SCHIMBURJALIMENTARE LA TÂRGUL DIN BEIUŞ LA MIJLOCUL
SECOLU LUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLU LUI AL XX-LEA
SABINA llORVArH

Târgul ca principala instituţie de schimb a avut rol important în promovarea
relaţiilor economice facilitând un schimb între două părţii, ,,mână în mână" sau''ochi
în ochi'' după cum aprecia Fernand BraudeJI. Organizarea târgurilor la anumite
intervale de timp a fost posibilă datorită nevoii oamenilor de alte produse: nevoia
de echipament agricol, de bani de îmbrăcăminte, de ustensile sau de hrană. etc ..
Condiţii potrivite de dezvoltare a târgurilor au apărut la hotarul dintre dealuri şi
câmpii, acolo unde putea fi asigurat un schimb continuu" sau în centrul unei regiuni
intens populate care să fie antrenată în sistemul economic. I. Kecskes şi I.Kovacs.
spuneau despre schimbul de mărfuri că a stat până la mijlocul secolului al XIX -lea
sub semnul unei economii limitate din cauza slabei producţii de mărfuri. Prin urmare
schimburile se făceau prin intermediul târgurilor de ţară ca formă specifică a
economiei naturale'.
Târgul Beiuş se încadrează cu succes în parametrii de mai sus, fiind un
centru economic polarizator pentru satele din întreaga Depresiune Beiuş. Prin
Diploma din 5 iulie 1787 împăratul Iosif al li - !ea reconfirmă dreptul mai vechi al
oraşului de a organiza târgurile săptămânale în fiecare joi şi cele 4 târguri anuale: în
16 februarie, 4 mai, 3 august, 9 noiembrie. Veniturile târgurilor anuale se împărţeau
pe jumătate între oraş şi stăpân, iar cele ale târgurilor săptămânale reveneau doar
oraşului 4 • Aceste date organizatorice s-au schimbat în timp, târgurile, ţinându-se la
intervale ce ţineau de muncile agricole şi de ritmul recoltelor; astfel că primul târg
din an numit peiorativ ,,târgul de Broaşte" era ţinut în perioada .,câşlegi lor", perioada
dintre Bobotează şi Postul Paştilor; urma târgul de Sângeorz (Sf. Gheorghe)
sărbătoare ce marca începutul unui nou an agril:ol şi pastoral, l:ând se tocmeau
păstorii şi se stabilea plata lor, fapt care i-a dat numele de „târgul sluguţelor". Al
treilea târg de ţară, ţinut în Beiuş se desfăşura de sărbătoarea Sfântului Petru (29
iunie) şi marca începutul secerişului, angajându-se secerătorii pentru regiunile de
Fernand Braudel. .Jurnrile sc:himb11/11i. voi.I, Editura Meridiane, Bucureşti. p.16
Romulus Vukiincscu. P.Simioncscu. Drumuri şi popasuri străl'echi. Bucureşti. 1974. p. 111
; I.Kccskes şi I.Kovacs. l'nele aspecte ale schi111h11/11i ele mcirfi,ri de pe teritoriul patriei noastre i11
deceniile 6- 7 ale secolului al XIX -(ea, în A1111arul de Istorie şi Arheolo~ie. Clu_j. nr 3/1960. p.297
• Constantin Pa'"cl. Şenalele din Beiuş 1828 - 1928. Tiparul Tipografici Doina Beiuş. 1928. p.106
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şes; forţa de muncă fiind principala .,marfă" vândută. Cel de-al patrulea târg se
organiza în apropierea sărbătorii de Sfântul Dumitru când oamenii se pregăteau
pentru sezonul rece 5 •
Studiul de faţă are în vedere circulaţia produselor alimentare în târgul din
Beiuş de la mijlocul secolului al XIX - lea şi începutul secolului al XX-iea.
consemnate de care autorităţile oraşului Beiuş de la acea vreme. S-a încercat în anul
1855 crearea unei imagini de ansamblu a principalelor produse necesare traiului
zilnic - atât alimente cât şi combustibili pentru iluminat sau încălzit - pentru a
controla direct veniturile ce reveneau oraşului din vânzarea lor. Erau numite în
documente „mijloace necesare de trai" având notate şi preţurile pe unităţi de măsură
corespunzătoare fiecărui tip de marfă pe o perioadă trimestrială - martie, iunie,
septembrie şi decembrie". Produsele şi preţurile au fost înscrise în liste într-un mod
strict statistic şi fără a fi grupate pe categorii de produse. Având în vedere că ne-am
oprit doar asupra alimentelor, am dispus în lucrare un mod de prezentare grafic pe
categorii de produse vegetale, băuturi şi produse animale, cu scopul de a contura o
imagine despre frecvenţa lor în pieţe dar şi despre evoluţia trimestrială a preţurilor.
Interesul autorităţilor oraşului Beiuş pentru aceste mărfuri şi modul lor de
comerciali7.are a continuat şi în anii următori şi chiar la începutul secolului al XXiea.
I. Produse vegetale. Dintre produsele alimentare o frecvenţă importantă
în pieţele beiuşene o aveau produsele vegetale, iar dintre acestea făina şi produsele
de panificaţie au o diversitate apreciabilă ce e ilustrată în categorii de calitate.
Făina ca aliment de bază, era vândută în cantitatea numită majă vieneză (o
majă sau măsură însemna cca 60 de litri adică aproximativ 56 de kg. 7) în patru
categorii de calitate:/ăina de wâufinâ înregistra o valoare sensibil ridicată în luna
iunie (20 -21 florini) şi mai scăzută în decembrie ( 16- 18 florini);.făina de calitate
medie şi-a mentinut aproximativ preţul pe tot parcursul anului, (martie: 15 - 16
florini, iunie: 16 - 17 florini, septembrie: 15 florini, decembrie: 14 - 17 florini);
preţul făinii de calitate ohişnuită sau ordinară în martie avea preţul cel mai ridicat
de 12 - 13 florini, pentru a scădea în iunie (IO - 11 florini) şi septembrie (9 - I O
florini) pentru ca în decembrie să ajungă la valoarea din iunie;făina de secară avea

