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COMERCIANȚI STRĂINI ȘI „ETNICI ROMÂNI” IN PERIOADA 
INTERBELICA. STUDIU DE CAZ: STRADA  

MADONA DUDU DIN CRAIOVA�� 

NARCISA MARIA MITU*� 

Materialul are ca scop identificarea tuturor comercianților străini sau „etnici 
români” care și-au desfășurat activitatea pe o arteră comercială cunoscută a 
Craiovei din perioada interbelică: strada Madona Dudu. 

Pentru realizarea articolului am utilizat informațiile oferite de Camera de 
Comerț și Industrie Dolj dar și cele prezentate de Tribunalul Dolj unde erau 
înregistrate firmele individuale și sociale înființate anterior constituirii Registrului 
Comerțului. Documentele înregistrate la Registrul Comerțului, înființat în 1931, 
ne-au oferite informații cu privire la: numele și prenumele comerciantului, 
domiciliul acestuia, locul și data nașterii, numele asociaților, în cazul firmelor 
sociale, numele și prenumele persoanelor desemnate să administreze sau să 
reprezinte societatea, tipul societății, emblema întrebuințată, obiectul și felul 
activității, adresa unde era înregistrat sediul societății, anul în care și-a început 
activitatea, capitalul investit, adresele unde erau înregistrate sucursale sau agenții, 
activitatea anterioară a comercianților sau a asociaților, certificate de bună purtare 
și de naționalitate emise de Primărie, certificate de practică comercială1. 

Strada Madona Dudu (Maica Precistii) împreună cu strada Unirii (Ulița Mare 
a Târgului) și Lipscanii constituiau „Răscruciul Mare” și reprezenta una dintre cele 
mai importante zone comerciale din Craiova. Pe str. Madona Dudu, se impunea în 
secolul al XIX-lea linia negustorilor care lucrau mai ales cu „străinătatea” 
(bogasieri, cojocari subțiri, brașoveni etc.). În perioada interbelică, comerțul 
cuprindea o gamă foarte largă de produse: coloniale, mărunțișuri, băcănie, librărie, 
                                                 

� Acest studiu a fost susținut la Simpozionul internaţional „Mehedinţi. Istorie, cultură și 
spiritualitate”, ediţia a XI-a, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Universitatea din Craiova, Drobeta Turnu Severin, 7–9 mai 2019. 
Face parte din tema de plan: Aportul minorităţilor entice la dezvoltarea social-economică a Olteniei 
istorice (1866–1948) încheiată în 2019. 

�� Cercet şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: narcisa_mitu@yahoo.com. 

1 Mitu Narcisa Maria, Comercianţii de naţionalitate străină din Craiova. Studiu de caz: 
firmele individuale înregistrate în Registrul Comerţului, la Camera de Comerţ şi Industrie Craiova 
(1931–1939), în „Arhivele Olteniei”, nr. 32/ 2018, Serie Nouă, București, Editura Academiei 
Române, p. 76. 
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papetărie etc. De asemenea, întâlnim: ateliere de croitorie, cizmărie, de pălării, 
depozite de materiale de construcții, bănci etc. Strada, după cum afirma Jean 
Porubsky, era cunoscută drept strada evreiască. Cartierul evreiesc s-a aflat în 
perimetrul străzii Madona Dudu şi în zona Pieţei Vechi, motiv pentru care, nu 
întâmplător, strada Felix Aderca şi Piaţa Ierusalim se numesc astfel, în această zonă 
dominând cândva prăvăliile evreieşti. 

Perioada destinată studiului este 1931–1948, fiind analizate firmele deținute 
de negustori străini și „etnici” români înscrise în Registrul Comerțului al Camerei 
de Comerț și Industrie Dolj. 

La 30 martie 1936, Nicolae Marton împreună cu Richard R. Weintraub au 
pus bazele unei asociații, dând naștere firmei sociale Richard Weintraub & Nicolae 
Marton, SINC, cu emblema „Consumul Popular”. Firma, având ca obiect de 
activitate comerțul cu „coloniale şi delicatese”, avea o durată nelimitată și un 
capital social în valoare de 50.000 de lei. Contribuția fiecărui asociat era de 50%. 
Sediul firmei era înregistrat în imobilul cu nr. 1 de pe această stradă. Asociația 
dintre cei doi parteneri a fost de scurtă durată, numai trei luni, firma fiind radiată la 
17 august 1936 și înscrisă pe numele lui Richard R. Weintraub2. 

