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PREFAŢĂ. 

E. aşa de frumos că, la bătrâneţe, d. D. Z. Furnică, 
odată fruhtaş al negoţului romănesc, urmăreşte necontenit 
în documentele ce-i ajung la cunoștință şi pe care le 
tipăreşte cu spirit de sacrificiu, desvoltarea acestei însem- 
„nate ramuri a vieţii naţionale. 

Astăzi avem de pe urma ostenelilor sale un bogat 
mănunchi de acte privitoare la negustorii din Braşov, 
precum şi de la atâţia din Câmpulungul muntean. 

Pentru cei dintâi, se poate vedea ce rol mare jucau 
ei de la începutul veacului al XIX-lea, căutându-şi şi o 
formă oficială pentru organizaţia lor solidară, aceia a unui 
„gremiu“. Ei protestă la 1826, cu energie, contra mono- 
polului de vânzare al Saşilor, arătând că de ei e vorba 
în nomenclatura oficială de „greci“. Cunoscutul agitator 
Teodorache Geanliu e în frunte, lângă doi Cepescu şi 
acel Radu-Rudolf Orghidan, cu care se întâlneşte adesea 
în acea burgesie romănească a Braşovului. 

Unii greci ca Mergianoglu stau lângă oameni veniţi 

din sate ca loan Ţânţăreanu şi atâtea elemente din ve- 

chea Companie grecească, ale cării acte le-am publicat 
dăunăzi. Se face şi o casă comună de expediţie la Timiş, 
unde e delegat un Carcalechi. În angajarea unui avocat, 

la 1830, ei se intitulează „membrumurile soţietetului greco- . 

româno neguţătoresc“, noua formă a companiei. Dar 

capela din 183| e, în faţa bisericii greceşti, cu multele
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morminte de boeri şi episcopi, românească. Și gruparea 

romănească se osebeşte îndată. 

Dela Sibiiu marele negustor Hagi Constantin Pop li 

spune că e la guvern cutare vechi act depe vremea lui 

Leopold l-iu, care li-ar putea servi. Cu „soţietetul săsesc“ 

nu vreau să meargă și nici cu „Compania grecească“ în 

decadenţă: cu cei dintâi e imposibilă înţelegerea „din 

deosăbirea treburilor, chipzuirilor şi a limbii“ (p. 32); 
cât despre Greci, cu cari li e acelaş negoţul, „ei sunt 

străini şi noi pământeni“ (p. 39), ei nu-s decât doispre- 

zece, şi nu numai după privilegiu, „Greci de la Maţedo- 

nia“ ci şi Bulgari şi mai ales Români, unul fiind aşezat 

chiar la Bucureşti (p. 39-40). La 1845 vor cere „patro- 

natul“ bisericii greceşti şi „ghimnaziu naţional“ pentru 

neuniţi (p. 44-45), având şi şcoala dela capelă (p: 50). 

La 1850 vor cere sprijinul lui loan Maiorescu, aflat 

la Viena (Nr. XXVI). Şi negustorii din sate se adaugă la 

ei (Nr. XXVIID. Comerţul „levantin“ prin ei se ţine. Şi 

legătura cu intelectualii se pecetlueşte prin chemarea lui 

Bariţ ca secretar şi notar (p. 74). 

Urmează o serie de acte despre negustorii romăni 
din Braşov încă din secolul al XVIII-lea, cu unele soco- 
teli. Multe comenzi cu negustorii din Ţara Romănească. 

„ Sub multe raporturi publicaţia, la care se adaugă o 
îngrijită tablă a numelor, va folosi cercetătorilor. 

N. IORGA
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CUVÂNT LĂMURITOR. 

In vara anului 1935, petrecându-mi luna de odihnă 
la Braşov, mam hotărât să adun din arhivele de acolo, 
documente şi însemnări privitoare la trecutul comerțului 

românesc din Braşov. 
Când am pornit la lucru, intențiunea mi-a fost să 

adu material pentru o monografie istorică a Gremiului 
neguțătoresc din Braşov. Cimpul scurt însă, şi dispersi- 

unea materialului nu mi-a permis să-mi ating finta. Am 
adunat totuşi un mănunchi de acte şi însemnăti pe care 
le-am publicat aici, cu credinţa că vor fi de folos altor 
cercetători ce se vor ocupa cu trecutul Gremiului le- 
vantin din Btaşov. 

După conținutul documentelor, am împărțit publi- 
cația în trei părți şi anume: 

Partea 1 cuprinde acte relative la Gremiul levantin; 
lupta neguțătorilor români pentru obținerea înaltei apro- 
bări de funcționarea „Gremiului român de cometrciu le- 
vantin“. Coate forțele româneşti se pun în slujba atingerei 
acestui scop. Se alcătueşte un comitet pentru a duce 
lupta de apărarea drepturilor neguțătorilor români; se 
angajează un avocat spre a susține cererea neguțătorilor 

înaintea Curţii din Viena. Intervenţii se fac chiar la Banul 
Croaţiei în timpul unei vizite ce o face la Braşov. Con- 
stantin Popp, marele neguțător din Sibiu, dă sfaturi bra- 
şovenilor în această privință şi le făgăduește ajutor. 

D, Z, Furnică, Doc, comerţ, 1



2 

Când e nevoe, neguțătorii mai înstăriți cheltuesc bani 

dela ei, pentru interesul întregii comunități, pentruca abia 

în anul 1838 să li se aprobe funcționarea Gremiului. | 

După 1838 conducătorii Gremiului, cer drepturi de 

a neguțători cu tot felul de mărfuri, drepturi de patronat 

asupra bisericii greceşti şi înființarea de şcoli naţionale. 

In 1847 loan luga şi Rudolf Orghidan se duc la 

Viena spre a obține întărirea statutelor Gremiului, iar în 

1850 Gremiul cere modificarea statutelor Băncii Naţionale 
a Austriei, pentru ameliorarea crizei financiare. Cot co- 
merțul braşovean era în mâna românilor, scria gazeta 

„Erdelyi Hitado“. Cot această gazetă relatează în 1845 că 
Braşovul singut, face negoț cu Moldova şi Tara-Româ- 
nească, în valoate de 1.024.000 fiotini pe an. 

Cu toate piedicile ce le-au stat în cale, românii din 

Braşov, ptin stăruință şi oameni de suflet au reușit să-şi 
menție drepturile lor de neguțătoti băştinaşi. 

Partea ÎI] cuprinde ptivilegii comerciale, inventarii 
de averi şi de mărfuri aflate în bolți şi magazine, diferite 
însemnări şi bilanţuri ale neguțătorilotr braşoveni. Se gă- 

sesc aici relațiuni despre Enache Stama, mare neguțător 
braşovean care zugrăveşte biserica din Scheii Braşovului, 
Gavriil Hagi Hriste, căruia la 1770 Grigorie Ghica îi dă 
hrisov de scuteală de dări şi de toate orânduelile ţării, 
făcându-l şi staroste peste brașovenii străini din Țara- 
Romănească; Barbu Cepescu, neguțător de frunte şi unul 
dintre ctitorii Capelei din Braşov-Cetate; Ioan luga, tatăl 
marelui negufător loan 1. Iuga fost conducător al Gre- 
miului neguțătoresc. 

Deasemenea sunt aici relațiuni despre Zaharia Ni- 
colau, Șandru Hagi Șandru, Gheorghe Nichifor, Gheorghe 
Mincu, loan şi Nicolae Mircia Mandtagioglu, loan Rado- 
pici Ghinoiu, Nicolae Hagi Gheorghe Ciurcu, Leca Reuţ, 
Inache Pană, Petru Gheorghe şi fraţii V. şi N. Frigatot, 
toți neguţători de seamă în Braşov. 

Cot aici sunt şi câteva documente privitoare la „prao- 
o. Vanii ce transportau mărfurile dela Braşov în Tara-Ro- 

mâncască,
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Partea II] cuprinde scrisori comerciale şi note de 
comandă ale neguțătorilor din Câmpulung, Stefan Gheor- 
ghiu, Pancu, Ghiţă Gheorghiu, Constantin Bratu şi 
Gheorghe Mârzovici, către Sterică Arseniu din Braşov. 

O sumă de note de mărfuri expediate ce publicăm 
aici, atată că foarte mulți neguțători din Piteşti şi Câmpu- 
lung, își procurau mărfurile dela Sterică Arseniu din 

Braşov. Costandin Necula, Neculae Neculau, Neculae 
Stoica, Niculae Gheorghiu, Neculae loan, Mihai Rado- 
pici, Ioniță, Mihai Constandin, Petrache Nicolau, stolnicul 
Andrei Gogu, Chic Pandelie, Coma Pop, postenicul Ni- 
colae Anghel, Dumitru Ioan, Lilea Codor, Niţă Pop, Pa- 
nait Costandin, Zamfir loan Capitanovici, Chir lon Mă- 
guteanu, Mihai Ilie şi Constandin, erau clienții credin- 
cioși dela Câmpulung, Piteşti şi Ocnele Mari, ai lui Ste- 
rică Arseniu. Mărfurile erau expediate dela Braşov prin 
cărăuşii de încredere Gheorghe Giurelcă, loan Miricul şi 
Iacov Săcăreanu. 

Acest material documentar l-am adunat din Arhiva 
Municipală a Braşovului, din Biblioteca Astra din Braşov 
și din arhiva personală a D-lui Aurel Mureşanu. 

Mulţumesc dat pe această cale D-lui Ion Colan, Di- 
rectorul Bibliotecii Astra din Braşov, D-lui Dr. Constantin 
Sasu, Directorul Arhivei Municipiului Braşov şi D-lui 
Aurel Mureşanu, care cu multă bunăvoință mi-au pus la 
dispoziţie materialul arhivistic necesar.
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Braşov, 1786 lunie 13. 

Locuitorii de religie răsăriteană din cetatea Braşovului. !) 

Catalogul sufletelor de velegea răsăriteană lăcuitoare 
înlăuntrul cetăței 1780. 

Numărul total 
cu soţie, fii, fiice 

Numele capulai şi oameni 
familiei în slujbă 

=
 
=
 Ilohann Boşits ............ 

+ Gioka State  _ ............ 
Demeter Dima ............ 

„Johann Kaprifz ............ 
+. Emanuel Kalkovifs . ......... 

+ Thomas Kalkovits .......... 
„Mich. Timbro., . . . 

„Emanuel Safranos .......... 
+ Sfanule Kosta .. .......... 

10. Marfin Safranos .... ....... 
11. Anastasie Hasşi Vâlcu. ........ 

1. Panait Nikola ............ 
15 Kosfa Szauli ............. 

14. Christ Michael .. .......... 
15. lohanes Szarafate .......... 
16. Nicolaus Stephan. .......... 
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1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Ne. 7.



17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
25. 
24. 
25 
20. 
27. 
28. 
29. 
50. 
51. 

„52, 
33. 
34. 
55 
36. 
37. 
58 
59. 
40. 
41. 
42, 
45. 
44, 
45 
46. 
47. 
48, 
49. 
50. 
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Hassi Geors Bierne .........- 

Dem. Hasşi Bierne . ........:.- 

Luca Melankovifs . ...... . 

Mich. Alexis .. . . . cc... 

loan loanu ..... cc... 

Zacharia Kosta . . .. .... 

Geors Popovitz. ...........- 

lohann Popovies ..........- 

Anast. Stephan ..........- 

Anast. Marko ....... 

Domn Orsidan . ........ 1 

lenaki Beufz . . .. ........- 

Domitru Lazar ............ 

Man Marin ...... cc... 

Demeter Anast., ....... 

Theodor Rudolpho .......... 

Geors Maudrodin .......... 

Maria Aposfoloje ........... 

lohan Stinke . ............ 

Vaina Vainovis .. . . ......... 

Radul Minke ............._. 

lohann Polizu .. .......... 

Radul Sţrikabitsch 

Theodor Katane 

Dumitru Pribitisch 

Pukur Pitisch 

Theodor Minke 

Vassi Vaina ............. 

Dumitru Ozuza . ........... 

Iohan Sfinke J-or 

Iohan Nafre 

Flore Orgidan 
Ioh. Banezul 

Nicolo Katana 
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"suma sumarum 241 
Cronsfadt 15 Iunie 1786.
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Braşov, 1826 Decembrie 3. 

Neguţătorii români din Braşov formează o delegaţie 
care să obţie dela autorităţile superioare, dreptul de a 
neguțători şi ei unele articole ce au fost concesionate 
numai la doi saşi!). 

Astăzi, adunându-ne noi cei mai jos iscăliți, spre pu- 
blicaţia între noi din lesea grecească nesuţători circula- 
trium, al cinsfitului Magistrat sub Nr. 3930/820, dat afară 
la 22 Noembrie a. c., spre care am văzut opreliştea de 
mărfuri materialnice întru o împreună insămnare de arfi- 
curile ceale oprite care să cuprind 2 clasă, 1-mo şi 2-do, 
despre care oprealişe văzându-ne fare vătămaţi a nu le 
vinde şi noi; încă mai vârtos văzând că aceasta direptate 
s'au dat numai la 2 persoane din nafia săsască, şi noi ne- 

putând suferi aceasta apăsare, a fi numai în 2 mâni spre 
monopollium şi ştiind că mai în altele locuri atare opreaște 
a îi din naţia săsască monopollium, unde şi noi de mulţi 
ani le vindem dintru aceaste arficuri şi acuma vedem de- 
odată a ni să opri după mai sus zisul circoularium aceste 
a nu le vinde, ba încă ni s'au şi sequestrat mai înainte de 
a să da mai sus numitul sircouler afară, multe articuri 

care nu sânt ofrăvicioasă. . 
Această oprealişte frebuia după circoulerium mai sus 

numit care zice: „die siesinsen privellegirten săchsischen 

und 'sriechischen Handelsband“, să să fi înţăles și cu noi, 
dupăcum naţia săsască s'au înfăles între dânşii şi au ales 
spre vânzarea acestor arficure, 2 persoane din sinul lor a 
le vinde, şi pre noi dela care s'au slujit publicum de afâţi 
ani, ne-au scos afară nesocofiţi. 

Aşa dar, noi cu foţii împreună ne-am învoit astăzi 

1) Bibi. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 30.
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întru mai jos numita zi, şi am ales spre dobândirea drep- 

tății noastre, îndatorind pre dumnealor chir Teodorache 

P. Gianliu, chir R. Orshidan, chir Ioniţă Cepescu, chir 

Nicolae Cepescu, ca să caute cu'n procurator săvârşirea 

păsului nostru, până la mai înaltele locuri, şi cheltuelile 

ce vor fi, ne lăşătuim să le tragem cu fofi. Și întărim cu 

iscăliturile. 

Braşov, 3 Decemvrie 1826. 

Anghel Anshelovici. Gheorghe loan Tânţăreanu. 

Gheorghe Nicolau. Nicolai Gianţu. 

loan şi C. Cepescu. Neculiţă Boshina Popescul, 

loan Radu Leca. Gheorshe loan. 

Teodor P. Gianli. Vasilie Ilievici Moldovan. 

Hirnia & Teclu. Anton Popovici. 

Nicolae Mandrasioslu. Lambru G. Merţanoslu. 

Vasilie Obrescu. Joan Gheorghe lusa. 

Fraţii Stefan Vellara. Mirică Fluşturan. 

Hagi Ilia Hasi Ivanciu. Fraţii Cepescu. 

Gheorghe Nica şi tovărăşia. Gheorghe Orshidan. 

Gheorshe Consfantin. Rudolt Orshidan. 

loan Nica. loan Teclu. 

Dumitrache Leca. loan Pantazi. 

Tonciu Stoianovici. Radu Nica. 

loan Pop. Rudolf Zinca. 

loan Radu Leca. Nicolae loanovici. 

Gheorghe Hagi Radu. Gheorghe G. Iuga.
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II 

Braşov, 1830 Februarie S8. 

Invoiala neguţătorilor români din Braşov, peniru 
strângerea unor fonduri administrate de trei casieri aleşi, 
pentru apărarea drepturilor lor neguţătoreşti.!). 

CONTRACT DE INVOIALĂ 

Prin a căruia putere noi cei mai jos iscăliți nesoţi- 

tori dela Braşov, fiind la râvnă pentru frebile uşurărei 
negsoţitoriei noastre şi rădicarea dela mijloc a greutăților 
acelora care în nesoţitoria noastră din zi în zi să prici- 

nuesc, ne-am lesat laolaltă prin acest confract de în- 
voială, unul cu altul, şi cu foii de obşte făcut, să fa- 
cem pentru „noi inşine şi pentru trebile nesufătoriei noas- 

tre, un funduş unde după măsura nesuțătoriei noastre, 
dela fieştecare să să adune căfe ceva anumit, după cum 
mai fârziu să va face cu înțelesul laolaltă pi anume. 

Deci fiindcă acum in pripă este ca să să caute drep- 
turile nesoţitoriei noastre în căf este penfru strâmtorările 

a nesuţăforiei noastre şi deschilinit pentru ca să ne aşe- 
zăm şi noi intrun soţiefet cuviincios de negoţitorie, am 

hotărât laolaltă ca spre purtarea cheltuelilor celor fre- 
buincioase, fieştecare dintre noi cu deschilinite zapisele 
noastre, după bunăvoia noastră să făsăduim la acest bine 
de obşte o sumă de bani, care bani dupăcum vor fi de 
lipsă de a să cheltui, din vreme in vreme după analo- 
Shie, să să strânsă prin casirii noştri carii pe acest an 

Sau rânduit cu numele lor anume, şi aceşti casiri vor 

ti indațoraţi la aceste următoare: 
1. Fără de nici o plată a sa, să slujască la binele de 

obşte înfr'un an intreg. Incât să ţine de drepturile nego- 
fitoriei noastre, care să vor căuta prin judecată, să foc- 

1) Bibi. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 73.
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mească şi să plătească un advocat sau mai mulți şi toate 
cheltuelile ce să vor face, acurat să le şpeţificăluiască şi 

la anul despre acest, supt iscălitura sa, să dea socofeală. 
2. Până la facerea planumului care să va aşeza des- 

pre aceia câte cât să plătim fieştecare după mărfurile 
noastre, vor avea datorie mai sus numiții casiri dela noi, 

depe zapisele noasfre, cheltuelile ce să vor face după 
analoshia făsăduinţii şi puterea noastră, a se împărţi 

din vreme in vreme, frebuincioasa sumă a o incasălui, şi 
cu prilejul incasăluirei pe fieşfecare zapis a scrie suma 
cea incasăluiță. 

3. Puindu-să in lucrare planumul cel socofit depe 
mărturi a veniturilor funduşului nostru, vor avea datorie 
numiții casiri, sau prin sine sau prin un om, la aceasta din, 

funduşul nostru plăfit, a strânse repartiţia ce să va face 
asupra mărfurilor; aceasfa din vreme in vreme intr'un 
protocol deschilinit o vor însemna şi la fieştecare an 
vor da lămurită socoteală. 

4. După punerea funduşului nosfru in rânduială şi 
după ce vor 'incepe a să incasălui veniturile depe măr- 
furile noastre, dacă va creşte suma funduşului întru atâta 
încât să prisosească peste cheltuelile cele deobşte ce să 
vor face, plăfirile noastre cu care acuma mai înainte 
ajutăm fundușu nesoţitoriei după analoshie, să să în- 
foarcă indărăpt fieştecăruia nesoţitor, până la casăluirea 
zapiselor despre aceasta date, şi ceialaltă sumă a fun- 
duşului ce va mai rămânea in casă după plăfirea su- 
melor noastre şi după purtarea cheltuelilor celor cuviin- 
cioase, să să administrăluiască prin aceşti 3 casiri, cu 
folosul care vor socoti dânşii că este mai bun; îară la 
sfârşitul fieştecăruia an după vofumuri să să poată hofărâ 
în ce chip să va socofi mai cu cale şi mai cu folos a să 
administrălui capitolul acestui tunduş. | 

5. Oricare negoţitoriu de aci înainte va voi a să im- 
preuna la această orânduială a noastră, socofindu-să starea 
dânsului şi puterea, vor avea datorie casirii de a primi 
dela dânsul iscălitură despre aceia cum că să supune 
de a da despre mărfurile sale cuviinciosul venit al fun- 
duşului negoţătoriei noastre.
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6. Aceşti 3 casiri, totdeauna numai pe un an întreg 
vor fi rânduiți spre administrăluirea acestui funduş, şi la 
fieştecare an după darea socotelelor sale, iarăşi din nou 
după mulţimea votumurilor noastre, să vor alese din sânul 
nostru, sau alţii sau aceia care vor avea votumuri mai 
multe; insă care au slujit intrun an ca casiri, acela la 
slujba de al 2-lea an, improtiva voii sale nu să va sili, 
ci altul să va alese in locul său după mulțimea votu- 
murilor. 

7. Această orânduială a noastră acum mai nainte fă- 
cută, rămâne in puterea sa până atunci până când intre- 
Sindu-să funduşul nesufitoriei noastre, va fi de lipsă a 
se mai face iarăşi cu ințăleserea noastră laolaltă şi alte 
adăosări, sau după ființa stărilor înprejur mai folositoare 
schimbări şi indreptări, ţiindu-le tot dreptul de aci îna- 
inte după creşterea funduşului nostru, a face cuviincioasa 
dispoziție şi despre alte ajutorinţe, carii cu înțălesul la- 
olaltă vor fi de a să face văduvelor, copiilor celor să- 
raci şi celor după vremi scăpătați nesoţitori părtaşi aces- 
tui funduş al nostru, 

8. Toţi aceşti 3 casiri ai noştri vor fi laolaltă şi unul 
pentru altul răspunzători. pentru suma şi administrăluirea 
fundușului nostru pe anul acela în care vor purta dânşii 
slujba ca casiri, şi la inplinirea anului său, după darea 
socofelii sale, vor fi indaforaţi toate protocoalele şi suma 
funduşului' a o da la casirii cei de nou aleşi. 

Despre care contract s'au făcut 2 asemenea exem- 
plare, unul la mâna casirilor şi altul la mâna unuia dintre 
ceilalți nesoțitori şi s'au întărit cu însuşi iscăliturile şi 
pecețile noastre spre mai mare finere şi incredinţare. 

Braşov, 8 Februarie 1830. 

Se citesc în dos adesiunile şi înscrierile cu sume 
variind între 200 şi 500 fiorini ale lui loan G. lusa, 
Gheorghe Orshidan, Rudolt Orghidan, Gheorghe G. Iusa, 
Mirică Fluşturan, Gheorghe Nica, Florea G. Iusa, Hagi 
Ilia: Hagi Ivan, loan Cepescu şi Constantin Cepescu.
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IV 

1830 Aprilie 22. 

Cheltuelile înfiinţării casei de expediţie a Societăţii 

1830 Aprilie 22. 

Insămnare ce cheltuială am făcut cu casele ce am 

făcute la Cimişu de Sus, pă sama opștească negufăto- 
rească pentru lăcuința expeditorilor. 

Foae de cheltuială Nr. 1 cum a- 
rată: cc... 

Foae deto Nr. 2 cheltuit: 
4 cofe de rachiu: . ...... 
Foae defo. . .Nr.3 ...... 
Stucuri lemne, bârne, srinzi 
Care nisip: ....... 
Căratu cărămidă, năsip, 4 bârne:. 
Ciubere var: .. ..... 1... 
Scânduri: ., . . . 18. ..., 
Lături: GB... 
Funduri la cuptor: ....... 
Bârne: , cc. 

Şindile, cărămizi, țigle: 
Scânduri . 
La olar arvună şi adusu: 
Cue 15 scânduri: ........ 
La cuhnie la cuptor zidit: 

La săpatu pimniţi şi în curte lăr- 
situ 4 oameni ........ 

Bârne: .... 921...     
1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 68. 
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Pentru făcutu urloiului cu var în- 
preună şi 2 vefre ...... 

Cărămizi: AR 
Pentru făcutu sobelor: ..... 
Un cuptor nou cu fierăle lor: 
Făcutu caselor: ......... 
Cărămizi: e. 
Cheltuiala cu pimnița, bârne şi 

poarfă: .. . cc... 
Pentru cheltuiala poditu afară 1 

cameră ...... 
Scânduri la antret şi făcutu: 
Pentru broaşte, fițini: ..... 

Inchisu sard inprejuru casii 
Cue de şindilă: 
Sindilă şi laţuri: 
Bârne: .. 
Am cheltuit. cu casa cea 

veche . ....... î. 245 
Pui şi scaz ce-a şăzut 6 

luni e... f. 65 
Rămâne să trecem la so- 

cofeală . . ..... f. 180... 

Nicu dat prin chiar Di- 
miftre Marin ..... f. 150 

Eu dat d-lui:. . .£. 39 100 
Nicu frimis aici: . f. 70 
Deto dela chir Dimitre 

mi-s daţi şi socotiți 

“ 
5 

10, 
19 

105) 
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0
0
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30 
38 
48 

19. 
94 
30) 198 38 
  

180 

36 

38 
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PI... 37,30 
Rămâne să primim în 

mână cum arăf f£. ......, 
adecă trei sufe cincizeci şi 23.. .   987   30 

350      
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V 

Braşov, 1830 Mai 1. 

Cheltuelile zidirii casei de expediţie a societăţii ne- 

suțătorilor români din Braşov, la valea Timișşului:). 

Socoteala casii obștii negufătoreşti dela vama Cimișului. 

Plata meșterilor: . ... cc... 65 

Lemnele cele noo; . ...... cc... . . . 30 

Deto dela casa cea veche;. . ..... ....... 5 

Trei ferestri noo cu fot anrihtunsu:. . . . . . . . „ 27 

5 deto dela casa cea veche:. ............ 18 

1600 gindit: + ee eee 0 
600 scânduri: .... 18 
Pentru lipitu casii, umpluti cu pământ: . e 30 

Pentru săpat şi îndrepfatu locului:. . . ....... 9 

Schlosserarbeit: ... o 
Urloiu:. ... 30 
Pentru cue de şindrilă şi şi de laţi: . i. „12 

Pentru sarduri de închis curtea și poarta cu totu: 15 
Pentru o sobă noo cu aşezafu acelor vechi:. . . . 30 

07 327 
Pentru această casă să nu fie volnic a cheltui mai 

mult peste suma de sus arăfafă decât cu 20 £. mai sus sau, 
mai jos, iar cheltuind mai mult, afuncia să am a fragse 

eu, nefăcând fără ştirea soţietetului; şi săvârşindu-să casa 
mă îndaforez a da dumnealor socoteala lămurită. 

Braşov, în 1 Mai 1830. 

Carcalechi şi N. Dimitropol 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 68.
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VI 

Timiş, 1830 Septembrie 1. 

Neguţătorii Carcalechi şi N. Dimitropol, delegaţii So- 
cietăţii neguţătoreşti la vama Timișului, cer instrucţiuni 
în privinţa întoemirei catastişelor de mărturile ce trec 
prin vamă !). 

Către cinstitul soțietet al greco-românilor din Braşov 
cu plecăciune. 

Cinstita scrisoarea domniilor voastre dela 21 ale tre- 
cufei luni am priimit, care scrisoare cu bună luare aminte 
am citit. Am luat sama şi la cele 3 punturi însămnafe; 
lângă aceste am aflat şi tarifa cea alăturată pentru orân- 
duiala cea cătră noi insămnată. 

1. Ca de la primo Septemvrie am insămnat foate 
mărfurile ce printr'această sraniță trec către Braşov. La 
aceasta făcând catastih numai pentru aceasta partidă în- 
cepând de la primirea scrisorii, adecă dela 21 Avsusf, ca 
să nu să păsubească cinsfitul Sociefet cu aceste 9 zile, 
unde după a dumneavoastră cerere, la toate 15 zile vom 
face raport, inşființându-vă pentru mărfurile ce pă acea- 
stă sraniţă vor frece. 

2. Ca să punem şi noi silință pentru a aduna şi noi 
aici, dela cei ce vom putea, aceasfa rămâne la purtarea 
noasfră de srijă, pentru care şi la aceasta am făcut ur- 
mare unde până acuma s'au adunat w. w. f. 6,44; şi vom 

fi silitori totdeauna pentru binele de obşte. lar cât pen- 
trucă zicefi dumneavoastră că ne-ai orânduit noo o ho- 

noraţiă de 10 la sută proţent, pentru slujbele noastre, 
la aceasfa nu poftim nemic fiindcă şi noi sintem datori 
a sluji pentru patrioți, unde vom fi şi silitori; raportu 
socofim că la tot sfârşitu lunii a vă inştiința. Mă ros de 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 70. 
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D. Z., Furnică, Doc. comerț, 
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a ne inştiinfa ca şi mărfurile ale negsuţătorilor ale pre- 
veleghiafii cinstifii companiştilor şi acealea să le insăm- 

năm au nu? Lângă aceasfa rămânem ai dumneavoastră 

safa spre slujbă. 

Lăzăret. Timiş, l-iu Septemvrie 1830. 

Carcalechi şi N. Dimifropol. 

Adresa: 

Dela sranița Timișului. 

Cinstitului Soţiefet nesuțătoresc de greco-români, prin 
dumnealui chir Nicolae Cepescul, cu căzută plecăciune, 
Braşov. 

VII 

Brașov, 1830 Octombrie 26. 

Societatea neguţătorilor greco-români din Braşov an- 
gajează un avocat pentru susținerea drepturilor sale în 
faţa diferitelor instanţe :). 

CONTRACT. - 

Prin care mai jos iscăliții incredintzează că sub da- 
tumu de asfzfezi, szau fecut inwoire intre Membrumurile 
Szotietaetului Graeco-Romano Negutzeforesc de aitsa, cu 
domnu advocat Szysizmundus laksy deszpre urmetoarele 
condifioane: 

1-mo. Sz'au inwoit Szotietaetu Nesutzetorilor Graeco- 
Romani din Brasow cu mai szusz pomenitul domnu ad- 
vocat, de a apera ingreuierile fse sz'ar inftempla a curdze 
aszupra enferessurilor a nesutzetoriilor lor, peszte toate 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 68.
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vremea in curdzere de doi ani de zile, subt o plate ho- 
ferite de w. w. £. 300, adecă trei szute Rf. wiener wăhr- 
un$ pe un an. 

2. Sze indatoreaze domnul advocat ca acum cu merd- 
zerea domnii szale la Cluzzi in trebuintzele domnii szale, 
afsele doao insfanții ale afsesztui Szofietaet fse szau as- 
fernut la Ineltzatul creiesze subernium, adecă una dela 
ano 1827 in causa fsererii de Szotietaet si a doa dela 
1830 deszpre usurarea regrutaţii, negresit a pune szilintze 
de a dobundi milosztiwele hoteriri de la Inaltzatul creiesc 
Gubernium, la mai szusz aretatele tzereri, mai vertosz că 
atseszte szint fsele mai de lipsze la atseszt Szotietaet szpre 
a sze wedea oszirdia domnii szale, fere de a fatse vreo 
pretenzie deoszebite, peszte fixumul de szusz hoterif. 

3-0. Sze indatoreste afseszt szotiefaet ca la tot intse- 
putul de vaertae de an, sze aibe a pleti analogia fixumu- 
lui aretat de w. w. £. 300, înainte câte w. w. £. 75. 

4-0. Sze îndatoreaze domnul mai szusz pomenitul ad- 
vocat, ori unde wa fi de lipsze aitsa in Brasow în tre- 
buintzele afsesztui Szotiefaet, a merdze in numele Szotie- 
faetului inszusi in perszoana domnii szale si pottindu-sze 
wreodate de atseszt Szotietaet a călători în trebuintzele 
Szotiefaetului la wreo iurisdictie mai departe, iares sze 
indatoreaze a merdze pe linga plata diurdnumului si che- 
reusia prin noi dafe, dupe cum atunfsa sze wa hoferi. 

5. Sze mai indatoreaze szusz pomenitul domnul ad- 
vocaf, ca nitsi un lucru szau fserere în numele Szotietae- 
tului la ori fse intemplare ar fi, fere de a avea reversz 
dela afsesti patru cassieri ai Szotiefaetului iszcălit, sze 
nu fie szlobod a lucra pe lingă pierderea puterii atsesztui 
contract. 

Şi cum că afsaszte invoire wa fi puternică si sztete- 
foare deszpre amendoao pestzile, sz'au fecut doao asze- 
mene exemplare, inferife din partea afsesztui Szotietaet 
cu inszusi iszcăliturile si petsetzile alesilor patru cassieiri, 
si din partea szusz pomenitului domnului advocat cu în: 
szuşi iscălitura si obitsnuifa pefsetea sza. 

Brasow, in 26 Octombrie 1830.
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Pec.cu 
ciară | loan Jippa. 
  

  

Fec-cul Rudolph. Orshidan. ciară 
  

  

Pec.cu 
ciară | Dimitrie Mareş. 
  

  

lPec.cu| Pentru Ioan şi G. Iusa 
ciară Gheorghe G. lusa.     

  

Feccul  Sisismundus Jaksi de Kussa advocatus,       

VIII 

Braşov, 1821, Lulie 16. 

Contractul de învoire pentru întemeierea capelei ro- 
mâne din cetatea Braşovului 1). 

CONTRACT DE INVOIRE 

| Prin care să încredinţează între cei mai jos iscăliţii 
benefacfori despre cumpărarea casei sub No. 243, din ce- 
fate, în Ulifa Săcuilor, care casă s'au cumpărat pă sama 
Sfintei Biserici româneşti, după cuprinderea contractului ce 
este de cumpărătură, cu care are a să urma întocma după 
cel mai jos aşezământ. 

A) Fiindcă această casă s'au cumpărat din însuşi strădania mai jos îiscăliților benefactori, dând fieşte care din bunumul său şi din bună voia sa, după cum în deo- sebit cafastif a mai sus numitei biserici anume arată, ca după slobozenia ce va veni dela Curte, să aibă de a să 

  

1) Acest act de ctitorie a parohiei şi capelei Sfânta Treime, din cetatea Braşovului, se află în arhiva d-lui Aurel A. Mitreşianu şi na i-a fost cunoscut protopopului Bratolomeu Baiulescu, care a “Stris mono- grafia acestei biserici,
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face deocamdată o Capelă pe sama obștii românești de 
lesea pravoslavnică a răsăritului care lăcuesce în cetafea 

Braşovului. 
B) Sfinţindu-să aceasta Sfântă Biserică să aibă a 

sluji într'însa sfintele slujbe în limba românească după 
tipicul pravoslavnic bisericii creştineşti de lesea răsări- 
tului, fără a să adăuga sau a să mai scădea cevaşi din 
mai sus pomenitul fipic, ce după forma cea veche şi 
hotărtrea a celor şapte sfinte soboară, să aibă a să ţinea 
nesminfif, căci numai pentru această sfânfă credinţă ş'au 
jărtiit mai jos iscăliții pungile sale, în cumpărarea acestui 
sfânt lăcaş dumnezeesc. 

C) Iară când dimpotrivă viind vremea vreodată (fe- 
rească Dumnezeu) a infra vre-o desshinare între obştea 

românească din cetatea Braşovului, şi, sau de voie sau 
fără de voie să vor alătura la o nație în biserica apusului, 
atuncea această fundaţie şi cu ce să va mai aduna va ră- 
mânea cu foful neatinsă de acei cari să vor desshina dela 

această sfântă credință pravoslavnică a răsăritului, ră- 
mâind cu totul în puterea benefactorilor ce vor rămânea 
neclintiți în sfânfa credinţă prevoslavnică de lesea părin- 

fească a răsăritului. 
lar nefiind benefactorii însăși în viață, atuncea vor 

avea toată puterea asupra acesfui sfânt lăcaş dumnezeesc, 
făr nepoţii şi strănepoţii lor, adecă numai aceia ce Duhul 

Stânt îi va umbri de a rămânea sfafornici în adevărata 
religic a lor nesminfiţi, cum şi din mădulările acesti obşte, 
vreun drept credincios fiu ai acestei Sfintei Biserici, să 

aibă parte de cuvânt drept păzindu-să acest sfânt lăcaș 
dumnezeesc, nestrămutfaf din canoanele a celor şapfe sinte 

soboare ale pravoslavnicilor. 
D) La o întâmplare ca aceea dacă careva din însăşi 

binefăcători să vor desghina dela această Sfântă Biserică a 

răsăriftului şi să vor uni cu a apusului, atuncea nu numai 
că nu vor avea unii ca aceia nici o pufere de a să mai 

ținea mai mult de această Sfântă Capelă sau Biserică, şi 
că ajutorința care au făcut-o va rămânea bună dată la 
Sfânta Biserică fără de a mai avea vre-un drept de a şi-o 

cere înapoi, atât dânşi cât şi urmaşii lor, dar vrând a
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aduce vreun val şi prisonire asupra acestei biserici atun- 
cea să fie şi blestemaţi şi afurisiţi de sfinţii părinţi a celor 
şapte sfinfe soboare ai bisericei creştinești ai răsăritului. 

E) Am mai hotărât şi aceasta de către mai jos iscă- 
liții benefactorii, că preotul ce se va orândui să slujească 
la această Sfântă Biserică, pănă nu va fi ales cu votumuri 
şi cu bună învoire a toătă-i obşti a acestei Sfinte Biserici 
nice într'un chip să nu să primească a întra în slujbă. 
lar preotul acel care va fi ales, să aibă a fi cu cel mai 
bun moral, atâta duhovniceşte cât şi trupeşte mai vârtos 
păzind şi cea veche podoabă după pravila bisericii, a 
răsăritului după tipic, a nu-i lipsi nici un fir de păr din 
barbă sau din capul lui, iar împotrivă urmând atuncea va îi lăpădat şi deşertat dela această Sfântă Biserică. Şi pentrucă va rămânea acest așezământ şi hotărâre în veci 
nestrămufată, având toată puterea la vremea cuviincioasă “ori unde şi, mai vârtos, înainte ori cărora înalte persoane, hotărâtă şi aşezată, de bunăvoință şi din învăpăiata dra- Sosfe ce au mai jos iscăliţii benefactori către prea sfânta lese pravoslavnică a răsăritului, s'au întărit cu însuşi iscăliturile şi peţeţiile lor, făcându-să mai multe ecsem- plare, din care unul s'au aşternut în condica Sfintei Bi- serici, iară celelalte s'au împărtăşit fieştecăruia benefacțor câte unul. Şi pentru a avea mai multă încredințare s'au poftii şi alte două cinstite persoane, din slujba stăpânirii politiceşti a locului, de au întărit acest aşezământ. 

Braşov, 16 Iulie 1831. 

(L. S.) ss Ioan & Costandin Cepescul 
(L. S.) ss Ioan G. lugsa 
(L. S.) ss Rudolf Orshidan 
(L. S.) ss Nicolae Cepescul 
(L. $.) ss Gheorshe G. lusa 
(L. $.) ss Gheorghe Orshidan 
(L. S.) ss Gheorshe Ioan 
(L. S.) ss loan Săcăreanu 
(L. $.) ss Dimitrie Marin 
(L. S.) ss Gheorshe Nica 
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IX 

Braşov, 1833 Iulie 22/10. 

N. Cepescu scrie lui loan Iuga şi Rudolt Orshidan 
să vie la 24/12 la Braşov spre a expune banului Croaţiei, 

— care vine să viziteze Braşovul — nevoile socielății 

neguţătoreşti 1). 

Herren lohann luga & Rudolph Orgidan. 
Kronstadt den 22-ten Iulie 1833. 

10 

Fraţilor! fiindcă înălţimea sa banul Croaţii, Miercuri 
la 24/12 la 9 ceasuri de dimineaţă, va întra în persoana 
însuşi a înpăratului aicea în oraş, căruia i să săteșfe mare 
paradie să i să facă; drept aceia fiindcă din norocirea 
noastră să află sfeterul înălțimii sale, dumnealui chir Ţvef- 

covici să putem a ne înfăfoşa înaintea înălțimei sale, cu o 

inștanţie despre partea soţietetului nostru, ce vom chibzui 
a să face, căci nefiind dumneavoastră aicia, toți ceilalți 
nu fac o lulea de tabac, afară şi din nofariu. Insă de nu 
vefi veni vă veţi căi, că aşa prilej nu-l vom mâi căpăta. 

Și să am răspunsu dumneavoastră, rămâind bun nafionalisf. 

N. Cepescu. 

Lui neica Vasile mă ros să spuneți multă sănătate. 

Adresa: 

Ștateta pornită la 8:/, ceasuri sara la 22/10 lulie 1835. 

Herren lohann lusa & Rudolp Orsidan in Arpatak. 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Ne. 117.
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-X 

1833—1837. 

Câteva nume de neguţători ce iau parte la şedinţele 

socielăţii neguţătoreşti din Braşov !). 

Ecstract din protocolul sesiilor  neguțătorești din 

Braşov. 

La sesia din 14 Septemvtie a anului 1835 ţinută în 

trebile obştii nesuţăforeşti, s'au aflat faţă următoarele 

persoane: 

Dumnealor domnii: Costandin Vilara. 

Costandin Emanuil. Manolache Ioan. 

Nicolae Pannu. Ioan Ozon. 
Teodor Janliu. | Ioan D. Creţoiu. 
Dimitrie Panaiot. Nicolae Teclo. 
Dimitrie Hagi Rusu. Dragomir Grădinariu. 
Gheorghie Nicolau. lenache Tache. 
Costandin Cepescu. Lambru T. Mergeanolu. 
Gheorghie Iuga. Gheorghie Nica. 
Tonciu Stoian. Gheorghie Hagi Radu. 
Dimitrie Cepescu. Gheorghie I. Ţintăreanu. 
Nicolae R. Cătană. loan Nica. 
Gheorghie Carcalechi. Gheorghie Mincu. 
Mihail Fluştureanu. Gheorghie N. Ghianţu. 
Nicolae Voinescu. 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 99.
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lar la sesia generale din 15 anuar 1857, adunată 
spre a asculta cefirea unui rescripf împărătesc, au fost 

faţă următoarele persoane!): 

Dumnealor: Rudolt Orshidan. 

Gheorghie Nicolau. Naum Hagi Dociu. 

loan R. Leca. Dimitrie C. Rusu. 

Gheorghie loan. Anastasie C. Ţenu. 

Gheorghie Antoniu. Ioan Pop. 

Barbu Cepescu. Gheorghie I. Mincu din 

Vasilie Pacea. partea văduvei. 

loan G. lusa. Dimitrie P. Ungurlu. 

Costandin Vilara. loan Teclo. 

Zaharia Nicolau. Nicolae Dima. 

Costea Mirişescu. Joan C. Ciurcu. 

Gheorghie G. Iuga. Nicolae Voinescu. 

Bucur Pop. Dimitrie Chernia. 

Dragomir Gredinariu. Toma S. Hasi Toma. 

loan Pantazi. Lambru G. Mergeanoslu. 

Nicolae R. Cătană. loan Petrovici. 

loan Manole. Andrei Corbu. 

Florea sin F. Orgshidan. Nicolae Pan. 

Nicolae Teclo. Constandin Nica. 

loan I. Pantazi. Oprea Sfetia. 

Gheorghie Nica. Ioan Leca. 

Mihail Fluştureanu. Gheorghie Bureşiu. 

loan Nica. Ienache Tachie. 

Nicolae FE. Orghidan. Gheorghe Ilie 

Costandin Cepescu. Şi aşă mai încolo... 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 99.
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XI 

Viena, 1834 Ian. 21. 

Constantin Pop dă sfaluri lui Dimitrie Marin cum 
s'ar pulea obține privilegiul împărătesc pentru societatea 
neguțăiorilor din Braşov şi făgădueșşte să-i dea tot 
ajutorul :). 

Către dumnealui chir Dimitrie Marin la Braşov. 

Viena, 21 Ianuarie 1634, 

După scrisoarea mea din urmă, 11 Ianuarie, am primit 
cinstite scrisorile dumitale din 6 şi 9 aceştia. Am făcut 
cercetare despre privileshiu ce spuneţi că aveţi şi aştept 
toată plirotoria din partea dumneavoastră; vă arăt ce am 
aflat eu aicia într'aceasta. 

La canţelarie este ştiut un privileshi al Bulgarilor, 
dat de împăratu Leopold I, despre care s'au judecat o- 
dată Sasii cu barbierii numiţilor Bulgari, şi atunci s'au 
vorbit că mădulari Bulsari sânt negustori. Dar copia ace- 
lui privileshi nu să află aici; drept aceia să mi să tri- 
miţă toată cererea ce aveţi, cum şi temeiu şi copia privi- 
leshiului cu care cereţi şi să-mi spuneţi şi câtă sumă 
puteţi jărtti, şi eu voi fi silitor a lua alt ashent, fiindcă 
Conrad nu face la astă treabă. 

Am cetit cu mulţumire cele ce-mi arăţi, pentru re- laţia ce am făcut cinsfitei companii dumneavoastră; la cele ce m'ai întrebat, cu bucurie am pus silinfa a desluşi înaintea patrioţilor miei, foate acele mijloace prin cari să măreşte obşteasca împreunare a puteri nesusforeşti, şi m'aş socoti fericit dacă va putea glasul meu a pătrunde inimile fraților miei, ca să cunoască că puterea, slava şi câștisul, să află în adevărată unire. 
Aşa urmând va rămânea în veci lăudat numele ace- lor ce s'au împreunat, fiindcă prin acest aşezământ bine 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 122,
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purtat, să va mări puterea neamului, îşi vor deşchide 
ochi mai mulți tineri şi va lua ai nostri un drum prin 
care însuşi să vor înbosăți şi la săraci vor putea ajuta; 
şi pentrucă aflu părerea dumneavoastră, ca numai dupăce 
să va înlesni cererea ce aveţi a face cătră Curte despre 
privileshi, să alcătuiți sistema cu deosebit venit prin 
acţii, — Sreşită vă zic. 

a) Dupăcum puteți afla prin compania srecilor, —a 
cărora treabă cum şi a Sibiului dela 1816 până la 1824 
eu am îngrijit, — le-au trecut 4—5 ani, lucrare straşnică, 
până să o întărească înălțatul împărat hotărârea preve- 
leshiului vechi; astfel de lucrări să trec ani. 

b) Aşăzământ de şine prin acfii şi cu voia stăpânirii 
are iarăşi afâtea cercetări, mai vârtos că de acolo să fac 
ocol prin subernie fesaurariat, trebue să mearsă ani la 

canfelarie, ani la cămări, să fac întrebări, încât până să 
iasă iar frec 2 sau 3 ani. Pentru aceia vam arăfat că o 
învoire prin contract este mai folositoare şi fără pierdere 

de vreme; şi acum vă spun în cuget frăfesc, înpreunaţi-vă 

şi începeți. Cea dinfâi legătură este să să ipohreosască 
fiteșcare, să spue că sânt într'una părtaş. Banii să-i pue 
jos când cu opştească învoire să va numi direcţia şi va 

începe lucrarea. 

Bani să pot da şi rânduri a 20 şi 30 la %; să vă 
înțeleseți dupăcum am scris la un aşăzământ pe 3—6 ani 
numai cu 490 f. a £. 500/m. Apoi uşor să vor putea face 
capifaluri; să alegeţi unul din mijloc care-şi va da firma, 
iar la contract, circolari şi altele şi pentru altă ajutorinţă 
eu safa sânt după putință a vă da ajutori. Unirea este 

cea dintâi şi hotărâre curată. Nu pierdeţi seaba vremea; 
aştept la foate să-mi spuneţi ce poftiți şi cu bucurie voi 

fi mână de ajutori, fiindcă poftesc câştigul şi slavă ob- 
şfească a fraților creştinilor noştri. 

Poşta pleacă şi nu am vreme a mai adăosa cevaş, 

dar aştept să-mi scrii dumneata cererea soțietetului. 
Cu toate că m'am silit a face arătarea rumăneşte cu 

cea mai mare lămurire, mă ros a să ceti mai dese ori 

relaţia mea şi la orice nu ni-ați înţăles să mă întrebaţi. 

C. Pop.
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XII 

Braşov, 1834, Sept. 3. 

Neguţătorii din Braşov alcătuese o tovărăşie pentru 
comerțul cu bumbac:). 

Cinstiți neguțători din piața Braşovului, 

Să face cunoscuf că în mai multe rânduri, şi de mai 
multe ori cu toţii împreună s'au chibzuit pentru binele de 
obște a se face o fovărăşie de mai multe persoane din 
mădularele noastre, care fovărăşie astăzi cu înţelesul la 

olaltă s'au şi chibzuit a să face în chipul următoriu: 

Ceice vor binevoi a să iscăli mai jos, atât numele său 
cât şi pentru cât capital voiește să dea la această fovărăşie 
ce să va lega pă o vreme sfatornică cu sfatul de obşte, şi 
după condițiile ce să vor săsi cu cale adunându-să din 
formularele ce să află la Dumnealui chir Dumitru Marin, 
sau şi din alte mai lesnicioase spre aşezarea şi înfemeerea 
aceşfii fovărăşi în product de bumbacuri şi altele, să să 
aducă dela locurile lor Seres şi celelalte. Care tovărăşie 
după chibzuirea de obşte să va purta cu o firmă după 
cum să va săsi mai cu cuviință. Capitalurile cele hotărâte 
să vor pune în două sau trei rânduri prin cvitanțiuni de- 
recţiei ce să va aşeza, după trebuinţele ce va avea fo- 
vărăşia. Toţi slujbaşii acesfei tovărăşii vor âvea deosebit 
simbrii den mijloc şi la toate șase luni făcându-să ob- 
şteasca socoteală câştisul ce va da Dumnezeu se va îm- 
părți fieştecărea tovaroş după cât va veni la sumă. Toţi 
ftovaroşi aceștia vor fi lesaţi a nu cumpăra bumbacuri de 
altă mână străină decât numai dela această ftovărăşie, ase- 
menez şi a nu vinde mai eftin. decât după ordinul ce îi 
va da tovărăşia. 

Casa tovărăşiei va avea voie a cumpăra dela străini 

  

1) Bibl. „Astra“, Braşov, ms. Nr. 125.
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bumbacurile şi să le împărţească pe la boltaşi cu folosul 
de obşte. 

Bumbacurile să vor da boltaşilor şi ori căruia cu un 
soroc hotărât, şi la vremea sorocului să vor plăti banii la 
casa ftovărăşiei. | 

In toată săptămâna vor avea a să face odată pe 
săptămână sesie, între mădularele acesfei tovărăşii, spre 

a chibzui cele mai bune spre folosul fovărăşiei, şi după 

ce să vor iscăli după cum mai sus am zis în dosul acestii 

foi arătându-să pe cât va binevoi a pune fieştfecare ca- 
pital, care să va socofi că va fi din destul a să putea în- 

toarce, atuncea să va face adunare de obşte, şi să va în- 

cheia contractul, şi îndată se va şi pune în lucrare. 

Braşov, 3 Septembrie, 1834. 

Constantin Cepescul am voit de a pune cm.f.. . . 2.000 

Rudolt Orshidan şase mii fiorini cv. . . . . . . . . 6.000 

Dimitrie Marin două mii fiorini ......- „2. 9.000 

lon Pantazi o mie de fiorini . ;. ..... . . . . . 1.000 

Anastasie Hagi Gheno voitor a pune . . . . . . . . 1.000 

Gheorghe Nica voitor a pune ...... - „2.000 

Nicola Cepescu & Comp. am voit a pune două : mii . 2.000 

Nicolae Dima am voit a pune una mie .. . . . . . 1.000 

Joan Teclu voi pune una mie ........ „aa + 1.000 

Andrei Corbul & Barbu Cepescul ..... „a 41000 

Nicolae Ion Voinescu & loan T. Ciurcu. . . . . . 1.000 

Dimitrie Cepescu am voit a pune o mie . . . . . . . 1.000 

Joan Pop una mie fiorini conv. mz. ..... „a. 1.000 

loan şi George lusa ............. „41000 

loan Jippa ..... cc cc... „a 9.000 

Vasile Lacea ...... E a 1.500 

Nicolae Teclu oi pune ............- „1.000 

Dimitrie T. Caracaş am voit a pune ... . . . . . 800 

Drasomir Grădinaru ...........- „34000 

loan D. Crefoiu ..... cc... „2 1.400 

38.700
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XIII 

1835 Noembrie. 

Neguţăiorii români din Braşov roagă pe baronul 
Miske, să intervie pentru aprobarea privilegiilor necesare 
Gremiului neguțătorese ce urmează a se înfiinţa la 
Brasov 2). 

Inalt şi de bun neam născute domnule Baron. 

Din recomandaţia D.........., îndrăznim pă măriia 
ta, cu urmăfoarea rusămintea a vă însrăuna si ne închi- 
puim cum că măria fa, veţi avea milă a vă îngriji la pri- 
lejul obştii noastre şi spre dobândirea a noastrelor fără 
îndoială direpturi şi direapte cereri, nu veţi frece înapoi 
a mării fale mijlociri. 

Inpreunarea acestor din această cetate şi forştaturi 
din vechime toştii aşezaţi Rumâni şi Bulsari, la mai multe 
vremi apăsată și înpiedecată fiind, abia la anul 1701 prin- 
tr'un privileshium al răposatului întru fericire înălțatului 
împărat Leopold I, au avut norocire ce o n00 însoţire cu 
toate trebuincioasele direpturi şi pronomii înpodobită, a să bucura de o înaltă ocrotire. Dară cu mâhnire vedem 
că strămoșii noștri, (dupăcum acuma dela Viena am aflat) 
necunoscuți cu legile ţării, au trecut cu vederea a lăsa 
acel mai. sus preaînalt privileshium după obiceiu a să publicălui; drept aceia frebuim a ne feme că acestaş la a noastră înfinsă cerere despre înoirea şi mai cu seamă despre întărirea lui, ca învechit s'ar putea a să hotărâ. Intre acestea, dumnezeiasca pronie au încoronat cu înaintare apucăturile nesuţătoriei ai noastre obştii, şi pu- ferile să acoaperă întinderea osârdiei negsuţfătoriei între noi, prin care atâfa norocirea părtaşilor cât şi folosurile înălțatului erarh şi al țării, tot spre rădicare merse; însă PN 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 144.
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descoperirea şi la înaintea păşire ai noastre însoţietoare 
aşezării, multe împiedecări turburând s'au pus înpotrivă. 

