REPERE SOCIAL-ECONOMICE ÎN EVOLUŢIA URBANĂ
A ORAŞULUI CRAIOVA. ÎNTREPRINZĂTORI EVREI
(SECOLUL AL XIX-LEA, PRIMA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XX-LEA)*
GEORGETA GHIONEA**
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, prin numărul
şi importanţa lor economică, evreii din localitatea Craiova reprezentau cea mai mare
comunitate izraelită din Oltenia. Întreprinzătorii evrei, individual sau în asociaţie,
se remarcau spre finalul secolului al XIX-lea în peisajul industrial, comercial şi
bancar al localităţii. Pornind de la noi date oferite de sursele primare ale timpului,
dar şi de la variate surse edite, ne-am permis o nouă incursiune economică în
trecutul unor vechi întreprinzători evrei din oraş1.
Conform recensământului din anul 1831, în Craiova erau înregistraţi „82 capi
de familie (328 de suflete), dintre care 37 cu supuşenie străină”2. Recensământul
efectuat în anul 1860 scoate în evidenţă o majorare a populaţiei de origine evreiască,
în localitate fiind înregistraţi 495 de izraeliţi3. În anul 1898, în Marele Dicţionar
Geografic al României, în dreptul acestei comunităţi apare cifra de 2.305 evrei4, iar
pentru anul 1899, apare o nouă majorare, în localitate fiind înregistraţi 2.891 de evrei5.
Dintr-o statistică a meseriaşilor din România, publicată în anul 1901, aflăm că în
Craiova existau 4.758 de meseriaşi, dintre care: „2.769 erau români, 1.703 erau
străini creştini şi 286 erau evrei”6. Structura ocupaţională a comunităţilor evreieşti din
Oltenia, în general, şi Craiova, în particular, ne indică o comunitate urbanizată, care a
participat în mod activ la viaţa economică şi culturală a localităţii, iar asupra activităţilor
desfăşurate de către aceştia ne-am oprit în paginile următoare.
Pentru prima jumătate a secolului al XIX-lea deţinem puţine informaţii cu
privire la practicarea meseriilor de către evreii din localitate. Printre meşteşugarii şi
negustorii craioveni – catagrafiaţi în anul 1831 – îi găsim menţionaţi ca bogasieri
(negustor de articole de manufactură, în special de pânzeturi fine pentru căptuşeli de
haine) pe următorii evrei: Lazăr Hazenbercî, David Schenazi şi încă doi evrei cu
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nume omonime, „Rafail Sason ovreiul” şi „Sason Rafail ovreiu”, probabil tată şi fiu,
ambii localizaţi în mahalaua Sf. Ilie. Tot pentru anul 1831, deţinem informaţii despre
„Ilieci Costandin ovreiu ot mahl. Popa Anghel” care apare la categoria fişicîcii, dar şi
despre Mircuşi Penhazi şi Saliel Samoil, menţionaţi ca geamgii7. Prima menţiune a
numelui Moisi A Mendel datează din anul 1839, când acesta era înregistrat ca
giuvaiergeriu8. În anul 1841 (1 septembrie), comerciantul evreu Lazăr Fermo închiria
o prăvălie la „Răscruci... pă 2 ani, 8 luni şi 24 zile, pă an 1.000 lei (chirie)”9, iar
„Mercuş ovreiu, tenechegiu” închiria o prăvălie ce aparţinea bisericii Sf. Ilie, pentru
un an (1841–1842)10. O altă dovadă a prezenţei negustorilor evrei în Craiova ne este
oferită de un document din anul 1849, din care am aflat despre existenţa lui „Celebun
ovreu, tutungiu”, a lui Moise Penhas şi a lui Maier Iosif11. Dintr-o listă, datată
februarie 1852, care conţine fabricile existente în Craiova, în Despărţirea de Roşu
aflăm despre Iosif Moise, Iancu şi Moise Hazan, proprietari de mori cu cai, care
produceau făină „mutmel (făină albă de calitate superioară)”, pospai şi griş12.
Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea, informaţiile privind prezenţa
şi statutul economic al evreilor craioveni se înmulţesc. În analiza structurii meseriilor
pe care evreii le-au practicat, am pornit de la statistica întocmită în ultimul deceniu
al secolului al XIX-lea, în numele Camerei de Comerţ şi de Industrie din Craiova,
de către secretarul instituţiei, Ştefan G. Saita13. Din datele prezentate în această
statistică, coroborate cu documente studiate de noi în arhive sau cu diferite surse
edite, desprindem diversitatea activităţilor negustorilor şi meseriaşilor locali, dar şi
faptul că din punct de vedere etnic, cea mai mare concentrare în economie am
găsit-o în rândul românilor, urmaţi de evrei, sârbi şi bulgari.
