FACTURI COMERCIALE PERSONALIZATE, UTILIZATE
ÎN ORADEA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

RONALD HOCHHAUSER, VASILE SARCA

Europa, precum şi continentul nord - american, lidere ale revoluţiei
industriale a epocii modeme, au cunoscut o serie de schimbări importante în viaţa
social-economică în secuiul al XIX-iea.
Ritmul rapid de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii - apariţia locomotivei cu
abur ( 1825, descoperirea unui model timpuriu de maşină de scris ( 1829), inventarea
releului electric ( 1835), realizarea primului sfredel de mină acţionat cu aer comprimat
( 1843), patentarea unui război de ţesut în modele, de mare capacitate( 1845), instalarea
primului cablu telegrafic transatlantic ( 1858), punerea în circulat ie a primului tramvai
electric din lume (Berlin-1881 ), brevetarea oţelului cu mangan ( 1883), ca să nu se
enumere, decât doar câteva, a avut drept consecinţă concentrarea capitalului investit
şi a profitului în marile oraşe industriale şi comerciale 1• Producţia în masă, mai
diversificată ca oricând până atunci, a contribuit la apariţia noilor clase sociale:
burghezia industrială, comercială şi bancară la unul din poli, şi clasa muncitoare/
proletariatul la celălalt pol.
Perioada cuprinsă între 1870 - 1871 a războiu lui franco-prusac şi 1914 a
declanşării primului război mondial, în pofida unor lupte de culise, care au avut
tendinţa, şi în parte au şi realizat, reconfigurarea mapamondului, s-a caracterizat
printr-o relativă pace, bunăstare şi progres. Nu întâmplător epoca se mai numeşte şi
perioada belle epoque.
Orientând atenţia asupra centrului Europei şi spaţiului dominat de habsburgi,
iar după 1867 de către austro-ungari, se constată o semnificativă evoluţie în diverse
domenii ale vieţii economice, sociale, culturale etc. Pe plan economic, a luat un
avânt remarcabil industria de fabrică, care a avut drept consecinţă restrângerea
activităţii atelierelor micilor meseriaşi~. Totodată, această desprindere a marcat
evoluţia şi a celorlalte sectoare ale producţiei şi economiei.
Alexander llelemans. Bryan Bum:h. istoria descoperirilor ştiinţifice (tradm.:erea Oiana
Constantinescu), Bucureşti. Editura Orizonturi. Editura Lider, p. 267. 276. 283,285.297,319.321
2
Liviu Borcea. Gheorghe Gorun (coordonatori), istoria oraşului Oradea, Oradea, Editura Cogito,
1995.p.227
1
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Concentrând domeniul de studiu asupra activităţii comerciale al spaţiului
geografic bihorean, mai precis cel orădean, a celui ce unele istoriografii îl definesc
ca făcând parte din zona istorică numită şi Partium, spaţiu care prin evoluţia sa
istorică este strâns legat de trecutul Transilvaniei, se va constata o efervescenţă fără
precedent a vieţii mercantile.
Procesul de industrializare unnat de unul de urbanizare generală, şi-a avut
premisele în mişcarea revoluţionară de la 1848-1849 din cadrul Imperiului
habsburgic, şi a generat o categorie nouă de producători şi consumatori, după cum
s-a arătat anterior. Această categorie de oameni a renunţat la vechea fonnă de viaţă
asigurată în exclusivitate doar prin mica producţie rurală. Pentru acoperirea
necesarului Lilnic, populaţia a recurs treptat şi la noua formă evoluată de
aprovizionare, asigurată de categoria de comercianţi de tip nou. Cele două fonne de
comerţ, cea asigurată de producţia rurală şi cea propusă de noii comercianţi, va
continua totuşi să coexiste.(Vezi foto nr. I)
Apariţia noilor tipuri de magazine comerciale a adus după sine o ofertă mai
mare şi mai diversă de produse, provenind din zone geografice mult mai întinse, dar
şi din mai noile cuceriri ale tehnicii. Totodată a avut loc şi o specializare în cadrul
ofertelor de produse. Metodele civilizate de comerţ s-au extins treptat, chiar dacă au
suferit o oarecare rămânere în urmă faţă de marile centre comerciale apusene.
Aristocraţia locală. precum şi categoriile sociale, aflate în plină schimbare şi
dezvoltare - burghezia industrială, comercială şi cea financiară, au înfiinţat în limitele
capitalului disponibil: clădiri specifice, destinate producţiei la nivel industrial,
societăţi comerciale, depozite de marfă, societăţi antreprenoriale în construcţii şi
materiale de construcţii, birouri de reprezentanţă, magazine de prezentare şi
desfacere\ În afară de acestea, au existat la Oradea şi reprezentanţe ale unor firme
cu sediul în mari centre industrial-comerciale ale imperiului dualist.
Un rol însemnat în atragerea şi punerea în circulaţie a capitalului, în diversele
ramuri de producţie şi mercantile a oraşului, l-a avut la Oradea categoria de evrei
stabilită aici 4 •
Este cunoscut faptul, că la reuşita unei afaceri un rol important îl joacă
reclamll comercialii. În consecinţă, fiecare din aceste unităţi. în măsura posibilităţilor
financiare proprii. şi-a promovat imaginea, atât în presa locală a vremii, prin cataloage
de produse ori calendare de buzunar cât şi prin alte mijloace, precum plicurile de

' Historia. 1993, nr. 8. p.25
'Tereza M6zes, Lvreii din Oradea.

Bucureşti,

Editura Hascffer, 1997. p. 5
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corespondenţă şi

nu în ultimul rând facturile comerciale ilustrate, cu alte cuvinte
facturile personalizate.
Studiul acestor documente comerciale, scoate în evidenţă o serie de trăsături
ale epocii, cum ar fi: stadiul de evoluţie a industriei, inclusiv cu ilustrarea clădirilor
şi a mărfii oferite spre vânzare; sublinierea nivelului şi standardului tehnic la care sa ridicat măcar o parte a societăţii bihorene; reliefarea unui înalt nivel atins de
industria şi comerţul local şi existenţa unei categorii comerciale ajunsă la un apreciabil
simţ estetic. subordonat nevoilor de a-şi face cunoscute produsele destinate
comercializării.