' Barbu Ştefănescu. Florica Ştefănescu. Relaţia dintre scirbcitoare şi târg Ca=ul târgurilor de /arci
Beiuş. în Biharea XXII -XX/li.I 1995 - 1996/, Oradea. 1999, p.77
,. AN - DJBh. Fond Primăria Oraşului Heiuş. ani cxtn:mi 1866- 1918, dosar 59, fila 134. 143. 158.
162
7
Bărsony Istvan, Papp Klăra. Takăcs l'ctt:r, Az ('rberrendezes Forrasai Bihar Vârmegyehe11 (/zvonrPle
reglementării 11rburiafr din comilatul 81/rur}, voi I. IJebrcccn, 2001, p.299
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aceia i evoluţie, de cădere a preţului cu menţiunea că în luna iunie nu era con emnată
aloarea de ânza r (martie: 9-1 O florini , eptembrie: 7 -8 florini , decembrie: 7-8
florini) 8, din cauze ce ţineau d perioada de reco ltare; ecara recoltându- e după orz
ş i grâu iar luna iunie ra perioada dintre între cele două recolte.
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Pâinea, a liment numit pe buna dreptate necesar - avea preţul tabilit p ntru
un font (un font în ernna O, 56 kg.) în funcţie d parametrii calitativi . Pâinea de
grâu fină în prime le două perioade trimestriale (martie, iuni ) ş i-a menţinut pr ţul
de 9 - I O creiţari cu o cădere sen ibil ă în a doua parte a anului ( eptembrie,
decembrie : 8 - 9 creiţari). Pâinea din grâu de calitate obişnuită (martie: 7creiţari ,
iunie: 7cr., eptembrie: 7cr., decembrie: 6 - 7cr.) i pâinea de s ecară (martie: 6 cr..,
iunie: 6 cr., septembrie : 7 cr., decembrie : 6 cr.) înregistra un preţ constant în întreg
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anul 1855· pâinea neagră de secară aflându- e pe cea mai joasă treaptă calitativă
se vindea în martie cu 3 creiţari penh·u un font, nefiind amintită în restu l anului 9 •
Legumele uscate, lintea, mazărea, fa olea puteau fi vândute într-o perioadă
mai lungă din an au în anul următor, nefiind afectate de o peri sabilitate imediată.
Lintea şi mazărea aveau aceleaşi preţuri pentru o majă austriacă· (martie - 8 florini
ş i 48 creiţari ; iunie - JO florini; în eptembrie legumele uscate lip e cdin tabelul de
preţuri , pentru ca în decembrie lintea ş i mazărea să se vândă cu 1O florini ş i 40
creiţari) 1 0 • Lintea şi mazărea au aceiaşi evoluţie de piaţă înregistrându-se o u şoară
creştere din luna martie şi până în decembrie. Facem precizarea că în luna septembrie
lipse c preţurile pentru toate cele trei produse, fapt pe care îl apreciem ca fiind legat
de perioada de cultivare în trimestrul W al anului iar noua producţie nu era încă
di sponibilă pentru vânzare. fa olea în primele două trimestre avea preţul u şor mai
mic decât celelalte doua legume tovarăşe, pentru ca în decembrie preţul să scadă la

