагалокъ, 58, 59.
Липское еврейское копище, (кладбище), 58.
Липскъ, городъ въ гродненск. экономіи, 58, 59,

452.
Ломазская школа (синагога), 169, 170.
Ломазы, городъ, 170.
Луцкъ, городъ, 1, 2,
Львовъ, городъ, 164.
Любашовъ, городъ, 56, Любешовъ-Одрыяшнъ, им.

138, 139.
Любельское воеводство, 14.
Люблинъ, городъ, 166, 244—246, 249, 251—253,

455.
Ляховичи, городъ, об.

м,
Малуши, им., 160.
Мальчъ, м стечко въ берестейск. воеводств , 43.
Мелейчицы, м стечко въ берест, воеводств , 74,

75.
Мильговская улица въ г. Кейданахъ, 82.
Минская, комора (пошлинная изба), 36, 41, 51,

127, 128.
— плебанія, 145.
— синагога (кагалъ), 65, 66, 112—114, 119,

120, 126, 146, 147, 151—153, 158, 159,
209, 211, 284, 288, 304, 305, 357, 358.

— церковь св. Духа, 135, 171.
— церковь свв. Косьмы и Даміана, 171.
— церковь свв. апостоловъ Петра и Павла,

112—114, 284, 377.
Минскій замокъ господарскій, 33—35, 41, 47,

48, 51, 65, 112, 114, 119, 126, 129, 131,
135, 136, 138, 141, 151—153, 170, 227.

— базиліанскій св.-Духовскій монастырь,
135, 136, 171, 172.

— бернардинскій женскій монастырь, 135,171.
— вознесенскій базиліан. монастырь, 171.

Минскій доминиканскій монастырь, 138.
— костелъ, 145. '-'•
— пов тъ, 131.

Минское воеводство, 34, 36, 47, 65, 67, 119,127,
138, 147, 151, 153, 154, 227, 286, 292,
293, 304, 305, 314, 348, 356, 358, 378,
379, 383, 384—388, 397, 407, 416, 425,
429, 438, 440, 441.

— еврейское кладбище (окописко), 120.
— Петро-Павловское духовное и п вческое

братство, 112—114.
Минскъ, городъ, 34, 36, 41, 42, 65—67, 113,

114, 116, 120, 121, 127, 128, 132, 136,
141, 145, 154, 159, 170, 219, 221, 234,
235, 242, 243, 280, 282, 297, 302—304,
313, 333, 340—342, 356, 358, 377, 385,
386, 413.

Мирская ярмарка на день св. Дпмитрія, 119,
141, на св. Николая, 151, 154.

— еврейская школа (синагога), 141.
Мирскій, замокъ, 152.
Миръ, городъ, 36, 119, 138, 141, 153, 464.
Митавская іезуитская коллегія, 458.
Могилевская школа (синагога), 38—40.

— экономія, 190.
Могилевъ, городъ, 257, 297, 380, 382, 383.
Мозырскій пов тъ, 382, 384, 414, 416, 418, 429.
Моровинскій млынъ (мельница), въ пин. нов., 142.
Моровинъ, им. въ пин. пов т , 142.
Москва, московское государство, народъ, 27.
Мотоль, городъ, 56, 62, 63, 205, 207.
Мстибовъ, городъ, 146,
Мстибовскій кагалъ, 324—326,359, 360,362,363.
Мстиславское воеводство, 384, 408, 414, 416.
Мурава, м стечко, 245, 246, 252.
Мусники, м стечко въ вилен. в-в , 81—85, 89—

92.
Мусницкая корчма, 84, 87.

— волость, 91, 95.
— парафія, 94, 95.

Мусницкій костелъ, 80—82, 84, 85, 88, 90—98.
Мухавецъ, р ка, 104.

н.
Нарбутовская еврейская малая каменичка, на

Н мец. улиц , 200.
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Нарва, городъ, 454.
Нармойни, поле въ вилкомнр. пов т , 82—84.
Невель, іш. Альбурской княгини, 191.
Несвижъ, городъ, 6, 36, 449, 463.
Несвижская іезуятская коллегія св. Михаила,

458, 460.
Несвижскій замокъ Радзивила, 465.
Новом ская школа (синагога), 192.
Новошицы, городъ, 23.
Новструдское воеводство, 236, 237, 262—264,

276, 280, 376, 378, 379, 393, 394, 403,
418, 454, 427—429, 432, 440, 441.

Новогрудокъ, 229, 237, 268, 297, 309—311, 434.
Новогрудскій кагалъ 234, 235, 237, 324.
Новый дворъ, городъ, 59.
Нурецъ, им. въ берест, в-в , 75.
Н манъ, р ка, 317, 319.
Н мецкая ул. въ г. Вильн , 163, 164, 200, 333,

449, 451, 492.

Одгиновичи, (тоже Водгпновпчи) им. въ слоним-
скомъ нов., 158.

