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Breslele medievale constituie o ramura un portantă a 
istoriei economiei nu numai în perioada de înflorire a feuda* 
lismului, dar şi în ultimele decenii ale evului mediu, pînă 
la 1848. Din păcate, această ultimă perioadă a dezvoltării 
meşteşugurilor din Transilvania n-a fost studiată decît în mod 
sporadic. Sinteza valoroasă a lui Ştefan Pasou analizează 
meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea1. 
Referitor la perioada secolelor al XVIII-XIX-lea a istoriei 
meşteşugurilor din Transilvania au apărut în ultimii ani unele 
studii şi comunicări, acestea însă mulţ umindu-se doar cu 
prezentarea unor aspecte locale2. Din această cauză dezvolta
rea vieţ ii meşteşugăreşti din secolele al XVIII-XIX-lea  din 
Transilvania este cunoscută doar în liniile ei mari. In deosebi 
n-a fost analizată situaţ ia meşteşugarilor din mediul rural, 
deşi meşteşugurile în această perioadă primesc deja o impor
tanţ ă tot mai mare şi la sate. Acest lucru se evidenţ iază în 
special în Banat şi Crişana, mai ales în Cimpia Aradului, 
unde în acest timp se formează o serie de comune mari cu 
gospodării ţ ărăneşti înstărite.

In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, in ciuda do
minaţ iei habsburgice, piaţ a internă se lărgeşte, ceea ce aduce 
cu sine dezvoltarea meşteşugurilor, apariţ ia manufacturilor. 
Deşi sistemul de breaslă încă există, el prezintă tot mai mult 
semnele descompunerii-

Procesul de descompunere a sistemului de breaslă în 
Transilvania prezintă multe varietăţ i. Din această cauză 
cetările locale aduc contribuţ ii preţ ioase pentru întregirea ta
bloului economic, ce ni-1 prezintă situaţ ia Transilvaniei la 
începutul secolului al XlX-lea. In general, cunoaştem puţ ine 
date despre dezvoltarea meşteşugurilor în partea apuseană a 
ţ ării, care cu un secol mai înainte suferea încă consecinţ ele 
dăunătoare ale ocupaţ iei otomane.

cer-
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Cîmpia Aradului, inclusiv oraşul Arad, ajunge sub ocu
paţ ie turcească după 1551. In urma luptelor îndelungate, 
după 1G59 este ocupată de turci valea Crişului Alb (Zăran- 
dul) cu cetatea Incului, rămînînd sub dominaţ ia lor pînă la 
pacea de la Carloviţ -

Poziţ ia de margine a cetăţ ilor Lipova şi Ineu, garnizoa
nele numeroase, au favorizat piaţ a meşteşugărească, din care 
motiv, în aceste centre încă în secolul al XVII-lea se stabilesc 
mulţ i meşteşugari. Datele sporadice cu privire la meşteşugarii 
din Lipova nu o dovedesc şi existenţ a breslelor. Ineul, în schimb, 
în timpul domniei lui Gheorghe Râkoczy I, devine un centru 
meşteşugăresc. Astfel la 12 februarie 1625 aurarii, bărbierii, 
cizmarii, cojocarii şi croitorii obţ in statut de breaslă de la 
căpitanul cetăţ ii, statut care în 1638 este întărit şi de princi
pele Râkoczy. La 8 mai 1649 Gheorghe Râkoczy al 11-lea, la 

comitatului Zărand, întăreşte din nou statutul breslei 
din Ineus. După 1638 la Ineu deja funcţ ionează două bresle 
aparte: breasla cizmarilor şi breasla croitorilor4.

După izgonirea turcilor, Ineul trece în posesia austrieci
lor, nemai fiind însă cetate de margine, localitatea îşi pierde 
a'tît importanţ a sa militară, cît şi importanţ a sa economică; 
drept urmare breslele din Ineu se dizolvă.

In secolul al XVIII-lea problema breslelor capătă un nou 
aspect. Comitatele Arad, Timiş şi Torontal, fiind incorporate 
în Imperiul habsburgic se transformă în mari domenii came
rale, astfel dezvoltarea meşteşugarilor este în funcţ ie, în 
parte de nevoile centrelor gospodăriilor alodiale camerale şi 
în parte de dezvoltarea pieţ ei interne a populaţ iei rurale. 
Drept urmare, formarea breslelor întîmpină o seric de greutăţ i 
economice şi juridice. Nu e de mirare deci, că în comitatele 
Timiş şi Torontal, în tot cursul secolului al XVIII-lea nu gă
sim nici o breaslă, cu excepţ ia oraşului Timişoara.5

în comitatul Arad situaţ ia era aproape identică, deoarece 
şi aici pînă la 1780, doar la Arad apar bresle statutare şi a- 
cestea sub jurisdicţ ia domeniului cameral.

Dezvoltarea, pieţ ei interne, a marilor comune de p.e şes, 
a gospodăririi, alodiale, a necesitat totuşi o circulaţ ie de mar
fă meşteşugărească mai intensă. Toate aceste împrejurări au
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favorizat apariţ ia şi dezvoltarea meşteşugurilor în comunele 
mai mari, unde meşteşugurile separîndu-se de agricultură, 
devin preocupări de sine stătătoare.

Posibilităţ ile dezvoltării meşteşugurilor rurale însă de
pindeau atît de materiile prime, brute, ce le stăteau la dis
poziţ ia meşteşugarilor, cît şi de limitele pieţ ii de desfacere a 
produselor. Asfel, meşteşugurile cele mai înfloritoare erau 
cele legate de piele, lină, seu, blană, răspîndindu-se meşteşu
gurile de cizmari, cojocari, şubari, etc. Aceste mărfuri în 
curînd vor fi căutate nu numai pe pieţ ele locale, ci ajung prin 
tîrgurile de ţ ară şi în regiunile mai îndepărtate.

în dezvoltarea meşteşugurilor săteşti un rol important îl 
au şi centrele gospodăriilor alodiale: fie cele camerale, fie 
cele particulare (în special după războaiele napoleoniene). 
Marea proprietate funciară avea nevoie de fierari, dulgheri, 
dogari, morari, rotari, etc. Majoritatea acestor meşteşugari 
insă erau în dependenţ ă feudală de domnul de pămînt, 
obligaţ i şi ei la prestarea sarcinilor iobăgeşti. Din această 
cauză, satisfăcînd nevoile domeniului, ei căutau să obţ ină 
privilegiu de breaslă care să le asigure ocrotire şi funcţ io
nare liberă a meseriei, nu numai faţ ă de meşterii neîncadraţ i 
în breaslă, dar şi faţ ă de restricţ iile iobăgeşti.

Procesul de formare a breslelor săteşti se maturizează 
abia la sfîrşitul secolului al XVIII-lea 0.

Organizarea şi funcţ ionarea acestor bresle, înfiinţ ate în 
perioada de destrămare a feudalismului diferă însă în multe 
privinţ e de organizarea şi funcţ ionarea bine cunoscută a bres
lelor medievale din Transilvania7. Cunoaşterea unora dintre 
aceste bresle, înfiinţ ate în aşezări cu caracter rural, ne ajută 
să ne formăm un tablou clar despre această perioadă frămîii- 
tată, în care destrămarea relaţ iilor feudale se oglindesc şi în 
statutele breslelor nou înfiinţ ate.

Străduinţ ele meşteşugarilor de la sate şi tîrguri (oppidum) 
a găsit o oarecare ocrotire şi la Curtea din Viena, care după 
1730 îşi extinde controlul tot mai mult şi asupra breslelor. în 
1761 Maria Tereza a ordonat schimbarea tuturor privilegiilor 
de breaslă editate de organele bisericeşti, orăşeneşti sau no
biliare, cu privilegii cu texte uniforme, întărite de curtea im
perială. Totodată însă ordinul imperial din 1701 a dispus că 
orice corporaţ ie meşteşugărească de la sate poate să recurgă

fiind
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la cererea pentru obţ inerea privilegiului doar cil aprobarea
fost întărit şi în anii 1805,stăpînului lor feudal, ordin 

respectiv 18138.
Aceste noi împrejurări se oglindesc în mod plastic în 

statutele breslelor înfiinţ ate în această perioadă în cîmpia 
Aradului, regiune bine dezvoltată, unde datorită progresului 
agriculturii bazată pe producţ ia de marfa se formează o 
populaţ ie rurală numeroasă. Dezvoltarea rapidă a acestei re
giuni reiese şi din datele statistice. Astfel, pe baza unor date 
din 1835, populaţ ia nenobilă a comitatului Arad se ridică la 
210.125 suflete, din care populaţ ia rurală din plasa Siria era 
50.031, a plăşii Zărand 42.881 şi a plăşii Arad 61-069, majo
ritatea locuind pe şes” . Pe tot ouprinsul comitatului era 
oraş liber regesc (începînd din 1834), 23 tîrguri (oppidum) şi 
156 sate. Dintre aceste tîrguri unele aveau o populaţ ie destul 
de numeroasă, ca de exemplu, Pecica Română, Pecica Ma
ghiară, Ghioroc, Siria, Pîncota, Sîntana 
Criş, etc. Populaţ ia din aceste tîrguri se ridică la cifre apre
ciabile. Astfel Pecica Română avea în această perioadă 5.062 
locuitori, Pecica Maghiară 7.084, Ghioroc 1311, Radna 1213, 
Şiria 6014, Pîncota 4.028, Sîntana 4.882, Şimand peste 4.000 
de oameni, etc. In afară de tîrgurile amintite existau o serie 
de comune fără drepturi de ,,oppidum", dar cu o populaţ ie 
destul de numeroasă.Astfel la Gurtici trăiau 3-381, la Socodor 
3.371- La Semlac 3.749, la Covăşînţ 3587, la Olari 1.905, la 
Sînmartin 1.946, la Macea 2-489, la Comlăuş 2.734, la Şiclău 
2.245, la Grăniceri 2.768 locuitori10.

Această populaţ ie numeroasă avea nevoie deja dc multe 
şi variate produse meşteşugăreşti, pe de o parte legate de ne
voile gospodăriilor (rotari, fierari, dulgheri, morari), pe de 
altă parte de nevoile personale (cojocari, cizmari, croitori, etc).

Cu ocazia conscripţ iilor din 1746/1752 în comitatul Arad 
sînt deja înregistraţ i 304 diferiţ i meşteşugari, dintre care 172 
în oraşul Arad şi 132 în diferite aşezări rurale, din care 7 la 
Inefu, 18 la Sebiş, 6 la Buteni, 16 la Radna, 6 la Ghioroc, 38 
Vărădia, 3 la Agriş, 3 la Adea, 3 la Zerind, 3 la Năclab, 3 
la Pecica, 5 la Zărand, 2 la Şiria, 3 la Miniş, 31a Roşia, 5 la 
Socodor, 3 la Bîrsa. Ceilalţ i meşteşugari se află în comunele 
Petriş, Giuliţ a, Căpruţ a, Bîrzava, Conop, Chişineu Criş, Pădure- 
ni, Cintei, Şimand, Vărşand, Şiclău, Berechiu, Seleuş, Bonţ eşti, 
Madrizeşti- Zeldiş. Dieci. Meşteşugurile cele mai răspîndite

care a
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sînt: cojocari- cizmari, rotari, tăbăcari, croitori, morari. O ca
tegorie separată a meşteşugarilor săteşti o constituie numărul 
mare al morilor de apă şi al celor uscate, care sînt menţ ionate 
în 78 comune11.

Conscripţ iile din 1765/66 nu ne arată o dezvoltare oare
care a meşteşugurilor doar la Sebiş, Ineu, Buteni- Pecica. 
Creşte în schimb numărul morilor de toate categoriile12.

Dezvoltarea meşteşugurilor săteşti- menite să asigure 
mărfuri de larg consum pentru ţ ărănime, era condiţ ionată şi 
de eliberarea personală a unei părţ i din populaţ ia rurală de 
sub dependenţ a feudală, sau cel puţ in uşurarea acestei depen
denţ e- Răspîndirea rentei în bani sau răscumpărarea servitu
tilor iobăgeşti în comun de către comunităţ ile ţ ărăneşti au 
uşurat întrucîtva această străduinţ ă a meşteşugarilor. După 
conscripţ iile urbariale ale Măriei Tereza din 1771/1772. în 
comitatul Arad nu mai găsim ţ ărani legaţ i de glie. iar o bună 
parte din tîrgurile sau comunele mai mari îşi răscumpără 
obligaţ iile feudale de robotă, fenomen care înseamnă elibe
rarea forţ ei personale de muncă a iobagilor de sub controlul 
stăpînilor feudali. Acest proces se lărgeşte în partea de şes 
a comitatului Arad tocmai în ultimele decenii ale secolului al 
XVIII-lea.

Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea, în multe comune- 
ţ ărănimea începe lupta nu numai pentru răscumpărarea sar
cinilor de robotă, dar şi a drepturilor regaliene sau a altor 
sarcina iobăgeşti. La Şimand, de pildă- începînd cu anul 1780 
o parte din obligaţ iile iobăgeşti se răscumpără în banib. In 
anul următor comunele dinspre Chişineu Criş au încheiat cu 
erariul învoieli în vederea răscumpărării sarcinilor de robotă- 
Asemenea date avem din Grăniceri (Otlaca), Şiclău, Zerindul 
Mic, Adea, Nădab, Iermata Neagră14, Sîntana a stabilit, în 
vederea răscumpărării obligaţ iilor de robotă, o învoială cu 
arendaşul domeniului la începutul secolului al XlX-lea10. Ase
menea învoieli s-au încheiat şi în comunele mai mari din 
jurul Aradului. Contractul cel mai avantajos îl încheiase Pe
cica Română şi Pecica Maghiară.10

Un alt fenomen, care a favorizat dezvoltarea meşteşugu
rilor săteşti, a fost stratificarea mai accentuată a ţ ărănimii, 
ridicarea unui strat de iobagi înstăriţ i şi creşterea permanentă 
a numărului jelerilor, adică a ţ ăranilor lipsiţ i de sesii iobă
geşti. In această direcţ ie datele cele mai concludente ni le

7



oferă tocmai acele comune, unde ulterior, in urma stabilirii 
unui număr însemnat de meşteşugari, se formează bresle.

In acest sens merită să studiem situaţ ia târgului Sîntana. 
unde s-a format prima breaslă comunală din comitatul Arad. 
Cu ocazia conscripţ iei din 1771/1772 la Sîntana au fost găsite 
108 sesii iobăgeşti. pe care gospodăreau 254 familii de iobagi 
pe o suprafaţ ă de 422 3/4 măsuri de Pojon intravilan, 3.166 
iugăre arături şi 1.411 cosituri (apr. 1.100 stînjeni pătraţ i) 
fineţ e17. Această situaţ ie pînă la începutul secolului al XlX-lea 
s-a schimbat în aşa măsură. îneît numărul sesiilor iobăgeşti 
s-a mărit la 214, iar numărul familiilor de iobagi la 366, 
avînd în total o suprafaţ ă de 611 măsuri de Pojon18 intravilan, 
5.538 iugăre arături şi 2.497 cosituri fineţ e. Aceste suprafeţ e 
s-au repartizat între familii  de iobagi, după oum urmează:

/

conscr. din 1802calitatea loturilor conscr- din 1772

iobagi cu 1/8 sesie 37

iobagi cu 2/8 de sesie 10567

iobagi cu 3/8 de sesie 40

iobagi cu 4/8 de sesie 

iobagi cu 6/8 de sesie

12838

58 42

iobagi cu o sesie întreagă 9012

iobagi cu peste o sesie 2 1

36610total familii de iobagi 254

Date asemănătoare găsim şi în alte comune mai mari, ca 
la Comlăuş. Semlac. Olari. Socodor, Grăniceri. Sînmartin, 
etc.20

Creşterea numărului iobagilor înstăriţ i, producători de 
marfă agricolă a contribuit la ridicarea puterii de cumpărare 
şi de consum a satelor faţ ă de mărfurile meşteşugăreşti. Drepx 
consecinţ ă creşte rolul tîrgurilor şi al iarmaroacelor periodice, 
în special la Arad, Pîncota, Pecica şi Chişineu Criş. Pe de altă 
parte, pauperizai'ca unei părţ i din populaţ ia rurală prin fă
râmiţ area loturilor sau prin creşterea numărului jelerilor !QPONMLKJIHGFEDCBA
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a împins această pătură a populaţ iei săteşti la munci oca
zionale salariate. Astfel, apare la sate un prisos important de 
forţ a de muncă, din care o parte însemnată rămîne disponibilă, 
chiar şi după acoperirea necesarului de muncă salariată în 
agricultură- Unii dintre ţ ărani se orientează spre practicarea 
unor meşteşuguri săteşti, deoarece sistemul feudal existent 
şi slaba dezvoltare a industriei manufacturiere nu au creat 
posibilităţ i mai largi pentru plasarea forţ elor de muncă, de
venite de prisos în mediul rural. Breslele orăşeneşti, cele din 
Arad de pildă, în această perioadă îşi închid porţ ile în faţ a 
iobăgimii.