•

•

t

jumătatea

celui din martie; ceea ce „trădează ' producţii în emnate ce puteau fi
dirijate spre târg şi care influenţau un preţ căzut .
Preţul orezului I font, prezent în aceste tatistici pe parcursul anului 1855
av~a o oscila~ sen ibilă fapt pe care î l considerăm ca ţinând de pârghiile comerţului
de import (martie - 20 creiţari· iunie- L8 creiţari , septembrie-20 creiţari decembrie
- 19 creiţari) ''·
Produsele amintite până acum erau completate de băuturi vândute în mod
obişnuit în pieţe: vin obişnuit (martie / pint- 20 creiţari ( un pint în eamnă cca 0,56
112 ) ; septembrie/ pint- 24 cr.; decembrie/ pint- 24 cr.)- berea, în primele trei trimestre
10

A - DJBh , Fond
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ibidem
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avea consemnat acelaşi preţ (mart ie, iunie, eptembrie / pint - 12 cr.) iar în decembrie
va lori le de vânzare lip eau. O altă băutură frecvent vândută în pieţe l e bihorene a
fost pălinca cu preţur i ridicate comparativ cu ce le lalte băuturi (martie, iunie
septembrie, decembrie / pint - 48 cr.). Cafeaua şi zaharul erau alte produ e ce îş i
trădau proven i enţa de import prin preţul de vânzare ridicat: un font de cafea era
ândut cu I fiorin în primele trei trimestn: ale anu lui 1855, iar î n ultimul trimestru
preţul la aceeaşi cantitate scade la 50 de creiţar i ; preţul pentru un font zahăr în
primele trei trim estre - martie, iunie, eptembrie e vindea cu 32 creiţari , pentru ca
în decem brie preţ ul pentru aceeaşi cantitate să crea că la 50 creiţari 13 .
N ce are" cons id erăm că erau ş i a lte produ e precum cereale le legum ele
sau fructele ce se găseau de cumpărat în pi eţe şi tâ rguri . La mijlocul s colul ui al
XlX - lea autorităţile din Beiuş au însem nat preţurile pe trei ani ( 1857, 1858, 1859)
pentru cerea lele, legume le şi fructe le aduse spre vânzare 14 •
1857

1858

1859

2 fl ./ 30 cr.
I fl ./46 cr.

2 t1 ./30cr.
I fl ./46 cr.

2 fl ./50 cr.
2 fl.

I fl ./ 30 cr.

I 11 ./ 30 cr.

I 11./ 80 cr.

porumb/ cubu l

2 11.

2

Ovăz/

I fl .

I fl .

I fl .

I fl ./36 cr.

I fl ./36 cr.
2 fl.