Atât grafica ilustraţiilor cât şi caracterele utilizate - încercând să ţină pas cu
moda epocii, pentru imprimarea acestor documente comerciale, aparent
nesemnificative, atestă ea însăşi existenţa unei industrii tipografice evoluate, deservită
de o categorie de profesionişti în materie, dintre care s-au remarcat o seric de
graficieni cunoscuţi în epocă. Atât industria tipografică cât şi munca artistică creativă
constituie un obiect de studiu aparte, asupra cărora merită a se apleca.
Ilustraţia de carte, afişul de spectacol, tipăriturile de alte categorii, producţii
ale unor tipografii de înaltă ţinută, dovedesc nivelul atins de tehnica tipografică de
multiplicare. Odată ieşită de sub mâna artistului grafician, prototipul lua drumul
tipografiei, pentru a fi multiplicat. Acesta a fost şi drumul urmat de facturile
comercit1le, comandate de acei proprietari de societăţi comerciale orădene sau
reprezentanţe ale unor societăţi comerciale autohtone şi străine, care au ţinut la
prestigiul propriilor firme.
Studiul de faţă îşi propune să prezinte un număr de 11 astfel de formulare
fiscale, aflate în circulaţie la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al
XX-iea. Imprimatele fac parte din colecţia doamnei dr. Iudita Căluşer, cercetător
ştiinţific în cadrul Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea 5. Pe această cale ne exprimăm
gratitudinea de a ne fi pus la dispoziţie, spre studiu.
Se remarcă unele lucruri: nu în toate cazurile, facturile au avers şi revers.
Sunt situaţii în care întreg conţinutul tipărit a fost concentrat pe o singură pagină.
Prezentarea de faţă respectă ordinea cronologică de emitere şi încearcă o descriere
cât se poate de detaliată a conţinutului documentelor (desen, caractere tipărite şi
înscrisuri de mână), atât pentru cele de pe faţa imprimatelor, cât şi pentru cele de pe
verso, acolo unde acestea există.
'Studiul prezintă un material care, cronologic se situează înaintea celui tratat de autori într-un studiu
anterior, în anuarul de artă şi etnogralie a Muzeului Tării Crişurilor. Biharea. nr. XXVIII-XXX din

2001-2003.p.245.246
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I. Factura fiscală, emisă de Mt1gt1zinul de fierărie şi depozitul de mt1şini
agricole "Kugler Albert" Oradea ( Vezi foto nr. 2).
Aceasta are în traducere din limba maghiară, următorul conţinut":
Pc avers: Magazinul de_fierărie "Kugler Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth. Depozit de
maşini agricole şi depozitulfahricii de teracotă din Cracovia.
Pe revers: Magazinul de fierărie "Kugler Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth.
Este timbrat cu o marcă fiscală în valoare de 1 kr(âiţar)7.
Oradea, la 1 septembrie 1894.
Cu destinaţia: Gojpodăria din Bicaciu al onorabilului Capitlu romanocatolic de rit latin din Oradea Mare 8 •
Se achită la Oradea. 50 kg.fier pentru gratii, 1250.f(lorini) şi 62 kr(ăiţari).
Plătit la 1 septembrie 1894.
Ştampilat dreapta jos, cu sigiliul finnei, text parţial indescifrabil.
Factura a fost imprimată la Tipografia "Sonnenfeld Adolf", Oradea
(menţionat dreapta jos, pe verticală).
Comentariul imaginii: desenul grafic prezintă patru piese, produse
industriale din metal şi aliaj, obiecte ale ofertei. În prim plan, pe lateral, evidenţiate
prin mărime, este redată imaginea a două sobe cilindrice, confecţionate din piese de
fontă, respectiv din cahle de teracotă. Ambele sunt bogat ornate în manieră neobarocă.
În plan secundar apare imaginea, de dimensiuni ceva mai mici, a unui sistem
cuplat, format dintr-o locomobilă cu abur şi o batoză. Mijlocul imaginii este divizat,
pc verticală, de un element de susţinere a unei părţi a maşinii de treierat, împărţind
tipăritura în două registre. Desenul este naturalist şi detaliat.
Literele utilizate sunt diverse, recurgându-se la diverse tipuri de caractere,
atât ca mărime, cât şi desen. Aspectul general este neomogen.
Întreg desenul, precum şi inscripţia implementată între piesele cărora li se
face reclamă, sunt încadrate de un cadru simplu, realizat prin repetarea unor mici
figuri geometrice, aparent nişte triunghiuri, cu vârful ascuţit spre exterior.
2. Factura fiscală emisă de Magazinul de fierărie şi depozitul de maşini
agricole "Kugler Albert" Oradea. (Vezi foto nr. 3 ).
'· Limba maghian·1 lkvenise limb[1 obligatorie în Transilvania ~i în alte spa\ii gcogralit:e anexalt:
Ungariei. în um1a uniunii dualiste. obligativitate impusă prin Legea Aponyi din 1879. urmată şi de
altele
7
Tranzacţiile sau efectuat în moneda epocii (florin cu subdiviziunea crăiţar)
• Bicaciu, localitate din _jude\ul Bihor (nota autorilor)
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Este o tipăritură foarte asemănătoare celei precedente, provenind de la aceeaşi
firmă.

Pe avers: Magazinul de fierărie "Kugler Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth. Depozit de
maşini agricole şi depozitul fabric ii de teracotă din Cracovia.
Pe revers: Magazinul de fierărie "Kug/er Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth.
Actul este timbrat cu timbru fiscal în valoare de 2 f(illeri).
Oradea, la 28 iulie /898.
Cumpârător: Episcopia greco-catolică.
Se achită la Oradea. 2 buc. sobe fontă - 30 J(orinţi); 2 buc. plăci oţel 0,80 J(orinţi), În valoare cumulată de 30,80 f, la care, ulterior se mai adaugă 2
buc. plăci Îmbinate -2, 20f(orinţi); În valoare totală de 33 f La sfârşit se specifică,
cu text aproape indescifrabil, suma de 0,20J(orinţi)9. Nu se efectuează adunarea
finală.

Achitat, (semnat) de mână Kugler.
Factura a fost imprimată la Tipografia "Sonnenfeld Adolf', Oradea
(menţionat dreapta jos, pe verticală).
Comentariul imaginii: imaginea celei de a doua facturi, în interiorul
cadrului, este identică cu cea din chitanţa anterior descrisă.
Literele utilizate sunt de asemeni diverse, având un aspect ceva mai simplu.
Desenul este realizat într-un cadru compus din elemente vegetale stilizate,
fiind ceva mai încărcat decât în cazul precedent. În cele patru colţuri, patru pătrate
includ, de asemeni, motive decorative florale.
3. Factură fiscală emisă de Depozitul de perii şi bidinele "Nagy Gyula"
Oradea (Vezi foto nr. 4)
Pe avers: Textul şi desenul fac simultan o destul de largă prezentare şi
reclamă firmei. Textual conţinutul este următorul:
Preţuri accesibile en-gros şi en-detail.
Marele depozit "Nagy Gyula" de produse proprii constând În: perii, bidinele,
o mare varietate de produse cosmetice fine, săpunuri de toaletă şi piepteni de toate
tipurile.