Descrierile demografice din prima jumătate a secolului 
al XlX-lea, înregistrează în multe comune o serie de preo
cupări meşteşugăreşti care însă nu în toate cazurile se des
part în mod definitiv de agricultură. Astfel, de pildă, la 
Mîndruloc şi Cicir mulţ i ţ ărani se ocupau cu împletitul co
şurilor şi coviltirilor. La Bîrzava, Căpruia, Perneşti şi în ge
neral pe toată valea Mureşului, cu cioplitul lemnului, la Sla
tina cu arderea potasei. de-a lungul rîurilor cu morăritul de 
apă, la Olari ou cărămidăritul, prelucarera stufului şi a tres
tiei, la îermata Neagră cu arderea cărbunelui, la Caransebeş, 
Adea. Mişca. Vînători. Berechiu, Apateu. Şcpreuş cu rotăritul, 
dogăritul, în alte sate cu arderea varului .etc*1.

Alături de aceste meşteşuguri periodice. în ultimile dece
nii ale secolului al XVIlI-lea apar în comunele mai mari şi 
meşteşuguri permanente, care înmulţ indu-se, în primele de
cenii ale secolului al XlX-lea se întrunesc într-o serie de co
mune în bresle.

In secolul al XVIll-lca  viaţ a de breaslă in comitatul Arad 
se limita în exclusivitate asupra oraşului Arad- care pînă 
la 1834 deşi se afla sub jurisdicţ ia erariului (oppidum came- 
ralis), se dezvoltă într-un ritm rapid. în special după pacea 
dela Passarowitz (1718). cînd Aradul încetează de a mai fi 
regiune grănicerească.

Pentru cunoaşterea tabloului general al vieţ ii de breaslă 
din judeţ ul Arad trebuie să trecem în revistă şi breslele din 
oraşul Arad.

Prima breaslă din Arad a fost înfiinţ ată de către croitori, 
în 1723. In 1731 se formează breasla pantofarilor germani şi 
breasla dulgherilor. In 1748 Maria Tereza editează nu mai 
puţ in de cinci privilegii de breaslă pentru meşteşugarii din



Arad. în acest an au luat fiinţ ă breslele tăbăcarilor, ciubota
rilor, corelărilor, cojocarilor şi a cizmarilor germani- In 1761 
tîmplarii şi lăcătuşii, în 1765 croitorii şi postăvarii (stragula- 
rii), în 1769 dogarii formează bresle. 1770 din nou sînt date 
şase privilegii de breaslă: pentru morari, cojocarii germani, 
frîngheri, ţ esători, cojocarii ortodeşi şi năsturari- In 
se înfiinţ ează breasla bărbierilor22-

In urma intervenţ iilor repetate ale forurilor centrale, 
în primele decenii ale secolului al XlX-lea, statutele bresle
lor din Arad sînt schimbate rînd pe rînd şi reîntărite, toto
dată liiînd fiinţ ă şi unele noi bresle. Astfel pînă la 1843- re
feritor la oraşul Arad, sînt înregistrate următoarele noi pri
vilegii  :

1774

— 1815 ciubotarii (cothurnarius)
— 1816 strungari (torneator). confecţ ionări de duşumea 

(compitator, Bodenmacher), sitari (cribrarius, rostâs, szitâs), 
pieptănari (pectenarius- fesiis).

— 1816 zidari (murarius), pietrari (lapicida)
— 1816 lăcătuşi (faber serarius). rotari (rotarius)
— 1817 curelari (lorarius)
— 1817 olari (figulus)
— 1817 croitori fini (sartor hungaricus), vekonyszabo 

şubari (guasapearius, szurszabo)-
— 1817 cojocari (pellio)
— 1817 năsturari (nodularius- gombkot(A
— 1817 ţ esători (textor, vaszonszovo).
— 1817 croitor1 fini  germani (sartor gcrmanicus)
— 1817 pălăricT (pileator, suveges)
— 1818 dogari cloliarius, vietor. pinter, kăd<u)
— 1818 dulgheri (asciarius. faber lignarius)
— 1818 morari (molitor)
— 1818 pantofari germani (sutor germanicus)
— 1818 negustori (quaestor, mercator, kalm^r, tozsâr)
— 1819 tăbăcari germani (cerdo germanicus)
— 1821 frînghieri (funnifex, kotelvero)
— 1821 croitori ortodocşi (sartor graeco nonunitus)
— 1823 plăpumari (tegetrarius. culcitrarius)
— 1825 cîrnăţ ari (penesticus)
— 1840 armurieri (sclopetarius, puskamives). confecţ io

nări de instrumente-muzicale (instrumentorum confectionarius 
flavifusor), confecţ ionări de mărgele şi de paspol (aurichal-EDCBA
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carius. Gelbgiesser; boglârk<§szito)r cuţ itari (cultrarius, k£ses), 
confecţ ionări de pile (faber linearum incisor, r^spolymetszo), 
tinichigii (laminarius, Spengler, kolompar), turnători de 
(stannarius, ononto)

— 1844 geamgii (uveges)
— 1845 şelari (nyerges), turtelari (babsiito)
— 1845 măcelari (meszâros)
1845 homari (spacicaminarius), făcînd parte din breasla

homarilor din Buda-23
Pînă în 1873- deci pînă la desfiinţ area definitivă a bres

lelor, în Arad au fost înfiinţ ate în total 32 bresle.24
Aradul însă se consideră ca aşezare orăşănească chiar şi 

în secolul al XVlII-le a» cînd încă nu era oraş liber regesc (ci- 
vitas liber regius). In consecinţ ă, viaţ a breslelar de aici nu 
reprezintă particularităţ ile breslelor săteşti- Breslele arădene. 
în general, sînt corporaţ ii independente de orice jurisdicţ ie 
feudală. îşi duc activitatea relativ independent, iar membrii 
breslelor sînt consideraţ i ca cetăţ eni liberi ai oraşului.

Cu totul alta este situaţ ia juridică a meşteşugarilor să
teşti, lucru care rezultă şi din analiza statutelor acestora.

Meşteşugarii de la sate, al căror număr creşte în mod 
vertiginos la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul 
secolului al XlX-lea şi în comitatul Arad, încearcă la fel să 
obţ ină statute de breaslă, tocmai pentru asigurarea activităţ ii 
lor libere şi pentru scuturarea dependenţ ei feudale- Obţ inerea 
statutului ar fi însemnat totodată şi cîştigarea dreptului de 
liberă funcţ ionare a meseriilor şi participarea la tîrguri.

Este explicabil deci şi din punct de vedere juridic, pentru 
ce se formează primele bresle comunale tocmai în acele lo
calităţ i. unde contractul făcut cu erariul, sau cu alţ i stăpîni 
feudali, a asigurat răscumpărarea comună — totală sau 
parţ ială — a obligaţ iilor iobăgeşti. Astfel, comunele respective 
s-au putut autoadministra, au putut dispune asupra reparti
zării sarcinilor urbariale. trecîndu-se treptat la renta în bani. 
In condiţ iile rentei în muncă, în comunele unde s-a păstrat 
sistemul obligaţ iilor de robotă, sau au crescut chiar aceste 
obligaţ ii, nu s-a stabilit un număr mai considerabil de meş
teşugari şi nu s-au format bresle.

Prima breaslă — breasla cizmarilor 
format în 1774 la Sîntana. tîrg relativ bogat, (oppidum came- 
ralis) care îşi răscumpără obligaţ iile de robotă cu regularitate2^;

ţ in

din comitat s-a
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In 1817 statutul cizmarilor (cothurnarius) este reînoit, 
totodată în acelaşi an se editează şi statutul breslei mixte. în 
care se încadrează următoarele meşteşuguri:

— croitori (sartor)
— pantofari (sutor)
— morari (molitor)
— ţ esători (textor)
— dulgheri (asciarius)
— lăcătuşi (faber serarius)
— tîmplari (arcularius)
— postăvari (pannifex)
— frînghieri (restiarius)
— olari (figulus)
— brutari (pistor)
— geamgii (vitrarius)
— curelari (lorarius)
— cojocari (pellio)
— tăbăcari (cerdo hungariucus et german icus)
— fierari (faber ferarius)
— armurieri (sclopetarius)
In 1816. respectiv 1838, se formează breslele din Pecica.

Cele două comune: Pecica Română şi Pecica Maghiară înte
meiază bresle comune, astfel în 1816 breasla fierarilor (faber 
ferarius) şi rotarilor (rotariga). breasla ţ esătorilor (textor), a 
cizmarilor
(sartor hungaricus), şubarilor (gausapearius) şi a cojocarilor 
(pellio).QPONMLKJIHGFEDCBA
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croitorilor)(cothurnarius), iar în 1818 breasla

în 1839 pentru Pecica Maghiară se editează un nou 
statut care cuprinde meşteşugurile:

— dogari (vietor)
— tîmplari (arcularius)
— lăcătuşi (faber serarius)
— tăbăcari (cerdo)
— frînghieri (restiarius)
— geamgii (vitrarius)
— dulgheri (asciarius)
— zidari (murarius)
— brutari (pistor)27
Breasla mixtă din tîrgul Chişine.u Criş (oppidum domina- 

lis). care era centrul gopspodăriei alodiale a arhiducelui Iosif 
de Habsburg, a fost intemeiată în 1819. în această breaslă

12



activau o serie de angajaţ i. în special la marile construcţ ii ale 
domeniului şi anume:

— lăcătuşi (faber serarius)
— tîmplari (arcularius)
— fierari (faber ferrarius)
— zugravi (colorator)
— dulgheri (faber lignarius, asciarius)
— geamgii (vitrarius)
— zidari (murarius)
— dogari (vietor).
La acestea se adaogă şi alţ i meşteşugari, cointeresaţ i in 

deservirea populaţ iei rurale, ca:
— croitori (sartor hungaricus et germanicus)28
— cojocari (pellio)
— pălărieri (pileator)
— turtelari (trotularius)
— compactori (compactor)
— tăbăcari albi (alutarius cerdo)20
— frînghieri (funnifex)
— curclari (lorarius)
--- olari (figulus)
— pieptănari (pextenarius).-»0
In 1843 la toate acestea se mai adaugă breasla morarilor 

ae ia canalul Crişului Alb, construit de arhiducele Iosif.
Tct in 1819-1820 iau fiinţ ă breslele meşteşugarilor din 

orăşelul Lipova (oppidum cameralis). Dintre aceste bresle 
cea mai cunoscută a fost breasla olarilor (figulus). marfa că
rora era mult căutată de ţ ăranii români din toate satele văii 
Mureşului.31 Statutul de breaslă a olarilor din Lipova, editat 
in 1820 de împăratul Francisc I în limba germană, a fost tra
dus şi în limba română al cărui exemplar scris cu slove ci- 
rilice, se află la muzeul din Lipova. Acest statut conţ ine o 
scrie de elemente importante, privitoare la viaţ a şi funcţ io
narea meşteşugarilor români olari din Lipova. O deosebită 
atenţ ie merită limbajul şi vocabularul tehnic al statutului. 
Pînă în prezent acesta este primul statut de breaslă în limba 
română, pe care îl cunoaştem pe teritoriul Transilvaniei. 
Protocoalele breslei in această perioadă la fel erau întocmite 
in limba română. Din aceste protocoale reiese, că la un mo- 
m.cnt dat breasla olarilor din Lipova număra 180 de EDCBAmemhrii  
(meşteri, calfe şi ucenici),, cifră mare în acel timp în ramura
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dinmeşteşugărească respectivă32. Lada de breaslă a olarilor 
Lipova reprezintă o operă de artă-

In 1820 ia fiinţ ă breasla mixtă din Lipova a meşterilor:
— dogari (vietori- Binder)
— zidari (murarius)
— dulgheri (asciarius)
— tîmplari (arcularius)
— lăcătuşi (faber serarius)
— geamgii (vitrarius)
— pietrari (lapicida)
— strungari (torneator)
— tăbăcari (cerdo germanicus et hungaricus. Torgerber 

et Lederer)

— măcelari (lanio)
— pantofari (sutor, Schuster)
— cizmari (cothurnarius)
— pălărieri (pileator)
— curelari (lorarius)
— pieptănari (pectenarius)
— fringhieri (funnifex)
— sitari (cribrarius)
— arămari (ahenarius)
— fierari (faber ferrarius)
— turtelari (ceroplasta)
— rotari (rotarius)

: — tinichigii (laminarius)
— brutari (pistor)
— morari (molitor)
— homari (spacicaminarius)
— croitori (sartor)
— năsturari (nodularius)
— ţ esători (textor)
— cojocari (pellio)
— săpun ari (smigmator)
— armurieri (sclopetarius)
— argintari şi aurari (auri et argenti faber)
în 1820 se reînoieşte statutul breslei cizmarilor, cojoca

rilor- voitorilor, dogarilor şi tâmplarilor, iar în 1845 statutul 
breslei mixte amintite. în care de astădată sînt înşirate urmă
toarele meşteşuguri: dogari,, zidari, dulgheri, tîmplari- lăcă-



tuşi, geamgii, pietrari, strungari, ceasornicari (horopaeus), ta- 
băcari- măcelari- pantofari- cizmari, pălărieri, şelari, curelari, 
pieptănari, frînghieri (restiarius), sitari, arămari, turtelari, ti
nichigii, croitori, ţ esători, năsturari- cojocari- săpunari- armu
rieri, argintari şi aurari.

Ca şi Chişineu Criş- tîrgul Pîncota, vestit şi pentru iar
maroacele sale de mari proporţ ii- era un centru alodial. Prima 
dată s-a format aici un centru alodial în timpul gospodăririi 
erariale. In 1820-1822 însă Pîncota împreună cu comunele 
Cherechiu, Seleuş- Măderat. Mîsca- Agriş, Cigărel, Almaş şi 
Arăneag au fost cumpărate de cavalerul Dietrich, care în urma 
organizării alodiului central la Pîncota a efectuat mari con
strucţ ii şi hotărniciri.34 Drept urmare şi la Pîncota s-au sta
bilit mulţ i meşteşugari. Întrucît prin transformarea Pîncotei 
într-un mare centru domenial şi prin sistematizarea hotarului 
comunitatea ţ ărănească a fost mult îngrădită în folosirea pă
şunilor, iar arăturile lor la fel au fost ciuntite- comuna. în
cepe lupta îndelungată pentru autonomie internă a conducerii 
sale proprii® 5. Procesul de urbanizare a tîrgului deci este sus
ţ inut şi de antistia comunală, care caută să concentreze pe 
meşterii de aici în bresle.

Meşterii din Pîncota obţ in statutul lor de breaslă în 1821,

de la împăratul Francisc I- care îngloba următoarele meserii: 
cizmari- pantofari- tăbăcari maghiari şi germani, fierari, lă
cătuşi. dulgheri, dogari, pălărieri, frînghieri, tîmplari- croitori 
maghiari şi germani, cojocari, geamgii, curelari şi postăvari®?. 
In special şi-au găsit o faimă cojocarii, ale căror şube şi piep
tare erau mult căutate de ţ ăranii români din Podgoria şi Va
lea Crişului Alb. După toate probalităţ ile. breasla mixtă din 
Pîncota, includea şi meşteri din Şiria, comună apropiaţ i, 
unde feudalul Bohuş la fel efectua mari acţ iuni de reorgani
zări, legate şi de mari construcţ ii a7.

Tîrgul Ghioroc se situa la răscrucea drumurilor ce du
ceau de la poalele Podgoriei spre Pîncota. Radna şi Arad. 
In apropiere imediată se situa centrul alodial de viticultură 
el erariului din Miniş- care avea nevoie la fel de mulţ i meş
teşugari. Totodată tîrgul Ghioroc (oppidum) era foarte mult 
jelerizat, mulţ i dintre locuitori trăiau din arendarea viilor  
camerale, munci ocazionale sau din meşteşuguri .casnice. 
Breasla meşteşugarilor din Ghioroc ia fiinţ ă tot în 1819. In 
breaslă intrau: dulgheri- brutari- cojocari, croitori, maghiariEDCBA
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şi germani, pantofari germani- pălărieri. tîmplari- lăcătuşi, 
zidari, cizmari, fierari, rotari- tăbăcari de carmazină şi de 
cordovan- geamgii, pieptănari şi strungari de lemn38. După 
unele date din breasla din Ghioroc făceau parte şi meşteri: 
germani din Păuliş.

In acelaşi an se editează statut de breaslă şi pentru meş
terii din Aradul Nou. In statut sînt înşirate următoarele me
serii: zidari» dulgheri, tîmplari. lăcătuşi, geamgii- frînghieri, 
tinichigii, olari, armurieri, şelari- pieptăneri, frizeri (barbiton- 
sor)3e. In 1821 mai intră în breaslă şi pălărierii40.

După datele lui Mârki în 1823 se formează bresle la 
Giarmata şi Murăşel41. Realitatea însă este că Mârki confundă 
Giarmata arădeană cu Giarmata din comitatul Timiş- unde şi 
alte date confirmă existenţ a breslei. La Mureşel în schimb 
morarii se concentrau în breaslă- După alte ştiri breasla mo
rarilor de la Mureşel includea şi morarii din Aradul Nou. 
Zădăreni şi Sinicolaul Mic42. Morarii din Zădăreni în 1845 
cer separat de la comitat să aibă breaslă, dar cererea lor a 
fost respinsă^.

Pe lîngă cele înşirate, mai dispunem de date despre ci- 
teva bresle- care înglobează meşteri din mai multe comune 
vecine. Astfel, meşterii fierari din Frumuşeni- Sinicolaul Mic. 
Fîntînele aveau breaslă comună44.