Copolovici Adolf și-a desfășurat comerțul de „băcănie și mărunțișuri” în 
spațiul comercial numerotat cu nr. 2 (17 martie 1937 – 31 martie 1938)3 iar la nr. 3, 
a funcționat, începând cu 29 iulie 1931, atelierul și magazinul cu „blănărie” și 
pălării (martie 1932), „Blănăria vieneză”, aparținând lui Marton Wilhem. La  
25 august 1938, firma Wilhelm Marton mai avea înregistrată o sucursală pe aceeași 
stradă, la nr. 5, unde comercializa „manufactură și piei brute”. Proprietarul 
magazinului a fost ajutat în desfășurarea comerțului de către fratele său, Nicolae 
Marton4. La 22 iulie 1939, acesta din urmă era împuternicit să conducă sucursala 
deschisă în str. Edgar Quinet (fostă Copertari), la nr. 1. După decesul lui Wilhelm, 
înregistrat la 10 noiembrie 1940, în timpul cutremurului, ocazie cu care au pierit și 
3–4 lucrătoare, Nicolae Marton a solicitat înscrierea firmei fratelui decedat pe 
numele său. Decesul lucrătoarelor a provocat reacția moștenitorilor acestora care 
cereau daune urmașilor proprietarului. 

Cele două magazine, atât cel din str. Madona Dudu cât și cel din str. Edgar 
Quinet, au fost sigilate, după realizarea unui amănunțit inventar al stocului de 
mărfuri, mobilierului și utilajelor din atelier, în prezența lui Nicolae Marton. 
Solicitarea soției defunctului de a deschide atelierul pentru a finaliza comenzile 
existente, arătând că două săptămâni ar fi fost suficiente, a rămas fără ecou. 
Camera de Muncă Craiova nu a dat autorizație de deschidere motivând că „s-au 
                                                 

2 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dolj, Fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, 
Firme Sociale, dosar nr. 580/ 1936, ff. 1–2. Richard R. Weintraub era de profesie contabil (f. 7) (în 
continuare se va cita: S.J.A.N). 

3 Idem, Firme Individuale, dosar nr. 3677/ 1937, ff. 1–3. Copolovici Adolf s-a născut la  
30 ianuarie 1908, Surduc, Turda. 

4 Ibidem, dosar nr. 4667/ 1938, ff. 1–3. Nicolae Marton s-a născut la 9 noiembrie 1894, com. 
Borodul Mare, jud. Bihor. Acesta a obținut cetățenia română în 1926. 
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sfidat atât legile umane cât și muncitorești, ținând să lucreze peste ora 4 noaptea 
întregul personal, fără autorizație în prealabil”. La 20 decembrie 1940, ambele 
magazine au fost predate d-lui Crăciun, delegatul Camerei de muncă, care „va 
administra și conduce comerțul mai înainte justificând pe bază de acte toate 
încasările și plățile făcute până la complecta epuizare a stocurilor de mărfuri”5. 
Firma a fost radiată în 1941, din oficiu6. 

În imediata vecinătate a magazinului de blănărie Marton, la nr. 5, a funcționat, în 
perioada 18 ianuarie 1930 – 22 aprilie 1933, prăvălia „La Bazarul Craiova” unde 
erau comercializate „haine gata și pălării en gross și en detail”. Aceasta era o 
sucursală a firmei Levy Schwartz, cu emblema „La Confecțiunea Națională”, al 
cărei sediu principal se afla în București, str. Calea Moșilor. Administrator al 
sucursalei a fost numit Solomon Preial7. 

Puțin mai sus, la nr. 10, la 2 sept. 1944 era inaugurat magazinul 
„Mijlocitorul”, – „Biroul Technic, radio și electricitate, reprezentanțe, agentură și 
comision” aparținând firmei sociale Constantin Bejan și Liuba Gursky SINC. Cei 
doi asociați au depus un capital în valoare de 200.000 de lei. Firma a avut o 
activitate de numai câteva luni, fiind radiată la 8 februarie 1945. Asociații, ambii 
veniți din zona Basarabiei, desfășuraseră activitate comercială în localitatea Bălți, 
având fiecare propria afacere. Constantin Bejan deținuse un „birou tehnic, 
reprezentanțe de publicitate și comision și agentură” – „Mijlocitorul” (nov. 1941–
1944) și sucursale în orașele Soroca și Orhei iar Liuba Gursky un magazin cu 
articole electrice „Volt”. În decembrie 1944, Constantin Bejan a părăsit asociația, 
firma fiind trecută pe numele asociatei Liuba (19 ian. 1945), aceasta continuând 
activitatea sub emblema „Volt”, la aceeași adresă8. 

În spațiul comercial numerotat cu 11, găsim magazinul cu „mezeluri și 
delicatese” al lui Steilner Martin Carol. Cunoscut urbei după emblema „La 
Sibianul”, acesta a funcționat numai un an (1 decembrie 1934 – 15 ianuarie 1936), 
motivul fiind acela că proprietarul a deschis un alt magazin în Sibiu9. În același 
spațiu comercial, același comerț a fost continuat de Kraus Iosif care a păstrat 
emblema „La Sibianul” (1 februarie 1936 – 28 ianuarie 1939). Spre deosebire de 
predecesorul său, Iosif Kraus comercializa și coloniale. În ianuarie 1939 a mutat 
sediul în str. Cuza-Vodă, la nr. 35. Aici a funcționat numai cinci luni, firma fiind 
radiată la 1 iulie 193910. 