Este a noastră datorie, Domnule Baron, pă măriia fa 
cu toată încredințarea despre a noastră stare a vă face 

cunoscuf, ca măria fa a noastră pricină a îi în sfare în- 
tocmai a o judeca. Noi avem acuma cea mai de lipsă 
ecsportaţie de nesoţ cătră Turchia, care să întinde prin 
cefafea noastră în mânile noasfre; înfru asemenea noi 

trasem ceale mai multe crude producturi, adecă lână, 
ceară şi altele din amândoo Prinţipaturile înlăuntru. Unii 
dintre ai noştri au deschis nesuţătorii în cefafea de aicia, 
alții s'au făcut biruitori de case, dară cei mai mulţi sânt 

cu limba ţării și cu legile necunoscufi, şi foţi au lipsă de 
un aşăzământ într'o soțiefate, dinpreună cu un forum 
spre aceasfa, ca neînpiedecaţi a putea săvârşi treburile 

noasfre. 

Incă dela 1825 ne tusăm noi în zadar despre acea- 
stă pentru fară şi noo folositoare întocmire. Adevărat că 

soţiefetul nesuțăforesc săsesc, cu care noi cu durere de 
mulți ani ne aflăm în luptă, ne-au poftit și ne-au pus îna- 
inte pă noi ca mădulării întru acesfe, însă cu oarecare 

opreliști a ne priimi. Deci noi spre aceasta nu ne-am 

putut hofărâ căci inferesurile noastre, nesuțăforie cea mare 

şi dela Turchia, purtată de persoane care cu limba nem- 
fască cei mai mulţi nu sânt cunoscuţi, să împotriveşte prea 
mult cu cele ale soţietfetfului săsesc, care numai din per- 
soane care au negsuțătorie în loc şi numai pentru piață 

lucră. Întru asemenea, nu ne-am putut hotărâ spre înpreu- 
narea cu compania grecească, deplin a slăsui, pentru căci 

unii din noi sânt biruitori de moşii şi ca aceștia pentru 
compania nu suntem înfocmiţi. Noi întru stările acestea 

ne-am rugat la înalfa stăpânire a ţării, despre așăzarea 

la o deosăbită obşte. Inălfatul fesaurariat întru al său 
lucru, ca a fării cârmar, au descoperit cum că noi înălța- 

tului erarh prin purfarea nesufătoriei noastre însămnate 

folosuri pricinuim. 
A noastră rugăminte acuma s'au aşfernut înălţatei 

măriri spre înalta hotărâre şi întrebuinţăm acest prilej, 
ca pă măria fa spre recomandaţia aceştii direpfe rusă-
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minte, prin aceasta a vă pofti, fiind că noi deodată şi 

pă al nostru prietin, pă C. C. marele nesuţători Popp, 
îl rugăm ca mării tale toate cele afârnătfoare descoperirii 

la a noastră frebuință a le face. Despre a dânsului la 
aceasta bunăvoire încredinţaţi fiind, ne închipuim, Dom- 
nule Baron, cum că măria fa după cuviință vă veţi des- 

luşi, noo a mării fale puternice şi milosfive ajutorinţe 

nu 0 veţi trage înapoi. 
A noastră dorință ar fi ca obştea noastră, din par- 

tea înalfei măriri ca un sremium al nesuţătoriei cei mari 

a orientului privilegiat şi întemeiat a-l vedea. Aceasta ar 
fi pentru nesuțătorie, pentru fară şi pentru ale noastre 

înprejurări, cel mai bun drum. Cu Sasii într'un sremium 
nu putem noi din deosăbirea treburilor, chipzuirilor şi a 

limbii a ne însădui, şi aşa ale nesoțătoriei noastre pri- 
cinii, de un deschilinit forume din mijlocul nostru şi în 
fiinţă unui martur, să să îndrepfeze. | 

La nesfrămufata concurenţie cu acele două provinții, 
sânt prisonirile noasfre în astfel de chip, că noi acelea 

sinsure mai bine le putem înfocmi. 
Nesuţătoria trebue a putea să să mişce slobod; foată 

înpiedecarea este chiar pentru folosul de obşte păsubi- 
toare. Noi n'am socofit cum că acest sremium, levanticele 
numai dintru ai noştri a să ţinea, aşa cum în Viena fieşte 
cine care-ș arată funduşul trebuinţa înşi dela. Turchia în 
Srosso face, să fie mădular al acestui sremium. 

Esfe vreme ca stăpânirea, lipsa a pieţii Braşovului, 
starea de acum a acelor învecinate doo provinţii a o în- 
cunjura, de să voeşte ca nesuțătoria levantă a ţării, care 
singură răposatul în Domnul împărat Franţ aşa adevetri- 
ri au poruncit a să ocroti prin cefafea noastră a să mai 
ținea; aşa frebue acestei sfări nesuțătoreşti care duce 
această nesuțătorie, toate dreptăţile şi slobozeniile a îi 
să lărgi, căci toată piedica ar avea spre urmare ca vre- 
unele dacă nu toate, una după alta, la Brăila şi Galaţi 
să vor trase, unde comunicaţia apelor din an în an să 
sporeşte; şi drumul Braşovului, dacă stării neşuțătoreşti 
nu i să va însădui însămnătoare ajutorință, uşurării şi 
direptăţii, foarte mult va trebui a pierde. Aceste adevă-
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ruri din ştiinţă şi pă stare vremii lucrurilor de acum ră- 
zultându-le, ne rugăm în toate locurile unde va fi de 
lipsă să să pue înainfe şi a noastră pricină, că spre fo- 

losul ţării priveghind, puterniceşte să să recomandăluiască. 

Rămâr cu cea mai mare umilinţă, ai mării tale. 

1835 Noembrie. 

XIV 

Braşov, 1836 Iunie 18. 

Legămâniul câtorva neguţători romîni din Brașov de 
a contribui cu bani la obținerea privilegiului împărătesc, 

pentru societatea neguţătorea scă a românilor din Braşov:). 

Inscrisă legătură, 

Care să întăreşte astăzi între noi suptscrişii Mădulari 
soțiefetului nesuţătoresc al Românilor din această cră- 

iască slobodă cetatea Coroanei. 
Depă înscrisul opşti noastre ci'avem din anul 1807, 

neîncefat prin grele cheltueli ni-am străduit a câştisa 
pentru soţietetu nosfru, un privileshiu împărătesc, a ne 
îi spre apărarea de obşte a drepturilor noastre; şi acum 
luând în cercetare starea aceştii lucrări, o privim a fi 
aproape de săvârşire, care să zăboveşte mai mult din 

ajutorinţa de bani ce-i lipseşte. Văzând că nu ne îiarţă 
stările dinprejur a face adunare de bani dela întrupaţii 
Mădulari soţietetului nostru, spre săvârşirea aceşfii lucrări, 
ne îndatorăm noi cei mai jos îscăliţi, că din averile noa- 
stre, deopotrivă să plătim toate cheltuelile ce se vor face 
de acum înainte până la câştisarea numitului privileshi. 

Spre acest sfârşit prin iscăliturile noastre, încredinţăm pe 

aleşi casieri şi purfăfori de grijă ai acestui soţietet, ca 

să pue dela dumnealor f. 2000, adecă două mii fiorini ar- 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 147. 

D, Z. Furnică, Doc. comerţ,
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Sinf, sau să se împrumute cu aceşti bani şi a-i jărtfi spre 

câştisarea numitului privilegshi, şi la vremea de frebuinţă, 
fără cuvânt de împotrivire, vom fi sata a plăfi dumnealor 

repartiția noastră ce ni se va cuveni din acel capital cu 

dobânda lui, şi după priimirea privileshiului aicia, foată 
suma cheltuelilor ce să va face, să va arunca pe fieşte- 
care mădular după cuviință a plăti partea sa, şi făcân- 
du-să obştească adunare de bani, vom priimi înapoi pri- 
sosul de bani ce vom avea dafi mai mult. Și spre a avea 
putere şi fărie acest aşăzământ în tot locul şi fofdeauna 
întărim cu numele şi cu peceţile noastre. 

Braşov, din 18 lunie 1836. 

Aleşi Directori ai soţietutului. 
  

  

  

cere] Ioan Jippa. Gheorghe Ioan şi fii. 
Vasile Lacea. 

keccul joan şi G. luga. loan Pantazi. 
Mihail Fluşturan. 
Neculai Teclu. 
I. D. Creţoiu. 

Peg AI Ă Neculae şi Dimitrie Cepescu 
ciara | Dimitrie Marin. Gheorghe Nica. 

  

  

Peccul Rudolt Orshidan. ciară 
  

        
XV 

Braşov, 1838, Mai 10. 

Colectia neguţătorilor din Braşov pentru ajutorarea 
celor ce au suferit de pe urma inundaţiilor la Buda şi 
la Pesta:). 

Cinstiţilor Neguţători civişi! 

Slăvita poliție de aici. cu intimatul său din 9 Maiu 1838 arată, cumcă înalta sa Impărătească Mărire sau mi” 

  

1) Bibl. „Astra“, Braşov, ms. Nr. 163.
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losfivit prin înaltul crăescul subernium a porunci: că toți 
supuşii împărăției sale, să să străduiască prin cât va fi 
cu pufință a face colecţii de milostenie pentru nenorociții 

lăcuitori din Peșta şi Buda, cum şi pentru alții de pân- 
prejurul acestor orașe din fara ungurească, cari prin re- 

vărsarea Dunării mai cu seamă s'au despuiat cu fotu de 
averile sale; şi pofteşte acuma, că şi sfarea nesustorească 

civişă romano-srecească din acest oraş, ca să binevoiască 

d-a alerga spre întâmpinarea sus pomeniţilor nenorociţi 
cu cât va fi prin putință. Drept aceia mai jos subscrişii, 
director acesfor soţiefef, am săsit cu cuviință a poffi din 

trupul acestui cinsfit soțietet 2 cinstite persoane, pe Dum- 

nealui Nicolae Teclu şi pe dumnealui Barbul Cepescul 
prin acest aşezat protocol, a înplini această înaltă poruncă. 

Braşov din 10 Maiu 1838. 

loan Jippa 

Lista contribuitorilor în fiorini W. W. 

A) Membrii Gremiului românesc: Gheorghe Nicolau 
10; Gheorghe Ioan 25; Ioan Gh. Iuga 100; Rudolf Orshidan 
100; loan Jippa 10; Gheorghe G. lusa 50; loan Pantazi 35; 
Constantin Cepesco 20; Andrei Corbu 10; Dragomir Gră- 
dinar 10; Gheorghe Nica 25; Mihail Fluşturan 10; Nicolae 
Cepesco 5; Barbu Cepescu 10; Dimitrie Cepesco 5; Zaharia 

R. loanovici 20; Nicolae Mandrasioslo 10; Hagi Ilie Hasi 
Ivan 10; Gheorghe Hagi Radu 20; loan Nica 15; Sterie 
Arseniu 5; loan Teclu 10; Neculae Teclu 20; Neculae Dima 
15; Consfandin Nica 15; Gheorghe & loan G. loan 35; 

Oprea Sfetea 10; Nicolae Voinescu 15; Teodor T. Ciurcu 
25; Niculae T. Ciurcu 10; Gheorghe D. Grădinar 20; fraţii 
Hagi Ciurcu 10; Manolache Ioan 10; Neculae R. Catana 
10; Dumitru Hernea 10; Bucur Popp 15; Gheorghe N. 

Ghianţu 20; lenciu Hagi Stoian 5; Nicolae sin Florea 
Orghidan 10; Florea sin Florea Orshidan 5; Zaharia Ni- 
colau 15; loan Săcărean junior 25; Vasilie Lacea 15; 
Gheorghe Bureţea 5; frații Dimitriu 10; Vasilie Bureţea 5;
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Iordache David 25; loan Manole 20; Hristache Zachira 
10; Oprea R. Sfetea & Comp. 10; Anastasie Iordănoiu 15; 
Toma loan 10; Gheorghe Ghenoiu 10; Nicolae Nica 10; 
Dimitrie Nica 5; Gheorghe Carcalechi 2; Constantin Belgsa- 
soslu 5; Ioan Petcu 5; loan Pădure 2; Dimitrie Cepescu 10, 

B) Din compania levantină (grecească): Nicolae Pană 
25; Naum Dociu 150; Gheorghe Antoniu 25; Dumitru Hagi 
Rusu 40; Teodor Mincu 50; Teodor P. Geanli 30; Hris- 
todul Mumialis 100; Dimitrie P. Ensherliu 50; Ioan Slavnih 
50; Dim. T. Caracaş 30; Enachie Gache 40; Nicolae R. 
Catană 10; Gheorshe Gh. Mincu 25; Sotir Manciu 30; 
Nicolae Dimitriu 30; George Genovici 23; Gheorghe Hagi 
Ansel 10; Toma Zlatcu 10; Gheorghe Hrisafides 20; Hris- 
todol Papa 23; Gavril Carpovici 25; etc. 

In fotal 1900 fiorini. 

Braşov, 8 Iunie 1838. 

loan Jippa 

Ioan lusa 

Rudolf Orghidan 

XV 

Braşov, 1838 Iunie 15/27, 

Listă de neguţătorii adunaţi la o şedinţă a Gremiului 9, 

Gheorghe Nicolau. | Gheorghie Antonio. loan Radu Leca. Barbu Ce 
R eca. | pescu, Gheorghe Ioan. | Vasilie Leca. 

  

DD Bibl. „Astra“. Braşov, ms. Ne, 171.
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loan G. lusa. 

Costandin Vilara. 
Zaharia Nicolau. 

Costea Merişescu. 
Gheorshe G. Iuga. 
Bucur Popp. 

Dragomir Grădinaru. 
loan Pantazi. 

Nicolae Radu Catana. 
loan Manole. 

Florea sin Florea Orshidan. 
Nicolae Teclo. 
loan |. Pantazi. 

Gheorghe Nica. 
Mihail Fluşturan. 
loan Nica. 

Nicolae Florea Orshidan. 
Cosfandin Cepescu. 
Rudolph Orghidan. 
Naum Costandin Dociu. 
Dimitrie Hagi Ruset. 

Anasfasi Hagi Tenu. 
loan Popp. 
Gheorghe I. Mincu 
în locul văduvei. 
Dimitrie P. Engerliu. 
loan Teclo. 

Nicolae Dima. 
loan Hagi Ciurcu. 
Nicolae Voinescu. 
Dimitrie Chiriac. 
Toma sin Hagi Toma. 
Ioan Pefrovici. 
Nicolae Panu. 
Oprea Sfefea. 
Gheorshe Bureţe. 
Gheorshe Ilie. 
Lambru G. Mergianoslu. 
Andrei Corbu. 

Consfandin Nica. 
loan Leca. 
Ienache Pattic. 

XVII 

[1838] 

Inşirarea documentelor şi a motivelor pe baza cărora 
socielatea neguţătorilor greco-români din Braşov, cere 

drepturi a neguţători cu tol felul de măriuri.!). 

Speţificaţia documentelor ce frimetem domnii fale 
în pricina soţietefului nostru sreco-românesc. 

1. Îştanţie ce au fost di anul 1835 la înălţatul K. 
Tesaurariat. 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 202.
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2. Prevelegshium leopoldin. 
3. Detto al Mariei Terezii. 
4. Inaltul rescript dela 1825 daf companiei sreceşti, 

N. B. Privileshiumul lui Leopold dela 1701 dat noao să 
vede că Grecii cu vreo copie dintr'ânsu pe vremea Marii 
Terezii şi lau întărit pentru dânşii. 

5. Intrebare a poliţii pentru unu Dumitru Radu care 
să vede că au cunoscut pe acest soţiefet. 

6. Copie a informaţii vămii cei mari din Braşov la 
înălțatul K. Tesaurariat, pentru folosul ce aduc neguţă- 
forii noştri pământeni. 

7. Contra părere la înalta canţelerie asupra articu- 
luşelor ce s'au făcut de maghistratu de aici, 

8. Atesfaturi dela mai multe locuri pentru folosul 
publicului. 

9. Jalbă către majesfafea sa împărătească. 
10. Părere ce am dat-o la D. referenşu, în ce să cu- 

prinde nesuţătoria românilor de aici. 
11. Speţificaţie a 96 mădulari ai soţietetului nostru, 

care cu ce să nesuţătoreşti şi să să pue anume în scume- 
tesmusu ce s'au dat. 

12. Copie a înaltului rescript dela 1837 în limba 
nemfaşcă. 

15. Copie a articuluşelor care s'au prefăcut la Viena 
din nou în limba unsurească. 

14. Copie a articuluşelor care s'au făcut de cinstitul 
Mashistrat în potriva noastră. 

N. B. Spre aducere aminte. 

In privileshiumu lui Leopold în punctumul al 5-lea, ni s'au însăduit ca cu funtu şi cu cotu slobod a vinde, după cum şi într'al Mariei Terezii dat cumpaniştilor şi ca un lucru ce din vechime Pam avut, să fim tot asemenea slobozi de a nesuţători cu tot feliu de mărfuri, pentru folosul erarsumului şi al patrii. Că pentru că Sasii, mult mai târziu, pe la anul 1809 şau alcătuit loruşi articuluşe prin patroţiniumu cinstiţ Mashistrat de aici s'au întărit de înălțatul K. Gubernium, şi asemenea întăriri nu poafe
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fi cu scoaterea altora din drepturile lor afară, carii şi 
până astăzi stau numai din 18 Sasi şi 6 Armeni, la nu- 

măr 24 cu toţii. 
Apoi după părerea ce ş'au daf-o mercantilsherihtul 

din Viena, că ar fi bine să fim cu Sasii laolaltă, care noo 
aceasfa ne este foarte cu neputinţă, fiindcă nesuţătoria 
noastră este cu un feli şi a dumnealor cu alt feli, care 

nici o asemănare în toată manipulaţia nu are una cu alta, 
şi după dreptate mai bine ar fi cu cumpanişfii, pentrucă 
în nesufătorie nu ne deosebim cu nimica, numai că dum- 
nealor ca streini şi noi ca pământeni, şi pentru persoane 

în cele nesuțătorești nu vafămă nimica, iar cât penfru 
moşii în funduşul crăesc suntem supuşi la foate ca şi cei- 
lalți, că altmintrelea fof nu poate sfa cumpania că-i mai 
isprăvită; dintr'o parte că nu sânt după sunetu preve- 
leshiumului să fie Greci dela Maţedonia şi de alta că au 

rămas la număr numai din 12 persoane Bulgari şi Români, 
carii foarte puţină nesuţătorie fac, şi unii mai nimic, şi 

penfru ca să fe deslușeşti mai bine iafă că aicia fi-i şi 
arătăm: 

1. D. Ştefan D. Cervenvodalis Berciu, nesuțătoreşte 
cu comisioane. 

1. Procopie Haşi Balaban, Bulgar, şezător în Bucu- 

rești de mai mulţi ani. 
1, Velicu Dobre, Bulgar, nu poartă nici o nesuţătorie. 
1. Ioan Tahmenţu, Bulgar, cu inportaţie foarte puţină. 
1. Anasfasis Hagi Savu, Bulsar arendaş, lipseşte de 

mai mulți ani de aici. 
1. Vasile Parciov, Bulsar, cu inportaţia Levantului. 
1. Atanasie Hasi Paraschiv, Bulgar, şăzător la Bu- 

cureşti. 

1. Antonie Costandin, Român, cantor la biserică. 
1. Stefan Hagi Dumitru, Român, cu importație. 

1. Diamandi Arsenie, Român, cu manufacfuri de aici 

la Slavonia. 
1. Nicolae lancovici, Român, cu manufacturi de aici 

la Bănat. 
1. Dumitru Panaiof, la Bucureşti şezător, nu este 

cunoscuf.
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19. aceştia ne sânt noo cunoscuţi. 

Jar numărul nostru al pământenilor. care sfă din 96 

mădulare, afară din aceşti 30—40 cari tof. dela noi atârnă 

la boltele noastre în fările învecinate, care număr fot 
creşte iar nu mai scade, şi între. toţi aceștia sânt numai 

14—16 mădulare Bulgari, că Greci nu pufem zice la nici 

unu că nu sânf. 

Acestea foate le-am împărtăşit domnii tale pentru 
regulă, şi ce va fi de lipsă a să întrebuința să să între- 

buinţeze iar celelalfe să rămâe. 

XVIII 

Braşov, 1840. 

Numele membrilor Gremiului levanlin !). 

1. Nicolae Pana. 18. loan Slavnici. 
2. Constantin Emanuil. 19. Zaharia R. loanovici. 
3. Gheorghe Nicolau. 20. Gheorghe Hagi Radu. 
4. Naum C. Dociu. 21. Gheorghe Hasi Ghenovici. 

„5. loan R. Leca. 22. Emanoil Zlatcu. 
6. Teodor P. Gianli. 25. Barbu Cepescu. 
7. Hristodor Mumiali. 24. Vasilie Lacea. 
8. Antonie loan. 25. Nicolae Teclo. 
9. loan Zippa. 26. loan Teclo. 

10. Gheorghe Ioan. 27. Nicolae Voinescu. 
11. Rudolf Orghidan. 28. Teodor T. Ciurcu. 
12. loan Popp. 29. Nicolae T. Ciurcu. 
15. loan luga. 30. loan Nica. 
14. Gheorghe Iuga. 51. loan Pantazi, senior. 
15. Gheorghe Antonio. 52. loan Pantazi junior. 
16. Partheni Antonio. 33. Niculae Dima. 
17. Gheorghe Nica. 54. Zaharia Nicolau. 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 190.



35. Sotir Manciu. 

36. Mihai Dimitriu. 

37. Fraţii Dumitru. 

38. Costea Merişescu. 

59. Bucur Popp. 

40. Drasomir Grădinaru. 

4]. Gheorghe Grădinaru. 
42. Nicolae Catana. 

45, Sterică Arseniu. 

44, Loan Sferiu. 
45. Florea luga. 

46. Hasi Ilie. 

47. lordache David. 

48. Florea Orshidan. 

49. Mihai Fluşturan. 
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69. Toma Zlatcu. 

70. Costachi loanovici. 

71. loan Pană. 

72. Oprea Sfetea. 

73. Oprea P. Sfetea. 

74. Gheorghe Bureţea. 

75. Vasilie Bureţea. 

76. Manolache Calcovici. 

77. Anastasie Constantin. 

77. Anastasie Constantin. 

78. Hristodor loan Moraitu. 

79. Nicolae Mandraşioslu. 

80. Dimitrie Caracaş. 

81. Gheorghe Bacanu. 

82. Fraţii Gheorshiadi. 

50. Nicolae Florea Orshidan. 83. Manole loan. 
51. Dimitrie Hagi Ruset. 

52. Teodor Mincu. 

53. Gheorghe loan Mincu. 

54. Văduva G. Mincu. 

55. Anastasie Hagi Ghenu. 

56. loan Leca. 

57. Dimitrie P. Engerli. 

58. loan Hasi Ciurcu. 

59. Stoian Hagi Toma. 
Gi. Dumitrache Nicolau. 

60. Toma Simion. 

62. Dimitrie sin Nicolau. 

84. loan Manole. 

85. loan Marin. 

86. Gligorie Mincu. 

87. Anton Balomir. 

88. Nicolae Găifănaru. 

89. Gheorghe Săcăreanu. 

90. Gheorghe şi loan Gh. loan. 

92. Gheorghe Gianţu. 

93. loan Florian. 

94. Nicolae Gianţu. 

95, Gheorghe Carcalechi. 

96. Nicolae Dimifriopol. 

63. Lambru G. Mergianoslu. 97. Toma loan. 

64. Andrei Corbu. 

65, loan Petrovici. 

66. Apostol Eft. Popp. 

67. Teohar Geanli. | 
68. lanache Gociu. 

98. Andrei Popovici. 

99. loan Pădure. 

100. Vasile Pădure. 

101. Dimitrie Creţoescu.
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XIX 

1845, Martie 14. 

Relaţia dată de gazeta ungurească „Erdelyi Hirado“ 

despre comerțul românese la Braşov '). 

Călmăcire din gazeta ungurească „Erdelyi Hirado“ 
Ne. 21 din 14 Martie 1845. 

Braşov, în 28 Februarie. Atingeri mercantile. 

Nu crez ca ăr fi careva între noi care sar îndoi 

despre aceia cum că Braşovul, ca cel mai dinfâi oraş. în 
Transilvania în privirea nesuțătorească, reprezentează în- 

întru adevăr pentru patria noastră nesuţătoria produc- 

turilor naturale, şi mai ales a manufacturilor de aci pre- 
cum şi a speţiilor de Levant. j 

Noi la aceasta mai adăosăm încă şi un alt adevăr, 
precum că nesuţătoria Braşovului şi a pafrii întregi, au 
învrednicit-o mai puţin luării aminte atât opinia comună, 
cât şi însuşi trupul leghislativ ce să afinse de nesufătoria 
Braşovului din lăunfru, cu cele doao Prinţipate româ- 
neşti, cu Turchia şi Rosia. Numai în luna lui lunie din 
anul frecuf văzurăm câteva inştiințări toarte însemnafe 
fot întru acelaş înţeles, împărtăşindu-să în amândouă sa- 
zetele de aici, nemțeşti şi româneşti. Aceste înşființări 
au eşit din condeiul unui cunoscătoriu al lucrului foarte 
exspert, răzimându-să pă daturi foarte temeinice şi în- 
semnate, şi măcar că presfe fot atins neguţătoria paftrii, 
fotuşi şi asupra Braşovului varsă multă lumină. Dimpo- 
frivă, sazetele unsureşti n'au șfiut aceste de foarte mare 
însemnătate înştiințări, măcar că dinftr'ânsele ar fi putut 
culege publicul cetitoriu unsuresc, cele următoare: adecă 
cum că nesuțfătorii din Braşov, şi în contra drumurilor 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 205.



43 

  

celor mai rele (pă la Timiş, Oituz, Bran şi Ghimeș) şi a 
concurenţii cei de mirare englezeşti şi ruseşti, numai sin- 
sur în Moldavia şi Romănia, învârtesc în fot anul nesoţ 
de 1.024.000 florini de argint, numai în prăvăliile acelea 

care le-au deschis în numitele Prinţipaturi şi a cărora 

număr frece preste 100. Asemenea şi nesuțătoria Braşo- 
vului în cele ce să aduc înlăuntru, esfe mai fot aşa de 
mare. 

Braşovul are 49 de fehiuri cu 3450 de meşteri; manu- 
facturile celor mai mulţi din aceştia, le expoartă nesuţă- 

torii din Braşov şi aduc în locul lor sau bani sau material 
crud, pentru lucrare şi retrimitere. 

Numai din cele ce s'au zis pănă aici, ese la lumină 
cum că nesuţătoria Braşovului merifează cea mai mare con- 

sideraţie a legislații; din acelea au făcut aici deosebit bună 

impresie, vestea aceia că Inălţata Curte în cât să atinge 
de negsuțfătoria Levantului, au frimis multe daturi în jos 
la leşiuita deputfație. Aşa este! Negsuţătorii din Braşov 
doresc ferbinte drumuri făcute, apărare împotriva apelor, 

care în locurile iar mai cu seamă în săcuime, foarte 
mare s'au vărsaf. Doresc mai în colo profecţie mai pu- 

ternică în Prinţipafele vecine şi regulamentul farifii cu 
Turchia, cum şi rânduiala din lăunfru a Gremiului de 
aici nesuţătoresc, să fie mai bună şi scoposului mai corăs- 

punzăfoare şi aceasfa de pre urmă cu afât mai vârtos, cu 
cât că de un ştuc de vreme, nefiind între nesuţătorii noştri 

organizaţie şi îndrepfar, s'au născut înfre dânşii unii cu 
alții împrumutată frecătură şi dărăpănare (bancroţie). 

Aici, consentăluim cum că nesufătorii Braşovului carii 

fac nesuţătorie mare şi mică cu manufacturi de patrie, cu 
producțfuri nafurale crude şi cu deosebife mărturi răsă- 
rifteneșfi (bumbac, orez, scumpie, mătase, indiso, cafea, 

zahăr şi alte asemenea), toţi sânt de relishia grecească 
neunită a răsăritului, însă nu foţi tot de o nație, ci partea 

cea mai mare sânt Români, iar ceilalţi ca la 30 de fa- 
melii, sau din Bulgari, vreo câţiva Greci şi oareşcare Ar- 
năuţi. 

Aşa au fost aceasta şi în vremile cele mai vechi, dară 
noao ne-au plăcut a numi pre fot nesuțătorul Grec, fără
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de a fi luat în consideraţie naţia din care să frage. Şi 
crede chiar cineva că aceşti mărturisitori ai credinţii sreco- 

răsăsifene, deşi fot o relishie ţin, tofuşi în privirea na- 
fională, foarte să urăsc unul pre altul. 

Această ură o hrănește înprejurarea aceia, nefiind 
tasma nesuțătorească organizată cu reguli mercantile care 

să împarță mădularele aceiaşi în clasuri, după proporția 

capitalelor sale, că trebue să să ştie și aceia cum că sre- 
cismusul de aici, ca un fanariofismus în miniature s'au 

sârsuit a-şi ţinea în sus înfâefatea preste alţii, însoţit cu 

dărăpănarea (bancroţia) altora. Apoi privileshiata com- 

panie grecească care mai nainte era reprezenfanţia sre- 

cismului, srăind adevărul, aşa au scăzut încât abia nu- 
mără 10 familii, iar numărul celorlalți amestecați nesuţă- 

tori k. k. supuşi, să sue la 100, şi înpofrivirea sreco- 
bulsarilor cu aceştia ca cu românii, afât esfe de mare 
încât de va ţinea necontenit aceasta aşa, amălință cu 
dărăpănarea mai multor familii în privirea nesuţătorii. 

XX 

Braşov, 1845 Iulie. 

Neguţătorii români din Braşov se leagă să contribue 
la cheltuelile ce vor face Ioan Iuga, Rudoli Orghidan, 
Nicolae Dima şi loan Pantazi, împuterniciţii societăţii 
neguţătoreşti, pentru obţinerea unui privilegiu de comerţ, 
penbru dreptul de patronat asupra bisericii sreceşti şi 
înființarea unui gimnaziu naţional 1), 

Lesătura nesuțătorilor 2). 

Noi mai jos iscăliții, dăm această plenipotenţie şi 
totdeodată legătură despre aceia, că luând în socotinţă 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 206. 
2) Publicat de Ion Colan în anexele volumului „Casina română 

“Braşov, 1835-—1935*, pag. XIX.
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cum că trebile oricării obşti sau sofietăți numai aşa să 

pot purta cu rânduială, numai aşa să pot isprăvi cu noro- 

cire după dorință, dacă punerea la cale a acestora să în- 
credințează la frei sau patru persoane. Aşa din temeiul 
acesta încredințăm și noi şi împuternicim pe onoraţi fivişi 

şi nesuţători din Braşov, şi anume D. D. loan Jusa, Ru- 
dolt Orshidan, Neculae Dima, loan Pantazi, curatori Efo- 
rii, ca spre acoperirea cheltuelilor ce vor fi trebuință: 

1. La scoaterea privileshiului Soţietăţii româneşti din 
Braşov cât să va putea mai curând. 

2. La câştisarea îndărăpt a dreptului nostru de pa- 
fronat la biserica aşa numită grecească. 

5. La lucrul shimnaziului naţional ce cerem să se ră- 
dice în Braşov pe sama neuniţilor, cu bani din fondul 

şcolasficesc dela biserica aşa numită grecească, şi la alte 
scopuri bune şi lesiuite, neamului folositoare. Pentru ca 
să să sfărşască foafe aceste lucrări după dorinţă, să aibă 
aruncând asupra noastră repartiție după starea fieştecă- 

tuia, a face colecție cuviincioasă, sau neînsăduind aceste 

vremea şi înprejurările, să aibă a lua de airea şi bani în- 
prumuft şi aşa să poată chelfui afâta cât vor vedea că este 
de trebuință; şi noi ne lesăm prin aceasta că toate chel- 

tuelile acelea le vom purta după proporţie, aşa ca mai 
sus lăudaţi noştri plenipotenţieri, să-și dea în cât să va 
pufea, socofeală despre făcutele cehltueli în cunoştinfa 
sufletului dumnealor. 

Braşov, în 1845 Iuliu. 

Vasile Lacea, am voif. Neculai Teclu. 
Gheorghe Nica. 
loan luga. . 
Rudolf Orshidan. 
Joan Pantazi. 
Gheorge lusa. 
Nicolae Voinescu. 
Nicolae Dima. 

Gheorghe loan şi fii. 

Vlad Părlea. 

Bucur Popp. 

Gheorghe M. Burbea. 
loan G. Sasu. 
Necula Măciucă. 
Dumitrache. 

Vasilie Mărunţoiu. 

Glişori Mincu.
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Toma sin Hagi Toma. D. Creţoescu. 
Oprea Sfetea. Zaharia Neculau. 
Dumitriu sin Ţoţoi, Hristea Orghidan. 
Teodor T. Ciurcu. Nicolae Găitănaru. 
Iohan Nica. loan Teclu. 
Manasie E. Burbea. Costandin Popazu. 
loan Florian & Comp. Fraţii Pădure. 
Apostol Popp. Dumitru Roncea, am voit. 

XXI 

Braşov, 1847 Iulie 9. 

Inputernicirea ce dau neguţăţorii români din Braşov, 
lui loan luga şi Rudolt Orghidan de a merge la Viena 
să obție întărirea statului Gremiului levantin şi a sus- 
ține cauza şcolii, a bisericii şi a naţionalităţii lor !). 

Pleniputinţă, 

Noi supfînsemnaţii cetățeni şi nesuţători, dăm în cu- 
noştință tuturor căror se cuvine, că noi din bunăvoe, în- 
demnaţi numai de binele comun, slobozim următoarea în- 
puternicire cătră d-lor D. loan lusa şi D. Rudolf Orghi- 
dan, cetăţeni şi nesuţători din mijlocul nostru, şi ne înda- 
forăm totodată cum se arată mai în jos. 

1) Sus numiții domni neguțători sânt înputerniciţi a 
călători cât mai curând la Viena şi acolo în numele înfre- 
Sului nostru Gremiu, a pune toată silinfa spre a scoate la 
cale şi a mijloci întărirea arficolilor comerciali, aşternuţi 
în urmarea preaînaltului decret de la 1837, prin care ni 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 212,
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se dă voe a ne organiza un Gremiu, nesuţătoresc, după 

modelul celor ce să află pe la alte piaţe. 
2) Insărcinăm a nainfa pe cât să poate şi causa 

şcoalei şi a besericii noastre locale, carea şi este aşfer- 

nufă în formă de recure. 

5) Prisosindu-le fimpul şi aflând înpresiurări păr- 

tinitoare, îi poftim ca la locuri cuvenite să deschidă cu- 

vânt şi în causa naţionalităţii şi a religii noastre. 

Acestea se află a fi cu atât mai de frebuinfă, cu 

cât cunoscut este cum că noi românii neavând nici un 

organ politic public, fiindu-ne şi episcopia noastră neunită 

vacantă, sântem siliți a încrede şi această causă la parti- 

culari. 
4) Dăm voe înpuferniciţilor noştri ca spesele câte 

să vor vădi de neapărafe, să le acopere pe socoteala 

noastră a subscrişilor obşfeni şi negufători, pe care la 

vreme speţificându-se le vom împărți între noi. 

Această legăminte şi pleniputinţă o întărim cu sub- 
scrierea numelui nostru şi o dăm la mâna susnumiţilor 

înputerniciți. 

Braşov, 1847 Iulie 9. 

Gheorghe Nica. Gheorghe usa. 

Nicolae Teclo. Vlad Pârlea. 

Ioan Pantazi. Bucur Popp. 

Gheorghe loan şi fii. Ioan G. Sasu. 

Vasile Lacea.
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XXII 

Braşov, 1849 August 3. 

Neguţătorul Nicolau Măciucă, contirmă primirea su- 

mei de 352 fiorini şi 30 crăițari dela biserica română 
din Braşov, spre a cumpăra şi împărţi bucate în 1848 la 

gardișlii lăncieri lipsiţi de mijloace !). 

Adeverinţă. 

Subscrisul în anul trecut 1848, am priimit dela santa 
biserică cea mare răsăriteană română din Ukrbiul Bra- 
şovului, trei sufe cincizeci şi doi fiorini şi 30 crăițari în 

valută, cu însărcinare ca cu banii aceştia să cumpăr şi 
să împărțesc bucate la sardiştii-lăncieri cei săraci şi lip- 
siţi de sub prefectura româna a Braşovului, spre care 
sfârşit am şi cumpărat 50, zic cincizeci sălete bucate cu 
banii aceștia şi le-am împărţit bucatele cu toată acura- 
fefea, după ordinul de mai sus ce mi s'au fost dat. 

Aceasta conştiincios adeverez. 

Braşov, în 3 August 1849. 

Nicolau Măciucă 

Nesuţătoriu din Braşov. . 

  

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 219.
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XXIII 

Braşov, 1849 August 3. 

Neguţătorul Nicolau Măciucă, eontirmă primirea su- 

mei de 1180 îiorini din colecla românilor dela Braşov, 
spre a cumpăra și înpărți bucate în 1848 la gardișştii 
lăncieri lipsiţi de mijloace.!). 

Adeverinţă. 

Subscrisul în anul trecut 1848, am priimit dintru o 
colectă dela benefacfori români din Braşov, o mie o sufă 
optzeci fiorini valufați, cu însărcinare ca cu banii aceştia 
să cumpere şi să împărțiască bucafe la sardiştii lăncieri 
cei săraci şi lipsiți de sub prefectura română a Braşo- 

vului, spre care sfârşit au şi cumpărat o sută patruzeci 

şi şapfe sălete şi jumătate de bucate a 8 f. săleata, şi 

le-au împărțit acestea cu foată acuratefia după ordinul de 

mai sus ce îi sau fost dat. 

Această conştiincios se adeverează. : 

Braşov, în 3 August 1849. 

Nicolau Măciucă 

Nesuţătoriu din Braşov. 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 219; 

D. Z. Furnică, Doc. comerţ. 4
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XXIV 

Brașov, 1849, Nov. 19, 

Angajarea lui Nicolae Preda ca profesor la şcoala 
dela capelă:). 

CONTRACT 

La mai jos numită s'au încheiat între Domnul inspec- 
for scolaticesc Bucur Pop şi între Dl. profesor Neculae 
Preda următorul contract. 

1. Să îndatorează Dl. profesor a învăța în şcoala 
dela capelă pruncii care vor aduce bilet dela Dl. inspector, 
în ştiințăle normaliceşti, romăneşti şi nemţeşti. 

2. Examenile vor finea după instrucția şcoalei din 
anii trecuți. 

5. Vacanţiile deasemeni vor urma după aceia insfruc- 
țiune. 

4. Vinere nu se va ţinea şcoală. 
5. Orele de învățătură ce să fin de D. Profesor, pre- 

cum şi cele de catihizeţie ce să ţin de părintele Toma?), 
sânt: înainte de amiazi dela 8 la 10, iară după amiazi dela 
2 la 4, pentru care: 

6. Să îndatorează D. Inspector Bucur Pop în coîn- 
țălegere cu toți D. D. tundatori dela Sfânta capelă din 
Cetatea Braşov, a plăti Domnului Nicolae Preda pentru 
servițiul profesoral pă tot anul pă lângă cvartirul cel 
arăfat din sub numărul ........ ce constă într'o odaie, o 
cuhnă, o cămăruță care este să să facă de scânduri în 
pod, pentru bucate, (speisțimăr) o cămară pentru lemne; şi 200 fl. Cm., adecă doaă sute tiorini argint, plătindui-să 
totdeauna la începutul fiecăruia cvarfal câte 50 fiorini ar- Sint, jumătate în monete de arsint sunătoare şi jumătate în bancnote, precum şi 2 sfânjini nemţeşti de lemne de foc uscate. 

  

1) Bibl. „Astra“, Braşov, ms. Nr. 229. 2) Preotul 'Toma Vasiliu.
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7. Deschizându-să oare care apertură (sic) mai favo- 
sabilă pentru D. Profesor, atuncea acest contract să nu-l 
poafă înpiedeca dela înaintarea sa. Almintrelea după ce 

va plini slujba de un an de zile, atuncea este daforiu a da 
de ştire cu 3 luni de zile mai înainte, ca mai înainte de eşire 
să poată da şcolarii examenul despre sporul învățăturilor, 
căci întralt chip nu esfe slobod a părăsi slujba din această 
şcoală. 

8. Pentru plată nu are a se face altă pretenţie, urmân- 
du-să numai după punctul al 6-lea. 

9. Profesorul își va finea de datorie ca Sâmbătă sara, 
Duminecă dimineaţa şi în sărbători a să afla cu şcolarii 
săi la biserică. 

10. Dacă din întâmplarea unei boale sau altă nepu- 
finţă nu va fi în stare D. Profesor a învăța, are să-şi orân- 
duiască alt învățătoriu sau să fie lipsit de ficsum, pe vre- 
mea ce nu va pufea învăţa. 

11. Din lemnele ce să vor cumpăra pentru şcoală, 
Profesorului nu-i esfe iertat să arză pentru casa Dum- 
nealui. 

12. Dacă să va înfâmpla ca după ce va înplini slujba 
de 1 an de zile, profesorul să-şi săsească altă ştație mai 

bună, va da de ştire Domnului Inspector cu 3 luni de 
zile mai înainfe, dând şi ecsamenul după rânduielile şcoa- 

lei; va avea voie ca să să sfrămute, însă dela încetarea 

slujbei să-şi strămute familia din casele şcoalei, pentru 
a să putea aşeza alt Profesor. 

13. Ceasurile ce să hotărăsc în punctul al 5-lea pentru 
învățătură este datoriu Prefesorul nesminfit a le înplini, 
căci dinpotrivă urmând, va fi supt răspundere. 

Braşov în 19 Noemvrie 1849. 

Bucur Pop 
inspector peste şcoale. 

Nicolae Preda 

profesor
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XXV 

Braşov, 1850 Martie 14/26. 

Raportul Gremiului neguţătorilor români, de prin 

cipalele înbunătăţiri ce trebuesc făcute peniru înilorirea 

comerţului. !). | 

Preaonorate Domnule Jude Primariu, 

Subscrişii grăbesc a răspunde la provocarea făcută 
nouă în urmarea ordinaciunilor mai nalte cu data din 25 
Mart. a. c. 

Mai întâi subscrişii se învoesc ca din sânul sfatului 

nesuţătoresc de aici, Domnu G. loan să meargă la Viena 
ca deputat în comisiunea aşezată în urmarea prea înaltului 

decret din 13: Sept. a. fîr., spre a reprezenta acolo inte- 
resele noastre comerciale, cum şi alfele ce stau în legă- 
minte cu acestea. 

Mai încolo noi dorim ca la adumbrirea proectelor 
privitoare la o noo reorganizare a Bancului Austriac, să 
se ia de îndrepfare următoarele: 

1) Bancul Austriac Naţional de când nu-şi mai răs- 
cumpără notele sale, să fie socotit cu un insfitut ce nu 
mai poate plăfi. 

Această înpresiurare tristă cutrieră profund creditul 
întregii monarhii austriace, comerciului îi fac stricăciuni 
mari iar pe clasele mai sărace le apasă atât mai Sreu. 

2) Răul acesta trebue să se caute: a) chiar în sfa- 
tutele Bancului; 5) întru împrumutările făcute statului în 
fimpuri când suvernul austriac nu publica nici o socoteală 
de venituri şi cheltueli; c) întru acea împrejurare cum că 
acţionarii Bancului dela început depuseseră prețul de şase 
sute fiorini numai pe a treia parte în monetă, iar două 
din trei părți în hârtii, de unde urma fireşte cum că 2/5 

  

I)Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 228,
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din fondul Bancului au tost numai închipuite, prin care 
apoi la întâmplări de pericule politice, Bancului îi ame- 

rinfia pericul cu afât mai mare. 

3) Deci bărbaţii noştri de încredere ar avea să pre- 
tindă: a) o reviziune radicală şi o schimbare a statute- 
lor Bancului; b) resularea pe cât se poate şi în cătva 
răfuirea datoriilor de stat contfrase de cătră şi prin mij- 
locirea Bancului; c) depunerea în metal a celor 2/5 ale 
fondului; d) iar până atunci dividendele să nu urmeze 
sau nicidecum, sau prea mici; e) Chezăşuire în solidum a 
tufuror părtaşilor Bancului cu foafe averile lor pentru 

toate îndatoririle câte ia Bancul asupră-și, precum să pă- 
zeşte aceasta la Bancurile din Scoţia; 7) să se determine 
ca de aici în colo, sau numai Bancul, sau numai singur 
sfatul să scoaţă bani de hârtie şi încă numai până lao 

sumă pentru care tofdeauna să poată sfa bun. 
4) Subt condițiunea că va putea trece cu norocire 

preste criza de acum şi că pe viitoriu se va orsaniza pe 

un resfimp neclăfit, aflăm că deschiderea unui Banc filial 
în Brasiov, esfe de cea mai neapărată trebuinţă. In pri- 
vinţa celorlalte frebuințe comerciale, ne repefim dorinţele 
noasfre pe care până acum le subsfernuserăm de atâtea 

ori tot în deşert, ca: 
1) Aici în Brasiov să se deschidă cât mai curând o 

Cameră Comercială întru înfielesul legei provizorie din 
13 Dec 1848. 

2) Clădirea trainică a futuror drumurilor preste finu- 

turile pe unde comunicaţia comercială esfe mai vioae. 
3) Apărare mult mai pufernică a sudiților austriaci 

în vecinele Principate, pentru ca aceştia pe viitor să nu 

mai fie batjocura celor mai murdare interese şi a feliuri- 

felor impilări. 
4) Delăturarea cât mai curândă a necazurilor de vămi. 
5) Deschiderea comunicaţiilor de poştă cel puţin de 

doă până'n trei ori pe săptămână preste Oituz căfră laşi 

şi Galaţi. 
6) Cât mai curânda întroducere a protocoalelor de 

proprietate zăcăfoare şi a dreptului de poliție în toată 

Transilvania,
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7) Mijlocirea unui adevărat port franc la Galaţi sau 
la Brăila. | 

8) Tocma aşa şi mijlocirea unui aşezământ de poşte” 
regulat şi sisur, pentru scrisori şi pachefe în vecinele Prin- : 
cipate, care să sfea în lesăminte nemijlocită cu punturile 
de margine ale poştelor noastre. 

In urmă, dorim ca bărbaţii noştri de încredere să ia 
asupră-şi însărcinarea de a ţinea cele mai serioase confe- 
rinţe cu bărbaţi pricepători şi cu alţii de stat, nu numai 
cu deosebire în frebile Bancului, ci şi în alte interese de 
ale noastre de a se informa despre foate amănuntele, iar 
apoi a raporfa publicul nostru despre tot cursul şi rezul- 
fatul osfenelelor lor, cum şi despre ale sus afinsei comi- 
siuni, mai adeseori şi cu deamănuntul. 

Cu acestea avem onoare a ne subscrie, ai preaonoratei 
Domniei fale servi sfimători. 

In numele Gremiului neguţătorilor români. 

1850 Martie 14/26. 

XXXVI 

1850 Iulie 28. 

Gremiul neguţătorese din Brașov scrie lui Ioan Maio- 
rescu să intervie la Ministerul de Comerţ, ca românii 
meseriaşi să nu fie împiedecaţi de saşi a intra în corpo- 
raţii şi în Camera de Comerţ). 

Prea onorate Domnule, 

In puterea plenipotenţei ce dumneata ai luat dela Gremiul nesuţătoresc român din Braşov în 28 Mart. a. 
sc e c., acelaș Gremiu pe lânsă arătarea recunoştinței sale pent ru 

  

ID Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 240.
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osfenelile ce ai pus şi până acum, atât în interesul nostru 

cât şi a nafiunei întreşi, î-şi ia voe a fe însărcina şi astă- 

dată cu unele acte care se şi alătură în 4 bucăţi şi care 

credem că naintate fiind la D. Ministeriu de Comerţ nu 

ar lipsi a produce resulfat dorit. 

Deducţiunea făcută de cătră Gremiu la provocarea 

comandei militare districtuale în drepturile câte avem 

din veacuri şi până astăzi cu fehiurile locale, sar putea 

presenfa minisferiului cu scop ca să influinţeze asupra 

proiectului de lese pentru meseriaşi, (Gewerbe-ordnuns) 

care precum auzim tocmai se află redicându-se şi la a 

cărui aşezare ar trebui să se observe foarte atent, cum că: 

a) întâi se află o mulțime de meseriași harnici, cari nu- 

mai pentrucă era români se aila cu fotul depărtați din 

categoria corporafiunilor de meseriaşi şi socofiţi numai 

în clasa proletarilor; 6) că un mare număr de români 

căror până acum nu le fusese ertat nici a învăţa, cu afât 

mai mult a deprinde vreo meserie aici în patria lor, fuse- 

seră siliți a o învăţa pe aiurea apoi a se așeza în veci- 

năfate, de unde acum supt apărământul constituțional, 

doresc şi se cer a se reîntoarce pe la vefrele lor de unde 

fugiseră de saşi. 
Pentru decretul ministerial din 7 lun. te însărcinăm 

ca să descoperi D. Ministriu de Comerţ, cea mai vie 

mulțumire a tuturor nesuţătorilor din Braşov, şi să-l asi- 

Suri de cea mai loială aplecare ce are sfatul nostru nesu- 

fătoresc căfră A. Ministru; să adaoşi însă: a) că am fi 

dorit ca acel decret din 7 lun. să-l fi primit chiar în ori- 

sinal dacă cumva era focma dela isvor, vărsat în formă de 

decret, căci în doă ordinăciuni suberniale din 28 lun. a. c. 

ni se pare că am vedea numai extractele din decretul 

ministerial. 

6) Că deşi R. Gubernial avu bunăvoință de a emite 

ordinăciune cătră toți comandanții districtuali şi chiar 

acestui Gremiu deadreptul fofuşi dereşătoria politică din 

Braşov până în acest minut încă tot nu-l publică. 

9) Că mânarea la ordinăciuni înalte vechi, după care 

ar fi a să judeca şi fermina orice diferinţe țehale, este cu 

totul deşartă, pentrucă astfel de ordinăciuni sau insfruc-
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fiuni mai nalte pentru meseriaşi dintâi, nu sânt nici de 
cum, sau de sânt, ele se păzesc în secret, dar numai atâta 
că ţehiurile când se văd strâmtorate provoacă la privi- 
lesiurile, însă cu prilejul acelora î] ascund cu mare srijă de ochii lumii, căci adică mai multe din ele nici că au 
vreun privileşiu iar cuprinsul altora este Chiar pentru ele cu fotul compromițător. Deaceia aşteptăm cu sete ca sau să iasă cât mai curând legea pentru meseriaşi, sau cel puţin o instrucțiune mai de aproape însă aspră, căci amploiaţii şi meseriaşii noştri au de proverb: „wir lassen nur durch decrețe; keineswegs reşieren“. 

Dăm cu socoteala că însuşi D. Ministru îi va fi Srea aștepfarea până să vază înființate cametrile comerciale dintâi. Ne doare foarte că ne vedem siliți a încredinfa pe D. Ministru cum că înfiinfarea acelei menite penfru Braşov, se va mai amâna din pricină că frații noştri saşi, iar în fruntea lor nişte sfrăini venetici, nu lipsiră a fese cele mai opuse intrisi, pentru ca pe Români să-i scoaţă cu totul nu numai dintre cei 15 membri ai camerei, ci tocma şi din lista alegătorilor. Poruncile eşite pentru compunerea lisfelor, se execufară de cătră maghistraturi cu 0 nepăsare exemplară şi peste fot în oraşele săseşti. Anume aici în Braşov se dete cu adevărat alăturat in- strucfiune mashistratuală, însă numai pro forma pentrucă comisiunea denumită pentru resularea listelor, nu se con- chiemă nici de cum ci aceleași să înaintară la Sibiiu gre- şife şi confuze. Comisiunea conchiemată la Sibiu din -7 sași şi 2 români era fotuși, să le primească de bune dacă unul din Români nu protesta asupra lor cu toată soleni- fatea, când apoi D. Comte, ce e drept, fu atât de loial încât anulă listele şi le remise pe la mashistrate spre a se compune din nou. 

numai ca mai târziu să se poată zice: „Iată comerciul şi industria Românilor sânt nule“. 
Articolul din „Satelit“ Nr. 57 sunăfori în cauza a- ceasta, eşi chiar din condeiul unui sas; fierbinte, însă din norocire drept, cuprinde numai curatul adevăr.
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Rusându-se ca să binevoieşti a lucra în sensul acestor 

dafe ce-fi împărtăşim, şi aştepfând la timpul său un răs- 
puns dorit, cum şi de se poate copia decretului minis- 

ferial din 7 lunie, sântem şi rămânem al Dumitale stimă- 
tori şi plecaţi. 

In numele Gremiului nesuţătoresc: 

28 lul. 1850. 

XXVII 

Braşov, 1850 Iulie 30/18. 

Neguţătorii români din Braşov împuternicesc pe loan 
Jippa, loan luga şi Rudoii Orghidan, directorii Gremiului 
neguțătoresc, să intervie pentru împiedecarea monopoli- 

zării băuturilor spirtoase. !). 

Plenipotenție. 

Noi subscrişii negsufăfori şi cetăţeni, înputernicim şi 
însărcinăm prin aceasfa pe dumnealor domnii directori 

ai sremiului nesuţătoresc şi anume, loan Jipa, loan lusa 
şi Rudolf Orshidan, ca dupăce este să să monopolizeze 
băuturile spirtoase care penfru noi sânt un prea însămnaft 

articol de nesof, dumnealor să lucreze la înalt subernium 
cu foată înțelepciunea şi ienerghia spre înpidecare. Care 

această plenipotenţă o înfărim cu supfscrierea numelui şi 

a firmei noastre. 

Braşov, în 30/18 lulie 1850. 

Nicolae Pană. Gheorghe Nica. 
Mihail Fluşturan. Fraţii Ciurcu. 