Dogarii, rotarii, fierarii- săpunarii, pantofarii, croitorii, 
brutarii, opincarii (peronum confector) din Aradul Nou, Sînpe- 
tru German- Zădăreni şi Frumuşeni aveau la fel breaslă co
mună.. Totodată însă cunoaştem încercări independente din 
partea fierarilor din Sînpetru German şi a meşterilor din Ză
dăreni de a obţ ine statut separat45.

Nereuşită a rămas şi străduinţ a meşterilor din Sebiş, din 
1834. de a înfiinţ a breaslă46. După datele lui Szâdeczky însă- 
ţ esătorii din Şebiş, obţ in în 1815 privilegiul47.
Nădlacul. o localitate bine dezvoltată, centru de domeniu,48 a 
găzduit de asemenea mulţ i meşteşugari, dintre care croitorii- 
cojocarii, şubarii, tîmplarii, lăcătuşii în 1815 formează breaslă. 
In acelaşi an au obţ inut statut separat ţ esătorii, cizmarii şi 
pantofarii. Avem date şi despre formaţ ia de breaslă a ţ esăto
rilor din Şeitin40.

Ultima breaslă comunală mixtă s-a format în 1837 la 
Vingâ. Meşterii tăbăcari, pantofari, opincari, înaintează încă 
în 1834 cerere în acest sens. Statutul- editat doar în 1837•
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îînglobează 47 meserii, tabloul cărora ne dă un aspect general 
despre varietatea meşteşugurilor din această perioadă:

— tâmplari (arcularius)
— ţ iglari (tegularius)
— dulgheri (faber lignarius)
— tinichigii (laminarius)
— dogari (vietor)
— frizeri (barbitonsor)
— năsturari (nodularius germanicus)
— pantofari (calcenarius)
— strungari (torneator)
— olari (figulus)
— zugravi (tinctor)
— năsturari de haină ungurească (nodularius hungaricus)
— tăbăcari germani (alutarius)
— tăbăcari de carmazină (cerdo)
— tăbăcari de cordovan (pellio)
— tăbăcari de meşin (coriorius)
— homari (spacicaminarius)
— fierari de căruţ ă (carpentarius)
— cuţ itari (cultrarius)
— compactori (compactor)
— fierari (faber ferraius)
— frînghieri (restiarius)
— zidari (murarius)
— pălărieri (murarius)
— lăcătuşi (faber serarius)
— croitori (sartor)
— cojocari (pellio hungaricus)
— turtelari (ceroplasta)
— morari (molitor)
— confecţ ionări de păpuci (sartor et sutor germanicus)
— şelari (epiphiarius)
— ceasornicari (horopaeus)
— brutari (pistor)
— păturari (centonifex)
— armurieri (sclopetarius)
— sitari (scribrarius)
— arămari (ahenarius)
— săpunari (smigmator)
— fierari de pinteni (faber calvarius- szegkovâcs)
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Fig. 1. Butucul de la Casa cu Lacăt din Arad folosit de 

calfele de fierari în pribegie.
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— curelari (lorarius)
— şubari (gausapearius)

— ţ esători (textor)
— ciubotari (cothurnarius)

— geamgii (vitrarius) 50
Studiind componenţ a breslelor înşirate putem trage con

cluzii interesante aitît cu privire la forma breslelor, cit şi la ga
ma largă a meseriilor şi în general la tehnica unor meserii. 
Astfel, observăm, că în unele locuri, meşterii dintr-o singură 
meserie îşi formează bresle separate, ca de exemplu cizmarii 
din Pecica şi Pîncota, morarii din Murăşel. După toate pro- 
balităţ ile această stare de lucruri depindea de numărul meş
terilor. In alte locuri- însă- unde numărul meşterilor pe ra
muri meşteşugăreşti era redus, se formau bresle mixte. Astfel- 
în statutul de breaslă din Sîntana sînt înşirate 13 meşteşu
guri, la Ghioroc 16, la Chişineu Criş 21. la Lipova 36 (trigin- 
tasex opifex)- la Vinga 47 meşteşuguri, etc.

Se observă cooperarea unor meşteri din comunele apro
piate: Pincota — Siria, Ghioroc — Cuvin — Păuliş- Zădăreni 
— Fîntinele — Aradul Nou- etc.

Este caracteristică, de altfel, concentrarea unor meserii 
înrudite legate de nevoile domeniilor feudale : în parte de ne
voile alodiului: rotari, fierari, curelari,dogari, frînghieri. etc, 
in parte legate de diferite construcţ ii: zidari- dulgheri, geam
gii- tinichigii, tîmplari. lăcătuşi, etc-

Se observă şi apariţ ia unor noi meşteşuguri : ceasorni
cari- cofetari, bărbieri, etc. sau ramificarea unor meşteşuguri 
în subspecii, ca de pildă, la Vinga tăbăcăria după felul pielei: 
carmazină, cordovan- meşin, etc.

Unele meşteşuguri devin specialităţ i locale, ca de pilda 
arămăria, fierari de pin'toane. năsturari din Vinga, brutarii 
din Pecica, morarii din Murăşel sau dogarii şi cojocarii din 
Pîncota. care lucrează pentru toate comunele din Podgorie- 
etc.

Nu prea avem date despre numărul meşterilor. Este evi
dent, că unele meşteşuguri numărau mulţ i meşteri (olarii din 
Lipova, cizmarii din Sîntana. cojocarii din Pîncota), iar altele 
abia cîte un meşter (cuţ i-tar, armurier, arămar, sitar, săpunar, 
etc).
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După datele ce ne stau la dispoziţ ie, meşteşugurile cele 
mai numeroase erau cele legate de piele. în special cizmăria şi 
tăbăcăria.

Toate acestea confirmă caracterul preponderent agrar al 
comitatului, în consecinţ ă dezvoltîndu-se meseriile ale căror 
materii prime erau asigurate de agricultură şi creşterea anima
lelor.

O parte a meşteşugarilor nu era complect ruptă de agricul
tură. Sînt date — în special din conscripţ iile urbariale — care 
confirmă faptul că şi meşterii dispuneau de vii (Ghioroc, 
Pîncota), sau de grădini, arături- ceea ce ne arată că procesul 
de urbanizare a cestor tîrguri nu se afla încă în stadiul înain
tat.

Formarea breslelor a dat posibilităţ i meşterilor să lupte 
acum şi împotriva meşterilor neîntraţ i în breaslă, consideraţ i 
practicanţ i nelegitimi (kontâr). Totuşi această luptă a rămas 
meşterilor nebreslaşi este în permanentă creştere. Chiar şi 
unele domenii angajează cu uşurinţ ă asemenea meşteri- 
deoarece lucrau mai ieftin şi uneori chiar şi mai bine.

Pe de altă parte se formează unele meşteşuguri ţ ărăneşti 
sezoniere ca: arderea varului, coacerea pîinii la Pecica. olăria 
din jurul Hălmagiului (Tîrnăviţ a), ciubăr arii clin munţ i, ar
derea cărbunelui, ţ esutul ţ ărănesc, etc.51

Studierea mai amplă a acestor meşteşuguri săteşti, atîl 
a celor din bresle, cît şi a celor din afara breslelor ne ajută 
mult la zugrăvirea tabloului economic al comitatului în aceas
tă perioadă-

☆

Dintre toate breslele tîrgurilor din judeţ ul Arad, breslele 
cele mai bine organizate se aflau la Sîntana şi Pecica.

Cunoaşterea structurii şi funcţ ionării breslelor săteşti 
este posibilă tocmai prin studierea uneia dintre aceste două 
tîrguri. în cele ce urmează vom analiza viaţ a şi trăsăturile 
caracteristice ale breslelor din Pecica, cea mai mare aşezare 
rurală din Cîmpia Aradului.

Localitatea este atestată deja în secolul al XV-lea52. în 
timpul dominaţ iei otomane se distrugea parţ ial- iar după pa
cea de la Carloviţ , devine un centru grăniceresc. După des- 
fiinţ area garaizoanelor grănicereşti de către Maria Tereza, 
majoritatea grănicerilor din Pecica emigrează în Rusia53. După
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aceasta sînt aduşi în comună noi colonişti. Avînd o aşezare 
prielnică, pămînt fertil şi un hotar întins, localitatea Pecica 
ia o dezvoltare rapidă- In 1752 trăiesc în Pecica Română 152 
familii de iobagi şi 16 familii  de jeleri54. Alături de iobagi 
apar la Pecica Română şi trei meşteşugari (cojocari), iar la 
Pecica Maghiară 32 diferiţ i meşteşugari (opifices)55.

In urma colonizărilor se formează aici două comune: Peci
ca Română şi Pecica Maghiară, care făcînd parte din uriaşul 
domeniu erarial, iau o dezvoltare rapidă, înlesnită prin faptul 
că erariul nu ridică piedici în calea desţ elenirilor. Astfel, cu oca
zia conscripţ iilor din 1771/1772 la Pecica Maghiară au fost gă
site 213 3/4 sesii iobăgeşti cu o suprafaţ ă de 315 2/4 măsuri de 
Pojon intravilan, 5532 iugăre de arături şi 2550 cosituri de fi 
neţ e. care se împarte între 224 familii. Conscripţ iile de la în
ceputul secolului al XlX-lea arată o dezvoltare şi mai rapidă. 
Astfel, la începutul secolului al XlX-lea la Pecica Maghiară se 
înregistrează 311 1/4 sesii cu o suprafaţ ă de 311 1/4 măsuri
de Pojon intravilan, 8,220 iugăre de arături şi 3.765 cosituri 
de fîneţ e. care se repartizează între 261 familii. Analizînd 
stratificarea familiilor de iobagi găsim unnătoarele situaţ ii:

18021772Calitatea loturilor

iobagi cu 1/4 sesie 

iobagi cu 1/2 sesie 

iobagi cu 3/4 sesieQPONMLKJIHGFEDCBA

2 8

9999

56

6 83 8iobagi cu o sesie întreagă

2 2iobagi cu 1 1/2 sesie 

iobagi cu două sesii

25

3918

3 6iobagi cu 2 1/2 sesii

156iobagi cu 3 sesii

iobagi cu 3 1/2 sesii 1

5iobagi cu 4 sesii

262562 2 4total familii  de iobagi
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In 1771 trăiau la Podea Maghiară 223 familii de jeleri, nu
mărul lor însă era în continuă creştere, aşa îneît în 1835 din 
cele 758 familii, cit locuiau în comună. 343 erau deja jeleri. 57 

La Pecica Română în 1781 sînt înregistrate 358 2/4 familii  
şi 458 gospodări iobagi. Loturile se împart între ei după cum 
urmează:

— iobagi cu 1/4 sesie
— iobagi cu 2/4 sesie
— iobagi cu 3/4 sesie
— iobagi cu o sesie întreagă
— iobagi cu 1 1/2 sesii
— iobagi cu 2 sesii 

Pe lingă cele 457 familii de iobagi, in comună mai trăiau
138 familii de jeleri.58

138 familii
125
45
57
61
26

Aceste date ne dovedesc în mod convingător ridicarea u- 
nei pături numeroase a ţ ăranilor înstăriţ i, contribuind astfel la 
creşterea puterii de consum faţ ă de mărfurile meşteşugăreşti şi 
a pieţ ii interne în general. La dezvoltarea acestei pieţ e interne 
mai contribuie şi existenţ a unei pături de funcţ ionari şi ofiţ eri, 
care se aflau în slujba domeniului erarial şi a cazarmelor din 
Pecica.

Comuna însăşi avea angajaţ i: mai mulţ i haidăi, paznici, 
gomici- ciobani, etc.

Pentru răspândirea rentei in bani este o dovadă grăitoare 
şi faptul, că numai pentru ghindăritul din pădurea Cialei, Pe
cica Română plătea în 1877 o arendă de 688 florini către era- 
riu. Această sumă s-a împărţ it între 92 gospodari contribuali. 
Sînt între ei care plătesc 2 forinţ i, iar alţ ii 36—40 forinţ i 
sumă relativ mare în acea perioadă, ceea ce înseamnă că aceste 
familii dispuneau de cîteva zeci de porci puşi la îngrăşat.59

A doua jumătate a secolului al XVIII-lea marchează pen
tru cele două comune o ridicare economică însemnată. La ridi
carea economiei acestor două comune mari a contribuit şi fap
tul că ambele închiriau puste (praedium) întinse de la erariu.

La sfârşitul secolului al XVIII-lea  cele două comune încep 
lupta pentru răscumpărarea obligaţ iilor de robotă şi de dijmă. 
In urma tratativelor duse cu erariul Pecica Română încheie, 
începând cu anul 1787, contracte anuale în vederea răscumpă
rării unor obligaţ ii; urbariale. Astfel în 1787 pentru 579 case
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comuna plăteşte 579 forinţ i dare de fumării, pentru cele 357 
sesii iobăgeşti 303 forinţ i şi 27 creiţ ari pentru ,-dacii”6o, iar în 
schimbul zilelor de robotă 6 creiţ ari pe zi. în total 4.444 forinţ i 
şi 48 creiţ ari» la care se mai adaogă 1-800 zile robotă prestate 
si 13 forinţ i 20 de creiţ ari pentru aşa numită ,-dijmă mică’ '.01

Acest contract a fost reînnoit anual cu condiţ ii similare, 
cu excepţ ia robotelor prestate, faţ ă de care pretenţ iile erariului 
arată o tendinţ ă de creştere, paralel cu dezvoltarea rentabilită
ţ ii gospodăriei alodiale.

în 1799 şi Pecioa Maghiară ajunge la învoiala cu erariul, 
potrivit căreia comuna plăteşte o taxă de fumărit de 472 fo
rinţ i pentru 472 case- indiferent dacă în viitor numărul caselor 
va creşte sau nu. Comuna va presta 1.500 zile de robotă pe an, 
celelalte urmînd să le răscumpere la preţ ul de şapte creiţ ari 
ziua.02

Fără îndoială» învoielile amintite favorizau pe iobagii în
stăriţ i. totodată ele constituiau şi primii paşi pentru răscumpă
rarea totală a iobăgiei şi avantajau apariţ ia meşteşugurilor se
parate de agricultură.

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. dar în special 
în ultimele două decenii, la Pecica se stabilesc mulţ i meşteşu
gari, care lucrează atît pentru consumul local al ţ ăranilor cît şi 
pentru armata austriacă. Astfel avem date că în timpul răz
boaielor napoleoniene toţ i meşteşugarii în special şelarii, ciz
marii şi morarii au lucrat exclusiv pentru armată.°3 Aceste da
te ne dovedesc deci existenţ a meşteşugarilor amintiţ i intr-un 
numai' considerabil. Tot în această perioadă, pentru aprovizio
narea garnizoanelor austriece în comună, se răspîndeşte brută
ria, în parte ca o anexă a gospodăriilor ţ ărăneşti, în parte chiar 
ca meşteşug independent. Numărul morilor de apă şi a celor 
cu forţ a de cai (mori uscate) era deasemenea numeros.0'*

Organizarea gospodăriei alodiale de către erariu la începu
tul secolului al XlX-lea a oprit procesul de desţ elenire liberă 
a pustelor şi într-o oarecare măsură şi ridicarea comunei, pc 
de altă parte însă construcţ iile agricole, creşterea numerică a 
angajaţ ilor de la administraţ ia erarială au contribuit la dezvol- 

' tarea pieţ ei pentru mărfurile meşteşugăreşti. în consecinţ ă, nu
mărul meşteşugarilor creşte mereu. Drept urmare. în 1816, sînt 
deja menţ ionate le Pecica cinci ramuri meşteşugăreşti princi
pale, ale căror meşteri formează o breaslă. în acest an obţ in 
privilegiu de breaslă ţ esătorii români şi maghiari din cele două
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Fig. 2. Lada breslei olarilor din Lipova.
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comune, forcnînd breaslă comună.05 Din acelaşi an provine şi 
privilegiul breslei fierarilor şi rotarilor.80 Cu doi ani mai tîr2iu 
se editează privilegiul ciubotarilor cu text similar.07 Tot în a- 
cest an obţ in privilegiul lor croitorii din Pecica.08

Dezvoltarea producţ iei de marfă pe marile domenii feudale 
şi în parte chiar şi în cadrul gospodăriilor ţ ărăneşti au impul
sionat dezvoltarea meşteşugurilor. Astfel, apariţ ia breslei ţ esă
torilor a avut loc tocmai în perioada în care în această regiune 
se dezvoltă creşterea oilor de rasă.00 Breasla rotarilor .şi fiera
rilor este tot rezultatul dezvoltării producţ iei de marfă agricolă, 
restul ramurilor meşteşugăreşti acoperă tot nevoile consumului 
local-

Analizînd statutele similare ale fierarilor-rotarilor şi ale 
ciubotarilor din Pecica găsim o serie de particularităţ i izbitoare. 
Privilegiile amintite oglindesc în mod grăitor nu numai viata 
meşterilor- calfelor şi ucenicilor, dar şi condiţ iile specifice. în 
care meşterii din această comunitate rurală s-au încadrat în or
ganizaţ iile de breaslă. In această privinţ ă cele două statute sînt 
foarte tipice şi diferă cu totul de statutele arădene, sau de ce
le cunoscute din oraşele transilvănene.70

Statutul, ca de obicei, prevede stratificarea breslei In meş
teri, calfe şi ucenici. Astfel, primele nouă puncte ale statutului 
prevăd condiţ iile de angajare şi de instruire ale ucenicilor. 
Punctele 10—20 se referă la calfe, iar cele de 21—35 la meş
teri. Restul punctelor (36—49) privesc activitatea şi funcţ iona
rea breslei în general.