I tl ./36 cr.

2

I fl.

I 11.

I fl./ 36 cr.

I fi ./ 36 cr.

Produ se

râu / cubul
Orzoaic11 / cu bul
ceară

/ cubu I

cubul
Fasole / cubu l

Mere /

majă

Prune / mqjă
ire,e /
12

m ajă

I ll/ 36 cr.

I 11./ 80 kr

n.

DEX on line

A - OJ Bh. Fond
162
14
Ibidem, fil a 259
1J

211 .
I fl .

n.
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Gospodăria ţărănească dispunea însă şi de alte produse pentru hrană dar
care nu era consemnate ca fiind transformate în marfă de târg. Pe perioada celor trei
ani se nota pentru oraşul Beiuş că unele legume precum cartofi, varza şi ceapa nu se
vindeau în cantităţi însemnate fiind cultivate aproape exclusiv pentru consumul
propriu. Aceeaşi situaţie o cunoşteau şi unele fructe (mere, pere, nuci, prune, cireşe,
vişine) ce se aflau în cantităţi puţine şi asigurau hrana celor care le cultivau iar în
piaţă se vindeau doar în cantităţi mici 15 •
La începutul secolului al XX-iea gama produselor vegetale vândute de către
ţărani nu s-a modificat comparativ cu mijlocul secolul al XIX-iea doar că informaţiile
sunt mai numeroase şi mai complete în noul secol. Din modul de prezentare al
produselor reiese o evoluţie în modul de prelucrare al produselor de bază. Conform
unei alte evidenţe în 1914 un chintal de grâu ( I 00 de kilograme 1b) costa 36 de
coroane dar făina avea preţuri diferite în funcţie de calitatea ei exprimată în procente
astfel:
făină de grâu bună pentru aluat I chintal, calitate - 67, 5%, se vindea cu 60
de coroane şi 30 fileri;
făină pentru mâncare I chintal, calitate - 57, 5%, costa 56 coroane şi 70
fileri;
făină pentru pâine I chintal, calitate - 17, 4% costa 42 coroane şi 26 fileri;
un alt tip de făină numită măcinătură I chintal, calitate 22% era vândută cu
43 coroane şi 92 fileri;
un chintal de .\·ec:ară se vindea cu 28 de coroane din care se făcea făină cu o
calitate de 35, 3%; un chintal de făină vânzându-se cu 37 coroane şi 88 fileri;
făina de urz ~ra folosită în alimentaţie cu procentul de calitate de 57, 8%;
preţul pe chintal fiind de 34 de coroane şi 71 fileri.
un chintal de porumb se vindea cu 18 coroane iar făina de porumb avea o
calitate de 45%; chintalul costa 26 de coroane.
Se accepta o marjă de eroare de 3% la aceste procente de calitate 17 •
Alt mod de clasare calitativă a făinii datat în 1914 reiese dintr-o listă ce nota
preţurile unor produse prezente spre vânzare în acelaşi târg: I kg. făină tip O: 56 58 fileri; I kg. făină tip 5: 50 - 54 fileri; I kg. făină tip 6 : 50 - 52 fileri; I kg. făină
tip 7: 48 - 50 fileri; se adăugau alte două produse: I kg. de sare: 28 -32 fileri; I kg.
zahăr: 28 fileri 18 •