Neculai Voinescu. Ioan şi Gh. Hagi loan. 
Costandin Belgsazoslu. 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 245.



58 

  

XXVIII 

1850 Aug. 2. 

Neguţătorii din satele dinprejurul Braşovului cer Gre- 

miului neguţătorese român să intervie a fi primiţi de 

votanţi la Camera de Comert din Braşov 1), 

Onorat Graemium nesotiatorescu Roman al Brasio- 

vului. 

Din auzite am înţeles cum că înaltul C. R. Ministe- 

rium sar fi îndurat prin unu milostivu Decret a slobozi 

deschideria unei Cameri negotiatoresti aici la Braşov, care 

camere are de judeca în ftrebele negotiatorilor şi cores- 

ponde drept cu sus măritul ministerium. Se vorbeşte că 

membri aceliaş cameri să fie tot negotiatori şi deosebit 

aleși cu mulţimea voturilor, la care alegere nu pot vofisa 

de cât iarăşi oameni nesofiatori şi nu de aceia care câte 

pufinel cumpără de aici şi vinde dincolia, ci de aceia 

care aduc marfa din ţări streine si în mai mare cantitate 

cu cuvânt care nosioda ala sroso. 

Înţelegând noi subscrişi sus adusele numai din vorbe, 

am fugit din comunităţile Branului vreo câțiva individu, 

dar şi aceia cam cu îndoială, deoarece nu ne era clare 

cunoscut fot lucru a ne arăfa cum că şi noi sânfem ne- 

sofiafori, penfrucă aducem parfia cea mai mare, maria 

din ţări străine, cum am zice din loco, şi în mare canfifafe, 

precum la o cercefare dreaptă mai bine dovedeşte proto- 

coalele C. R. Casi Tricesimale şi foile noasfre fot din 
acelia eşife, care arată limpede că numai vama regească 
am plătit altu individu anual şi până la 1000 R£. C.M. 

Prin urmare în puteria suslăudatului Decret Minis- 

terial, se cade să fim şi noi drept ca votisotori deopofrivă 

cu alţii. 

Insă dureros trebue să ne plânsem că noo, cei mai 

Î) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 248.
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mulţi nici nu ni s'au împărtăşit acel binecuvântat decret 

ministerial, ca când noi nu am îi supuşi Austrii, şi ca 
când noi n'am finia de acel ministerium şi ca când pe noi 
nu ne-ar înferesa nimica decretele minisferiale. 

Ba din contra nu numai că nu ne făcuse nimeni cu- 

noscuf, ci dupăce ne arătarăm noi vreo câţiva indivizi ne- 

sofiafori, ne pomenirăm pe neașteptate cu un domn co- 

misariu din Braşov în lucru isfa, care cerceta lucru de 
amănuntul şi temându-ne şi acum ca fotdeauna să nu 

cumva prin această comisiune să ne scoată afară, facem 

această rusare către O. Graemium nesotiatoresc Roman 

din Braşov, cu acel adaos ca pe noi să ne convinsă 

despre adevărul acestei prepuse Cameri, şi de se pri- 

mesc şi nesofiafori săteni la aceia sau ba. De cumva este 

aceia adevărat şi sătenii nu sânt luaţi afară dela aceia, 

atunci noi o să pretindem după dreptate şi chiar în pu- 

terea sus lăudatului Decret minisferial, să fim respecfaţi 

şi văzuţi ca nesoţiatori foţi aceia care furăm însemnați 

de o comisiune, și dacă cumva nu vom fi primiţi, aştep- 

tăm căzuta îndreptare în această privință cu care ne 

vom adresa către locurile necointeresate, pentrucă noi 

aşteptând buna auzire, rămânem de Onoratul Graemium 

negoţiaforesc, nedespărțiți şi suntem ai aceluiaș onorat, 

fii umiliţi. 
Neculae Bătuşaru. 
Gheorghe Popi Gerbacian. 
Joan Tomi Voinescu, în numele celorlalți nesoţiatori. 

1859 August 2.
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XXIX 

Viena, 1850 Nov. 23. 

Episcopul Andrei Șaguna mulţumeşte neguţătorilor 
din Braşov pentru colecla de ajutorare a văduvelor şi 
orfanilor români, rămaşi după revoluţia din 1848:). 

Prea cinstite Domnule Protopoape! 

In zilele acestea primii dela Comitetul de ajutorință 
pentru văduvele şi orfanii grănicerilor şi sardiştilor români 
şi slavi căzuţi sub decurgserea resbelului revoluționariu o 
scrisoare, în care se mulţumeşte pentru suma de 368 fl. 
şi 59 cr. argint, carii i-am fost administrat ca resultatul 
unei colecte făcute în câteva Protopopiate ale Eparhiei 
noastre spre scopul sus pomenit, şi de oare ce partea cea 
mai mare a sumei numite, s'au adunat prin sârsuința prea 
vrednică de laudă a preacinstitei tale dela creştinii 
noștri din Ţara Bârsei, drept aceea nu lipsesc şi cu a- 
ceastă ocasiune a-ţi recunoaşte zelul ce totdeauna arăţi 
pentru înainfarea lucrurilor celor bune, şi de folos; şi 
totodată fe poftesc să descoperi a mea mulțămire şi creş- 
finilor noştri din cercul Braşovului, dar mai cu samă 
Nesuţătorilor noştrii din Brașiov cari şi cu ocasiunea po- 
menitei colecte au dat dovezi afât de frumoase despre 
dărnicia sa cea lăudabilă. 

In urmă te însărcinez, ca tot în folosul Iastifuţiei 
însemnat, să faci rânduiala ca în ziua Naşterei Domnului, 
a Anului nou şi a S. Botez să se facă o colectă atât la 
Comunitățile dela S. Nicolae şi Bisericile română şi sreacă 
din Cetatea Braşiov, cât şi la Comunitățile din Săcele, şi 
apoi banii ce să vor aduna să mi-i administrezi încoace. 

Pe lângă care, cu Archierească binecuvântare rămân, al preacinsfitei tale de tot binele voitoriu. 
Viena, 23 Noemvrie 1850. 

Andreiu Șasuna 
Episcop 

  

1) Bibl. „Astra“, Braşov, ms. Nr. 278.
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XXX 

1850 

“CATALOGUL 

Gremiului neguţătorese levantin !). 

Braşov, în anul 1850 

1. Alecu Gheorghiu. 27. Dumitru Popescu. 

2. Alecu Zaharia. 28. Dumitru: Morait. 

5. Anasfasiu Constantin. 29. Dumitru Hagi Dumitriu. 

4. Andrei Corbu. 30. Dumitru Fulsa. 

5. Andrei Popovici. 31. Dumitru Loanovici. 

6. Andrei A. Popovici. 32. Dumitru Moroianu. 

7. Anghel Anghelovici. . 33. Dumitru Roncea. 

8. Antoniu Balomir. 34. Dumitru şi Mercuriu 

9. Apostol Eustațiu Popp. Dociu. 

10. Arseniu Diamandi. 35. Elefter Panaiof. 

11. Barbu Cepescu. 36, Emanoil Zlafcu. - 

13. Bucur Popp. 37. Emanoil Burbea. 

15. Constantin Popasu. 38. Emanoil Calfovici. 

14. Constantin A. Popovici. 39. Florea Orshidan 

15. Constantin loan Pascu. & Emanoil Vraciu. 

16. Cristian Orghidan. 40. Gabriel Carpovici. 

17. Cristodor Poppa. 41. Gheorghe loan şi fii. 

18. Constantin Emanoil. . 49. Gheorghe loan bătrânul. 

19. Dobri Gheorshiu. 43. Gheorghe ÎI. Săcăreanu. 

20. Dumitru Ch. Ruset. . 44. Gheorghe Nicolau. 

21. Dumitru Caracaş. 45. Gheorgeh Ioanid. 

29. Dumitru Simeon Nicolau. 46. Gheorghe Nica. 

23. Dumitru Eremia. 47. Gheorghe David. 

24. Dumitru Creţoiescu 48. Gheorghe Bureţea. 

& Panaiot Mincu. 49. Gheorghe A. H. 

25. Dumitru Boambă. Ghenovici. 

26. Dumitru G. Nicolau. 50. Gheorghe Placicu. 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. vol. 24/50.
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Gheorghe Orshidan. 
Gheorghe Dragomir 
Grădinaru. 
Gheorghe Gianţiu. 
Gheorghe Radu 
Leca & I. R. Leca. 
Gheorghe Chrisofides. 
Gheorghe Gheorshiades, 
Gheorshe Ştefanovici. 
Gheorghe Gh. Pădure. 
Gheorghe I. Nica 
& G. Stoica. 
Gheorghe Anton. 
lenciu Hagi Stoianovici. 
Ioan Boambă. 
Ioan & Gheorghe Hagi 
Ciurcu. 
Ioan & Gheorghe luga. 
Ioan Zippa. 
loan Pantazi senior. 
Ioan LI. Pantazi. 
Ioan Petrovici. 
Ioan Alexiu & Nicolau 
Pană. 
loan Sterie Arseniu. 
loan Anshelovici & 
Barbu Protopopescu. 
loan Florian. 

. loan Gatie. 
74, 
75. 

76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
Si. 
82. 
83. 

Ioan Corbu. 
loan Tahmingiu. 
Ioan Manole. 
loan Teclu. 
loan Marinovici, 
Ioan Maniu. 
Ioan Sasu. 
Joan Mandrasioslu. 
loan Taflan. 
loan & Vasile Pădure. 

85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
9. 
95. 

94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

100. 

101. 

102. 
105. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
I11. 
112. 
113. 
114. 

115. 
116. 
117. 

. loan A. & Ctistian 
Navrea. 
loan Gheorghe Pădure. 
Lambru Merşianoslu. 
Mihail Flustureanu. 
Mihail Mille. 

Naum Dociu. 
Nicolae Iancovici. 

Nicolae Voinescu. 
Nicolae Dima. 
Nicolae Dumitru & 
Dan Dumitru. 
Nicolae Găitănaru. 

Nicolae Măciucă. 
Nicolae P. Ghianţu. 
Nicolae Mumiali. 
Nicolae Orghidan. 
Nicolae & Vasile 
Frişătoriu. 
Nicolae Dimitriopol 
& D. Cepescu. 
Nicolae Vilara. 

Oprea P. Sfetga. 

Paraschiva loan. 

Radu Radovici. 

Radu Pascu. 
Rudolt Orshidan. 
Rudolf Zippa. 
Sotir Manciu. 
Ştefan Cervenvodali. 
Staforeanu & Poppasu. 
Stoian Mihalovici. 
Teohar Panaiot Gianliu. 
Toma S. Hagi Toma. 
& N. Hagi Toma. 
Toma Petcu. 
Vasilie Lacea. 
Vasilie Orshidan & 
Constantin Ioanovici.
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118. Vasile Mărunţoiu. 194. Zaharia Pârvu. 

119. Vasilie Parciof. 125. Zaharia Nicolau. 
190. Vasilie Voina. 196. V. Stoia şi Barbu. 
D1. Vlad Pârlea. 197. Fraţii Ciurcu. 
192. Vlad Alexandru. 198. Teodor şi Nicolau. 
193. Zaharia Radu loanovici. 

XXI 

Brașov, 1852 Martie 6. 

Neguţătorii din Braşov sunt înştiinţaţi să se ferească 

de excrocul Schattentels care distribue bilete false de 

loterie !). 

Cerculariu. 

In urmarea ordinăţiunei cinstifei R. comande dis- 

trictuale de supt Nr. presidial 103/M.D.C., înclitul cinstit 

R. Căpitănat al Braşovului, încunoştiințează supt Nr. său 

362/852 Martie 5, următoarea înşelăfură grandioasă: Un 

şarlatan anume Schattenfels din orăşelul Ofenbat, aproape 

de Frankfurt la Main, care tocma se află supt cercetare 

criminală, întrebuințând numele de I. Rofschild fiu, au 

trimis şi împărțit un mare număr promesie de loterie pe 

o sumă de 100 milioane 576,057 +» f£. câte 18 f. sau 15 

crăițari de o promesă. Această înşelătură Srandioasă au 

pătruns mai vârtos cătră Ungaria şi în coace. Dosul pro- 

meselor coprinde arătarea câşfisurilor dela 30 Sept. 1851 

până la 1 Sept. 1852. Deci prin acesta sânt provocate foate 

casele nesuțătoreşti ca de cumva le-ar cădea astfel de pro- 

mese false la mână, nici de cum să nu le păstreze ci îndafă 

să le arate la înclitul cinstit BR. căpitănat aici. 

Braşov, în 6 Martie 18%. 

loan Jippa. 

loan lusa. 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 19/52 vechi.
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XXXII 

Braşov, 1853. 

O însemnare de firmele neguţătorilor din Braşov. 

LĂCRACE-) 
din protocolul firmelor ale cinstitei R. Judecătorii 

din Braşov. 1853. 
  

        
        

  

        

  

  

            
  

  

  
    

E 
1853| | 3 Consemnațiune Ramul de neguţătorie Proprietarii 

z 3 oficială a caselor neguțătoreşti caselor , Nr. Ş a firmelor 
neguţătoreşti 

a. . 

1 | 18 | Constantin Cu fabrica de bum- Constantin 
loanovici bac la Zărneşti. loanovici 

2 | 20 | Stoia şi Mincu | Cu specerii, mate-| Vasilie Stoia şi 
riale şi văpsele. „Constantin 

Mincu 

3 | 98 Gheorghe Cu specerii, producte Gheorghe 
Hagiu în Braşov. Hagiu Ghe- 
Ghenovici novici 

4 | 30 | loan Florian | Coloniale speceriale loan Florian & 
şi cu văpsele în loan Dusoiu, 
raşov. soţiu făcut 

5|37| N. M. Nedel-| Cu postăvării şi ma-| N. N. Nedel- 
covici terii de vestminte covici 

cu cotul. 

6 | 40 | Gheorghe Cu producte şi ma. Gheorghe 
R. Leca nufacte în Braşov. R. Leca 

7|41 Nicolau Cu schimbare de bani | Nicolau 
Dumitru şi producte în Bra-| Dumitru 

şov. 

8 | 43 | Cristof , Cu sticlărie, galan-| Cristof Orghidan terie și porcelan în Orghidan 
Braşov,     
      

1) Bibl. „Astra“, Braşov. ms. vol. Ne. 24/50.
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'3 

1853] _-Z| Consemnaţiune Ramul de neguţătorie Proprietarii 
z Ş oficială 1 suj - caselor 

Nr, Ss a firmelor a caselor neguţătoreşti neguţătoreşti a. 

9| 44 | Toma Petcu |Cu producte şi ma-| Toma Petcu 
nufacte. 

10| 45 | Gheorghe N. |Cu coloniale specerii Gheorghe N. 
Ghianţiu şi văpsele manu-|  Ghianţiu 

facte. 

11| 46 | Rudolf Cu materiale colo-| Rudolf 
Orghidan niale şi manufactie|  Orghidan 

în trebi comisionale 
şi spediţionale. 

12| 47 | RaduRadovici| Cu coloniale specerii| Radu Radovici 
şi văpsele. 

13 | 48 | Oprea P. Cu speceriale, sticlă-| Oprea P. 
Sfetea rie şi cu porcelan|  Sfetea 

14| 49 | loan Zippa  |Cu producte interne| loan Zippa 
şi externe, cu ma- 
nufacte alla grosso 
şi spediţiuni. 

15| 50 | loan I. Pantazi] Cu producte. loan I. Pantazi 

16| 51 | Bucur Popp |Cu producte interne| Bucur Popp 
şi externe, cu ma- 
nufacte şi vopsele 
in gros. 

17| 52 | loan Pantazi |Cu producte şi ma-| IL. Pantazi 
nufacte,. 

18| 53 | C. A. Popovici] Cu producte manu.| C. A. Popovici 
facte cu sticlăria 
şi ferăria.           
  

D. Z. Farnică. Doc, comerţ,
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2 . OR 1853 „3 Consemnaţiune Ramul de neguţătorie Proprietarii 

z 5 oficială a caselor neguțătoreşti | caselor Ă Nr.| $| a firmelor neguţătorești a 

19 | 54 | Fraţii Ciurcu | Cu producte interne Teodor G. 
şi externe, manu-| Ciurcu şi 
facte, fabricate, co- Nicolau G, 
loniale  speceriale| Ciurcu 
Nurenberg şi cu 
vopsele. 

20 | 55 | Nicolae Teclu | Detto, coloniale, fa-| Nicolae Teclu 
bricate specerii şi| şi Dimitrie 
vopsele. Alexiu, soțiu 

făcut 

21 | 56 | GheorgheNica| Cu producte interne GheorgheNica 
şi externe cu ma- 
nufacte şi trebi co- 
municale. 

22| 57 | D. Eremia Cu coloniale spece-| D. Eremia 
riale şi vopsele. 

23 | 51 | Dimitrie G. | Cu producte şi ma-| D.G. Nicolau 
Nicolau nufacte. 

94| 59 Ioan Teclu Cu mărfuri coloniale | Loan Teclu tata 
şi fii specerii cu vopsele şi loan Teclu 

ŞI cu producte. fiul 

25| 60 | Fraţii N. Cu producte. Dimitrie N. 
Dosios Dosios şi 

Mercur N. 
Dosios 

26| 61|[. Gheorghe |Cu mărfuri coloniale | I. Gheorghe 
ca specerii şi cu văp- Nica 

sele în detail, cu 
producte şi manu. 
facte en gros. SS
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3 

1853| . 3| Consemnaţiune Ramul de neguțătorie Proprietarii 
Z 3 oficială - : caselor 

Nr. £ a firmelor a caselor neguţătoreşti neguţătoreşti 

97 | 62 | Nicolae Cu producte şi ma-| N. Voinescu 
Voinescu nufacte. 

28 | 03 | Anastasia Cu sticlărie şi galan-| Anastasia 
Constantin | terie. Constantin 
văduva 

29| 64 | lordache Cu producte manu-| lordache 
David facte engros şi cu| David 

trebi comisionale. 

30 | 65 | Nicolae Cu manufacte şi pro-| Nicolae 
Măciucă ducte, Măciucă 

31| 66 | I. A. Navrea |Cu mărfuri coloniale| |. A. Navrea 
specerii şi manu- 
facte. 

32| 67 | Alexandrescu | Cu producte şi ma-| St. Vladimir 
Vladimir nufacie. 

23 | 68 | Staforeanu Cu mărfuri coloniale | Staforeanu et 
şi Popasu cu  speceriale şi]  Popasu 

vopsele. 

34 | 69 | loan Petrovici] Cu producte manu-| Manole E. 
şi Compa-| facte şi comision. Burbea şi A- 
nionu postol E. Pop 

Această firmă 
sa schimbat: 
Apostol Popp 
& Manole Bur- 
bea, la 31 Mai 
1858. (Notă ul- 
terioară). 

35 | 70 | loan Marino-l Cu producte şi ma.| |. Marinovici 
vici nufacte engros.             
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3 
, . .. 

1853 3|  Consemnaţiune Ramul - de neguţătorie Proprietarii 

2 3 oficială a caselor neguţătoreşti caselor Nr. 3 a firmelor ” meguţătoreşti 
a 

36 | 71 | Nicolae Cu producte şi ma-| N. Găitănaru, | 
Găitănaru nufacte. Această firmă 

s'a schimbat la 
1854 făcându- 
se de manu- 
facte, producte 
şi specerie des- 
chisă. (N. ult.). 

37| 72 | C. R. Priv. | Fabrica de hârtie de| Rudolf Orghi- 
fabrica dc| la Zărneşti. ghidan şi G. 
la Zărneşti luga şi Co. 
de hârtie, 
Rudolf Or- 
ghidan şi 
Gheorghe 
luga et Co. 

38 | 74 | Mihail Fluştu-| Cu mărfuri coloniale | M. Fluştiu- 
reanu şi specerii, reanu 

39 | 77 | N. Demetrio-l Cu lucruri spediţio-| N. Demetrio- 
pol et nale şi comisionale. pol şi Dem. 
Cepescu Cepescu 

40 | 79 | Gheorghe Cu mărfuri coloniale | Gheorghe 
Orghidan cu specerii,văpsele, Orghidan 

cu interne şi ex- 
terne producte, cu 
inmanufacte şi fa- 
bricate interne. 

41| 80 | Andrei A. Cu producte şi ma-| A.A. Popovici 
Popovici nufacte engros. 

42| 8 |N. Florea Cu producte' şi ma.| N. Florea Orghidan nufacte engros. Orghidan 
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'5 

1853 , “3 Consemnaiune Ramul de neguţătorie Proprietarii 
a - . or 

Nr, Z 3 a firmelor a caselor neguţătoreşti neguţătoreşti 

a. 

43| 82 | G. Stefanovici! Cu specerii şi măr-| Gheorghe 
furi coloniale. Stefanovici 

44 | 83 | loan Manole |Cu producte manu-| loan Manole 
facte engros şi co- 
misiongescheft. — 

45| 84 | Radu Pascu |Cu producte şi ma-! Radu Pascu 
nufacte engros. 

46 | 85 | Gheorghe luga| Cu mărfuri coloniale, | Gheorgheluga, 
şi fii văpsele, manufacte loan G.luga, 

fabricate şi pro- Dim. G.luga, 
ducte engros; trebi|  loanHagillie 
comisionale şi spe- 
diționale. 

41 | 86 | D. Creţoiescul Cu producte şi ma-| D. Creţoiescu, 
şi P. Mincu|  nufacte engros. Mincu 

48| 81 | Gheorghe Cu specerii, coloniale | Gheorghe 
Plasco şi văpsele. Plasco 

49| 88 | G. Bureţia et! Cu producte şi ma-| G. Bureţia et 
Stan Sotir | nufacte engros. şi St. Sotir 

cu schimbare” de 
bani. O momeem me 

50 | 89 | Bas. Beldicea-l Cu producte şi ma-| Bas. Beldicea- 
nu şi Mal nufacte. nu şi M.loan 
nole loan 

51| 90 | Gheorghe loan| Cu materiale, spece-| G. G. loan et     et fii   rii, vopsele endetail 
cu mărfuri de aici 
şi străine engros.   loan G. loan 
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1853 4 Consemnaţiune Ramul de neguţătorie Proprietarii 
: ficială _ N, Z . 3 ; elor a caselor neguţătoreşti neguțătoreşti 

a 

52 | 91 | Gheorghe Cu producte şi ma.-| G. Alecu 
Alecu nufacte engros. 

53| % | N. Birt Cu specerii, coloniale | N. Birt 
şi văpsele. 

54 | 93 | enache Steriu| Cu producte şi ma-| lenache Steriu 
nufacte engros. 

55 | 94 | Dimitrie T.  |Cu coloniale, produ-| D. T. Caracaş 
| Caracaş cte manufacte en 

gros şi trebi comi- 
sionale. 

56 | 95 | Dimitrie Cu producte şi ma-| D. Roncea et 
Roncea et|  nufacte. Cristodor 
Comp. Gheorghiu 

57 | 960 | loan Sasu Cu producte şi ma.:| loan Sasu 
nufacte engros. 

58| 97 | G. D. Grădi-l Cu materiale, colo-| G. D. Grădi- 
naru niale specerii şi naru 

vopsele. 

59 | 98 | BarbuCepescu| Cu producte şi ma- BarbuCepescu 
nufacte engros. 

60 | 99 | Constantin Cu producte interne| Constantin 
Popasu ŞI externe şi ma- Popasu 

nufacte engros. 

61 [100 | Bas. Orghidan| Cu materiale, colo-     et Comp.   niale, specerii şi 
manufacte engros.   Bas. Orghidan 

et Constant. 
loanovici 
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'5 
1853 35|  Consemnaţiune Ramul ” de ne ţătorie Proprietarii 

Z g oficială su | caselor 
Nr. Ş a firmelor a caselor neguțătoreşti neguţătoreşti 

a 

62 102| N. loanovici |Cu lână de oae, pro-| N. loanovici 
ducte, manufacte 
en gros şi trebi co- 
misionale. 

63 | 105| Constantin Cu producte în Bra-| C. Manuel 
Manuel şov. 

6% | 100| 1. H.G. Ciurcul Cu mărfuri interne | L. H.G. Ciurcu 
şi externe şi cul 
producte levantice. 

65 | 108| Diamandi G. |Cu producte şi ma-| Diamandi G. 
Arseniu nufacte. Arseniu 

66 | 109| Ioan G. Popo-l Cu producte şi ma-| |. G. Popovici 
vici nufacte, cu .trebi 

comisionale şi spe- 
diturale. 

67 | 110| Sotir Manciu Cu „producte interne Sotir Manciu 
"şi externe, cu co- 

loniale engros, co- 
mision speditur, 
scbimbare de bani. :) 

63 [1914] Constantin L. | Comerţ de coloniale| Constantin |. 
“| 3 Popasu specierii et văpsele.|  Popasu 

69 | 298| loanLeca Reuţ| Comerţ de manufacte | loan Leca Reuţ 
SA şi producte. 

27 
Dec.           
  

1) De aici înainte o altă 

anul 1850. 

mână adaogă firmele înscrise după
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1853 3 Consemnaţiune | Ramul de neguţătorie Proprietarii 2 3 oficială lor ătonesti- caselor Nr. s a firmelor a caselor neguţătoreş neguţătoreşti £ 

70 |1865| Staforeanu et Comerţ de coloniale, | Ioan Statforea. Să Comp. specerii şi vopsele nu, UrsuGila 29 şi trebi de comi.| et Gheorghie Sept. sioane et spediţiuni| Anghel 

71 [19415] Constantin Comerţ de manufac-| Constantin i loan Pascul turi şi producte. loan Pascu. G 
Uliţa Mare 

Oct. 

79 [1859] Fotache Producte şi manu.| Fotache N. Să N. Leca facte. Leca 
28 
Sept 

73 [4047] Fraţii Toma Şi] Producte şi manu. 
3 loan Petcu |  facte. 

26 
Sept. 

74 [1522] loan Duşoiu et Specerii, materiale şi | loan Duşoiu et 25 oma Ema-|  văpsele. Toma Ema- nuel 
nuel 5 lun.          
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» XXIII 

Braşov, 1856 Febr. 13. 

Directorii. Gremiului neguţătoresc sunt rugați să nu 
îngădue învăţăceilor dela bolte să lipsească Dumineca 

dela şcoală !). 

Către Domnii Directori ai Gremiului negufătoresc 
levantin de aici, loan luga şi Rudolf Orghidan. 

Indatorirea învățăceilor dela bolte dea cerceta şcoala 
de Dumineca şi de repetiţiune, este întemeiată pe $$ 121 şi 

131 ai insfrucfiunei provisorii de comerţ şi industrie. 
Mai departe măsurile ce sânf a se lua asupra învă- 

făceilor cari nu-şi împlinesc datorința lor, esfe curatu 
răspicată în ordinăciunea din 4 Februarie 1853 Nr. 1750, 

eşită de către fosta comandă milifară districtuală din 
Sibiu, după care sa şi înpărtăşit Direcţiunei şcoalelor 

dumneavoastră ,o copie la 1 Marţiu 1855 Nr. 1337. 
Prin urmare este de prisos a păși la înaltele locuri 

pentru instrucțiuni nouă în pricina aceasta, ci să vă fineţi 
foarte strâns de hotărârile suslăudafei ordinăciuni şi pe 

acei învăţăcei carii rămân de la şcoală fără nici o pri- 
cină cuvioasă, să-i supuneţi înfocma la pedepsele dictate 
în aceiaş şi anume, să nu-i suferiți a se face calte până 

nu vor aduce afesfafe bune despre cercefarea cu sâr- 
Suinţă a şcoalelor de repetițiune. Iară de cumva din contră, 
preste așteptarea diregătoriilor, sar afla tocmai dintre 

membrii Gremiului cari ar opri pe învățăcei dela cerce- 
tarea acelor şcoale, dumneavoastră frebuiţi să-mi arăfaţi 
pre aceiaşi din vreme în vreme cu numele, şi mashis- 
tratul nu va lipsi nici de cum de a-i supune pe aceiași 

la pedeapsa ce o merită. 
Braşov, 15 Februarie 1856. 

Magistratului prin Fischer. 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 913/56 vechi.
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XAXIV 

Braşov, 1857 Ianuarie 22/10. 

Gh. Barițiu prezintă demisia din postul de secretar şi notar al Gremiului !). 

Onoratului Gremiu neguţătotesc. 

Sânt aproape 7 ani de când în calitate de secrefariu şi nofariu al Gremiului, port condeiul în interesul aceluiaș cu acea râvnă pe care mi-a dictat-o deapururea curăţenia cugetului şi interesul public, şi în care fimp nu am cruțat nici un tel de osteneală şi am înfruntat tot teliul de peri- cole şi neplăceri, câte au întâmpinat Onor. Gremiu în acest period de 7 ani plini de cercări, precum aceasta se poate cunoaşte din o sumă de acte care să păstrează în arhiva Gremiului. O singură mângâere însă am avut în mijlocul atâtor înpregiurări nepărtinitoare pe care am atlat-o în iubirea şi încrederea membrilor Gremiului. Intr'aceia, feliurimi de raporturi şi înpresiurări ale mele personale mă silesc asfădată a mă retrage, — deși cu părere de rău, — din acesf oficiu pe care Pam ocupat în sânul Gremiului dumneavoastră. Și fiindcă anul meu să înplineşte la 31 Marţiu a. c., de aceia simțfu o datorie oareşcum morală şi corăspunzătoare caracterului, că să înştiințez pe O. Gremiu mai de timpuriu despre această dimisiune a mea, pentru ca să-și ştie lua măsurile pe care le va fi aflând de cuivință în priivnța aceasta. 

Braşov 22/10 Ianuarie 1857. 

ĂI onorabilului Gremiu preastimătoriu, 

G. Barifiu 

  

1) Bibl. „Astra Braşov, ms. Nr, 96/1857 vechi,
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XXĂV 

Braşov, 1857 Februarie 17. 

loan Iuga prezintă demisia din postul de director al 

Gremiului !). 

Onorabilului Gremiu levantinu. 

Sânt acuma aproape 30 ani de când eu subscrisu în- 
suflat de inferbintele zel de a folosi conaționalilor mei 
nesufătorii, ales fiind în unanimitafe de cătră comembrii 
de atunci, am purtat sarcina cârmuirii trebilor Gremiului 
nostru; am făcut şi unele călăforii pline de sreutăţi în 
interesul aceluiaș, pe afunci pe când numai cu ferelele cele 

mai mari şi, cum am zice, în puterea banilor să putea 

scoafe un drept în interesul conaţionalilor noştri. 
Dupăce însă am ajuns la o vârstă apăsată de sreu- 

tafea anilor, cunoscând că să cuvine ca să se mai aleasă 

şi altul carele să se îndatore a purta şi datoria şi sarcina 
mea, de aceia mulțumind Gremiului pentru încrederea 
dată mie până acum, î-mi depuiu prin aceasta, demisiunea 

pe masa Gremiului şi rămâi 

stimătoriu 

Ioan Iuga 

Braşov, în 17 Februarie 1857. 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 110/1851 vechi.
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XXĂXVI - 

Braşov, 1857 Martie 8/20. 

Program de chestiunile ce sunt de discutat în şedinţa 

Gremiului la 22/10 Martie 1852). 

PROGRAMA, 

pentru sesiunea gremială din 22/10 Martie 1857 

1. Aşternerea socotelilor pe doi ani trecuţi şi darea 
lor în cercetarea unui comifef. 

2. Raportul notariului pentru lucrările sremiale. 
3. Cifirea dimisiunilor acelor directori cari sau re- 

tras din slujbă. 
4. Alegerea nouo înfru înțelegere sfatufelor supuse 

la înaltul ministeriu. 
5. Intocmirea unui buset de venituri şi  cheltueli 

pentru viitor. 

6. Causa cea mult desbăfută a finerimei dela bolte 
şi contuare. 

Braşov, 8/20 Martie 1857. . 

Direcţiunea Gremială prin 

G. Jippa, G. luga 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 123/1957 vechi.



77 

XXXVII 

Braşov, 1858/59. 

Contribuţia, după clase a neguţătorilor din Gremiul 

levantin 1). 

Insemnare despre taxele Grimiului levantin pă anul 

  
  

  

  

  

  
    

1858/59. 

Clasa 1 

Are să dea|| Au dat || Restanţia 

Nr. NUMELE ŞI PRONUMELE 
LĂ f. 

41| D.loan lua ....... 2 |—| 21| —|— 

2|| „ Gheorghe lusa şi fii DA I— 21 1—| —]— 

3|| „, Gheorghe Ioan şi fii 21 |—| 21 |—| —]|— 

4 „Fraţii G. şi N. Ciurcu. DA— 91 1—] —]|— 
5] „Apostol E. Popp & M. | 21|—| 21|—|] —|— 

Burbea ........ 
6| „, Nicolau Teclu & Comp. | 10|[50| 10150] —|— 

pro ...... 1857/58 
» Nicolau Teclu & Comp. | 211—| —|—| 21'1— 

pro . . . . : .1858/59 
7] „,„ Nicolau Voinescu N AA 241 —|— 
8| „lordache David ..... 21[—]| 20|— 1|— 
9|| „, Creţioescu et Mincu . . | 21|—| 21 — 

10|| „ Nicolau Măciucă . 1857/58 | 21 19 |— 
„ Nicolau Măciucă . 1858/59 | 21 

41| „ Stefan Sotfir ...... 91 |—| o1|—l —]|— 
19| „ Georsiu Orshidan . 21 |—| 10 [50| 10 [50 
13| „, Radu Pascu rest. 1857/58 12 |60 33 [60 

- " Radu Pascu rest . 1858/59 | 21 |— 

317 |10| 209 |—|| 108 [10         
1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 7 1/1858 vechi. 
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Clasa 1] 

Are să dea|| Au dat || Restanţia 

Nr. NUMELE ŞI PRONUMELE = 
f, f. LĂ 

1]| D. Ioan B. Popp rest. 1857/58 6 [30| —1— 18|9%0 
„ Ioan B. Popp rest. 1858/59 19 160| — 1—| —|— 

2] ,, Andrei A. Popovici 12 [60| 12|60 —|— 

3| „, Costache LI. Popasu 12 [60| 12|[60 —|— 

4|| „, Costache Popasu 12 160| 12160) —|— 
5| „Dimitrie lrimia ... .. 12 [60| 12 [60 —|— 
6| „Fraţii Petcu . . . 1857/58 6 [30 18 19 

” Fraţii Petcu . . .1858/59] 12160 0 
1| „ Gh. Stefanovici . 1858/59 6 [30 18 190 

„ Gh. Stfefanovici . 1857/58 12 [60 “ 

8| „, loan Leca pentru încor- 
porație ....... 42 za] 

„ Taxa restul pe anul 1857/58 6 130 60 [90 
» Taxa restul pe anul 1858/59 19 60| 

9| „loan Florian ...... 12 160|] 12 [69| —|[— 
10| ,„, Ioan Teclu şi fii . 1857/58 4 20 16 180 

„ loan Teclu şi fii .1858/59 | 12|609) 
11| „loan G. Popovici ... . 12 160| 121691 —|— 
12| „ Nicolau Birtu . . 1857/58 6 [30 18 |9 

“| , Nicolau Birfu . .1858/59 | 12 [60 %) 
13| „, Nicolae Găitănaru . . .| 12[60| 12 |60 —]|— 
14] „ Costache S. Arseniu . . | 12160| 12 6) —|— 
15] » Nicolau EL. Orghid.1858/59 | 12 [60] ac lasi ala 

_| 5 Nicolau FL. Orshid.1857/58 | 12 [60 8 [4 
16| „, Nicolau Dimitriu & D. Ce- 

pescu  ........ 12 1609 12 160 
17| „ Radu Radovici . . 1857/58 6 [30 10 [50 

„ Radu Radovici . . 1858/59 | 12 [60 50| 8 [40 
18| „, loan Statforeanu „|| 121601 142169 —|— 
19| „Stan Blebea ...... 1421 — ao 
al Taxa... is58/59 | 12 [60] 1210] — | 
20| D. Vasiliu & Nicol. Frisatoru 

1857/58 | 12 160 = 
» Vasiliu & Nicol. Prigat % [2 

1858/59 12 160 
21| ,, VI. Alessandrescu 1838/59 4 120 

» VI. Alessandrescu 1857/58 12 60) 16 |80 

7317 |10|| 328 [70| 408 [40                
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Clasa II] 

| Are să dea|| Au dat || Restanţia 
Nr. NUMELE ŞI PRONUMELE 

£. £, f. 

1| D.Georse Dr. Grădinaru 8140) 8149] — — 
2! „loan HE. Ciurcu ..... 8140] 8 40 — |— 
3| „loan Manole ...... 8 [49| 8140] —|— 
4|| „„ Costandin Alessiu 8149| 8 40 i 
5| „loan Dusioiu ...... 8 140| 814 —1— 
6| „, Mirica Flusfureanu 8149]  8|—| — 140 
îl „Alecu Georsiuu ..... 8|40| 8 49 — |— 
38| „ Costache A. Popovici . . 8 [40| 8140] —|— 
9! ,, Nicolau Pădure 1857/58, 

1858/59 | 16 18)| —1—| 16180 
10| ,„, Oprea P. Sfetea, 1857/58, 

1858/59 | 16 180 16 |80 
11| „, Loan H. lie . . . 1858/59 8 [40| —|—| 8|[40 
12| „, Fotache Leca . . 1858/59 8 140 8 140 
13| „ loan Marinovici 1857/58, 

1858/59 16 180| — | —1| 16180 
14) „, Gheorshe Nica 1857/58, 

1858/59 | 16 180| — |—| 16 |80 
15| „, loan Corbu 1857/58, 

1858/59 | 16 [80| — |—| 16 [80 
16| ,„, Dimitrie G. Nica rest 

1857/58 4 20, 
» Dimitrie G. Nica rest — |—|| 12 [60 

1858/59 | 8 [40| 
11| D. Cristea Orshidan 1857/58 4 x —1_| 12160 

„ Cristea Orshidan 1858/59 8 [140 
18| „loan A. Navrea 1857/58 4 = | 49160 

„ loan A. Navrea 1858/59 3 |4) 
19| „loan Sasu ....... 8 140| —|—i 8[40 
20| „, Gheorghe Ghianţiu. . . 8 149| —|—| 8140 
21| „Anton Billman ..... 4 120| —|—| 4120 
92| „Carl Oezer ...... . 4 190| 4120) —|— 

Dela loan Demeter din Râş- 
NOV cc... 20 |—]_2|—__—lz2 

Suma 988 [30| 420 |—| 592 120  
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XXXVI 

Timiş, 1860 Februarie 28. 

N. Dimitriopol şi D. Cepescu dela casa de expediţie 

din Timișul de Sus, cer Gremiului neguţătoresc levantin 

să recomande tuturor neguţătorilor să-şi expedieze măriu- 

rile prin casa lor de expediţie '). 

Onorabilul Gremium neguţătoresc levantin. 

Este bine cunoscut Onor. Gremium „că întemeierea 

cassi pentru expedierea mărfurilor de orice catigorie la 

Timişul de Sus, există de un fimp de 35 de ani în coace. 

Această casă, s'au străduit după împrejurări d'a întâmpina 

fără preset, servițiul ordinilor nesuțătoreşti, atât la im- 

portarea cât şi exportarea acelor mărfuri, dupăcum şi la 

alte interese în parte nesuțătoreşti ce au fost de lipsă. 

Este de băsat în seamă şi srelele timpuri care au 

fost trecut peste subînsemnaţii mai cu seamă la anii 
1848/45, fiind deprădați de rebeli în total. După acele 
evineminte, iarăşi după putință am înfiinţat această casă 

de expediţie, urmând un şir de ani cu lucrarea, după 

stările înprejur ale timpului puţin favorabil. 

Acum dar această întreprindere de expediţie, au ră- 
mas din ce în ce, şi mai cu deosebire din anul trecut şi 

până astăzi, la sradul cel mai înalt al scăderii. Sântem 
cu adevărat şi noi convinşi de fircumstănţiile timpului şi 

a scăderii comerțului ce au trecut peste clasa nesuţăto- 
rească şi o simfim foarte. Insă, totuși dacă Onor. Gremium 
levantic nu să va interesa mai cu dinadinsul de această 

casă de expediţie şi nu va căufa mijloacele cuviincioase 

de a să mai putea ţinea această casă de expediţie pă 
viitoriu, atunci pă curând ar trebui să înceteze cu lucrarea 

şi să se desființeze; mai vârtos şi din pricina aceia, aduce 

mare scădere, că însuşi unii din nesufătorii aceiaş incor» 

poraţii ar fi dând ordin la cărăușii ce vine încărcați dela 

1) Bibl. „Astra“ Braşov, ms. Nr. 22/860 vechi.
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fară cu mărfuri (după zisa lor, dacă este adevărat) ca să 
nu dea frahturile la spediteri ca să lucreze cele de lipsă 
spre folosul proprietarului mărfii, decât singuri ei (că- 
răuşii) să arată de stăpâni. Tot asemenea şi pentru măr- 
furile de Braşov, manifacturi (Essito), care mai înainte 
partea cea mai mare, pentru lipsa cărăuşilor, să încărca şi 

frimefea numai până aici la Timiş în priimirea noastră, 
penfru care îngrijam înaintarea lor cu o chirie mai eftină, 
chibzuind totdeauna în folosul nesuțăforului şi srabnica 
transportare a mărfurilor, dela care frăşeam şi noi un mic 

provizion. Acesfe mărfuri, acum de un timp în coace, au 
încetat cu fotul de a să mai trimite prin expedifia noastră, 

delia care sântem lipsiţi şi de acel provizion. Să înţelese 
că din pricina a multor cărăuşi din Braşov şi dintr'acel 
cerc de foafe naţiunele, cât şi al drumului celui bun al 
Prahovii să îndeamnă fot mai mulţi de a încărca bunurile 
negsuțătoreşti de Braşov, carii cărăuşi trec pă lânsă noi 
cu o nepăsare, fără d'a ne putea şi noi folosi cu acel mai 
mic provizion dela acele mărfuri, afară numai dela măr- 
furile streine de tranzito dela care ni să bonifică câte 

2 creiţari de % dela respectivii spediteri din Braşov, şi 
de acest fel de marfă, acum prea puţină vine pă la sranifa 

noastră. 

Ne luăm slobozenie şi rusăm pă Onor. Gremium, d'a 

lua în băsare de seamă mai de aproape scăderea insis- 
fenţii noasfre şi să binevoiască a să consulta cu Onor. 

nesufători & comisioneri „ca pă viitor să ne bonifice şi 
dela acestelalte mărfuri braşovene, care să încarcă d'a- 
dreptul din Braşov, cel puţin câte 10 crăiţari noi, de una 

povară (sau să aşeze o taxă de 0% 1 de un car încărcat) 
pentru ca să ne folosim şi noi, care provizion onorabili 
nesuţători vor îngriji de a-l trase de la cărăuşi la darea 

aconte din chirie, asupra mărfii, cărora li să va spune 
şi pricina pentru care li să trage acei bani, şi nouă ni să 

va număra de cătră nesuţători; sau chibzuind mai bine, ar 
putea şi însuşi dela proprietarii acelor mărfuri de a li să 

trase acel mic provizion cu fifulă de cheltuială la graniţă, 

fiindcă mai de multe ori să întâmplă câte o sreşală la 
declaraţie penfru vamă şi pă noi ne găseşte în toată vre- 

D. Z. Furnică, Doc, comerț, 6
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mea de a îndrepta, dupăcum şi alte mai multe de acestea 

lucruri neprevăzute. Mai vârtos penfrucă la declararea bu- 
nurilor nesuțătoreşti numai de cătră cărăușii sempli, să 
poafe prea lesne face sreşală, atât la numire cât şi la 
darale, unde ar veni însuşi spre pasuba nesufătorului în 
loc să se folosească, voind ca să scutească un mic pro- 

vizion care ar trebui să ne bonifice noo, penfrucă la ase- 
menea, cărăuşilor nu le este dat ca să declare ei mărfuri 
spre vămuire. şi K. Kr, oficiali ai vămii nu sânt datori 

d'ai îndrepta, de unde prea bine să poate face greşeli la 
câte un articol de marfă, şi în toată privința cărăuşul tre- 

bue să fie numai cărăuș iar nu speditor. Ba ce este mai 
mult, că noi ca plenepotenți ai Onor. nesuțători lânsă 
aceste otifialaturi dela sranița Timiş, meniţi pentru însri- 
jirea bunurilor nesuţătoreşti şi a lor înaintare, ar fi un lu- 
cru prea nesuferit ca să privim pă cărăuşul venind în- 
cărcat cu mărfuri de la fară şi să se arate dânsul singur 
de stăpân şi declarat fără ca să bage în seamă pă spe- 
ditorii. Cu aceasta să vatămă onoarea noastră înainfea 
onoratelor ofițialaturi de aici şi s'ar înţelese că numai la 
înprejurări mai grele, sau întâmplându-se să fie period de 
lăzăret pentru mărfuri, etc. atunci ar fi speditorii de lipsă 
iar nu peste tot timpul. Pentrucă dacă şi focma unii din 
mădularii acestui Onor. Gremium ar voi să ne ocolească 
tără îndestulată pricină, noi tofuşi trebue ca să ne finem 
dreptul de această întreprindere ce ocupăm. În timpul de 
față toată clasa nesuţătorească chibzueşte moduri pentru 
înlesnirea şi înaintarea comerțului, pentru care cu atâta 
mai mulț, Onor. Gremium levantic ar trebui să ia în mai 
de aproape lucru, şi să sprijinească interesul acestei case 
de expediţii ce există de un lung timp la această sraniţă 
ca să se poată ţinea în bună orânduială şi pă viitoriu. 
Acuma şi mai bună înlesnire va dobândi comersanții, 
fiindcă de la mai înaltele locuri s'au hotărât ca să se 
mufe vama de jos aici sus ca să fie la un loc, care ne- 
Sreşii în vara aceasfa să va şi muta. Spre acel sfârşit s'au 
şi lițitat de a să lucra trebuincioasele încăperi de canţe- 
lerii şi cvartire, şi atunce vor fi toate anunţurile K. K. 
numai la un loc şi cu deosebire va cere această: sfaţiune a
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noastră o mai onorată şi srabnică lucrare la exporfarea 

şi imporfarea mărfurilor de fot felul. 
Nu ne îndoim ca Onor. Gremium levantic va săsi 

aceste arătări ale noastre de drepte şi de cuviinţă şi con- 
vinsându-să cu fot dinadinsul de aceste cereri ale noastre, 
va chibzui punerea la cale pentru suszisul provizion de la 

cărăuşii ce trec cu braşovenie de fot felul, atât şi pentru 
toată marfa ce vine dela fara românească subt orice fi- 
fulă, care va trebui să freacă prin mâna noastră şi va 
hotărâ ofițios şi declararea de cătră cărăușii să se anuleze. 

Binevoind Onor. Gremium de a trimite în privinţa aceasta 
o adresă, poftind pă K. K. Contumafzamt sau şi pă K.K. 
Vamă, ca să nu mai ţie în seamă declararea mărfurilor de 

cătră cărăuşi de vreme ce sânt spediteri stabili la această 
sraniță, dupăcum şi fotdeodată este rusat Onor. Gremium 
levantic, săsind de cuviinţă ca să comunice această cerere 

a noastră şi K. K. Cameri de Comerţ şi de Industrie spre 

autorizarea bunei orândueli ce să va hofărâ pentru ca să 
fie cunoscute la toți comersanţii şi să se supue la zisa 
resulă de provizioane, pentru susținerea pă viitor a aceşfii 

Casse de expediţie şi dreptul Onor. Gremium întres. 
Fiind întru aşteptarea favorabilului rezultat, rămânem ai 
Onorabilului Gremium levantic, 

Cu tot respectul şi subpuși 

N. Dimitriopolu & D. Cepescu 

t 

Timiş, în 28 Februarie 1860.
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1741, Iunie 7, 

Etoria bisericii din Şeheii Braşovului dărueşte negu- 
țătorului Enache Stama loc pentru un mormânt ia 
ușa paraclisului celui nou, drept răsplată că a zugrăvit 

biserica 1). 

Noi preoţii şi socimanii şi ceialalţi clirici ai sfintei 
beseareci a Șcheailor Braşovului, carii mai jos ne vom 
iscăli, dat-am scrisoarea noastră la mâna dumnealui chir 
Enache Stama, precum să să șfie că îndurându-să dum- 
nealui de au zugrăvit-o sfânta besearică, şi noi am dăruit 
dumnealui o groapă să-i fie de moşie dumnealui şi nea- 
mului dumnealui, care sroapă este zid tocmai la uşa pa- 
raclisului celui nou, care s'au făcuf acum de curând,; să.o 

sfăpânească cu pace şi de nimeni să n'aibă nici o învă- 
luială, nici opreală; şi pentru credință, ne iscălim fofi 

mai jos. 

In Şcheai Braşovului, 1741, lunie 7. 

Radu Pricop. Protopop Culcea Tempea. 
Petcu Inaşu. lesei Teodor. 
Radul Dumei. Popa Evstatie duhovnic. 

  

1) Ah. Munic. Braşov. dos. Gavril Hristu.
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SL 

1760 lunie 13. 

Firman de scutire de vamă pentru neguţătorul Gavril 

Hristu, (traducere din limba turcă)?). 

, „30 Sevval 1175. 

Firman din 13 unic 1760. 

Din partea Sultanului Mustafa al III-lea se pune în 
vedere Paşei din Vidin, tutulor capilor administraţiei şi 
oastei, apoi judecătorilor etc. cari circulă pe tot teriforiul 
de la Constantinopol până la hofarele Austriei precum 
şi Voevozilor Valahiei şi Moldovei ca să execute acest 
Firman, al cărui conţinut se reproduce în sumar precum 
urmează: 

„De oarece Mi s'a adresat de către D-l. 
Ambasadorul din Constantinopol al Impăratului roman 
o cerere prin care el reaminteşte capitulaţia imperială 

acordafă Austriei în sensul ca, pe bază de reciprocitate, 
negustorii austriaci, fără deosebire de origină etnică, să 
exercite nestânjeniţi comerțul pe teritoriul Impărăţiei Mele 
călătorind pe uscat sau pe mare cu vasele lor şi având 
sfeasul şi patenfa lor după obiceiul de pâhă acum; ca 
dânşii odată ce vor fi plătit taxa vamală legală în Con- 
stantinopol să nu mai fie supăraţi în nici un fel ci să fig 
ocrofiţi şi în fine, după trafamentul supușilor Franţei, 
Angliei şi Ţărilor de Jos, să fie şi Austriacii trataţi con- 
form capitulaţiilor; şi de oarece în zisa cerere Mi s'a 
supus rugămintea pentru aplicarea unui frafament analos 
la negustorii supuşi din Ardeal anume Gavril Cristu şi 
fovarășul lui Gheorghe, cari însoțiți de două slugi ale 
lor mers în Ardeal călătorind prin Varna-Ruşciuc-Șiștov- 
Giurşiu-Valahia şi Moldova şi ducând de aici mărturi 

1) Arh. ist. Munic, Braşov, Dos. Hagi Hriste.
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penfru cari posedă recipisa de plată vămei în Consfan- 

tinopol, adică pentru scutirea lor de a mai plăti în Valahia 
şi Moldova alte taxe vamale sau diferite dări, căci astfel 

de plăţi ar fi contrare Capitulaţiei, de aceea am poruncit 
să se procedeze în consecinţă faţă de suszişii nesusfori“. 

XLI 

1770 Sept. 15, 

Privilegiul dat de Grigorie Ghica Voevod, staroslelui 

de braşoveni Gavriil Sin Hagi Hristea:). 

lo Grigorie Alexandru Ghica voevod Bojieiu milos- 
tiiu Gospodar. - 

De vreme că milele şi harurile domnilor cari să fac 

cătră cei supuşi, înrădăcinează în inimile lor usărdnică 
slujbă şi credinţă dreaptă cătră stăpân, cu cale dar iaste 

ca cei ce să arată cu slujbă plăcută domnului, a să milui 
cu priveleshii domnești de asidosii și de scufeală, ca să-i 
facă şi mai usârdnici şi spre paradismă altora, spre a să 
arăta cu' slujbă plăcută, ca să-şi câştise sfăpâneasca milă. 

Drept aceia dar şi domnia mea dăm acest prive- 
leshiu lui Gavriil braşoveanu sin Hasi Hristea, carele 
fiindcă s'au arăfat cu slujbă spre folosul vistieriei, m'am 

milostivit domniia mea de lam făcut staroste de braşo- 
veani, pe braşoveanii sfreini ce să neguţătoresc aici în 

fară. - 

Și să fie în pace şi erfat de foatfe dăjdiile şi orân- 

duialele ţării, de nici unele val și supărare să nu aibă. 
Aşijderea să fie în pace şi scutit şi de ciferturile 

dăjdii ce i s'au aşăzat ca să dea braşoveanii streini, nici- 
cum să nu să supere. Pentru ca fiind în pace, să poarte 

Srija de strânserea banilor dăjdiilor prin vătăşălul său ce-l 

1) Arh. ist. a Munic. Braşov, dos. Hagi Hriste.
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va orândui, şi de plinirea banilor la cămara domnii meale 
la orânduitu soroc. 

Aşijderea m'am milostivit domniia mea de lam miluit) 
cu deosebită milă domnească, ca să aibă a scuti tot vinul ! 
ce va face în viile lui, de vinăriciu; însă ale sale dreapte 
bucafe din viile lui. 