Au existat câteva domenii în care evreii craioveni au deţinut supremaţia, aşa
cum a fost cazul tipografilor14, al bijutierilor15 sau al ceasornicarilor16. Industriaşi
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de origine evreiască, individual sau în asociaţie, îşi desfăşurau activitatea în
Craiova, în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea. Astfel, la finele anului
1892, aici figurau două ateliere mecanice, proprietăţi ale lui Gustav Burhard şi Iosif
Lachman17. Din anul 1885, Gustav Wolf a deţinut, în str. Libertăţii, la nr. 3, un
atelier de lăcătuşerie, considerat „cel mai reputat atelier pentru construcţiuni de
fier”18. Din lista cu industriaşi a făcut parte şi Johan Kasper, care a administrat, din
anul 1879, o fabrică de dimie şi pături, în str. Doamnei. În preajma anului 1900,
Fabrica Kasper & Herbert, nume sub care o găsim în documente, se adresa în
special nevoilor populaţiei rurale19. În anul 1895, Adolf Waidmann inaugura o
fabrică, cu o secţie de turnătorie şi cu cinci lucrători. Până în anul 1900, acesta a
adăugat secţii de mecanică, strungărie, fierărie şi tâmplărie20.
Strâns legată de comerţul cu cereale, a fost industria morăritului, în care
capitalul evreiesc era bine reprezentat, la sfârşitul secolului al XIX-lea. În anul 1852,
în str. Bucovăţ, la nr. 90, a început să funcţioneze moara lui Mendel, sub firma
socială Moisi A. Mendel & fii21, iar din anul 1861, în str. Cereş, la nr. 28, a fost
pusă în funcţiune moara cu aburi a lui Pepi B. Pomerantz. În lista întreprinderilor
industriale din Craiova, din anul 1875, apare menţionată, în str. Caracal, la nr. 29,
moara cu aburi administrată de Marcu Weiss (din anul 1884, firma socială a
societăţii este Marcu Weiss & fii22). Isack I. Beligrădeanu a fost proprietarul morii
din str. Barbu Catargiu, nr. 72, aflată în funcţiune din anul 1893, iar în str.
Abatorului, la nr. 58, a funcţionat moara cu aburi a lui Aşer (Eser) Eschinas23.
Evreii craioveni au practicat toate meşteşugurile tradiţionale, desăvârşind
meserii moştenite pe parcursul mai multor generaţii sau au fost deschizători de
drumuri în domenii de activitate, neocupate de alţii. Pentru finele secolului al XIX-lea,
sursele studiate consemnează, în Craiova, un singur alamagiu (Tobias Hirsch Joseph),
un singur poleitor de rame (Isac Leon) şi un singur comerciant de vopseluri (Iacob
Hirsch). Inedite pentru perioada pe care o studiem sunt şi cele două depozite de piane
administrate de reprezentanţii acestei comunităţi: M. I. Schroter şi Felix Raichel.
La vârsta de 81 de ani (51 de ani petrecuţi în România), Felix Raichel solicita
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naturalizarea română cu dispensă de stagiu, motivând faptul că a fost util ţării prin
„dezvoltarea industriei pianelor şi pianinelor”24, pe care le construia în atelierul său
din Craiova, încă, din anul 1874. De la înfiinţarea atelierului şi până în anul 1926,
Felix Raichel a construit „192 de piane, dintre care 26 au fost vândute în Craiova şi
Turnu Severin”25.
Dintre meşteşugurile tradiţionale care au captat atenţia capitalului evreiesc
redăm pe cele considerate de noi mai importante, menţionând şi numele celor care
au reuşit să se facă cunoscuţi, de către marea majoritate a populaţiei locale: cizmari:
Ioseph Iancu, Moscvu Leon; curelari: Eduard Baer, Elias Smelver; croitori pentru
cavalerie: Buich Samoel, Iulius Segal, Leon Svegher, Segal Israil; croitori pentru
militari: Albert Preis, Irichman Presman; pielari: Iosif I. Salom, Moritz Reis26,
Max Salom27 (str. Fraţii Buzeşti); pălărieri: Albert Landau, Albert Roth, Louis Barer28;
corsete: I. Wexler; confecţii pentru dame: David Baruch; ceaprazari: Herman
Solomon (1880), Iosef Rubin Rosenberg (1889), I. Silberman (1890)29; tâmplari:
Avram Maisler, Adam Maer, Iosif Anghel, Moise Simion30; tinichigii31; producători
de mobilă: Carol Bucholtz, Finchel&Braunstein, Louis Ratz32; sticlari: Avram M.
Rosentveig, Hirsch Efraim, Solomon Schwartz33.
O serie întreagă de meserii – mai noi în epocă – completează imaginea
contribuţiei evreilor la viaţa economică a localităţii, în ultima jumătate a secolului
al XIX-lea. Astfel, întâlnim: anticari, berari, fotografi, opticieni (I. Schvartz34),
turnători, strungari, pictori de firme sau fabricanţi de apă gazoasă (Albert Schwartz,
Leon Schwartz, Wilhelm Moss35).