•~ Ibidem
"' DEX online
17
AN - DJHh. Fond
'" ibidem. lila 417
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li. Produsele alimentare de origine animală prezente în acelaşi document
din 1855 făceau parte a emenea celor enumerate ca ,.,mij toace necesare de trai .
Autorităţile târgului Beiuş au avut în vedere mai multe categorii de came: carnea
de vită avea pe cele patru trime tre din an aproximativ acelaşi preţ cu o uşoară
creştere pe timpul verii (martie /font-6 6/5 creiţari ; iunie- 7 3/5 creiţari , septembrie
- 7 3/5 creiţari ; decembrie - 6 4/5), carnea de porc înregistra începând cu luna
martie o uşoară creştere cu preţul maxim atins în luna septembrie, ca apoi să scadă
uşor spre sfârşitul anului (martie/font- 14 creiţari , iunie/font-16 creiţari , eptembrie/
font - 18 creiţari decembrie - 16 creiţari)· carnea de oaie avea acelaşi parcur cu o
creştere sensibilă în septembrie făcând precizarea că în luna iunie nu sunt con emnate
valorile de ânzare 19 .Untura de porc, un aliment important în alimentaţia tradiţională,
fiind principala grăsime folosită în gătirea mâncărurilor în casă, se vindea în pieţe
la un preţ ridicat comparati cu tipurile de carne amintite (martie/ font - 48 creiţari ,
iunie - 42 creiţari , septembrie - 40 criţari , decembrie - 36 creiţari) 20 . Preţurile
relativ mari consideram că erau favorizate de faptul că acest produs nu se supunea
aceloraşi reguli de perisabilitate ca şi carnea spr exemplu, putând fi vândută într-o
perioadă mai lungă de timp.
evoia de carne era suplinită de urse provenite din categoria păsărilor de
curte, găini şi gâşte provenite din gospodării, reprezentând pe de o parte ursă de
venit pentru cei care le vindeau, de regulă ţăranii , iar pe de altă parte o sursă
importantă de carne şi accesibilă din punct de edere financiar 2 1•

19
20

21

lhidem. fil a 134. 143, 158
Ibidem
Ibidem
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Produ ele lactate înregi trau oscilaţii semnificative în funcţie de treapta
cu precizarea că cele de ca litate uperioară nu scădeau la preţ în mod
vizibil; laptele şi smântână de calitate bună/ pint în martie - 24 cre i ţari iunie - 22
creiţari, eptembrie - 20 creiţari, decembrie - 20 cre iţari· lapte şi smântână de
calitate obişnuită înregistrează o scădere bru că a preţului/ pint din ma1tie - 16
creiţari, până în iunie când e vindea cu 11 creiţari iar în septembrie ş i decembrie
cu 1O creiţari 22 • Se adăugau alt produ e alimentare lactate dar cu frecvenţă variabilă
precum untul (iunie/ font - 32 creiţari septembrie - 32 creiţari , decembrie - 32
calitativă

• LW<

creiţari) şi caşul ( eptembrie /font - 20 creiţari)23, produse care în bună măsură e
preparau în gospodăriile proprii iar procurarea lor din pieţe era ocazională.
Cu câţiva ani mai târziu , în 1869 în târgurile din Beiuş s-a făcut eva luarea
aproape lunară a animalelor vândute în funcţie de câtă came şi grăsime se putea
obţine prin acrificarea lor, adăugându-se la aloarea totală şi co tul pieilor24 •
Începând cu 27 ianuarie 1869 s-au notat de către autorităţile oraşului Beiu ş
următoarele valori pentru animalele:
Numărde

Denumire

Preţfl ./cr.

22

23

24

Carnea

Se u sau

obtinută/font

animale

gră s ime/

I

bou

l
Valori medii

vacă

55 fl.
43 n.
49 fl .

240 fonii
220 fonţi
230 fonti

font
15 fonţi
18 fonţi
16 • fonţi

2

oi

7 fl .

55 fonii

8 fonii

i bidem, fila 134, J 43 , 158
Ibidem, fila 134 143, I 8
Ibidem, dosar 6, fila 30
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Valorile din 20 aprilie 1869:
I
I
media

bou

70 tl.

330 fonii

20 fon\i

vacă

50 tl.

250 fonii

20

60 11.

28Tfon\i

20 fonii

fonţi

12 tl.
8 11.
9

n.

Valorile din 26 iunie 1869:
I

bou

50 11.

275 fon\i

18 fonii

12 11.

I

vacă

36 tl.

25 fon\i

811.

43 ll.

200 fonti
237½

16 /2 fon\i

1 I l1./60k.r.

4 tl./50 cr.

35 fonii

6 fon\i

I 11./60 k.r.

media
I

oaie

1

27 iulie 1869:
I
I

bou

80 fl.

vacă

40 11.