                                                 
5 Ibidem, f. 29. 
6 Ibidem, dosar nr. 369/ 1931, ff. 1–2. Marton Wilhem s-a născut la 24 iulie 1876, în com. 

Borodul Mare, jud. Bihor. 
7 Ibidem, dosar nr. 1823/ 1931, ff. 1–5. 
8 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 735/ 1944, ff. 1–41. Constantin Bejan s-a născut la 23 iunie 

1894, la Soroca, părinți fiindu-i Teodor și Albina născută Simeonova. A fost absolvent al Liceului 
Tehnic Agricol Soroca și al Academiei Industriale din Kiev (ff. 5, 18, 19). Liuba Gursky, de profesie 
menajeră, s-a născut la 1 noiembrie 1916, în comuna Bisericani, jud. Bălți (f. 26). 

9 Idem, Firme Individuale, dosar nr. 2768/ 1934, ff. 1–4. Steilner Martin Carol s-a născut la  
16 octombrie 1884, în Reghinul săsesc, jud. Mureș. 

10 Ibidem, dosar nr. 3102/ 1936, ff. 1–8. Kraus Iosif s-a născut la 12 noiembrie 1892, la Sighișoara. 
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Vis-à-vis se afla frizeria „Select” a lui Grümberg Oscar (27 iulie 1926 – 
31 ianuarie 1941) (la nr. 12)11. Atelierul de croitorie bărbătească „Croitoria Braier” 
a lui Braier M. Nachman a fost înregistrat la nr. 15. Firma Braier M. Nachman și-a 
început activitatea la 1 aprilie 1933, a fost radiată la 9 ianuarie 1941 și 
reînmatriculată la 8 iunie 1945, la aceeași adresă și cu aceeași emblemă. În 1946, 
cu ocazia revizuirii, comerciantul declara investit un capital de 100.000 de lei12. 
Concurență îi făcea croitorul Makovetz Carol prin „atelierul său de croitorie 
bărbătească”, situat la nr. 24 (ulterior 26). La 7 noiembrie 1933, a mutat sediul pe 
aceeași stradă, la nr. 37. Atelierul deschis la 15 septembrie 1921 a fost radiat la  
31 martie 1937, la cererea soției proprietarului decedat13. 

La nr. 17 funcționa, încă din 13 ianuarie 1928, firma Marcovici Nathman, 
având ca element de identificare emblema „Muntele de dantele”. Comerțul practicat cu 
ajutorul soțului său, Samoil Marcovici, era: „mărunțișuri și dantelărie”14. 

La nr. 28 (fost 26) și-a desfășurat activitatea, în perioada 30 martie 1923 –  
1 iulie 1939, firma Sigmund Abständer & Co. SINC. Contractul de asociație, a fost 
semnat în 1923, de trei comercianți din oraș: Sigmund Abständer, Wilhelm 
Abständer și Aron A. Penchas, pentru o perioadă de patru ani, cu dreptul de a se 
prelungi pe încă patru, dacă nu era denunțat, și un capital social în valoare de 
1.230.345 de lei. Proporția era următoarea: Sigmund Abständer – 898.934,85 lei, 
Wilhelm Abständer – 216.452,24 lei și Aron A. Penchas – 114.957,91 de lei. Firma 
a debutat cu „comerțul de manufactură și mărunțișuri engross precum și agentură și 
comision”, practicat ulterior și en detail. Trei luni mai târziu, la 1 iulie 1923, 
Wilhelm Abständer s-a retras din asociație, primindu-și înapoi capitalul în valoare 
de 216.452,24 de lei cât și beneficiile obținute până la 30 iunie. Asociația a 
continuat să funcționeze cu cei doi parteneri până la decesul lui Aron A. Penchas, 
înregistrat la 10 aprilie 1939. Firma a fost radiată la 1 iulie 1939, la cererea 
comerciantului Sigmund Abständer. La 28 august 1931, când firma era înscrisă în 
Registrul Comerțului Dolj, era declarat un capital de 553.204, 81 de lei15. 

În spațiile comerciale aflate în clădirile numerotate de la 29 la 34, au 
funcționat în perioada interbelică: atelierul de croitorie al Hindei A. Berstling  
(3 iulie 1915 – 29 mai 1940) (la nr. 29)16; magazinul „Cronometru”, cu „ceasornicărie, 
bijuterie și optică” aparținând lui Kislinger Ioan (7 iunie 1937 – 28 februarie 1938) 
(nr. 30)17; din 24 mai 1932, frizeria „Jean Bucureșteanul” a lui Heodor H. Buchiș 
                                                 

11 Ibidem, dosar nr. 1973/ 1932, ff. 1–3. Grümberg Oscar s-a născut la 9 aprilie 1902, la 
Odobești, jud. Putna. 

12 Ibidem, dosar nr. 2327/ 1933, ff. 1–9. Braier M. Nachman s-a născut la 2 august 1894, în 
com. Mihăileni, jud. Dorohoi. 