Tot mai mulţi negustori evrei sunt menţionaţi în ultimele decenii ale
secolului, în centrul comercial al localităţii. Fie că au fost librari (Iosef Benvenisti,
Gherman şi Filip Lazăr36), comercianţi de stofe (Isach I. Cohen, Leon M. Esychinasy),
24
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de haine vechi (Santu Salom), de coloniale sau de mărunţişuri (Isac I. Ligi), aceştia
s-au impus pe piaţa locală. Cu toate că la sfârşitul secolului al XIX-lea identificăm
destui de mulţi negustori evrei craioveni, ei nu au reuşit să dobândească o poziţie
dominantă, aşa cum s-a întâmplat în comerţul cu bani.
Anuarul comercial din anul 1898, în dreptul bancheri îi menţionează pe
următorii: A. L. Fermo, Fraţii Aşer Eschenasy, Isak Z. Blaunştein37. Însă, între
„oamenii care au dat viaţă afacerilor de bancă la Craiova”38, putem trece şi alte
nume, printre care: Poumay, Făreanu, Fermo Lazăr fiu şi Rafael S. Penchas39. În
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, comptuarele (casele de bancă) care
funcţionau în Craiova aparţineau evreilor, şi tot evrei au fost şi cei mai mulţi zarafi
(Asericu Eskenasy, Morinicu Penchas, Heinricu Lazăr, Măcicu Penchas, Mayer
Cohen, M. E. Solomon, Moscũ D. Semo, Rafael Penchas, David Alire Ascher,
Levi Iacob)40.
La începutul secolului al XX-lea, în Craiova, morile şi brutăriile ocupau un
loc important în cadrul industriei locale, tăbăcăriile îşi diversificaseră producţia, se
înfiinţaseră ateliere pentru prelucrarea lemnului, iar pe principalele artere de
comunicaţie se întâlneau la tot pasul manufacturi, coloniale, galanterii, pielării,
papetării, ceasornicării, bijuterii, pescării etc. Diversitatea meseriilor practicate de
evrei se observă şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. Dintre comercianţii
evrei care şi-au desfăşurat activitatea pe str. Unirii, la nr. 49, îl menţionăm pe
B. Silberman, administratorul primei fabrici de ştampile de cauciuc şi metal41. Pe
aceeaşi arteră comercială, la nr. 53, S. Lazăr Benvenisti administra un Mare Bazar
(librărie, galanterie, papetărie), sub emblema „La Amicul Veritabil”, la nr. 85 (sub
Hotel Paris), I. Feingold deţinea o ceasornicărie42, iar G.M. Sternberg deţinea un
magazin cu haine gata pentru dame, cu emblema „La Mireasa”43. În anul 1910,
37
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39
În anul 1899 (15 iulie) s-a încheiat un contract de asociaţie între Rafael I. Penchas, Iacob R.
Penchas fiul şi Lazăr Galimir. Scopul societăţii a fost: „comerciu de manufactură en gros şi de
bancă”, iar firma socială „Rafael I. Penchas”. În anul 1906, Lazăr Galimir s-a retras din asociaţie,
întreg activul şi pasivul societăţii trecând la cei doi asociaţi ai săi: Rafael I. Penchas şi Iacob R.
Penchas, în M.O., nr. 158/14 octombrie 1899, p. 5.390; M.O., nr. 265/2 martie 1906, p. 9.458.
40
Pentru detalii, a se vedea: Georgeta Ghionea, Circulaţia monetară în Oltenia secolului
al XIX-lea, în „Arhivele Olteniei”, Serie Nouă, Bucureşti, Editura Academiei Române, nr. 24/2010,
pp. 163–171; Idem, Din trecutul unei vechi familii din Craiova: Familia Eschenasy, în Sorin Liviu
Damean, Marusia Cîrstea (coord.), Continuitate istorică în spaţiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
la 70 de ani, Craiova, Editura Universitaria, 2011, pp. 441–449; Gheorghe Gherghinescu, op. cit.,
p. 159.
41
Pagina publicitară, în „Anuarul Ziarului Patria”, Craiova, 1906, p. 253.
42
Ibidem.
43
Ibidem, p. 202.

122

Georgeta Ghionea

Adolf şi Iosef Ebner, comercianţi din Craiova, se asociază în vederea desfăşurării
comerţului „de bijuterie, orologerie şi accesorii”, sub firma socială „Adolf Ebner et
fiu”, în str. Unirii, nr. 8244, iar la nr. 97, M. Segall s-a remarcat ca proprietar al
magazinului de maşini de cusut „La Marca Ţărei”. Pe str. Madona Dudu, la nr. 55,
Jean Klein a administrat un atelier de cismărie şi pantofi, sub emblema „La Idealul
Formei”, iar în str. Lipscani, la nr. 67, Leon I. Baruch administra un mare magazin
cu articole de manufactură, mărunţişuri, băcănie şi fierărie, „La Mielul Alb”45,
casă fondată în anul 1885.