320 fonti
200 fonţi

60 tl.

260

media
I

oaie

6 ll.

35

I

berbec

7 ll.
6 fl./ 50cr.

media

30 fon\i

911.

25 fonţi

5 11./50 kr.

27

fonţi

1
/2

7 ll./20 kr.
I tl./40 kr.

46 fon\i

6 fonti
4 fonţi

40 ½ fonţi

5fonţi

I 11./ 60kr.

I fli 80 kr

28 august 1869:
I

bou

80 tl.

310 fon\i

I
media

vacă

40

n.

210 fon\i

60 fi.

260 fon\i

I

oaie

5 11.

30

fonţi

I

berbec

611.

35

fonţi

5 fl/50 cr.

32 ½

media

28

fonţi

25 fon\i
26 ½ fonţi
6 fonii
4 fonţi

fonţi

5 fonti

9

5
7
I tl/60 cr.
2

n.

I Jl./80 cr.

26 septembrie 1869:
bou

80 11.

341

fonţi

20

I

vacă

50 ll.

204

fonţi

15 fon\i

65 fl.

272½fonţi

17½ fon\i

10 fl.

oi

9 fl/50 cr.

50 fon\i

8 fonţi

3ll./80cr.

media
2
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30 octombrie 1869:
I

bou

I

vacă

media
I
I
media

oaie
berbec

6011.
40 11.
50 ll.
4 ll.
5 11.
411/ 50er.

300 fonii
180 fonii
240 fonii
26 fon\i
30 fon\i
21! fonti

26 fonii
20 fon\i
23 fon\i
5 fonţi
4 fonţi
4 ½ fonii

14 11.
M11
11 ll.
I ll./60 cr.
2 11.
I 11./80 er.

27 noiembrie 1869:
bou

I
I
media

vacă

I
I

oaie
berbec

media

55 11.
32 11.
43!1/50 cr.
311/50 cr.
4 11./60 cr.
411./5 cr.

250 fonti
160 fonti
205 fonii
22 fonii
32 fonii
27 fonii

23 fonţi
11 fonţi
17 fonii
5 fonti
4 fonti
4 ½ fon\i

12 fl.
I! 11.
10 ll.
I ll/60cr.
2 11.
I ll./80 cr.

26 decembrie 1869:
I
I
media
2

bou
vacă

Ol

M3 fl.
34 11.
5811./50cr.
711 /50 cr.

372 funii
145 fonti
25 1/: fon!i
48 fon\i

30 fonii
14 fonii
22 fonti
10 fonţi

25 11.
7 11.
li 11.
3 11.