Statutul, semnat de împăratul Francisc I. editat în limbile 
latină şi maghiară, după introducerea obişnuită în primele 
puncte fixează condiţ iile în care pot fi angajaţ i ucenicii. Fiind 
vorba de o aşezare rurală sub jurisdicţ ie feudală, statutul pre
vede şi justificarea originei- iar în cazul fiului iobag, cere con- 
simţ ămmtul stăpânului său. Iată deci un punct care deja 
ştirbeşte autoritatea breslei- Totodată însă acelaşi punct dispu
ne şi asupra modalităţ ii de recurs al ucenicului şi al breslei 
către autorităţ ile centrale de stat, în caz că stăpînul feudal res
pectiv respinge acordarea scrisorii de consimţ ământ pentru in
trarea în breaslă. 71

Activitatea şi instruirea ucenicilor de la Pecica seamănă 
cu procesul obişnuit şi în alte bresle. Ucenicul era obligat să 
efectueze toate muncile primite de la meşterul său, deşi statu
tul interzicea ca uoenicul să fie folosit mai mult la muncileEDCBA
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casnice, decît la cele legate de meserie. Probabil această restric
ţ ie a fost introdusă pentru faptul că în breslele din Pecica uce
nicii nu primeau nici o leafă, dimpotrivă ei trebuiau să plăteas
că o sumă oarecare meşterului pentru instruire. Această sumă 
nu putea să depăşească 20 forinţ i.72

Punctul al Vll-lea al statutului reglementează situaţ ia uce
nicului, în cazul în care meşterul său a decedat, iar cel de al 
VlII-lea fixează modalităţ ile eliberării ucenicului, care după 
plata unei sume de 1 forint şi 30 creiţ ari obţ ine scrisoarea de 
eliberare.73 Statutul breslelor din Pecica interzice orice avantaj 
pentru fiii  meşterilor.7'*

Punctele referitoare la calfe conţ in şi ele o serie de ele
mente noi. care confirmă pe de o parte procesul de descompu
nere a sistemului tradiţ ional de breaslă: pătrunderea relaţ iilor 
capitaliste şi transformarea treptată a unei părţ i a calfelor în 
muncitori salariaţ i. Pe de altă prte însă susţ inerea unor restric
ţ ii tradiţ ionale asigură şi mai departe meşterilor un rol privi
legiat în cadrul breslei.

Statutul amintit prevede pentru calfe trei ani . de pribegie”  
condiţ ionate şi de avizul conducerii orăşeneşti sau al domeniu
lui feudal cointeresat, sub a cărei jurisdicţ ie să află localitatea. 
Totodată însă, statutul asigură, că acest pennis nu poate fi re
ţ inut fără argumente bine întemeiate. In urma acestui permis, 
calfa primeşte carnetul de călătorie, fără de care nu poate fi  
angajat-75

Repartizarea calfelor la muncă era dreptul starostelui, ast
fel orice calfă sosită la Pecica trebuia să se prezinte la sălaşul 
calfelor (Herberg) şi arătînd carnetul de călătorie, starostele 
este obligat s-o primească. Fără aprobarea conducerii breslei 
nici o calfă nu poate să părăsească locul său de muncă înainte 
de un preaviz de şase luni. Cu aprobarea conducerii breslei a- 
cest preaviz poate să fie redus la două săptămîni.70 In ciuda 
acestor restricţ ii categorice punctul al XlV-lea al statutului — 
probabil intercalat la cererea meşterilor mai înstăriţ i — admite, 
cu aprobarea comisarului regal şi a autorităţ ilor de conducere 
locală, angajarea calfelor şi în mod particular.

Punctul al XV-lea se referă din nou la ridicarea puterii 
marilor feudali coi gospodării alodiale. Astfel punctul acesta 
admite angajarea calfelor în afara breslelor, pe oricare dome
niu feudal, pretinzînd în schimb, la reîntoarcerea calfei respec
tive, o dovadă din partea domeniului respectiv, din care să .
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reiese activitatea şi comportarea calfei.77 Acest punct, de altfel 
apare în această perioadă şi în statutul breslei tăbăoarilor din 
Arad 78.

Articolele următoare interzic repaosul de muncă de luni 
(Blauer Montag) pentru calfe, ridicarea salariilor, organizarea 
oricărei asociaţ ii de calfe deşi aceasta din urmă era larg răs- 
pîndită în oraşele din Transilvania.

După reglementarea situaţ iei calfelor, statutul trece la sta
bilirea modalităţ ilor de intrare în breaslă. Astfel, punctul XXI  
subliniază din nou necesitatea permisului domenial, pentru a fi 
primit cineva în breaslă- Sublinierea repetată a drepturilor do- 
meniade justifică starea de dependenţ ă feudală a localităţ ii, tot
odată însă pentru elementele iobage statutul prevede necesita
tea obţ inerii cetăţ eniei orăşeneşti, de la antistia comunală.

Celelalte puncte ce urmează prevăd modalităţ ile primirii  în- 
breaslă a calfelor. Astfel se pretinde capodopera- dar se inter
zice cu desăvîrşire orice masă sau ospeţ ie — deşi acestea erau 
răspîndite în multe oraşe din Transilvania.79 Ba chiar, pe baza 
articolului al XXII-lea cu aprobarea locotenenţ ei regale breas
la poate să renunţ e la capodoperă. Acest punct confirmă şi a- 
numite tendinţ e reformiste ale puterii centrale administrative, 
pentru schimbarea vechiului sistem de breaslă, care devine 
treptat-treptat şi o barieră în calea liberei dezvoltări a mese
riilor.

Articolul al XXV-lea fixează taxa primirii  in breaslă la 15 
forinţ i şi interzice orice ospeţ ie sau răscumpărarea acesteia cu 
ocazia primirii noului meşter în breaslă.

Un punct caracteristic din statutul breslelor amintite 
este cel de al XXVIII-lea.  care admite primirea în breaslă a u- 
nor meşteri din comunele vecine. Acest obicei, în secolul al 
XlX-lea deja este un fenomen răspîndit nu numai în comitatul 
Arad, dar şi în alte locuri.8o în brescele din Pecica intră mulţ i 
meşteri din Semlac, comună vecină, ou o populaţ ie numeroasă, 
unde a existat şi un centru domenial.81

Mai tîrziu în breslele din Pecica apar meşteri şi din alte 
comune vecine De la aceşti meşteri breasla pretindea anual 
cîte doi forinţ i in plus.

Trecînd la obligaţ iile meşterilor şi calfelor găsim din nou 
restricţ ii tradiţ ionale cu privire la liberă concurenţ ă- Se inter
zice ademenirea calfelor străine- ridicarea sau scăderea preţ u- •
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rilor cu tendinţ ă de concurenţ ă- activitatea meşteşugarilor in a- 
fară de breaslă şi vînzarea mărfurilor în afară de tîrguri de 
către meşterii din alte localităţ i.

Articolul al XXXIV-lea cuprinde caracteristici 
Pecica fiind reşedinţ a unor mari cazărmi militare, de multe ori 
apăruseră comenzi mai mari pentru anumite mărfuri meşteşu
găreşti (cizme, uniforme, etc.) Pentru evitarea unor afaceri par
ticulare, articolul amintit prevede împărţ irea justă între toţ i 
meşterii a acestor comenzi.s3

Restul punctelor din statut conţ in prevederi cu privire la 
ajutarea meşterilor bolnavi, a văduvelor, la înmormîntarea 
meşterilor decedaţ i, la adunările generale, la modalităţ ile de re
zolvare a contradicţ iilor ivite între meşteri, la alegerea condu
cerii breslei şi la administraţ ia casei de bani provenite din a- 
menzi şi taxe.

Punctul al XLVII-lea interzice corespondenţ a personală a 
meşterilor ou alte bresle, angajarea personală a meşterilor în 
altă breaslă, şi reglementează pedepsele cuvenite în asemenea 
cazuri.QPONMLKJIHGFEDCBA
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locale.

Statutul amintit, editat în 1816. probabil pe baza unui sta
tut model din altă localitate şi modificat prin anumite puncte 
inercalaite din cauza necesităţ ilor locale, a servit drept model şi 
pentru celelalte bresle din Pecica, înfiinţ ate în anii următori.

In urma asigurării activităţ ii legale a meşteşugarilor din 
Pecica, meşteşugurile de aici iau o dezvoltare mai rapidă.

Producţ ia meşteşugărească de aici însă este destinată şi pe 
mai departe consumului local, fapt care de altfel se explică şi 
prin apropierea de oraşul industrial Arad, care a reprezentat o 
concurenţ ă fatală pentru o serie de produse meşteşugăreşti- 
dezvoltîndu-se doar acele ramuri, care erau legate de viaţ a a- 
gricolă.

Analiza statutelor breslelor din Pecica ne arată că şi în co
munele din comitatul Arad breslele caută să-şi păstreze siste
mul privilegiilor luptînd cu dîrzenie împotriva meşterilor dina
fară breslelor. Dar dezvoltarea liberei concurenţ e a ridicat tot 
mai accentuat, 0a1 o dorinţ ă imperativă, lichidarea barierelor 
artificiale, reprezentate de bresle. Numărul meşterilor nebres- 
laşi (kontâr) creşte în permanenţ ă şi în privinţ a luptei breslelor 
împotriva lor chiar şi organele comîtatense iau apărarea liberei 
concurenţ e.EDCBA
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Fig. 3. Ladă de breaslă din colecţ ia Muzeului din Arad.
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în primul rind numărul meşterilor raportat la numărul popu
laţ iei rurale era relativ redus. De aceea comitatul Arad, în po
litica se reformistă, ia atitudine împotriva monopolului de 
breaslă. In rescriptul său din 1826, trimis către Consiliul de 
Locotenenţ ă- se aminteşte că privilegiul măcelarilor nu este în
că publicat, deoarece acesta ar contribui la ridicarea preţ urilor. 
"Ar fi de dorit — specifică rescriptul — ca cojocarii ţ ărani- 
care aici sînt într-un număr mare — să nu fie împiedicaţ i în 
tăierea oilor şi mieilor'*.84

Comitatul refuză şi cererea morarilor, ca cei din afară de 
breaslă să fie împiedicaţ i în vînzarea făinei.85 La fel este res
pinsă şi cererea meşterilor din Pîncota, ca meşterii ţ ărani să fie 
îndepărtaţ i de la tîrguri.86

Toate aceste fenomene dovedesc nu numai criza feudalis
mului, ci şi necesitatea luării unor măsuri din partea organelor 
centrale pentru reformarea sistemului de breaslă. Dar, măsu
rile şi propunerile din diferiţ i ani nu doresc desfiinţ area bres
lelor, ci numai doar limitarea monopolului breslelor- în primul 
rînd aprobarea activităţ ii meşterilor din afară de breaslă, al 
căror număr era considerabil tocmai în mediul rural. Proiectul 
din 1847 al organelor centrale din Imperiul austriac permite 
deja activitatea liberă a meşterilor nebreslaşi, acolo unde nu e- 
xistă corporaţ ie meşteşugărească-87 Dar toate aceste proiecte 
n-au rezolvat în fond nimic, doar au ridicat la suprafaţ ă siste
mul depăşit al breslelor. Drept urmare la 9 iunie 1848. guver
nul revoluţ ionar ungar este nevoit să aducă un ordin central 
în privinţ a breslelor. Deşi acest ordin nu desfiinţ ează breslele, 
totuşi limitează abuzurile acestora, şi asigură libertatea produc
ţ iei meşteşugăreşti. In acest sens merită o atenţ ie deosebită pa
ragrafele 74—83, care deschid cale liberă în faţ a meşteşugari
lor de la sate, neîncadraţ i în bresle. In primul rînd se admite 
ca oricine, fără niciun obstacol, să poată intra în breaslă, ca cei 
care au activiat în afară de breaslă să fie recunoscuţ i ca meş
teri.

Decretul din 9 iunie 1848 interzice şi abuzurile săvîrşite 
in jurul capodoperei şi în general în jurul modalităţ ilor privi
toare la intrarea în breaslă-80

După înăbuşirea revoluţ iei din 1848, sistemul modificat al 
breslelor. în condiţ iile concurenţ ei libere a meseriilor, se men
ţ ine pînă la 1873, dar este evidentă impracticabilitatea lui-
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Fig. 4. Presă de struguri din Podgoria Aradului, prima ju
mătate a secolului al XlX-lea.EDCBA
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Astfel In 1873 printr-o patenta regală se desfiinţ ează întregul 
sistem de breaslă, îndepărtînd astfel şi ultimele bariere feuda
le, ce mai stăteau în calea liberei dezvoltări a meşteşugurilor la 
sate.

Din cauza dispersiei datelor, nu ne putem permite zugră
virea amplă a dezvoltării meşteşugurilor săteşti din comitatul 
Arad în anii 1830—1870. Date statistice ample avem doar din 
perioada dualismului- Aceste date totuşi justifică prezenţ a u- 
nui însemnat număr de meşteşugari în anumite comune mari 
al căror număr cunoaşte o creştere permanentă.

In primul rînd creşte numărul populaţ iei rurale, asigurind- 
o piaţ ă largă pentru produse meşteşugăreşti. Astfel populaţ ia

principalelor localităţ i mai mari din judeţ ul Arad se prezintă 
astfel:

Comuna încep. sec. XIX 1850 1900

Pecica Română 9.0006.6705.062

Pecica Maghiară 8-2846-552QPONMLKJIHGFEDCBA6 . 6 7 0

Sîntana 5-8304.882 4.168

Semlac 6.1583.740 5.251

Şiria 4.987 6.6946.104

Pîncota 5,2994.028 3.011

Chişineu Criş 4-4212.861 3 . 3 3 3

Ineu 6.0141.651 1.626

Buteni 3,2452.637 2.954

Sebiş 7.2521.020 931

Cermeiu 3.6091.476 1-174

Curtici 3.381 7.6422.514

Tîmova 2 , 8 8 71.724 2.018

Socodor 5.2072.897 4.017
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ŞiclăuQPONMLKJIHGFEDCBA '2 . 4 2 5 2 . 6 2 5 3 . 3 5 7

Grăniceri 2 . 7 6 8 2.415 4.260

2.123Şimand 5.119 5.020

Radna 1.249 1.465 2418

Nădlac ? 9-750 13.631

Şeitin . ? 5.096 4.696

Vinga ? 4.319 4.762

Săvîrşin 989 1.7 0 78S1.071

Prin aceasta se explică faptul, de ce in ciuda dezvoltării 
industriei orăşeneşti şi în special a celei din Arad, in ultimele 
decenii ale secolului al XlX-lea meşteşugurile din judeţ ul Arad 
şi în special cele de la sate şi tîrguri iau o dezvoltare accentua
tă. Conform decretului regal, cu privire la desfiinţ area bresle
lor. meşteşugarii se încadrează în aşa numite „asociaţ ii meşte
şugăreşti". Aceste asociaţ ii, urmaşe ale breslelor feudale, păs
trează multe formalităţ i din statutele arhaice breslaşe, dar fiind  
asigurată concurenţ a liberă în toate ramurile meşteşugăreşti, 
în realitate noile statute ale asociaţ iilor devin relicve fără nici 
o valoare; în consecinţ ă, o serie de meşteşugari nici nu se mai 
înscriu în vreo asociaţ ie.amintită.