În anul 1920, între întreprinderile industriale din Oltenia, înscrise la Camera
de Comerţ şi de Industrie Craiova, figurează şi franzelăria administrată de Iulius
Schmidt, cu începere din anul 190846. Iohan Kasper, Thomas Herbert şi George Kasper
se asociau, de la 1 ianuarie 1911, în scopul „fabricării şi vânzării de postavuri şi
articole similare”, sediul societăţii lor fiind în str. D. A. Sturdza, la nr. 10647. Felix
Waidmann (fratele lui Adolf Waidmann) administra, cu începere din anul 1912, un
atelier mecanic48, iar în anul 1924, inaugura cel de-al X-lea motor cu ţiţei lucrat în
ateliere sale, „un motor de 70 de cai putere” destinat unei mori din comuna Hotaru,
judeţul Romanaţi49.
Cariera de intelectual şi profesiile liberale devin, la începutul secolului
al XX-lea, tot mai atrăgătoare. Găsim tot mai multe persoane de origine evreiască
printre medicii, dentiştii sau farmaciştii craioveni: Dr. M. Cohn (doctor în chirurgie
dentară, str. I.C. Brătianu50), Dr. Jean Zwiebel, str. Unirii, nr. 13351, Dr. Hirsch
Solomon (specialist în boli interne, str. I.C. Brătianu), Dr. Hirsch Martin (Unirii
colţ cu Copertari), Dr. Rebeca Hirsch, Dr. Zwilinger (str. Justiţiei), Dr. Segal Laurian
(str. Buzeşti), I. Bacher, dentist52, Iosif Schuster, farmacist53.
În prima jumătate a secolului al XX-lea, mulţi dintre industriaşii sau
comercianţii evrei, mai sus enumeraţi, au fost membri fondatori şi acţionari principali
în cadrul unor întreprinderi industriale sau au activat ca membri în consiliile de
administraţie ale unor importante instituţii bancare locale. Unul dintre cele mai
reprezentative exemple a fost „Fabrica de postav Oltenia” (fostă Kasper & Herbert),
fondată în anul 1914, care a produs postavuri militare. Între acţionarii principali ai fabricii
44
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au fost următorii: Isac I. Beligrădeanu & Fils, Thomas Herbert şi W.I.T. Theegarthen54.
În anul 1919, era fondată, cu denumirea „Comerţ şi Industrie”, o societate al cărei
obiect de activitate a fost următorul: „propăşirea comerţului şi industriei, pentru
asigurări generale şi transporturi”55. Fondatori şi principali acţionari au fost: Isac
Beligrădeanu & Fils, I. Eskenasy, Alfred Mendel, Mendel Moisi&Fii56.
Banca Comerţului a fost înfiinţată în anul 1897, sub formă de societate
cooperativă de credit, cu durata nelimitată57. Între membrii fondatori am constatat
prezenţa unor persoane bine cunoscute în lumea financiară, mari proprietari, comercinaţi
şi negustori ai vremii. Printre aceştia s-au remarcat: Israel I. Eschenasy, bancher şi
mare proprietar58, C. Ianischewski, Isac I. Beligrădeanu & Fils, Paul Lazăr, Sc. Moscu,
comercianţi şi proprietari. Între membrii fondatori ai Băncii Oltenia, bancă din
finanţa mijlocie, înfiinţată în februarie 190459, regăsim următorii evrei: Emanoil
David60, Ed. Konteschweller, proprietarul uneia dintre cele mai vechi farmacii din
Oltenia, C. Ianischewski asociat la firma Saita&Ianischewski, Adolf Ebner, proprietar
al unui magazin de bijuterii şi ceasornicărie în str. Unirii, nr. 13361, iar din primul
consiliu de administraţie a făcut parte Israel I. Eschenasy62. În anul 1907, a fost
fondată „Banca Muncei”, cu un capital social de 163.600 lei, din iniţiativa lui
Samuel I. Beligrădeanu, care a îndeplinit şi funcţia de preşedinte, în primul consiliu
de administraţie. O parte dintre acţionarii societăţii au participat şi la fondarea Băncii
Oltenia: Ed. Konteschweller, Emanoil David, Adolf Stern63. La fondarea Băncii
Craiovei, în anul 1908, au participat şi comercianţii şi proprietarii Beligrădeanu64.
Pentru prima jumătate a secolului al XX-lea, în patrimoniul Serviciului
Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj am găsit numeroase documente privitoare la
activităţile practicate de evreii craioveni. Ca izvor istoric le considerăm importante,
deoarece ne oferă date interesante despre familii evreieşti care au activat în
comerţul local şi despre credibilitatea negustorilor. Drept urmare, pe câteva dintre
acestea, considerate de noi mai importante pentru perioada studiată, le redăm mai
jos.
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ANEXA NR. 1
Contract de societate65
Subsemnaţii M.I. Benvenisti şi Moscu Eschenasy, ambii comercianţi, domiciliaţi
în Craiova, preluând asupra noastră tot activul şi pasivul societăţii în nume colectiv
ce a existat între părinţii noştri Iacob I. Benvenisti şi Israel Eschenasy am convenit
la rândul nostru să ne asociem în nume colectiv şi cu răspunderi nemărginite pentru
continuarea şi exercitarea aceluiaşi comerţ.
Obiectul societăţii noastre va fi, aşadar comerţul de manufactură angro, cu
sediul în Craiova, str. Lipscani, No. 30 şi sub aceeaşi firmă socială: Benvenist &
Eskenasy.