Lipsa oilor şi berbecilor de pe lista animalelor de came din aprilie e explicată
într-un act din 1870 când pentru lunile de iarnă - primăvară vânzarea lor se făcea
doar cu scopul de a fi ţinute de prăsilă şi nicidecum pentru tăiere~ 5 • Estimările
privind cantităţile de came se făceau în funcţie de greutatea animalului; astfel că
dintr-un bou de mărime mare ce se vindea cu 65 de florini în iunie 1869 se putea
obţine 3 măji şi 50 de fonţi de carne, 25 fonţi de grăsime iar pielea se vinde cu 14
florini. Un bou de mărime medie avea valori mai mici, obţinându-se prin tăierea lui
2 măji şi 75 de fonţi de carne, 18 fonţi de grăsime iar pielea se vindea cu 12 florinF 6 •
Avantajul de a vinde animalul tăiate lesne înţeles din faptul că 2 boi pentru tăiat în
aprilie 1869 erau vânduţi vii cu 180 de florini (în comparaţie doi boi pentru tras
21
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valorau 280 de florini). Însă odată sacrificaţi se obţinea 8 măji şi 50 de fanţi de
came ce se vindea cu 187 de florini. Se obţineau aproximativ 60 de fanţi de seu de
bună calitate şi 20 de calitate inferioară, în total vânzându-se cu 12 florini, iar cele
două piei valorau 28 de florini. Suma totală de vân7.are era de 227 florini, mult peste
preţul lor dacă ar fi fost vânduţi "în picioare"; doi boi de mărime medie ce valorau
140 de florini, după sacrificare se vindeau cu 175 florini. Acest sistem de calcul
fiind valabil pentru toate animalele care asigurau nevoia de came 27 şi care sunt
înregistrate în tabelele de mai sus.
Continuând cu datele despre vânzarea produselor animaliere spre începutul
secolului al XX -lea, ( 1914) nu constatăm modificări în ceea ce priveşte tipurile de
came vândută în târgul din Beiuş: aşadar un kilogram de came de vită costa I coroană
şi 28 de fileri iar cea „vândută din coş" costa 1 coroană şi 32 de fileri; un kilogram
de carnea de porc se vindea cu I coroană şi 60 de fileri; iar un kilogram de carne de
oaie cu I coroană şi 8 filerP 8 •
Documentele la care am făcut referire nu vorbesc despre provenienţa acestor
mărfuri ci doar le constată prezenţa pentru vânzare. Concluzionăm că parte a
produselor alimentare amintite sunt transformate în mărfuri de schimb de către ţăranii
din întreaga Depresiune Beiuş. Aşa că acolo unde documentele vorbesc de produse
„vândute din coş" admitem că este vorba despre produsele pe care aceştia le aduceau
spre vânzare cu căruţa sau pe jos. Dacă la târgurile săptămânale ţăranii din
împrejurimile Beiuşului susţineau în bună măsură schimbul, la târgurile anuale era
necesar un volum mult mai mare de marfă. De aceea schimbul de proporţii mari,
mai cu seamă cel de animale pentru tăiat şi de cereale era „sprijinit" de activitatea
negustorilor ce îşi cumpărau marfa direct din sate sau era adusă de la depărtare
pentru a o revinde cu un beneficiu pecuniar. Sunt aşa numiţii „chiujeri" ce obţineau
venituri frumoase din speculaţiile de piaţă.
Produsele alimentare aduse în târg vor fi fost mult mai variate decât cele
amintite mai sus, cum sunt cele care se pregăteau pe loc pentru a potoli foamea
celor veniţi de departe. Ştim însă din surse editate 29 că târgurile şi pieţele abundau
de gherete cu mirosuri îmbietoare de came friptă, de câmăciori, de covrigi şi colăcei,
de vin sau ţuică fiartă. Toate acestea fac subiectul unui comerţ cu amănuntul dând
târgului imaginea unui loc în care participanţii sunt „supuşi"' unui socializări intense.
27
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Dr. Karoly Kos. t:tnogra(ia schimhuhti popular în Studii de etnowafle. Editura Kritcrion, 1999.
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funcţia comercială

cunoaşterea

a târgului era dublată de cea socială prin care se realiza
celuilalt prin port, prin vorbă şi obiceiuri, fiind loc de întâlnire al

oamenilor cunoscuţi

şi necunoscuţi.

FOOD EXCHANGE IN BEIUS FAIR-MIDDLE 19 1h CENTURY AND
BEGINNING OF THE 20 1h CENTURY
ABSTRACT

The study îs based on documents dated at the middle I 9'h century until the
beginning of the 20 1h century in which the authorities were making inventories of
the goods called "necessary means for living". ln the original documents, goods
were registered in tab Ies where quantity and price where written down. ln the prcsent
paper I have shown a graphic representation of the goods where I have diffcrentiated
vegetables and meat in order to see the price evolution on trimcster as the authurities
have registered in 1855. Similar information also comes from 1857, 1858, 1859
where other types offood are contained-fruits and vegetables. ln 1869 the authorities
from Beius fair made a monthly evidence of the prices for animals that had to
ensure the necessary meat for the fair. The same interest was in thc beginning of the
20 th century (1914) when one could see the evolution in the processing of some
products resulting severa! stages of quality and price for a product. These dates
draw the image of an intense commerce that has as purpose the solving of current
economica I problems of the participants at the fair.
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