Pentru care poruncim domniia mea şi dumnealor 
boiari vinăriceari ce veţi fi orânduiţi cu slujba la vremea 

vinăriciului, acestui mai sus numit staroste de braşoveani 

Gavriil Hagi Hristea, să-i daţi bună pace de vinăriciu, 

adeverind domniia mea hrisovul acesta cu însăşi credinţa 

domni: meale lo Grisorie Ghica voevod şi cu credinfa 
preaiubiților domniei meale fii, Dimitrie voevod, Ale- 
xandru voevod. Şi mărturii punem domniia mea pe toți 

cinsfiţii şi credincioşii boiarii cei mari ai divanului dom- 

niei meale: pan Dumitrachi Ghica vel ban, pan Radul 
Văcărescul vel dvornic de fara de sus, pan Nicolae Du- 
descul vel dvornic de fara de jos, pan Pârvul Cantacu- 
zino vel spătar, pan Nicolae Brancoveanul vel losofăt, 
pan lanachie Văcărescul vel visfier, pan Nicolae Ventura 
vel postelnic, pan lanache Muruz vel clucer, pan Ioniţă 
Căndescul vel paharnic, pan Costachi vel comis, pan Şte- 
fan Topliceanul vel stolnic, pan Dimitrache vel medel- 
nicer; Ispravnic pan lanachie Văcărescul velichii vistiiar. 
S'au scris hrisovul acesta în anul dintâi a întâii domnie a 
domniei meale, aici în oraşul domniei meale Bucureşti, 
în luna Septemvrie 15 la leat 7278, de popa Florea, das- 
călul slovenesc. Io Grigorie Ghica voevod milostieiu Bo- 
jiiu Gospodar. 

  

Pec. 
Grisorie Ghica voevod. dom- 

* 
neasca       

Nicolae Brâncoveanu, vel 

losotăt procitoh.
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XLII 

| 1743, Noembrie 8. 

Ecaterina Alexievna, împărăteasa Rusiei, reînoeşte pri- 

vilegiul dat de Grigorie Ghica Voevod, neguțătorului Gavril 
Hristu 1). 

După ucazu a ei mărime imperatoriţii Ecaterinii A- 

lexevnii, singură stăpânitoare a toată Rosia, și alte, şi 

alte, şi alte. 

S'au daf această carte dăşchisă nesuțătorilor din 
Brașov ce fac nesuţăforie în cnejia muntenească, sfa- 

rostelui Gavrilă Hristofor, cu putere cu care să porănceşti 
fuiuror şi fieşcăruia, mersând la Transilvania vinul lui 
Hristofor, după întocmai şi nesfrămutaft puterea ce s'au 
dat lui dela Grisorie Ghica Alexandru Vodă, privileshi 
la lea. 7278 Septemvrie 15 şi dela luminat înalt porun- 
cifor măria sa shinăral feldmareşal şi a multor feluri or- 
dinilor cavaler, sraf Petru Alexandruvici Romieanfov de 
la 1772 Mart 6 ce i sau dat salvovardie, ca la foate lo- 
curile aceştii Cnejii, vamă a nu lua şi nici un fel răpiri 
sau sfinshireală, lui a nu-i face, ci a arăfa supunere după 
coprinderea privileshiurilor şi salvovardii luminatului. 

Oraş Bucureşti, 1773 Noembrie 8. 
A ei imperatoreşti mărime a fot milosfivii stăpânii 

mele de la armia Brisdir, ordinu sfântului marelui Mu- 

cenic şi biruitor. Gheorghie, cavaler al Cnejii munteneşti, 
slavnoe comandir. 

N 

1) Arh. ist. a Munic. Braşov, dos. Gavril Criste.



92 

XLIIL 

14188 Febr. 1. 

Exlras după inveniarul averii rămasă de pe urma 
siarostelui de neguţători Gavriil Hagi Hristu:), mort la 

17742). 

Casă în str. Ecaterinei cu srădină cu pomi şi 

oranserie .......... A 6000 f. 
9 posoane vie la Cernătfeşti în fară .. ..... 1000,-— 
Diferite efecte în valoare de ........... 204,49 
O casă la Cluj ........... De 1887,23 
Datorii active la Cluj ....... a 250,— 
Alte datorii .. .......... Pa 79,4 
Bani numerar ........... mau e 298, 

10896,14 
Văduva lui primeşte obiecte mobile în val de 

2657 f. 21 cr. 

I. Printre obiecte: . 

10 şire mărgăritare mari .... . i 187,20 
Bace de argint ........... PR 3,— 
l ceas de ftumbac .........._ PR 20,— 
1 inel cu safir și 2 diamante ........... 14,— 
line n nn 7,— 
lpereche cercei ........._.. a 15,-- 
2 sfeşnice de arsint . . ...... a 37,— 
1 pereche solnițe de argint ......._.__._. 16,— 
Linsuri de argint în val. a, 33,-— 
2 pahare de argint ........ A I,—. 
Veselă de cositor ......_. AR 129,— 
l oslindă mare cu ceasornic ........_ 50,— 
Altă oslindă ... 10,— 
O icoană cu Inălfarea Domnului . | | MI 30,— 
Un fablou (lerusalimul) 

  

1) Soţia sa a fost Stana născută Pricop. . 
2) Arh. ist. Mune. Braşov, IV F. 27, pag. 110.
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2 icoane ale Maicii Domnului ........... 6,— 
1 canapea de catifea verde .. ...... . . . . 99,— 
Paturi. a 19,— 
Masă rotundă ...... 3 
1 dulap şi 2 scrinuri AR a 91 
l bufet mic .... PR 10 
6 scaune cu piele salbenă A a 21,— 
ÎCovor cc 94 
Altul a 94 
2 covoare ... 04 
Diferite pahare. 

l ceasornic ,.. ne a 4 
1 puşcă , PN 6, 
1 pălărie de femeie PRI 21,80 
lrochie de mătase ............ 35, 
O blană femeiască ... ........ 2 97 
Un şorț cu flori ............. 2 
O blană .... cc 90,— 
1 rochie de damase . . eee 5 

1 rochie de barcan . . . 5 
1 blană pentru sât cu încheietori de aur .. . . . 20,— 
l blană bărbătească .............. . 30,— 

_lper. pantaloni verzi ............ a 9,— 
Lenjerie. 

II. Lucrurile moştenite de Ilinca Ciurculeasa şi de 
văduva lui Radu Pricop:). 

l pocal de argint aurit .. . . ..... . . . . . 59,40 
“lfavă de argint .. . . . . . . . . . . . . . . . 40,30 
Linguri şi cuțite de argint .. . . ... . . . . . 99,25 

llampă de argint ....... 1092 
linel cu diamant ...... .... . . . . . . 10799 
2 inele cu diamante .. . a 10,— 

1 pereche cercei de aur cu diamant a 50 
1 oslindă mică. 

1) Inventarul este interesaat mai ales pentru menţionarea a 

„2 contrafaitu-uri“, adică portrete în ulei ale marelui neguţător braşovean 

Enache Stama, binefăcător al bisericei Sf. Nicolae, mort în anul 1747, 

cum şi al soţiei sale.
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Contrafait-urile lui Enache Sftama şi al soţiei sale 

şi alte tablouri şi stampe. 

O canapea cu mătase roşie. 

O canapea scurță ... cc B— 

1 parsechi cu sficlă . . ..... cc 17 

1 parsechi cu sticlă a 6 
9 scaune îmbrăcate cu mătase a 9,— 

1 caleaşcă  . ... cn 60, 

2 pistoale mici ... cc 5 

1 pistol mic cc 29,49 

1 sabie veche .. . . . a 98, 

O vie la Cernăfeşti în fară A a 1000,— 

1 blană femeiască cu nasturi de argint a 12, 
O rochie NR i 16,— 

1 jachetă neagră de catifea a 30,— 

XLIV 

1762, Martie 22. 

Act de tovărășie între neguţătorii braşoveni Inache 
Pană și Petru Gheorghe!). 

Eu cel mai jos iscălit, dat-am această scrisoare la 
mâna dumnealui jupânului Inache Pană, precum să să 
ştie că cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am învoit amândoi, 
de au pus dumnealui zloți ungureşti 2600 şi eu am pus 
zloți unsureşti 500, şi eu să pui toată osteneala, că aşa 
m'am învoif, pe cum dobânda ce va da Dumnezeu să 
avem a împărți în doo, şi la pagubă aşijderea, care să 
ferească Dumnezeu. Şi această soţietate să fie cu frica lui 
Dumnezeu. Pentru aceasta ne-am învoit amândoi ca să 
fie de bună credinţă. 

Eu Petru Gheorshe am voit. 
Braşov, 1762 Marţ. %. 

1) Arh. ist. Munie. Braşov. dos. Gavril Criste.
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Eu să aib să le vânz şi să răspund dumnealui cu bani 

gafa. 

lar la anul 1762 lul. 20 am mai luat dela jupân 
Inache. fiorini 530, de am mai luat nişte piei în vamă; 
aceşti bani să umble cu dobândă la mijloc până când vor 
eși din piei la sută 10 de an. 

— August 8, iar au luat dela jupân Inache bani sata, 
£. 510, iar de am luat nişte piei şi la aceşti bani să avem 
a plăti dobânda. din mijloc iar la sută 10; şi când să vor 
vinde pieile să avem a da cu dobândă lor şi câștig ce va 
da Dumnezeu a împărți în doo. 

Eu Pătru Gheorghe. 
1762 Sept. 22. 

A plătit bani aceste care s'au luat cu dobânda lor 
adică f. 10, 210. 

XLV 

1810, Mai 1. 

Leca Reuţ predă prăvălia ce o are la Iaşi, lui Toma 
Leca în preţ de 14.300 fiorini:). 

Dau szapiszul mieu la fzinsfita mena dumnealui szha- 
punului Lecka Reufz, prekum se se schtie ce marfa tshe 

au avutt la laschi en dugiana Trei Stettitelor, asteszi 
ne-am enwobhit de am priimit de la dumnealui de nem- 
tzeschi f. 14.300 adeke patru spreszetshe mii trei sutte 

nemizeschti en bankuri, fer de bani Suptzirelului care 

senti, care asfthestfi bani se am a-i da renduri, adece akum 
dupe venirea mea dela Iaschi, se-i dau nemtzeschi douo 
mii frei sutte; astsheschfia fer de dobende. Seli dohospre- 

szesche mii nemfzeschti se miarge unul la sutte pe lune do- 
bend, schi en toht anull se am a-i da cete doho mii nem- 

1) Arhiva istorică Braşov, Dos. IV, F. Nr. 29 pag. 1690.
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tzeschti, pene ori ieschi fohfzi bani, schi chakului Vasilie . 
Metrin de la laschi, fshe au avut pene la 23. D-ber ano 

1899 are se ia de la szapunul Lecka lei 169 iare dela 93 

Decemvrie 1809 en coafshe fshe i s'o fatshe cesshtis, 
partea lui dupe cum arafe contrachtull are si ia din mis- 
zschlok foveroschii. Schi pentru encredinfzare am iskelitht. 

1810, en 1 May. 

Braschov. 

Choma Lecka 

platnik. 

XLVI 

1819 Febr. 10. 

Inventarul măriurilor aflate în magaziile neguţăto- 
rului braşovean Leca Reuţ:). 

Anume socoteala mărfurilor din magazinuri, cum 
arată la protocolul mare. 

zo Febr. 1818, Brașov. 

| 
  

8 măji şi 70 funţi bumbac în masazi- | 

  

nuri cu cel care am lăsate pentru dat 20 — 1841|— 
— [460 cordovane mari. . . . A — 13680 — 

108 piei de vacă ..... AR 100 
28 d-o oca miţe albe țurcane, ocaua 448, 3604 

razolar In masazinuri suma . . . N 

  

II 

DI II 

1) Arh. ist. Munie. Braşov, Dos. Nr. IV. F. 42, pag. 491. 

=
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„XLVIL. 

1818, Febr. 10. 

Leca Reuţ:). 

10 Februarie 1818, Braşov. 

Inventarul mărturilor aflate în boltele neguțătorului 

Anume marfa din bolte, cum va arăta curat în jos; 
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tunţi zahar bambursen ..... Rf. 
tunţi d-o miffel ........... 
cafe făină ........ 
funți defo făină ........... 
defto ordinară .. . . ........ 
funți piper ............. 
allerlay ...... DO 
% funți simber alb ......... 
deto salben .... . DE 
deto pisat mărunt .......... 
deto cicore cafea .......... 
defo ciocolade N. 1, N.2 ...... 
deto orez neto turcesc ........ 
defo ordinar ............ 
deto prizil vânăt tăiat ........ 
deto ciară salbenă în butoae , 
tunți smalţ ştucuri ......... 
funți ciară curată salbenă ......- 
funţi ciară buştină .. ........- 
funți arnici vânăf supţire ...... 
funţi arnici în hârție vânătă N.1 . . . 
funţi iar, în hârtie N. 2, N. 3 
bumbac supțire în hârtie ...... 
ştuc, bumbac tors în raft ...... 
funți d-o salben ordinar . . ...... 
litre măfase neagră ordinară 
risuri hârfie flispapir ........ 
conțuri hârtie de poştă faină , 
topuri deto de Făsăraş ...... 
d-o de Bocafta N.1 ......... 
d-o de Făsăra N.1 ......... 

D. Z. Furnică, Doc. comerţ. 
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1) Arh. ist. Munic. Braşov, IV. F. 42 p. 488—490. 
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Ala 
34 

43 

16 
43 

27 
38 
9 

44 

25 - 

150 
85 

180 
900 
400 
100     

top hârtie albă ........... 
tote de pânzari ........... 
legături sranate mărgele ordinare 
pepfini de cap ........... 
perechi ochelari de sficlă .... ... 
jocuri cărți franțuzeşti, ungurești 
fabacheri ordinare ......... 
sticle provanzel oăll ........ 
sficle rosole în papură, noo 
d-o mai ordinare în papură veche 
d-o chiumel cufaduli ........ 
d-o vechi ordinar ....... RR 
perechi peffin de bumbac ....... 
perii de cai . . ........... 
cofi postav milirt de Braşov , 
canatas vânăt ............ 
coți suri salbene de mătasă 
suri de sirche late salbene .. . . 
defto panclică învărsată ....... 
nicrevelen negru însust ....... 
d-o pânză albă de Coflea .. . . 
coți săitan săsesc N. 1 AR 
coți rumănesc săitan N. 2 ...... 
funți lumănări de seu N. 10, 8, 6, de 

Sibiu .. n... AR 
funţi chineraus nesru ....... AR 
funţi plumb în trei ştiucuri ..... 
funţi arnici roşu, 151» oca N. 92 
funfi arnici roşu 265/, oca 25 
funt sare roşie fain N. 5 
funt sare roşie fain N. 4 
ştucuri ordinar ......... 
tunți vânăt în 2 ştucuri 25 
funți mai gros N. 2 

funţi arnici vânăt sros 
deto clei de măsari 
cupferwaser saliske ........._ 
funţi bumbac fors în foluri, 10, 12... 
funți d-o ordinar de 90 lifre ... 
cordovane în boltă dela mife . 

Suma: Rf. 
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XLVIII 

Braşov, 1845 Mai 28. 

loan Nica încheie contract cu câţiva locuitori din 

Poiana Mărului, pentru fabricarea potasiului:). 

CONTRACT ! 

Dăm noi cei jos iscăliți la mâna Dumnealui jupânul 
loan Nica din cefafea Brașovului, precum că noi ce mai 
jos ne vom pune degetele noastre în loc de pecetie, că 
ne-am focmit pe un an de zile ca să facem podaş negru, 
marfă bună, hiartă bine, să nu aibă zamă şi să fim îndato- 
rați a o strecura bine când o frase din căzi ca, când o 
arde să iasă albă curată, cu un cuvânt marfă curată. 

Ne lesăm noi chezaşi unu pentru altu ca orice pa- 
subă din pricina noastră; s'ar pricinui, vom fi îndatoraţi 
a o plăti din bunumurile noastre. Avem a lucra în pădu- 
rea Schitului din Predeal, a nu înceta înfres nesmintit, 

fiindcă pădurea este cu arândă pe an, ca şi Dumnealui 
să-şi poată scoate arânda şi folosul, vom fi îndatoraţi a 
face sumă de măji cât de mare, şi Dumnealui va fi înda- 
torat a ne plăti maja câte w. w. f. nemţeşti 6, adecă şase 

nemţeşti, dându-o acolo unde va face cuptorul. Şi acuma 

la facerea acestui contract am primit ca arvună fieştecare 

câte nemțfeşti şase şi câfe o maje, pentru care bani suntem 

noi chizaşi unu pentru altu fiind noi fot dintr'un sat, din 

Poiana Mărului din finutul Făgăraşului. Şi cu aceasta ne 

îndatorăm că vom arde nu numai lemn ce stă în picioare 

ci şi căzăturile şi tot felul de lemn ce este bun de freaba 

podaşului iar nu numai să alegem. Și ne îndaforim că 

vom fi supuşi la porunca Dumnealui precum şi la vichilu 

Dumnealui, ca să nu stricăm pădurea aceasta şi înfărim, 

  

1) Arhiva Aurel A. Mureşianu.
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cu punerea degetelor, ca să aibă toată puterea acest con- 
tract ori unde s'ar arăta. 

Braşov, 1845 Mai 28. loan Morăraşu 
. ca chizaş 

Tănasie Grashiu 
Teodor Sulică lon Rotaru | 
Bucur Teodorache Șandru Grashiu 
Șandru Corbu Gheorshe Motcă 
loan Corbu Ioan Bucşe 
Gheorghe Corbu Ion Zdrăilă 
Bucur Corbu Marin Ion 
Petru D. Popa Ion Marin 

XLIX 

[1845] 

loan Nica cumpără la Berzunţi şi Pănceşti în judeţul 
Bacău, cupior şi căldări peniru fiert potasiu:). 

ZĂPIS 

Adecă eu care mai jos mă voi iscăli dau acest scris al meu Dumnealui chir Ion Nica precum ştiut să fie că am dat Dumnealui 9 adecă noă căldări de hiert podaş, însă şase să arată în pădurea Berzunţului şi trei la Pân- cești peste Siret, în preţ după cum le-am primit eu dela Dumnealui Ion Slavnih, cântărite 3562 ocale care face w.w. f. 737.47 cr., adecă şapte sute treizeci şi şapte florini şi paturzeci şi şapte creifari. Asemenea i-am dat şi cuptorul cu şura şi osrada cu toate a lui în preţ de 500 florin w.w. adecă cinci sute florini — şi pentru mai adevărată încre- dințare ca să fie Dumnealui stăpânitor pe sus numitele acareturi, care bani i-am primit în socoteala Dumnealui Ion Slavnih, şi pentru adevărata credință urmează a mea iscălitură. | 
Gheorghe Nica y T. $. 

martor 
Şi io am fost față la această hotărâre ce s'au făcut. - i (ss) Gheorghe Iliovici 
1) Arhiva D-lui Aurel A. Mureşianu. 
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L 

1815 Dec. 11. 

Vânzarea la licitaţie publică a casei răposatului 
Barbu Cepescu. Casa era situată în Prund Nr. 1160, 
preţuită la 6000 £..). 

In prezența celor 2 frați ai răposatului Ion şi Con- 

stantin. 

Ofertele: 

loan Cepescu . :. 7000 Rf. Ion Voicu  . . .8600 Rf. 
Hristu Popp . . . 8000 lon Cepescu  . . 8650 
loan Voicu . . . 8050 Ion Voicu  . . . 8700 
Hristu Popp . . . 8100 Hristu Popp . . .8750 
Nic. 'D. Ciurcu . 8150 Ion Cepescu  . . 8899 
Hristu Popp . . . 8200 Hristu Popp . . . 9000 
loan Voicu . . . 8250 
loan Cepescu . . 8300 
Hristu Popp . . . 8400 
Nic. D. Ciurcu . . 8500 Ă. Lhoy secretar licita- 
Hristu Popp . . . 8550 tions comissair. 

1) Arh. ist. Manic. Braşov. IV. F. 46, pag. 875.
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LI 

1819, Martie 10. 

Bilanţul casei de negoţ Nicolae Hagi Gheorghe Ciurcu 
din Braşov:). 

    

  

  

      

BILANŢ 

A Cu ajutotiul lui Dumne- Cu ajutotiul lui Dumne- 
'zo, matfă ce sau priimit zo, bani gata i marţă cât şi 
dela Braşov rânduri, atât altele ce trimisă de feciori 
și matca socotelii vechi, cum la Braşov, dupăcum în deo- 
arată anume deosăbit bi- sebit bilanţ anume arată. 
lanț. 1819 Mart. 10 

1819 Mart. 10 Gălaţ. 

S'au primit marfă Sau trimis rânduri 
rânduri în 21 foi, bani gata i mărfuri 
după cum să arată cât şi altele cele în 
deosebit bilanţ atât deosebit bilanţ, co- 
şi matca mărfii cei prinzând, azi suma 
vechi din socoteala lei .. . . . . „ . || 68028]39 
trecută 1817 Mai 10, , 
atât în bani gata, Aducem suma din cât şi în zapis, azi ceialaltă  foae din 
suma lei . . . . . [10417595|nainte a sumei mărfi 

care s'au aflat acuma 
Până la arătata la scris la facerea 

sumă din  potrivă aceştii socoteli, după 
după cum să vede, cum să arată azi, 
au dăruit Dumnezău suma . . . . . „| 45329103 
lisus Hristos câştig 
lei ..... . . . | 9189187 

Tot azi suma lei |113353|92| "Toată suma lei [11335892       
Galaţi 10 April 1819. 

Nicolae Hagi Gheorshe Ciurcul Luca Ioan 
Vasilie Malava Mihai Caplan. 

  

1) Arhiva ist. Munie, Braşov Dos. IV. F. Nr. 44, pag. 556—566.
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LII 

1819, Iulie 16. 

Un alt bilanţ al casei neguţălorului Nicolae Hagi, 
Gheorghe Ciurcu din Braşov!). 

BILANZI. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, aitsia lemurim curat în- 

cheevia atsestui bilanzi de toate ssuma ptiimite, skezin- 
dusse tsele date, kiriile buzilor şi resturile datorii pletite 
dupe moartia reposatului Rit şi keltuelele ale kassi ske- 
zindu-se, sse arate kit sse kuprinde ssumma Rapitalului 

în bani îi în zapisse dupe kum sse arate. 

1819, Iulie 16 Brassov. 
  

Saza 
Nov. 2 

Saza 
Nov. 3 

deto 

deto 

Saza 4 

Dupe kum arate în kuprinderia 
tselor 7 enventfariumuri ssuma 
toate a banilor priimizi kare 
sse kuprinde, nemizesti Rt. . 

Afseste mai zos arefate kare ssau 
dat dintr'afsiaste ssumme 

Sse arafe kiriile î vemile si alte 
keltuele kare ssint dafe la sso- 
kotiala foveressiei vinurilor de 
Sistov, a ssuma nemzesfi 

Jaresi la aftsiasfa toveresie a vi- 
nurilor -de Ssistov, keltuele la 
pimnize date dupe cum arate . 

Iaresi la ssokotiala toveresiei pe- 
linurilor de Foksian, ku Dumi- 
tru Petkuzi keltuele date 

Marta brassovenie frimisse la 
prevelie la Gelazi dupe moar-     fia 'repossatului, în 5 rinduri . 

183149 

303 

    44470|1:   

100851 

    
1) Arhiva ist. Munie. Braşov, Ds. IV. F. Nr. 44, pag. 610—612,
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La skumpie i keltuiala sriului 
melaiului . . . 
Datorii kare am plefit remasse 
dela repossatu fiind in viaze. 

Febr. | Lui kir Neculae Bebec de la Kim- 
25 ina în ssuma lei .-. . 414,33 

1819 | Parale, iar Rf. „au 359,28 
Mai 15| La kir Zaharia Radu Ioa- 
1818 novifsi . . 515,— 

Oct.17| La Iohanes Herman, Ste- 
1818 ter Messari; furteriasa 

i kir Nikolae Zaharia . 251,— 
„ 3Odetol La kir Nikoliza Loanovitzi 327,— 
JUdeto| La Anton Haner berariul . 36,54 „Iunie |La Zupenu Petrisior Ale- 

97 

      1819 cssandru ......._ 22,— 

Iulie d Lui Glisorie Erkuzi . . . 186,32 

Aug. Saria la Greseroie „146,44 

1818 Ssumae. . . 1644,38 
RE 

Aretem keltuelele pe ssama kassi 
pletit a konto. 

1818 | Dela 22 April si pen 28 Aprilie, 
kumparat in konturi 7 ssuma 
RE 1223,20 deto ! Maie 2 in konturi 10 . . 478,52 deto | Iunie I-iu in deto 6 . . . 340,50 deto |lulie 2, deto 4 ... 368,03 deto |Aus. 2, defo 3... 220,19 deto |Sept. 2, defo 9 . 1521,93 deto |Oct. 2, deto 8... 834,49 deto |Nov. 2, defo 6 .. 294,33 deto |Dec. 15, deto 2 .. 66,54 1819 [lan. 4, deto 6 ... 616,38 deto |Febr. 7, deto 6 .. 139,41 deto | Mast. 16, defo 3 . 726,51 deto |Maie 2, deto 16 .. 488,16 deto |lun. 3, deto p ... - 497,48     deto | lulie l-ma, deto 11. | „263,33 

    

  

  

  

| 
| 

| 
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Punem şi kelfuiala kare 
nu ss'au azuns la inke- 
ieria belanzului kum a- 
rafe ......... 1049,50 

Ssumma keltuiala Rf. .:9004,48| 9004148 

In fot kuprinde ssumma si sse 
skade din ssuma kapitalului de 

  

ssus priimit ....... RE. | 41064[40|_41064|40 

Kapital kurat Rf. 5978045     Pentru 3 pozizii de datorii de la 
neika Thodorake, fiind ke ssu- 

| ma afsiasta dupe enventarium 

| N. 3 din ssuma de Rf. 4000 au 
intrat si de aifsia sse scade . . 957 

Rf. 59529 
  

s
l
 

Anume fse sse afle din afsest ka- 
pifal pletindu-sse. 

Marfa kare sse afle la bolte ze- 
kelene, stafide, smokine şi alte 
cum arafe ......... Ri 802/33 

Datorii cu zapisse care sse afle 
la neika Thodorake îi pe vinuri 

    
    ialte, cum arafe ...... . 1031219 

Datorii pe vinuri fse sse afle fere 
de zapisse .......... 724 48 

Datorii merunte iaresi cum arafe, 

in ssume ..........- 289,27 
Bani dazi ku dobinde dupe kum 

sse arafe .......... "|| 89494 — 
Bani sata in herfii i arame, cum 

arate, in sume . . Rf. 10.461,48 
Deto in bani de arfsint. 3.274,45 

Rt. 13.736,31 | 13736/31 

Bani kare sse afle skosi la domnu 
sref sse sse priimiaske 5 sal- 

  

          beni 1 nemzestii ....... 899.39 

Bani kare sse afle dazi la Dimi- 

tru Fulga ..........- 80 — 

Ssuma Rf.. . .] 5952947 

Fiind noi tsei mai zos iskelizi dela fzinstitul Magistrat
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ka la daria ssokotelelor de ketre Nikoliza Hassi Georgi 
Tsurkul, sse fim de faze, am fost înaintia fzinsfitului di- 

vizorat şi am vezut toate ssocofelele dupe ekstrakturile 
kare din katastituri ssint si aitsia in dos sse arate, la kare 
negesind la ssume nitsi, o gresiale dupe kuviinze, attes- 
telium 

Brassov, 1819 Iulie 16. 
Dimitru Nikolau, m. p. 

Joan Radovitzi Ginoi, m. p. 
Nikolae Pane, m. p. 

LII 

1819, Oct. 6. 

Listă de datoriile ce are neguţătorul Gheorghe Ni- 
chitor din Braşov:). 

Dintr'aceste sume care arată la foaia N. 8, adecă din 
marfă şi din datorii, are să plătească d-lui Chir Ioan 
Creţoiu, la aceşti creditori dare sânt numărați aici după- 
cum arată şi adeverinţa la chir 1. C., şi cât pentru scu- 
lele bolţii care sânt la foaia N. 9 însămnate, să am a le 
primi la 2 ani, 

6 Oct. 1819. 
  
  

Creditorii care are să primească: 
La chir Zaharia loanovici ........... 1875 La chir Antonie loan ..... . . . 190 salb. 1150 La chir Anastasie Hasi Vulcu .. . 60 salb. 690. La chir Mihalache Zacu . ........7 6179 La chir Velicu Hagi Ghenu .. . . . 60 salb. 690 La loan Grecu din Săcele a 400 

Suma credit. . . | D484 

1) Arh. ist. Munie. Braşov, dos. IV. F. 45, pag. 217.
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LIV 

1819, Oct. 6. 

Insemnare de marfa din bolta neguţătorului Gheorghe 

Nichifor, predată lui lani Creţoiu spre achitarea dato- 

riilor 1). 

Insemnare ce marță dau şi datorii la dumnealui lani 

  

  

                

Creţoiu, 

7% |tunţi orez  ....... a || 382|—| 99545 

1, tunțialerlei . ..... 240|—| 18/36 

1ltunţi piper ... cc... 175|—| 178|30 

412 | fanţi hurmale ........-.- 50|—|  561— 

35 lfunţi toşcove ... ... . 15|—| 445 

15 |funți tutun tăiat . . 3136 934 

91 lfunţi prizal .. cc 35— 704 

73 | funţi tutun netăiat, a 52 oca , 3136] 117|— 

197 |tunţi borban .... - Aa 35I—| 89[P5 

41 | funţi piatră roşie ........-- 2 721 

47 |d-o rozincine -. . . .. 100|—! 47]— 

5tldo piatră albă ...... ——130| 17|— 

170 |d-o saliscă ..... - a Î 35| 59180 

%ld-o piatră vânătă ..... 4i—| 95— 

440|d-o tiricie . . . cc... 70| —|| 98— 

389 |d-o stafide roşii . . . . .. .. 45! 1Bi— 

4%1 |deto d-o fără sâmburi e 100|—] 147]— 

Glid-o zahăr .......- PR — 48 4148 

5ld-o farnaboc .. .:. —-130] 7430 

3ld-oprăit ......- Pa —|36| 1148 

6 | d-o Eur neprăjit ... Alea 824 

T4lid-o fidea ...... ÎN 195|—!| 139|28 

18 |d-o 24 loţ cofeturi . . .:. ....- 2—| 37 30 

6ld-oalune .....- ae —18| 148 

3ld-o tort alb .. . . . . cc... 4 149]— 

6 |d-omosco săpun .. . . 4— 20|— 

sm. |ld-o cafea ......: RR 2 134| — 

3ld-o ceară roşie ... .... 3l—| 9|— 

268—210. 
1) Arh. ist. Munic. Braşov. Dos, IV. F. 45, pag.
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| G|d-o ciocolată ............ 3|— 18— 12: |d-o sicorie ......... AR | —48| 10]— 2 | d-o 12 loţ şofran turcesc aaa 1] 20|—I| 47130 1[|d-o 6 d-o şofran franțuzesc . . . . .| 70|— 83|— 13 |d-o shinber salben ........ 1 12 15/54 
d-o 20 lof. frunzişoară . : . . . . . .] —136] 19— 

l|d-o 6 loţ. cuişoare ......... | 11|— 18j— 
9'/ |d-o shimberi alb .......... | 14148 17] 6 301/ |d-o săpun turcesc ...... „2 | 9148] 402h9 

20 loţ ţiperis A A 4— 2/30 63 [sticle rozol [soi 2|— 120|— 14 funţ scorţişoară DR a. 4130 5138 3|borcane dulceaţă ...... Îl 3 9— 100 [sticle untdelemn 4 ..... 112 120|— 50 |mici d-o mp . — 50 60|— 55 |lmături mari .. AR —I8 16130 13 |d-o mici —|30| 6130 d |tacle . i 2119) vol 2limame. ....... A 5|— 10|— 11 [funţi pucioasă . . .... —|36] _6[86 d |stuc tinichele ..... a Î| —I98] 9549 I|funterişpan . .. 3 —| 3J— 21 |ştucuri funşecuri ... —[18|  GH8 l|pereche desaci ..... 19| 15|— 2|funţi blauster ...... 1J12| 9194 d|cofe untdelemn .......- , 3 49 16|— 4|cofe miere ....... , 2148) 1142 44 locă măsline ... , 1 —! 4 140 |cumbrii 
—| 9 M— Stunți smochine ........ 0: — 94 9|— sardele un butoi ......_ 20—] 20|— 210 |cofe zamă ..., i aa Îl —136] 462]— 50 |d-o oțet ..... iii —I24] 200|— 3|candele proaste .......:: , 9l— 6|— 12 | conţuri hârtie de poştă ......, 1—| 194— 10 |tocuri cutii 
— 148|  8— „inchipe mari şi mici .......: —|—]| 10l— 24 |funţi mundmel ... 0: „a —=l 96|— MO [funţi făclii 
340| 374|— 25 |d-o la făclier . . Li: [| 3401] 86048 Pia |d-o făclii rupte . i: 3|—] 4130 1|şal alb cu flori .. 1: ÎI 481— 

Suma f.... 349544, 
Scăzând Sreșala, cum să arată patru condee în urmă însemnate: . . . . 79|— 

18416131 
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LV 

1819. - 

Lista de sculele bolţii neguţătorului Gheorghe Ni- 

chifor, primite de Ioan Creţoiu spre a achita creditorii 
numitului neguţător:). 

Insemnare pentru sculele bolţii care le-au primit chir 
loan Creţoiu. 

  

lladă de fier mare ............. „+ £. 250 
1 cumpănă mare cu 140 funţi fier şi 100 de piatră „200 
1 cumpănă de aramă cu heru ei deto de măsline . . 35 
ldeto de măsline ............._ 4 

3 cumpene de ghevirsiuri de : aramă ..... a 10 
2 ocale de Ţalisrad în 6 stucuri ....... a 2 
1 căldare de untdelemn, 16 cofe de mare, cu măsuri. 40 
lhirosfie de fier .............. 5 
lbute de unfdelemn mică .......... 4 

l steşnic de părefe ............. i. 8 
1 furculiță de fier şi o lopată de miere ....... 2 
l cosfen de făclii mare . . .. . ......... . 95 
1 sobă de fier din boltiţă RR „30 
lcăldare de orez .............. i. 4 

1 chiup de unfdelemn care este îmbrăcat + 100 
2 rafturi şi 2 tişshele cu scritorium şi cu cufiile din- 

preună Pa a + 200 

Suma . . .963 

Căt şi pentru un zapis ce au fost scos din boltă de 

130 salbeni, pentru zestre, s'au primit iarăşi în datoriile 

patru mii cinci sute opf, dupăcum la foaia No. 5 araţă. 
Ce Cheltuială să face la scosu datorii, iar să fân 

în samă. 

Ion Creţfoiu,.am primit. 

1) Arh. ist. Munic. Braşov. IV. F. 45, pag. 216.
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LVI 

1821, Ian. 22. 

Insemnare de averea rămasă de pe urma răposatului 
neguțător Christache Ioan Christo, din Braşov:). 

Anno 1821, 22 Ianuarie. 

Insemnare despre cele ce au rămas dela răposatul 
Christache loan Christo, ca să se împărfească la șase 
frați, anume: Ioan, Paraschiva, Nastasia, Elena, Matia, 
Ecaterina. - 
  

Inventatium,. 

1 casă în ulița Forcoe supt N.286 ........ 5800,— 
1 tavă de arsint 45 lo of. 3 ........... 129,— 
6 perechi cuțite de argint 4—5 .. 72,— 
G linguri de argint 2314—3 . 71,15 
6 farturii de argint 94—3 29,15 
2 solnițe de argint 7p4—3 ..... AIR 21,45 
1 fabachere de arsint 8p—3............ 26,— 
1 inel cu safir înprejurat cu diamanturi ...... 100,-— 
linel cu diamanturi ....... PRR 50,— 
l icoană cu Trei lerarhi ..... AR 30,— 
l icoană cu patruzeci mucenici ......... 5,— 
loslindă mare ......... AR 40,— 
l oslindă mai mică ........_ a 90— 
lcanapea roşie ........._ PR 20, 
12 scaune cu postav roşu ...... a 30,— 
lsabie ... ÎN 5,— 
6 filişene fine pentru zarfuri ....... 18,-— 
5 filisene cu farfuriile .. .... A 5,— 
l tacîm de talere de cositor ........... 95,— 
Gtipsii de cositor  .... 21,-— 

  

1) Arh. ist. Munie. Braşov. dos. IV. F. 45, pag. 152.



  

5 tipsii mari de cositor .. ........... 18,-—- 
2 castroane de cositor .............. 3,— 
2 linsuri de cositor pentru supă ......... 2,— 
2d-o do n cc 2— 
l năstrapă de cositor mare . ........... 6,— 
1d-o mai mică ..... cc. 4,-- 

lrestar de aramă .......... 4— 
4 sfeşnice de aramă PR 4,— 

efc. PD 6688,15 

LVII 

1821. 

Socoteala  cheltuelilor de procese ale lui Nicolae 
Zaharia (fiul lui Zaharia Nicolau mori la 1785), cu 
cumnatul său Șandru Hagi Şandru). 

  

1819 
16 Febr. 

1820 
3 Apr. 

Apr, 12 
Mai 7 

Iulie 21 
Dec. 11 

Dec. 16   1821 
Mai 16   

D-lui Avocat Barak pentru un atestat pen- 
tru sftupina lui Bucur Nistor ...... 

D-lui von Langsendorf (senator maşistratual- 
consilier al magistratului) pentru un ex- 
tras de protocol ........... 

Pentru rezoluţie, scriitorul dela Divizorat 
Pentru publicaţia deliberatului Divizorat. . 
Servitorului Gheorghe dela Divizorat . 
Copia deliberatului . .. ........ 
Pentru apelul către Divizorat ..... 
Pentru apelul (apelaţiunea) către magistrat 
Rezoluţia masistratului ........ 
Pentru publicarea „deliberatului“ magis- 

tratului cc... 
Copia deliberatului public şi d-lui Wentzel 

(consilier) . . . . . . cc... 
Pentru un atestat de transmisiune d-lui   Wentțzel .. . . . cc... 

1) Arh. ist. Munic. Braşov IV. 1. 46, pag. 815. 
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Mai a Trimis la Sibiu ..... RR 45l— 

  

| Bani depuşi cu recipisă ......... 4105 
lunie 8|Spese trimiterii la Sibiu ........ 3149 

Bani de poştă ..... PR 440 
lunie Bani de poştă ...... eee | —M0 

Diferite mărunţişuri şi alfe cheltueli . . .| 403 

Suma. . .| 45|— 

D-lui Avocat Maldvai (Vasile Moldovan) . | 60— 

Pretenţiunea mea este în fofal ...... NR 145—       
(ss) Nicolae Zaharia. 

LVIII 

1824, Oct. 29. 

Insemnare de averea rămasă de pe urma răposatului 
neguţător loan Radovici Ghinoiu 1). 

Anume ce s'au aflat după moartea răposatului Ju- 
pânul loan Radovici Ghinoiu. 1824 Octombrie 29. 
N. 1. În marfă mărunţișuri cum să vede în 8 condee anume 

la cafastit . . .... a WE, 80341 
2. In marfa ce s'au adus dela Pesta cum să vede 

la facture ......... PR 7.000,— 
3. In bumbac netors ce se află nevândut 

1) Arh. îst. Munic. Braşov. IV. F. 54, pag. 199.
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4. În marfă la laşi, adecă cue de şindrilă în mâna 
lui Nicolae Nica, de lei 1.500, socotindu-se 
câte 35, se face ............ .. 825,— 

5. In marfă la Galaţi ce este în mâna lui Iacov, 
de lei 500,35 ............. „905, 

w.w.f.. . .11.119,41 

Aceste martă şi de afară şi de aicia, de suma din 
potrivă, w.w.f. unsprezece mii una sută doisprezece: şi 
patruzeci şi unu creifari se află în bolte, pentru care 
î-mi şi dau eu sama pentru dânşii. 

loan Ghinoiu junior. 
loan Cepescu. 

Gheorghe Nica, martor. 

1 puşcă carabină, prețul w.wf. ..... . 25 
ld-o d-o lungă ........... „30 
ld-o d-o mică ............, 5 
1 sabie cu argint ... ......... „20 
2d-o cu aramă ............. „10 
lpistol cu argint ............ . 10 
2 proaste .......,. 5 

w.wf.. . . 1051) 

Juvaericale în sumă de 653 f.). 

1824, Nov. 24. 

1) Arh. ist. Munic. Braşov, IV. F. N. 54, pag. 204. 

2) Arh. ist. Munie. Braşov,: idem, pag. 203. 

D. Z. Furnică, Doc. comerţ.
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LIX 

1824. 

Soţia răposatului neguţător Ioan Radovici Ghenovici 

dă socoteală de banii ce a cheltuit dela moartea soțului 

său!). 

Insemnare de ce s'au cehltuit de la moartea răposa- 
tului până astăzi. 

  

1 conf dela bolta aovasfră . . . . . . . 526,51 
1 cont dela fraţii Cepescu ........... 211,45 

Cheltueli ce s'au făcut cu piatra de pe mormânt.  250,— 

Ce s'au dat la Trâmbiţaşu pentru quarfir . . . . 117,— 
1 conf de cheltuelile ce s'au făcut la Pesta . . . 108,30 

1 conf dela Maaser . .......... 107,21 

1 d-o dela Clompe ........ A 66,52 
1 d-o dela Gyersyamtiy . . . RR 82,54 
Scăzământul după cursul de astăzi la 2000 de lei. 11,— 

| w.w.f. 157111 
Cheltuiale dela pomana de pă urmă ....... 150,— 

1.721,11 
Aceşti bani suma de sus arăfată, prin 

mine s'au cheltuit. 

Elena Ioan R. Ghenoiu. 

loan Ghenoiu. 

1) Arh. ist. Munic. Braşov, IV. F. 54, pag. 201.
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LX 

Braşov, 1830, lunie 16. 

Socoteala neguţătoriei răposatului neguţător Gheorghe 
Mincu şi a tovarășilor săi'). 

După porunca cinsfitului Divizorat de la 15 luni 
1830, spre a se cerceta lucrurile negsuţătoriei şi socofelie 
răposatului Gheorghe Mincu prin orânduiți nesuţători de 
aici, loan Zippa, Manole Mincu şi Nicolae Ceppescu în : 
fața dumnealui chir loan Creţoiu şi Constantin Mincu, să 
urmează după cum mai jos să arată, 

Brașov 16 lunie 1830. 

Adunându-se în ziua de astăzi mai sus numiții nesu- 
fători şi orânduitele fețe cum şi tovarăşii răposatului, 
anume Constantin Gheorshiu, Trifan Ioan şi Gheorghe Ioan, 
mai înfâi s'au luat înainte inventariul cel prin potunca 
cinstitului Divizorat făcut la Ploeşti, despre aflătoarele 
lucruri acolo, cum urmează: 

  

1] După contractul de tovărăşie dela 17 Febr. 
1826 încheiat, s'au aflat starea nesuţăto- 
riei Ploeştiului în următorul chip. 

Capitalu răposatului Gheorghe Mincu au 

  

fost lei ....... . . . . . . . . „1 60.000l— 
Au mai pus credit la Braşov şi bani străini 

cu dobânda din mijloc . . . . . . . . .| 19497146 
Capitalul lui Consfantin Gheorghie . . . .| 12.061 1812 

- lui Trifu loan ... . . . . .1| 15.102(15%4 
> lui Gheorghe loan ...... 1,500,— 

108.091/10 
Luându-se înainte ce marfă au mai trimis 

răposatul dela Braşov la Ploeşti dela con-l         
1) Arh. ist. Munic. Braşov, dos. IV. F. 73, pag. 752—176V.
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tract în coace şi s'au aflat, că dela 17 
Febr. 1829 până la 22 Apr. 1830, după- 
cum în 45 facturi sub N. 11 şi 12 tel. 
inventarii, după costul mărfii se coprinde 

Lei... 

S'au luat înainte inevntarium Ploeştiului de 
la 22 April 1830 şi s'au săsit bani dela 
Ploeşti şi în marfa frimişi la Braşov după 
cum se arată şi în cafastifu răposatului 
dela 17 Februar 1829, până la 21 April 
1850... lei. 

Se află în marfă la Ploeşti în 4 poziţii 
Se află în datorii la Ploeşti a 
Se află în cheltueli ce au ridicat fieştecare 

ftovarăş asupra sa în 4 poziţii 
Cât s'ar aflat în bani sata PR 

| Lei... 
Se scade suma din urmă dela punctu 1. 

Aceștia se arată spor dela Ploeşti . lei... 

N. B. Se mai află iară şi la Ploeşti o da- 
torie la cumnatu lui Gheorghe Mincu, care 
esfe cam slabă şi pentru aceia rămâne a- 
far, dar la opinie se va arăta lei 2035. 
Luându-se înainte cehltuelile care atât în 

trebuinţa nesuţfătorii s'au făcut, cum şi 
din pricina morţii răposatului, dupăcum 
mai jos să arată, scăzându-se din sporu 
dela Ploeşti, se scade şreşale ce s'au să- 
sit la catastiful răposatului, trecuţi la Plo- 
eşti mai puţin . a ei... 682, 

Cât sau pierdut la schimbu 
monedelor ce s'au  frimes 
dela Ploeşti în Braşov, dela 
17 Febr. 1829 până la 7 
lun. 1830 ...... . , . . .1eî 1137418 

Simbriile slugilor pe 5 luni ce i 
umblă cu căruțele pe la târ- 
suri la Ploeşti .... 

Chiria prăvălii dela Ploeşti pe 
un an şijumăfafe ..... 300,— 

Cât sau plătit sfarostelui de 

1140,-— 

  

  

  

    la Ploeşti ........ 630,—| 

441.016 

91.182 
6.016 

8.598 
36.087 

583.50 
597.014 

55.987 

  

„4 

4 

MU 
18 

29 
21 

7 
34 

13
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şov 

1000   
2 ani 

£. 125   

Osteneala lui 

Osfeneala lui loanţu Naţovici 
Osteneala lui Constantin Pană 

lani Starosfea 
Cheltuela şi osteneala lui Cons- 

tantin Mincu cât au umblat 
la Ploeşti pentru facerea în- 
ventariului 

deto a lui Iani Creţoiu . . 
Provizion lui Nicolae Nichi 
Cheltuiala a 3 tovarăși în Bra- 

Cât s'au plătit lui chir Andrei 
Corbu, dobânda lu w.w.f. 

defa la d-l Plăker la 5000 f.pe 

Chiria la 2 cămări în Braşov, 

Scăzându-se aceasta din suma de mai sus, 

Aceasta este curat câştisu dela Ploeşti 

S'au luat înainte şi socoteala vânzării mărfii 
ce s'au frimis dela Ploeşti şi s'au vân- 
dut la Braşov dupăcum mai jos să arată. 

for 

63,— 
31,20 
10,20 

600,— 
600,.— 
977,25 

200,— 

275,25   141,20 

337,20 
  

7.133 

  

18.853, 

28 

95 

  

Datto oca soiu mărfii 
  

  

  
costu 

! mărfii || vânzarea 

  

99 Aug. 1820 4760   96 Sept. , 

= 
7 

14 » 
18 Dec. 

» » 

» 

» 

2% , 
13 lan. 1830 
10 Febr. » 

5644) 
202) 
131] 
583 

855| 
3470 
9109 
1430 
4195 
3209 
1536     2, » 

15 lun. 1829) 
20 Feb. 1830   1138 

2682) 
4%     

crap sărat 

» » 

somn | 
icre 
piei de vaci 
crap sărat 
său de bou 

„»  » capre 
maţe » 

crap sărat 

  

» 2 

său de capre 
piei de capre 
morun 
icre de ştiucă 

wwE. 

13292 

| 
99) 

42 

13 
55 

9531 

3340 

(6309) d 
649 12 

»apon0 

58| 785|— 
11206248 
50/1731 '33 
55I 

1 

30 

071 

2777 

5327 
1549 

4249 

  

  

  085 
17 
15492   

  

97I45|_19919 

(3252/551368 21] 
2570 210580 30,     

  

20215 53) | 
30.472  
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Se scade costul acestor mărturi . 

Rămâne câştis la acesfe mărturii 

Cât s'au cuprins câştisul ce au eşif 
dela fovărăşia cu Nicolai Vidu 
şi Andrei Lupan dela 14 Aug. 
1829 până la 25 Nov. 1829, w. 
w.î. 400925 pe jumătate 

Cât s'au cuprins câştisu ce au să- 
sit tot dela acești fovarăşi ia 
al doilea transport dela 16 lan. 
1830 până la 17 Mai, lei 5526 
1/10; pe jumătate lei 276312. 

Cât câştis au aruncat postavu ce 
s'au vândut în Braşov lui Vasile 
Petco de w.w.f. 1150, cu pro- 
cente 22:p2%, scăzându-se chel. 
tuiala 71» £., rămâne curat pro- 
cent a 15 per %w. PRR 

Cât câştis au aruncat posfavu 
__ce s'au vândut lui Zaharia Nico- 

lau Capraru, de w.w.f. 1950. 
curat procent a 15 f. per o. 
Urmează ce s'au câşfisat după 
moartea răposatului: 

2771 oca peşte, au ţinut f. 1835,47 
au prins. î. .. Pa 

116 oca miţe au ţinut f. 110,35; au 
prins f. PR 

. 
>|   

£. 194693!   
Se scade costu 

  

    
  

Se scade provizionu lui Carcalechi 
şi Dimitriopul dela Timiş. 

Rămâne curat căştis dela Braşov . 
Care câştig se află în starea aceas- 

ta: în 45 poziţii datorii la Bra- 
Şov, ww.f. 

Au _ intrat bani sata în cassa lui 
Gheorshe Mincu, numai 

  

  

w. w. f,   

2621555 
3.956 40 

2.094 4911 

1.093 90 

180 — 

292 30 

1.034149 

15618 
2.091.137, 
1.9469 145 15_ 

7.60297!1 

18) 5 

7.444 991 

6.885143 

558159'/4 

7444991)    
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14 
9418 
183 
16 

—
 

=
 

D
O
R
 

4 
1400 

13 
72 
50 

2000 
1000 
272 
72 

17500 

134 
70 

360 
168 
pă! 
199 
17 
10 
10 

Tila 
13 
m   155 
14 

3000 
1000 

      

S'au tăcut prescrierea mărfii ce 
este în cămară aici la Braşov 
cum şi datoriile dupăcum mai 
jos să arata. 

paporniţe  ........... 
coţi pânză sroasă ....... 
cofi zeche albe ......... 
cămăşi şi noo ......... 
deto moroineşfi ........ 
duzină perii de cal ...... 
pereche balamale ....... 
duzină perii de vacs ...... 
broaşte de uşi ......... 
cofi pânză de bumbac ..... 
ştreansuri şi cherestre % 
arcane ..... cc... 
frângii de lesat ........ 
perechi patcoave de cizme 
ploşti de 1 cofă , 
cofi săetan săsesc, mia 
coţi săetan săsesc 
oca beche 
oca droburi 
cue de laţ ..... 
34 oca piroane 
34 oca cue de şindile , 
butoae de cue ......... 
pălării cu barson 
pălării cu pantlice late 
pălării cu stori . 
pălării măcelăreşti 
pălării copilăreşti 
perechi sfeşnice de bleh 
perechi sfeşnice de bleh 
cai lăzi N.2 ..... 
tocuri lăzi 
perechi pantofi 
bidinele de spat i 
cheresfre de curea ....... 
lăzi lungi ...... , 
coţi gsăitan săsesc 
cofi săitan prost 
duzini perii de cai . 
boiuri ferecafe ... . . 
Piei de oae 1497 stuc. şi 130 oca 

lână .......- Aa   

O1/al 
94 
15 
19 

18 
15 
45 
36 
12 
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>35|29 
7312 
95| 
30/48 

3|— 

11|30 
1215 

199130 
li— 
2136 

28/20 
32|— 
99 

30| — 

- 

130| —     11864—
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289 

26 
20 

5) 

  
    

piei de bou ...... E 
pature de postauvri ce sau adus 

dela Pesta .......... 
fol de Dărşte .......... 
rifi postav N. 75% ....... 
risuri fliesspapier ....... 
măji smalţ ..........., 

Urmează datoriile ce sânt de pe 
marfă pe la unii şi alţii în Braşov, 
anume: 
La Linca lcrului £. ....... 
La Dumitru Persnac ...... 
Neasoe Lesătoriu ....... 
nevasfa lui Lache ........ 
Sia Panfoaia .......... 
Trică şinerile lui Balan ţisanu 
Lache Ţiricoiu ......... 
Necula Işu ........... 
Tudor Omonea ţisanu ..... 
lohan Sasu ........... 
lanos Gyergianty ........ | 
Petru Chirlisiu ţisanu ..... 
Nicolae Lupan ......... 
Vasile Petcov, cu zapis , 
Marina lui Dole ........ 
Anton Posta, dela Ibasfalău 
Samuil Curelaru ........ 

Urmează datoriile ce s'au făcut 
în Braşov dela moartea răposatu- 
lui în coace prin Nicolai Nechifor: 
La lohanes schusteru 
d-o la alt schuster ce-l chiamă 

Schneider ......._ 
lohan Stener ......._. 
Cleiman pălătieru ....__ 
Stefan Pauli ...... 
la chir Nicolai Lupan ..... 
la nevasta lui Persnac .. 
la Nicola al Muţului ..... 
la Niţă Perznac .......: 

L
I
I
]
 

LI
] 

9
 

LO
 

09
 
E
 

IN
D 

>
 

1565) 

8784 

199|— 
08 — 

64 — 

  

  

  
  

110, — 
494104 
109 — 
44'30 
75;—   la Niţă Circiu ..,....   298 54 

14292] 46 
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la loan Peneş ......... 
la Ghiţă Măsăraş ........ 
la Sandu Stupariu ....... 
la Dumitru Bratu ........ 
la Voicu Thodor ........ 
la Mariuţa Benşioae ...... 
la Wasi al Anchi ........ 
la Catrina lui Fifrichu ..... 
la Linca lui Mihail ....... 
la Vasi Munteanu. ....... 
la d-o d-o băftrânu ....... 
la Maria lui Gheorincă . .... 
la Dumitru Persnac . ...... 
la Niţă Theodor ........ 
la Ioniţă Papasoslu ....... 
la Nicolai Nechifor . . ...... 
la chir Dincă Mincu ...... 