Capitalul social iniţial este de lei 400.000 (patru sute mii), aparţinând în
mod egal ambilor asociaţi. Acest capital social va trebui să fie sporit tot prin
aporturi egale, treptat cu desvoltarea afacerilor societăţii noastre.
Fiecare din asociaţi are, de o potrivă, dreptul de administraţie, precum şi
dreptul de a semna firma socială şi de a angaja în mod valabil societatea noastră
înaintea instanţelor judecătoreşti şi în genere înaintea oricăror autorităţi publice,
pentru toate cazurile şi chiar pentru acelea în care s’ar cere o procură specială.
În fiecare an în luna Maiu vom face inventarul şi vom încheia bilanţul.
Beneficiile nete, caşi eventuale la pagubă se va repartiza în mod egal între ambii
asociaţi.
Societatea noastră începe la 1 Octombrie, iar durata ei este nelimitată, însă
nici unul din noi nu se va putea retrage din societate, mai înainte de inventarul din
1925, în care caz asociatul care se retrage va trebui să notifice formal celuilalt
asociat voinţa sa, cu cel puţin şase luni înainte de încheerea bilanţului care se va
întocmi dupe normele şi evaluările inventarului, din anul precedent.
Pe baza acestui inventar drepturile cuvenite asociatului retras vor fi lichidate
în numerar. În caz de deces a unuia din asociaţi, activul şi pasivul societăţei trece
de plindrept, asupra asociatului rămas în viaţă, cu obligaţia pentru dânsul de a
achita moştenitorilor asociatului decedat în termen de şase luni dela data decesului,
capitalul cuvenit acestuia, dupe ultimul inventar – bilanţ semnat de asociatul
decedat, cu o dobândă de 8% pe an, dela data aceluiaşi bilanţ şi până la achitare.
Acesta fiind singurul drept al moştenitorilor, ei nu vor putea cere aplicarea
de sigilii, pe activul societăţii şi nici un nou inventar.
Făcut în dublu exemplar astăzi în 23 Septembrie 1919, în Craiova.
(ss) M. I. Benvenisti
(ss) Moscu Eschenasy
(ss) G. D. Pencioiu, avocat
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ANEXA NR. 2
Contract de asociaţiune66
Între subsemnaţii Iosef A. Elias, comerciant, domiciliat în Craiova, str. CuzaVodă, No 51, şi Lazăr A. Asriel, comerciant, domiciliat în Bucureşti, str. Sfinţilor,
No 17, a intervenit astăzi următorul contract de asociaţiune:
1. Obiectul societăţei este comerţul cu cherestea având drept domiciliu locul
viran situat în str. Cuza-Vodă No. 51.
2. Capitalul social este de lei 125.000 (una sută două zeci şi cinci mii), din
cari lei 30.000 (trei zeci mii) a fost depus de asociatul Iosef A. Elias în numerar şi
mărfuri, iar lei 95.000 (nouă zeci şi cinci mii) a fost depus de asociatul Lazăr A.
Asriel.
3. La fiecare fine de an, făcându-se bilanţul, câştigul sau în cas nenorocit
paguba se va repartiza în două părţi egale adică câte 50% (cinci zeci la sută) de
fiecare asociat.
4. Beneficiile rezultate din această asociaţiune, la încheerea bilanţului de fine
de an, nu se vor ridica, ci se vor capitalisa spre a se da o extensiune mai mare
afacerei.
5. Nici un asociat nu are dreptul de a retrage vreo sumă de bani din misa sa
socială, în tot timpul asociaţiunei şi până la dizolvarea societăţei.
6. Firma socială va fi Elias & Asriel, Societate în nume colectiv cu sediul în
Craiova str. Cuza-Vodă No. 51.
7. Semnătura socială aparţine fie căruia din asociaţi în parte, care va semna
direct numele firmei. De asemenea fie care asociat va fi în drept de a representa
firma înaintea Justiţiei, autorităţilor şi pieţei comerciale.
8. Durata asociaţiei este de cinci ani, cu drept prelungire sau denunţare
înaintea împlinirei termenului.
9. În caz că, ceea ce să ferească Dumnezeu, unul dintre asociaţi va deceda în
timpul acestei asociaţiuni, tovărăşia nu se va putea disolva înaintea termenului
stipulat. Pe asociatul Iosef A. Elias îl va urma la asociaţiune soţia sa, care va
beneficia de toate avantagiile, sau va suporta toate pagubele ce vor resulta din
întreprinderea de mai sus, iar pe asociatul Lazăr Asriel îl va urma în asociaţiune
moştenitorii săi legali.
Făcut în Craiova la 15 Aprilie 1921.
(ss) Iosef A. Elias
(ss) Lazăr A. Asriel
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ANEXA NR. 3
Contract de societate
în nume colectiv67
Între subsemnaţii Fraţii Leon I. Baruch şi Israel I. Baruch ambii comersanţi,
cu domiciliul în Craiova, s’a încheiat astăzi următorul contract de asociaţie, care
este o continuare a contractului de asociaţie aut. De Trib. Dolj. S. III la No.