• Pe cuprinsul Imperiului dualist. circula atât moneda austriacă (florinul cu subdiviziunea criiiţar),
cât şi moneda maghiară (forint cu subdiviziunea filler), care erau egale ca valoare şi erau acceptate
la plată pe întreg teritoriul statal. Cele două chitanţe fiscale fac operatiuni cu ambele tipuri de monedă
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Oradea Mare, Olosig, s/J: Principală 1°.
Pe revers: Pagina, în sine, prezintă obiectul tranzacţiei, care textual conţine
succesiv:
Oradea, la 7 mai 1895.
Marele depozit "Nagy Gyula" de produse proprii constând În: perii,
bidinele, o mare varietate de produse cosmetice fine, săpunuri de toaletă şi piepteni
de toate tipurile.
Oradea Mare, 0/osig, str. Principală.
2 bucăţi perie haine - 2.80 florini. Plătit.
Arc un timbru fiscal în valoare de / kr. (crăiţar).
Comentariul imaginii: aversul conţine mai multe desene de dimensiuni
apropiate. Ele reprezintă, în general oferta depozitului: perii de diferite tipodimensiuni
utilizabile în gospodărie, bidinele şi pensule. Printr-un desen simplist, acestea se
înscriu într-un cadru ce conţine textual denumirea şi oferta finnei.
Conceptual, reversul este divizat în două registre. Cel superior, care se
constituie în antetul documentului fiscal, repetă textul aversului. Diferenţa faţă de
realizarea grafică din avers o constituie utilizarea altor tipuri de litere, partea desenată
rezumându-se la două bidinele identice, poziţionate de o parte şi de alta a textului.
Al doilea registru are un caracter strict profesional. El se compune dintr-un
înscris ce specifică modul de completare: A se plăti la Oradea M ... luna ... %, unnat
de un tabel alcătuit din şase coloane şi şaptesprezece rânduri. Partea din stânga-sus
a tabelului conţine o marcă fiscală ilustrată cu stema şi coroana Ungariei, în valoare
de I crăiţar (consemnat în cifre şi litere). Acest timbru acoperă parţial antetul, aşa
că, nu se poate decât intui ce ar fi putut indica primele două coloane: prima numărul
curent, iar a doua cantitatea de obiecte vândute. Confirmarea este dată de
consemnarea în partea de jos a timbrului, sub forma de 2. drb (2 buc.). Coloana a
treia indică obiectul comercializării ( denumirea obiectului), în cazul de faţă perii de
haine. Rubrica a patra consemnează preţul unitar, acesta regăsindu-se aici în coloana
a treia, sub formă de 1/2 f(lorini) şi 1/80 crăiţari. Coloanele cinci şi şase laolaltă
111 Olosig - aşezare medievală, de sine stătătoare. pe malul drept al Crişului Repede. Mai târziu. prin
asocierea cu alte aşezări vecine. a fonnat oraşul Oradea din afara zidurilor Cetătii. Numele provine
din limba maghiară. Olaszi însemnând italian. fapt care indică locuirea acestui spa)iu de către colonişti
de origine italiană. /\u existat şi alte cartiere similare. precum Velenta cu toponimul maghiar
Velence- Vcnetia. În treacăt. demn de amintit este faptul că acesta din unnă a fost cartierul cel mai
dens locuit de populo\io de limbă română, în evul mediu. În cartierul Venetia/Velenta, situat în partea
de est a oraşului Oradea Mare. au apărut după I 848 şi primele întrepri<leri din domeniul industriei de
fabrică (nota autorilor)
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indică subtotalul cu amănuntul, în unitate monetară (2 fl.) şi subdiviziunea acesteia
(80 crăiţari). Notarea produselor vândute, precum şi operaţiunile în cifre au fost
realizate prin scriere de mână, cu cerneală, cu prilejul derulării tranzacţiei.
Un alt înscris consemnat în tabel certifică achitarea sumei: "jizetve"
("plătit"').

În partea din dreapta-jos a facturii, în coloana a cincea, este înregistrată o
operaţiune aritmetică în cifre 2,80+0,42+ 2,50=5, 72. Este vorba, aici, de o adunare
a cărei raţiune nu poate fi descifrată, probabil ea fiind legată şi de conţinutul altei
facturi. Dedesubtul fiecărei valoari înscrise în cifre există câte o semnătură, identică.
Tot în partea din dreapta-jos, rotit cu unghi drept în sens trigonometric, apare cu
litere mărunte, în mare parte indescifrabil, numele şi adresa unei imprimerii vieneze.
Literele: atât în avers cât şi pe revers au fost utilizate mai multe tipuri de
caractere, nonnale şi italice dintre care unele diferă ca mărime şi fom1at, în special
acele pe care comanditarul şi realizatorul au considerat că trebuie să atragă în primul
rând atenţia posibilului cumpărător.
şi

4. Factură fiscală emisă de Societt1tea pe acţiuni Morile unificate "Ltbz/o
Hunyadi", cuftmcţionare pe abur, Oradea (Vezi foto nr. 5)

Documentul fiscal este conceput pe o singură pagină, de dimensiuni apropiate
fonnatului A4, având în antet un desen reprezentativ pentru domeniul de activitate
al firmei. Factura a fost înregistrată (cu scris de mână) sub nr. 1481, fiind datată pe
26 martie 1900.
Conţinutul său este următorul:
S. (timate) d. (estinatar): Internatul greco catolic de băieţi "Pavel", Beiuş.

Ca urmare a comenzii depuse de Împuternicitul Dumneavoastră, domnul
Nagy Mihaly, pentru care de altfel vă mulţumim, v-am expediat azi, pe adresa
Dumneavoastră, pe cale ferată, cu destinaţia Staţia C.F.R Beiuş, 4 saci de.făină de
grâu, cu o masă totală de 310 kg, şi un preţ total de 65 coroane şi 84 filleri 11 •
Vă rugăm să ne achitaţi această sumă. (Plăţile se vor efectua prin
intermediul casei de economii a poştei.)
Avem speranţa, că marfa noastră va core.\punde Întrutotul dorinţelor
Dumneavoastră. Aşteptăm în continuare comenzile Dumneavoastră, pentru spre a
căror onorare vom acorda o atenţie deosebitei.