Одгиновская корчма въ слоним. пов., 156, 157.
Одрыжинская церковь, 139.
Одрыжинъ-Любашёвъ, им., 138, 139.
Олешекъ, им. 186, 187.
Ольшамовская еврейская каменица въ г. Виль-

н , на Жидов, ул., 201.
Олыка, городъ, 6.
Омельское староство, 191.
Орша, городъ, 282, 412—415.
Оршанская школа (синагога), 38—40.
Оршанскій пов тъ 382, 384, 391, 405, 408, 414,

416.
— доминиканскій монастырь, 281.
— кагалъ, 412.

Осова, им ніе въ воеводств минскомъ, 377.
Острогъ, городъ, 138, 139.
Ошмянскій, пов тъ, 61, 117, 162, 260, 337, 339,

340, 352, 353, 391, 397, 403, 408, 414.
416, 418, 421, 429, 440, 441.

Ошмянское воеводство, 346.

п.
Паршевицкое войтовство, 6.
Паршевичи, королев, село въ пин. пов. 142.
Переходная еврейская большая каменпца въ г.

Впльн , на Жидов, ул., 201.
Перковичи, им. пип. пов. 216.
Пески, м стечко, 403.
Пецелтовская еврейская малая каменичка въ г.

Вильн на Ятковой ул., 200.
Пилашковичи, им., 40.
Пина, р ка, 6, 149.
Пинская великая улица, 67, крестовая, 70.

— еврейская синагога, 25, 53—57, 59, 70—
72, 98—100, 102, 122, 132, 140, 142, 159,
179, 182, 183, 209—214, 229—231, 277,
278, 28S, 289, 324—326, 366, 418, 419.

— епископія русская, 70.
— икона Вожіей Матери въ франциск. мо-

настыр , 137.
— капитула русская, 67, 70.
— комора новоподпыщеннаго цла, 142, 147,

148, 201—203.
— соборная Пречистенская церковь, 67, 70.
— экономія, 23, 208, 214.

Пинскій женскій православный Варваринскій мо-
настырь, 35.

— замокъ господарскій, 1—3, 6, 8, 9, 10,
12, 16—18, 20, 21, 23, 53, 57, 59, 98,
99, 139, 147—149, 205, 207, 211, 212,
215, 216.

— іезуитскій госпиталь, 56, 142—3.
— іезуитскій коллегіумъ, 53—56, 98—100.

— крестъ муки Господней, поставленный
іезунтами, урочище, 20.

— магистрата, 16—22.
— пов та, 2, 12—16, 23, 24, 55, 57, 62, 63,

64, 67, 72, 77, 98, 100, 137, 140, 142,
144, 148—150, 187, 202, 203, 214, 216,
264, 293.

— францисканскій монастырь, 137.
Пинскія еврейскія кладовиски могилки, (кладби-

ща), 20.
Пинское староство, 22, 208.
Пинскъ, городъ, 1—3, 6, 8, 9, 12, 14—22, 53—

55, 57—59, 64, 67, 71, 72, 98, 100, 140,
142 143, 147—150, 202, 204, 205, 208,
209, 211, 213, 216, 447.



Пинчовъ, городъ, 245.
Плавскъ, им. въ пин. нов. 137.

' Плунгянская школа (синагога), 192.
Подзамче, урочище, въ г. Минск , 65.
Подубиси, иы ніе въ нов. Кроскоыъ, въ кн. жо-

мойскомъ, 238.
Полоцкая іезуитская коллегія, 279.
Полоцкій кагалъ, 279.
Полоцкое воеводство, 279, 391, 408.
Полоцкъ, городъ, 257, 279.
Помпяны, м стечко въ упитскомъ пов т , 273.
Понев жъ, городъ, 333.
Посволь, городъ, въ упитскомъ пов т , 332.
Потокъ, им., 48, 50.
Пропольское староство, 191.
Проща, им., 45.

Р.

Рава, городъ, 39.
Радвиловичи, им. въ слоним. нов., 156.
Радинъ, м стечко, 442, вълидскомъ пов т 443.
Радошковичи, м стечко въ минскомъ воеводств ,

292, 297.
Радошковская, ул. въ г. Раков , 47,
Радунь, м стечко въ пов т лидскомъ, 402.
Раковская школа (синагога), 47,
Раковское еврейское кладовище (кладбище) на

кейдановскомъ гостинц , 47.
Раковъ, городъ въ минскомъ воеводств , 47, 48.
Рафаловичи, село въ минскомъ воеводств , 228.
Рига, городъ, 316.
Ровы, корчма въ им. Здитовц берест, в-ва, 105,

ровская корчма, 107.
Рогозенская, корчма, 102.
Рокитная, село въ пин. нов., 68, 69.
Росени, (Россейни, Россіены) городъ, 192.
Росенская школа (синагога), 192.
Русиновъ, им., 124.
Русская улица въ г. Бсресть , 76, 78.
Рыбницкій, еврейскій малый госпитальный домъ,

въ г. Вильн , на Ятковой ул., 200.
Рыболовка, ровъ, урочище, подъ г. Пинскомъ, 6.
Р чицкій пов тъ, №2, 384, 408, 414, 416, 429.