1767/916, cu următoarele modificări:
Convenim să continuăm între noi cu începere de astăzi societatea în nume
colectiv ce a existat până acum.
Această societate preia asupra ei tot activul şi pasivul comerţului de manufactură
şi mărunţişuri, ce a fost exercitat de vechea societate astfel cum rezultă din bilanţul
încheiat în registrele vechei societăţi cu data de 9 Maiu 1926.
Toate operaţiunile comerciale făcute până astăzi de vechea societate şi
trecute în registrele sale trec de drept prin efectul acestei operaţiuni asupra
societăţei ce înfiinţăm.
Obiectul societăţei noastre este continuarea şi exercitarea comerţului de
manufactură şi mărunţişuri, cu sediul social în Craiova Str. Lipscani No. 67, fără
altă sucursală şi fără procuratori.
Miza socială depusă de fiecare dintre asociaţi este repartizată astfel:
Leon I. Baruch lei 1.026.240 bani 65
Israel I. Baruch lei 976.240 bani 60
Total lei
2.002.481 bani 25
Se specifică că conform registrelor noastre imobilul în care exercităm acest
comerţ aparţinând ambilor asociaţi în mod egal şi fiind trecut în registrele noastre
cu valoarea lui de lei una sută cinci mii, această valoare face parte integrantă din
capitalul social specificat mai sus, care capital este conform cu bilanţul încheiat la
9 Maiu 1926.
Capitalul social arătat mai sus va putea fi sporit în aceiaşi proporţie de către
ambii asociaţi în cazul când exercitarea comerţului nostru ar simţi nevoie.
Pe fiecare an, în cursul lunei Maiu vom face inventarul şi vom încheia
bilanţul. Bneficiul net care va rezulta, dupe deducerea cheltuielilor generale va fi
repartizat în mod egal între ambii asociaţi şi tot în aceiaşi proporţie va fi suportată
şi paguba, ferească Dumnezeu.
Toate prelevările pe care asociaţii le vor face din cassa socială, pentru
trebuinţele lor personale se vor scade din partea lor de capital.
Termenul acestei societăţi îl fixăm cu începere de azi pe timpul nelimitat,
însă cu facultatea pentru fiecare din asociaţi a se putea retrage din societate chiar
înainte de expirarea însă în cursul lunei Maiu când se face inventarul trebue să
avizeze pe celălalt asociat cu 6 luni de zile mai înainte.
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Într-un atare caz, asociatul care rămâne în afacere va prelua asupra sa tot
activul şi pasivul social cu obligaţiune de a lichida drepturile asociatului care se
retrage pe baza ultimului bilanţ încheiat în luna Maiu a ultimului an, adică anul
respectiv, plătindu-i drepturile sale cuvenite în capital şi beneficiu în termen de trei
ani de zile, socotiţi dela ultimul bilanţ, fără dobândă în numerar, în rate egale
semestriale, avându-se bine înţels în vedere totdeauna valuta forte a datei când
trebue să se facă plata semestrială.
În caz de deces al unuia din asociaţi înainte de expirarea termenului asociaţiunei
nu se va putea aplica sigilii şi închide magazinul, moştenitorii asociatului decedat,
fie majori, fie minori reprezentanţi prin tutorele lor, vor avea facultatea sau să
continuie societatea cu asociatul supravieţuitor, în care caz ei vor avea aceleaşi
drepturi şi obligaţiuni ca asociatul decedat, cu condiţiune de a desemna pe unul
dintr-ânşii care să ia locul celui decedat sau să să retragă din asociaţiune, în care
caz se vor conforma întocmai stipulaţiunilor prevăzute mai sus.
Firma socială va fi „Leon I. Baruch şi Frate” cu emblema „La Mielul Alb”,
adică aşa cum a fost şi până acum.
Fiecare din asociaţi are dreptul a administra afacerile societăţei, a semna
firma socială şi a reprezenta societatea atât înaintea Justiţiei cât şi faţă de terţele
persoane, precum şi înaintea tuturor autorităţilor de orice natură ar fi ele.
Delegăm pe Dl. Avocat I. Mitrică din Craiova cu îndeplinirea tuturor
formalităţilor cerute de lege pentru afişarea, publicarea şi transcrierea acestui
contract de asociaţie ca el să fie valabil putând să semneze ori unde va fi nevoie în
numele societăţei cum şi în registrul de firme.
Pentru care am format prezentul contract în dublu exemplar.
Făcut azi 31 Iulie 1925 în Craiova.
(ss) Leon I. Baruch
(ss) Israel I. Baruch
Scriitor, redactor şi martor pentru identitatea părţilor
(ss) Ioan Mitrică, Avocat Craiova
ANEXA NR. 4
Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova
Oficiul Registrului Comerţului
Certificat68
Având în vedere cererea înregistrată la Nr. 230 a firmei Efraim Eschenazy
Fii din Craiova.