Urmează credetu şi banii cu do- 
bândă ce şi i-au petrecut răposatu 
la încheierea fovărăşiei de 17 Febr. 
1829 în loc de capital, peste drept 
capitalul său de lei 60.000, însă 
cu acel credit au fost dator răpo- 
satul în Braşov şi cu venirea fo- 
varăşilor dela Ploeşti la Braşov, 
lam răsplătit pe răposatul de banii 
Sata ce au auvt cu dânşii aduși 
dela Ploeşti, după cum se arafă 
mai jos. 

Se scade resturile ce sânt să 
se răspundă pe la meşteri pentr 
marfa aceasfa, adecă: 
la Andrei pălărieru: w.w.f. 
la Andrei Şchuster pălărieru 
la Carl Schuster pălărieru. , 
la lohan Schuster maisfer, pentru 

pantofi .... 
la Petrus Servatius pălărieru 

Are să plătească la Mih. Got la 
„ Wagner cu chifanța N. 1 . . 

d-o la Geors Bratz, d-o N. 2. . 
d-o la Thomas Lanser d-o N. 35. 
d-o la Martin Servatiul d-o N. 4.   

89— 
1954 
3430 
8345 

110142 
6140 

440| 4 
02/36 
1454 
35|— 
494 

d 

308121 
21|— 
67/18 
81|40 

254140 

- 
Î 

832 
  

133112 
395|24 
496— 

14j — 
1171|— 
      

6885 

1739 

557 

47 

36 

43   1381 
1415   154 54



122 

  

              

d-o la Gheorghe Nicolau d-o N. 5 
d-o la loan şi Const. Cepescu, N.6 
d-o la loan şi Gheorghe lusa N.7 
d-o la Andrei Corbu cu chitanţa 
Ne. 

d-o la D. Plăker d-o N.9 .... 
d-o la Zaharia R. loanovici N. 10 
d-o la loan Popp N.1U1 ..... 
d-o la Carcalechi şi N. Demetrio- 

pol N. 2 .......... 
d-o la Gheorshe Orshidan N. 1 
d-o la lanos Antal N. 4 .... 
d-o la Fischer ...... AR 
d-o la loan Crefoiu ...... . 
d-o la Nicolai Nichifor N. 17 . . 
d-o la Constantin Mincu N. 18. 

ww. f. 

„Cât s'au păsubit la schimbul mo- 
 nedelor, la banii ce s'au adus 

dela Ploeşti ........._ 
Cât s'au plătit lui starostea dela 

Ploeşti pentrucă au stat la iîn- 
venfarium ....... 

Lui chir Ivanciu Naciovici d-o 
Lui Constantin Pană şi lani sta- 

rostei ..,. | 
Cheltuiala a 3 tovarăşi în Braşov 
Chiria cămării în Braşov 

W. W. £. 

S'au luat înainte desfacerea fo- 
varăşilor dela Ploeşti, dupăcum 
mai jos să arată: 
Capitalul lui Constantin Gheor- 

Shiuau fost lei ...... 
deto Trifon Ioan defo . .. . . 
d-o Gheorghe loan d-o . 

Cât li să face să ia câștisu pe jumătate dela prăvălia din Plo- eşti, dupăcum la tol. 3 din 4885555 

  

  

      
  

187 58 
98 19 

944143 

100| 
59493 

1499] — 
60|— 

03 — 
491 51 
203, — 

29944 
262 — 
22244 

10432! 20 

333| 7 

233 20 
23 20 

15 36 
7410 
65 —_|_77433_ 

11176) 53 

z0eul 18'/ 
15102 151/4 
1500! — ['28663 34               p4426 301/,
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Cât li să face să ia parte pe jumă- 
fate din câştisu dela Braşov din 
£. 7444291, dupăcum se arată la 
fol. N. 4, care se cuprinde în 
lei 20099,32 pe jumătate. 

Se scade ce au luat Const, Gheor- 
Shiu asupră-şi a 

d-o d-o Trifon loan d- o . 
d-o d-o Gheorghe loan d-o 

Cât au să mai răspundă răposatu 
Gheorghe Mincu lui Constantin 
Gheorshiu banii zestrii ce i-au 
primit în neființa lui Constantin 
Gheorghie la Braşov dela cum- 
nafu-său Oprea Stetea 

Aceşti bani are să le răspundă 
numifilor fovarăşi, cassa răposa- 

| tului. 

  

  

        

10049 36 
63140 32"/ 

1838| 6 
1632 8 
ARAD 3904 34 

59235! 281/, 

2500'— 

51735! 28!/2  
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LAI 

1832. 

Socoteala de veniturile şi cheltuelile casei răposatului 
neguţător loan I.luga:), (decedat la 3 Mai 1832) pe anii 
1825—1831:). 

Să dea. 1825. w.f. w.f. 

  

  

  

  

Pentru câţi bani s'au aflat la in- 
venfarium şi infră în socoteala 
NOUĂ . 394|— 

Pentru 2 cai şi hamurile . . . . 600/— Dec. [24] Dela Ioan Pop din Sebeş s'au scos 
din datorie. ........._ 90|— 

do Dela Ioniţă Stoicovici dela Sibiu, | 
SCOS n n 4949 d-o [28| Pentru 218 funţi tort s'au vândut 
af. 152-151 maja ... ... 332)97 d-o Pentru 2 foluri de fort a f. 2,15. 4130 d-o Pentru 1 caleaşcă ce s'au vândut | 320|— d-o [30| Pentru 85 vedre pelin a f. 2,24. | 204|— Pentru cât s'au primit dela chir | Gheorghie LI. lusa în bani sata . [1000|—[1993/39 1826 [29| Pentru cât s'au primit dela chir Ian. Petrus Artzt din socoteala vinului 435|— 

        Din vânzarea mărfurilor 
Febr.| 3] Pentru 1 sac bumbac 197:                   25 

102 funţi 
a î.1llmaaf. ..... a] 144H18 Pentru 54 funţi tort de mijloc 

„9% 152,30 82|21 

  

1) Fiul lui loan luga noguţător din Braşov, decedat în 1804 ră- mânând pe urma lui trei copiii: Nicolae de 18 ani, Flore de 16 ani şi loan de 2 ani. 
2) Arhiva ist. Munie. Braşov, Dos. IV. F. 73, pag. 533—541.



125 

  

Febr. 

Mart 

deto 

deto 

deto 
Apr. 

Apr. 

lulie 

Iulie 

lulie 
lulie 

3 

DR
 

16 

18 

    
    HO     

Pentru 39 funţi tort de mijloc 
fo 15930 cc... 

Pentru 4 foluri de lână curată 
Pentru 196 cofi pânză sroasă . . 
Pentru 16 arare de bumbac . . . 
Pentru 15 măturifi .......- 
Pentru 7 putinele soale . . . ... 

Pentru ce s'au scos din datorii. 

Dela Ioan Gheorghe dela Apold . 
Dela Bucur Vlad -- dela Râşnov - 
Dela chir Dragomir Grădinaru 
Dela chir Vasile Moldovan . . . 

Dela chir Nicoliţă Cafană . ..... 
Dela Constandin Gamulea f. 
Dela Petru Simişiu ....... 
Dela Gustfoaia Ploscăroaia . . . 

Dela Gheorghe Gusti ...... 
Dela Petru Artzt, restul socofeli 

vechi .. cc... 
Dela D. Colman pe: 
385 tunți pobac: a 10 fî ... 

290 funţi salitzea DP ..... 

100 funţi smalţ roş ......- 
354 funți piatră acră roşie 30 
250 funţi fier a 25 A 

dela Toma Ilie, datorie î. . ... - 

dela Geors. Gufs, datorie . . . 

dela d. lohan Peres ...... 

dela chiar Dragomir Grădinar, da- 
torie . . . cc... 

dela Gheorghe LI. lusa ..... 

pentru 11 acoave vin dela Martin 

Bon din Cârsfian a î. 16... 

penfru 1005 funţi muntmel a 11. 

pentru 3734 acove vin Ardeal, f. 10 

pentru Simisiu din datorie . . 

Tomas lie ...........- 
Guţoaia Ploscăreasa ..... . 

Costandin Gămulea . ...... 

Mihai Brădeanu dela Orăştia . 

Nicolae Filip dela Sebeş. 
dela chir Vasile Moldovan 
dela Maria Chiroiu ....... 
Pentru 10 buţi soale vândute a 10 

59129 

19|39, 
19/12 
—|45 
320| 308 
  

25 
39 
25 
40 
18 
15 
50 
15 

| S
i
l
]
 

    
500 

19850 
63 48 
32/12 

106 30 
62 30| 903 = 

1130 
20 —| 43 

|     
5] 4300] [1305 

170) 
11033 
277130) 564 
3018 
16|— 
20/— 
15I— 
5|— 

6254 
35|— 
74[57 

100-—I]       

08 

30 

03  
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=
 Nov. Pentru câţi bani am primit dela 

d-l secretar Mish. care s'au 
prins pe sculele ce sau vândut 
sub sfat licifando £. . . . . . 11049134 

Dec. | 4| Pentru câţi bani am primit dela 
chir Gheorghe Ioan lusa dela 
Timişoara ...... „aa a [1500954984 

Dec. [11| Pentru câţi am primit dela chir 
Gheors Schwarz pânzariu din 
datorie  ....... a 1 918196 

Dec. [12| Pentru 78:/4 acove vin vechi a 16 |1260|— 
Pentru 82 sticle ausbruch a 1,12 | 9812441874150 

  

  

1827 [29| Pentru oţetu care s'au vândut . . | 219| 
lan. dela Dumitru Jepa datorie. . . 10J35| 

dela d. Toma Wollinser deto . | 198|—Î 33013 
  

Apr. [95] Pentru câţi bani am primit dela 
chir Gheorghe loan lusa dela       , Timișoara. —|—19337|47 Mai [90| Pentru câţi am primit dela Toma 
Fait din Codlea din datorie . . —|—] 40| deto 120| Pentru câţi bani am primit dela d. 
Ventzel pentru socoteala Radu- 
lui Dumitru croitoru, căruia 
i-am vândut casa dela Săcele 
pentru datorie, care era dator 
cu un zapis de î. 400 şi pe 

        care sau prins £. .... . . | 396— 
Scăzându-se cheltuelile . . . . - 14130| 381|30 
Rămâne ........ . 

lunie | 7, Pentru câţi bani am primit dela 
chir Dumitru Panait pe casa     , din Prund. ...... a 113000)— lunie | 7] Dela Ion Gheorghe, dela Apold, 
datorie  ......._ PD 98|04 Dela chir Nicolae Zaharia . . . . 3146 Nov. 29| Dela Matei dela Orăştie . . | . 50/40, Dec. 115| Dela Andrei Ponts Curelaru. 35|— | 

Dec. [15| Dela chir Zaharia Radu loanovici | 
pentru 24:» acov. vin .. .. 329)—- 

                  dela deto, restu ...._. | 14—|| 488]20 
| 1828 | 8] Pentru câți bani am primit dela Febr.|: mifropolitul Necfarie după ho-|. fărârea d-lui Junotsu . . .._. 5D0|-
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Febr. = 

Mart 20 

Oct. 27| 

1829 | 
Mai 

Mai |3 

1820 195 
Nov. 

1831 | 8 
Aug. 

Dec. [314 

    

      

>
 

pentru câţi am primit dela masa 
răposatului Zaharia Murcuş, a- 
conto datoriei de f. 520,22. 
conto datoriei de £. 520,92. 

Pentru cât s'au primit chirie pen- 
tru cârciuma din Prund pe 
34 an PR 

Pentru 10i acove. vin dela G. 
Anț., ........ 

Pentru 58/; vedre deto 

Pentru 1 masă rotundă 
pentru 1 luster , 
un inel cu smarasd ....... 
dela Iohan Pop dela Sebeş datorie 

Pentru cât sau prins pe un car 
vechiu a 

pentru unu deto stricat . 

Pentru cât sau primit dela Cu- 
foaia Ploscăreasa. . A 

Pentru un forte pian 
Pentru 1 kosfen ..... 
Pentru 1 candelă de argint 

Pentru 1] înel de aur 
Pentru | wissir . . . 
Pentru 1 kaput Rok 
Pentru 1 ciubuc 
Pentru 1 vestă 

Pentru câţi bani am primit pentru 
un zălos ce au fost la sfânta 
biserică: £. .......... 

Pentru câți bani am primit dela 
masa răposatului Zaharia Mur- 
cus spre soldul datoriei de f. 

520,22. E RR 

w. W. £. 

Pentru câţi bani au rămas spre 

solda socofelii vechi şi întră la 
socoteala nouă f. 

  

  

  

  

  

15 

Lb
 

        

300 

130—]| 930 

147 
69|—| 246 
40 
30 
60 
50) =] 480 

45 
20|—] 65 

20 
300 
25 
30|—]| 355 
30 

3 
50 
91 

6|—| 46 

—|—] 106 

—|—]_ 220 
—|—20452) 

— 18 

= 
|
 

19    
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Să primească. 1825. w.f, w.f. 

Nov.| 8| Pentru cât s'au dat lui doftor 
Richter prin domn. Prunsch w.f. 1145|— 

d-o Pentru un cont sau plătit la d. 
Mager. ....... e 199150 

1826 [16| Pentru chiria camerei s'au plătit 
Ian. la d. lohan Mish. pe lan . . | 300/— 

s'au plăfit datoria la d. Sfephan | 
Hermann Pânzaru „a 100,— 

s'au plătit la jupâneasa Nesnevoae 82 — 
Ian. [18| s'au plătit la Susana cămeşărița __1615| 498145 
Ian. [19| s'au plătit la H. Rebeca din da- | 

forie .. .. .. .... i. 130 — 

s'au plăfit lui Carl Stener . . . . | 18640 
s'au plătit lui Gheorghe Rain da- 

forie .. ......_.._ AR 4) - 
lan. |20| s'au plătit lui Lorentz Schmidt da- 

torie.  .. Pa 66 — 
20| s'au plătit lui lohan Fait datorie . 279|—1 69740 

lan. [20| s'au plătit lui Christ. Mish,. datorie | 2502 
lan. [20| s'au plătit lui Mart. Sazer datorie 175,— 
lan. [20| s'au plătit lui Iohan Mish. datorie | 195) — 
lan. 21| s'au plătit lui lohan Haupt datorie | 42— 
lan. |93| s'au plătit lui Zaharia Wolinser 221—]| 614/— 

23] s'au plătit lui Andr. Zaisert căru- | 
faş O... n... i 90I— 

s'au plătit lui Mart. Stener 91|— 
Febr.| 1| s'au plătit lui Ioh. Stener 150/— 
Febr.! 3| s'au plătit lui d. Trausch 61|— 
Febr.| 6| s'au plătit lui Dincă Petrache 40)— 

s'au plătit la speţerie lui D. Bosner | 150|—! 512— 
Apr.| 3] Pentru cât s'au plătit la doctorul | 

Heinrich ....... NR 90— 
Apr.| 5| Deto lui Dincă Petrovici 100|— 
Mai 20| Căţi iar lui Dincă Petrovici 30 —! 150/— 
lun. |30| Pentru căți s'au plătit cocoanei 

Zincăi Teişana, pentru 1 zapis 
de î. ......... „a + 1[10001—I] 800|— lulie | 5|| Pentru căţi s'au plătit lui Martin ” Bon din datorie E 106|— 

7 Pentru căţi s'au plătit lui chir 
Teodor Mincu pentru socoteala 
dumnealui Hasi Petru Stoiano- 

i Vici DI 
800|— 
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Iulie 16) 

  

Sept. [li 

Nov, | 6     
Nov. [11 

Nov. |19 

    

1827 | 2 
Mart|__ 
Apr. 25 

Apr. |25; 

      

30 

|   

Pentru căt s'au plătiț lui Chiriac 
Hagi Anshel dela Viena, prin 
fratele dumisale chir Gheorghie 
Hagi Anghel de aici, după în- 
voiala care sau făcut, pentru 
wi MID cc... 

3! Pentru ce-au plătit lui Ştefan 
Herman, restu ........ 

Penfru cât sau plăfit lui chir 
Manole Mincu, restul datoriei 
pentru care am avut noi poliţe 
dafe ........... RR 

Pentru cât am dat lui Dincă Pe- 
trovici spre soldo simbriei 

Penfru câţi s'au plătit lui lohan 
Mish  ............. 

Pentru câți s'au plătit lui Christ. 
Mish . cc... 

Pentru câți s'au plăfit lui Job. 
Fait .......... i 

Pentru câţi s'au plătit lui M. Sa- 
ZEer cc. 

Pentru câţi s'au plătit la doamna 
losefina Fronius pentru 1 po- 
liță a răposatului ...... 

Pentru câţi bani s'au dat în mai 
multe rânduri la familia răpo- 
satului, de cheltuială în anul 
acesta în sume ........ 

Pentru câţi s'au plătit lui Franfz . 
Bist din datorie ...... f. 

Pentru cât am plătit lui loan Col- 

Mish datoria ......... 
Pentru cât am plătit lui Dumitru 

Dima datorie ....:.... 

Pentru cât am plăfif lui Geors 
Simon pufinar, pentru 1 cont. . 

Pentru cât am plătit la cinstita 
privilegiată companie grecească, 
dobânda la capitalul de wf. 
1500 pe 2 ani, adecă dela 1824 
Dec 30: până la Dec. 30, 1826, 
a f.6 ...... cc... 

D. Z. Furnică, Doc, comerț, 

96 

  

  

          180 

3000|— 

    
  

65|—|| 895 

130 

260 

279 

176|—, 8% 

1000 

388 

15|. 

450 

9290 

200|—|2955|— 

30 

910|—
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Sept. 

Oct. 

Oct, 

Dec. 

1828 
Mart 

Mai 

Dec. 

1830 
Nov. 

-I
 

      

Pentru cât am plătit la cocoana 
Lincuţa Dimoaia, datorie 

Pentru cât am dat lui chir Gheor- 
shie Antoniu .........- 

Pentru cât am plătit lui chir Hasi 
Jordan Hagi Ghenovici, datorie 

Pentru un cont am plătit lui 
Clomp ........ Ra 

Pentru cât am plătit la chir Za- 
haria Radu loanovici .. . . . 

Pentru cât am plăfit lui chir 
Gheorshe Anfoniu i 

Pentru cât am plăfit lui Mihai 
Veber ........ RR 

Deto la Margshit fănăreas 

Pentru câţi bani sau dat în mai - 
multe rânduri la familia răpo- . 
safului de cheltuială în anul - 
acesfa ........ 

Pentru cât am plătit la biserica: 
Srecească în cefate pentru una : 
datorie a răposatului de sal: - 
beni 7] lei6 .... 

Pentru câţi bani s'au daf în mai. 
multe rânduri la familia răpo- 
satului de cheltuială în anul a- 
cesta PN II 

Pentru cât am plătit la cinstita 
privilegiată companie grecească, 
dobânda la capitalul de wf. 
1500, pe 2 ani, adecă dela 1826 
Dec. 30 până la 1828 Dec. 30 
a 6% Pa a 

Pentru cât am plătit lui Colman 
din datorie PR 

Pentru câţi bani s'au dat în mai 
multe rânduri la familia răpo- 
satului de cheltuială în anul a- 
cesfa PRR PR 

Pentru câţi bani am dat la epi- 
fropii bisericii din Bolsorses, 
pentru una datorie a răposatu- 
lui, după hotărârea cinstitei 
judecăţi A 

  

      

899 

230 

180 

403 

185 

400  
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1831 [31| Pentru câţi bani rămâne spre 

  

Dec. saldo sumei dinpofrivă şi să 
frec la socoteala noo ..... 418152 

Suma. .. 20452] 12 

Pentru Lohan I. Christo 

Diamandi G. Arseniu 

Iohan G. Iuga. 

LXII 

1845. 

Mariă de Braşov primită de fraţii Frigator:) la bolta 
din Galaţi?). 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, începutul jurnalului şi 
maestrului de tovărăşie a dumnealor frați Hagi Frigători; 
al ptăvălie, Gălaţului. , 

Gălaţi în l-iu August 1845. 

  fiorini fiorini suma 
    

  

Dumnealor fraţi Hagi Frisători la 
Braşov să primească pentru o fa- 
tură de marfă de Braşov în 65 
colete date în 54 povări supt mar- 
ca din sus arătată: F.H.E. 
18buc. cai lăzi Nr.2 ......- 
2 buc. deffo defto Nr. 3... . | 18|— 

      13133] 248154 

36|—] |       
1) Fii ai neguţătorului braşovean Ioan Frigator, mort la Braşov 

în 1824, rămânând de pe urma lui opt copii şi anume: Gheorghe de 27 

de ani, Petre de 6 ani, Vasile de 10, Dumitru de 12, Nicolau de 15, 

Maria de 4, loan de 4 şi Paraschiv de 2 ani. Avea casă în Braşov 

pe Tocile la Nr. 654 şi mai multe grădini. 

2) Bibl. Astra-Braşov ms. vol. Nr. 24 î. 1—".
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5 buc. detto ferecătură Nr. 2. 

4 buc. deffo boiuri ferec. Nr. 2 . 

10 buc.ploşfi cu șurupă albe Nr. 4 

15 defto detto defto Nr. . 
14 detto deffo detto Nr. 2 
36 defto detto deffo Nr. 2 
20 detfto detto deffo Nr. lie 
15 detto defto detto Nr. 1 

5 detfo nelesate detto Nr. TA 
10 defto cu ciară roşie cu capac Nr.2 
10 detto cu ciară roşie cu capacN.1!/P 
10 detto cu ciară roşie cu capac Nr. 

5 detto cu ciară roşie cu capac N.!+ 
5 detto nelegate cu capac Nr. !k+ 

3500 sfoară Sibiu mare %/m. - , 
100 o troinicilă supţire % . 

1000 y defto sroasă . ..... .. 
200 p. morănă: % 
100 p.rădari: » ........ 

1950 p. Medieaşi y ....... 
1000 p. lunsuliţă * ....... 

52 oca carmaciu: oca ..... 
100 suri de ham: % ...... 

5 roafe chinsă .. 
30 pachete aţă albă: pach. 

200 bucăţi şfreanguri % A 
50 bucăţi opritori: % ....... 

100 bucăţi căpestre: % ...... 
90 bucăţi chingi lesate: % 

100 bucăţi pripoane: % , 
164 coţi postav 2 peceţi cevetă: oi 
7514 sură: % Pa 
561, albastră lată: Po. 
4l detto însustă: w ...... 
4 defto deffo e ....... . 
58 deffo detto lată: % ....... 

186 coţi flanelă roşe: % 
5 detfo detto albastru detto 

Suma . . 

5l cofi flanelă albă ...... 
49 defto detto. albastru detto 
55 defto detto verde detto 
51 defto sur albastru defto .. 

652 detto zeiche albă defto . . . 

fiorini fiorini suma 
  

N
 

02
 

a2
| 

| 
|
|
 
l
a
n
a
 

a
 

90
 

  
=
=
 

o
o
 

ow
5l

 
||
 
S
o
n
u
w
l
=
w
o
l
3
 

  

  

595 

382 

210 

1196 

51 

45 

15 

19 
    LL

Ig
I       39 

29 
21     2445 10  
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64] detto sură detto ... .... 
134 detto cernită detto ...... 

4 bucăți strae sure 1 faţă ... 
2 bucăţi visuri slusi ...... 

20 bucăți zeichi cusute a .. 

4 tistele ciorapi . 
16 bucăţi strae albe 1 faţă bucata 
32 bucăţi detto vopsite 

5 bucăţi detto 2 feţe 
9 bucăţi detto detto 
7 bucăţi detto cusufi 
2 bucăţi detto veichi 

25 bucăţi foluri de lână curată 
28 bucăţi de capră . 
27 bucăţi detto dărstă 

1 săleafă arpăcaşi , 
5 bucăţi cămăși de bumbacă 

51 bucăţi motăeneşti RR 
52 bucăţi „spălate RR AR 

418 cofi pânză înălbită fe 1, 9297 
606 coţi defto salbănă '%/.0, 115/,5, 

50/__ 250 
19% ao 

972 coţi detto sarshie 594.5, 305/,1/7, 265/5 
37 perechi cisme de vacăsă 

23/9. -303 12f9. -15 

34 perechi de iuftă 24/s..5, 10/s-30 
10 perechi defto 1 talpă lungi mari 

10 perechi detto talpa defto 
24 bucăţi detto noevodăreci defto 

1 bucăţi detto 2 tălpi cu potcoavă 
30 bucăţi defto 2 detto scurte 
87 bucăţi defto 1 detto falpă. 

106 bucăţi detto 1 defto ani 25 
15 bucăți defto defto ani 20 
10 bucăţi defto defto ani 15 
31 bucăţi detto defto ani 12 
41 bucăţi detto defto ani 10 

Suma . 

30 bucăţi cămăşi săcueşti 
10 păreichi ismene . 
21 păreichi cisme copii ani 8... 
37 păreichi detto detfto detto 6, 4 
10 păreichi detto oae deffo 10, 8. 

fiorini fiorini || suma 
  

22 
24 
30 

30 

240 
53 
38 
70 
70 

22 
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163 
315 
50   
74 
64 
12 
87 
55 
51 

12 
13 
35 
42 
59 

41 
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6 

80 
25 
84 

112 
90 

348 
283 
85 

27 
45 
30 
59 

24 

30 
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36 
25 
26| 
30 
58 

45 
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fiorini|___ |fiorini | suma 

30 păreichi defto detto detto 6, 4 1| 6| 33 
100 păreichi ciobofele cu. flanel 4|—|| 300|— 
30 păreichi defto deffo cu pele. 3|—| 90|— 
50 păreichi deffo pantofi de iuftă 1|21|| _67|30, 
50 păreichi detto brunelă . . . . 2|_6|_105|—| 747134 
50 păreichi boţii cu călcâi iuft . . ||  1|—| 50|— 
50 păreichi defto pantofi cordele 1| 6| 55— 
50 păreichi detto fără cordele . . 1|—| 50/— 
50 păreichi defto de feletină . 1|—| 50|— 
81 perechi deffto de copile Nr. 17 . —|48| 64 48, 
75 perechi cipici de copii , — 42| 52130 

5 bucăţi chimire roşii Nr. 6, 4 cu 
ŞUrupă cc... 4|—| 20|— 

5 bucăți detto fără şurupă Nr. 5,4 2|55| 14135 
5 bucăţi defto detto Nr. 4, 3 , 2/20]  11]40 
5 bucăţi defto detfto Nr. 3, 2 1)40)___8120| 376|53 

10 bucăţi detfo albe Nr. 2 —142| _7— 
50 bucăţi defto detto Nr. 1 —|36| 30|— 

2 bucăţi lesături covraci A 6)—| 12|- 
2 lesături bici Nr. 8 ..... 5|—[ 10—[* 
2 defto defto Nr. 4 ..... , 4—|  8— 
2 defto sucite Nr. 3..... . 2|45, 13/45 

10 bucăţi frână urdenari în păcură 1)40| 16/40 
5bucăți căpestre ...... , 1|12)  6|— 

10 bucăți chinşi ....... 1|40| 16/40 
10 bucăţi pofii ........ 1[12) 121—| 132]5 
10 părechi curele de scări 1|12| 12|— 
10 părechi dărlogi ...... —|!50| 8120, 

5 bucăţi căpestre cu postav 1|36|  8— 
5 bucăţi detto cu tiriplic 1118] 6/30) 

15 bucăţi tuține buline 3/5 5/1 ——|13|54 
2 bucăţi cufii plaivase ..... 1130]  3|— 
1 pană plaivase în lemn . . —|—] 3|— 
1 detto defto detfo Nr. 2 —l=| 3 
6 tuţine detfo detto ..... . — 48) 4148 

4 tuţine detto detto măsari . —|24|___1136| 63 8 
suma . . 8769]47 

1 cutie ciară roşie Nr. 80 —|—| 3 
1 cutie ciară roşie Nr. 60 —|—|| 2124 
1 cutie ciară roşie Nr. 30 —-—] 1148 
1 cutie ciară rosie Nr.290 .. —l—_I 1130 
2 tufine oglinzi mici Ne, 1... 1] 1 2|94| 2defto detto ......... 1 1] 2l36
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20 topuri hârtie de Urlată Nr. 1. 
10 detto detto ausuşi cu” pajeră 1 
5 detto detto detto , 

20 defto defto flispapieră 

8 conturi hârtie de poştă . 
10 deffo detto detto cu flori 
10 ciasloave detto . 
5bocoavne ..... 

10 rugăciuni .. 
4 bucăţi catastive Nr. 4... 
1 bucăţi detto lesată în pânză . 
4 bucăţi defto sadea . . 
1 bucăţi detto legat în pânză Nr. 5 
5 bucăţi detto sadea Nr. 2 ... 

5 bucăţi detto lungi Nr. 1 
5 bucăţi detto late Nr. 1 . , 

30 bucăţi canele de Vieana o cutie 
175 bucăţi detto % de sufă 

1 tuțin ciubuce , 
4 defto urdinare 
5 detto mai bune . . 
1 detto, defto, detto 

10 defto de sută 
10 perechi călimară de copii 

15 detto detto cu şurupă 
1 defto detto defto 
1 fuţin pipe de lemn 
1 defto deffo deffo . .. . 
2 detto de luf mari detto 
7 deftto defto detto 
6 detto detfto detto 

35 defto mici defto 
50 cutii clei majis detto 

100 cutii vacăsă defto detto 

10 pachete chibrituri . 
20 bucăţi detto la cutia 

1 tufine cheptine lungi roşe 
1 detto detto detto 
2 detto defto detto 
1 detto deffo detto 
1 deffo detto defto 

200 bucăţi chepfine albe mari 

    

  

    

  

  

    

forini]___| fiorini|___|| suma 

4140] 93|20 
4l—| 40— 
3130] 17130 
3l4/4]__6OIL1]| 224[43 
1| 3] 824| 

—!—| 6u5 
2|—| 20] - 

—33] 245 
—|10| 1140 
2136] 1024] . 

—l-—| 316 
2|12] 848 

—1—| 242 
144| 840| 72144 

—|50| 4110 
—!50| 4110 
—|—] 412 
13| 9 23| 1 
—l=| 3130 
—|50!  3|20 

1|24)  4h2 
— 1 — ] — 

—|54 _9|— 
12|—|  2|—] 59135 

12|—|  3— 
—|—] —|30 
——] —]3 
—|—| 2140 
1|—|  2|— 

—'42] 4154 
—127] 212 
—|22| 12150 
54|—] 27 
—|—] 36130] 95146 

9222|35 

1|=| 10|— 
1|—| 20|— 

—l—| 448 
—]— 3|— 

2—| 4|- 
—|—] 2130 
—|—| 2130 
13130] 27|—          
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fiorini fiorini suma 

195 bucăţi mici ....... , 4|—] 7140 
6 bucăţi perii de cai Nr. 80 —J40|_ 41—| 85hg 

12 bucăţi dette detto Nr. 60 26| 512 
le tuţini de lustru ..... 5|—] 2130 

1 detto detto ăetto ...... —|—! 212] 
ldefto deffo ........ — || 148 4 bucăţi perii mari de lustru . —|25 140 
8tuţine detfo ...... . 112| 9136 5 defto detto albe ..... —|33] 1139 2 tufine bricege de corn 5|—| 10|— ” Spacuri drtâmbe ....... 1| 6) 318 ldetto detfo ........ —l—| 112) 39] 7 

10 bucăţi broaşte infundate 4l—| 40|— 10 bucăți desfundate .... 2|30| 25|— 5 tuţine broaşte de cicămisea 5|50] 17 30) 2 tufine detto detto mari 6!30) 13— O oca piroane mari .... —]46! 61126 5 bucăţi sfoară de cai .. . - 115) 6|15 2551: oca cue Nr. 7, 6,5, 4,3. 11:74] 246152 54 undrele mari .... —|—] 1m 100 bucăţi amnară y .. 10|— 50 perechi foarfeci .... 10|—! 441|44 
47 oca balamale ....... 47]47 106 perechi balamale oblon 14| 8 25 defto pentru lăzi ... 4110) 10 detto lungi .... 3— SI bucăţi sape ......_ 43|12) Sp. nasturi Nr, 4... 8/30, 5 detto detto Nr. 5... 6/30 lpacă aţă proastă .... 2148 l detfo detto detto .... 2|24 l detto detto detto ...... 112] 133]53 350 bucăţi ace cojocăreşti |. 3]57 2000 o/m ţinte de şatră |... ! ! 15|— 5000 o/m detto de toană ..... 12/30, 2000 defto terestre .. 1: 7|30 3000 detto de lăzi ... 6|— 5000 detto pureci ......: 5|— 4000 ținte salbăne ....:1 1: 8— 4000 detto albe .. .....::: 11[12 5 pacuri cu şurupă ......_ 3|— 10 pacuri şfefle de maşină 10|—| 8219    
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fiorini fiorini suma 

5 detfo de sârmă salbănă “fa 42 6 
3 defto detto 3/4 . 15 45 
2 defto de fară */, 30 —] 
2 detto detfo î/, .... 
4 detto detfo */ 
3 defto detto 3/ 
5 detto detto 1, 

e
 

IN
 

N 
> 

9 
O 

MO
 
O
 

N
 

Pa
 

  

15 detto de cismă Nr. >. 50| 2730 
10 pacuri detto defto 2, 40| 16 40 
10 detto detto detto :/, & —]_10[30| 77 
2 bonturi cleşte Nr. 8 Ne. 5. 5|—| 10)— 
ldetto ciocane 8 10 ... —| 5] —l— 
2 hărleţe 5 6 . , 4145 30 

10 bucăţi zabale .. , —|52 40, 
24 bucăţi chile înşlizeşti Nr. 5... —| 9 36 
40 bucăţi detto în trei muchi Nr. 35| —N0, 40 
24 bucăţi detto detto Nr. AR — 16) 24| 
20 bucăţi detto deffo Nr. g , —[20, 40 
24 bucăţi bune inslizeşti Nr. 4 —|20 — 

  

6 bucăţi măsate 
6 bucăţi măsate 

12 bucăţi detto detto Nr. 5... —|33 36| 71 

18 chile în pac cu marca E. R.. || 18|— 
36. chile detto deffo E 1|18| 46|48 
Ik bont pele pentru cizmari —|— 36| 

1 bont sfredele in pac — | 
sl cumpână , —|— 30 

2 tuţine lăcate mari 9136 33|36 
di defto detto —|— — 

3 detto detto 4|24! 13|12 
2 detto detto 312|  6|24 

| 

O
P
 

09
 
P
P
 
P
O
 
D
U
O
N
V
 
P
E
P
I
 

2%
 
L
D
O
P
 

P
P
 

W 
P
O
 

” 
%
 
O
e
 

  
              

5 tuţine flori salbăne” a Î —B4 
3 bonturi lanţuri Nr. 6, 5 4[54| 1442 
ltuţin table ......... —|— 24 

ldefto deffo ......... —|— — 
500 bucăţi plaivase RR —39 15 
1!» bonturi sfredele mici 4|—] _6|— 

8 detto ţăseli 2|15| 18|— 

514/, oca clopote , 84|—| 48/39 

3 bonturi căpcăni Nr, 4, 5, 3 5|—|__15|—] 117 

3 rofițe sârmă salbănă a | —16| 18— 
20.000 bucăţi capse 4loso 5/9 . —|—] 36/39, 

7 oca sărmă salbănă PR 1154 13118  



138 - 

  
  

10 detto de fer Nr. 5, 6 
5 defto defto . 

10 deffo defto Nr. 8 ..... 
10 detfo defto Nr. 10 ..... 
10 deffo defto Nr. 2 ..... 
10 deffo deffo Nr. 16 ..... 

10G detto poşte 

250 cufii praf de puşcă .... . 
75 bucăţi balamale de lăzi 17 bu- 

căţi cocoşe 
51 coţi pânză vărgată 

8 sălete şi 2 ocă brânză 

Cheltueli ce s'au făcut pentru a- 
ceastă marfă 

25 salbeniam dat lui Neculae la 
plecare .......... 

6! am numărat lui Ştetan la ple- 
care cu martă, ca să aibă a da 
cele trebuincioase la martă . 

Vamă nemţească 
legatu, încărcatu 
Chiria până în vamă 54 povări 
drum la vamă 
Chiria caselor şi grajdului ce au fost 

maria , . 
Pentru sfoară de cusut marfa 
De făcut foaia la masazin şi cinste . 
Am dat la Niculae arvună pentru 

dusheni ..... 
Pentru paşaporturi ....... 
Am mai dat când le-am primit pa- 

şaporturile , 
Am mai dat de făcut contracturile - 

2 lăzi pentru ploşfi Pa 
lfoacă pentru praf ...... 
4 butoae la cue . . 
4 bote pentru apă 1 spălător 

Cheltueli mărunte . . . 

    

    
  

  

fiorini fiorini suma 

— 48 8|— 
— 45 445 

— 45 7|30 

—42] 7]—| 
—|39 6|30 
—l6|  6|— 
— 27] 42 30, 132 

160|—| 200| — 

—|— 1/40 

—]21| 17[51 

___2'48|__23]31| 242 

11|40| 291140 

| 

11140! 75 sd 

—| 61 30) 
—|—| 2645 

-—|48! 27112 

—|—| —]50 

——_ 2!30 

—|—|| 13|22 

—i—| 25] 4 

—|— 6 40 

1l40| alo 
— 50 3 20, 

—|— 4130 
—|—] 50|—! 629 

  

21 

43 
            11.418 32  



Bilanţul Casei Fraţii Hagi V. şi 
1845—1849:). 

Să primească 
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LXIII 

1849 

  
  

N. Frigătoriu pe anii 

    

luna 

| 
zi
ua
 

  

1845 
August 
1846 

August 
1847 

August 
1849 
Iulie 

Iulie 

26 

    

| 
| 

ju
rn
al
 

B
U
N
 

      

Aduce 
vălii 
vor 
şov 

  

m suma jurnalului pră- 
spre formaţie până să 
aduce jurnale de la Bra- 
să le înfăţişem potrivin- 

du-să unu cu altu, spre asă 
scăd 
găsi. 

Suma 
rini 

detto 
rini 

detto 
rini 

detto 
rini 

ea şi cheltuiala ce să va 

jurnalului cu Nr. 1, fio- 
să primească, . . . . 
jurnalului cu Nr. 2, fio- 
să primească. . . . 
jurnalului cu Nr. 3, £io- 
să primească. . . . . 
jurnalului cu Nr. 4, fio- 
să primească. 

Suma, fiorini 

Mai alăturăm şi cârciuma ma- 
" gazinului din Braşov şi do- 
bânzile şi o pagubă şi altele 

Suma care să dă f. 

Saldo folosul dăruit de Dumne- 
zeu din potrivă fiorini. 

1) Bibl. Astra-Braşov, ms. vol. Nr. 24 f. 

fi
or
in
i 

suma 

  

25640 

36733, 

69898 

34299 
  

166574 

1383 

56 

17 

03 

26 
    167957 

28911 

29 

35 
        196869   

50 -
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Să dea 

luna 3 E 5 suma 

Aducem sumele jurnalului pră- E E 
vălii spre formaţia până să 
vor aduce jurnalu dela Bra- 
şov să le înfăţoşăm potrivin- 
du-să unu cu altu spre a să 
scădea cheltuelile ce să va 

1845 găsi. 
August]26| 1| Suma jurnalului cu Nr. 1, f£.| —|—| 30058/30 
1846 

August 24| 2] . » » » » 2, » —|—|| 42961[31 
1847-48 - 

lanuar.]23' 3, » nm 9 pl —I-—] 8310218 
1849 

lulie 18 4 » » » » 4, » —|—||_40750| 2 

Suma, fiorini —|—]|196872]11 

O greşală mai mult scădem 
pentru ca să potrivească ca- 
pătu —|— 3|_7 

Suma —|—]196869| 4                 
Cu ajutorul milostivului Dumnezeu astăzi lulie 18 zile 

anul 1849 am înfăţoşat amândouă jurnalele: şi măistrurile, 
adică acest de aici cum sus se arată, cu acel de Braşov, de 
care amăndouă s'au potrivit tactu patru jurnale adică dela 
anu 1845 August | şi până astăzi de care le-am încheiat 
bilanţurile de dat şi de primit să arată, de care spre dovadă 
le întărim de drepte şi pe unu şi pă altu cu iscăliturile 
noastre. 

Galaţi in 18 lulie 1849.
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LXIV 

Braşov, 1850, Iulie 19/31. 

loan Mircia Mandragioglu atestă primirea părţii ce 
moştenire rămasă de pe urma îratelui său, neguţătorul 
Nicolae Mircea Mandragioslu din Braşov:). 

Chitanție. 

Prin care eu cel mai în jos iscălit, loan Mircia Man- 
draşioslu dela Casanlic, frate adevărat al răposatului Ni- 
colae Mircea Mandraşioslu, dupăcum arăt şi atestatu aici 

alăturat de dato 8 Mai 1850 din Sistov daf, ca mărturii 
indestulatfe, întărite de Preosfinţia sa mitropolitu Mesa 
Târnovului şi de K. K. V. consulat al Rusciucului, ade- 

verez că am primit astăzi partea mea căzută după cartea 
de împărțeală a cinstitului devizorat al Braşovului, noo 

dată şi arăfată de dato 18 Iulie în sumă de w.w.f£. 10952, 
cr. 26 2/5, adecă zece mii nouăsute cincizeci şi doi flo- 
rinți şi 26 2/5 creiţari în wiener wăhruns in bancnote 
şi salbeni şi argint, după proporția cum s'au aflat dela 

răposatul, care acești bani am primit îndeplin dela cinstita 

exafa bisericii greceşti din cetatea Braşovului, ca execu- 
torii testamentului a numitului răposatului fratelui nostru 

Nicolai Mircia Mandrasioslu. Şi spre încredințare ade- 

vărului, neştiind să scriu, adeverez cu punerea degetului 

meu şi întărit de vrednici în credinţă martori care din 

parte-ini s'au poftif, şi înaintea mea au iscălit spre odibna 

susnumiților şi desăvârşita isbrănire din partea mea. 

Braşov, 19/31 Iulie, 1850. 

loan Mircea Mandraşioslu. 

Dumitrache Caracaş, martor. 

Enciu Hagi Stan, martor. 

Mihail Stanciu Mircea Mandrasioslu, martor. 

1) Arh. ist. Munie. Braşov dos. IV. F. 115, pag. 199.
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LăXV 

Brașov, 1783, Martie 35, 

Raportul Magistratului de Braşov privitor la oprirea 
»praovanilor“ de a transporia mărfuri dela Braşov la 
Bucureşti). 

Inaltul Guvern al ţării a binevoit a dispune cu ordo- 
nanța sa dela 6 Martie cu Nr. 1500 ca în decurs de 3 
zile să se trimită un raport amănunţit asupra cauzei aşa 
numiților cărăuşi praovani care sunt înpedicaţi în trans- 
portul lor de mărfuri. Această dispoziţie priveşte un numai 
pe numiții cărăuși, ci şi pe nesutățorii care călătoresc 
prin rovinciile turceşti. 

Mai întăi de toate, prgovanii care transportă măr- iurile neguţătorilor din Braşov, prin pasul Timişului în 
țară, numai pe cai, — şi care primesc pentru o povară 
de cal, sau trei măji până la Bucureşti, după starea dru- 
murilor, 2,30 fiorini până la 3 £., — declară că până acum au fost liberi să transporte mărturile neguţătorilor de aici în fară la locurile hotărâte, şi să întoarcă şi banii. De câteva luni însă ar fi fost supăraţi în această libertate, căci precum spun ei, au fost opriţi în târşul Câmpina din ordinul boerului Văcărescu şi au fost siliți să depună mărfurile şi să le predea cărăuşilor din. fară. Prin această îngrădire, praovanii susțin că ar fi înpie- decaţi nu numai în câștisul hranei lor, dar ar fi expuşi, în afară de aceasta, şi la multe şicane pentrucă nesuţă- torii cari le încredinţează mărturile spre a le duce la locul destinat, cer dela ei să-i despăgubească de pasubele cauzate prin această dispoziţie, deşi ei nu pot fi făcuţi răspunzători de aceste pasube, care nu sunt pricinuite de ei, ci de cărăușşii din Câmpina. După aceştia au fost ascultați și neguţătorii, atât cei din companie cât şi cei 

  

1) Arh. ist. Munic. Braşov, doc. Ne.
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din afară. Aceştia confirmă întru toate declaraţiile cărău- 
şilor praovani, şi adaosă că pe lângă că nesuţătoria lor 
este în foarte mare scădere de câţiva ani!), dar mai ales 
acum după dispoziția de mai sus, au suferit foarte mult, 
penfrucă mărfurile lor care constau din productele şi fa- 
bricatele Braşovului, au fost oprite în fară la Câmpina, şi 
transportate până la locul destinat cu cărăuşi străini şi 
necunoscuţi lor. Din aceste cauze, ei nu numai că sufăr 
pasubă de mărfuri, dar nu-şi pot exercita nici drepturile 
lor față de cărăuşi, deoarece cărăușşii praovani dau vina 
pe cei din Câmpina, iar cei din Câmpina pe cei din 
Braşov. 

Prin acestea ei mai sunt sfânjeniţi şi înpiedecaţi în 

comerțul lor, pentrucă nu pot să aducă din fară cu cărăuşii 
lor, marfa pe care au comandaf-o prin corespondenţii lor, 
şi nici nu pot să-şi primească banii înapoi pentru maria 

trimisă. 

Această dispoziţie este contrară chiar privilesiilor 
lor de odinioară, pe care le aveau, în parte însuşi dela 
Inalta Poartă iar pe de altă parte dela Principii Ţării — 
Româneşti. Ei arată un firman al Porții trimis Principilor 
Ţării - Româneşti şi ai Moldovei în anul heşirei 1177, tra- 
dus de domnul von Thusut la 6 August 1763, pe care-l 
anexează aici în traducere, şi unde la cap. 8, sunt cuprinse 

următoarele dispoziţii clare: 
„Insfârşit li se permite numiţilor nesufători, a între- 

buința pentru transportul şi încărcatul mărfurilor, caii 

şi căruțele care le convin lor“. Deci să se dea ascultare 

tratatelor împărăteşti şi să nu li se aducă nici o stân- 

jenire acestor nesuţători, care să fie împotriva dispo- 

zifiilor tratatelor împărăteşti de pace. 

(Acest firman se alăfură în traducere sub Nr. 2 spre 

cunoaştere. ” 

In primul rând însă nesuţătorii de aici se întemeiază 

pe un hrisov, de privilegiu dat de Principele Ţării-Româ- 

neşti Alexandru Ipsilant la 6 Noembrie 1775, unde la 

cap. 5, cărăuşia de aici (din Braşov) este special favori- 

1) Din cauza răsboiului ruso-turc.
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zată, şi unde se citeşte din cuvânt în cuvânt următoarele: 
„larăşi ni s'a dat de ştire că acei cărăuşi din Câmpina nu 

au lăsat pe praovani să-și ducă mărturile la Bucureşti, 
ci le-au descărcat, fransportându-le cu cărăuşii din Câm- 

pina, făcându-li-se nesuțătorilor mare pasubă. lar când 
nesuțătorii au observat pasuba, ei n'au ştiut de cine a 
fost făcută, de cei din Câmpina, sau de praovani. De 
aceia nu pot pretinde nici despăgubirea acestor pasube şi 
trebue să se mulțumească cu ele. Deci la cererea lor 
dreaptă, s'au hotărât ca în viitor, nesuţăforii să-şi poată 
tocmi cărăuşi după bunul lor plac, şi să poată duce 
cu ei mărfurile, până unde vor“... 

Se anexează deasemenea şi traducerea acestui pri- 
vilesiu sub Nr. 3. | 

Din cauza stânjenirei de la un timp în coace a că- 
răușiei, care este pentru ei atât de însrădifă şi turburată, 
spun ci, că s'au plâns în fară la spătarul Văcărescu, la 
care au înainfat plângeri categorice, şi au încercat să-l 
facă să renunțe la acestea cu daruri, dar a fost fără 
rezultaf. 

După acestea, ei s'ar fi adresat comandantului militar 
al sraniței de aici, von Revitzki, ca să intervină el pe 
lânsă numitul Văcărescu, şi pentrucă lucrurile cu toate 
acestea nu s'au schimbat, acest comandant ar fi înaintat 
plângerile nesuţătorilor însuşi Principelui actual Niculae 
Caragea. 

In urma acestui fapt, numitul Principe, într'un tăs- 
puns trimis la 4 Februarie curent, caută să îndepărțteze 
presupunerile că spătarul Văcărescu ar fi vinovat de îm- 
piedicarea cărăuşiei de aici, şi că el însuşi Principele a 
luat această dispoziţie, pentrucă praovanii au abuzat de 
libertatea lor şi au fransportfat corespondenţă secretă ne- 
permisă, În acelaş timp însă, Principele este dispus pe 
baza prieteniei de vecinătate, să ridice aceste dispoziţii 
şi să redea cărăuşilor libertatea de mai nainte, însă cu 
condifia ca praovanii să fie opriți în mod sever, de a 
mai fransporta corespondență secretă, şi să fie prevăzuţi 
cu paşapoarte corespunzătoare, date de către comandantul
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militar, precum reese din însuşi copia răspunsului prin- 
ciar, pe care îl anexăm sub Nr. 4. 

Cu toate acestea însă, nu a intervenit nici o înbună- 
tăţire în cauza lor, şi praovanii confinuă să fie reţinuţi 
la Câmpina, unde-şi depun mărfurile, fiind nevoiţi să le 
predea altor cărăuşi. 

Braşov 25 Martie 1783. 

  

LXVI 

1783 Febr. 24/4. 

Nicolae Caragea Vodă scrie comandantului de gra- 
niță Revitzsky, că spătarul Văcărescu a oprii trecerea 
cărăușilor publici, din ordinul său, pentrucă aceştia obiş- 
nuesc să transporte şi corespondenţă secretă). 

COPIA COPIAE. 

Litterarum celsissimi principis Wallachiae Nicolai de 

Carraşsea ad confiniorum commendantem Revitzszky e- 
xorafarum. 

Perillustris Domine! 

Certiores cum facti fuissemus, vectores publicos, pra- 
hovienses vulgso dictos, ea guae ipsis concessa fuerat, 
faculfate et licentiae abutentes, favere ausisse nonnullis 

correspondenfiis clandestinis atque seditiosis, quae pu- 
blicae rei plus obsunt, quam ipsorum commodis prodesse 

„possunt: ideo prohibere operae prefium duxeramus quo- 
minus vectores praefati ultra limifes prosredi queant, eo 

quod majoris circumspecfionis promissioni iferafe saepe 

saepius deesse praesumsissenf. 

  

1) Arhiva Istorică a Munic. Braşov, doc. 319/1183. 

D, Z. Furnică Doc, comert. 10
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In hoc vero fantum abesf, ut illusfrissimus ensifer 
actualis nosfer ex proprio mofu quidquam susceperit, ut 
pofius nil nisi volunfafis nosfrae orsanum fuerif. 

Quandoguidem aufem disposifio haeccae, quam sola 

susgesserat prudenfia, perillustri dominatione vestre quo- 
dam modo adversari praefer omnem spem videatur bonae 
reciprocae harmoniae quam indefesse consfanferque co- 
lere atque fovere enitimur, ideo ad optatum dominafionis 
vestrae în prisfinum sftafum rem resfituere sfatuimus; quod 

esto pecuniaris nosfrae indulsentiae în festimonium et 

demonstrafionem. Speramus vero haec non pefimus qui- 
dem, vectoribus praedicfis severe inhibendum fore, ne 
veluti anfea, deinceps correspondenfibus occultis quibus- 
libet favere praesumanf; ef fandem desideramus uf eorum 

unusquisque dominafionis vestrae perillustris passualibus 
muniatur, atque (si fieri possit) eorum qui praecipui sunt, 

nominafim recensivam nofam obfinere queamus. 

Quae omnia dum avicinali amicitia confidenfer praes- 
tolamus, ea, quo parest, cultus observantia perseverere. 

Perillustris dominationis vestrae, humillimus servus 
ad officia paratus. 

P. Nicolaus de Carrassea. 

Bucchurestini die ze Februario anno 1783.



 
 
 



     



LXVII 

1848. 

Note despre neguţătorul braşovean Sierică Arseniu şi 

familia sa, extrase din actele succesiunii sale). 

Decedat la 15 Dec. 1848, a fost căsătorit cu Maria 
fiica frunfnaşului nesuţăfor de orisine macedoneană, lon 

Haşi Grecu, şi al Mariei, fiica lui Şandru Hasi Şandru. 

In urma lui au rămas şapte copii: Jon căsătorit; Steriu, 
căsătorit mai târziu cu Evdochia Cămărăşescu, Mifalache 
de 19 ani şi Constantin de 16 ani, viitorul bancher bra- 
şovean; apoi fefe: Ecaterina măritată cu Nicolae Nicolau 
din Câmpulung, Elisabeta, căsătorită cu Niculiţă Ciurcu, 
Carolina măritată cu Petrache Crăsan din Câmpuluns. 

Lasă o avere fofală de 60.876 fiorini. 

Intre aceste sunf: 
Casă în Șchei Nr. 329 ........... „ £. 2.200 
Grădină în str. Podul lui Grind Nr. 271—72 . . .. 700 

Grădină în str. Podul lui Grind Nr. 350 .. . . .. 300 
3 stânj. livadă ... ... PE aa 940 

Proprietăţi în fară: 
Casă în Câmpulung ........... a 682 
Prăvălie în Câmpulung ........... 1533 
Marfa dela prăvălia din Câmpulung e. 15533 
Loc de casă în Câmuluns ........ „a 2041 

N 

__1) Arhiva istorică a Munic. Braşov. IV. F. 21, pag. 16.
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Livadă în Valea Româneştilor ......... . 496 
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Prăvălie la Sf. Mie ....... cc... 10 
Prăvălie la Sf. Ilie ....... cc... 4 

LXVIII 

Câmpulung, 1824, lunie 7. 

Ștefan Gheorghiu din Câmpulung comandă mărturi 
dela Sierică Arseniu din Braşov,). 

Cu multă plecăciune mă închin dumitale jupân Sterică. 