După 1873 şi în comunele mai mari din judeţ ul Arad se 
înfiinţ ează pe xîînd asemenea asociaţ ii meşteşugăreşti. Astfel 
51 meşteşugari din Buteni şi Sebiş îşi formează o asociaţ ie 
mixtă. In anul 1876 se formează Asociaţ ia Meşteşugărească din 
Chişineu-Criş, fiind înscrişi în ea 95 meşteşugari. La Sîntana 
în acelaşi an se formează 4 asociaţ ii meşteşugăreşti şi anume: 
Asociaţ ia Unificată a fierarilor, rotarilor, dogarilor şi frînghie- 
rilor cu 63 membri, Asociaţ ia Unificată a croitorilor, cojooari- 
lor- sitarilor şi ţ esătorilor cu 42 membri. Asociaţ ia Unificată a 
tîmplarilor, lăcătuşilor, tăbăcarilor- brutarilor, curelarilor şi o- 
larilor cu 52 membri şi Asociaţ ia Cizmarilor cu 107 membri. In 
cele patru asociaţ ii erau încadraţ i 264 meşteşugari. Trei ani mai 
tîrziu .se formează trei asociaţ ii şi la Nădlac, în total cu 181 
membri.90 Asociaţ iile de la Pecica şi Semlac erau mai mici şi
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s-au format din destrămarea breslelor din Pecica. Astfel Aso
ciaţ ia Generală din Pecica număra 52 meşteşugari, iar cea din 
Semlac 27.01

Aceste cifre ne arată o dezvoltare simtiţ oare a meşteşugu
rilor de la sate, dar nu includ nici pe departe numărul total al 
meşteşugarilor, care activau în diferite ramuri meşteşugăreşti- 
In primul rînd aceste asociaţ ii nu cuprindeau decît pe patronii 
şi nici dintre acesţ ia pe toţ i. Avem un tablou mult mai integral, 
dacă analizăm situaţ ia corporaţ iilor meşteşugăreşti, care înca
drau atît pe patroni cît şi pe angajaţ i. Conform datelor furni
zate de un economist contemporan- în comitatul Arad în ulti
mul deceniu al secolului trecut au funcţ ionat şase corporaţ ii 
meşteşugăreşti şi anume:

— Corporaţ ia meşteşugărească din oraşul Arad cu 1.176
membri

— Corporaţ ia meşteşpgărească din Pincota cu 285 membri
— Corporaţ ia meşteşugărească din Pecica cu 271 membri
— Corporaţ ia meşteşugărească din Sîntana cu 234 membri
— Corporaţ ia meşteşugărească din Şiria cu 134 membri
— Corporaţ ia meşteşugărească din Aletea cu 174 membri

-2-274 membri90Total

Datele cele mai concrete le găsim însă în rapoartele anuale 
ale Camerei de Comerţ şi de Industrie din Arad, care înregis
trează în fiecare an numărul brevetelor dc muncă şi prezintă 
numărul oficial al meşteşugarilor atît din oraşul Arad cit şi la 
sate.

numărulAnalizind situaţ ia, pe baza criteriilor amintite, 
meşteşugarilor săteşti din judeţ ul Arad în ultimul pătrar al se
colului trecut a evoluat în felul următor:

Plasa 1879 1882 1884 1886 1888 1890 1892

277 425 566 775 866 912 1078Arad

908Aletea 240 376 459 584 685 781

463 537 613 720 871 1031 1181Chişineu CrişQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 230 110 137 160 189 210Hălmagiu

781153 302 436 500 545 683Ineu
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Pecica 433rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 540 634 755 871 948 1026

Şiria 524 672 791 971 1186 1385 1545

Sebiş 587224 297 322 407 468 544

Radna 810208 210 352 615 711 729

Tîm ova 475165 180 237 321 392 439

Analizând dezvoltarea meşteşugurilor săteşti, creşterea
numerică a acestora în anii amintiţ i arată următorul index:

Arad 100 153 204 287 312 329 389

Aletea 100 156 191 243 285 325 378

Chişineu Criş 

Hălmagiu
100 116 132 155 188 222 255

100 366 456 533 630 700 773

100 197 284 326 355 446 543

100 124 146 174 201 210 236

Ineu
Pecica

Radna

Sebiş

Şiria

100 138 169 293 341 393 437

100 133 143 L81 209~~242~267

100 128 150 185 226 264 294

Tîrnova 100 109 140 194 237 266 287

Total 100 139 167 213 249 282 32194

In consecinţ ă. în timp de 12 ani numărul total al meşte
şugarilor rurali în comitatul Arad a crescut cu 321 °/c. Deşi 
procentajul de creştere în plăşile Hălmagiu şi Ineu este cel 
mai ridicat, aceste plăşi din regiunile mai deluroase arată şi 
pe mai departe o rămînere în urmă faţ ă de restul comitatului, 
ceea ce se explică prin lipsa totală a oraşelor de cîmpie şi 
prin emigrarea treptată a surplusului de populaţ ie. Pe de al
tă parte numărul ridicat al meşteşugarilor din plăşile Şiria.
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Pecica, Chişineu Criş şi Arad se explică tocmai prin aspectul 
urbanizat al comunelor mai mari.

Astfel majoritatea meşteşugarilor din plasa Siria se 
centrează în tîrgurile Pîncota, Şiria şi Olari, cei din plasa A- 
rad se găsesc în majoritate în comunele Ghioroc, Glogovaţ , 
Curtici. cei din plasa Pecica în comunele Pecica Română, Pe
cica Maghiară şi Semlac, iar cei din plasa Chişineu Criş în 
comunele Chişineu Criş. Grăniceri, Sîntana, Şiclău, Socodor.

Despre repartiţ ia meşteşugarilor după ramuri meşteşugă
reşti nu avem date concrete. Totuşi, din anumite referiri ale 
repoartelor anuale ale Camerei de Comerţ şi de Industrie din 
Arad putem face unele constatări. înainte de toate se obser
vă decăderea treptată, uneori chiar totală a unor 
care nu mai pot să concureze cu mărfurile industriale.

Astfel, o decădere totală se observă în meşteşugul moră- 
ritului ţ ărănesc. Mori uscate, cu roţ ile mari, puse în mişcare 
de boi sau cai, dispar peste tot- Mori de apă se mai păstrează 
doar în plăşile Hălmagiu, Tîrnova şi Sebiş şi cîteva comune 
în ţ inutul păduros al plăşii Radna. In satele de la cîmpie ve
chile mori de apă au fost înlocuite cu o serie de mori cu 
aburi, aceste fiind deja înregistrate în categoria fabricilor- 
în 1886 în comitatul Arad deja sînt înregistrate 36 
mori cu aburi la sate şi comunele mai mari. In unele comune 
iau fiinţ ă chiar şi mai multe mori. Astfel la Şiria, Sepreuş şi 
Pecica în 1886 au funcţ ionat cîte două mori, la Pîncota trei, 
la Sîntana patru mori cu aburi, toate fiind înregistrate la 
Camera de Comerţ şi de Industrie.05 Aceste mori sînt consi
derate ca antreprize capitaliste cu mai mulţ i salariaţ i

Majoritatea corporaţ iilor meşteşugăreşti de la sate 
mixte, înglobînd diferiţ i meşteşugari. Astfel, la Pecica in 
1888 erau înregistraţ i nu mai puţ in de 37 meşteşugari şi a- 
nume:

con-

meserii,

sînt

— tâmplari
— rotari 
—..cizmari 
—- pantofari
— fierari
— dulgheri
— croitori
— frizeri
— măcelari

19
30
38
14
25
24
19 •-
5
9
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7rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— cojocari
— tinichigii
— pălărieri
— dogari
— frîngheri
— croitori ţ ărăneşti
— lăcătuşi
— tăbăcari
— cîrnăţ ari
— curăţ itori de haină
— zidari
— ceasornicari

şi cîte un meşter din meseriile: cofă tar, 
tănar, ouţ itar, şelar, tipograf, hornar, armăsar- curelar, 
croitor de damă, zugrav, curăţ ar- Se vede limpede că numărul 
cel mai ridicat îl găsim în ramurile meşteşugăreşti legate de 
producţ ia agricolă (fierari rotari, tîmplari, etc.)

O altă caracteristică a meşteşugurilor de la sate la sfîrşitul 
secolului trecut şe referă la preponderenţ a micii producţ ii de 
marfă. Deşi se observă o creştere lentă a numărului de angajaţ i- 
totuşi majoritatea meşterilor lucrează cu. 1 sau 2 angajaţ i, sau 
chiar fără angajaţ i. în cest sens datele statistice sînt din 
grăitoare. Astfel, in 1084 şi 1885 în şase comune mai mari, au 
funcţ ionat cursuri pentru ucenici în zilele de duminică- 
mai tîrziu în anumite locuri s-au transformat în şcoli de uce
nici. Asemenea şcoli au funcţ ionat la Pecica cu 101 elevi, la 
Pîncota tot cu 101 elevi, la Sîntana cu 107 elevi şi la Chişineu 
Criş cu 96 elevi.00 O creştere mai mare a angajaţ ilor nu se ob
servă nici pe la sfîrşitul secolului cînd cu excepţ ia oraşului A- 
rad; numărul calfelor şi ucenicilor nu depăşeşte numărul meş- 
şterilor în nici o comună.

2
3
2
5
4
6
3
4
2
2
•>
strungar de lemn, piep- 

sitar,

nou

care

258 249 271
124 120 7
108 91 111

Pecica m eşteri 248 
Calfe 191 

ucenici 111

278 279 290 285
218 128 195 145
97 101 98 105

Pîncota meşteri
calfe

uceniciEDCBA
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Sîntana 309rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 292 276 234
191 117 86 95
6.8 6.4 105 87

meşteri
calfe

ucenici

Cifrele: înşirate arată o stagnare ̂în dezvoltarea meşteşugu
rilor, fapt care aduce după sine o oscilaţ ie destul de mare. şi în 
numărul calfelor şi ucenicilor. Majoritatea ucenicilor lucrează 
numai în mod temporar în aceste comune, după. dîtevă- luni 
plecînd mai departe. Numărul mic al ucenicilor dovedeşte de 
asemenea începutul crizei acute a micilor meserii, de lă sate. 
care la începutul secolului al XX-lea se adînceşte şi mai mult.

Intr-o serie de sate mulţ i mici meşteşugari s-au alăturat 
mişcării muncitoreşti' sau chiar grevelor de seceriş* care au 
mobilizat mase largi ţ ărăneşti. Pe de altă parte preponderenţ a 
micilor meşteşugari în mişcarea muncitorească a înlesnit- pă
trunderea unor concepţ ii cu caracter mic burghez.QPONMLKJIHGFEDCBA

i ;

i

Analizînd procesul dezvoltării meşteşugurilor săteşti în ju
deţ ul Arad în perioada destrămării feudalismului şi a dezvol
tării capitalismului ajungem la concluzia că;. acest proces şi 
mai ales sistemul de breaslă şi de corporaţ ii* nu reprezintă în 
totdeauna un progres. In primul rînd meşteşugarii de' la sate 
ajung la gradul organizării de breaslă- abia Ja-sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea  şi la începutul secolului al XlX-lea* cînd sistemul 
de breaslă este deja o barieră. în calea dezvoltării şi nu-, cores
punde gradului de evoluţ ie a forţ elor, de producţ ie- în schimb 
atît în cadrul breslelor cît şi în cadrul corporaţ iilor din aceste 
aşezări rurale. în urma concurenţ ei capitaliste ies în evidenţ ă 
tot mai concret factorii care împiedică dezvoltarea diviziunii 
muncii saciale.
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Fig. 9. Bidon pentru topit seu şi ceară din 1830. Bresla 
luminărilor din Aradul Nou.
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Viena, 4. septembrie 1818.EDCBA

Statului breslei cizmarilor  din Pecica, în care împăratul 
Francisc acordă drept pentru meşterii cizmari din Pecica de a 
se organiza în breaslă. Paragrafele statutului descriu pe larg mo
dul de angajare a ucenicului, eliberarea lui, obligaţ iile calfe
lor. modul de angajare a acestora, regulile de intrare în breas
lă, precum şi obligaţ iile şi drepturile meşterilor. Statutul da 
detalii într-un limbaj arhaic şi despre obiceiurile principale, 
încetăţ enite în cadrul breslei cizmarilor din Pecica- 
dă directive pentru desfăşurarea adunărilor, prescrie rolul 
starostelui şi drepturile conducerii comunale cu privire la su
pravegherea activităţ ii breslei. Statutul se termină cu formule 
obişnuite latineşti.

Statutul

Nos Franciscus Primus divina favente clementia Austriae 
Imperalor Hierosolime- Hungariae, Bohemiae. Croatiae, Slavo- 
niae, Galiciae, et Lodomeriae- Rex Apostolicus; Archi dux A- 
ustriae, Dux Lothanringiae, Salisburgi, Viceburgi, et in Fran- 
conia. Magnus Dux Cracoviae, Magnus Princeps Transilvaniae- 
Dux Stiriae. Carinthiae, et Carnioliae, superioris et inferioris 
Silesiae, Princeps Berchtoldsgadenae, et Mergenthernii, Comes 
Habsburgi- etc; Memoriae commendamus tenore presentium 
siginificantes quibus expedit universis: Quod pro parte fide- 
libus Nostrorum Magistrorum Cothurnariorum in Cppido Ma- 
gyar et Râcz Petska Comitatul Arodiensi ingremiato degenti- 

et commorantium exhibiti sint Nobis praesentati cerţ ium-
qvidem Caehalcs Articuli pro metiori inter eosdem servando 
Ordine eoncinnati, et Hungarico Idiomate conscripţ i 
infra scripti supplicando Majestati Nostrae debitei cum Instan- 
tia humillime qvatenus Nos memoratos Articulos, omniaqve, 
et singula in isdem contenta ratos, gratos et accepta habetens 
Literis Nostris privilegialibus
Nostra Caesareo Regia aprobare, roborare, ratificare, ac 
Mentionis Magistris Cothurnariis, Ipsorumqve Succcsoribus U- 
niveisis valituros benigni confirmare dignaremul; avorum qvi- 
dam Articulorum tenor seqvens est:

tenoris

inscri facientes authoritate
pro
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ELSO CZIKKELY

A kAk valainely Mesteseg tanulâsâra szâindiekoznalk, akâr miely tbr- 
vânyesen b«velit Wlâson lcgyeineik, oz Inassâgra ku'Kimioboziile'tes mâlkul 
fel vetebtesseneJk.

Minek eldtte valaki a Czehbeli Gyul/ekezlebben Inasnak be ka't'tal- 
ha'tik, szukseges, hogy azon Mesteimlel, aikdkhez be âllani Mt o t i, hal hieti 
probâit tegyen. Ha ezen probaidomek elDoltevei a Meşter alkaltmatosnoik 
lalâllya, es ha e mellebt az ollyaibem Ifju, KeresztieLo Lewetet, vagy szu- 
ietcse helyerol mas egyebb hdtiees tanubizonysagaiit elo terjeszti, azon 
csetre pedig, ha foldes Urasâgi Ha-talorn alâ tiarbozek, ugyain Fold'es Urâ- 
nak engedelmet is meg muitaittya: behât eszerenl a Czbhlada fetayiUâsâ- 
val valosâgos Inasnak beretteftik? melly alkalimatcssâggal a fel vett Inas 
az emlitletH kereiszrtielo, vagy egyeb szâTmazâsbeli, ugy szinten. ha 
jobbâgy volna, elbotsâtâisarol szollo Tanulaveleit a Czehlâdâba betenni.es 
az Inassâgra valo fel veteleert ogy forinto<t hajrrKim.cz kirajczârokat fi  zel ni 
tartozik. Ha az Inassâgra' kwânkozo Foldes Urânaik engedelmet ki nem 
nyerhetn/â az erânt az illetb Fblsdseghez folyamodhaitik.

MASODIK CZIKKELY

Ovâs penzt (Oautiot) vagy kezesseget tsak akkor lahet kivânni a sze- 
godo Inastol, ha ezen bâtorsâg szerzese modjQ a Czehnel annak elotte 
is szokâsban volt.

HARMADIK  CZIKKELY

Az Inas kovetiktezendd Mestieremb'eTeiknel. ugy mint ezen Czehbeld 
Csizmadiâknâk hârom esztendeig tartoziik egy folyamatban tanulo keppen 
megmaradni. Ne merYszellye az alatt MesterY.t akâr melly szin alatt el 
hagyni, vagy ejjelenket ki maradni, tsaivarogm: hanem mindenben ugy 
viselye magâ't, valamint egy betsuleles, jo erkdllsii, s iparkodo ifjuhoz 
ill&k, mindenko,r hiv, szorguilnMtos, es engedelmles legyen. EUenJben a 
Meşter is j  6 moddail bânmyon az Inassal: ne fogja tobbet a hâzi mun_ 
kâra mintsem a Mes’terseg tanulâsâra; imkâbb mint jo Alya a hâzmâl, es 
jo taniild Meşter a hltibâli Val'lâsban, az Erkblcsisegiben, a Mesterseg, 
vagy toezi miinek minden r-eszeiben szorgalmaiossan oktassa. Az Inasok 
a tamulâsra meg hatârozott idbnel tovâlb ne tartozlassanalk ̂ha tsak nâ- 
mely KortnyulâlMsolk a Koimimiiiss'âTius es Czâhneik meglt eiâse szer4nt, ez 
idonek hosszaibbitâs'âib, valky kaintiitâsâl nem jaivasoljâk. Valamint a Meş

ter, ugy Legenyei es Csele'djei is emib‘erse<gesen bânnyanaţ k az Inassal.
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NEGYEDIK CZIKKELY

Ha az Lnas elegemdo, es a Czebrae stiennek elore tudt&ra adando ok 
nedkol a Tamiito Mest-er^t el hagyna, de kâd, hârom nap raulva israel 
1‘ermie; âs jofhbulâsânak jeleit adnâ; buntet/es gyanânt minden etrrmlasz- 
toflit map&nt, egy h&ttel tovăibb tartozik imiaskod'iii; Kezeesei mind azon 
Mtal az eise’.tbein serarai elâgtiâtelre neon kbted'ezieitiven. Amidon pedig he_ 
lyes oik nâlk'âa hosszabb ideig maradma el, s jobbd'tâsâhoz remensâget 
nem nyujtana; vagy ha k/uloniben is ill'eitleiLul v'selmâ magât, a vagy 
eppen h.'usegte'IensâgLU gyozt'tetnâk meg; akor Meştere âjtal a Czehnak, 
ct'Gl aztâin a helybâli Elbl)jâ'ros<âginaik, annak el Isapaiitatâsa vâget, adet- 
tassâk fel. Az Ovâsp&nz a meg bizonyiilatbott husâgitielensâg e&eteben a 
CzâhCiâd&lba l^tiess'âk, a honnan tenii o Mesttearnek, a raenyire kârăt meg 
mula'tjje, ki ad'a/ttai'iik, vagy a kezmmek vissza jăiriuil.