68
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Certificăm prin aceasta că firma Efraim A. Eschenazy Fii cu petiţia înregistrată
la No. 923 din 3 octombrie 1933 a cerut înmatricularea sa în registru analitic de
firme sociale al Oficiului Registrului de Comerţ după cum se specifică mai jos:
1. Denumirea firmei: Efraim A. Eschenasy Fii;
2. Sediul: Craiova, str. Lipscani, nr. 63;
3. Felul întreprinderii: întreprindere comercială;
4. Data înscrierii: 3 octombrie 1933;
5. Obiectul comerţului: manufactură şi fierărie;
6. Dacă firma funcţionează la data eliberării certificatului: Firma a fost
înmatriculată în registrul analitic al Oficiului registrului de comerţ sub Nr. 510
social la data de 3 octombrie 1933 şi funcţionează în prezent;
7. Numele persoanelor care angajează valabil firma prin semnătura pusă pe
avere: Firma este valabil angajată prin semnătura Dlor:
a) Albert E. Eschenasy – asociat
b) Moritz E. Eschenasy – asociat
Firma poate fi angajată valabil prin semnătura unui dintre asociaţi.
1936 Observaţiuni: Această firmă este urmarea firmei Eschenazi A. Efraim
care datează din anul 1900 cu acelaşi comerţ şi acelaşi sediu şi care a fost radiată
la 3 octombrie 1933, înscriindu-se pe numele Efraim Eschenazy Fii.
Drept care am eliberat prezentul certificat spre a-i servi la nevoie.
Preşedinte
Secretar
Şeful biroului

Nr. 230 1936 Ianuarie

ANEXA NR. 5
Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova
Oficiul Registrului Comerţului
Certificat69
Având în vedere cererea înregistrată la Nr. 1900 din 30 Aprilie 1936 făcută
de firma HAIM LEON FII din Craiova,
Certificăm prin aceasta că firma Haim Leon Fii cu petiţia înregistrată la Nr.
173 din 18 iunie 1931 a cerut înmatricularea în registrul analitic de firme sociale
ale Oficiului Registrului de Comerţ după cum se specifică mai jos:
1) Denumirea firmei: Haim Leon Fii.
2) Sediul: Craiova str. Buzeşti, Nr. 17.
3) Felul întreprinderii: Întreprindere comercială.
69
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4) Data înscrierii: 18 iunie 1931.
5) Obiectul comerţului: comerţ de manufactură, lipscănie, mercerie, marghitănie,
pielărie, băcănie, coloniale, mărunţişuri.
6) Dacă firma funcţionează la data eliberării certificatului: Firma a fost
înmatriculată în registrul analitic de firme sociale al Oficiului Registrului de comerţ
sub Nr. 9 şi funcţionează în prezent.
7) Numărul persoanelor care angajează valabil firma prin semnătura pusă pe
cerere: Mayer Levy şi Rafael Penchas, singur împuterniciţi de a angaja valabil firma.
8) Observaţiuni: Firma datează de la 17 Ianuarie 1920.
Drept pentru care am eliberat prezentul certificat spre a-i servi la nevoie.
Nr. 1900
30 Aprilie 1936
Secretar,(ss) indescifrabil
Şeful Biroului, (ss) indescifrabil
ANEXA NR. 6
Act de asociaţie70
Subsemnaţii: Moritz A Lewy din Craiova, str. Dima Popovici 9 şi Leon H.
Leon din Craiova, str. Unirii, no 61 constituim o societate în nume colectiv, în
următoarele condiţiuni:
1. Societatea în nume colectiv e formată din noi doi ca asociaţi sub firma –
emblemă AVRAM LEVY SUCCESORI MORITZ A LEVY şi LEON H LEON; cu
sediul în Craiova, str. Lipscani, no. 35.
2. Semnătura socială va fi valabilă numai prin semnătura ambilor asociaţi
cari obligă astfel exclusiv societatea.
3. Obiectul societăţii este exercitarea comerţului de mărunţişuri, galanterie,
tricotaje etc.
4. Fiecare din noi va aduce ca aport social suma de lei două sute mii (200.000)
parte în numerar şi parte în mărfuri.
5. Beneficiile sau pierderile se împart în mod egal între noi.
6. Societatea va începe să funcţioneze de fapt şi de drept dela data înscrierii
firmei, pe un termen nelimitat. Drept care am făcut prezentul act în dublu exemplar
luând fiecare din noi câte unul, azi 9 Februarie 1938, în Craiova.
Moritz A. Levy
Leon H. Leon
70
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ANEXA NR. 7
Domnule Ministru71,
Subsemnatul Moritz A Levy, domiciliat în Craiova, str. Dima Popovici, no. 9
vă rog respectuos să binevoiţi a aproba înscrierea la Camera de Comerţ şi Industrie
din Craiova, Oficiul Registrului de Comerţ a firmei societăţii în nume colectiv ce
constituie subsemnatul cu cumnatul meu Leon H. Leon sub denumirea Moritz A
Levy & Leon, pentru comerţul de galanterie şi mărunţişuri cu sediul în Craiova.