1824, Iunie 7, Câmpulung. 

Cu plecată scrisoarea mea, de alta n'am a înştiința 
fără de cât fac rusăciune dumitale cu vreo câteva condee 
de marfă ce î-mi face de lipsă ca să mi le friimifi cât 
mai în Srabă că sânt de lipsă, măcar de nu să poate mai 

„curând triimite, să mi le triimiţi de târgul Corbilor de 
Sân Pietru. Şi cât pentru bani de pă coasă şi bumbac, să 
nu fe superi căci nu fi i-am trimes, fiindcă n'au fost cu 
putință acum; iar mă voi sili cu al doilea venire de voi 

„triimite, că nu ştiu ce să facem că aici nu să pot strânge 
bani pentru Braşov nici de cum, că nu să săsesc, fără 
numai parale mărunte să adună pă alijveriş. 

Aceasta şi rămâi al dumitale mai mic plecat. 

Ştefan Gheorghiu 

4 

  

„1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. III, doc. 1. 
3 - e oa 

7 Dea e Iei AA dă
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LXIX 

Câmpulungs, 1824, Dec. 30 

Ştefan Gheorghiu comunică lui Sterică Arseniu că a 

primit maria şi-i dă socoteală de banii trimişi !:). 

Cu multă plecăciune mă închin dumitale jupân Sterică. 

1824, Dechemvrie 30, Câmpuluns. 

O cinstită scrisoare a dumitale dela 9 zile a lui 
Dechemvrie am priimit, şi cele scrise am văzut şi triimisei 
şi cusurul de bani, ce am rămas dator din foaia cea din 
nainfe şi cea de pă urmă, în monede arăfate mai jos. 

Şi foaia de marfă ce mi-ai frimis-o, dinfâi am cercefat-o 
şi au eşit lipsă 100 de cremeni mici şi 2 legături ştrean- 
suri. Şi la socoteala banilor am săsit sreșală la dodecari 
cu 54 de f., cu care sânt eu încărcat, şi pătura dela teancu: 

cu cizmele, este pătură dârsfărească şi văz că mi-ai pus-o în 

foae £. 4, care să vede că este sreşală, că cele dintâi mi 

le-ai trimis cu 2 nemfeşti. Şi mă ros ca să vorbeşti cu Duţu 

Orshidan sau cu alt cinevaş, pentru un sac de fărâţă să 

aducă pă sama mea, de s'ar putea cât mai curând că î-mi 

este de lipsă; numai să fie mai roşie la faţă, Dela Bucur 

băcanu din Domneşti, mi-am scos banii cu zeciuiale, iar 

dela fecioru lui Dragomir din Corbii, are zapisul cu soroc 

până la Sf. Vasile, şi atunci î-l voi apuca. Băiat la pră- . 

vălie nu-mi face de lipsă ca să mai bag acum; poate la 

primăvară când să vor începe târgurile. Şi pentru cal 

dă-mi va pica vreun mușteriu, î-l voi vinde. Iar fac rugă- 

ciune dumitale, ca când vei avea vreme, să faci bine ca să 

scrii la coconu Scarlat, pentru sinefu ce era să mi-l aducă 

de la Bucureşti, că văz că până acum nu mi-au venit nici 

un răspuns şi i-am zis şi eu de vreo câteva ori, şi nici că 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. III, doc. 2 şi 3.
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au înștiințat la prietenul dumnealui la Bucureşti cu vteo 

doă scrisori, şi văz că nu mai vine. ÎI 

Şi pentru mine vei şti că î-mi este mai bine acuş, nu- 

mai tot nu mi-au frecut de fot, dar fras nădejde că oi 

scăpa de nevoia aceasfa. Şi tfriimisei cu Giuvelcă și 19 
limbi uscate la fum, şi amanetu cu bani. Aceasta şi ră- 

mâi al dumitale mai mic plecat, 

Ştefan Gheorghiu 

Arăt şi şe monedă de bani friimif anume, cum arăt, 
i ai 

  . A _ lei par. lei par, 

251 dodecari . . . . . . . . . . . 9— 306,— 
lmahmudea .... . .. . . . .27,— 97— 

20 riealuri  . . .. .. .... . . 9— 180,— 
3beşlici ... . . a 6,20 19,20 
liuzluc n ce 5 5,— 

Wh izăci ca 4 18,— 

555,20 

7824 Dechemvtie 30. 

Foae de marfa de Braşov pentru cele ce esfe de 
lipsă. 

2 ştucuri folţi supţirie bun. 
50 trandafiri buni de pânză. 
50 saroate bune, să le pui la o cutie toate. 
10 şocuri şficle ceşit, 2 şocuri ocă, 3 șocuri jumătăți, 1 

şoc păhară dă 1/4 sadea, un şoc pahară de 50 dramuri, 
5 lesături să fie de cele supte la mijloc şi largi la 
sură, 

2 şocuri litre verzi în 4 muchii, iar 1 şoc să fie cu. 
coadă toate; 1 şoc păhară de rozol cu scaun i jumă- 
fate tăr scaun, sadea nu în vărgi. A | 

2 pungi de alice mai măricele. ada 
1 punsă deto puţintel mai mici. 
5 ocă palere bune. 
5 funţi silitră bună. 
2 fistele teci N. 3 bune.
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2 tistele teci N. 2. 

200 coţi pânză, să fie mai bătută, să fie şi pentru învălit 
la teancuri. 

25 cuțite cu cerb, 

2 bunduri făsăli mari de cai cu 6 rânduri. 
6 perii mai mari tot de cai. 

10 lesături aţă neasră bună. 

5 ocă pezmeţi cu zahar la o cutie. 
5000 ţănte rătunde la o cufie. 

1 legătură covraţi însuşti de N. 3. 

2 funţi arnici vânăt mai şros, de care ai triimis. 
1 ocă arnici roş, de care ai mai friimis, 

2 mii fânte mărunte pentru cizme. 

200 cremeni de puşcă mai măricele. 

10 chingi de sfoară lesate; 5 de păr bun. 
1 pachet nasturi de costor cu lumină, pentru cojoace 

care î-ţi friimiţ probă. 

1 potir cu fot facâmul, să -fie de cosifor, făcut mai 

frumos. 
1 pachet lulele de lemn scurte sau înalte. 

LXX 

Câmpulung, 1828, Ian. 30. 

Ştefan Gheorghiu scrie lui Sterică Arseniu că i-a 

trimis doi dodecari şi că n'a găsit slănină să-i trimită la 

Braşov 1). 

Cu multă plecăciune mă închin dumitale jupân Steriie. 

1898, lan. 30, Câmpuluns. 

O cinstită scrisoare a dumitale dela 25 de zile ale 

lunii aceştia am priimit, şi scrise am înţăles toate; şi 2 

dodecari ce mi-ai friimis înapoi dă răi, fi-i frimeţ acum - 

înapoi băsaţi în scrisoare. 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. III, doc. 5.
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Pentru slenine, n'am săsit acum de loc fiindcă au 
fost lipsă şi aici de carne de râmători foarțe fare; dar 
dacă voi săsi vreo unu rămas oi trimite mai pre urmă, 

Pentru Manole, vei şti că au hoterit cu fata lui Tu- pici dela Grui ca să o ia şi nunta să le fie după...) şi 
vorbele ce le avea au rămas toate jos; au dat şi înscris că 
dacă să va lăsa, să piarză calul şi să pue şi o mie de lei jos sloabă; şi cu alijverişul umblă foarte bine. 

Aceasta şi sânt al dumitale mai mic plecat, 

Ștefan Gheorshiu 

  

LXXI 

1834, Mai 2 

Nota de comandă a neguţătorului Pancu din Câmpu- lung către Sierică Arseniu 2), 

1834, Mai 28 

Cont de marfă dă Brașov, cătă face trebuința a o face, dumnealui chir Sterică Arseniu. 

60 ţoluri curate, mari, srele, bune. 
20 deto cu salbin, cu albastru, mari 
20 deto mijloc, dar bune. 
10 deto mijloc. 
20 deto serghii roşioare bune. 
10 straie albe, mari, rele, lăţoase, bune. 16 deto mijloc. 
10 deto vărsate mari, bune. 
50 cămăși noi, dar bune, curate. 

500 coţi pânză supfire bătuță. 
500 deto sroasă. 

1) rupt. 
2) Arhiva Aurel Mureşânu pach,. IV, doc. 4.
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15 lesături brăcinare roşioare. 
5 legături bice, în 8, bune. 
5 deto deto în 4 deto. 
4 deto sucife. 

16 căpestfre negre cusufe. 

5 căpeţele cu ciucuri cu dârloşi. 
"20 răzători. 

3 ploşti albe cu pahară No. 4, 3. 
5 deto bogărici roşii No. 2. 

15 defo deto No. 1, 2. 
20 defo deto No. 1. 
50 deto deto No. ip. 
30 ploşti curea sărată No. 1. 
50 deto deto No. 1. 

1 ladă mare ferecafă albastră. |. 

2 deto boiri. 

1 cal. lăzi No. 2. 
2 lădiţe mici dă parale. 

Covrisi la un toc No. 1. 
pesmeţi dă dulce No. 2. 

deto dă post No. 3. 
1 butoi ţinte mari mai lungi, 4 ocă miia, nu mai srele. 

1 maje dă şiţă dar curate. 

20 mii ipac în hârtii No. 4 şi 3. 
10 funţi scrobeală albă bună, srunji. 

5 părechi cizme telefin lunsi, cu 2 tălpi. 
10 d-o cu o falpă, dar bune. 

10 d-o ani, bune 20. 
8 d-o d-o tălpi mai bune 18. 

10 d-o d-o 15. 

10 d-o d-o 12. 

10 d-o d-o 10. 

10 d-o d-o 8. 
10 d-o d-o cordovană 6. 
15 d-o copilăreşti 4—5. 

200 pepteni dă sută buni. 

2 topuri hârtie rătezată curaf. 

2 d-o d-o No... 
2 d-o d-o.
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2 flispapir. 
2 lesături ciorapi albi şi cu albastru, la o ladă No. 3, 

turte dulci mărunte. 
1 bucată flanelă vărsată cu verde. 
5 chimire roşii No. 5. 
5 d-o d-o No. 4. 

200 piefriflos bună curată. 
10 pripoane nelegate, 

şi doo cazane de câte 15 vedre sau dă paisprezece, nu mai 

mari, dar pentru cazane fe ros cum vei socoti mai bine că 
sânt pentru sama mea, ca să fie făr de cusur. 

Și trimisăi la această conf dă aceşti bani dă mai . jos. 
100, o sută salbini împărătești cu blancu, 32,20 5600 

1000, o mie stanţi, ipac 2,12 
adecă cinci mii şase sute fac aceşti bani. 

Panco - 

LXXIIL 

Câmpulung, 1840 Iunie 11. 

Neguţătorul Ghiţă Gheorghiu din Câmpulung serie 

lui Sterică Arseniu să fie numărat de acum înainte între 

clienţii lui căci Bucur Pop nu l-a servit bine:). 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Stetico. 

Printr'această scrisoare, te poftesc ca binevoind, să-mi 
faci această marfă după contul ce-l trimeţ. Şi trimesei în 
priimirea D. cu chir Ion Aşi, f. 1000 adecă o mie sloți 
în 1200 stfanţi, şi mă ros priimindu-i mi-i face şi mie par- 
fidă. Dar te ros ca să-mi faci martă bună şi curată iar 
fe ros să mă erţi pentrucă eu n'am îndrăznit să-ți scriu 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. IV, doc. 1,
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mai nainte la dumneata, şi am scris la chir Bucur Pop şi 
mi-au frimes nişte pălării şi nişte her. Iar am văzut ce fel 
de pălării mi-au tăcut, avându-le de suvenire pentru Câm- 
puluns, ca să mă uit totdeauna la ele. - 

Și așa am zis D. chir Sterie, şi D. mi-au spus că 
dumneata unde faci la ceilalţi, î-mi faci şi mie. De aceia eu 
ros bunătatea dumitale ca. să-mi faci lucru plăcut la foți, 
precum şi cismele să să facă la meşteri care îţi place şi 
dumitale că face lucru bun. Şi pentru bani mă ros pune 

dela dumneavoastră şi eu voi frimite după venirea dela 
Bucureşti, fiindcă acum plecăm la Bucureşti. Şi pentru 
priimirea banilor i a contului, voi avea cinstit răspuns al 
dumitale, iar eu rămân al dumitale plecată slugă, 

Ghiţă Gheorghiu. 

1840, lunie 11 

LXXIII 

Câmpulung, 1826 Mai 6. 

Constantin Bratu din Câmpulung către Sterică Ar- 

seniu din Braşov, pentru lovărăşia ce vor să facă la negu- 

țătorie cu lână din ţara românească!). 

7 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sterică. 

1826, Mai 6, Câmpuluns. 

Cinstită scrisoarea dumitale, scrisă dela April 26, cu 

plecăciune o am priimit cu foaia şi cu marfa, care cău- 

tând-o după foae, au eşif; numai ai făcut sreşală la lazuru 

albastru că este un funt şi ai pus doi la socoteală; ci li vei 

scădea. 

Pentru miţe vei şti că eu până acum, scriindu-mi dum- 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, doc. 16, pach. E.
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neafa, am împărțit arvună ca să apuc înainte, şi acum 

face trebuință a da bani fiindcă cer oamenii la oerit. Şi 
eu dupăcum dumneata scrii, priimesc bucuros a fi tovarăş; 
dumneafa cu banii şi eu cu osfeneala. Avem nădejde de a 
strânge peste trei mii de ocă. Şi de binevoeşti să răs- 
punzi dumneata la dumnealui Hagi lordache o sută și 
zece dodecari, şi aceşti bani vor fi pentru miţe, şi alți bani 
ce va mai trebui voi scrie dumitale. Văz că aici au dat la 
unii din nesuțători să le dea fabac de câţi-va salbeni tot 
pentru miţe. Pentru coase eu am frebuinţă dar am apucat 
de am scris la Craiova, dând şi urdin până în ce preţ, 

şi de nu-mi va trimite de acolo, voi scrie dumitale. Cu- 

suru dela marfă ce am să-ţi dau să va socoti fof în soco- 

teala miţelor. Să priimești cu Gheorghe Giuvelcă 51, adică 
treizeci şi unu împărăteşti şi olandezi, de care mă ros să-i 
dai dumnealui Haşi lordache, împreună şi cu o “sută și 

zece dodecari în cincizeci de salbeni ce-i scriu mai sus, 
ca să să facă optzeci şi unu de salbeni şi să iai adeverinţă 

de priimire dela dumnealui Hagi Iordache. Jupân Sterică, 
prea mult mi să roasă jupân Haşi Gheorghe Zamfir pentru 
amanetu ce te-am poffit ca să-l iai dela dumnealui Hagi 
Iordache, fiindcă acuş îi este de trebuinţă fiindcă este 
zestrea copilii şi acum este în vorbă de o căsătorie, şi 

acel ipochimen ce vrea să o ia, cere ca să vază lucrurile 
acelea; de aceia fe roasă şi jupân asiu şi jupâneasa aşiica, 

ca să faci toată silința de a le trimite cu un ceas mai 
înainte, ca să nu le rămâe freaba jos. De aceasta fe ros 
şi rămâi al dumitale plecat, 

Bratu Costandin 

Jupân Sterică, am scris şi jupânului hasiu ca să 
priimească dela dumneata 110 dodecari şi 31 salbeni îm- 
părăteşti şi olandeji. Dar de-i va priimi dodecarii cu f.. 
534 bine, iar de nu să mai sfea la dumneata până după 
târg, ca doară de se vor mai sui,
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LXXIV 

Câmpulung, 1828, Martie 13. 

Constantin Braiu scrie lui St Con erică Arseniu să-i trimită 
marfă din Brașov:). | 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân: Sterică. 

1828, Mart 13, Câmpuluns. 

Cinstită scrisoarea dumitale scrisă dela următoarea 
lună 5, cu plecăciune am priimit şi am înţăles cele co- 
prinzătoare. Pentru scânduri au cercetat; scânduri de par- 

dosele lungi de palme 24 aci pă loc la ferăstrae: % 150 
lei, iar cele de rându şi cele 2 una % la 60, iar la ferăs- 

trău, iar duse la moşia dumnealui jupân hasiu la Putene, 
nu poci şti câtă chirie va cere ,că acum nu ştie nici chir 

Niţă ce să vorbească. Dar după socoteala Bucureştilor, 
poafe să le ducă la Putene, ale de rând una parale 18, 
fiind mai departe decât la Bucureşti şi cele de pardosală 
câte un leu una. Dar când zic aceasta fac eu tacmin, iar 

“nu poci fi încredinţat; poate fi.mai jos cevaş sau mai sus. 

Dar până în postu Sân Petrului poate să fie zăbavă până 
le vor face scândurile având frebuinţă de sumă mai mare 

şi tot atunci să-ți pot duce când au fi vorba de ajuns 
la drum. Jupân Sterica, mă ros să primeşti cu Gheorghie 
Giuvelcă f. 400 in patru sufe optzeci sfanţi arsint, în so- 
coteala mărfii, şi te ros de a-mi frimite cele în dos în: 

semnate pentru casă, căt mai în grabă, ca să aibă vreme 

de a să lucra şi foarfe mă îndatorezi. 
14 coţi materie mătăsărie pentru o roichie pentru 

Catinca, fiindcă păn acum nu i-am făcuf; de care mă 

ro6 ca bine voind cona dumitale, care va săsi cu cale 

feoria. lar pânza să fie îndoită iar nu de cea desdoită; 

fie din preţ mai sus numai lucru bun. 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, doc. 7, pach. 1.
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Pentru sarnitură să-mi i-ai 1! cot atlaz samaniu, 
117 cot deto alb, că voi să o fac aici şi cu sarnifura mai | 

uşoară; dar mă ros fără zăbavă să mi să trimită, fiindcă 
ia 30 va să iasă la biserică. . 

100 ocă cue şindrilă să se adaoge la foae, să le pui 
în pânză. 

1 cot frei rupi postav de o fermenea, tot pentru Ca- 
tinca, însă vezi să fie zambilie, adecă haven, însă postav 
bun fino; să se frimită odafă cu mătăsăria, 

De vei săsi un ştuc postav civit de 12 rifi, până la 
f. 5 sau şi 1 să-mi frimiţi cu marta, însă civit violet. 

La învălitu mărfii să pui pânză groasă. 

LXXV 

1828, Octombrie 25. 

Notă de maria 'ce comandă C. Bratu dela Sterică 
Arseniu din Braşov). 

Foiţă de marfa de Braşov ce avem de lipsă în pră- 
vălie. 1828 Octomvrie 25. - 

1 ştuc flanelă albă de Beci. 

1 ştuc flanelă albastră de Braşov. 
5 ocă paler măruntă. 
2 lesături tuci N. 2. 
6 legături aţă neasră de Braşov. 
2 bunduri țăsăli N. 9 şi N. 8. 
4 chimire N. 4. 

4 chimire N. 3. 
8 chimire N. 1 cu 2 cătărămi. 
2 legături brăcinare mijloc. 
2 lesături bice sucite. 

90 tuţune nasturi negri de os. 
15 tuțune deto albi. 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, doc. 26, pach. 1.
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2 legături ciorapi cu vănăf. 
2 lesături deto cu roş cu trei rănduri. 

10 părechi mănuşi albastre cu desite. 
1 ştuc pânză de Cotlea. | 
6 părechi sovoane. 

20 funți bumbac, N. 2. 
10 perii de cizme. 
10 cofe ulei de in. 

1 pungă alice. 
4 funţi pucioasă. 

1 funt lazuri verde. 

2 funţi chinoruz, uşor. 

10 ploşci cu ciară albă cu şurup de lemn, făr pahar. 
6 ploşci ciară roşie N. 2. 
1 şoc clondire în dunsi 11 la vadră. 
1 şoc jumătăţi albe. 
1 şoc pahară 80 dramuri. 

1 şoc deto 50 dramuri. 
1 şoc ciocănele. 

1 cutie cituri N. 40. 
10 părechi cizme feletin N. 5. 

6 părechi deto tot de felefin. 
5 părechi de saftian voiniceşti N. 4. 
8 părechi deto femeeşti cu curea verde. 

10 părechi deto N. 12 ani. 

6 părechi deto N. 10. 
6 părechi deto N. 6. 
6 părechi deto N. 4. 
2 părechi cizme mocăneşti săttian, voiniceşti. 

5 părechi cizme femeeşti nesre cu stori. 

8 părechi cizme roşii mocăneşti saftian. 

6 părechi cizme ascuţite cu foc, aşezate, nesre. 

2 lăzi N. 2. 

15 sarshii de păr de capră. 

50 cuțite de corn i îurcuţe. 

20 chingi de cănepă. 
5000 ţinte cu floare. - 

Bratu Consfandin. 

D, Z. Fuenică. Doc, comerţ.
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LXĂVI 

1828, Decembrie 20:). 

Intr'o foae de comandă a lui C. Bratu din 20 Dec. 
1828, cere lui Sterică Arseniu, pe lânsă alte mărfuri obiş- 
nuife să-i frimită şi: 

„2 funii poruncite de ofițeri, de stânjăni 32 una, 
Sroasă, cât această hârtie să o coprinză cap în cap. A- 
ceasfa să fie numai de probă dar trebue mai multe; să fie 
de cânepă curată. De nu să va putea -atât de lunsă, să 
o facă cât este sansu de lung, unde lucrează meşterii; dar 
nesreșşit să facă că le sânt trebuincioase la oştire pentru 

.cc 
ă funuri“. 

LXXVII 

Câmpulung, 1829, Martie 1. 

C. Bratu scrie lui Sterică Arseniu să-i trimită mariă 
dela Braşov:). 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sferică 

Câmpulung, 1829, Mart 1 

Cu plecată scrisoare fac rusăciune dumitale, ca să 
binevoeşti de a-mi mai porunci pufintică marfă ce în 
dosu aceştii scrisori să însemnează. Bani nu am frimis 
acum, fiind cu plecarea la Bucureşti, dar săptămâna vii- 
toare voi frimite. Mă ros să am cinstit răspunsu dumifale 
dă primirea banilor ce am trimis după marfa din nainte 
că văz că n'am nici un răspunsu. Şi sântu al dumitale 

plecat 

Bratu Costandin. 

  

1), Arhiva Aurel Mureşanu, doc. 3, pach. 1. 
2) Arhiva Aurel Mureşanu, doc. 16, pach. 1].
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Foae de marfă, Mart 1. 
20 pălării secelăneşti. 
10 deto săine. 

100 pălării măcelăreşti căptuşite. 
50 deto necăptuşife măcelăreşti. 
10 pălării săine de copii. 
40 feţe de copii. 

2 lesături ciorapi cu roşu. 
1 deto cu vânăf. 
2 pacă cu bumbac maşină N. 16. 
1 majă zmalţu verde. 
3 ştucuri folfi. 

10 fuțune nasturi de os negri cu 5 săuri. 
5 tunţi păcură. 

5 lesături aţă albă. 

5 deto vânătă. 

50 cuțăte cu cornu berbece. 
50) amnare. 

10 pepfini bărbiereşti, jumăfafe cu dinţi mari 1! mai mă- 

mărunți, adecă peptene lung şi îngustu. 

"10 deto popeşti. 
5 tufune lulele negre pământu cu coperiş. 

2 deto roş. 

2 deto de lemnu. 
5 ploşce N. 2 cu ceară albă. 
5 deto N. 2 cu ceară salbănă, fără şurup. 
5 deto N. 1i£. 
1 legătură tuci N. 3. 
2 defo N. 2. 

25 părechi ciochinuri albe. 
20 părechi spicuri sucite. 
!/. tuntu pinzeştaen, adecă spumă de mare. 

10 funţi fernaboc roşu. 

5 măji ter. 
500 coţi săiftan săsesc vânăf. 

500 deto mueresc vânăf. 

1 testea ciorapi de copii de 10 ani, de 5 ani. 

6 perii de cai dar să fie fari. 

20 cote uleiu, dar una să să frimiță cât mai în srabă.
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LXXVIII 

Câmpulung, 1829, Mai 14. 

C. Bratu comandă la Braşov palru alambice pentru 
fabricatul ţuicii şi alte măriuri 1). 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sterică 

1829, Mai 14, Câmpulung. 

Cinstită scrisoarea dumitale scrisă dă la următoarea 
12, cu plecăciune am primit şi am înfăles cele scrise. Pen- 
fru coase să ia şi pă sama noastră 300 dă cele dă mijloc; 
pentru cazanele cele pentru mine să mă erfi că n'am scris 
dumitale fiindcă eu având socoteală cu Giuvelcă pentru 
mițele cele de an şi cu cele de estimp, de aceia i-am 
poruncit lui ca să dea şi bani tot dânsu. Dar socotind 
că nu-mi va isprăvi treaba cum să cade, i-am zis ca să dea 
dumitale f. 100 ca să dai arvună şi au zis că-fi va da, 
şi Sătindu-se cazanele să dea şi cusuru ce va mai face, şi 
de va custa mai mult pesfe ce au să-mi dea, voi răspunde 
eu. Dumitale numai mă ros ca să aleasă aramă care 
dă mai bine la rachiu că nu dă toată arama un fel; zic 
unii că este un soi aramă care să numeşte pertufemiască 
şi aceia dă mai bine. “ 

2 cazane pentru mine de câte vedre 12 una, şi la 
ocale să iasă una şi 35; şi să pue marca mea pă dânsul. 

1 cazan vedre 18; de sreu să iasă 44; marca Petre 
Gheorghiu. | 

2 deto de vedre 12, de sreu unu, 75 funţi; marca 
Petre Gheorghiu. 

Aceste frei sânt pentru chir Pătru Gheorghiu, de 
care mă ros să iasă lucru bun. Să primiți penfru aceste trei 
cazane f. 200 în 240 sfanţi cu Ghiţă Giuvelcă; de aceasta 
mă ros ca cât mai în srabă să să poruncească, că ei ştii, 

  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, doc. 6, pach. I.
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le zăbovesc; numai să dai laudă ca întâi aceste să facă şi 
să aibă cercuri la sura capacului, dupăcum scriam: erau 
marginea cea din lăuntru să fie teşită ca să nu să prinză 
pă cerc zmoală. 

Şi sânt al dumitale plecat, 

Bratu Costandin. 

2 ferdele arpacaş mă ros să-mi trimiţi că urezu fiind 
scump, mâncăm arpacaş. 

240 ştucuri sfanți s'au primit. 

LXXIX 

Câmpulung, 1829, Iunie 9. 

C. Bratu cere lui Sterică Arseniu să-i trimită martă 
pentru prăvălie). 

e . 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sferică, 

| 1829, Iunie 9, Câmpulung. 

Cu plecată scrisoare, fac rugăciune dumitale de a 
binevoi de a-mi mai face puţintică marfă, după îfoița ce o 

însemnez; numai mă ros de a nu să face zăbavă multă. 

Şi să primeşti cu slugile lui Giuvelcă 1006 sfanţi, adecă 

una mie şase; o mie să-i petreci la socoteala mărfi iar 6 

pentru 3 funți ciocoladă ce mi s'au trimis, şi cu al doilea 

voi mai trimite bani, că acum nu putui căpăta sfanți mai 

mulfi. Şi sânt al dumitale plecat, 

100 funfi bumbac, fot de care mi-ai frimis acum 30 funţi. 

50 funți bumbac cu 12 litre, albu. 
50 deto de 16 litre dă Sin Petru. 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, doc. î, pach. I.
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50 funţi de 22, de cel de care mi-ai frimis acum cu hârtia 
neagră. 

3 bacuri bumbac maşină N. 16. 

1 ştuc postav civit dă Beci 10 fărfal, violet rifi 1, 
10 ploşce N. 1:42 salbene. 
10 deto N. 1 salbene. 
10 deto N. 1 salbene. 

4 chimire N. 6 cu 4 cătărămi salbene. 
4 deto N. 5 cătărămi albe. 
8 defo N. 4 cătărămi albe. 
8 deto N. 5 cătărămi albe. 
2 legături feci N. 3. 
4 deto N. 2. 

25 tunți piatră acră albă. 
200 păpuş sfoară în 2. 
100 deto în 3. 
200 deto lungă. 

2 tunţi cănură. 
2 pânză de sâte de cafea. 

50 ocă cue şindrilă. | 
1 ştuc panclice atlaz N. 4 panlafinii. 
1 deto negre. 
2 şocă caranfile N. 16. 

2 şocă pahară N. 5. 
2 şocă pahară N. 3 de fărtal. 
2 şocă burcane N. 2. 
2 şocă defo N. 3. 

1 tuţin vioare. 

Bratu Costandin. 

2 tunţi bumbac puf. netors curat pentru fovaş. 
2 testele bătuţ fețe de copii că n'avem cu ce-i mai în- 

călța, şi mari şi mai mici, că la Bucureşti nu în- 
drăznim a merge.



167 

  

LXXX 

Câmpulung, 1829, Iunie 20. 

C. Bratu scrie lui Sterică Arseniu că trimite carele 
după marfă 1). 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sferică, 

1829, lunie 20, Câmpulung. 

Cu plecată scrisoare înşființăz dumitale că o cinstită 
scrisoare a dumitale am primit şi am văzut cele scrise. 
Pentru zahar s'au întocmit de a să împărți aci 4 inşi ce 
să vă trimit în Bran la Gheorghie Hărdea dinpreună 
şi cu fesu dumitale şi vor mai lua şi pă sama mea 10 

măji şi-mi vei trimite şi marfa mea dinpreună cu zaharu, 
că de aici tocmim 2 cară. Vei pune şi sticlele ce am scris 
fot la cară într'o ladă de cele ce vin cu marfă de Beci şi 
vei pune mai multe şocuri ca să umple lada. Dar să pui 

2 şocuri clondire verzi, 4 la şoc, 2 şocuri 5 la şoc clondire 
în patru, muchii iar nu răftunde. Carăle Luni să află în 

Bran sau Marţi; ci dumneata frimite marfa fără zahar 
la Gheorghe Hărdea. Băeţii dimineaţă pleacă la Bucureşti 
la marfă; apoi ce va da Dumnezeu. 

Doă ferdele de srâu să pui în marfă, 200, doo sute 
sfanți mai frimiți dumitale cu sluşile lui Giuvelcă. Mă 
ros pentru un chil borviz ce am mai scris dumitale să-mi 

frimiţi, 

Și sânt al dumitale plecat, 

Bratu Costandin 

Sfirpapir de nu va fi la foae, să-mi i-ai 5 visuri. 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. I, doc. 2.
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LRĂXXI 

1830. 

Insemnarea de banii primiţi de Sterică Arseniu dela 
C. Bratu pentru mărturi!). 

Banii primiți dela chir Bratu Costantin, şi cum să 
schimbă anume. 

  

  

      
1) Arhwa Aurel Mureşanu, cond. VI. 

  

        

1830 RE. cr. Ri. cr. 

| 
Nov. 50|—| Ştuc salbeni împărăteşti 11140| 58320 
Nov.]12| 160|—| dă sfanți; poliţă cu chir Alec-| - | 

sie loan: ........ - 150| 133120 
Dec. 14 505|:/2] ştuc sfanţihi . . — [50| 421|15 
Dec. 14 15)—| d-o salbeni împărăteşti. 11140| 175.— 

“Dec. z 153 —| d-o sfanţih RR —!50| 127130 
Dec. la | ' 4—| d-o salbeni împărăteşti 11|40| 46.40 
Dec. || 18—| d-o iuzluci ........- 2|57 53) 6 

1831 154011 

lan. i 20—| ştuc salbeni împărăteşti 11140 233120 
lao. : 212 II d-o sfanţih —|50| 17640 

ebr. 1 d-o d-o . — [50] 55025 

Febră 447|—| d-o d-o —]50 372130 
ebr.!3 | 300 —| d-o d-o Pa . —|50| 250,— 

: | 
Marti) 50—| d-o salbeni împărăteşti 11142 585 — 
Martiz | 2653/| d-o sfanţih . —|50| 221|27 
Mart 18| 38—| ştuc salbeni împărăteşti 11140 44320 
Marti | 290| d-o stanţih ae —[50 242] 5 
Apr. jo | 50—| d-o salbeni împărăteşti . .| 11136 580,— 

| Mai A. 183, — d-o sfanțih ........ —|50 65230 

î ai 900 — d-o d-o ..... AR — |50 750,— 

un. 6 21 — d-o salbeni împărăteşti . 11]40| 245— 
lun. 30 486, — d-o d- "0... —|50| 405|— 

Aug. [10 80— ştuc salbeni împărăteşti 11|40| 933 20 
Aug. 23, 50— d-o salbeni împărăteşti, ho- 

landezi . 11138 581140
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| 
Aug. |1O| 280 —| d-o stanţih RR za 23 | 
Sept.21 50.— d-o salbeni împărăteşti . . 1140 58320 Sept.30| 30—ld-o d-o do .... 11140) 350— 
Sept.l30| 280—| d-o sfanţih . . . . . . . .| —l50| 233120 
Oct. [29| 18—| d-o d-o cu pasăru, prin Ghe- | _ 

orghe Pişacov: . . . . . || 11136] 20848 
şi... —|- 212 

Nov. [2-s]1201|:/1] ştucuri sfanți ....... —dhooz]2 
Păn într'acest, s'a primit bi- 

lanţ. PR —|— in679] 43     

  

LXXXU 

Câmpulung, 1824, Febr. 10. 

Gheorghe Mărzovici serie lui terică Arseniu să-i 
încaseze arenda dela viile din Ardeal şi să-i trimită martă 

de Braşov:). 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sferică, 

1824, Februarie 10, Câmpuluns 

Cu plecata scriisoare înşfiinţez dumitale, cinstită scrii- 

soarea dumitale din doozeci şi noo ale trecutei cu plecă- 

ciune am priimit-o, la care prea mult mi-au părut biine, 

pentru clopotu că ai priimit, că nu şfiiam lau adus 

numărv acela sau nu, fiindcă eu am plătit şi lam lăsatu 

să-l ia din cumpănă din Bran şi am plecaf; dar tot 

S'au finutu de vorbă. 
Jupân Steriicooă, mă ros dumifale pentru arăndaş 

din Ghinbavă, ori în ce chip lă vei socoti mai bine, tă 

sălință ca să-mi dea banii. Scriile dumneata că mi i-ai 

răspuns dumneata banii în fară şi dumneata ştiindu-i pă 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. II doc. 4. 

23 _ . 

(Zi Cuzd ca mi ca 
a ț i . o , . . 

$ Ap pap Cayman: 
7 ) 

A E : e _ i Fe - $ eo 
Ora tau a ar, |! “
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dumnealor oamenii sisuri i-ai priimit pă dumnealor aicia 
ca să răspunză banii dumitale. Asemenea şi la arândașu 
din Cârsfian, că căci vorbeşte dumnealor că au îșit vinu 

acru; eu de aceia nu poci să le dau samă că eu pă dum- 
nealor i-am focmit cu chirie să-mi ducă vinu la Braşov, 
şi viind sara din Bran până la Cârstian, lau sustat şi sara 
şi dimineaţa şi li-au plăcut, şi am bătut focmilă şi Pau 
priimit dumnealor. Și pentru bani mi-au zis că îi va da 
când mă voi înfoarce, şi mi-au dat f. 100 şi pă urmă 
f. 100 care să fac f. 200. Buţile;, după cât ştiu eu fac peste 

f. 430; numai pân' la măsurătoare sileşte măcar să dea 

f. 200, că eu m'am vorbit să-l aştept o jumăfate de an. 

Pentru aceşti doi arândaşi mă ros, jupăn Sferiico, sileşte 
cât vei pufea scoafe să priimeşti. Arendaşi din Ghimbav, 
dumnealor mi-au zis sinsuri că să las ori la cine voi 

pofti eu să dea banii aceia la Braşov. Mă ros jupân Ste- 

rico friimite om iarăşi la dumnealor, de nu va fi daf banii 
să dea nesreșit că sânt neşte oameni cam slabi şi nu 

prea să fin de vorbă. 

La Vălcan dă nu va fi adus bani după răvaşu ce ai 

trimes dumneata, când vei trimefe om la Ghimbav să să 
ducă şi la Vălcan că arândaşu acela plăteşte cinstit, — 
este bun de plafă. 

Imi spuse chiar Nicolae că ai scris dumneata ca să-mi 
spue să triimeţ foae de marită, la care iată o trimeţ îm- 
preună cu această scriisoare. Mă ros jupăn Steriică pentru 
chimire să fie sroase şi roş la faţă; au triimes jupân Nicolae 
Zaharia la chir Toma foarte curate. Pălăriile să nu fie 
tocmai late la pânză, cele măcelăreşti; pălăria de păr de 
epure să nu fie păroasă; mare la păr, — să fie păr mărunt 
pă dânsa, şi clopotu să să trimeaţă fot când să va trimite 
marfa. Împreună am fost scris un pofir când am triimes 
clopotu; dă nu s'o fi poruncit negreşit să-l porunceşti 
să se facă, De aceasta mă ros, şi rămâi al dumitale mai 
MIC, şi plecat, 

Gheorghe Mărzovici 

Să priimeşti dă la Giuvelcă o oală cu unt de vacă,
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că am triimes pă fratele dumnealui dă aici să-l aducă la 
dumneata, şi să-l petreceţi sănătoş. 

_ Foiţă pentru ce marfă am frebuință dă Braşov, ce 
friimiţ la dumnealui jupân Steriică ca să-mi triimeaţă 
dă la Braşov. 

1824 Fevruarie 10 

1 pălărie de păr dă epure pentru mine, să fie potri- 
vită să nu fie largă la fund şi mai mică straşina. 

40 pălării măcelăreşti dă mijloc, nu focmai mari. 
10 pălării măcelăreşti dă copii dar mai mari. 
19 pălării săcelăneşti 5 cu băeri 5 fără. 
10 pălării cu sfori cu panslic supţiri în pânză. 
25 pălării cu panşlic căptuşite, urdinari. 

30 pălării de copii feţe, dar să fie mai mari. 
20 funţi bumbac mijloc mărunt la scul, Braşov. 
> tuţin vioare dă Beci cu oase dar să fie curate la faţă. 
20 colăcei coarte lăută; „cinci roate sroase 10 mijloc 

5 supţiri. 
2 părechi ştible cordovan, una păreche movdă mijloc. 

„2 părechi cizme unsureşti voiniceşti 
9 părechi cizme unsureşti de cocoane, ani 14. 
) părechi deto ani 12. 

2 părechi defo ani 8. 

4 părechi ani 5 ani 4. 
4 părechi ani 3 ani 2 dă oae. 
1 tistea ciorapi mari cu vânăf. 

2 tocuri hărtie dă Făgăraş cu pajură, albă. 

4 funţi lemn roşu, lemn mai dăschis. 

4 chimire late N. 6 cusute pă muche, cu stea. 

5 chimire deto N. 4, cusute pă muche, cu stea. 

4 chimire deto N. 3 cusufe pă muche, cu stea. 

4 chimire deto N. 2 cusute pă muche, cu sfea. 

1 lesătură covraţi mari cu flori laţi, cătărămi salbene. 

1 legătură covraţi mijloc. 

1 lesătură covraţi deto lunşi, însuste 5 legături bri- 

cinare scrise. 

1; ocă arnici roşu dăschis, supțire.
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500 coţi căifan vânăt săsesc mai supțire. 

1 roată sâfe, 15 săte mistrefe 15 brisea. 

10 stricurători. 

10 răzători, 5 mijloc 5 mici. 
1 maje zmalț verde srunți. 
4 funţi toval prav de aramă. 

2 măji fier de ferecat, să fie potrivit. 
5 măji fier. 
1 ladă lunsă, văpsaua vioră, ferecată pentru pălării. 
1 ladă boia vopsaua vioră tof ferecafă. 
2 lăzi topuri vioră la sticle. 
1 lădiță dă parale la prăvălie, mică albastră. 
2 funţi tabac în plumb, hărtia roş. 
4 funţi atăl vărgea subţire. 

Sticlăria ce am dă lipsă. 

2 şocuri clondire în vărşi, 12 şoc sadea. 
3 şocuri jumătăţi vărgi, toate până'mn vadră. 
1 şoc candele cu urechi, mari jumătate mici. 
1 şoc candele sadea 1 mari !/p mici. 

ie şoc cinzăcuri verzi. 
l şoc pahară dă căte o litră albe. 

!/» năstrăpi, 3 la legătură. 
1 şoc litre verzi drepte în muchi. 

6 tunţi pesmet cu zahar la o cutie, cât va lua. 
20 tunţi tărâţă, negreşit să-mi ei. 
50 piepteni mari 50; mijloc. . 
10 pieptini strâmbi negri sroşi tot intr'ales. 
2 tuţini lulele de lemn înalte roş. 
2 tuţini lulele dă lemn scurte. 

200 lulele dă pământ; 100 înalte, 100 scurte. 
1000 ţintişoare dă potcovit cizme. 
1000 ținte mai mari, dă care bate la covăltire pânza. 
100 cremeni dă scăpărat, mari. 
10 ocă cue dă şindrilă mărunte. 
25 păpuşi sfoară dă morun sroasă, în sută vine cam 

25 păpuşi. 
2 legături teci, cleite N. 3 curate. 
5 lesături feci cleite N. 2 curațe.
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1 legătură feci cu alamă N. 3. 
4 tunţi alamă groasă salbănă. 
4 tunţi alamă salbănă supţire. 
4 funţi cositori vărgea. 

10 părechi cuțite cu alamă, mai mari, 
20 cuțite cu corn. (,î;...:. - 
40 amnare. - 
1/2 şoc păhară câte 50 dramuri şi câte 25 dramuri. 

__lfe şoc păhară cu scaun dă vutcă, trei la leu. 
10'/ 

100 coţi pânză sroasă pentru lesatu teancurilor. 
2 ţoluri mari dârstăseşti sau lână, mari. 
5 ploşci mari N. 2 care să fie roşă la vopsea. 
5 ploşci N. 1p. 
5 ploşci N.1. 
5 ploşci N. 1. 

"20 
5 cofițe de copii. 

5 călimări de lemn. 

2 piperniţi dă lemn. 

LXXXIIIL 

Câmpulung, 1826, Apr. 30. 

Gheorghe Mârzovici scrie lui Sterică Arseniu că i-a 
achitat marfa primită şi-i trimite şi o notă de comandă:). 

X 

Hristos anesti şi cu plecăciune mă închin dumitale 
jupân Sterico. - 

1826, Apr. 30, Câmpulung 

Cu plecată scrisoare înştiinţez dumitale că eu dupăce | 

am venit dă la fârs dă la Muşeteşti, dă loc am şi plecat m: 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. II, doc. 5.
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până la deal, având doo buţi vin luate mai dinnainte, şi 
acum am mers dă l-am rădicaf. 

Și astăzi săsii aici la prăvălie cinstită scrisoare du- 
mifale ce mi-ai frimis-o, scrisă din 24 Apr, dinpreună 
şi cu foaia de marfă ce mi-ai frimis în locu cei care s'au 
trimis mai de nainfe dă la 14 Apr. şi după scrisoarea 

dumitale iată trimesăi foaia înapoi şi oprii foaia ce mi-ai 

trimis acum. Şi iată frimisei prin Trih, omul lui Gheorghe 
Giuvelcă dodecari 55 buni şi o mahmudea moale întreaşă 
şi un crotaler şi 4 zănsripfori şi un iuzluc şi un sfanţ, 

care sau socotit toate monedile ce să arată mai sus, 

  

taleri: 1760) 
şi cu 20 dodecari ce s'au friimis prin Trih mai din 

nainfe, care fac taleri . . . . . . . . . . 240 

1.000 
care mă ros priimindu-i vei trece la cafastih la socoteala 
mea, la care mă ros să nu fie cu supărare pentru zabava 

ce am făcut cu friimiterea banilor, fiindcă aici avem doo 

bătăi de cap: una că să vând marfa mai mult cu parale 
mărunte, apoi căufăm cu parale dodiicari şi alte monede, 
şi pentru aceia să face oareşi ceva zabav; dar nici acum 
nu esfe târziu, 

Jupân Steriico, vei şti pentru 5 chimire mici care au 
venit marfă la mine ale dumnealui Nicolae Ioan, am dat 
de ştire să friimiţă un băiat să le ia, zicând să-mi frii- 
miţă parale 15; dumnealui mi-au friimes parale 4. Apoi 
eu văzând că esfe atâfa mândru, n'am vrut să ile dau 
cu 4 parale, ci le vei petrece în socoteala mea, şi dumnealui 
vei îriimite altele. 

Jupân Steriico, mă ros să mă înşființezi penfru aren- 
daşi mei cu vinurile; friimis-ai pă la dânşii răvaşile care 
ai priimit dumneata sau nu, ca să ştiu cum au rămas cu 
dânşii. Acum iarăşi fac supărare dumitale ca binevoind, 
a-mi friimite şi aceste condee dă marfa ce mai jos să arată, 
numai mă ros un butoi dă zămalț verde cât mai în srabă 
să-mi friimiţi că n'am dă loc şi 5 lesături her scurt pă 

„un cal. Şi la butoiu cu zămalț să pui 2 legături her dă 
ferecaf, bun ca să să potrivească cu butoiu cu zmalţu. 
Aceşti doi cai cât mai în grabă să mi-i trimiţi iar cizmele,
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pălăriile, pot veni şi mai pă urmă; numai cizmele mă rog să fie curate. Ladă friimiț eu de aici. De acestea mă ros şi rămâi al dumitale mai mic si plecaț, 

Gheorghe Mărzovici 

Foae pentru ce marfă am trebuință dă Braşov. 
10 părechi cizme roşi feteşti, să fie ceva mai mari şi 

curafe cu f. 4. 
5 părechi cizme roș feteşti deto cu £. 3 cr. 50, să îie 

mai larsi la carâmb. 
50 tunţi bumbac, dă care mi-ai triimis cu 20 sculuri, dar 

să fie alb şi potrivit. 
l ştuc folți lung să să pue în lada cu cizmele să nu să 

ude. 
1 maje zmalț verde srunji (s'au friimis). 
2: măji her scurt şi 1 maje dă ferecat în 2 legături, 

la potrivitu butoiului cu zmalț. 
10 pălării săceleneşti să nu fie late în pânză, să fie 

mijloc că aşa să caută. 
100 pălării măcelăreşti, 40 mai late şi 60 să fie mai mijloc 

că aşa cer acum. 
60 pălării dă copii, 30 în chipul celor măcelăreşti ne- 

căptuşite şi 30 feţe. 
2 bucate panşlice negre dă mijloc dă atlaz pentru pă- 

lării. i 
1 vis sluşi mari dă tot, să fie pentru învălitu pălăriilor 

să nu să ude. - 

! vis slugi mijloc 6 părecbhi. | 
24 ocă arnici roş supţire, 1 funt arnici vânăt supţire. 
1 funt văpsală civit. 

20 cuțăte cu alamă făr furculiţe, că am aici furculiţe. 
1 funt sârmă salbănă mijloc, 2 funţi sârmă supţire de 

punşi. 

"2 tuţine lulele dă lemn mici salbene, vine văpsaua pă 

dânsele. 
2 foluri lână la teancuri cu pălăriile, 1 ţol la lada cu 

cizmele; bumbacu, pălăriile şi celelalte condeie, toate 

pă un car.
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Jupân Sferico, să nu-ţi fie pentru bani, că peste câteva 
zile îţi trimit negreşit. 

Gheorghe Mârzovici. 

[Insemnarea lui Sterică:] 

„ 55 ştucuri dodecari s'au priimit; 3 ştucuri dodecari Sau 
trimis înapoi fiind răi. | - 

— 4 Ştuc zsripţori. 
- 1 ştuc cronfaler. 
- 1 ştuc iuzluc. 
- 1 ştuc sfanți. 

LXXXIV 

1828, Febr. 7. 

Gheorghe Mărzovici. serie lui Sterică Arseniu că-i 
trimite o oca de arnici roşu să-l dea să se facă din el fote:). 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sterică, 

1828, Fevruarie 7. 

Prin această scrisoare, fac rugăciune dumitale, că 
sânt cinci ani de zile de când mi-au frimis jupân Nicolae 
Zabaria una ocă arnici roşu, şi nu poci să-l vânz fiind 
văpsaua închisă. 

Acum am socotit ca să-l frimiţi aciia la dumneata 
ca să faci dumneata afâta bine să vorbeşti cu meşteru 
care face fote. 

Mă ros fă atâta bine, nu o vrea ca să-mi facă vreo 
câteva fote ca să nu-l mai vânz aici, că într'alt fel nu poci 
scăpa de dânsul; să prinz ce oi prinde pă dânsul. 

lată că-l şi trimisei prin Giuvelcă ;este dramuri 230. 
De aceasfa mă ros şi rămâi al dumitale mai mic şi plecat. 

Gheorghe Mârzovici 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. II, doc. 12.
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LXXXV 

Câmpulung, 1829, Iunie 29. 

Gheorghe Mărzovici scrie lui Sterică Arseniu că a 
primit maria de Braşov şi-l roagă să-i trimită inartă pentru 
lârgul dela Sfântul Ilie:). | 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sterică, 

1829, Iunie 29, Câmpuluns. 

Cu plecată scrisoare nu lipsesc a înştiința dumitale. 
Cinstită scrisoarea a dumitale ce mi-ai trimis dela 20 ale | 
următoarii, cu plecăciune am primit, dimpreună şi cu 14 
lăfuroae marfa. la care martă, deslesându-o, au eșit toată 
după foae iar două chimire mici de No .2 au îșit lipsă. 
Dumneata le pui în foae 10 dar.sânt numai 8, lesate la un 
loc foafe, iar o ferdelă gris este nescrisă în foae, ci dum- 
neafa să-l treci la catastih-ca să nu să uite nesctris. 

Pentru condeile de marfă ce mi-ai frimis acum, nu 
sunt vrednic a mulțumi dumitale mai bine pentru multa 
osteneală a dumitale ce ai făcut, la care prea mult cunosc 
ajutori dela dumneata, care nu sânt vrednic a mulţumi 
dumitale mai bine pentru foate. 

Jupân Sterico, prea mult mă ros pentru condeile de 
marfă care făcusem dumifale rusăciune. Insă la foaia 
pentru sama fârsului Sfântului Ilie, mă ros ca să mi să 
freacă şi acum rugăciunea ca foafe condeile de marfă 
câte am scris să mi le friimiţi. Numai să rămâe jos !£ 

maje zahar şi 1/2 maje orez şi una maje zmalț; aceste frei 
condeie să rămâe jos iar celelalte condeie mă ros ca toate 
să mi le frimiţi, chimire, coase, her, pălării, bumbac, pan- 
fofi şi celelalte: condeie. Şi cât pentru bani că fae foaia 
bani cam mulţi, să nu fe însfânjineşti dumneata, că până 
să va săti marfa şi banii vor fi sata de aici rânduri, rân- 

  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. II, doc. 18. 

D. Z. Furnică, Doc. comerț,
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duri. Sticle să pui 20 şocuri, ciișit la 4 lăzi, seamuri 1] 
şocuri; lada de seamuri sânt friimise acum de aici şi o 
ladă veche. Clondire de câte 3 cofe rătunde să pui deo- 
sibit 4 şocuri că n'am; ocale 3 şocuri, ţoi 4 şocuri şi cele- 
lalte după foae să le pui. Fă bine şi-mi trimite şi 60 feli- 
nare care am fost scris, la doo lăzi albe că le ia sfrăinii 
marfa. Când să va. săti, toată odată să mi-o frimifi; soroc 
nu pui, iar când mi li-i friimite să pui marca cu cretă 
roşie că să cunoaşte bine. Acum heru ce mi Pai trimis, 
sau amestecat al tutulor şi am fras necaz până Yam 
ales căci să cunoştea semnu pă legături. Jupân Steriico, 
vei şti că când mi-au venit marfa să strânsese susenii ca 
pământu aici la mine şi adevărat cuvântu dumitale, nu-l 
uit multă vreme; care de câte ori -mi-aduc aminte mă 
umflă râsul de vorbile lor, că dumneata chiar parcă ești 
prooroc. Să făcuse tot polcuri, zicând că dumnealor au 
mulţi bani triimişi la Braşov la dumneata şi nu le triimiţi 
dă afâta vreme marfa, iar eu numai scriu la dumneata 
şi-mi vine marfa. Când frimif bani, dumnealor nu şfie, că 

"vede că marfa î-mi vine. Acest sfat să făcea la vecinu 
Toma cu foți nesuţătorii din Suseni; apoi chir Toma le 
proorocea din Bliipie susenilor că: „nu numai dumneavoastră 
sănteți pătimaşi ca aţi frimis bani la Braşov, dar şi eu 
dă atâta luni am triimis bani la Braşov, şi-mi ţine banii de 
atâta vreme la Braşov şi marfă nu-mi triimite“. Aşa vor- 
bind toţi în multe feluri, care nu poci să scriu dumitale 
câte vorbeau, tot auzind după la dânşii. Unii din trânșii 
să făcea mușşterii ca să cumpere câte ceva de la mine, 
numai ca să vază socoteala foii, cât cusur mă aflu eu, 
iar eu cu hotărîre le făsăduiam că marfa o am pă sama 
prăvălii; nu-mi este de vânzare cu toptanlâc. 

| Apoi ei mai fare să stătuia şi să vorbea, precum că 
ei, mai bine decât să stea banii dumnealor la dumneafa, 
mai bine să-i fi dat cu dobândă; apoi vecinu Toma au 
mers salbăn la faţă la chir Nicolae şi au luat o majă dă 
bumbac dă loc pentru lei 6. Şi adevărat e cuvântul 
dumitale, că el dacă vine marfa dă la Braşov o dă pă la 
mucri în berărie ca să mă strice pă mine Şi prăvălia du- 
mitale, zicând că el o aduce din loc, iar nu o îa dă aici;
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care când vine marfa, pune şi pă mueri dă-i dăscoasă 
teancurile. Jupân Steriico, vei şti că avem aici mulţi 
străini veniţi dă la Bucureşti aici, şi ne văităm că n'avem 
marfă; iar din preţ nu focmesc, numai să săsească. Pan- 
tofi să fi avut 50 părechi, nu-mi rămânea, atâta să învârtea 
şi nu săsa pă la nimeni, şi la aşa vreme să vinde marfa; 
ei sunt salantoni, numai să fie martă. 