11
Linie ferată de interes local, prima de acest fel în comitalul Bihor. dată în func\iunc pc tronsoane,
cu începere din 14 mai 1885. De la începutul anilor 1990 linia este nefunc\ională. din cauza unor
alunecări de teren produse în zona localită\ii Tăşad. jud. Bihor
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Cu
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stimă,

funcţionare

Societatea pe acţiuni Morile unificate Lâszlâ şi Hunyadi, cu
pe ahur (denumire aplicată cu ştampilă, semnătură autografă

indescifrahilă).

În eventualitatea pagubelor survenite În timpul transportului, la fel a
timpilor de transport (probabila duratei transportului), nu ne a.mmăm răspunderea.
Pentru reclamaţii rugăm a vă orienta spre firma transportoare, Înaintea
pre/11ării mărfii.

Numărul

contului nostru bancar, deschis la Casa de Economii a Poştei
Coroanei Maghiare. e,\·te 6649.
Numărul contului nostru bancar deschis la Casa de Economii a Poştei
Coroanei Austriece este 8./5.069.
( 'ont giro (virament) de.w:his la Banca Austro- Ungarei.
Act legalizat cu timbru fiscal în valoare de ]_fi/Ieri. emis în anul 1898.
Factură tipărită la Imprimeria ··czettel şi Deutsch ··, Budapesta (menţionat
în stânga-jos a antetului). Deasupra denumirii imprimeriei apare o semnătură
autografă, de preluare: NaK_,v.
Comentariul imaginii: în antet, un desen, după părerea noastră deosebit
de încărcat, prezintă trei medalioane de fonnă ovală, rotundă şi rombică. Acestea
sunt dispuse de sus în jos şi de la stânga la dreapta pe o diagonală imaginară. Numele
finnei intersectează imaginile de jos în sus, tot de la stânga la dreapta. Fiecare din
cele trei medalioane au incluse în câmp moara cu abur. În parte, desenele ilustrează
o serie de corpuri de clădiri, ce cuprind în centru o curte de formă dreptunghiulară.
Dintre corpurile de clădiri, fiecare medalion, reprezintă câte unul. Ea se ridică pe
înălţimea a 6+ 1 niveluri, terminat print-un acoperiş mansardat. În vecinătatea sa, se
evidenţiază coşuri de fum, foarte înalte. Interiorul curţii atrage atenţia printr-o intensă
activitate de manipulare a mărfii, din care nu lipsesc garnituri de tren specifice
epocii, căruţe trase de cai şi persoane care circulă în curtea interioară a fabricii.
Aici, corpuri de iluminat - se presupune a fi alimentate cu gaz aerian, sunt fixaţi pe
stâlpi înalţi din fontă 1 ~. Nu lipsesc din jurul clădirilornici spaţiile verzi, reprezentate
printr-o lizieră de pădure destul de deasă. În planul secund al imaginilor din
medalioane se disting fragmente din Dealurile Oradiei. De menţionat, că aceste
desene nu corespund în toate cazurile realităţii din teren. Medalioanele, în exterior,
sunt supraîncărcate în mod neinspirat. atât cu elemente de factură barocă cât şi cu
desene, reprezentând buchete de flori, ramuri înflorite, dar mai ales spice de grâu.
Aliajele fier-carbon (oţelurile şi fontele) devin în construc!iile epocii materiale preferate. Acestora
li se mai adaugă şi sticla. (nota autorilor)
11
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Fără a "deranja" imaginile din medalioane, print-o inscripţie cu caractere
destul de mari, se impune denumirea instituţiei.
Partea facturii destinată înregistrării tranzacţiei, nu conţine material
ilustrativ. În continuarea antetului, pe parcursul a cinci rânduri, se distinge un text
cu caracter juridic, ce indică adresantul şi obiectul tranzacţiei. Data actului fiscal
este specificată în primul rând al înscrisului, în dreapta şi este legalizat printr-un
timbru, emis în anul 1898, de 2f(lorini), consemnat în cifre şi litere.
În continuarea textului amintit, un tabel subdivizat pe verticală în nouă
coloane, specifică printre altele: numele producătorului (abreviat), numărul curent,
cantitatea unitară şi totală, masa totală, denumirea produsului (făinci de grâu), o
reducere de 1,5 % la plata În bani lichizi (gheaţci), preţul/100 kg, preţul unitar şi
total. După tabel, un text tipărit şi unul scris de mână încheie scrisoarea pe un ton
elegant, indicând un nivel civilizat de comunicare în afaceri. Autentificarea este
realizată printr-o ştampilă şi o semnătură autografă ..
Fonnularul mai conţine, în afara tabelului, câteva precizări semnalate prin
litere de mici dimensiuni, anume probleme de ordin comercial şi juridic:
responsabilităţi în ce priveşte transportul precum şi indicaţii asupra efectuării plătilur.
Literele utilizate sunt deosebit de diverse. Ele sunt în manieră eclectică, cu
trecerea spre cele de factură secesion. Mare parte din literele tipărite imită scrisul de
mână. Prin caractere ce utilizează serifa ,precum şi prin cele ce renunţă la ea, prin
litere înflorate precum şi prin alte tipuri de caractere, inscripţia este deosebit de
neunitară (de altfel, această practică s-a manifestat şi la alte facturi emise în epocă).
Deficienţa, dacă se poate numi astfel, a fost suplinită de o bună intenţie, anume de
a configura ceea ce literatura de specialitate de mai târziu o va denumi design de
reclamă.

Majusculele ENL şi HG provin de la Egyesiilt Nagyvâradi Laszlo es Hunyadi
Gozmalmi Rcszvcnytarsasag (Societatea pe acţiuni Morile unificate "Laszlo şi
Hunyadi'', cu funcţionare pe abur).