13 Ibidem, dosar nr. 1596/ 1931, ff. 1–6. Makovetz Carol s-a născut la 4 octombrie 1888, la 
Caransebeș. 

14 Ibidem, dosar nr. 1759/ 1931, f. 1. Marcovici Nathman s-a născut la 28 august 1902, în București. 
15 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 46/ 1931, nenumerotat. 
16 Idem, Firme Individuale, dosar nr. 1964/ 1932, ff. 1–3. Berstling A. Hinda s-a născut la  

14 august 1872, la Iași. 
17 Ibidem, dosar nr. 3799/ 1937, ff. 1–3. Kislinger Ioan s-a născut la 26 aprililie 1899, la 

Oravița. Firma și-a încetat comerțul la 15 iulie 1937. 
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(nr. 31)18 și spălătoria „Elita Fulger Ideal” a lui Lechner Nusen Sofra (la nr. 34). 
Firma înființată la 6 octombrie 1931 avea ca obiect de activitate „spălătorie și 
călcătorie”19. 

În localul cu nr. 39, Fleissman Iosef deschisese, la 30 noiembrie 1930, o 
„librărie, papetărie și în general magazin universal” cunoscut în oraș după emblema 
„La Plenița” 20. 

În imediata sa vecinătate, la nr. 41, se găsea magazinul de încălțăminte „La 
pielea verde”. Iacob H. Cohen a debutat cu acest comerț în anul 1903, în str. 
Buzești, la nr. 10, după care l-a mutat în str. Madona Dudu. La 1 octombrie 1934 a 
mutat sediul pe aceeași stradă, la nr. 11, moment în care adaugă și comerțul de 
„mărunțișuri”. Firma a fost radiată la 9 ianuarie 194121. 

Ormont Mihail deținea, din 23 februarie 1925, un depozit de materiale de 
construcții: cherestea, ciment, var, tuburi și prese de bazalt-gresie, cuie, tablă (la nr. 
46)22. Alături (la nr. 48) își avea sediul Banka Isak Z. Blaustein. Isak Z. Blaustein a 
început activitatea sa comercială în anul 1874 cu o „casă de schimb şi scompt”. 
După decesul proprietarului, afacerea a fost continuată de către soția sa, situație ce 
s-a perpetuat până în anul 1919 când conducerea firmei a fost preluată de cei doi 
moștenitori de drept, Zevy (Ţicu) Blaustein şi Leon Nicu I. Blaustein23. Grefa 
Tribunalului Dolj, Secţia III, atesta faptul că, în 1919, firma socială compusă din 
asociaţii Ţicu Blaustein şi Nicu Blaustein era înscrisă pentru comerţul de Cassă de 
Schimb cu sediul în str. Unirii, la nr. 54, având emblema „Isak Z. Blaustein”24. 
Conform contractului de asociere, cei doi parteneri au investit un capital de 
200.000 de lei25. În 1928, cei doi frați au transformat „comerţul de schimb şi scont” 
în „operațiuni de Bancă”, motiv pentru care firma socială va purta numele „Banka 
Isak Z. Blaustein” SINC26. La 1 noiembrie 1932, banca a fost declarată în stare de 
faliment. De altfel, Grefa Tribunalului Dolj, secţia a III-a, certifica la 10 august 
1932, faptul că „Banka Isak Z. Blaunstein” „a făcut cerere de lichidare judiciară a 
dotărilor sale comerciale la 9 august 1932, cerere admisă”27. Șase ani mai târziu, la 
11 februarie, cei doi asociați solicitau retragerea din firmă a cuvântului „Bancă”. 
Cererea a fost acceptată şi, începând cu 2 martie 1938, firma va purta numele „Isak 
Z. Blaustein” și va avea ca obiect de activitate „comerţul de Casă de schimb”28. 

                                                 
18 Ibidem, dosar nr. 2044/ 1932, f. 1. Heodor H. Buchiș s-a născut la 10 iulie 1873, la Craiova. 
19 Ibidem, dosar nr. 989/ 1931, ff. 1–3. Lechner Nusen Sofra s-a născut la 20 aprilie 1885, în 

Jistomer, Rusia. 
20 Ibidem, dosar nr. 1480/ 1931, f. 1. Fleissman Iosef s-a născut la 13 decembrie 1906, la Craiova. 
21 Ibidem, dosar nr. 246/ 1931, ff. 1–12. Iacob H. Cohen s-a născut la 9 august 1874, la Craiova. 
22 Ibidem, dosar nr. 840/ 1931, f. 1. Ormont Mihail s-a născut la 29 octombrie 1894, la Craiova. 
23 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 476/ 1932, ff. 1, 4, 21. 
24 Ibidem, f. 24; M.O. nr. 142/ 29 septembrie 1921, p. 5739. 
25 SJAN Dolj, Firme Sociale, dosar nr. 476/ 1932, ff. 11, 21. 
26 Ibidem, ff. 11, 24. 
27 Ibidem, f. 19. 
28 Ibidem, ff. 1, 4. 
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Lazarovici B. Grigori avea o „brutărie și mărunțișuri” (la nr. 52). Debutul 
activității sale comerciale a avut loc la 24 iulie 1924, în com. Băilești, jud. Dolj29. 
La nr. 55, erau înregistrate, în anul 1931, două firme individuale. Theiss P. Frantz 
avea un atelier de cizmărie (înregistrat la 7 nov. 1924, în str. Sf. Dumitru, la nr. 
19)30 și Snirăr Sabetay un magazin de bijuterii (din 29 aprilie 1914)31. 