Acum iafă să friimise prin Niţă slusa a lui nea 
Gheorghe Giuvelcă 10 salbeni înpărăteşti îi olandezi traşi 
cu blanc şi 240 ştucuri stanţi, care priimindu-i dumneata 

-aicia voi avea cinsfit răspunsul dumifale de priimire. Cu 
al doilea iarăşi să va mai triimite bani, fiindcă acum nu-i 
avusei pofriviți în moneda Braşovului. Jupân Steriico, 
iarăşi mai fac dumitale rugăciune, ca lângă condeile de 
marfă ce s'au scris., să mai adauşi şi aceste condeie de 
marfa ce mai jos să arafă. De aceasta mă ros şi rămâi 

al dumitale mai mic şi plecat, 

Gheorghe Mârzovici 

5 trâne roşi cu dârloşi cu luceafăr; 5 căpeţele frâne ne- 
sre, patru căpestre roşii. 

1 păreche cizme de vacsu pentru sama a mea, pă picioru 

dumitale, cu focu aşăzaf; să fie cu funtuş, preţ până 
la î. 8. 

4 părechi cizme felefin mari, 4 părechi mijloc. 
4 părechi cizme ungureşti, ani 12, 4 părechi ani 8, 4 pă- 

rechi ani 6, 4 părechi ani 4. 
— bunduri făsăli cu 9 rânduri mari. 

4 tunţi sârmă salbănă supţire că groasă am. 
25 tunţi clopote cişit, nesreşit să-mi ei. 

1 tuţini perii de cai fari, 10 periuţe pentru cizme dă 

vacsu în 2 feluri. 

50 cuţăte berbece, 30 cu alamă, 30 cu cerb, 50 amnare. 

50 sresii nesreşit să-mi friimiţi. 
2 ocă plumburi pentru seamuri. 

10 cote ulei la butoiu meu ce am friimis acum cu marca 

a mea pă el. 

“1 ştuc folţi lung, 10 funţi palere, 1 punsă alice dă No. 3.
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1 ladă veche, 1 ladă de geamuri, 1 butoi dă ulei, aceste 
sânt frimise; la cufie să să puie ţintele. 

6 lăute No. 4 să-mi mai ei la o ladă No. 3; au işit bune 
care mi-ai frimis. Negre să nu ei. 

1 cutie ciirașe şi 1 caș sărat de ocă 2 să triimise prin 
sluga : a lui Giuvelcă, care priimindu-le, poftesc ca să 
le petreci cu sănăfate. 
Scriisoarea o făcui dăsrabă, şi să nu mă pui la ponos, 

fiindcă am trecut în partea aceasta, că mă pripea praovanii, 

1 funţi bumbac am văzut la Mihalache pristos ne- 
frecuţi în foae. 

1 ferdelă sriş să-mi mai trimiţi nesreşit că acela l-am 
vânduf. 

LXXXVI 

1829, Aug. 22. 

Gheorghe Mârzovici comandă martă de Braşov dela 
Sierică Arseniu:). 

Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Sterică, 

1829, Ausust 22. 

Cu plecată scrisoare înştiințez dumitale că într'atâtea 
scrisori am fost scrisu dumitale ca să faci atâta bine să-mi 
trimiţi condeile de marfă ce am fost scris ca să-mi vie de 
târg lui Sfeti Ilie; văz că din condeile cele ce sau sosit 
sata pă la bolte toate mi-ai frimis iar marta de cea care 
este după la meşteri, dintr'aceia văz că dă loc nu mi-ai 
trimis, Mai vârtos chimire că n'am avut de loc la vremea 
târgului cât şi până acum şi mulţi din prefini îi tot ţin 
cu vorba că-mi vin fiindcă eu le am scrise de atâta vreme 
şi văz că mie nu mai î-mi vin şi rămâi de ruşine cu acea 
pricină, zicând că numai îi port cu vorba că nare să-mi 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, pach. II, doc. 19.
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vie nici un chimir. La alţi tot văz că le vine; de când am 
scris le-au venit în câte frei rânduri. Să vede treaba că 
poafe s'au pierdut foaia aceia care am trimis-o pă sama 
târsului Sfântului Ilie. Jupân Sterico acum mă ros iarăşi 
ca să rămâe celelalte foi şi ce s'au mai poruncit ptintr'alte 
scrisori; mă ros să-mi friimiți aceste condee de marfa 
ce mai jos să arată, nesreşit aşa mă ros, toate condeile 
deplin. Astăzi trimisei prin Gheorshe fiul lui nea Gheor- 
she Giuvelcă, în sfanți 560 ştucuri, care priimindu-i dum- 
neafa aceia, voi avea cinstit răspunsul dumitale. 

Jupân Sterică săleşte şi-mi pune foate condeile de 
marfa ce am scris acum şi marfa când să va săti, toată 
odată să mi-o frimiţi şi orice cusur va frece dela dum- 
neata să nu fe îndoeşti, că cu venire mărfii aici şi cu 
întoarcerea praovanilor, tot cusuru ce va trece dela dum- 
ncafa, cinstit să va trimite până la un crăiţar. 

De aceasta mă ros și rămâi al dumitale mai mic şi 
plecat, | 

Gheorghe Mârzovici. 

Condeile de marfa ce am frebuință de a mi le tri- 
mife dumnealui jupân Steriică. 

8 chimire groase N. 4, cătărămi salbene ,deto N. 6, 8 

deto 5, 8 deto N. 4. | 
8 chimire N. 3, 8 deto N. 2 lungi, 8 defo N. 2 mici de 

copii, 8 tafture groase. 
2 lesături covraţi mari, 2 legături mijloc, 2 lesături mici, 

5 legături bricinare. | 
2 lesături bice înpletite, 3 legături bice sucife. 
5 curele finfate N. 2, 5 deto N. 3. 
4 topuri hârtie mică N. 6 Braşov. 

4 tuţini cărți tranțuzeşti. 
5 funii sârmă salbănă supţire în doo feluri. | 

10 răzători mijloc, 10 defo mici, 10 pâlnii mijloc, 10 deto 

mici. a 
4 tacâmuri ocale, drepte să tie. | | 
1 tuţin perii fari pentru cai, 1 bundă țăsăli N. 9 rânduri, 

1 bundă N. 8, 1 bund N. 6 rânduri. „
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6 pisicii dă lemn pentru şoarici. 
1 şoc folți luns. 
2 legături ciorapi cu 2 rânduri, 1 les. cu vânăt. 

25 funţi palere, negreşit să-mi trimeți. 
25 tunţi piatră acră albă. 

8 legături teci N. 2, 40 cuţăte cu alamă, să fie şi fur- 
culițe. i 

40 cuţăte cu prăselile dă cerb, să fie şi furculițe 60, cu' 
corn să fie și furculițele. 

100 amnare. 
1 maje zmalț verde srunj. 
1 lădiţă de N. 3 cu pesmeți de posf. 

" 5 ploşci N. 2, 5 ploşci N. 12, 10 ploşci N. 1, 10 dela 
N. We. 

10 ploşci cu vârteji N. 1, 10 deto cu vârtej N. 1. 
50 ştreansuri tratorane, 100 şfreansuri Șishişor. 

1 ladă verde, boiu la cizme. 
1 vis slugi mari, + mici. 

10 părechi cizme teletin mari; mijloc. 
5 părechi cizme unsureşti ani 12, 8 părechi ani 8, 3 pă- | rechi ani 6 şi 4. 
l roată săte britsca şi mistreţ, 20 stricurători. 
1 ferdelă grisă. 
1 ocă arnici roş supțire, 2 funţi vânăt. 

10 cofe ulei proaspăt în butoiu meu ce l'am trimis. 1 pungă alice dă N. 5 dă porumbei. 
aţă albă şi neagră dă f. 4, 
5 tunţi tabac cu miros în băşici. 
1 dieamant pentru Seamuri dă tăiat „nesreşif, 2 ţinte covăltire în 2 feluri, 3 mii dă cizme, 2 mii dă panfoti. 

Arăt sticlăria, 

2 şocuri clondire mari rătunde N. 4, 2 şocuri N. 3,2 şocuri N. 2. 
l şo: clondire albe sadea drepte N. 1, 1 şoc în vărşi N. 1 pă 11 în vadră. 
5 şocuri jumătăţi în vărsi pă 11 în vadră, 1 şoc caran- hire 16 la şoc.
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1 şoc litre, 1 şoc cinzăcuri, 1 şoc ciocănele, 1 şoc pahare 
câte o lifră, în şoc pahară 50 dramuri. 

1 şoc pahară câte 25 dramuri, 1 şoc candele cu urechi, 

1 şoc candele fără urechi. 
1 şoc călimări dă marmură. 

21 şocuri la 4 lăzi albe, iar nesăsindu-se toafe albe să 
ei şi lăzi viorea. | 

Jupân Sterii vei şti că la marfa ce mi-ai trimis la 20 
ale lui August, mi-au îşit pristos 1 hort suri şi 50 căpestre, 
la care dă loc am fost şi înştiinţat dumitale din ziua aceia; 

poate că n'ai priimit scrisoarea. 
21 „măji her de ferecat, astăzi sau priimit. 

LXXAVIL 

1830. 

Insemnare de banii ce a primit pe mariă Sterică 

Arseniu dela Gheorghe Mârzovici din Câmpulung). 

1830 
Banii ce priimesc dela dumnealui chir Gheorghe Mâr- 

zovici şi cum s'au schimbat anume: 

  

            

Nov. 14 450 stuc sfanţ ........-.- _ls0 375 

15 —| d-o salbeni împărăfeşti . - 11/40 175|— 

Dec. | 6| 250 —-| d-o sfanţit .......- . —B0 208|80 

Dec.|29| 420—| d-o d-o ......::- , 350|— 

1834 
ie 20 

Febr.118| 300,—| ştuc sfanțih a 0| 250| 

Mart| 6] 500; | ştuc giantib ÎN . 0 a194 

Mart 31] 6001—! d-o AIE , — 

35I— d-o galbeni împărăteşti . al 409|30 

| | [z6s430   

  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. VI.
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Mai | 660|— d-o sfanțih ........ —|— 50 lun. | 5) 400—| d-o do .......... ——| 33320 470: d-o do ........: —|—| 392] 5 Iulie [12| 40—| d-o dodecari ....... 3[58 15840 50|— d-o rubiele ........ 24% 10410 400 —| d-o stanțih e | —B0 333.20 | | 4556] 5 
ug. [10| 500 —| ştuc sfanţih ee ÎI — 1416140 Aug 50|—| d-o rubiele ........ 214] 103145 Aug. 21| 249—| d-o stfanţihi şi 6 cr. - || —|50| 245 6 Sept.]13 203 — d-o d-o d-o ........ 1|50| 16910 Oct. 128 145,— d-o d-o .......... —|— 120,50 Nov.| 5 360j— d-o d-o ........ —]—| 300— Dec. [14|  5—| d-o salbeni holandezi împă- | 

răteşti, 11[40, 58:20 37—| d-o rubiele ........ 2) 5 77| 5 16—| d-o dodecari noi ....._ 3|57 63,12 14l— d-o rubiele ........ 3153 54122 321| d-o bsşlici aa | 3[50) 13105 2— d-oichilăi 2[24|  4l48 I—| d-o îăzluc 121200] 224 3|— d-o  sfanțih —|—|_L05 25 
183% | 629113 lan. | 4 ştuc sfanțih și 5 cr. . . . .| —l5g 25325 Febr.[t1| 500|—| d-o d-o .. 0] ZO 416/40 d-o d-o dodecari ..... 357| 197130 Mart|13 d-o galbeni împărăteşti a- | 

mesfecați ........ 11136 127136 d-o dodecari. . ...... 3:56) 78140 d-o rubiele ......_. 2| 5] 525 120_—| d-o sfanțih ... | —= 100— d-o iuzluci ..... 3—|  12|— d-o beşlici .. 3136 7|12 
o 753621 Apr. | 7 ștucuri salbeni împărăteşti, | unul lipsă ......-7 11137) 10433 d-o rubiele bune . . A 2| 5| 62:30 Ido dă lipsă ... 00| 2 0 240—| d-o sfanțihi .. —|50 200|— 20—| d-o dodecari. .....! 3156 78140 Apr. [27 498 —| d-o sfanți . . . . ! al 415— d-o salbeni împărăt. blanci 11140) 81/40 d-o d-0 d-o uşori ...., 11130] 46/— II —] d-o dodecari noi |! ! |! ? 3:56). 43l16            
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20|—| d-o rubiele.. . . 
Mai [17| _4—| d-o salbeni împărăteşti 

79—| d-o sfanţihi . . 
lun. | 3| 300—| ştucuri sfanţihi 
lulie | 4| 10)—| d-o salbeni împărăteşti 

11|—| d-o dodecari . ... 
4 —| d-o icosari . . 

26—| d-o rubiele . 
13/*/3 d-o rubiele . 
2|—| d-o iuzluci 
1|—| d-o beşlic . 

240|—| d-o sfanţihi 

Julie [23| 400|—| ştuc sfanţihi           
| LXXXVIII:) 

1820 lan. 18. 

  

  

  
  

2| 5] 41]40 
11)40| 46140 
—|50] 65/50 
—!—| 250|— 
11[3] 116/20 
356] 43]16 
5132] 22] 8 
2] 5] 54110 
3154] 5239 
258| 5:56 
—|—]_al5o 
—]50| 200/— 

959029 
—150 333120 

992349       

Marfa ce frimiţ pă sama dumnealui Costandin Ne- 
cula, ştuc. 7 cu Giuvelcă, 
  

funţi bumbac N. 20 supţire 

  

32| funţi pesmet de post ordinar 

    

  S părechi cizme telefin; cordovan 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. III. 

ocă arnici roş supțire ....... 
ocă arnici roş d-o ........ 

5 funţi arnici vânăt supțfire ...... 
funți pesmet cu zahăr de dulce. ... 

A ocă cue de şindrilă ........ 
500| coţi săitan vânăt, săsesc ...... 
100| cofi pânză supţire ......... 

| cofi pânză sroasă .. .. ....... 
vis slusi mari i mici ........ 
ştuc folți bun bătut ......... 

lbunduri făsăli N. 4 ......... 
tuțăn perii la ţăsăli .. ....... 
sâte de făină dese ......... 

| răzători de mijloc .. ........ 
5| răzători mici . . cc... .. 

1050) turțe, 2—1 cc...     | părechi cizme, ani 2 ........ 

  
      

1]48 90. 
830| 17|— 
75) 715 
4—] 20i— 

—!45| 18— 
—|13| tg] 6 
—I54] 49| 3 
12.—| 12]— 
—|10| 1640 
—'6%| 10150 
25/30| 25130 
14— 42]— 
211| 436 
230| 230 

—I24] 10;— 
—|14| 2:20 
—|10 —[50 
——| 1545 
5— 30,— 
2136|__13— 

| 393 25
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LXXXIX:) 

1828 Oct. 7. 

Pânza ce o trimeţ la Piteşti cu ordinu lui chir Necu- 

lae Neculau, la ștucuri 5 cu Giuvelcă. 
  
  

2896| coţi pânzi sroasă 
5! funii, câte 

legatul, vama f. 4, 30, procent 9î. 

XC?) 

71829 Aug. 1. 
Marta ce ftrimiț pă sama prăvălii mele la chir Ne- 

culae Neculau la ştucuri 10, cu Giuvelcă; chiria de povară 
lei 9 pentru Câmpuluns. 

  

—| 6| 289.36 
—|15] 15 
—|—[|__13130 

Tzoalzi 

  

35 
10 

|&
   

cofi postav N. 2 
şocuri sticle ..... 
părechi cizme de vacs . 
părechi cisme feletin, mari 
părechi cisme felefin mici 
lesături paler 'măruntă , 
părechi cisme ce au eşit lipsă 
cofi săifan vânăt . 
coţi Săitan negru . 
tufun perii mari penfru cai 
țuţun perii mici A 
ladă bună ferecată 
horturi sroşi de ham 
lăzi la sticle . . i 
cofi bete bune ..... 
chimir N. 5 ..... , 
chimir N. 4 ..... , 
chimir N. 5 A 
tufun perii 
ştreansuri bune 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. III. 
2) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. 2. 

  

6115 
26|— 
32130 
55|— 
1730 
17/30 

23|— 
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3 legături pile pentru dosar, toate 318|  3|18 
2| lesături pile N. 4 bune 4148] 9136 

11| tocuri tlispapir PR 2142] 2942 
28| coţi pânză .... ...... —|7%) 3130 
3 lesături cavți mijloc 3|30| 10130 
2| lesături cavțfi mici 2]3 5— 
I| ştucuri folți bune ......... —|—|16130 

50| perechi ciocane . . . —|10| 8120 
26| pachete bumbac N. 20 1154 49126 

5ill] pachete bumbac N.20 ....... 2|—|  11|— 
40| pachete bumbac N. 20 1154) 76— 

2| cămăşi casă A 1] 6|  2|12 
10| foluri de mijloc 324] a4— 

|| visuri slugi bune .. ....... —|—_| 29|— 
98| coți pânză la feanc —]7%] 1215 
10| funii la fteancuri ......... —[14| 2120 
10) pachete crema farfar ....... 1|12| 12|— 
10) pachete pucioasă .. ....... —|18]  3|— 

10500 ţinte rătunde .. . ........ 3:30, 36/45 
Il majă piatră acră .. ....... 24|—|_24— 

107|26 
cărat, legat. î. 4; vama f. 9, procent f.21 34i— 

i chiria la marfă tot lui siuvelcă lei 45 | 
face cc... 16,40 

758! 6 

XCI:) 

1823 Oct. 3. 

Marfa ce frimiţ pă sama dumnealui chir Neculae 
Stoica la ştucuri 4, cu Giuvelcă, chiria de povară lei 6. 
  

părechi cizme nesre mari mocăneşți . 5 il 4 20148 

8| părechi cizme negre muereşti 3|36| 28148 
3| părechi cizme felefin ani 15 3130 10/30 

3| părechi cizme feletin ani 12 3112]| 9136 

3| părechi cizme cordovan ani 5 1|24 42 - 

3 părechi cizme ani 5 1] 6| 3,18 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. III.
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părechi sluşi mari .. . . . . . . . | 13|—] 13|— 
19 tunfi bumbac N..20 alb supţire ... 1148 181— 

5| chimire N. 5 sadea PRR 21—l 10— 
10| chimire N. 4 sadea 1]36| 16— 

138142         
| XCIL:) 

1828 Iulie 16. 

Marfa ce trimiț pă sama d-lui chir Nicolae Gheor- 
Shiu la 1 teanc. 
  

  

      

12| rifi 1 fârtal postav măsliniu alaol 44)43 
6550| ţinte de ocă 314 A 3130 2255 

2] ocă arnici roş ..... 8130) 17|— 
I| ocă arnici vânăf 4—|  4|— 
I| toc flispapir ..... 2|30| 2130 

20| coţi pânză la cue. —| 4] 1120 
| țol lână amestecată —|— 144 
5| funţi praf: palere mijloc 1]48|  9]— 

a 103/12 
lesat, vama f. 1,48, procent f. 3 . .| —|—| 4148 
vama la lesăfura de coase dinainte .| —l—! 2130 

110|30         
ACIII2) 

1829 Iul. 16. 
Marfa ce frimiț pă sama dumnealui chir Neculae Ioan la ştucuri 4 cu Giuvelcă. 
      

    
125| coase de mijloc ce s'au frimes înainte | 110|—| 131/30 

12| coți pânză i funia ......... 1] 3 113 lesatul, vama ....... Ra 230| 2130 30] le funţi fier bun ..... . . . . „| 8!54l 57124 2014] te tunți fier lat bun .... 19|—| 38|18 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. TII. 
2) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. II[.:
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funţi bumbac N. 12 albastru 
funţi bumbac N. 20 supţire alb 
vis. Slusi mari i mici buni grele. . . 

A părechi cizme negre voiniceşti unsureşti 
părechi cizme roşii îi negre femeeşti 

bune ... 
chimire N. 6 bune groase 
chimire N. 5 bune cusute 
chimire N. 4 bune . 
chimire N. 3 sroase bune 
chimire N. 2 bune 
chimire N. 1 bune , 
fisfea cvrişi (sic) mari bune 
tistele cvrisi (sic) mijloc buni 
legături brăcinare bune , 
legături ciorapi cu roş; cu vânăt buni 
funfi calaican bun 
cămăşi de casă bune 
chingi legate, bune RR 
leg. bice în 4, bune ........ 
Lăzi N. 1 şi 2 la cizme 
pălării săcelăneşti . 
pălării măcelăreşti mari bune 
pălării de copii bune 
pălării cu sfori, căptuşite bune 
ploşci N. 1, bune mari PR 

tunți arnici vânăt unsuresc ..... 

funţi piatră acră albă 
foluri de mijloc bune AR 
coţi pânză la feancuri ........ . 
funii la feancuri .. . . . .... 
sresii la 1 cutie .. ........-.- 
legătură teci N. 1 bune ...... 

. 1. . . . e. 

cărat, lesat f. 1, 30 cr., vama f. 8, 

procent f. 20 ..........-       
    
    
  

1151 86/57 
1157] 5830 

23—|| 34130 
5|—| 201— 

3130] 56|— 
2136 512 
2] 16 — 
136| 16|— 
1]12] 1424 

—[48| 312 
—|30| 7130 
5|— 5I— 
4l—| 8l— 
1] 2|— 
4136] 9112 

—)2]  5|— 
—139| 315 
—|18 3I— 
224) 2124 
4'30| 430 
1136!  8— 

—|54l|  271— 
—!36]  6|— 
—'54  9— 
—[31]|  5io 
3 6l— 
—5] 65 
218 1312 

—| 4 2] 4 
—| 8 —!32 
512| 512 
1'30] 1130 

687|16 

29136 

716152      
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XCIV:) 
1931 Septemvtie 22. 

Fieru ce s'au frimis pă sama dumnealui chir Nicolae 
Ioan cu Giuvelcă, până în Câmpuluns chiria de povară 
lei 8. 
  

sog funţi fier supțire, legătura 16; şini 180 | 22/30 
4161//| 1» d-o fier lat lesătura 8; şini 65 

măjuit; vămuit f. 2 cr .42; procent. 
£. 5 

XCV:) 
1828 Mai 5. 

Marfa ce trimiţ pă sama dumnealui chir Mihai Ra- 
dovici, la 2 feancuri. 

  

23]30 
182 
97 53 
  

279 
7 

55 

  

287     37 

  

  

pălării măcelăreşti mai bune 
pălării mati săcelăneşti bune 
pălării mici ...... 
şoc sficle ce am scris . - 
ladă albastră N. 1 la sticlă 
pile de ferăstrău bune . . 
ținte rotunde de ocă 31 
ocă' cue de şindrilă mărunte 
funți clopot ...... 
suri de ham vărsate 
chimire N. 5 sadea, cusute 
chimire N. 4 sadea cusute 
chimire N. 3 sadea cusute 
părechi slugi mici . . . . 
bucată panțtlice N. 4 atlaz 
cofi panflică sroasă 
funii la teancuri 

căratu, lesatu f. 1 vama f. 21; pro- 
cenfaj î. 5 

1) Axhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. VI. 
2) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. II. 

    
  
    

—(54| 45, 
—|36] 16— 
—136] 12.— 
2154] 13127 
3l—|  3l— 
1112] 6|— 
3140 7|— 

—|54| _9— 
1] 9] 6 
318] 318 
2|—|  8— 
1136) 6/24 
1112]  12— 

12—| 12|— 
2'48] 2148 

—'4%) 414 

—| 8_—|I6 
 160la7 

8130 
169117  
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XCVI!) 

Mart. 22. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, marfa ce trimif pe sama 
prăvălii mele la Ioniţă la Câmpulung, la ştuc 21 cu lon 
Miricul, chiria de povară lei 6. 
  

  

60 

30) 
50) 
10 
10 
34   8, 
Il 
2 
122 

1 
1 
1 

    

funfi bumbac mărunt în sculuri, sup- 
fire .. cc... . 

funţi bumbac fot asămine mai supţire 
săfe mistreț cu bricele o 
săte desă cu 2 mici faine ..... 
săfe desă cu 1 mici faine PE 
funți 3 tărtale pesmet cu zahăr 
funți pesmet de post cu zahăr . . 
funţi pesmet de post fără zahăr . 
ftunți ternaboc mărunt ........ 
tfunți orez, la un sac .. ....... 
tunți vainăştaină  ......... 
funţi ştearc PN 
funți fuioară .. ......... 
măji zmalţ verde 

părechi pantofi voinicești ...... 
părechi pantofi feţe femeeşti 
coți pânză de civit supţire 
coţi pânză sroasă de mijloc 
cofi săitan săsăsc vânăt, bun 
cofi săifan vânăt românesc .. .. 
cofi săitan vânăt românesc mai bun .: 
tocuri sticle albe şi verzi 
tocuri pahară poleite N. 6 faine 
tocuri pahară poleite N. 3 faine 
pahară poleite, câte 50 dramuri. . 
pahară cu scaun mici de cleşfar 
solnițe de sare cu flori „cleştar . , . 
tunţi prat de aramă ....... , 
ploşci N. 2, duce 21; 10 ploşci N. 1i/ 

duce 19............. , 
ploșci N. 1 duce 1514; 20 ploşci N. '£ 

duce 13............. 
broaşte de uşimari de Sibiu .... . 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. 1. 

  

    
  

5l42] 342|— 
6136] 178|— 
1]18| 32130 
21—] 20]— 
1[30| 15|— 
1148) 62]33 
1136] 29]36 

—130| 25130 
2124] 60157 
1]36| 195/12 
2112] 22]— 

—136|  6l— 
1|18) 13— 

68)—| 136|— 
ZI |1133|18 
4130] _67|30 
3—| 168 — 

—!21| 26157 
—'12] 147112 
7|—] 77]— 
4—] 20|— 
4'30| 12123 
5—| 105 
6,36] 33— 
436 23 — 
1|— 12]— 

—148| 936 
1] 12]— 

—| 6] 8142 

—|—li 41 

—| | 57|— 

7|30]  52]30    
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O
P
 

I
O
U
I
D
N
 

—
—
 

      

| broaşte de uşi mai mici de Cefafe . . 
facâmuri ocale de bleh ERE 
pâlnii, cr. 33, cr. 24, cr. 18 
cămăşi cobur mari .. . . 
cămăşi noi supțiri . 
tocuri hârtie flispapir 
visuri slugi mari şi mici 
funţi tabac în plumb 
lesături tuci N. 5... 
leşături N. 2 mai mici 
cufite cu prăsele de cerb PR 

£.... 
fuține călămări de lemn DD 
țuţune lulele de lemn f. 4»; 4 ţuţune 

lulele de pământ Pa 
viori de Beci bune 
păpuşi sfoară . 
păpuşi sfoară scurtă 
păpuşi sfoară trainică 
conți lână lesat 
conți sfoară lesat 
ținte care bat la fisle AIR 

| pacuri polisac mari albe salbene 
ocă arnici roş supțire curat 

| funţi arnici vânăt supţire 
| cofi de postav de Cetaţe , 

lesătură ciorapi cu TOşu, s'au pus 
lesături aţă albă supțire . 
finte rătunde de ocă 31p PR 
legături țăsele f. 71»; 6 părechi mari 

1/o . Î. [cc . . . . . . . . . . . 

pieptini mijloc £. 12, 260, pieptini mici 
ter delă Sris f. 15; 1 ferdelă arpacaş 

lăzi N. 1 ferecate 
lăzi N. 1 cu sticle 
lăzi N. 2 la pesmet 
ladă N. 3 cu mărunţişuri a 
cufii cr. 60, 3 cutii mai mici cr. 36. 
foluri lână curată, mari , 
foluri lână, mai mici AR 

£... 
lesatu, căratu f. 51, vama f. 271%, la 

chirie f. 21. ...... A 

£.. 
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21 

1/3 

1 

  
183 

1632, 

funii la feancuri sau pus ...... t 
visuri slugi mici, par. 6, s'au mai pus 

scoafe dela 6 broaşte de uşi, sreşala . , 
£.. 

maje alice s'au pus în marfă şi s'au 
uifat ... cc... 

tocuri flispapir ce au luat-o dela chir 
Zamiir ..... 

34 lei par. 6 ce au 1 primit dela chis 
Niţă Pop, cr. 74 LL. 

cote ulei în 6 butoae care s au frimis . 

î.. 

XCVII:) 

- 

35|— 
  

—[3225|32 

  

  
3218| 2 

42 

42 
366 

    

Bani ce să primesc dela dumnealui chir 
tandin, şi cum s'au schimbat anume: 

    5| | o 3616 

Mihai Cos- 

  

  
Mai 27 1 |stue salbeni împărăteşti cu | 

  Sept. 

blans . ........ 
10 -|ă-o d-o d-o cu pasăr 

[3 d-o d-o din pasir mai lip- 
să a rămas ....... 

800| ştuc sfanțihi ....... 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. VI. 

D. Z. Furnică, Doc, comerţ. 

=) 322) ştuc sfanţihi ....... 

abs 
11/30 

—|30 

50 — 

314! 6 
115— 

—— 

66640 
1095/46 
271] 5   N 1372, 51 

13
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XCVIII:) 

71816 Mart. 5. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu marfa ce frimiţ pă sama 
prăvălii mele la Petrache)?) la Câmpuluns la ştuc. 4 cu 
Ion Miricu, câte de povară lei 6. 

  

100 

62, 

funți ceară bună curafă ce sau luat 
mai înainfe . 

boştină ordinară de funți ceară de 
aCUŞ cc 

părechi cizme roşă; albe cu aţă, fe- 
teşti ... PD 

ștucuri folți luns bun fainu 
lesătură slugşi mari curate 
funţi bumbac supţire 
funți bumbac deto civit 
focuri flispapir mari 
coţi pânză mijloc 
foluri lână curată RR 
cofe ulm, ce s'au fost trimis . 
funii la teancuri .. Aa 
pietri flust ce s'au trimis mai înaințe 
foluri dursfireşti bune A 
cămăşi de bumbac     

  procent la sută. . 
lesat, cărat f. 21; vamă f. 17. 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, Braşov. Cond. Nr. I. 2) Petrache Nicolau. 

  
7383 53 

41|24 
1930 

        = 1444147



1816 
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XCIX.:) 

Aprilie 26. 
j Cu ajutorul lui Dumnezeu marfa ce trimit pă sama 

prăvălii mele la Petrache?) la Câmpulung la ştuc 5 cu Ion 
Miricul, chiria de povară lei 61p. 

pălării măcelăreşti mari curațte 
pălării mari înalte faine 
pălării căptuşite cu 4 sfori 
pălării mici - PR 
visuri Slugi mari şi mici . 
părechi pantofi fini femeeşti 
părechi pantofi negri voiniceşti 
părechi pantofi mici fini 
cofi săifan vânăt săsesc 
cofi săitan vânăt românesc 
oca arnici roş supţire 
funți arnici vânăt supţire 
lăute faine de Beci cu oase 
funţi firghie roş mare 
funţi ternaboc mărunt 
funţi firshie albă pisat 
funţi prai de aramă , 
lesătură ţesele N. 5 f. 8; 6 perii mari 
PG e... , 

cuțite cu cerb f. 22; 50 amnare £. 8 
pacuri lulele de lemn f. 9; 2 pacuri 

pământ 4... cc... 
cufie cepuri N. 5 A 
funți tabac în plumbe . 
legături beşchir în trei feluri 
păpuşi sfoară în două, scurfă . . . . 
ploşci N. 2, £. 11/2—2; 10 ploşci N. 1 
căpestre cu postav e 
ştuc folţ luns fain a 
legături ciorapi cu vânăt fain 
perechi ciorapi albi de probă 
piepfini mari curați ... .... 
oase de ciubuce cu aramă   coţi flanelă albă faină 
funţi 1 fărtal pismet cu zahar 

1) Arhiva Aurel Mureşanu-Braşov. Cond. Nr. 1. 

2) Petrache Nicolau. 

  

  
L_
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w
=
a
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30 
30 
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1830. 

Banii ce s'au primit dela d-lu 

zăbale cu aramă săseşti 
pisici de lut cu arc 
cămăşi coburi mari ......... 
ladă N. 1; 1 ladă N. 2, amândouă . 
lăzi N. 3 cu cea cu pesmeţi 
foluri mari lână curată f. 8/2, 3 foluri 

deto Pa 
cofi pânză, cr. 13; 5 făcăi cr. 15 .. 
lesături tuci cu aramă, s'au pus. .. 

£... 
procent la sută. . , 

lesaf, cărat f. 4, vama f. 15 .. 
la chirisiu s'au dat î. 13 AR 

f.. 

  

"ex 

şi cum s'au schimbat anume. 
    

  

Dec. 
Ghenj 

Mart 

Apr. 

Mai 
Mai 
Iulie 
ept. 

Oct. 

Nov. 
Dec. 

1832 
: Ian. 

Febr. 

  

      

ho ştuc sfanți . . 
16| 613 d-o do ........ 

50!  d-o salbeni împărăteşti . . 
2] 60) o d-o do ...... 

900|  d-o sfanţihi PN 
6] 73| d-o salbeni împărăteşti ho- 

landezi a 1200|  d-o sfanţihi 
1|1020|  d-o d-o 

11[210:/4]  d-o d-o 
28| 600|  d-o d-o 

1| 504|  d-o d-o 
2559] do d-o .... 

10|  salbeni împărăteşti . 17| 720|  ştuc sfanțihi .... A 17| 50|  ştuc salbeni împărăteşti . . 

26! 13 ştuc salbeni împărăteşti 305| d-o sfanțihi ..... 
6] 50|  q-o salbeni împărăteşti , 

| Suma R£....   
1) Arhiva Auvel Mureşanu, cond. Nr, VI. 

  

        
i chir Petrache Nicolau 

    

1000j— 
51050 
51320 

5 
—b 
1114 

  

11145 
—I50| 750— 

she 
1000| — 
850— 
175)25 
500|— 
420)— 
497|55 
116j— 
600| — 
583)— 

9138/18 
151140 
254 10 
583|— 

11136 
—|50 
—|50 
— 50 
—|50 
— [50 

50) 
1 6 

50 
1114 

        | 1145 
—U4 = 

10127] 8 

705| — ..
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CI+) 
1924 Mai 5. 

Marta ce frimiț pă sama dumnealui chir stolnic Gosu, 
la ștuc 4 cu Gheorghe Giuvelcă; chiria de povară lei 6. 

  

  

  

părechi cizme roş fetfeşti bune . . . 
peştemene în lăcriţi şi cu şiret lat. 
ştuc folfi luns supţiri bune 
ploşci N. 1!» legate, bune 
ploşci N. 1 legate, bune 
ploşci N. !/2 lesate, bune o 
legătură covraci mari, laţi căfărămi 

salbene ............. 
legături covraci mari cătărămi albe . 
lesături brăcinari mijloc ...... 
legături ciorapi cu roş şi cu vânăt. . 
sovoane mari cusute cu fir. PR 
lesătură cu şiret 5, celelalte fără şiret 
chimire roș N. 4 cusute ...... 
chimire roş N. 3 cusute asemenea 
ocă arnici roş supțire de maşini 
funţi arnici vânăt supţire ANR 
loți unt de Braşov la o sticlă, bun . 
lofi unt de naft, o sticlă bună 
tocuri flispapir, mari , 
legături aţă albă roş nesru 
ladă N. 1 la cizme ...... 
pălării măcelăreşti, mari bune 
pălării căptuşite cu stori 
pălării feţe . . 

- pălării măcelăreşti mici 
pălării feţe de copii 
funţi bumbac supțire 
cămaşă casă de bumbac 
coți pânză sroasă bătută ...... 
lesături tuci N. 2 bune ..... .- 

coţi bete postav Beci .. ..... - 
tunţi vopsele civit bun 
funţi piatră acră albă 
funţi zmalț verde srăunja 
ftunţi tărâţă bună ... 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Ne. IV. 
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25| tunți vopsele roş .......... —|48 20 
4] pacuri poleială albă A 1[36| 312 
I| lesături pile N. 4 5]30| 530 
6| părechi slugi mari a ——|13]— 

100| păpuşi sfoară în doo scurtă —|—| 54158 
50| păpuş sfoară într'un froinic —|—| 3— 

5] funţi praf de aramă . . , 1|24)  7— 
g foluri de lână curată 3|--| 18— 
4| funii la teancuri . . . . . . . . . . „1 —13| —148 

260! funţi fier ce s'au trimis mai înainte | 23—| 59150 

f.. . .| —!—1 633136 
căratu, lesatu f. 2, vama f. 9, procent 

1/a [e . .| Ca ZII 30/30 

| Î.. . || —l—1 66416           
CII:) 

7820 Fevtruar 12. 

Marfa ce trimiț pă sama dumnealui chir Andrei Gosu 
la ştucuri 4 cu Giuvelcă; carul de povară lei 7 pân” la 
Câmpuluns. 
    
  

      

  

  

        

| [|] visuri slusi mari; mici .. . . . . .| 2630 26,30 1] ştuc ţolți bune bătute .. . . . . . | 14| 14 5| chimire N. 5 bune sroase .. . . . .| 21 10.— 
5| chimire N. 4 bune sroase ... ... 1136 8— 

10| chimire N. 2 mici e ÎI 30|  5— 
2| lesături covtraci mijloc . .. . A 4— 8- 
2| lesături brăcinare mijloc ...... 1i—| 2— 50| spicuri . PR 130| 1130 25| calupuri săpun ..... MR 5.20 5/30 10| pachete lemn nesru ......._ —l24 4— II| pachete pezmet de post .... . | _ 13| 216 | cufie la pezmet ....... a —l25] —l5 200| ştucuri guri; căpestre . . . . . . . 11 11130] 231 I| ortă suri de ham ..... Ra 330| 3:30 40| lesături feci N.2 ...... Aa 1130 6|— 

10| ploşci N. Ip... —45| 7/30 10] ploşci N... — 26|] 4120 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. III,
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| 

5] pachete palere .......... . 148 o|_ 
50| cutii alice noo ........... „| 1930) 19130 

4] pacuri lulele pământ, legătura .. . . | 1—] 4— 
50| cuțite cu corn de berbec .... . „| —] 5] 410 

5| cutii scrobeală albă ......... | —2] 1— 
5| tote în lăcrițe .. ......... , 1118] 630 

10| chingi cânepă .......... | —8|  3— 
10| pachete şi 1/4 clopote mijlocii; mici . 112] 1218 
1] ocă arnici roş, mijlociu ...... , 415| 415 

I| pacheț arnici vânăt supțfire ..... 3]12 312 
4| şocuri şi 9 legături scule ...... , 242] 13.10 
I| pereche focuri la sticle ...... . 2 30| 230 

42| cofi pânză sroasă . . ....... „| —17| 454 
3l foluri lână amestecată .... . A 218| 6:54 
I|| fol dârstăresec . . .. . ......- 1148] 1148 
4| funii la teanc . . . . . .... „| —j14| —|56 

” Rf.. . .|-—l— 23827 

căraf, lesaf, î. 1 cr. 36; vama î. 3 
Cr O... „ —l—l 516 

£.. —|—| 243| 6 
£.. ——| 7 

—|-— 251133         
CIII:) 

1924 Mai 10. 

Marfa ce frimiţ pă sama dumnealui chir Pandelie 

la Piteşti la ştuc cu Gheorghe Giuvelcă; carul de povară 

lei 6. 
  

ş perechi slusi mari bune ....... ] | 

15| cămăşinoo de Săcele .......- 1|18 

10| cămăși casă bune mari. ...... 1|— 

10| cămăși casă deto tot bune .. . . . | —|54 

10| cămăşi poale bune ........- - | —J48 
10| cămăşi de copii ........-.- „| —42 

5 părechi izmene .......... , 1 6 

1| roată sătă mistreț cu bricica . . . .| —|— 

600| ținte tătunde, de ocă 3ip mia .... 5|— 

12] funţi şi un fărtal clopote de fier . . 1|24   

  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. I. 
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980 

10) 
10 

200 
10) 

6'/, 

| 

=
   18 

—
   

coți pânză groasă bătută 
coți săifan vânăt săsăsc bun , 
căpestre cu posfav şi cu cusuturi 
lesături covraşi mari bune 
lesăfuri brăcinar mijlocii bune 
pieptini cam rari, popeşti 
lesături tuci N. 2 bune 
ştreansuri bune de Mediiaş 
ftunți aţă albă ..........._ 
facâm tartutrii, 12 talere, 4 tinşiri mari, 

2 mici PN 
focuri hârtie flispapir mari 
funţi bumbac supțire mărunt 
funt bumbac deto . PE 
cufii N.6 ...... 
scaune vopsite 
chinsi sfoară lesat PR 
lesătură teci N. 1; s'au pus mai mult 
funii la teancuri .. ....... 

legat, cărat f.91/, ; vama £. 7,20, procent 15 

£... 

CIV») 

1924 Iunie 18. 

păn' 

Marfa ce trimiţ pă sama dum 
la ștuc cu Gheorshe Giuvelcă 

la Câmpulung. 

    
  

          

— 5 83120 
336) 15155 
136| 9l36 
412) 21|— 
1! 10l— 

—| 9] 1l3g 
1/54) 7l36 
3. | 16|— 
112] mp 

2145] 1]— 
2—]13l— 
142] 142 

—136|  1l36 
1]18] 7148 

—l22 6136 
2—| > 

—Î12] 12 
— =] 38319 
—| 25|— 

—!—] 40819   

nealui chir Toma Pop 
; chiria: de povară lei 6 

      

funți bumbac supţire N. 10 
funți bumbac deto N. 20 
ştuc folfi supţiri bune 
pălării săcelăneşti mari 
chimire roşă N. 5 cu stea 
chimire roşă N. 4 cu stea 
chimire roşă N. 3 sadea A 
legătură covraşi mari cătărămi albe . 
chimire roșă N. 1 A 
funți calaican verde . . 

  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Ne. IV. 
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20 
50 

100 
50 

500) 
Î 

50 

60 

  

pălării mici feţe . 
cofi fop în ochiuri. . 
cofi bete de postav 
căpestre cânepă . 
orf suri de ham bune 
legături ftuci N. 3 bune 
legături tuci N. 2 bune 
coţi săiftan vânăt bun 
funt vopsele civit bune 
cofi pânză sroasă pentru legat marfa 
cămăşi de bumbac a 
Sresii pentru coase . 
cofi pânză sroasă mai mult . 
cufie la gresii . RR 

chiria, lesatu, vama f. 4, procent f. 9 

£.. 

CV») 

1924 Decemvwtrie- 9. 
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          250.14 

Marta ce frimiț pă sama dumnealui postelnicu Ni- 

colae Anshel la ștuc 4 cu Gheorghe Giuvelcă; carul de 

povară lei 6. 
  
  

A 
5 12 
| 5 

100) 
1 
2 200 

1ja       1 

părechi cisme roşă de cele mai bune . 

părechi cizme roşă deto A 

funţi bumbac supțire unu cu altu 

vis slugi de cele mai bune . . 
părechi Sluşi mici . 
ştreansuri de Mediiaş A 

lesături ciorapi  .. .. 
toc hârtie albă de "Orlat 
tocuri flispapir mari 
cofi Săitan vânăf săsesc 
ocă arnici roş fain . 
lesătură tuci N.5£.3, 2 leg. N. 2 2: 

cuțite cu corn de berbece . 

cuțite cu aramă, bune a. 

ftunți praf paler .......--- 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. V. 
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2! funţi pucioasă 2 6 ia 
10| ploşci N. 2 . --|_5] 8130 

5: ploşci N..1 bune —!35| 2155 
10| ploşci N. 1 bune . —130|  5|— 

6| cămăși N. 4 cusute prost 1'45 10530 
5 cămăşi N. 3 cusute prost 1]27] 84 
6| cămăși N. 2 cusute prost I|—| 6— 
2] legături brăcinari mijloc 1112] 2.24 

150| loţi bete de postav 3130 5]15 
10|. părechi pantoti feţe mari 127| 14130 

I| broască de uşă ce s'au frimis înainte | —|— 3— 
3] şocuri sticle albe PR 3]30 1030 

102| coţi pânză Sroasă bătută —| 5] 852 
100| sfoară mică în doo 2142)  2]42 
100) cremeni mici ——| 118 

2 lăzi N. 1. —|—|  4— 
50| funți zmalţ la un  săculeţ ——] 19— 

20:/] ocă cue de şindrilă bune , 1| 6] 2232 
1| pac lulele de pământ de probă —— 1 
1| păreche şnichele e —| 1430 
4) foluri dârstăreşti PR 2 6) 824 
9| cofi pânză cu sreşală A 5 —145 
4| funii la teancuri . —|_8|__—32 

£.. —l—] 338111 
5] funţi fernaboc 1|-—] 5 

căratu, lesatu f. 1 cr. 56 vama £ 5, | 
procent PR A 10,12| 16148 

| £. —|—| 35959 

CVI:) 

1829 August 19. 
Marfa ce trece pă sama prăvălii mele la Dumitru 

loan la ştuc 1 cu Giuvelcă; chiria la povară lei 9 pân” în 
Câmpulung. 

131/2] pachete civit faină bună 14l3o) 188|30 100| pachete alice , — | 33|— 
31| coţi pânză —| 8| 418 

1| funie lesat , —|—| 217 
procent pui ...... e —|— 3130 

£.. —|—|] 2315 

  

1) Arhiwa Aurel Mureşanu, cond. Nr. II. 
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Cele ce sa mai frimis la ştuc 4 cu 
Giuvelcă. 

părechi cizme teletin bune 
părechi cizme roşe muereşti 
pachete pezmeţi de post 
ladă N. 3 la pezmet A 
chimire N. 6 cu 4 cătărămi salbine 
chimire N. 5 cătărămi albe 
chimire N. 4 căfărămi albe 
chimire N. 2 de ale mici 
lesături brăcinare mijloc 
lesături covraşi, căfărămi salbine 
legături covrasi mijloc şi mici 
legături teci N. 2 PR , 
tocuri hârtie vânătă 
tocuri flispapir 
pachete paler bune , , 

| legături pile de fierăstrău 
| ținte rătunde, de ocă 314 
| cuțite cu berbec . 

roafe, păpuş sfoară 
ladă bună terecată la cizme 
părechi cizme felefin 
pachete bumbac Supfire 
cămăşi noo , 
căpestre cusute cu lanţ 
cofi pânză 4 funii 
foluri cu păr de capră 

£.. 

p.. 

      

  

  

  

    

| 

5]30| 55. — 
4130 72|— 

— 12] 5— 
1|24| Iza 
2|24l| 9136 
15a] 171 6 
1]33] 13.57 

—|27| 4130 
—I54|  9— 
5|—] 10.— 
330) 7 
142 6148 
6—| 30]— 
2142] 10148 
145] _35|— 
1145) 35— 
330| 36145 

—| 5] 4110 
342] 7|24 
530| 5.30 
4'30| 22130 
154| 47130 
1130) 1130 
1] 6] 5130 
2116] 2116 
2112] 636 

ZI I| 446 20 
—| — 2] — 

ZII 46720      



204 

CVII:) 

1934, 

Bani ce să primesc dela chir Dumitru loan pentru 
marfă. 

f._cr. f. cr, 
  

  
      
                

  

          

1834 
Febr. | 2] 16 salbeni cu blang .. aa + Î| 11135] 18520 

24 salbeni cu paser î. ..... 11123) 27312 0 | 
Apr. [20| 20 ştuc salbeni blans ..... 11124] 228/— 

15 ştuc salbeni paser ...... 11|— 165|— 
25 ştuc salbeni al doile paser . 10,50 210,50 
60 [1222 

Mai [10| 120 ştuc sfanţi s'au primit — 150| 100— 
Mai [28| 479 ştuc sfanţi s'au priimit ... —50| 399.10 
Mai | 2] 500 ştuc sfanţi s'au primif —|50) 416140 

2038|12 
lun. 22| 15 ştuc. salbeni blans ..... 11128] 149| 4 

5 ştuc salbeni paser mari .. 11112) 56|— 
11 salbeni al doilea paser . . . 1îj—| 121|— 
11 ştuc salbeni cual treilea paser 10[50| 10/50 
30 | 2375] 6 
9 ştuc sfanţi s'au trimis . . . —.50| 160|— lulie | 9| 10 ştuc salbeni blans ..... 11:30) 115|— 
10 ştuc salbeni cu paser .. . 111—] 110/— 
20 ştuc s'au fost trimis cu Enache 

240 ştuc sfanţi tot cu Enache . _lsg 200|— Aug. | 8| 6 ştuc cu blans ....... 11 30| 69|— Gştuc cu paser ......, 11] 6] 66136 
18 ştuc lipsă din pasări .... 10 50 195— 

330|— Aug. 30! 10 ştuc cu blans ......., 11130] 115|— 20 ştuc cu paser mici .... 10.50/_216/40 
N 661|40 Oct. 14 2 ştuc salbeni cu blans .... 11118) 22/36 14 ştuc salbeni cu paser . . . . 11|—| 154— 9 ştuc salbeni al doilea paser.. | 10150) 9730 

| 
| 935146               

  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. VI.
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Oct. [30| 7 ştuc salbeni blans ..... | 1il4l 7048 _ 7 ştuc salbeni paser .. . . 11|—] 77)— 1835 
Ghen.| 6| 18 ştuc salbeni cu blans ..'. 11/30 207|— 22 ştuc salbeni cu paser .. . 11|—| 242|— 

294134 

CVIII») 

1826 August 13. 

Marta ce trimiţ pă sama dumnealui chir Lilea Todor 
la Piteşti la ştuc 24 cu Gheorghe Giuvelcă, păn” la Căm- 
puluns; de povară lei 6 pa. 30. 

f. cr. f cer. 
    

  

  

        

2136| coţi pânză sroasă — 3% 124136 
40| cămăși noi de Săcele — [50| 33120 
50| cămăşi, poale bune —|29| 34110 
68| coți postav vânăt N. 2 2115) 153)— 
45, foluri lână curată , 2154 130130 
30 foluri deto amestecată . 2|24] pl— 
15| foluri dârstărești 1130 22130 

9) strae albe mijloc PRR 3118] 29142 
6] strae albe vărsate cu 2 feţe .... . 3118] 1948 

15| zechi cusute de 10 coţi una, negre 1 
saine .. . cc... 213 37]30 

10| zechi cusute de 9 coţi una negre 1 
5 saine .. .. . sc cc... .. „2118 34130 

chimire N. 5 . 1154 9130 
10| chimire N. 4 130 15|— 
20| chimire N. 3 ...... 1| 6| 22|— 
30| lesături brăcinare mijloc 54|27|  --|— 

5| lesături covraţi de mijloc ...... 3130) 17130 
| maje bumbac N. 20, 12 .. . . . . . || 180|—|| 180|— 
5] părechi cisme feletin cu 2 fălpi .. . 6118] 26/30 

10| părechi cisme telefin cu 1 talpă 5|—|| 50— 
10| părechi cisme muereşti încreţife . . 3103| 35| — 
10| părechi cisme negre, de ani 20, bune 415 43:30 

_10| părechi cisme defo de ani 16... . 330| 35|— 
10| părechi cisme defo de ani 12... . . 2|30| 25| — 
10| părechi cisme deto de ani 8 a. 1148] 181—   
  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. JI.



206 

  

  

1330 

ş 
3 

22204, 
1000 

6 
2 
I 

10 
1000 
102 
16 
2   

50 
2 
l 
l 

24 

20 

  

părechi pantofi femeești 
ploşci N. Ie . . - 
ploşci N.1lşid fărtal 
ocă piroane N. 40, 50 la ocă 
cofi săifan vânăt săsesc 

coţi săitan vânăt deto , 
lăzi bune ferecate, broasca N.5 
lăzi N. 3 albastre a. 
ştuc foarfeci bune . 
ținte rătunde de oca 5 mia 
finte răfunde de ocă 31» mia 
vioare N. 3 bune , , 
cufii săpun . 
roafă site, mistreţ, bricica, părechea 50 
săte cu 2, vânăt altu roş, des 
ținte cu urechi de ocă 4 
ocă cue de şindrilă . 
foluri cu păr de capră bune , 
cămăşi case la postav i un butoi la 

cue; butoiul s'a scăzut PD 
pachete bumbac N. 2 ....... 
foluri perchenie au mai pus . 
butoi ce. s'au pus cue A 
cămașă casă la bumbac 
funii la teancuri . N 

chimire N. 3 să mai pun, câte 
căraf, lesat f. 7 cr. 30; vama f. 23 cr. 

50; procent f. 54 .. A 
chiria la marfă; vama! românească lei 

96, tac 8 ştucuri dat f. 4 cr. 38 

  

  

    

1]12]  14l24 
—|24] 241— 
—|36)  12)— 
—[45| 15122 
24|—| 50128 
21|—| 27154 
5130 11| - 
9130) 19|— 

141—| 42|— 
3|—| 66136 
330| 35|— 

18/30! 18130 
4130  g9j— 
14—|14J- 

1] 9) 11130 
4—| 4 

57)—| 96154 
1142] 2721 

2|—| 118 
1148 90— 
1]121 2124 

— |42] —!42 
1127 1127 

—| 7 2148 

— 1812 

==]! 85— 

—|—| 37| 4 

—|—|1935| 9      
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CIX1) 

1631 lulie 4. 

Marta ce frimiţ pă sama dumnealui jupănului Niţă 
Pop la ştucuri Îl cu Gheorshe Giuvelcă; chiria de cal 
lei 11 păn' în Cămpuluns. În 

Ec. f. cr. 
  
  

    

100| păpuşi sfoară măruntă . 
10] lesături covrasi mijloc bune 
50:/|] ocă ţinte rătunde . ....... 
16'/1]] funţi pesmet de post mărunți . . 
1100| furte dulci mari şi mici 

50| părechi săte mistfreţe 
2| lăzi bune verzi ferecate a 
2| lăzi bune verzi ferecate .... . 
4 tocuri flispapir . : ........ 