о.
Самборъ, городъ, 16, 18, 22.
Свислочъ, городъ, 401.
Святая, р ка въ вел. кн. Лит., 191.
Свято-Духовская улица, въ Вильн возл доми-

никанскаго костела во имя Св. Духа, 125..
Себежъ, им. альбурской княгини, 191.
Сельце, городъ, 127.

Селецъ, городъ-им. въ пин. пов., 100—102.
Селюты, село въ минскомъ пов т , 228.
Семковъ, им ніе въ минскомъ воеводств , 228.
Семятичи, городъ, 73.
Сесики, им., 85.
Слонимскій пов тъ, 156, 157, 398, 440.

— кагалъ, 359—363.
Слонимъ, городъ, 51, 156, 157.
Слуцкая іезуитская коллегія, 460.

— семішарія, 460.
— еврейская школа, кагалъ (синагога), 116,

122, 228, 229, 278, 366, 368, 394, 416,
418, 419, 427, 461, 462.

Слуцкъ, городъ, 74, 115, 116, 132, 427—429,
433, 447.

Слущизна, им. альбурской княгини, 191.
Смиловичи, м стечко въ минскомъ воеводств , 438.
Смогоровщизна, дворъ, им. Здитовцы берест, в-ва,

103.
Сморгонская синагога, 118.
Сморгонь, им. въ ошмянскомъ пов., 117, 119,

395, 398.
Снипишки, предм стье г. Вильны, 41.
Соколовъ, село, 127.
Ставецкая церковь въ пин. пов., 143, 144.

— корчма, 143, 144.
Ставокъ, им. въ пин. пов гб, 143, 144.
Старобинскъ, м стечко княжны Нейбургской, 299.
Старобинскій кагалъ, 299—301.
Стародубъ, им., 49.
Стволовичи, городъ. 36.

Стеклянная улица въ Вильн , 449, 481.
Столинъ, городъ, 56.

Столпецкій доминиканскій монастырь, 138.
Столпцы, им. въ мин. воеводств , 48, 49, м с-

течко, 154, 313, 385.
Струмень, р ка, 18, 20.
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Стульбинская еврейская большая каменица въ
г. Вильн , на Жидов, ул., 201.

Субачъ, улица въ Вильн , 247:
С рники, село пин. пов та, 12.

т.
Техановецъ, им., 26.
Тивровичи, ил. въ пин. пов т , 13.
Толочковскій еврейскій малый деревянный домъ

въ г. Вильн , на Яхковой улиц , 201.
Торопецъ, городъ, 317, 318, 320.
Троицкая, гора, уроч. въ г. Ыинск , 145.
Троки, городъ, 5.

Трокскія ворота въ Вильн , 496.
Троцкій сборъ жидовскій (синагога, кагалъ), 5.
Троцкое (трокское) воеводство, 5, 168, 266, 337,

338, 345, 346, 393, 394, 397, 405, 408,
418, 421, 425, 440, 441.

Туровъ, городъ, 56.
Тыльжа, (Тильзитъ) городъ, 316—319.

У.

Укриничи, им. въ ппн. пов т , 62, 63.

Упитскій пов тъ, 191, 192, 243, 244, 273, 312,

316, 332, 354, 355, 400, 421.

Ф.
Файтелевская каменица въ г. Вильн , 125, ев-

рейская большая, на Жидов, ул., 200.

X.

Холчицы, им. въ лид. пов т , 50.

Хомскъ, городъ, 56, 127, 142.

Хорощи, м стечко въ пов т Волковыскомъ, 403,

ц.
Цимковичи, им. 115.

Цимковскій костелъ, 115—6.

Цыринъ, м стечко въ минскомъ воеводств , 297.

ч.
Чарнобыль, м стечко, 443.

Чаусы, м стечко въ Могилев, ЭКОНОМІІІ, 191.

Ченчицкое войтовство, 6.

Черековъ, м стечко въ Могилев, экономіи, 191.

Черея, им., 186, 203.

ш.
Шебринская церковь, 68—70.
Шешола, им. 154.
Шкловъ, городъ, 49, 257.

э.
Эйшишки, м стечко въ лпдскомъ пов т , 402.

ю.
Юданцы, село, 90.

Юрборгъ, (Юрбургъ) городъ, 317, 319.

Ючаны, им. въ вилен. воеводств , 60.

Я.
Яворовъ, городъ 123, 124, 126, 133, 174, 177.
Яновская семинарія, 169, 170.
Яновъ, городъ, 56, 142, 206.
Ятковая улица въ г. Вильн , 177, 200, 348,

349, 492, 500,
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