5. Factură fiscală emisă de Fabrica de pluguri şi unelte agril·ole „Fiul lui
Gitye Demeter" 13 • Ca origine, Gitye Demeter a fost probabil Dumitru Ghitea,
descendent al unei familii de români sud-dunăreni, ca şi mulţi alţii, care au jucat un
rol de seamă în viaţa economică din centrul şi răsăritul Imperiului habsburgic, mai
apoi austro-ungar 14 • (Vezi foto nr. 6)
" Această factură a mai fost tratată în mod succinct în studiul: Ronald Hochhauscr. Vasile Sarea,
f11/111en{a stilului secession asupra graficii p11blicitare de tip.f<1ct11ră comercială, 11tili=ată in Oradea
la incep11111l secolului al XX-iea, în SarKetia XXVIII-XXIX/I. 1999-2000, p. 475-486
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Fiul lui Gitye Demeter, lăcătuşerie, fabricant de maşini agricole, fabrică
de pluguri, Oradea
Str. Szt. .lânos nr. 3-14 şi str. Posta nr. 355.
Textul de mai sus este inclus în antet.
Anulfondării: 18-14
Firma oferă servicii în domeniul întreţinerii şi reparaf iilor de natură
mecanică a clădirilor. şi se angajează, în general spre realizarea în timp optim a
oricâror tipuri de lucrâri de lâcătuşerie. Produce, după cel mai nou sistem, cântare
centesimale, cântare cu cârlige. cântare balcmţâ. cântare cu braţe egale. cişmele cu
instalaţia de pompare a apei aferentă. precum şi pluguri monobrăzdar şi pluribrăzdar
realizate prin forjare sau turnate, grape din lemn şi fier, precum şi roabe, de
asemenea, vânturătoare şi site de .mrtare, conform unui sistem propriu de fabricaţie.
De asemenea, pluguri de muşuroit (de umplere) şi săpăluga/ şi plite economice.
sobe şi mobilier din.fier fmiat.
Produselefabric:ii se qflă şi în stoc.firma asigură service-ul acestora ..
Textul tip reclamă comercială este înscris în treimea de coloană verticală
din stânga paginii, fiind conceput atât în limba maghiară cât şi în limba gennană.
Conţinutul facturii propriu zise este unnătorul:
Oradea, la 31 mai 1900
Facturii
Loco
Înaltei Episcopii greco catolice
15 mai. Repararea a 3 bucăţi aparate de stropit. La primul. lipitură nouă in partea
inferioară, mâner nou din cupru. 1 bucată garnitură din cauciuc, 2 bucăţi garnituri
ventil, 2 bucăţi şuruburi ventil. la al doilea. 1 bucată garnitură din cauciuc, 2
bucăţi garnituri ventil, 3 bucăfi şuruburi ventil, 1 bucatei lagăr nou. polizarea
robinetului. La al treilea, 1 bucată garnitură din cauciuc, 2 bucăţi garnituri ventil
şi polizarea robinetului.
Total 29 coroane.
Gitye Demeter Fia/Fiul
Plătit

Comentariul imaginii: factura fiscală, de mărimea unei coli formatA4, se
divizează în câmpul vizual, în trei sectoare disticte: primul, cel din partea superioară
" În treacăt. îl amintim pe hancherul vienez (iheorghc Sina. tot de origine română sud-dunăreană,
care a finanţat. începând cu anul I 837, primul din cele mai celebre poduri de peste Dunăre din
Ungaria de azi. Pod11/ c11 lan/11ri. care leagă Buda de Pesta. (Apud: http://www.11111/1-kor.h11!
cikk.pl,p?article 7779)
O
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ocupă o treime din pagină sub forma unui registru orizontal, al doilea şi al treilea
câmp inferior se subdivid, unul într-o coloană ceva mai îngustă, pe verticală, de
lăţimea unei pătrimi din suprafaţă, iar celălalt, cel destinat conţinutului comercial
propriu zis al facturii, ocupă spaţiul cel mai mare, trei pătrimi din registrul inferior
al documentului fiscal.
Primul registru, reprezentînd totodată şi antetul, este o combinaţie de desene
grafice şi caractere de litere diferite. Acestea se subdivid la rândul lor, într-o serie de
cartuşe, scopul principal fiind acela de a face reclamă finnei şi de a da informaţii
legate de sediu. Cartuşul de sus, de forma unei panglici se deschide printr-un tenant
(grifon) ce susţine un scut, care include iniţiala literei G mult stilizată. Urmează un
grupaj de opt medalii diferite, mai mult ca sigur, distincţii obţinute la diferite târguri.
Sub acest grupaj, pe o panglică în desfăşurare, cu litere mari de tipar, bogat stilizate,
este înscris numele finnei. O a doua panglică, similară, situată în partea dreaptă,
precizează oraşul reşedinţă al sediului firmei precum şi adresele filialelor. Cele trei
benzi se încheie printr-un paralelogram cu unghiurile sub formă de săgeată, totul
încadrat într-un chenar punctat, care include un plug de mână, având roţile înaripate.
Deasupra şi dedesubtul desenului se consemnează marca de înregistrare.
Cartuşul dreptunghiular situat dedesubtul tenantului este bogat ilustrat de
jur împrejur, cu motive vegetale şi zoomorfe, în stil baroc. Câmpul central include
o diplomă jubiliară, înconjurată de I O medalii, poziţionate deasupra unui însemn
heraldic. În continuarea cartuşului distincţiilor, un desen reprezintă clădirile, cu un
singur nivel, ale întreprinderii. Acestea sunt de forma unui careu închis pe trei laturi
şi jumătate. În interior, într-o curte, sunt prezentate, pe de o parte personaje prinse
în diverse activităţi comercial- profesionale, iar pe de alta, stocuri de produse stivuite.
Un înscris cu litere pe diagonală indică anul înfiinţării firmei, precum şi sediul
acestuia. Un altul, cu alt tip de caractere, atât mari cât şi mici, indică obiectul
activităţii.

Partea a doua a facturii, sub formă de coloană îngustă, încadrată între linii şi
elemente de capete de hârtie răsucită, cu diverse caractere, enumeră bogata ofertă a
fabric ii de pluguri.
Partea a treia şi ultima totodată, este cea destinată conţinutului comercial al
facturii. Partea superioară, cu litere tipărite, imitând cele de mână, stilizate şi înflorate,
de o mărime egală cu cea a numelui proprietarului de firmă din antet, consemnează
inscripţia Factura. Deasupra acesteia, în continuarea ci şi dedesubtul ei, linii
întrerupte indică alte spaţii de completat, în manieră de chestionar. În stânga
inscripţiei, documentul este timbrat cu o marcă din 1895, în valoare de 2 filleri. Sub
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toate acestea, între linii orizontale şi verticale, sunt consemnate informaţii legate de
tranzacţie. Totul se încheie prin precizarea faptului că, factura a fost achitată, purtând
pecetea şi semnătura proprietarului.
Literele utilizate: atât desenul cât şi caracterul literelor, sunt de o calitate
estetică mediocră. Tipul caracterelor utilizate formează un amalgam, fapt care
îngreunează o lecturare rapidă a ofertei. Faptu I este caracteristic pentru perioada de
început a acestui tip de comerţ modem, precum şi pentru acest spaţiu geografic,
într-un mediu provincial.
6. Factură fiscală emisă de Moara "Emilia" din Oradea, moară cu ,,a/ţuri
acţionat{, de energia aburului. (Vezi foto nr. 7)
Şi în acest caz, la fel ca şi în cele precedente, este vorba despre o factură ce
include pc o singură pagină întreg materialul imagistic al reclamei precum şi cel
comercial, având unnătorul conţinut:
actul fiscal poartă numărul de înregistrare 112;
antetul se prezintă sub forma unui desen grafic, secţionat printr-o
diagonală imaginară, ce porneşte din stânga-sus spre dreapta-jos. Sub
diagonala aparentă este desenată moara şi împrejurimile imediate, iar
deasupra denumirea firmei şi , se presupune, o emblemă a acesteia.
Denumirea documentului fiscal "Fac/urci .. ( "Szcimla ") se desprinde,
oarecum, din corpul antetului, fiind poziţionat pe dreapta, imediat sub emblemă.
Numărul de telefon al firmei Telefon: 13. sz. este consemnat în stânga.
Factura conţine atât text imprimat, cât şi text scris de mână, după cum
urmează:

Oradea la 29 octombrie 1901.
5,'. (timate) d. (estinatar): Internatul greco-catolic de fete, Beiuş. În urma
comenzii telefonice, pentru care vă mulţumim, v-am expediat azi, cu ramburs, pe
caleferatâ, cu destinaţia Staţia CFR Beiuş. 7 saci defâinâ de grâu, având o masă
totalâ de 595 kg, şi un preţ total de J57.florini ~i 54 jillfri, Jatt: consamnate tabelar
în cifre.
Timbrul fiscal care legalizează formularul este în valoare de I O filleri şi a
fost emis în anul 1898.
Avem speranţa că, marfa noastră va corespunde întrutotul dorinţelor
Dumnecn 1 oastră. Aşteptcim în continuare comenzile Dumneavomtră, a căror onorare
va beneficia de atenţia noastră deosebită.
Cu toată consideraţia, Moara "Emilia··, cu.funcţionare pe abur (text aplicat
cu ştampila). Semneazci cu semnă/urci autografă: Weinberger Jakah şi fiul.
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Returnarea ambalajelor (saci) se va/ace co,~form unei înţelegeri aparte.
Plăţile se vor efectua 111 mod direct societăţii noastre.
Numărul contului nostru bancar, deschis la Casa de Economii a Poştei
Coroanei Maghiare, este 669. Rugăm, a se efectua rambursul.fără ca firma noastră
să.fie obligată a plăti comisioane bancare.
Factura a fost tipărită la Imprimeria Hamburger şi Birkholz din Budapesta
(cu menţiunea pe dreapta, pe orizontală, înaintea tabelului).
Comentariul imaginii: antetul, sub diagonala imaginară, într-un arc de
cerc, include clădirea principală a Morii „Emilia", împreună cu două clădiri anexe
precum şi gardul din faţă. Desenul este simplist. Clădirea principală apare cu cele
patru niveluri ale sale. Acoperişul este prevăzut cu luminatoare pentru reglare tennică
şi aerisire. În spatele clădirii se distinge un coş de fum în plină activitate. Clădirea
este înconjurată de spaţii verzi. În faţa clădirii, două pontoane traversează pârâul
Peţa şi fac legătură cu strada. În capetele stradale al fiecărui podeţ, în parte, este
montat câte un stâlp din fontă, care susţine un corp pentru iluminat.
Transportul se realiza cu căruţe cu tracţiune animală 15 •
Desenul din spaţiul de deasupra diagonalei aparente consemnează denumirea
firmei. Sub aceasta, în dreapta apare o posibilă siglă a instituţiei: două valţuri incluse
în centrul unui medalion circular, stilizat, amintind de decoraţiunile baroce.
Literele: antetul utilizează cel puţin trei tipuri diferite de litere. Ele pornesc
de la tipul romanic şi sfârşesc cu caractere ce prevestesc maniera secesion.
Scrisul utilizat în cuprins este un amestec de text tipărit (mare parte imitând
scrisul de mână şi una mai mică, formată din litere mari de tipar alcătuiesc capul de
tabel/antetul al facturii). Cadrul (se remarcă aspectul estetic al acestuia) este conceput
de aşa manieră, încât să poată fi completat prin scriere de mână. Se mai distinge,
maniera elegantă (limbajul) de adresare dintre ofertant şi beneficiar, fapt ce
demonstrează, o dată în plus, existenţa în epocă a unui comerţ civilizat.
7. Factură fiscală emisă de Moara "Adria ", moară cu valţuri acţionată de
energia ahurului,fahrica de arpacaş şi decorticat mei,fabrica de .'ipirt, drojdie şi
distileria "Moskovit.\' Adolfşi Fiii" Oradea. (Vezi foto nr. 8)
Ca şi în cazul facturilor anterior prezentate, şi exemplarul de faţă reprezintă
o factură care include, pe o singură pagină, întreg materialul ilustrativ, atât cel de
reclamă cât şi cel comercial.
Imaginea nu reprezintă şi transportul feroviar de marfă deservit de locomotive cu abur, existent în
cu începere din anul 1882. De altfel. moara ·'Emilia" a obţinui autorizare de J'unc1ionare la 28
noiembrie 1889 (Arhivele Naţionale - Dircctia Judeţeană Bihor.fond Asocia/ia Micilor Meseriaşi.
dos. 6/ 1884-1936. r. 24)
1
~
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Textul antetului este tipărit şi în limba germană (Damp/iniihle, Rollgerste 11.
Hirseschâl-Fabrik "Ado(/ Moskovit.\ & Siihne ... ~\prit -, Raffinerie -, Spiritus. 11.
Presshe.fe-Fabriken), fapt ce adevereşte o largă circulaţie a produselor firmei. De
asemenea, şi adresa telegrafică ( Telegr. Adresse ): Adramosko. Oradea este
consemnată bilingv.
Factură a fost tipărită la Imprimeria "Vas Tivadar ", Budapesta ( consemnat
cu litere mărunte, pe verticală, în stânga-jos a antetului).
Conţinutul este următorul: Oradea la /6.februarie 1905
Către. Domeniul f.."piscopal de rit latin, Oradea.
Notă (în copie): 670 saci cu grâu. masa netei 550 chintale şi 40 kg ci 9,./0.
K.(oroane): /03./7.52. Adaos 2%. 206,9./ K. fota/: K.(oroane): 1055./,46
Recepţioner: indescţfrahil
Plătit.