Lerner Serder era proprietarul „atelierului de bomboane” aflat în spațiul 
comercial de la nr. 71 (4 dec. 1944 – oct. 1947). În cadrul atelierului acesta prepara 
„marmeladă, produse zaharoase și făinoase ce intrau în această branșă”. 
Conducător tehnic a fost numit tatăl său, Lerner Avram Iankel, cel care va continua 
activitatea în nume propriu începând cu luna octombrie 1947. Invocând lipsa 
zahărului de pe piață, în mai 1947 își extinde activitatea preparând și „siropuri din 
fructe, limonadă din sirop de fructe și apă gazoasă”. Firma a fost radiată la 29 ian. 
194932. 

La nr. 75, începând cu 2 iunie 1934, era înregistrat comerciantul Marcovici 
Rubin cu: „ceaprazărie și bazar universal”. Potrivit informațiilor de arhivă, Isac 
Marcovici avea ca atribuții conducerea părții tehnice a atelierului33. 

Aceasta este o descriere sumară a comercianților, în marea lor majoritate 
evrei, care au activat pe această stradă. Lista acestora este mereu deschisă, ea 
putând fi completată cu nume noi și fapte care au prezentat relevanță în anumite 
intervale de timp. 

 
 
ANEXE 
 
CONTRACT DE ASOCIAŢIE34 
 
Între subsemnaţii Richard R. Weintraub din Craiova str. Unirii Nr. 92 şi 

Nicolae Marton din Craiova str. Madona Dudu Nr. 7 a intervenit prezentul contract 
de asociaţie în nume colectiv în următoarele condiţiuni: 

1/ Scopul asociaţiei este exercitarea comerţului de Coloniale şi delicatese. 
2/ Durata societăţii este nelimitată. 
3/ Capitalul social este de lei 50.000 / cinci zeci mii/ în total – adică fiecare 

asociat aducând ca aport social în numerar câte lei 25.000. 
4/ Sediul societăţii va fi în Madona Dudu Nr. 1. 

                                                 
29 Idem, Firme individuale, dosar nr. 321/ 1931, ff. 1–3. Lazarovici B. Grigori s-a născut la  

18 ianuarie 1904, la Craiova. 
30 Ibidem, dosar nr. 906/ 1931, ff. 1–2. Theiss P. Frantz s-a născut la 17 august 1876, la Craiova. 
31 Ibidem, dosar nr. 1597/ 1931, ff. 1. Snirăr Sabetay s-a născut la 16 noiembrie 1869, în Bacău. 
32 Ibidem, dosar nr. 5268/ 1944, ff. 1–5. Lerner Serder s-a născut la 3 septembrie 1916, în com. 

Hăncești, jud. Lăpușna. A fost absolvent al Școlii Superioare din Craiova; Ibidem, dosar nr. 5511/ 
1947, ff. 1–23. Lerner Abram Iankel s-a născut în 1877, în com. Briceni, jud. Hotin, Basarabia. 

33 Ibidem, dosar nr. 2627/ 1934, f. 1. Marcovici Rubin s-a născut la 15 ianuarie 1904, la Craiova. 
34 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 580/ 1936, f. 6. 
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5/ Firma socială va fi Richard R. Weintraub şi Nicolaie Marton cu emblema 
„CONSUMUL POPULAR”. 

6/ Semnătura socială o vor avea fiecare dintre coasociaţi deci semnătura 
fiecăruia în parte pusă dedesubtul emblemei, angajează societatea, iar poliţele vor 
fi semnate de către ambii asociaţi. Reprezentarea în justiţie se va face de oricare 
dintre ambii asociaţi. 

7/ Conducerea asociaţiei o vor avea ambii asociaţi sau numai unul din ei în 
urma acordului de voinţă intervenită între ei. 

8/ Ambii Coasociaţi vor avea dreptul să retragă lunar din casa societăţii, în 
contul beneficiului lor, sumele fixate de comun acord drept sume necesare 
subsistenţei lor lor şi a familiilor lor. 

9/ La finele fiecărui an se vor încheia conturile şi se va face inventarul, 
putând fiecare asociat să-şi retragă parte din beneficii în cazul punerii de acord cu 
celălalt coasociat în această privinţă. 