„200| pieptini mari şi mijloc . 

200 funți bumbac supţire alb .. . . . . | 175—| 350|— 
10 cămăşi supfiri noo, fir vedre ...... 1]18) 13| — 
30 cămăşi tot noo' . . . . . 1|15! 37|30 
30| cămăși casă bune .......... —I5al 27|— 
20| cămăși poale ... .. ....... —|42 21|— 
20| cămăși casă ....... 12) 244 — 

3| cămăși de cit mici poale . 54  2la 
206| coţi pânză înălbită supţire 13| 46l 

55|33 
15| 19| 7 
18| 25/18 

| = 2
 

  

  
            

4| ţoluri lungi civit mai dese 42] _10|48 
233] coţi pânză groasă Pa 5| 1925 

10| funii la fteancuri, crăifari 9 un butoi. — 1]57 

ţ.. —|—| 813]35 

cărat, lesat f. 4; vama f. 9»; procent 
Pe D4 e. , —|—| 37130 

f.... —]|—!| 850| 5 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. VI.



. 208 

CX) 

1931. 

Banii ce primesc dela chir Niţă Pop şi cum s'au 
schimbat anume. 

RE, cr. RE, cr, 

50|[1200/— 
25 

32 
33 
20 

lan. |8i 1440 ştuc sfanțih ........ 
Febr. |] 2] 281% d-od-o .........- 
Febr. [16| 480 d-o d-o .......... 

74 d-o iusluci. ........ 
Mart | 2| 228 ştucuri sfanţi, cr. 33 aramă 
Apr. |18 35 d-o galbeni împărăteşti blans 

20 d-o d-o d-o păsăru RE 
486 d-o sfanți ......... 
23 d-o iusluci ........ 

Mai |1l| 1620 ştucuri sfanţi ...... E 
14 1/ d-o cronfaleri ...... 
18 d-o iuzluci ........ 

lun. 123 849 d-o sfanțih ........ 
lul. [12| s'au primit . . PNDR 
Sept. 26] 1919 ştucuri sfanți PRR 

74 d-o iusluci în dramuri 720. 
Nov. | 7 50 ştuc. salbeni împărăteşti 

280 ştuc sfianțih ........ 
Dec. |5| 453 ştuc sfanțih ........ 

93 ştuc iuzluci 2 ocă, 512 dram. | 1 

Suma Rf..- 

=
=
]
 

LI
 
L
i
l
a
 I
l
 

P
e
 

= BP
 

en
 

e W
c
 

>
 
O
 

N
 

=
 

              

  

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. VI.
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CXI:) 

1631 lulie 15. 

Marfa ce trimiţ al doilea pă sama dumnealui chir 
Panait Costandin dela Ognele Mari la 2 k. chiria lei 1. 
    

        

        

4] țoluri lână mari cu ciucuri roş, sal- | 
beni, verzi ........ . 5—l 20 

2] d-o d-o d-o d-o detto ........ 430|  gi— 
2 d-od-od-ode Săcele ....... 5|— 10.— 

20| d-o d-od-ocu o dungă ....... 4'24| 881— 
22 d-o d-o ceva mai uşoară ...... 348| 83136 
10| strae vărsate mijloc .. ....... 5|—| 50— 
2| d-o d-o cu 2 feţe 5:36] 11112 
4 d-o albastre . ÎI 7112) 28'48 

60| pachete retă faină; este sus preţu . 1|—| 60|— 
10| pofire cu fot tacâmu lor A 5i—! 50|— 

216| coţi pânză supţire de Ciuc —Ț11| 3936 
211| cofi pânză sroasă în ştuc AR —| 5] 17135 

2| lesături ciorapi cu roşu; vânăt .. .. 6—| 12|— 
10| cămăşi noo de Săcele RR 1|18| 13 
15| d-o poale ............ —42] 1030 
5| lesături bricinare roşă mari . . 21— 10! 

10| d-o d-o d-o mijloc SE 1|— 10— 
100| perechi ciochine albe —|12] 20 

5! lesături bice în 8 mari 3|30! 17:30 
10| d-o d-o în 4... 2124] 24— 
20! chinşi sfoară lesat ....... .| —I21 7— 

5| frâne cu ciucuri cu dârlosi ...... 248| 14-—. 
5| căpestre negre cusute şi cu lanț . . 1! 6| 5130 
2 ştuc folfi lunsă bătut . . . . . . . .|| 1430! 29— 

10| pistrui tlori moale Cârsfian . . . . . 242| 27|— 
5) d-o d-o d-o de Coflea ........ 236) 13 — 

20| țoli dârstăreşti .......... | 2|—] 40— 
1050 turte dulci mari şi mici ....... 218| 24| 9 

|| ladă N.2 .... | —lÎ 7130 
|| d-o verde ferecață .. . ... . . . . | ——|] 8— 
2 lăzi N. 2 şi 5. cc cc... —— 7T— 

26 pachete pesmet de post mărunți . . . —|16| 6156 
8 pachete d-o cu zahar şi cufia . . . .| —/54 742 

25| calupuri săpun cutie de Braşov . . -| —l— 6— 
8| tocuri hârtie flispapir . 3 36| 2848     

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. IV. 

D. Z. Furnică, Doc, comerţ,
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sicriu ferecat cu cutii N .5 
lăute N. 4,3... , 
legături teci N. 3 
d-o d-o N.2... 
perechi pantofi feţe 
pachete şălitră albă 
perechi cisme feletin, ani 10 
d-o d-o d-o d-o 8 . 
d-o d-o d-o ani 6—5, una cu alta 
d-o d-o d-o ani 3 . 

| coţi Săitan vânăt săsesc 
ace cizmărești mari; mijloc 

| perechi sluşi mari 
pieptini mijloc 
pachefe mâinău roşu 
pachete chinovar roşu faină 
plaivasuri . . 
ploşti N. 2 lesate salbene 
ploşti N. 11; mari bune 
d-o N.i d-o d-o 
d-o N. 14 . 
d-o N. 1 cu cositor legate 
d-o N. 1 d-o d-o , 
cofi pânză Pa 
lunii la feancuri . . a 

£... 
căratu, lesatu sfoara f. 5, vama f .121p/ 

procent f. 31. . a 
vama vomănească f £ SI chiria £. 24 

“cr. , AR 

E... 

  

      

—|— 7|— 

——] 18— 
2148] 184 
1148] 10448 
118| 15136 
1|12] 12] 
224 7 
1148] 524 
1130]  9_ 
1] 6] 318 

—|— 29, 
2.48 142 
2148 le 
—|— 13 
—]30| 230 
430|  9— 

—| 2] 140 
—|54l 430 
—148|  s_— 
—]33] tu 
—27| 2230 
1— 10— 

54| 9— 
—| 35| 725 
—[10|  2— 
—|—1060 50 

—|-]  49— 

—|—| 5547 
——1165 43 

|    
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CXII:) 
Octomwtie 24. 

Marfa ce trimiţi pă sama dumnealui chir Zamfir Loan 
Capitanovici, la ştuc 15 cu Giuvelcă; chiria de povară 
lei păn' în Cămpuluns. 
  
  

    
100) 

20 

cofi postav vânăt N. 2 
coţi săiftan săsesc, suta 
calupuri săpun de Braşov 
pachete pizmet de post 
d-o cu zahăr de post 
d-o d-o cu dulce , 
oca arnici roş maşin bun 
pachete d-o vânăt 
d-o d-o d-o 
părechi cisme cordovane, ani 8 
părechi d-o cordovane, ani 6 
d-o de oae .. Da 
cămăşi noo 
vis slugi mari , 
legături feci N. 35 tari, srele 
legături teci N. 2 bune 
d-o d-o N. 2 mici , 
foluri lână curată cu 2 dungi 
foluri lână amestecată cu 1 dunsă 
țoluri d-o ordinară cu 2 dunşi - 
lăzi lungi ferecafe a 
boiuri . . Aa 
cai lăzi N. 9 
foluri lână amestecată “fără semne 
cămăşi casă bune . . 
legături ciorapi de lână buni 
d-o d-o d-o , RR 
turte dulci, sufa . 
oca cue de şindrilă 
perechi pantofi 
sucuri de ham 
flori cu şică sufa 
curele finte N. 3 
d-o d-o N. 2 A 
lesături brăcinare mijloc 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. VI. 
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20| d-o d-o mici .. . . . . . | —136 12 
10| lesături bice în 8 aaa | 3130 35)— 
60! ploşti nelesafte . —!'32] 32— 
60| d-o N. '/ — [25) 25— 
50 doN.14 .... —[19| 1550 
10| d-o N. albe . . A —|32. 520 

I| cămaşe la postav .. . ... ..... —-— 1 
1] butoi la cue A = —0 

5 cutii la flori i la pezmef . —|30 2130 
2| lăzi N. 2 la pezmeț i la turte 2|-— 4- 
3| cutii la pezmeţ . —I-l| —= 

10| perechi cizme curea verde 415 42130 
2 foluri cu ciucuri şi pestriţ, a 42 824 
5] foluri lână cu 2 dunsi, s'au mai pus 430| 22130 
4 d-o d-o cu 2 d-o , Pa 3]30! 14— 

50) cufii alice noo pentru povară —!54| 15:30 
183| coţi pânză la teanc a. —| 9] 16|6 
14 funii la teanc —|—] 255 

| hort suri de ham pentru povară a ll 420 

F... —|—1082]15 
strai albastru la alice pentru povară . | —l-—| 7135 

= 108935 
cărat, lesat î. 6; vama E. 155 proc ent 
39 E —I—| pl 

£ .. — 1141135               
CXIII:) 

1632 Mart 7 Braşov. 

Marfa ce trimit pă sama dumnealui chir Ion Mă- Sureanu la ştuc 2. 
  

      

ls 

  

10| pachete bumbac N. 10 e 25| d-o d-o N. 24 . . , 1;36) 40— 10) pălării săceleneşti cu barşon E i 22130 30| d-o măcelăreşti; cu sfori ...... 33|— 10| d-o de copii mari bune . PI |. 7|- | ştuc folți bune bătute supțiri .... | ——| 14— I| visă slugi mari i mici |. al E 

1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Ne. vV.
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chimire N. 4 cătărămi salbene 
d-o N. 5 căfărămi albe | 
d-o N. 4 i 
d-o N. 3 
d-o N. 2 
d-o N. 1 , 
lesătură covraţi 
d-o d-o mijloc 
d-o brăcinar 
spicuri .. 
lesătură teci N. gi 
d-o d-o N.2 ... a 
fufână lulele de lemn a 
coţi săifan săsesc sufa 
toc flispapir PD 
funți clopote .....,.... 
ploşti N. 2 , salbene legate 
d-o N.1 | 
d-o N. 1 . 

cufăte cu alamă 
d-o cu corn de berbece 
amnare 
legătură ciorapi cu roşu lungi 
d-o d-o cu verde; cu albastru 
oca cue de şindrilă DN 
cofi pânză la teancuri ...... 

RE... 
căratu, lesatu f£. 1; vama f. 312; pro- 

cent £.9......._ PR , 

ala 

  

  

    

TIE 
212] 848 
1448 9j— 

6l4 
fi 430 
—I24  4— 
6|—] s— 
418] 418 
115) 5— 
E 
248] 248 
1'48 3l36 

—|— 1140 
248| 5136 
2 48| 2148 
1| 6] 11|— 

—]57| 542 
—l35| 330 
—h29] 254 
—|2]  5— 
—| 6] 3130 
—| 5] 2'30 
7j-| 7— 
6—| 630 
1130] 10|— 
——__3136 
—|= 29168 

—|—l 1330 
—l— a      
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CXIV =) 

1832 Julie 11. 

Marfa ce frimiț pă sama dumnealui chir Mihai lie 
i Costandin la ştucuri 14, cu lon şi Iacov Săcăreni, păn 
la Cămpuluns la han. 

foluri lână curată mari cu cruce 
14| d-o d-o cu vărgi albastre 
10| d-o d-o cu vânăf fără semn 
20| d-o d-o de mijloc cu dansale 
10| d-o d-o cu 5 dansale 

5] strae albastre mari 
4 d-o seine ....... , 

50| tunţi refa ....... 
216| coţi pânză supțire . . 
213| d-o d-o sroasă 
40| cămăşi bune mari 
30| d-o de poale ..... AR 
10 lesături brăcinare albe mari 
10| d-o d-o roşii mijloc . . 
50| perechi ciochine 
10| leşsături bice în 8 
10| d-o d-o în 4 
10| frâne cu ciucuri 

5] căpestre negre ... 
20| pietri flori bune 

500| turte dulci suta PR 
45| la o ladă toc, covrisi mărunți 

19:/„] funfi pezmeţi post Îa o ladă N.2 
funţi d-o cu zahăr de dulce 
lăzi lungi ferecate , 
fuțin lăute N. 5; N. 4 . 
lăzi N. 1 la covrigi; la lăute 
ladă N. 2 la pezmetu de post 

lesături fuci N. 2 
părechi pantofi femeeşti 
d-o cisme feletin cu o talpă 
d-o d-o cordovan, curea verde 
d-o d-o ani 10 MR 
d-o d-oani 8 ..... 

  

P
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1) Arhiva Aurel Mureşanu, cond. Nr. V, 
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d-o d-c ani 6 
d-o d-o ani 6 
pieptini de fisfea 
d-o bărbiereşti 
răzători mijloc 
d-o mici . 
ploşci N. 2 
d-o N. libe +... 

ploști N. 1 .......... 
ploşti N... 
d-o N. 1 d-o curea sărată ... 
d-o N. i» d-o ordinar ..... 
tocuri hârtie mare de scris 
bushiaşi de 3 feluri ........ 
cufii cepuri N. 40; 30 ...... , 
chimire N. 3 .......... 
d-o N.2 .. AR 
oca cue de şindrilă PRR 
funţi chinovar bun ....... 
tunţi lazuri 
tunţi arsenic galben 
finte de şatră mari 
d-o d-o mijloc . 
foluri, unu cu altu, fără semn 
d-o dârsfăreşti ........ 
toc hârtie Făgăraş pentru povară 
d-o d-o de Sibii , 
coţi pânză în 15 sarghii; într un stuc 
funii la teancuri 

cărat, leşsaft, f. 6, vama f. 141%, procent 
£. 34a. , RR E 

vama rumânească am plătit-o eu, ia 
sută, 5, fac , 

chiria mărfii pân la Câmpulung, pă 
7 cai, dă cal lei 8 A 

RE... 

x? = 3[ Îi = 20 e ue 
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aa 
30 
12) ui 
14) 3 
14| 2 
10| 1 

3] 10 
57| 9 
42] 10 
36| 18 
46| 3 
39] 9 
—| 24 
30| 5 
36| 7 
24 28 
54 18 
—| 32 
48 9 
—| 2 
—| 2 
30| 2 
—| 2 
—l 18 
18| 9 
—| 6 
-| 2 
5 | 17 
24|__5 

1254 

—| 58 

1312 

—| 37 

— 20 

—]1370        
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părăteasa Rusiei), 91. 

Emanoil Constantin, 24, 40, 
61. 

Emanoil Toma, 72, 
Engherli (Dimitrie P.), 25, 36, 

37, 4, 
Eremia Dumitru, 61, 66. 
Erkuzi Gligorie, 104. 
Ewstatie (popa), 87. 

F. 

Fait lohan, 198, 199, 
Fait "Toma, 196. 
Făgăraşi, 97, 99, 215, 
Filip Nicolae, 195. 
Fischer, 73, 499. 
Fitrichu (Catrina lui), 191. 
Florea (popa —, dască] slo- 

venesc), 90. 
Florian loan, 41, 46, 62, 64, 78. 
Fluşturan Mihail, 94, 25, 34, 

35, 37, 41, 57, 62, 68. 
Fluşturan Mirică, 10, 13, 79. 
Focşani, 103. 
Frankfurt pe Main, 63. 
Franţa, 88. 

(Îm.- 
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Frovius losefina, 199, 
Frigator Dumitru, 134 (nota), 
Frigator Gh., 131 (nota). 
Frigator (fraţii), 434, 
Frigator loan, 131 (nota), 
Frigator Maria, 131 (nota), 
Frigator Nicolae, 62, 78, 431, 

(nota), 139. 
Frigator Paraschiv, 131 (nota), 
Frigator Petre, 131 (nota). 
Frigator Vasile, 62, 78, 131 

(nota), 139, 
Fulga Dumitru, 61, 105. 

G. 

Gache Enachie, 36. 
Găitănaru Nicolae, 4, 46, 6, 

68, 78. 
Gâla Ursu, 72. 
Galaţi, 32, 52, 54, 102, 103, 

113, 131, 440. 
Gamulea Constantin, 195, 
Gatie loan, 62. 
Gerbacian (Gheorghe Popi), 

59 59, 
Ghenoiu (Elena Ioan R.), 114. 
Ghenoiu Gheorghe, 36, 40, 

61, 64 
Ghenoiu loan, 114. 
Ghenoiu loan (junior), 143, 
Ghenoiu (loan Radovici),106, 

119, 114. 
Ghenovici (Hagi lordan 

Hagi), 130. 
benu (Anastasie Hagi), %, 

Ghenu (Velicu Hagi), 106. 
Gheorghiu Alecu, 6]. 
Gheorghiu Constantin, 145, 

199, 193. 
Gheorghiu Cristodor, 70. 
Gheorghiu Dobri, 61. 
Gheorghiu Ghiţă, 156, 157. 
Gheorghiu Nicolae, 188. 
Gheorghiu Petre, 164,



Gheorghiu Ştefan, 150-454. 
Gheorghiadi (fraţii), 41. 
Gheorghiades Gheorghe, 62. 
Gheoriucă (Maria lui), 191. 
Ghica Alexandru (voevod), 

Ghica Dimitrie (voevod), 90. 
Ghica Grigorie (voevod), 

89-91. 
Ghica Dumitrache, (vel ban) 

Ghimbav, 169, 
Ghimeş, 43. . 
Gianli (Teodorache P.), 10, 

24, 36, 40, 41, 62. 
Gianţu Gheorghe, 24, 35, 41, 

62, 65, '79, 
Gianţu Nicolae, 10, 41, 62. 
Giurgiu, 88. 
Giuvelcă Gheorghe, 152, 158, 

159, 164, 460, 167, 170, 
174, 116, 179-181, 185-187, 
190, 197-903, 205, 207, 211, 

Gociu lanache, 44. 
Gogu Andrei, 197, 198. 
Got Mihail, 121. 
Grecu loan, 106, 149. 
Grădinaru Dragomir, 94, 25, 

99, 35, 37, 4l, 195. 
Grădinaru Gheorghe Dra- 

gomir, 35, 62, 70, 79. 
Graghiu Şandru, 100. 
Graghiu Tănasie, 100. 
Greci, 38, 39, 40, 48. 
Grecu (Maria lon Hagi), 149. 
Gruiu, 154. 
Gusti Gheorghe, 195. 
Gustoaia (ploscăreasa), 195, 

497. 

Haner Anton, 104. 
Haupt lohan, 198. 
Hărdea Gheorghie, 167. 
Heinrich (doctor), 198. 
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Herman lohanes, 104. 
Herman Stefan, 128, 159. 
Hernea Dumitru, 10, 35. 
Hrisafides Gheorghe, 36. 
Hristu (Gavril sin Hagi), 

88-92, 

laksy Szygizmundus, 118. 
lancovici Nicolae, 39, 62, 
lani (starostea), 117, 1%. 
Iaşi, 53, 95, 96, 113. 
Ibaşfalău, 120. 
Icrului (Ilinca), 190. 
lesei Teodor, 87. 
Ilie Gheorghe, 95, 37. 
Ilie (loan Hagi), 41, 69, 79. 
Ilie Mihai, 244. 
Ilie Toma, 125. 
Iliovici Gheorghe, 100. 
loan Antonie, 40. 
loan Dumitru, 202, 204 
loan Gheorghe, 10, 2%, 9%, 

34, 35, 36, 40, 41, 45, 47, 
39, 61, 77, 115, 1%, 193, 
195, 196. 

Ioan (Gheorghe G.), 69. 
loan (Gh. Hagi), 97. 
loan (loan Elagi), 37. 
Joan (loan G.), 8, 35, 41, 09, 
loan Manole, 35, 41, 69. 
Joan Nicolae, 174, 188, 190. 
loan Toma, 36, 41. 
loan Trifan, 115, 199, 193, 
Joanid Gheorghe, 6. 
Ioanovici Constantin, 41, 62, 

64, 70. 
Toanovici Dumitru, 61. 
Ioanovici Nicolae, 10, 71, 10£. 
Loanovici (Zaharia R.), 35, 

40, 63, 104, 106, 1%, 196, 
130. 

lohanes (schusteru), 120. 
lordănoiu Anastasie, 36. 
Iordache (Hagi), 158.



Inaşu Petcu, 87. 
Ipsilant Alexandru (voevod) 

143, 
Irimia Dimitrie, 78. 
Işu Necula, 190. 
luga (Dimitrie G.), 69. 
luga Florea, 13, 4, 124 
luga Gheorghe, 90, 94, 29, 

34, 40, 45, 47, 62, 68, 69, 
70, 77, 192. 

luga (Gheorghe, G.), 10, 43, 
90, 92, 25, 35, 37). 

luga (Gheorghe L.), 124, 195, 
496, 

Iuga (loan Gheorghe), 10, 13, 
99, 95, 35, 37, 09, 131. 

luga loan, 20, 23, 29, 34, 36, 
40, 44, 45, 460, 57, 62, 63, 
79, 75, 171, 192, 124 (nota). 

Iuga (loan 1.), 124. 
luga Nicolae, 194. 
Ivan (Hagi Ilia Hagi), 10, 

13, 35. 

J. 

Jippa, v. Zippa. 

K. 

Kapritz lohann, 7. 

L. 

Lacea Vasile, 25, 29, 34, 35, 
40, 45, 47, 62. 

Langendort (von), 111. 
Langer Thomas, 124. 
Lazăr Dumitru, 8. 
Leca Dumitrache, 10. 
Leca Fotache, 72, 79. 
Leca (Gheorghe Radu), 62, 

LB 

Leca loan, 25, 37, 41, 78. 
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Leca (loan Radu), 10, 35, 3%, 
40, 62. 

Leca Toma, 95, 96, 
Leca Vasile, 36. 
Legătoriu Neagoe, 190. 
Leopold I, 96, 30, 38. 
Levant, 39, 4, 43. 
Lhoy A., 101. 
Luca loan, 102, 
Lupan Andrei, 118. 
Lupan Nicolae, 190. 

Maager, 114. 
Macedonia, 39. 
Măciucă Nicolae, 45, 48, 49, 

62, 67, 77. 
Măgăraş Ghiţă, 194. 
Măgureanu loan, 212. 
Malava Vasilie, 102. 
Man Marin, 8. 
Manciu Sotir, 36, 41, 62, 71. 
Mandragioglu (loan Mircea), 

10, 62, 14. 
Mandragioglu (Mihail Stan. 

ciu Mircea), 141. 
Mandragioglu (Nicolae Mir. 

cea), 35, 4, 144. 
Manole loan, 925, 36, 37, M, 

62, 69, 79. 
Manolache loan, 24. 
Manuel Constantin, 71. 
Marco Anast., 8. 
Mareş Dimitrie, 20. 
Maria Teseza, (împ.), 38. 
Marin Dimitrie, 15, 99, %, 

98, 29, 34, 
Marin Vasile, 96. 
Marin loan, 41, 62, 100. 
Marinovici loan, 62, 67, 79. 
Mărunţoiu Vasile, 45, 63, 
Mârzovici Gheorghe. 169, 170, 

173, 175, 176, 177, 119, 180, 
181, 183. 

Maudrodin Georg, 8.



  

Mediaş, 132, 200, 201. 
Melancovici Luca, 7. 
„Mergianoglu (Lambru G.), 

10, 94, 95, ST, 4, 6. 
Merisescu Costea, 95, 37, 

Messari Steter, 104. 
Mihail (Linca lui), 191. 
Mihalache  (neguţător din 

C-lung), 180. 
Mibhalovici Stoian, 62. 
Mille Mihail, 62. 
Mincu Constantin, 64, 115, 

117, 499, 

Mincu Dincă, 194. 
Mincu Gheorghe, 24, 115, 

416, 118, 193. 
Mincu (văduva G.), m. 
Mincu Gligore, 4, 45. 
Mincu (Gheorghe G.), 36. 
Mincu (Gheorghe 1.), 95, 37, 

4], 

Mincu Manole, 115, 199. 
Mincu Teodor, 8, 36, 41, 198. 
Mincu Panait, 61, 69. 
Mincu Radu, 8. 
Miricul lou, 191, 19%, 195. 
Mish lohan, 198, 199. 
Miske (baronul), 30. 
Maiorescu loan, 34%. 
Moldova, 43, 88, 89, 143. 
Moldovan Vasile, 112, 195. 
Morait Dumitru, 61. 
Morait (Hristodor loan), 41. 
Moroianu Dumitru, Gl. 
Motcă Gheorghe, 100. 
Mumialis Hristodul, 35, 40. 
Mumiali Nicolae, 62. 
Munteanu Vasi, 191. 
Murcuş Zaharia, 197. 
Mureşianu (Aurel A.), 20 

(nota). 
Muruz lanache (vel clucer), 

0, 

Mastafa III (sultanul), 88. 
Muşeteşti, 173. 
Muţul Nicola, 190. 

223 

Naciovici Ivanciu, 117, 1%. 
Navrea Cristian, 62. 
Navrea (loan A.), 8, 67, 179. 
Necula Constantin, 185. 
Nedelcovici (N. M.), 64. 
Nectarie (mitropolitul), 196. 
Nica Constantin, 95, 35, 37, 
Nica Dimitrie, 36, 79. 
Nica Gheorghe, 10, 13, %, 

24, 95, 29, 34, 35, 317, 40, 
45, 47, 57, 61, 66, 79, 100 
113, 

Nica (loan Gheorghe), 62, 66. 
Nica loan, 10, 24, 25, 35, 37, 

40, 46, 99, 100. 
Nica Nicolae, 36, 113. 
Nica Radu, 10. 
Nichifor Gheorghe, 106, 107, 

Nichifor loan, 192. 
Nichifor Nicolae, 117, 190, 

Nicolae Preda, 50, 51. 
Nicolau (Dimitrie G.), „BI, 06. 
Nicolau Dumitru, 4, 106. 
Nicolau (Dumitru Simeon), 

G1._. 
Nicolau (Dimitrie sin), 41. 
Nicolau Gheorghe, 10, 37, o, 

35, 36, 40, 61, 63, 429, 
Nicolau Nicolae, 149, 186. 
Nicolau Panait, 7. 
Nicolau Petrache, 194%, 195, 

196. 
Nistor Bucur, 111. 

» 

- 

o. 

Obrescu Vasile, 10. 
Ocnele Mari, 209. 

!  Oezer Carl, 79. 
Ofenbat, 63. 
Oituz, 43, 53. 
Omonea Tudor, 1920.  



Orăştie, 195, 196. 
Orlat, 135, 201, 
Ozon loan, 24. 
Ozuza Dumitru, 8. 
Orshidan Cristof, 46, 61, 04, 

79. 
Orghidan Duţu, 8, 151. 
Orghidan Florea, 8, 41, 61. 
Orghidan (Florea sin Florea) 

25, 35, 37. 
Orghidan Gheorghe, 10, 13, 

02, 68, 77, 192. 
Orghidan (Nicolae Florea), 

95, 35, 37, 41, 02, 08, 78, 
Orghidan Radu, 10. 
Orghidan Rudolf, 13, 20, %, 

23, 25, 909, 34-37, 40, 44-46, 
57, 62, 05, 68, 73. 

Orghidan Vasile, 62, 70. 

p. 

Pădure (fraţii), 46. 
Pădure (Gheorghe Gh.), 62. 
Pădure loan, 36, 4, 62. 
Pădure (loan Gheorghe), 62. 
Pădure Nicolau, 79. 
Pădure Vasile, 41], 62. 
Panait Costandin, 209. 
Panait Dumitru, 39, 196. 
Pană Constantin, 117, 19%, 
Pană Inache, 94. 
Pană loan, 4l. 
Pană Nicolae, 24, 25, 36, 37, 

40, 57, 62, 106. 
Panaiot Dimitrie, 24, 
Panaiot Elefter, 61. 
Pănceşti, 100. _ 
Pancu, 154, 156. . 
Pandelie, 199. 
Pantazi loan, 

37, 40, 4% 
Pantazi (loan 

692, 65. 
_ Panţoaia Sia, 120. 
Popa Hristodol, 36. 

10, 25, 29, 35, 
45, 47, 62, 65, 
L.), 25, 37, 4, 
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Papasoglu Ioniţă, 12]. 
Paraschiv (Atanasie Hagi), 

Paraschiva loan, 62, 
Parciov Vasile, 39, 63. 
Pârlea Vlad, 45, 47, 6. 
Pârvu Zaharia, 63, 
Pascu (Constantin loan), 61. 

Pascu Radu, 62, 69, 77. 
Pattic lenache, 37. 
Paul Stefan, 120. 
Peneş loan, 121. 
Peres lohan, 1%5. 
Persnac Dumitru, 190, 11, 
Persnac Niţă, 190. 
Pesta, 34, 35, 119, 190. 
Peşacov Gheorghe, 169. 
Petcu (fraţii), 78. 
Petcu loan, 36, 72. 
Petcu Toma, 62, 65, 72, 
Petcu Vasile, 118, 190. 
Petcuţi Dumitru, 103. 
Petrache Dincă, 128. 
Petrovici Dincă, 198, 190. 
Petrovici loan, 95, 37, 4, 

62, 07. 
Petru Gheorghe, 94, %. 
Piteşti, 186, 199, 
Pitiş Bucur, 8. 
Plâker, 117, 1%. 
Plasco Gheorghe, 61, 69. 
Ploeşti, 115, 116, 117, 1214,1%. 
Poiana Mărului, 99. 
Polizu loan, 8. 
Popp (Apostol E.), 

61, 67, 77. 
Pop Bucur, 25, 35, 37, M, 

45, 41, 50, 51, 61, 6, 
156, 137. 

Pop loan, 10, 95, 29, 37, 49, 
192, 194, 197, 

Pop Niţă, 193, 207, 208. 
Pop Toma, 200. 
Popa (Petru D.), 100. 
Popasu Constantin, 46, GI, 

62, 67, 70, 71, 78. 

41, 4,



Popescu Dumitru, 61. 
Popescu (Neculiţă Boghină), 

Ponts Andrei, 1%. 
Popovici Andrei, 41, Gl. 
Popovici (Andrei A.), 61, 68, 

Popovici Anton, 10. 
Popovici (Constantin A.), 61, 

65, 79. 
Popovici Gheorghe, 8. 
Popovici (loan G.), 70, 78. 
Popp Constantin, 96, 97, 32. 
Popp Hristu, 101. 
Popp Cristodor, Ul. 
Popp (loan B.), 78. 
Posta Anton, 120. 
Prahova, 31. 
Predeal, 99. 
Pribitici Dumitru, 8. 
Pricop Radu, 87, 93. 
Pricop Stana, 92 (nota), 
Principatele române, 31, 42, 

43, 53, Oh 
Protopopescu Barbu, 62. 

Radovici Mihai, 190. 
Radovici Radu, 62, 65, 78. 
Radu Dumitru, 38. 
Radu (Gheorghe Hagi), 10, 

94, 35, 40, 
Raiu Gheorghe, 198. 
Râşnov, 7U, 195. 
Reuţ Leca, 95-97, 
Reuţ (loan Leca), 71. 
Revitzki (von), 144%, 145. 
Richter (doctor), 198. 
România, 43. 
Romianţov(Petru Alexandro- 

vici), 91. 
Roncea Dimitrie, 46, 61, 70. 
Rotaru loan, 100. 
Rotschild LI. (fiu), 63. 
Rudolpho Teodor, 8. 

D. Z. Furnică, Doc. comerţ, 

  

Rusu (Dimitrie Hagi), 24. 25 
360, 37, 4, GL. 

Ruset (Dimitrie Hagi), v. 
(Rusu Dimitrie Hagi). 

Rusia, 49, 9i. 
Rusciuc, 88, 141. 

Săcăreanu Gheorghe, 41, 61. 
Săcăreanu lacov, 214. 
Săcăreanu loan, 92, 214. 
Săcăreanu loan (junior), 35. 
Săcele, 60, -106, 126, 199, 205, 

209. 
Safranos Emanuel, 7. 
Safranos Martin, 7. 
Sasu loan, 45, 47, 62, 70, 79. 
Saşi, 32, 38, 39, 35. 
Savu (Anastasis Hagi), 39. 
Sazer Mart., 198, 199. 
Schattenfels, 63. 
Schmidt Lorentz, 1%. 
Schneider (schusteru), 120. 
Schuster Andrei, 194. 
Schuster Carl, 121. 
Schwarz Gheorg, 1%. 
Scoţia, 53. 
Sebeş, 124, 195, 127. 
Seres, 25. 
Servatius Martin, 121. 
Servatius Petrus, 121. 
Sfetea Oprea, 925, 35, 36, 37, 

41, 46, 62, 65, '79, 193. 
Sibiu, 96, 55, 73, 98, 119, 194, 

915. 
Sighişoara, 182. 
Simigiu Petre, 1%. 
Simion Toma, 4]. 
Simon Georg, 129. 
Siret 100. | | 
Slavnih loan, 36, 40, 100. 
Slavonia, 39. 
Sotir Stan, 69. 
Sotir Ştefan, 77. 
Staforeanu loan, 62, 67, 192, 78. 

15



Stama Enache, 87, 93 (nota), 
94, | 

Stanule Costa, 7. 
State Gioca, 7, 
Stetanovici Gheorghe, 69.. 
Stener Carl, 198. 
Stener lohan, 124). 
Stener Mart., 198, 
Stephan Anast,, 8. 
Stephan Nicolau, 7, 
Steriu lenache, 70, 
Steriu loan, 41. 
Stinghe loan, 8. 
Stinghe Ioan (junior), 8. 
Stoia Vasile, 63, 64. 
Stoianovici (Hagi Petru). 198. 
Stoian (lenciu Hagi), 35, 62, 

41, | 
Stoianovici 'Tonciu, 10, 94, 
Stoica G., 62, 
Stoica Neculae, 187. 
Stoicovici Ioniţă, 194. 
Strikabitsch Radu, 8. 
Stupariu Sandu, 14. 
Susana (cămeşăriţa), 198. 
Suseni (târgul), 178. 
Sulică Teodor, 100, 
Szarafate lohann, 7. 
Szauli Costa, 7. 

Ş 
Şaguna Andrei, 64). 
Șandru (Şandru Hagi), 111, 

149, 
Șchei, 87. 
Şiştov, 88, 103 144. 
Ştefanovici Gheorghe, 02, 78. 

T 

Taflan loan, 62, 
Tachie lenache, 94, 95, 
Tahmingiu loan, 39, 62, 
Târnov, 1. , 

226 
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| 

1 

| 
| 

| | 

Teclu loan, 10, 25, 
_ 37, 40, 46, 62, 66, 
Teclu loan (fiul), 66, 
Teclu Nicolae, 94, 93, 99, 34, 

35, 37, 4), 49, 47, 66, 7, 
Teişana Zinca, 198. 
Tempea Culcea, 87. 
Thodor Voicu, 121. 
Thugut (von), 143. 
Timbro Mich, 7. 
Timişul de sus, 14, 15, 17, 48, 

43, 80-83, 118, 142, 
Timişoara, 196, 
Todor Lilea, 205, 
Toma, (neguţ din C.-Lung), 

179, 
Toma (N. Hagi), 62. 
Toma (Simeon Hagi), 19. 
Toma (Toma sin Hagi), 9%, 

37, 46, 6. 
Toma (Stoian Hagi), 4l. 
Topliceanu Ştefan (vel stol. 

nic), 9). 
Trâmbiţaşu, 114. 
Transilvania, 49, 3, 91. 
Tupici, 154 
Turcia, 31, 39, 49, 43. 

Ţ 
Țânţăreanu (Gheorghe Ioan), 

10, 94, 
Tara Bârsei, 64). 
Ţara-Românească, 143, 157, 
Țarigrad, 109. 
Ţările de Jos, 88. 
Țenu (Anastasie Hagi), 37. 
Ţenu (Anastasie C.), 2, 
Ţiricoiu Lache, 120. 
Ţoţoi (Dumitru sin), 4. 
Ţ'vetcovici, 93. 

U. 

Uliţa Săcuilor, 90). 
Ungaria, 63. 

29, 35, 
78,



V. 

Văcărescu lanache (vel vis- 
tier), 90. 

Văcărescu Radu (vel dvor- 
pic de Ţara de Sus), 90. 

Vaina Vassi, 8. 
Vainovici Vaina, 8- 
Valahia, 88, 8), 145. 
Vălcan, 170. 
Valea Româneştilor, 150. 
Valea Vălenilor, 14). 
Varna, 88. 
Vasiliu "Toma, 50. 
Veber Mihai, 130. 
Ventura Nicolae (vel pos- 

telnic), 90. 
Ventzel, 196. 
Vidin, 88. 
Viena, 25, 3), 32, 39, 46, 32, 

60, 199. 
Vidu Nicoiai, 118... 
Vilara Constantin, 24, 95, 37. 
Vilara Nicolae, 62. 
Vilara Ştefan, 10. 
Vileu (Anastasie Hagi), 7, 

106. 
Vlad Bucur, 125. 
Voicu loan, 101. 
Voinescu (loan Tomi), 39. 

Voinescu Nicolae, 24, 25, 35, 

37, 40, 45, DI7, 62, 67, Tr. 

  

Voina Vasilie, 63. 
Vraciu Emanoil, 6]. 

Wagner, 121. 
Wentzel (consilier), 111. 
W ollinger Toma, 196. 
Wollinger Zaharia, 198. 

Zaharia Hristache, 36, 
Zacu Mihalache, 106. 
Zaharia Alecu, GI. 
Zaharia Nicolau, 925, 35, 37, 

40, 46, 63, 104, 111, 119, 
118, 196, 470, 176. 

Zaigert Andrei, 1%. 
Zamfir (Hagi Gheorghe),138. 
Zărneşti, 64, 68. 
Zdrăilă lon, 100. 
Zinca Rudolf, 10. 
Zlatecu Emanoil, 40, 61. 

Zlatcu Toma, 35, 41. 
Zipa Dumitru, 120. 
Zipa Gheorghe, 10. 
Zipa loan, 19, 29, 34, 35, 30, 

40, 57, 62, 63, 65, 16. 

Zipa Rudolf, 62.



rândul 

ERATA 

  

Pag. anca, în loc de se va citi 

3 17 Giurelcă, Giuvelcă. 
15 94 chiar, chir. 
16 3 valea, vama. 
23 13 sfeterul, feterul. 
95 10 Pacea, Lacea. 
49 7 ca, că. 
49 7 ăr, ar. 
45 95 cehltueli, cheltueli. 
46 13 statului, statutului. 
51 2 favosabilă, vavorabilă.



CUPRINSUL 

Prefaţa .. cc... .... 
Cuvânt lămurito eee e ea... 
Locuitorii de religie răsăriteană din cetatea Braşovului 
Neguţătorii români din Braşov formează o delegaţie care 

să obţină dela autorităţile superioare, dreptul de 
a neguţători şi ei unele articole ce au fost conce- 
sionate numai la doi saşi . ...... .. 

Invoiala neguţătorilor români din Braşov, pentru strân- 
gerea unor fonduri administrate de trei casieri aleşi 
pentru apărarea drepturilor lor neguţătoreşti 

Cheltuelile înfiinţării casei de expediţie a societăţii ne- 
guţătorilor români din Braşov, la Timişul-de-Sus 

Cheltuelile zidirii casei de expediţie dela Timişul-de-Sus 
Neguţătorii Carcalechi şi N. Dimitropol, delegaţii so- 

cietății neguţătoreşti la vama Timişului, cer ins- 
trucțiuni în privinţa întocmirei catastişelor de 
mărfurile ce trec prin vamă . .. ....... 

Societatea neguţătorilor greco-români din Braşov anga- 
jează un advocat pentru susținerea drepturilor 
sale în faţa diferitelor instanţe . PRR 

Contractul de învoire pentru întemeierea capelei române 
din cetatea Braşovului . . . i . 

N. Cepescu scrie lui loan luga şi Rudolf Orghidan să 
vie la Braşov spre a expune banului Croaţiei, 
nevoile societăţii neguţătoreşti . . AR 

Neguţătorii ce iau parte la şedinţele societăţii neguţă- 
toreşti din Braşov la 14 Septemvrie 1833 şi la 15 
lanuarie 1837 . ae 

Constantin Pop dă sfaturi lui Dimitrie Marin cum sar 
putea obţine privilegiul împărătesc pentru socie- 
tatea neguţătorilor din Braşov şi făgădueşte să-i 
dea tot ajutorul SR o... 

Neguţătorii din Braşov alcătuesc o tovărăşie pentru 
comerţul cu bumbac . . . -...  . ..... 
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Neguţătorii români din Braşov roagă pe baronul Miske 
să intervie pentru aprobarea privilegiilor necesare 
gremiului neguţătoresc ce urmează a se înfiinţa Legământul câtorva neguţători români din Braşov de a contribui la obţinerea privilegiului împărătesc . Colecta neguţătorilor din Braşov pentru ajutorarea celor ce au suferit de pe urma inundaţiilor la Buda şi la Pesta Pa Ca 

Listă de negujătorii adunaţi la şedinţa gremiului din 15 lunie 1838... | Inşirarea documentelor şi a motivelor pe baza cărora societatea neguţătorilor greco-români din Braşov cere drepturi a neguţători cu tot felul de mărfuri Numele membrilor gremiului levantin RR Relaţia dată de gazeta ungurească „Erdelyi Hirado“, despre comerțul românesc la Braşov E Neguţătorii români din Braşov se leagă să contribue la cheltuelile ce vor face Ioan luga, Rudolf Or. ghidan, Nicolae Dima şi loan Pantazi, pentru obţinerea unui privilegiu de comerţ, dreptul de patronat asupra bisericli greceşti şi înfiinţarea unui gimnaziu naţional . e . Imputernicirea ce dau neguțătorii români din Braşov lui loan luga şi Rudolf Orghidan, de a merge la Viena, să obţie întărirea statutelor gremiului le- vantin şi a susţine cauza şcolii, a bisericii şi a naţionalităţii lor - Da Neguţătorul Nicolae Măciucă, confirmă primirea sumei de 352 fiorini şi 30 crăiţari dela biserica română din Braşov, spre” a cumpăra şi împărţi bucate în 1848, la gardiştii lăncieri , A Idem pentru suma de 1180 fiorini din colecta românilor din Braşov DCI Angajarea lui Nicolae Preda ca profesor la şcoala dela capelă .. Aaa Raportul gremiului neguţătoresc, de principalele înbu- nătăţiri ce trebuesc făcute pentru înflorirea co- merțului . a Pa A Gremiul neguţătoresc scrie lui Ioan Maiorescu să intervie la Ministerul de Comerţ, ca românii me. seriaşi să nu fie. împiedecaţi de saşi a intra în corporaţii şi în Camera de Comerţ . PR Neguţătorii români din Braşov. împuternicese pe loan Jippa, Ioan Iuga şi Rudolf Orghidan, să intervie pentru împiedecarea monopolizării băuturilor spir- toase . .. . ., 
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Neguţătorii din satele dimprejurul Braşovului, cer gre- 
miului neguţătoresc, să intervie a fi primiţi de 
alegători la Camera de Comerţ din Braşov . 

Episcopul Andrei Şaguna mulţumeşte neguţătorilor din 
Braşov pentru colecta de ajutorarea văduvelor şi 
orfanilor români, rămaşi după revoluţia din 1848 

Catalogul gremiului neguţătoresc levantin (1830) 
Neguţătorii din Braşov sunt înștiințaţi să se ferească 

de excrocul Schattenfels care distribue bilete false 
de loterie . PD 

O însemnare de firmele neguţătorilor din Braşov . 
Directorii gremiului neguţătoresc sunt rugaţi să nu 

îngădue învăţăceilor dela bolte să lipsească Du- 
mineca dela şcoală PR 

Demisia lui Gh. Barițiu din postul de secretar şi notar 
al gremiului . . . oc 

Demisia lui loan luga din postul de director al gremiului 
Program de chestiunile ce sunt de discutat în şedinţa 

gremiului la 22/10 Martie 1857 . Aa , 
Contribuţia după clase a neguţătorilor din gremiul 

- levantin. . cc 
N. Dimitriopol şi D. Cepescu dela casa de expediţie 

din Timişul de Sus, cer gremiului neguţătoresc 
levantin să recomande tuturor neguţătorilor să-şi 
expedieze mărfurile prin casa lor de expediţie . 

Eforia bisericii din Şcheii Braşovului, dărueşte neguţă- 
torului Enache Stama, loc pentru un mormânt la 
uşa paraclisului celui nou ... .. RI 

Firman de scutire de vamă pentru neguţătorul Gavril 
Hristu aa 

Privilegiul dat de Grigorie Ghica Voevod, starostelui 
de braşoveni Gravril sin Hagi Hristea . . .. 

Ecaterina Alexievna, împărăteasa Rusiei, reînoeşte pri- 
vilegiul dat de Grigorie Ghica, neguţătorului Ga- 
vril Hristu te E 

Extras după inventarul averii rămasă de pe urma sta- 
rostelui de neguţători Gavriil Hagi Hristu 

Act de tovărăşie între neguţătorii braşoveni Inache 
Pană şi Petru Gheorghe . o A 

Leca Reuţ predă prăvălia ce o are la Iaşi, lui Toma Leca 
Inventarul mărfurilor aflate în magaziile neguţătorului 

braşovean Leca Reuţ a 
Inventarul mărfurilor aflate în boltele neguţătorului 
Leca Reuţ .... n. 

loan Nica încheie contract cu câţiva locuitori din Poiana 
Mărului, pentru fabricarea potasiului . 
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loan Nica cumpără la Berzunţi şi Pănceşti în judeţul 
Bacău, cuptor şi căldări pentru fiert potasiu 

Vânzarea la licitaţie publică a casei răposatului Barbu 
Cepescu. ........ a 

Bilanţul casei de negoţ Nicolae Hagi Gheorghe Ciurcu, 
din Braşov .,.... | A 

Un alt bilanţ al casei neguţătorului Nicolae Hagi Gheorghe Ciurcu a 
Listă de datoriile ce are neguţătorul Gheorghe Nichifor 

din Braşov PD 
Insemnare de marfa din bolta neguţătorului Gheorghe 

Nichifor Sa , 
Listă de sculele din bolta neguţătorului Gheorghe Nichifor Insemnare de averea rămasă de pe urma răposatului neguțător Cristache loan Christo din Braşov Socoteala cheltuelelor de procese ale lui Nicolae Zaha. 

ria cu cumnatul său Şandru Hagi Șandru Insemnare de averea rămasă de pe urma neguţătorului loan Radovici Ghinoiu a A Soţia răposatului neguţător loan Radovici Ghenovici dă socoteală de banii ce a cheltuit dela moartea soţului său AR A . Socoteala neguţătoriei răposatului Gheorghe Mincu şi a tovarășilor săi . PR A PR Socoteală de veniturile şi cheltuelile casei răposatului neguţător loan I. luga . A Marfa de Braşov primită de fraţii Frigator la bolta din Galaţi i E , Bilanţul casei fraţii Hagi V. şi N. Frigator pe anii 1849-1899 
. PR loan Mircia Mandragioglu atestă primirea părţii de moştenire rămasă de la fratele său, neguţătorul Nicolae Mircia Mandragioglu din Braşov . Raportul magistratului de Braşov privitor la oprirea „Praovanilor“ de a transporta mărfuri dela Braşov „la Bucureşti A | AR Nicolae Caragea Vodă scrie comandantului la graniță Revitzsky, că spătarul Văcărescu a oprit trecerea cărăuşilor publici, din ordinul său, pentrucă aceştia transportă şi corespondenţă secretă Note despre neguţătorul braşovean, Sterică Arseniu şi familia sa . Aa a Ștefan Gheorghiu din Câmpulung comandă mărfuri dela terică Arseniu din Braşov . . aa Ștefan Gheorghiu comunică lui Sterică Arseniu că a primit marfa şi-i dă socoteală de banii trimişi . 

0 7 
10% 

110 

1 

Ho



235 

Ștefan Gheorghiu scrie lui Sterică Arseniu că i-a trimis 
doi dodecari . . sc. cc... 

Nota de comandă a neguţătorului Pancu din Câmpu- 
lung către Sterică Arseniu. .......... 

Neguţătorul Ghiţă Gheorghiu din Câmpulung, scrie lui 
Sterică Arseniu să fie numărat de acum înainte 
între clienţii lui, căci Bucur Pop nu a servit bine 

Constantin Bratu din Câmpulung scrie lui Sterică Ar- 
seniu despre tovărăşia ce vor să facă la neguţă- 
toria cu lână . cc 

Constantin Bratu scrie lui Sterică Arseniu să-i trimită 
marfă de Braşov . . a... | 

Notă de marfa ce comandă C. Bratu dela Sterică Ar- 
seniu din Braşov .. ...,..... 

C. Bratu comandă două funii pentru oştire ..... 
C. Bratu scrie lui Sterică Arseniu să-i trimită marfă 

de Braşov.  .., cc... 
C. Bratu comandă la Braşov patru alambice pentru 

fabricatul ţuicii . . 
C. Bratu scrie lui Sterică Arseniu să-i trimită 

pentru prăvălie e 
C. Bratu scrie lui Sterică Arseniu că trimite carele 

după marfă DI 
Insemnare de banii primiţi de Sterică Arseniu dela C. 

Bratu, pentru mărfuri .. o... 
Gheorghe Mârzovici scrie lui Sterică Arseniu să-i în- 

caseze arenda dela viile din Ardeal şi să-i trimită 
marfă de Braşov .., ..... 

Gheorghe Mârzovici scrie lui Sterică Arseniu că i-a 
achitat marfa primită şi-i trimite o notă de comandă 

Gheorghe Mârzovici scrie lui Sterică Arseniu că-i tri- 
mite o ocă de arnici roşu să-l dea să se facă din 
el fote PD 

Gheorghe Mârzovici scrie lui Sterică Arseniu că a pri- 
mit marfa de Braşov şi-l roagă să-i trimită marfă 
pentru târgul dela Sfântul Ihe . a. 

Gheorghe Mârzovici comandă marfă la Braşov dela 
Sterică Arseniu PR 

Insemnare de banii ce a primit pe marfă, Sterică 
Arseniu, dela Gheorghe Mârzovici .. ..... 

Listă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Constantin 
Necula la Câmpulung ........ 

Nota de pânza ce trimite Sterică Arseniu lui Neculae 
Neculau la Piteşti . . . cc... 

Notă de marfa ce Sterică Arseniu trimite lui Neculae 
Stoica, . . . . . ... .... .- . 

marfă 
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Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Nicolae  - 

"488 
Gheorghiu .. , 

Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Nicolae loan n 
Notă de fierul ce trimite Sterică Arseniu lui Nicolae loan la Câmpulung ii Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu la Câmpu- lung pe seama prăvălii sale a Insemnare de banii ce a primit Sterică Arseniu dela Mihai Costandin 

lung pe seama prăvăliii sale SR Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu pe seama prăvălii sale la Câmpulung . ICR Insemnare de banii ce a primit Sterică Arseniu dela neguţătorul Petrache Nicolau . A Notă de marfa ce Sterică Arseniu trimite Stolnicului Gogu .. . 
Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui chir Pandelie la Piteşti DCI Ii Marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Toma Pop la Câmpulung . CR Marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Nicolae Anghel . Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu la Câmpu- lung pe seama prăvălii lui ED Insemnare de banii ce primeşte Sterică Arseniu dela neguţătorul Dumitru loan, pe marfă AR Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu la Piteşti lui Lilea Todor CICI Ra Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu la Câmpu- lung lui Niţă Pop SER i Notă de banii ce primeşte Sterică Arseniu dela negu- ţătorul Niţă Pop. . . PI Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Panait Constantin la Ocnele Mari . Ca... Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Zamfir loan Capitanovici la Câmpulung . CR Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui lon Mă. Sean et Notă de marfa ce trimite Sterică Arseniu lui Mihai Ilie şi Constantin la Câmpulung . . Indice de nume PR Erata . 
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Privilegiul dat de Grigore Ghica Voevod, starostelui de braşovenii 

Gavril sin Hagi Hristea. 

(Orig. Arh. ist, Munic, Braşov, Dos. Hagi Hriste). 

D. Z. Furnică. Doc. comerţ,
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Firman de scutire de vamă, dat neguţătorului Gavril Hristu. 

(Oris. Arh, ist, Munic, Brașov, Dos. Hagi Hriste),
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(Orig, Bibl. „Astra“ Brașov, ms. Nr, 10).
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N. Cepescu scrie lui loan luga i Rudolf Or ehi da an să vie la Braşov, 
spre a expune banului Cro saţie i, nevoile ietăţii neguţătoreşti. 

(Orig. Bibl, „Astra“ Braşov, ms, Nr. 117).



  
INSCRISĂ LEGĂTURĂ 

Contractul din 1836 dintre neguţătorii braşoveni, prin care se întăreşte actul din 1827 
privitor la înființarea „Gremiului român de comerciu levantin“. 

(B. A. B. Mss. Ne. 147).
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Bilet de transportul mărfurilor prin cărăuși. 

(Colecţ. D, Z. Furnică, Muzeul Camerei de Comerţ, Bucureşti, Nr, 345/3). 
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Neguţătorii români din Braşov se leagă să contribue cu banii necesari 
pentru câștigarea drepturilor lor. 

(Orig. Bibl. „Astra” Braşov, ms, Ne, 206).
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Protopopul loan Popazu, îndeamnă pe neguţătorii din Braşov să facă o colectă 

pentru ajutarea văduvelor şi orfanilor. 

(Orig. Bibl, „Astra* Braşov, ms, Nr, 218). 
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