Ştampilă

cu textul: Verificat. suma de 10347 coroane şi 52filleri, în cifre şi

litere este corectă. Oradea la 17 martie 1905. Transferăm: semnat indescifrabil,
administrator. contrasemnat ,contabil -casier).
În pagina actului fiscal s-a executat o operaţie matematică, fapt ce motivează
raţiunea cifrelor consemnate. De remarcat este rapiditatea, cu care s-a desfăşurat în
epocă operaţiunea (de la o zi la alta), la fel şi diviziunea riguroasă a atribuţiilor de
serviciu (recepţioner, administrator, contabil-casier). Aceasta dovedeşte, o dată în
plus, asumarea unei înalte responsabilităţi în procesul de producţie şi comercializare.
Comentariul imaginii: antetul se desfăşoară pc suprafaţa a patru câmpuri:
pe două rânduri şi pe două coloane. Trei dintre ele prezintă, prin desene grafice,
clădirile fabricilor amintite. Desenul din stânga-sus reprezintă întrega instituţie,
aşezată pe un teren de formă pătrată. Se distinge atât clădirea principală ridicată pe
şase niveluri, cât şi clădirile anexă. Imaginea este încadrată de două arcuri de cerc
formate din textul cu denumirea uneia din întreprinderi, în partea superioară respectiv
fragmentul stilizat al literei A ( din denumirea "Adria" a morii), în partea inferioară.
Imaginea din stânga-jos, încadrată într-un chenar dreptunghiular,
asemănătoare ca formă unui card bancar de azi, reprezintă, de asemeni, imaginea
generală a unei fabrici alcătuită din nenumărate corpuri de clădire.
Ilustraţia din dreapta-jos, mai puţin aglomerată decât primele reprezintă,
sub acelaşi format ca şi anterioara, tot o întreprindere, cu diverse corpuri de clădire.
Toate trei imaginile au în comun un coş de fum, indicând caracterul industrial
al funcţionării, precum şi reprezentarea unor căi ferate şi garnituri de tren tractate
de locomotive cu abur, în funcţiune, circulând pc mai multe linii. Desenul ilustrează
transportul cu tracţiune animală.
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Al patrulea câmp, cel din dreapta-sus al antetului, conţine diferite caractere,
dintre care se distinge, stilizat, numele de „Adria ". Două grupe de medalii (patru în
stânga-mijloc şi şase jos-mijloc ilustrează, presupunem, diferitele premii obţinute
de către întreprinzători, cu prilejul participării la unele competiţii interne şi
internaţionale).

Partea facturii destinată înregistrării operaţiunii comerciale, se deosebeşte
de cele prezentate anterior, prin faptul că a fost completată în momentul întocmirii,
prin scrierea textului cu ajutorul unei maşini de scris (dactilografiere, o altă noutate
care tocmai se răspândea în epocă).
Caracterele utilizate în antet sunt clasice, având literele simple, fără serife,
deosebindu-se între ele doar prin mărime şi consistenţă. Denumirea „Adria ·· face
disonanţă faţă de restul textului, fiind desenată din litere stilizate, dintre care litera
A se evidenţiază cel mai mult.
Caracterele utilizate la dactilografiere sunt cele specifice maşinilor de scris.
Literele mari sunt cu serife şi împreună cu cele mici sunt de tip italic.
8. Factură fiscală emisă de Antrepozitul de oţelărie şi maşini "A11dre11yi
Kdroly şi fiii". (Vezi foto nr. 9)
Pe avers: Oradea, la 16 august 1906.
Factură nr. 22. Număr de ordine 4805.
Depozit de plăci/tablă din oţel, piese turnate din oţel şi fontă, unelte şi
feronerie, sobe din fontă, bucătării transportabile, oale şi alte echipamente de uz
casnic. Depozit de maşini agricole şi accesorii, uleiuri de maşină şi unsori pentru
mecanisme.fine.
Adresi'i telegramă: Andrenyifiai, Oradea.
Cont giro deschis la Banca Austro-Ungară. Contul bancar deschis la ca.m
de economii a poştei, are numărul 530.
Cumpărător/achizitor: Internatul greco-catolic de fete, Beiuş. Avem onoarea
de a vă trimite factura cu produsele achiziţionate de /afirma noastră şi vă rugăm să
ne viraţi în cont suma de 6 coroane şi 91 filleri. Suntem onoraţi În a aştepta viitoarele
Dvs. comenzi.
Cu deosebiti"i stimă, (cu semnătura în manuscris şi ştampila cu înscrisul)
ppa. Andrenyi Karoly şi Fiii.
Chitanţă