10/ Beneficiul sau eventuala pagubă se va repartiza în părţi egale, jumătate şi 
jumătate. 

11/ Raporturile dintre coasociaţi trebuiesc şă fie guvernate cu cinste şi bună 
credinţă. În cazul că contractul prezent va fi nevoit să fie reziliat din culpa unuia 
din coasociaţi, cel vinovat se obligă să plece din asociaţie fără nici un fel de şeansă 
pentru celălalt, coasociatul de bună credinţă urmând să restituie celui ce se retrage 
din asociaţie, capitalul şi partea de beneficiu, în termen de un an de zile. 

12/ În caz de deces, ferească D-zeu, sau incapacitate legală a unuia din 
asociaţi, societatea va continua de drept cu soţia lui Richard R. Weintraub, adică 
Elisa Weintraub sau cu moştenitorii lui Nicolaie Marton. Afară numai dacă aceştia 
nu vor prefera să anunţe pe asociatul rămas în viaţă sau capabil despre retragerea 
lor, prin notificare în regulă făcută prin Portăreii Tribunalului cu cel puţin una lună 
înainte. 

13/ La desfacerea asociaţiei se vor încheia conturile, se va face inventarul, iar 
mărfurile ce vor fi existând, se vor vinde de comun acord pe preţul pieţii, putând fi 
cumpărate şi de unul din coasociaţi, după care se va face bilanţul, distribuindu-se 
activul şi pasivul în proporţiile de mai sus. 

 
Făcut în dublu exemplar pentru fiecare asociat câte un exemplar azi 30 

Martie 1936. 
 
Richard R. Weintraub 
Nicolae Marton 
Redactor şi martor pentru identitatea părţilor 
Marcel L. Eschenazy 
Avocat Craiova 
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CONTRACT DE ASOCIAȚIE ÎN NUME COLECTIV35 
 
Între subsemnații, Sigmund Abständer, Wilhelm Abständer și Aron A. Penchas, 

toți comersanți din Craiova, a intervenit azi următorul Contract de asociație în 
nume colectiv: 

1. Scopul societăței este comerțul de manufactură și mărunțișuri engross 
precum și agentură și comision. 

2. Firma socială este „Sigmund Abständer & Co.”. 
3. Sediul Societăței este în Craiova Str. Madona Dudu No. 26 fără sucursală. 
4. Durata Societăței va fi de 4 (patru) ani începând de la 1 Aprilie 1923 stil 

nou până la 1 Aprilie 1927. 
5. Capitalul social este de Lei 1.230.345 (adică lei un milion două sute trei 

zeci trei sute patru zeci și cinci) depus în numerar, mărfuri și creanțe de încasat, 
conform arătărilor din registre în proporția următoare: 

a) Sigmund Abständer a depus lei 898.934 bani 85 
b) Wilhelm Abständer a depus lei 216.452 bani 24 și 
c) Aron A. Penchas a depus lei 114.957 bani 91. 

6. Beneficiul net sau eventuala pagubă ce va rezulta din exercitarea 
comerțului, se va împărți în modul următor: 

a) Sigmund Abständer 37 1/ 2% (Treizecișapte și jumătate%) 
b) Wilhelm Abständer 36 și ¼% (Treizecișase și un sfert%) 
c) Aron A. Penchas 26 ¼% (Douăzecișase și un sfert%) 

7. Firma socială va fi legalmente representată în justiție, sau înaintea oricărei 
autorități de oricare dintre asociați, care este în drept de a semna în numele 
societăței, dar în ce privește ce eventual ar trebui emise pentru procurare de credit, 
firma socială nu va putea fi angajată decât dacă în josul numelui firmei va semna și 
câteș trei asociații individual. Altfel cel ce semnează se obligă numai personal, iar 
nu în numele firmei sociale. Tot asemenea se va urma și în cazul că s-ar libera 
efecte pentru plata mărfurilor luate pe credit pentru societate, ca și pentru cererile 
de credit în cont curent. 

Cumpărările importante de mărfuri se vor face bine înțeles în urma unei 
prealabile consfătuiri a tuturor asociaților, iar în cazul că unul dintre noi merge în 
străinătate pentru cumpărături, el va lucra singur în numele firmei conform 
instrucțiunilor stabilite „grosso modo” de comun acord mai dinainte. 

Este iarăși bine înțeles că la vamă, la poștă, la C.F.R. pentru afacerile firmei, 
oricare dintre asociați este în drept „singur a o representa în mod valabil”. 

8. Noi toți asociații suntem obligați de a depune toată munca și priceperea 
noastră exclusiv pentru propășirea acestei afaceri, neavând nici unul dreptul de a ne 
mai ocupa de un alt comerț, sau afaceri pe cont propriu, fără învoirea prealabilă, 
expresă și scrisă a celorlalți asociați. 