OTOD1K CZf/KKELY

EUenben az Inasnak oka ltfeven tantilo Mesteret el hagymri, eztet el_ 
szokes nelkiilţ a Czehmestemek, vagy Komraliss-ziaTdus n aJk aikâ.r mega akâr 
kezesse altal, bejeleniheii, — kik ugy talâlvân a dolgot, a panaszt tevo 
Inast azonal mâ6 tanito Mesterhez fogjâk rendelni, ahol az hâtra 14vo 
Inas idejât kitiolthesse. Hogyha pedig azon elobbeni Meşter, szokâs sze. 
ren!t a tamuiliaserl fizeftend  ̂suimraăt raâr egesszen kezehez vetite vokia, 
abol az illeto reszt a mâsik taniito Mesternek altal engedni koteleztetik.

HATODIK  CZIKKELY

A tainiilo bernek meg halărozasa, a hol ezt a Meşter az Inastul meg 
kivănnâ, a Czeh Kommissârusa, es az helybeli Elolijârosâgia hagyatla'tnk 
ugy minda zonal tal, hcgy az liusz forinilnâl tdbro soha ne menmyen. Egyeb 
erânit annyira viinnd hogy az elelnret raunikâjâva-l meg szolgâlhassa.

HETED1K CZIKKELY

Ha-a mestier raegha'lâilozjv'ân Inast hâgy nvaga u'tan, ki a 'tanulâs ide- 
jet kd nom toIWHte. a Cz6h azt fon/Lolora venind ULrtoziik, ha vallyon az 
Inas a Mostersegât folylato Ozvegyraâl megihagyal'tathatik, ha az Ozvegy- 
nek a Mestierseg vczetesâhez erteanes Lcgennye vagyon, 
l s c/Ilyatn. moddai hogy azon Inas a tamu’tâs idejât a Czâh Mestemâl 
fejezze bâ szokâs sze*reret tiizennj&gy nappal a vagy nâgy Hilt^d az 
Ozvegynâl k'ilol'tot-t Tanulâ* idej^n felol. Azonban az Inas ber egeszszen 
y l  Ozvegynek engedtessek.

hanem akkor
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Mihelyest az Inos a Tcinuîâsxa mieg haitârozolt eztendoket ki iolii'otte, 
semmi kifogas nem l'âven elleme, loirtiozilk a Czeh biet a lada felnyitâsâ- 
va!, s az iliendo ama folfog&d&isbeiii b'&rfc, a za az egy forint harmincz 
krajczârt soha felul nem halado taksânak letetele mellet, minden eddig 
szokâsban volt szer'tetâsdkiait es viszsza c<lteSQkn.ek felretietolevel, felol- 
vssvân, s megmagyarâzvân az reTrdszabăsokat, es ezokneik szoro.s
nieg tartâsât szivere kokven, fetezabaditan ̂es Meşter legennye leimi-. 
Minden ebbelL Foldszabadiilâssok a, Cziek Protoicollomâba iraUassanak, s 
a Legeny szâmâra a szabaduilo Le<vi6l amiuaik rendje szerint clkeszdtlessek, 
mely eredetî va'losâgban ii. Czefhlâidâ'ba t e't'e'tik.

KILENCZFDIK CZIKKELY

A m'esteremb&rek fiai az Inos eszfemdokre s'emmi jelekS kulbmibseg- 
gel ne biirj-anak,, itsak abbn lehet nekiek kedvezni, hogv feîfogad'tetăsok, 
es fel szabaditâsok al kalma tossâgâveil fel taksât fizesenek.

TIZEDIK CZIKKELY  
A Mesterlegenyrol

A Mesterîegîeuiy, akâr Mest'eînfiila legyen, akâr idegen legyen, hogy a 
Mestersegre jutlhass-on a sziikseges vândorlâ.st elb'bb megbenni tartozik, 
a Kezi m-uvere szolgâvihaljo fcuiLombfelle bovebb esrae-Te'ieikne'k es sziikseges 
tapasztalâsoknaik meg szerzese Yegett, meEy văndorlâst lega'labb Harom 
eszuendeig folyitaitni kbtelezletik. Mindion Legienynek credeţ i, Keresztelo 
vagy szârmezasb’eli, ugy sziimben sza'badulo Le velei, mind addig a Czeh- 
lâdâba tartattnak, meg az ill-eto Eldljârosâg, vagy Czehnek tanusâgtetelevel 
meg nem muitaidja, hogy mâs Cz6hbe âtlani kkvân; azert ha velamelily Le
geny a fe.Mob ki szabot mod szereint a vândoT'lâsra indulmâ akarţ <25 Fol- 
des Urânak vagy tdnvenyes Blo'lj&rotiinak ebbeld engedelmet elol muiat! y a 
(mellv nekd ha vallami csin, s gonosz tieilitie,, vagy adossâga miiaitt akadâ'lyt 
nem szerwert, meg nem tegadlUalliba'liik) aklkor a Czeh ama lavekeket hi- 
ieles Pârban, a szokoUt CZehbeli aiUâ irâs atlat m.ers'ekieJtJes taksânak 
ugy mint harmincz vagy az irâs meninyiidegehez kepost negyven'dt kraj- 
czârcknaik fizelese meEet tarLozik a Legienynek ki adni, lianem tsaik- 

egyszer, kivâven ha o ezeket tsupa tbrtenotibol a nvaga gondatlânsâg ̂

ruelkul el veszl'ette voLnia. Azon kiviul a Czeh koteleztfetdk ugyan ozon. 
Legenynek a maga vise Imberbi s mesLensegeben jâPbassâgurul szol'lo tenul o
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Le/veQeit îs ingyen ki szoig^ilt-alnid. Ezien utobbi EDCBATanulo levâi (kund tsaft) 
illy  formâin adattossâk.

Mi Cz^hmester es egyzb Cz6hb£li 
Mesterek Vârosâba'n ezekniek ere.jăvel t'ud't-âna

adjuk; hogy e jelenlevo Levelunlk'et eliomiutaito 
Legeny, ki szu'ietetit 
leitmeHâi

eszitendos
haju, ndiliumk i'llt  
— esz’ten.'d'eig —

a Mestiersegiben doigozoit't liâgyen, b&kessen s botsuletesisan viseLte, a min.t 
egy Mesterlegenyhez iillik.  Melynek bizon ysâg.âl tehât, meki kiadni m£l- 
toniaik iitfeltiik. Kdzsos&gessen s egyenk^mt megk4rv&n Mtestejrtârseiibkait, 
hogy o>tiet Cz&hlbe'li szOkâsik szenewt elo segdteni es a mennyiire kivânta- 
tiJk, gyâimoiiWanj ne tenheltessenek.

h&tigV^nrosâlbem.

N.N. Czehmesler 

N.N. Meşter, kiin-el dolgozotit.

A mddioin a vândor.lo Legeny ezen Bitzonysâg levolei/t azm Heilyben 
a hol magânak munkâit keres, a Czeih'n6l iTlendbkeppen b'emutattya : a 
Legeny me'llkul szukiolkodo Mes't'erek obeit aimnak mooiidja szerertt b6 fo- 
gadni kbtelesek. Ha a Legeny a fent erdeklett Keresztelo, es szabadulo 
LeveM'L torbenietiboi olvesztene ̂el'eg®efges legyen nielkii ama, a valosâgos 
MiesterJegeny leterol szolILo Bizonysâg letvel îs (Kuindltisaift), hanem e nietl- 
ku-1 a Cz&h vagy mâs meşter ne mereszfâLiyen valaimely vând o t lo Legenyt 
akâr fedifogadnti akâx mâskeppen. elo segdteni. husz forimt bunteites alatl: 
ha tsak a Legeny le tetit hilevel, vagy az ilLeto Cziehnek es Eloljârosâg_ 
nak bizonysâgâ.va'l awnak vailosâgât meg nem m/ulattya: de erre nezve ha 
hilt le't'd'tettik is, mimden eselre sziukseges, 1'evcLezies âital azon Eloljârosâg- 
gal ertekezai Az Yrdeklett husz fcrintban val6 buntetYst tsak egyedul a 
helyibeli Eldljârok a kbrnyui âlftâsok szer.ent, vagy egeszen, vagy resz6mt 
engediheitik el.

P.H.

T1ZENEGYEDIK CZIKKELY

Minden Mesbenleg&ny koteleztetiilk Vândor'lâsât Hârom esz-tendeig sza- 
kadâihlaoul folyba-tni. Ha az alaM forutos okokbul, ugy mimt &ulyos nya- 

vaJyâija, vaigy sziKioineik vedotlen hadâila miiatt, haza fardului ketnteleini- 
te-tme, megtldivânitatiik, hogy atnmak ut â rana .az akadâlyok megszjuiiwâin, vagy 

dolgaiit eltnendeLv^n, s hâtra lieivb idejet a Viândorlâsban kitoltse az e 
râ-szlben valo Eleangedes a helyibeOiEld'lijâroisâg bej-eten-tesiere egydul a Ma- 

gyoir Kirâlyi Helytarto Tairoâteo't ilClelven.QPONMLKJIHGFEDCBA
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TIZENKETTEDIK rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CZIKKELY

A Vândorlo Legeny, miMyes valolhotvâ elerkezlik, azonnal a sz&llo 
helyne (Herberg) mennyen, vagy ha dllyes nem taUTlalor^k, leg feJleb 
mâs nap a Cz6hmesiterniel? vagy eom«dk jeton nem ietoben, az bregebb 
mesternâl meg jefteomyen, s irmnkiâi k^rven, «z a-jâniloM mjuhelyt vomulko- 
dâs nelkiil el fogadja. Be âlrvin. a munikâba, mdndenck el-ott a Keresztelo 
es szabadnio Leveîek mâesait, ăzomlauvuil az utolso Munlka hely'erol szoi lo 
Czâh-b&i Czehiadi-Levelet veget(Kundilsaft) . gondvisetos 
ba adni tarlozik. Ha a Legeny egy ideig itlen szolg&lvân,

a
tovâbb

akar vandcrolni, minde'nekai'tJâiroma, Mesterenek az ailâibb megiirt rendea^sek. 
szer-dTi't a munkciit feilmondatla, s az Elol jarosâg engedelntot îs kdkj&rt 1©, 
tehâit a Czehmeslier, ha a Legeny gyanaiba vagy adoissâgba nvi.nltisien, nem 
tsak a Czehlâdâba totetett Tanuleveîeket, hanem a helyben tollblt munka 
s tapasztalt jmaga viselele feli&l uj Czehbeli Ta nule velei is 5ngyen kote- 
lezfcetdk kez’iihez adni. Munka meni eQcadvân, ugyan azon kornyiuHiâJilâist az 
illeto Cz'âhmester az olobbi Cz$hb£li blzonsag ievetora fel jegvezze.

T1ZENHARMADIK  CZIKKELY

TMailmazibaitiik minjcl-eni Legienyn'eik az El!61!j<âirok â'l'tol nfeglvi zsgâiiand ok 
ok n6fkill tel esztendei feUknondâsa el'ott a Meşter mlihelyebol kiâllani, 
hanem ha oka az ELalj'ârosâg atol eliegisiegiesniek ta'lâltoiik, tdzenimegy napi 
feUnondâs melllet Mesloreît elhegyha'bja. ELleniben a Mesiernek sem sza- 
bad idok'ozb'en kennvdk szerewl a Leg^nyeik'en kdadni.

TIZENNEGYEDIK CZIKKELYQPONMLKJIHGFEDCBA
■

A Czehmesler a Komjndssăritussal egyetfâmfberi, mem kuldnbien a helv- 
b4Qi Eldlij&rok, kulonos Komyulâdlâsokban. megengedhet'ik a vândorlo Le- 
g&nynek, hogy rendlkdivul Îs vaHamely M*eis)tierhez b^âllhassanalk kdvâldkep- 
pen o'l'lyanokhoz, a kiik'hez a Legemyek magok szegodn-i ohajiananak.

TIZENOTODIK CZIKKELY

Ki.nefk kinek a Mesl-arilegeny!cik kozul szjafbadsâgban all valiamc'-ly Ura- 
sâg szolgâ'l'atiyâban lepni, hanem ha u'tobb az illyett'en Leg6ny a Mesiier- 
segne jutai kivân, szuks>eges, hogy nerm tsak azon Urosăgiol a maga jo vi- 
setete felol Tanudievelet hozzoni, de az uioQso t.i. amiaz Unasâg szo'lgâ'lactyă- 
ba velo a lia'lmieneskor kapo>t Cznyh'beli Bizonysăg levetolt is eilb mmtaisisa, 
hogy ebbbl âltal lehessen lâtni, ha netalân azon Mesteret, kinel utoiyâra 
szolgato, megkarositotta, avagy valami csin miatl elbotsâtaiot volna.

5G
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TI rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ZENHATODIK  CZIKKELY

Minden meseriegenynek bizonos es'tvYli orakor, vafammt minden Vâ- 
rosbaai szoMstban vagyon, hâz<a tierjemek, aima-k inkâbb £jjelenk£t ki jie 
meredjanak, m4rsekletes, a Czehlâdâba bâfizetendb penzbeli blintetâs fe- 
nyilbese alia'W. Ha pedig a Meister v’alamiely czen rendsel&S't âlrtlaClh'âgo Le_ 
genyt, a fertâly esztendei CzehbYli Gyiilekezetben fel nem adja hasonlo 
biinltetes aT-â ye'tet'tess^'k.

TIZENHET1K  CZIKKELY

Sesntkiî a Legenyek kdzÂii az ugy nevezeft korhely hetfon (BJauer Mon- 
t«g), vriigymâs dologlevo napokon no. merje a munkât elQctemulcii, fel vagy 
komytu'l'âllâsok szerent egosz heti berânieik veszfasâge -alatl, mcLlyet u 
MesStiere kf fogni, a Czehţ fâdâba adni taiilozik, nâone'ly reisz&L b!eîlole az 
elhenyelt; idohoz kdfpest vissza kapvân. Ha a meşter az illyetien korhely- 
keriies iritat, a Legenyet a Czethriel fel riem adlja, az azon Legeni k'ul'om- 
ben illetb buntfet'&s/t duplân fiziesse. Egyeberânt a Legenyeflc, az eff&jetiabb- 
szoii âlrtriUbăg^s eset'âben, ketalen.yeb buritetessol îs illet'esseriek.

TIZENNOLCZADIK  CZIKKELY

Valiamint a Mestiernek ti  laÎTnez'la'talik, a kezi muvok ărrât kbzertc- 
lerael kennyck ezeTewt felosapni, ugy a, Legânyekmek ssm szabad a 
Mestierek’liuii m'eg kevando ber erârvt egy mâs koz/olt o'sze beszellriî. Iîlye- 
tdri Legânyek mint L'âzzifrdk az ârdemlot k'emânyebb buriltiet'âs'dcet nem 
fogjâk elkerulaii.

TIZENKILENCZEI>IK  CZIKKELY

A Mcsl&rlegiejiyetk magok kozdt't kulbruos szoveilseget nem tehelnek, 
sem kozon segeis petse<tot nem tari hainak; a hol tehât az iUyaHen potset 
rm&g szokâsban Vb'.ma, a vele valo v’issza elesekTiek el torulie'sexe, a Lc- 
genyefklliol el ve’lleltlven a. Cz-ehlâdâba rek'esztriiss'eik. Azon Pienz, m'eLlyeit a 
Legenyck a fertâly esztendei Czehbelti Gyulekezetekben a beteg vagy vân- 
dotrto Legienyek gzâmâra a ,vugy mâs szukseges cze'lpa egyonke* leg feliebb 
15 kraijczâTokaL adv'ân osztve gyujtenek : a Cze'hlâ'dâba kulonbS latftal&kbn 
tâfteiMtesison. Hogy pedig czen Penz mâs hovâ forditUassak, az erânit a 
Czâhlâdâba kulbnos tartatckba teledlcssen. Hogy pedig ezen Penz mâs 
hoivtâ ne fordiltJassek ̂az erânl a Czeh vigyâzni, es szâmo't adni k<Jtelez_ 
totiik, m’ely stfâtriadâsl, a Czehmester, es Komm'issârins megvilsg&lhii, 6s

I

IQPONMLKJIHGFEDCBA
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IrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ha ugy kwâart-ajtnfek, a helybfeli Eldljârosăgnak is b'emiuta'ln'i fog.jâk. Kem.fe- 
•nyen megtrlibatik a Legfenyeknek magok măB helybfeli Czeheikihiez Ickb- 
lelezni.