Această firmă va fi continuarea comerţului exercitat de defunctul meu tată
A. M. Levy decedat în anul 1937, conform actului anexat.
În sprijinul cererii mele anexez aici următoarele:
1. Livretul de exercitarea profesiei pe cont propriu no. 106.426 liberat de
Ministerul Muncii cu no. 4.323 din 8.10.1937.
2. Biletul de liberă petrecere no. 2.989 liberat de Chestura Poliţiei Municipiului
Craiova, Biroul de Siguranţă.
3. Certificatul de Naţionalitate şi protecţie no. 84/937 liberat de Consulatul
Regal al Greciei la Bucureşti.
4. Extractul 9.302/937 Primăria Municipiului Craiova de decesul tatălui meu
Avram M. Levy.
5. Certificatul cu no 45.458/937 liberat de Biroul de Cazier şi Identificare
constatând că nu am fost condamnat pe ultimii 10 ani.
6. Certificatul No. 13.374 liberat la 21. 12. 1937 de Portăreii Tribunalului
Dolj, constatând că nu am poliţe, pe ultimii 10 ani.
7. Declaraţia autentificată de judecătoria Ocolului Urban Craiova, no 1/1938 prin
care arăt că voi investi un capital de lei 200.000 în întreprinderea comercială ce voi face.
Cu deosebită stimă,
Din Craiova, str. Dima Popovici, nr. 9
D-lui Ministru al Industriei şi Comerţului, Bucureşti.
ANEXA NR. 8
Certificat72
Noi, Chestorul Poliţiei Municipiului Craiova
Spre satisfacerea cererei făcută prin petiţiunea înregistrată la no 376/1938 şi
pe baza referatului dat de către Biuroul Controlului Străinilor de pe lângă această
Chestură de Poliţie.
Certificăm că dl. Mortiz A. Lewy, domiciliat în acest oraş, str. Tache Ionescu,
No 35, posedă la Oficiul Controlului Străinilor dosarul personal cu No 2989 ca supus
71
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Ibidem.
Ibidem.
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Greciei, din care rezultă că este născut la 1 Februarie 1895 în oraşul Adrianopol –
Bulgaria şi a venit în România prin punctul de frontieră Turnu Severin în ziua de
17 August 1921, stabilindu-se în Craiova, unde locuieşte şi astăzi cu următoarele
lipsuri din ţară: dela 6 Septembrie – 24 Octombrie 1921; dela 9 Noiembrie 1921 –
18 Ianuarie 1922; dela 16 Martie – 24 Iulie 1922; dela 28 Septembrie 1922 –
19 Aprilie 1923; dela 23 Iulie 1923 – 20 Mai 1924; dela 21 Iunie – 5 Decembrie
1924; dela 2 Ianuarie – 8 Mai 1925; dela 17 Iulie – 10 Decembrie 1925; dela
28 Decembrie 1925 – 8 Mai 1926; dela 29 Decembrie 1926 – 1 Februarie 1927 şi
dela 23 August la 24 Septembrie 1930. În timpul acestor lipsuri din ţară a fost la
Viena pentru interese comerciale şi familiare.
Dela data venirei sale în România şi până în prezent, sus numitul străin a locuit
numai în Craiova, unde tot timpul a exercitat profesiunea de funcţionar comercial,
conducător al magazinului de galanterie şi mărunţişuri al tatălui său Avram Lewy,
care a încetat din viaţă în această localitate la 25 Mai 1937, iar dela această dată
continuă comerţul exercitat de către defunctul său tată, obţinând pentru aceasta şi
livretul de exercitarea profesiunei pe cont propriu cu No 106426, din 19 Octombrie
1937, dela Ministerul Muncii – Direcţiunea Muncii. A posedat întotdeauna acte
valabile de călătorie, în prezent având certificat de naţionalitate dela Consulatul
Greciei la Bucureşti, care ţine loc de paşaport, bilet de liberă petrecere dela această
Chestură de Poliţie şi livretul de exercitarea profesiunei specificat mai sus, toate
valabile până la 31 Decembrie 1938.
Acest certificat urmează a se elibera spre a servi străinului pentru înscrierea
firmei sale comerciale la Camera de Comerţ şi Industrie din Craiova.
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SOCIO-ECONOMIC LANDMARKS IN CRAIOVA’S URBAN
LANDSCAPE. JEWISH ENTREPRENEURS (THE 19th CENTURY
AND THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY)
(Abstract)
Through our approach we have tried to restore, according to our possibilities, the
history of some Jewish entrepreneurs that distinguished themselves in the industrial and
commercial scenery of Craiova. The sources point out some Jewish families living together
in the same town (Eskenasy, Baruch, Samitca, Benvensti, Mendel, Waidmann etc.), who
enjoyed financial constancy and owned priority in the following fields: ready-made clothes
for men and women, hosier’s, draper’s, grocer’s, printing house, stationery, colonial goods.
We took the necessary steps to restore, according to our possibilities, from the “Jewish
entrepreneurs” history, the ones who worked in Craiova area.
Keywords: Craiova, 19th–20th century, Jew, economic evolution, entrepreneur.