                                                 
35 Ibidem, dosar nr. 46/ 1931, nenumerotat. 
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9. Pentru nevoile sale personale și ale familiei, va avea dreptul de a ridica din 
casa societăței următoarele sume lunar: 

a) Sigmund Abständer 10.000 (Zecemii) 
b) Wilhelm Abständer 9.000 (Nouămii) 
c) Aron A. Penchas 8.000 (Optmii) 

10. Bilanțul se va încheia la 31 Decembrie al fiecărui an, iar comptabilitatea 
se va ține în perfectă regulă în sediul social. 

11. La finele fiecărui an comercial, soldul creditor al fiecăruia dintre noi nu 
se va putea ridica fără învoirea expresă a celorlalți tovarăși, nici în total, nici în parte, ci 
se va adăuga la partea sa de capital, contribuind astfel la mărirea fondului social. 

12. În caz de neînțelegeri între asociați, care ar da loc la supărări și adânci 
nemulțumiri, oricare dintre asociați va avea dreptul de a cere rezilierea contractului 
dupe o avizare prealabilă de 3 luni prin portărei, și în care caz se va convoca 
comisiunea de arbitrii, care se va pronunța asupra felului cum se va lichida 
asociația și cum se vor plăti sumele respective. 

Comisia de arbitrii va fi compusă din câte un delegat ales de fiecare dintre 
noi și prezidată de un supraarbitru desemnat de toți asociații iar hotărârea ce 
comisia va pronunța cu majoritate de voturi, va fi absolut obligatorie pentru care 
dintre noi, fără a mai avea dreptul de a mai ataca-o pe nici o cale ordinară sau 
extraordinară, ea având puterea unei sentințe definitive și nerevizuibile. 

13. În caz de încetare din viață a vre-unuia dintre noi, în timpul asociației, se 
va urma astfel: 

Societatea nu se va dizolva imediat, ci va continua până la 31 Decembrie al 
anului în curs, când se va încheia bilanțul obișnuit. 

Soldul creditor cuvenit celui încetat din viață se va achita moștenitorilor 
respectivi în maximum un an dela încheierea bilanțului cu dobândă de zece la sută 
anual. Din această dobândă se va da cu anticipație moștenitorilor diverse sume de 
bani la orice nevoe. 

Succesorii legali ai celui încetat din viață nu vor avea însă în nici un caz 
dreptul de a face apel la justiție, spre a se ordona punerea de peceți, or facere de 
inventar, turburând astfel mersul normal al afacerei, ci va trebui să aștepte finele 
anului comercial, putând până atunci desemna pe unul dintre ei, sau chiar o 
persoană streină care să-i represinte în afacere, numai spre a supraveghea 
gestiunea, iar nu de a se amesteca în vre-un chip în administrație. 

14. Dacă dupe 2 luni dela expirarea acestui contract, afacerea va continua 
fără vre-o opunere din partea vre-unuia dintre noi, această asociație se va prelungi 
de drept în aceleași condițiuni și pe acelaș termen și așa mai departe. 

15. Făcut în Craiova în dublu exemplar azi 29 Marte 1923 
ss. Sigmund Abständer 
ss. Wilhelm Abständer 

ss. Aron A. Penchas 
Redactor și martor pentru identitatea părților 
ss. N. Fortunescu avocat, Craiova 
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Urmează autentificarea Trib. Dolj. Secția III la No. 1692 din 30 Marte 1923 
 
Grefa Trib Dolj Secțiunea III 
Prezenta copie fiind conformă cu originalul se atestă de noi. 
Grefier 
 
 
CONTRACT DE ASOCIAŢIE36 
 
Preschimbare ss al. Hagi Gheorghe 
 
Subsemnaţii (Ţevi) Zicu Blaustein şi (Leov) Nicu Blaustein, moştenitorii 

defunctului nostru părinte Isak Z. Blaustein, am convenit să preluăm asupra noastră 
activul şi pasivul Casei de schimb şi scompt „Isak Z. Blaunstein” exercitat până în 
prezent de mama şi fosta noastră tutoare legală în contul nostru. 

În acest scop ne asociem în nume colectiv şi declarăm prin acest act că 
societatea noastră ia asupra ei tot activul şi pasivul Casei de schimb şi scompt „Isak 
Z. Blaunstein” conform bilanţului general încheiat pe ziua de 31 Decembrie 1918, 
urmând ca acest comerţ să fie exercitat mai departe, pe contul şi pe răspunderea 
noastră proprie sub aceeaşi formă de „Isak Z. Blaunstein”. 

Fiecare din noii asociaţi are dreptul de a conduce şi administra o societate 
precum şi de a o reprezenta în justiţie sau înaintea oricărei autorităţi publice. 

Societatea va fi valabil obligată dacă firma socială va fi urmată de semnătura 
individuală a fiecăruia din noi. 

Societatea noastră îşi va avea sediul tot în Craiova şi va avea de obiect 
continuarea şi exercitarea comerţului de schimb şi scompt. 

Capitalul social astfel cum l-am redus astăzi este de lei 200.000 – care 
aparţine pe jumătate fiecăruia din noii asociaţi. 