HUSZADIK  CZIKKELY

Miinden Legfeny a Czeh fes AII Czfeh Meslerhez egfesz tisztelettel fes 
emgedfeinvesseggeil legycn; n’em kiil&mben az bnnon maga Moşiere erânt is. 
kinek javât kti't'eliheld keppen elmozdlilani igyokezzen. Ugyan a Lcgfenyek 
miind a Cz&hbeli Gyiile'keze’tek al'kalmassăgaivaii a MeStorekkel oszve jo- 
vfen, mind egymăs kfezot a Fogadofbaai (Herberg), mind pedig olitihon 
Mjestorciiknfel be'tsuletessen csendessen es hiven visieflyek mago'ka’t, rniveil 
mdnden ebbeli âlitalhâgâs bunteitfessel fog jărni. A Cz eh beli. bunle.tes'ek 
■egyedul Isak a Komjnissârius jelen lelfeben, ki a dolgot hiiivalaiîibul meg 
vizsgâUya halărozo'thartnak meg, ugy mindazomârtal, hogy az iii  yen bun- 
tetes kfet forinitnâl fellyeb ne mennyen; nagyo'b fenyile.st erdemlo vefeketk 
kik a Me Şters fegeket mas hei yen az odaivalo rendelfesek'hez kepesl, s ren- 
des mesternel tanullâk, szite alka/lmasak tarlassanak; a mi azokrol is 
ferte-todik, kik idegen Tartomânybol szlabadulo, s magok viseleltet bizo- 
nyiilo Lavelekkel jottek be. TilalmamtaHk az eddig bapaszlalit vissra feles nz 
dreg fes uj Legânyek kozo'W eThalmozol kiiliombozletesre nfezwe; azi mfegâs 
a Mesifereknek meg hagyrvân, hogy az feTleLmesebb Legenyeknck nagyobb 
bfert adhassaniak ̂fes egyet bdvebb fizet'fes miell'let Mesters-eget vezeto elso 
Legemyne'k rendelhesaenek.

HUSZONEGYED1K CZIKELY  
A mestersegrol ăltallyâban.

Ha a legeny vândo t lăsat eilivegezven, az inaskorîo helyfen kw  iii Mes_ 
tersegre julni kivăn, mimd'en eldtt azon Czieihlt'ul, melybe kivânkozjilk a fel_ 
telt szăndfekâruil Bizonysăg Leveiet szerezni, azntân ennek elomulaitâsăval, 
azon Czehnak Lădâjâbul, melyn-el felszelbadult, az eredeli kereszl'eld, vagy 
măs gzărmiazăsbâli, fes szabadulo Le/veleil kinrenm amabba bfea'dni teTlorfk, 
Uradaihni halal om atlâ 'târlo zvăn a Legeny, ha az Ut  a da lom k.i/vKU aikai 
Czehbie ăllani, ugyan Foldes Urănak engiedelmfet is megnyerni kdtelezleliik, 
mind'en esetTO pedig szukseg'es, hogy a kiltolitoll  văndonlăs idejfelrdl valo 
Tarau'Ieveileit is elomulassa. Tovăibboit rnegikii<v,ân'tialri'k/ hogy a Helybeli Ta- 
n'ăifs'tol q Polgârsăgot a Mesitersfeg fel vfelielie a-l'aHt ki kfer.jc, vagy az ille- 
l'o Fdld'eis Urasăg jov-â hagyâsât mieg n.yerie. Mimek uilâ'nna Legeny mind 
ezeke-t tellyesitette, -fes Czfehnek illendlokfeppen meg jelenleU a Czehbfeli 
Czikkelyek eldbh neki monden t'aksa nfelkul felolvaslatvăn okvebl'enul re- 
meke’linu tartozik.QPONMLKJIHGFEDCBA
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HUSZONKFITODIK CZIKfCELY

Âmibâr a remefcl'es oflly szuQosieges, hogy etftol sem a Czeh, sem a 
helybăli ElbiLjăTosăg a Leg6ny»l fol nem. szalbeidi'tj’a; ha meg is valamely 
cgyâb'b einânit a Mesterseglben jăreutos, es ajîkaltmatos Legăny, vagy szo- 
m-oi'iiek gye<ngiesăg,6re vagy melyfoeflii s egy&bb ărt alia nul esett nyaiva. 
lâja mituit a Remeike iku'iVălt ha nagyobb errol'fcetesibe kerul, meg 
a.klkar konybrgo Leivel â'lite-1 a Magyax KirâJyi Ho.lytarto Tanâtsihoz folya- 
mod/văn s aibibam» az indlilto oikofkat toiteftesen meg bizooivilvăn, ugyan ezen 
Helyrtiarto a Remekedtetâst ej’jeTrgedhot.'i.

leheli

HUSZONHARMADIK  CZIKKEI  Y

A Czeh fogja edrendelni, hol, rrriikor s kilnek vCgyâzăsa alatl kell'essak 
a Remekol meg ten,ni. Ezen viifgyâzăis sziirae alallit a Nap szămtfizetesek 
vagy oz c'vesre, ivăsna teentlo KoIts^gesJkedăseA t^'ailtmaztatnak. Ha a 
remekJo Legenynek arrmyi e'rtălke nem volna, hogy a szu-ksăges mîiszere- 
ket a mag'ăebol meg vehetime, a Czeh lartozîk ezeflc'ot megszerezni, az ab- 
beii Kol'tetegeket a ramek miunkămaik el adatsăwl vissza văven.

HUSZONNEGYDIK CZIKKELY

A k,i a Riemeket va lame! y helyen. măr meg leliţ e, es illen privi  lieg-ialt 
Czăhnel valosăgoK Mesternek bev^lielielllt, annak utănna pediig a helyb^h 
Elbil'jăTosăgnak, vagy o MagyaT Kiinâlyi Helytar'to Tlanâits engede’I'.m'e mel_ 
leit, miâsutl leitevepednii kiVân, az înem tartozik tobibe uijonnan remekelnii, 
oleg, ha azon e’oadâsăt az iiîileW Czehnetk hileleg Tanuilevelte'vel meg bi- 

bizonyilani.

HUSZONOTODIK CZ|XKELY

Azon Legeny, a kii Remek'et hiilba rrelkol elkăszi't-i MesHermelk be*ve- 
tettcssâk.

i

HUSZONHATODIK CZIKKEÎ.Y

A meşter taksa tdzenot forirototobol a-lll^ mcllyeit kiki, midion Meşter re 
leszen, azonnal a Czehdădăba befizessen. Ez alikalmalossâgal az ebetd, 
vagy uzsoaia adăsok. akăr a maga valosăgăban, akăr pănzel feîivăil't/va meg 

nem engedtet'nek.
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HUSZONHETEDIK CZIKKELY

Mirad ezen elâadlot Rendszabisok, idie edtven a Vândoflăs idej&t is, a 
Mestemeik fiafiit, vagy azon Legenyeket, kilk valaaroely Moşier Ozvegyel 
v.eszik el, kulomboztetes ne‘lku.1 szinte ugy, mimt mdsokait iJletik, s azert 
ezeik miinden esetre a Mestertaksat is egesszen megfizetni tadtoznak. A  
Mesters^gnesk el adJ&sa (brtven a sztikseges eszkozdket 4s szereket) avegy 
Meşter JeânyM vagy Ozvegyeit hâzras torsul v^vio Leqienynek valo â'ltal- 
engedbse, szabad egyezesre botsbtaitlik; hanem az ol’lyai'.iem v&vo, vagy â/l- 
talvâlalo, ha a Mester©4get. vatosâgosan gyakoro'lni kiivânnya, ciz ehoz 
megkivântQ/to Just măgărie k esimak crendje szetemt meg szerezni tartoz’ik.

HUSZONNYOLCZADIK CZIKKELY

A Czehnek szabadsâgăbain âil'l egy, k'eit viiîdeki MieS'leremibereket a 
szomszedsâgibol? de tsak egyenkenit, es seimni fele szin all)a‘Lt tbbibekre ki 
neon torjeszitendlo MSiâiliis szotvefceg gyuinânt fel Mesterteiksiănak leteteleiveil 
a maga kebelebe felnnernii; tsaik hogy azon videGei, a remek tetei â'ltal 
magăt alkalmaitosnat leoim megmutessa. Az ekeppen bevOl'l videki Mies_ 
teremberek a szokot pemzfbelli jâlrandosăgot (Auiflag Geld), de tsaik egyediu.l 
k$t fonmliii'g esztendbnkem L a megrendelt raupon a Czehlâdaba be fize»s4k; 
ha elimilasziyâlk ket aanyfba buntettesiseneik.

HUSZONKILENCZEDIK CZ1KELY

A Meşterekiuek es Legienyekinek kb-telesegieTbl.
Mivel mfimdlen joi elrende-Ht Tăfnsasâigfban az Isterii Tii&ztelietet jo ko- 

teiessegnek kelq tartani; tehât a K'enesziteny KiaUh o-l^i  koiis Val las an levb Mes- 
terek es Legenyeik miir.nyăijain az el ore bbtsândo befmondăsra, a szokot 
tertlâlry esztendei, vagy Kânltor Miisere dliszes ruiheban megjelen/nyenek; aki 
ebegendo, a CaeQrnDesiternek elbro ad'ando ok neLkul, tsaik az Evangeliom 
utăm jonne, vagy ejppen mleg neon jeleronie; olso esetoben a Meşter husz; a 
Legtesny tiz? mâ'soriszot azaz negiyvien, e's husz krajcârok fizeibeselben 
bum.'tlettessek. Ez egyedliil a Rornai Hat hofl'ilkusrol eriL'elo'dVbn, azokira, kaik 
raâs tjonvenyessen beVett, vagy mieg itiuit Vialllâ’scn vagynak, neon lairltozik. 
Ha ezen âj'tiatessâg, Vagy az eszJte.ndbkein.t szokâs szere-mt 'tartando Urnap-L 
PrOfoeGsio alikaltoattiossăgâvTa 1, medyihez miinden Katel<i‘kus Czehbeiliiek egy 
Legeny âlitiaU konnyen viihelKi zâlszlojoklkal muluatatfenuii meg jetennii Har- 

toznalk — vailiamedy Meşter, vagy Legdny illeUenuil visejkii6 m!agât, mensek- 
llebes ket forinltlig  valo penzJb^jij Fizet-cssel bilntebtiessek, vagy ha kem'en^bb 

endome'jiiQ, q . helybeli El'6Vjârosâgnrâll adatassek fel.QPONMLKJIHGFEDCBA
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HARM3NTZADIK rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CZIKKELY

Mivel a Meşter embemek a mag-a, es hâzi faini liâja eLelimet a Mes- 
terseguiek folylailiâisa âil'tad kelL keresm, S'edkimek .saahod nem lesz-en, a Le- 
gienyekeb mâs MtesbentuL ediidOgeaTlift/ven. magâhoz vonmni, az okozolit kâr, 
megiteritesenek biintetese alatt; mely erânt az illeto Meşter, ha tobb mint 
•klefb foTiinitoklbQ'n karositcM meg, a hedybeh Eloljâros&gihoz fodynmoditoatiik. 
Totvâbhol egy MleiS'ternek sem szaibad ertoazeUt vâindorlo Legeaiyekelt magâ- 
toii felifogajdni, egyeh ha ez a t'izeniniegyed'ik Czikkdy szietrent kJuldnos 
kionyuiDâllIâsoikjbain mjegengedhel/ik; ha nem azoknak minden nesznehGij'lâs 
ndikul valo s reiudies elosztoga.Hiliailâso'k, a Cz>ehmesrera'ek a Czefonel îenn- 
cdTo szoikâshoz ke^pest, hagybaf'laţ ii k meg.

HARM1NTZEGYEDIK CZIKKELY

Egyik Moşier, vtigy enmok Legenyo a mâsiknah munkâjât o-sâxo'lim, s 
az â'libaiLvov'oikei magâhoz, vagy MesUterehez hodiitand no meresztelye, kullon- 
boTi a Mest'er ugyiam ket a Degeny ped&g egy foximtiban bunteMessolk; vagy 
a dolog mivolitâhoz kepesl, a hely-beJd El'oljârok ăllal az ege6z Kârnak meg- 

•tieir'i'lfâsere vonaiMbss'anak. Ezen rendol'es kd lerjesz'lelik azon csebre i«s, ha 
vailfâlki Mesibentânsâit ̂a Meisterseg foQytiaJlătsâipa;, vagy mQfveinek «ladăsâxa fo- 
gadotb bo'l'tyâ'bol ki iizni f'oxt'elyosikodiik. Mlilvel iniindon Mesdennek egymâs 
kozdli egyenlo jussal birnak, a Mestenseg folyttadâs&ba'n, senki bizonyos 
helyre, vagy munka nemere nem szoxi'tatbatik.

HARMINTZKETTEDIK  CZIKKELY

A mdy hei von Czeh vagyon, oiblan az abba benem kebedezitefefti Mes- 
terejmiberek (Stohxer) no sz^'ved'loL'niek, k'L'veven azokat kdik folsobb enge- 
d edem medlHeM eddîg is otlbaju tanbozk-odcM.

HARMINTZHARMADIK  CZIKKELY

Vailomint a kiil-so Meşterombexeknok szabad a koz>bnsăges Vasâxokra. 
niegijelemnd, s nuuvcdikiel az egVjsz vâsâx ada'bt axulgatni, ugy ellonJben se- 
mdk6p rrueg nem eingedtotihaliiik, hogy azon videkd. Meslerelk a heL'yb&hek- 

nefl szinde talâilkozo Porliekâkat a Vâsâion, kivul i!s âruTyanak, vagy Mes- 
'! ensiegeket, vagy ailaltomiban, Legenyekkel aivagy azok nelkul uzhessâk.
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HARMINTZNEGYEDIK CZIKKELY

Ha meşter, vagy Leg'e'ny valwmd iiUUeimtenseget k'ofv'etne, vaigy a CzJâht 
megkJârosilanâ; senki se merje obe<t ozert- szowl, veigy irâssal nueg tâmia-dn i , 
s gyia*lâz?m; etnorâd kejveaebbai PeMzatiâsna ne vert'emedjen, az e pâSzbejn. ho_ 
zoU buntetes feavyHeke «'lat, hantean a helybeOi EKoffljârolkiniak a do'log bie- 
jclfân'tietvien  ̂m.injdiniyâijam enroiek 'elî'Ue-M'is'e^l csendetsen elvâTjâk. A Czeihjrrek 
kb^eHess&j oberi divan MesteriâTSiafika:!. mtiaudien a likaimatossaggvul cJl'bsegtiileni, 

ha nagyobb katonai s mâ5 cffele a kozszolgâlatol iileto miunkâk abadna- 
nGik, eadket d Mesterek kozoitt, ikiiiteik effejeihez kepest igazsâgossan kiosz- 
lamd tairtozik. Tobnyire a. Cz-dh gondoskodasât oda is ford'i'tea, hogy sae- 
genyebb sorbii Mostcreknek vagy Legenyaknek kiik megbel'egediven a ma- 
gok es hâzi nepeiik dletoet nem ker&s'he'liiik, a CzehliâdâboJ silkieres engie- 
delmet nyujtson, ugy mindazonâltal, hogy a beleg meg gygyulvâfn, a hâzi 
kornyulâllâsait jobb karba hoz/vân a koitsbn summâ't a CzehMdâba vissza 
ier ilsc.

HARM1NTZOTODIK CZIKKELY

Ha megbetegedett Meotennck egy Logteninye sera volina, a Czeh oly 
rendelesektel l-e'gyen, hogy nelki a Mbstenseg folvttatâsâra, a tobbi. Mes_ 

terek rendro az oregebbekea kezdVen, ogy Legenyt nyollz napra âltal 
engedjenek mind addig, meg valamelly vândorlo Legieny erkezven, hozzâ 

adaţ athatik, ^zon esetet kiveven, ha az ollyan. Meşter ragadis nyavalyâba 

febudine.

HARMINTZHATODIK  CZIKKELY  
A CzehbeLiek Temetteteserol

Va'Iamely Meşter t Legâny, Inels, viagy a Meşter felesege, a vagy GyeT- 
mek© mieghajlâlozvâTi, eomeik tieanebesere mlilnden Mes/terek, es Legenyek 

meg jeJKmni tartoznak; ha pedig a Czeh szâmosabb leven, Tcmietes gyak_ 
tain tbirtlemine, ne hogy ezâflitiail a Meşter emibeirefk munkâjoktol igen vl&sza- 
tamtozittassanak: reszenk&njl egynnâsl Pel'vâililivTân, a helybeld Elb'ljârosâg âlt-ad 

megihabâroza'ndo mod szerent, kblelezjtetnek ezen utolso tiszJteleit mcgifeite- 
lene. A Meşter, ha ebibefld kdftieEdsdgdt el imit<asztya, husz, a Legeny tia 
kreujaâroddban bii'n'tet'tettk,
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HARMINTZHETEDIK rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CZIKKELY  
Az OzvegyekrSI.

Az Ozvegy, Ferjenek hldia ut<ân, Q Mesterseget szintugy folylatha-tja, 
s aauroak vezetesiene magânaJc egy er'elmes, jo erkollsti Legâjiyt vâJaszftlhat; 
ha az Ozvegy meiga illyen nem lalâtlina, az o keTesere a Cz&'h tarloziik ail- 
ba'lma'tos Mjets't'erseg vezebo Legdnytt hozzaja rendelni. Ha az ozvegy a 
Mesd'einsegen 'klî'vfi.l megy fenhez, an-naik folylatti6ăra veulo jussd'b azoTmak 
elveszldv a midon pedig a megiholit ferjenek Mesdersegdn Derv6 Leg&runyel 
lep hâzjassdgra, az eninek rendj© szeremit a Mesteriseg elnyeres&vel oszve 
kajpteoH k’ofUel'es^geknek Ueivdtn  ̂menlOl elobb Mesternek b^tv^tetless^lk.

HARM1NTZNYOLTZADIK  CZIKKELY  
Cz6hb61i Gyiilekezetekrol.