Toate operaţiunile făcute de casa noastră de la 1 Februarie 1919 şi până astăzi 
trec de drept asupra asociaţiunei noastre. 

Pe fiecare an vom face inventarul şi vom încheia bilanţul. Beneficiile nete ca 
şi paguba se vor repartiza în mod egal între ambii asociaţi. 

Beneficiile nete se vor putea ridica de către asociaţi astfel ca în societate să 
rămână un capital social invariabil de lei 200.000. 

Durata societăţii noastre este nelimitată. 
În caz de încetare din viaţă a unuia din asociaţi, societatea va continua cu 

moştenitorii săi direcţi în aceleaşi condiţiuni: 
Craiova 14 Iulie 1919   ss Z. Blaustein 

ss Nicu Blaustein 
 

Redactat de mine cunoscând părţile ss/ Iancu Constantinescu, avocat Craiova 
Tribunalul Dolj Secţia Comercială şi de Notariat 

                                                 
36 Ibidem, dosar nr. 476/ 1932, f. 21. 
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Proces-verbal 2473 
 

Astăzi 16 Iulie 1919 în pretoriul Tribunalului Dolj Secţia Comercială şi de 
Notariat şi înaintea noastră al Hagi Gheorghe Jude Supleant la acest Tribunal 
asistat fiind de Dl N. Ionescu ajutor de grefier s-au prezentat D. Z. Blaustein şi 
Leon N. Blaustein comersanţi din Craiova, necunoscuţi de noi, stabilind identitatea 
lor cu martorul I. Constantinescu advocat din Craiova, cunoscut personal de noi. 
Cerând a se autentifica acest contract depus în dublu exemplar unul suszis pe o 
coală timbru de 10 lei şi subscris iar altul pe timbru de 50 bani nesubscris s’a 
prezentat şi Dlui I. Constantinescu advocat din Craiova cunoscut de noi personal 
întărind că actul s’a redactat şi scris de dânsul după cererea părţilor am vizat 
ambele exemplare şi citind actul în auzul părţilor la întrebările puse ne-a dovedit că 
cele cuprinse întrânsul sunt cu consimţământul Dlor şi că exemplarul prezentat 
subscris este subscris cu propriile semnături. 

În urma acestora am pus pe părţi de au subscris în prezenţa noastră şi în 
exemplarul presentat nesubscris şi apoi ambele exemplare s-au subscris tot în 
prezenţa noastră de martor şi scriitor. 

Noi luând act de aceste declaraţiuni şi constatându-le prin acest proces-verbal 
dăm autenticitate acestui Contract conform art. 10. din legea autentificării actelor 
combinat cu art. 1171 cod civil fiind plătite taxele sub recipisa No. 2096/ 919. 

 
S’a anulat timbru de 5 lei pentru autentificare 
Jude supleant ss. al Hagi Gheorghe  Grefier - nedescifrabil 
Grefa Tribunalului Dolj Secţia III-a 
 
Se atestă că acest contract s’a trecut în registru de societăţi al acestui Tribunal 

la No. 81 şi în cel de ordine sub No. 124 şi s’a transcris în registru pe transcripţiune 
de societăţi sub No. 124 de azi 31 Iulie 1919. 

Grefier D. Brezoescu 
 
Grefa Tribunalului Dolj S III 
Copia aceasta fiind conformă cu originalul Contract, autentificat de acest 

Tribunal la No 2473/ 919 şi transcris în registru de transcripţiuni de societăţi sub 
No 124/ 919, se atestă de noi. 

 
16 Octombrie 920 Craiova 
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FOREIGN TRADERS AND THE “ROMANIAN ETHNICS” BETWEEN 
THE WARS. CASE STUDY: MADONA DUDU STREET FROM CRAIOVA 

(Abstract) 

The study aims to identify foreign traders or the Romanian ethnics (Jews) who 
carried out their activity on a main street from Craiova during wars: Madona Dudu Street. 

Madona Dudu Street (Holy Mother), next to Unirii Street (Large Lane of the 
Townlet) and Lipscani set up “the Large Crossovers” and was one of the most significant 
commercial and urban areas. As Jean Porubsky said, the street was known as the Jewish 
street. The Jewish quarter found itself within the perimeter of Madona Dudu street and 
Piata Veche (the Old Market) area – not coincidentally Felix Aderca Street and Jerusalem 
Market are called so, within this area prevailed several Jewish stores. 

The commerce held on this street encompassed a wide range of products: colonial 
goods, odds and ends, trading post, bookstore, stationery, etc. We also meet: tailor shops, 
cobbler shops, hats, building supplies, banks, etc. Amongst the referred firms, serve as 
examples: Isak Z. Blaustein Bank, Marcovici Rubin, Sigmund Abstἂnder & Co. SINC, 
Richard Weintraub & Nicolae Marton, SINC. 

 
Keywords: Madona Dudu Street, foreign traders, „Romanian ethnics”, the interwar 

period, Craiova city. 