Mlinden PrivB-legduimtmaL biro Czieh fentâly esziend’onflo&nlt, tehât raegy- 
szer esztendonkemlt remis zerenb gyulefoezebel Ifeurtanii kobeleztie'tik, meUyhez 
a helytodH Eibljărosâgitol nvegre-Tudelit Koirmmssârius miindieg nueg fog je- 
lemra. Ezen a Koirumfesârifus altal bizonyos orâna megihartârozaiido Gyule- 
kezotek aflkatai'aitossegarvaj], a Cz#ht dlietb dolgok, mellyek hdrom. hooiapoik 
afladit eLofordaiRaîk, rendmo felrvelesseneGt, s a feribâly eszjtendore jdiraindo ft- 
zeibe&t a Meistleonek‘Ool ugyian egy fordnt, a L0g6nyektdi pediig it-izenbt kiraj- 
czâr, a CzeîhîMddJb'a fiizetiemJd'o haitmilnicz ez 15 krajtzâroklkal bân»beit)lossek. 
\ rendkilvul va'lo esttieik, k&nnyufl âllâsolk ugy kivânvâin, mâs kiuloaidg Gyli_ 
lefkJezetek i-s baiUathortnak, de a Czeh Komnriss&riujs lud ta, s helybenhagyâsa 
n$Mil soiha s-em.

HARMLNTZKILENTZEDIK  CZIKKELY

Ha vai'aim.eJy Mesdler, vagy Lcgeny a maiga ugyeit kiuldnos Gyuleke- 
zetb-en felvâbetlmlL kdvâmna, aztait a Czeh KommftssârtiAJsnak eddne beendo 
jolemltese meJleit kinyerheUi, ha neon ezen esebben a Meşter ot a legeny 
kteit forintokatt tortozik baksa gy-anduit a Czohmes<tie!rnel eldne lete-nn  ̂aki 
ezen pi6nzt aornalk idejen a Gzehlâdâba befogja adni.

NEGYVENEDIK CZIKKELY

A kuldnjbozd Czethetk kozl fenfoirgo egyanettensegek a holyrbeli EHol- 
jarosâg viegzese ala lianboznia'k. Hia pedig ugyan azon Czehb^li Mesterek, 
ps Legiânyek kPztl panasz tt'<â)mjad ez a CzelhbeLi Gyu'lekezetibeffi veîettessdk, 
lei; meiy alikalma'tossâggal mind a panaszt bevo miind a panaszlo'tA f41 iiio  
szekedkrdl fedke'Uyeriek, s a Cz^lilâda âlivdn, a doi got. 'tisztessdgessen
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s ilteaudo keppen ,terijessz«k-eio, ezeknek ulâmna a Czeh az oloadoUt panaszl 
a Torvtâny es Igâzsâg szeiÂnt lirttiezze el; a m'ely iAb z a Czeh vegrevei 
nueg nem elieg.s7.ik, an mâlc szabaddn mamd a h'eîybAli Birosâg eieSIbe foJya- 

modai'i.

NECYVENEGYED1K CZIKJKELY

A Czeih.be befogadott Vtiideki Mje.'steremibeîe’k Jiiein kotoLesek mimden 
fertâly esztendei Gyiilekezetben meg jelenni, eleg ha esztenddnkent egyszer 

j  onnok, s ez u<ttail az oket il'Md jâ<rando.sâgo’l egesz eszHiend6re a Gz4'hl<i- 
dâiba bAffizeftik, sol ha i-ako helyeken a Czah'l’ol ket orânyi jâiiaisnăil lo- 

vâbb esnie s fizetinîi v-alot szemielyes megjeLenbs nblkiil is bek'uldheilliik.

NEGYVENKETTOBJK CZ1KELY

Miinden, ami a Gzeh Gyîu-lekezeiliben. Jel/vAbetlik, s elvegezbetilk, egy a- 

hoz. er'.b Mestisreariber, vagy ha Uilyan neini itiaite'kalnelk, a CzAhlădabol h- 
zete-ndb ill'en.d'o jrnlalom, mdlietit fogadbtl Iro âlit'ai, egy valosăgots Pro;lo_ 
coMumfoa felgyezfossen; niely a Gae KommissârmiSalol a'iâiraWa'tivân a, Czeih- 
meisLemAl tant/asse'k As irindAn MAsler nek ţ aki meg tekinte<ni kâ'Vâimya, 
elomu t'aititasîs&k.

NEGYVENHARMADUK CZIKKEI.Y

A CzAh, es Al Czeh Mesterek Vâla&ztâ'sârol.

A Czeh, e!s Aii Czîehirvester valasz’tiâfsa eszte.ndo.nke.iijt azon 
mieii yen. a Cze!h Pr'iivfi-legioattâi' •vteiiLe-, s 'vad>ajmii*n‘l matskor a KoTrmniâss’âTiiaie 
elaluielse aliaţ ii .bantiaTido Gyul'ek'ezefllb'eTi, a szerenl fog veghez vileiL'odni. Az 
akkori Czahmes-ter, a- CzAhibeli BAveiettiekfdd As kiadâ's-ak'noi vâlio szâin:ad&să t 

h'iftdl'es proibâ'kkki'l egyîuitt ellCitle<rj'eisszie> ezdkmek <vii6g'âlll la'tâsa aj‘lân hiivâitalliy ’â't 
lelevAm, a CzAhlâda Kulilisoi âllialadija. Ez rajagl'even «. KoTnmi'ssâirifuts hârom 

Meislerfo Tieivezaeni ki, klik, kdzdillt azi eibiblberoi Caelimester, ha leibeane ̂W- 
f-ogăs rdn'tiseTL etlliene, mind’emlkor elso legyen. Ezetn hâm'a'k koaul mâr most 
a CzehîmAstier egietsz liszl'eissAgg'ed', minden, versenges es lânma me-lkill, a 

voksgk tdib!b>s£gfe allai vâ'lâszlhiSisAk, s ugyam e-nok a CzAhlada ku'litsa ke- 
z^oez; ladatjtiasseik. Az AU Czjetaestdr szhvte igy vâOjasztâ'Uvan. Ez alk-aitaA» 
iQSsâggiat vAgiAre a CzehbAH Cziikfcelyieki fielolvaBtassaffiak,

jiapon.
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NEGYVENNEGYDIK CZIKKELY

A CzeTiIădâ legailâbb k<K vagy hârom kultea'i zâna'ttssâ'k, meClynek egyi- 
kc a KoinimîlstsâtnL'usTiâ] r a mlâisdlk a Czefomesteomiel, a hanned'ifc, a hol vagyon, 
az AII Czieilmesteme] tartaiUtasson.

NEGYVENOTDDIK CZIKET Y

A Czedilâdafba ibegoM bumt'eitosbâO'i vagy egyeb crâart .betfolyl penzek a 
Czeh KomimissâTi'us egyabenDesi&vei ̂a Cze!hb6Li sz’uik&e.gekre, s q ; mănl lel- 
loibb rendeMelJetll, As szukoKko.do Mesderek, os Le-g ^nyek fels’egiitiliels&re foi- 
d’ittitaissaTLak; ami azon feliul marad, ahelybâdi Elbljârosâgok b&jellen'te'îivlen, 
6 enxi>ek m/eghalârozjâsa szerenl, va'gy kbzonseges Insl'Kumokra, vagy mâs 
szoniti, avegy szukoilkodbknek gyămofldtâsâra izelozo iTVl'ezedekre fordit- 
tassek.

I

NEGYVENHATODIK CZIKKELY

A Czehmester midon fertâly esztertdei Gyutekezet alkalmaitotssâgâval, 
az idokozfbon beVertil s kiiadoUt CzAlibiefli Penzefkrbl <1 Cz-eh KamTnissâdius je_ 
lcnlAtc-ben .s/âmo'l adm tanlozik, es ha ezerânt nehdzseg nem akad, minden 
tovâ'bbi lairtozasitol a Gzeih reszArfăi feszalbadlilMalik; kiilombe n a szâtmadâs, 
a Czâh Kommissârms ci Kala Helybeli Eloljârosâg. it61ele alâ terjesztik.

NEGYVENHETEDIK CZIKKELY

Mă vel az egesz Czehit kbzbnsegesen i-WoLo dolgokban, a l*civeaeze6 mas 
Czehekkel az egesz Czehnek hirevel, a ne/veben ‘ortenhot'ik te-h&t az illy  
esetben a fertâly esztendei Gyuleseiken kivul, s a Ko-mmissârius tudta 
rveikul, senkănek vaHamit vegezm, vagy az egesz Czeh neivefvel vâlaszoltmi 
nem szabad. Ugy szinle meg nem engedtetik hogy valamely Meşter az 
Mily k’bzbnscgos Czelibdli âvldipoltokba'n, mâs Czehvel kulonos l'evelez'esbe 
botsâ'lik'ozzon. A mfâster'cJk, az Elbltjârosâgnaik kulonos IrăsbeK eoigiedtelmn. 
nelikul mâs CzAheîkihcz magokait le nem kotelezflie'tik  ̂s az obb&lli •â‘iîba.1— 
hâgâsokott a Cz/eih Komimiissârius az erdemloK b imte-tes veget ugyan a 
helybeli ELbljârosâ'gualk be fogja jeleivtem.

NEGYVENNYOLTZADIK  CZflXKELY

Hogy a torveny megszegss eseteben senki magâl awa'i mem nuentc- 
gethessem hogy ezen rendelieseiket nem tudtia, vagy nem joi eideile, 
szuks^ges ezokie a Czdihbeliek idbrol idore nuegemlekeztetni. A vâgreQPONMLKJIHGFEDCBA
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a jelenvalo Czdkkely nem teak a fert-My esztendiei GyuLekezetelkben nyil- 
v£sn s feiun szovull, felioginaik olivestaitmi, hanem hite-les pânbam mdndeinikor 

CzeJimsesternel vs k&szen tantattiassa'nak, 6s aikiâr mely Miesternek vagy 
Legânynek, midon az erânt tiszitessSgessen jetlenteni fogja magât, meg- 
olvasâs veget ingyen oda adhattassek Ugyanezen Czehbeli Cziikkelyekez 
az Imasoknak felszabaxiulâsok alkatonatossâgâ.val szivreha-to înţ es mellet 
joi meg kel-1 nuagyarâzm.

aEDCBA

NEGYVENKILENTZEDIK  CZIKKELY

VaComint tielhdt ezen f-e-ll^b e’j&lszâimlâut Czikkelyek. âltal mindazon 
Rendszabăsok, mellyek a Mes'bersăgnefc eltomozdli'tâ'S'âra es jo rendtajtasărta 
tzieloznak, sinormjeTitiek gy.an<âaTt meg vagyneik habârozjva ugy eUeniben 
mind/en annak elobtie bapaszbailtt vtiszsza eOesek es ba Lveiiekedre&eik eg<e6zen 
ed’bdruiltes5>erije&i 4s ez/eknek vuszisza hoz&sa 
d^nt kemenyen megtiltatik.

■bolbsZ'Ori RendieMsek sze-a

No6 itaque humillima praemjemoiriabum Maigistarocum Cothuriimariocrium. 
in antelato Oppido Magyar et Râcz Petska dioto Comitatul Aradiensi 
ingnemdato degieantium appalioartuane Nosbrae modo quo supra, memora tos 
ArLicuilos praesenitâib.us Lit'benLs Nostniis PnmCegdial'ibus insertos, teilliled utii 
prao inserti essent, quoad omimes eoiundieim continentias, et Clausiuilas, 
omniagne et singua in isdem contenta ratos, gratos, et accepta habentes 
Authoritate Nostre Caesarteo Regis approbaivimus, roboravimus, el rati- 
ficavimus ec pro supra fatis Magistratis Go-thurnaqis Ipsorumque Succes ori _ 
bus versia vailituros benigne conlirmavimus, imo aocepbamus, approbamus, 
roboramus, et conlirmamus (salvo Jure a'lieno) Nobis de reliquo supra. ex. 
positos Articulos, in parte a^it in toto mutandi, modificandi vel abrogandi 
plenariatm ;reservantes potestates, ha-rum Nostriarum secreto Sigillo 
Nosîiro, quo ut Reac Hungariae Apostolicus utimus in pendentâ comnmi- 
nitarum, vâgore et beetimomio Lil'tenairum. Datum pe manus Gognatâ Noştri 
Nobis sincere dnecti lluslrissimi Primcipis Francisca Kohâry, de Csâbrâgh et 

Szittyai Perpetui in Murâny Comitatus Honthensis perpetui şupremi Co- 

mitis^ Aurei Valleris Equi'tis, Cameralii, et ActualLs Intimi Status Con. 

siliariti Noştri Pincernaru Nostjotis Regaliium ,per Hungadeim Magistri, ■ ac 

pro Ciainoedainid Noştri Regii per Hungarico Aulici imepriaild Uribe Nostra 
Vienma Austrdae duc qvaxba Me-nsi  ̂Septembdds anno Domini Mi'ldesdtmo 

Gctingentiesiimo de-cimo Oa'Jajvo. Regmonul Nostrorum ' Hungariae ' Boiheimjae 

et rediquorruin Anno vigeaime septimo.
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Frandiscus
Prinoeps Fnanciiscus Kohâiry 
Sigismiundius Bâniffy

Pirdjvliiliegiiium Ceeihale pro MJeugifitrds Cothurnarias in Oppido Magyar, 
ert. Răcz P6lska.

PnaWî in Diibrti GaeWalihi'm, quod teshatum red'dii'tur per Regestratuia 
AndiM Direatonean.

MalihAaim Slamtovute. 
{ArhiVaiie  SUa/tiuM* Arad, neîxegtotra't cu număr)QPONMLKJIHGFEDCBA
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THE DEVELOPMENT OF THE CRAFTS IN THE MARKETPLACES AND  
VILLAGES FROM THE COUNTY OF (ARAD IN THE XVHI —XlX-th

CENTURIES

Summary

Tihjs guilds from the Middle Ages forai aind important part of the in
dustrial history of our country. But thei.r special deve'lopment is known 
only in ithe XlousriishLng period of th,e Middle Ages.

More or less tho devei opment ol the Avestem counibies ol the country, 
where due to the Turkish rule the jmanufacture began to develop mostly 
during the Hapsbuig period, is uniknown from the XVIII-th  and XlX-th
ceoutJUTy.

In. the coun.ty of Arad too, due jto the Turkish r.ule, only in the border 
fortress of Inettf were come iiubo b'edng guilde., duong the principQJity of 
Râkoczy; Gyorgy the I. st. and the .II. nd. But llieir impontance was on 
the Avane afler tho border fortress of Ineu ceaeied to exist. During the 
XVHl-th cen'lury in the main market Io a v u k of lire county agaim began 

to develop different crafts meinly thosa branches which as a funcfion

of the a grd cultural cornmodltty produotii'on assured the supply of the in

ternai market.

Such craftsmen as carpenters, briklayes, forgers, whelvvright etc. 

Avere employed on segniomajl domestic fanms.

A :t the and of ithe XVIII-lih.  century the craftsmen’s groups werc 
dnreasing becaiuse of the dievelopnranit of the internat market and had or

ga nised guilds in maniy large viltages.

Thiis sludy examine in daitalilis tăie aabi'vily oiMile gui'lds, their most 
* important characteriistics being many — sidedness.

Some o:f the vi-Uagie — guiilds incorporate a dozien. of crnttsJn the 
respect this study analilses first ol aii the estebblishimeint of the inde

pendent huii-ld's from Arad, whiiicih durind the XlX-th century increased to
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32 in mimber. After thîs comes the ©xaminaitiilon of the cîrcumstances of 
the establishement of cerbaiin mdxed guiilds in villlages, of tihedr internai 
organjiisaillioin.

Thus, fiist of all there ara studied /the guilds from Sîntana. and Petica. 
Im boith. places -tihieare were severaj giuiiilds. Further on there wdll be. analy_ 
sed some guilds from Ghişineu Criş, Lipova, Pînco'ta, Ghioroc, Nădlac and 
olhers from the countxy of Arad. There were mjany guilds in Lipova.  ̂
from which thle moet important is .the porfcers' guilds tlie rulfes of wfdch

tihe only in tifle countiry in th'iis respect. The main charactedstucs of'J are
the vai Mage. gu-Mds is nvany — sfildiednes-s, the further di  Vision of cer tain 
craiftis, tihe sfiabildishmient of local industriaş branches with ethnograjphical

Y
charaoteT'istlios.

In. the Idght o>f the stotues of the guilds from Pe oca, thds study exa- 
nvin.es the interior orgainiizjatidn of the gudîds, a.pprentices, jo'Ufnneymen' s 
a'nid mastlexs iile, aivaily.se the process of beeoming a meşter from the bi— 
dbngi of appremttices to the point to be a maşter.

FinaMy, after tihe bourgeods revolution from 1848-1849 tlie gud'lds were 
on wane even in villages and in 1873. They were the guilds wjere on wane 
wen in villages and in 1873 lhe.y were replaoed by local industrriija)! corpo- 
ratdoms. But these are n'ot «lready able to assure craftsmen agadns the 
bouTgeois compertiibion.

In the appendix you; may read the rules of the bootmakers guild 
from Pecica i.n original Latin and Hungarien texte.

¥EDCBA
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