Conform comenzii v-am trimis pe cheltuiala şi riscul Dvs., prin poştă. Textul
este o combinaţie de caractere tipografice gen scriere caligrafică, cu intercalări de
spaţii libere punctate sau liniate care au fost completate prin scris de mână, tot
caligrafic.
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Timbrat cu o marcă poştală de 2 filleri/anul 1903.
Plătibil la Oradea. Tipărită la tipografia Sonnenfeld Adolf, Oradea, deasupra
liniei chitanţei, totul pe orizontală.
Pe verticală stânga. de jos în sus: Reclamaţii ulterioare se pot.face în termen
de până la 8 zile de la data preluării ,mir.fii.
Pe verticală dreapta, de sus în jos: Pentru depăşirea termenului de plată se
va calcula o dobândă de 6% din suma Înscrisă pe.factură.
Toate cele patru enunţuri, atât pe orizontală cât şi pc verticală au fost tipărite
atât cu litere mari cât şi cu litere mici de tipar. Ele diferă, una de alta, prin mărimea
caractere lor uti Iizate.
În câmpul facturii este consemnată, cu scris de mână caligrafic, următoarea
comandă: 5,3 kg medve /ah (neidentificat, posibil prag de teracotă), 3 buc. cot ţeavâ
gaz. Ambalare - 30 timbrul.
Reducere de 50% la cot ţeavă KaZ.
În partea dreaptă a chitanţei sunt consemnate preţurile, finalizate în partea
de jos cu suma de 6,91 coroane.
Comentariul imaginii: Prima treime a documentului fiscal conţine antetul
firmei comerciale. În partea superioară a antetului, în stânga, cu litere tip caligrafic
de tipar sunt menţionate: numărul facturii ... , numărul paginii: 22, şi numărul de
ordine: 4805. În continuare, de la jumătate spre dreapta, sunt înscrise numele oraşului:
Nagyvarad (Oradea) şi data: 1906 aug 16.
Antetul este o combinaţie de trei desene, însoţit de texte de diferite fonne şi
caractere având drept scop promovarea, prin reclamă, a finnei şi a produselor sale.
Partea grafică a antetului consemnează numele firmei: Andrenyi Karoly şi
fiii - comerţ cu obiecte din.fier. Dedesubt, pc orizontală, în ordine succesivă, sunt
dispuse trei casete, de mărimi şi forme diferite, reprezentând prin desen grafic:
exteriorul clădirii. ce adăpostea magazinul; urmată de o imagine interioară cu
mărfurile etalate şi uriaşa clădire a depozitului firmei. Prima imagine are consemnată
deasupra: spaţiul comercial şi reprezintă hala comercială, edificiu cunoscut anterior
sub numele de Magazinul Andrenyi, mai apoi Oţelul, din azi Piaţa I Decembrie
1918. Deasupra celei de a doua imagini, care reprezintă interiorul magazinului,
precum şi etalarea ordonată a mărfurilor, poartă deasupra inscripţia, curtea
magazinului. Se remarcă marele acoperiş în două ape, construit din fier şi sticlă, o
noutate a acelor vremuri, îndeplinind rolul de apărător împotriva intemperiilor precum
şi cel de luminator natural. A treia imagine reprezintă impozanta clădire cu trei
niveluri, segmentată în trei, prin trei axe, vizibilă şi azi pe malul Crişului Repede.
Deasupra imaginii indicaţia: depozit pe malul Crişului.
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Ultimul rând, segmentat şi el în trei, este destinat informaţiilor şi reclamei
legate de adresă, de domeniul de activitate al firmei, precum şi contul bancar, după
cum s-a şi specificat mai înainte.
Literele: caracterele utilizate au o mare varietate. Unele din ele sunt de tip
eclectic, cele mai mari de altfel, şi indică numele firmei şi oraşul. Altele de tipar, cu
litere mari şi mici, în manieră clasică, în parte fără serife, mai apoi şi cu serife,
completează restul textului. Partea centrală şi de jos este o combinaţie de scris
caligrafic tipărit, combinat cu scris caligrafic de mână, sub formă de formular ce
urmează a fi completat. Unele indicaţii, precum numele beneficiarului, mijlocul de
plată, denumirea mărfii vândute, la fel ca şi operaţiunile cu cifre ce reprezintă
preţul sunt completate cu scris caligrafic de mână.
9. Factură emisă de Întreprinderea ,te beton şifier-beton "Rosenberg lzso ",
fabrică de articole din ciment şi piatră llrtijicială, imlustrie de asfalt. (Vezi foto

nr. I O)
Adresă telegramă:

Rosenberg lzso, Oradea.
ciment impregnat, producţie ţigle - 1.000.000 buc. pe an.
Birou: str. Kossuth Lajos nr. 3, telefon: 67.
Platforma industrială: Calea Clujului nr. 48. telefon: 465.
Cont deschis sub nr. 8642 la Casa de Economii a Poştei
Factura propriu-zisă m.:upă cdt: <luuă treimi inferioare ale paginii.
Este o combinaţie de tipărituri tip scris de mână caligrafic, sub formă de
chestionar, completat în spaţiile goale cu scris de mână caligrafic.
Cea de a treia, şi ultima totodată, parte conţine aceleaşi tipuri de caractere
tipărite, completate cu texte cu litere mari şi mici de tipar, atât cu serife cât şi fără.
Textele sunt incluse într-un formular liniat pe orizontală şi verticală.
În partea stângă, peste spaţiul ce leagă al doilea câmp cu cel de-al treilea
este lipit un timbru fiscal în valoare de 2 fii Ieri, din anul 1903, reprezentând coroana
Ungariei, având deasupra crucea îndoită.
Conţinutul facturii este unnătorul: ., 1./ octombrie 1907.
Eminent Domeniului episcopal de rit latin, Oradea. Conform comenzii
domnului inginer Bardon, pentru care vă aduc mulţumiri, şi pe care am onorat-o,
am cinstea si"i vă servesc cu această factură. Suma de I 5 coroane şi 92 fi/Ieri, rog
să se vireze în contul meu. Aşteptând urmi"itoarele Dvs. comenzi, rămân cu stimă,
Rosenberg lzso. fabricant de articole din ciment. Întreprinzător de construcţii din
beton şi.fier-beton. Oradea.
Specialităţi:
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Am trimis pe cheltuiala şi riscul Dvs., pe cale.feratâ: 4 saci a 60 kgfiecare,
ciment Portland la un preţ total de 13 coroane şi 92 _fi/Ieri, 4 buc. sac Portland
returnabil, la un preţ de 2 coroane.
Trimis preotului paroh Besser, la .\"taţia de cale ferată Barimd'"·
Notă. Nu ne asumăm rchpunderea pentru deteriorarea mărfii În timpul
transportului. Reclamaţii ulterioare se pot face în termen de până la 8 zile de la
preluarea mărfii.
Tipărită la Tipografia Sonnenfeld Adolf: Oradea. "
Comentariul imaginii: antetul este un grupaj format din trei imagini, una
centrală sus şi două

laterale jos, combinate cu text tipărit cu diferite tipuri de caractere.
Partea de desen mai include şi câteva modele de produse finite(dale), probabil cele
aflate în producţia întreprinderii, precum şi o medalie primită de către întreprindere.
Prima imagine, încadrată într-o ramă ovală, prezintă curtea interioară a întreprinderii.
plină de produse finite, aliniate în paralel şi intercalată cu personaje aflate în procesul
muncii. Această imagine este mărginită, la stânga şi la dreapta de texte care prezintă
obiectul de activitate al întreprinderii. Un perete de fondal, din imagine, precizează
şi el obiectul activităţii.
A doua imagine, sub formă de dreptunghi prezintă, de asemenea, o curte
imensă a întreprinderi, plină de elemente de tuburi şi guri de canal prefabricate,
stivuite într-o ordine perfectă. În plan secundar. se văd clădirile anexe ale
stabilimentului, construite în fonnă de careu, cea mai mare fiind cea din dreapta,
care are şi un coş de fabrică. Pe unul din perenţii laterali, cu litere mari, este înscris
numele proprietarului. În prim plan o căruţă cu platfonnă, trasă de doi cai, este
încărcată de un grup de muncitori. În spatele lor, un alt muncitor manevrează un
vagonet pe şine, încărcat cu produse finite. Mai apar, răzleţ, figuri umane, în curtea
întreprinderii.
A treia imagine. situată în dreapta jos, având forma unui scut madieval lăţit,
în îaţişează o clădire cu un nivel, probabil sediul administrativ al firmei de pe Calea
Clujului., având o poartă marc spre exterior. Prin fata clădirii trece o locomotivă cu
abur, tipică începutului de secol XX, tractând două vagoane de marfă închise. În
spatele clădirii se observă din nou coşul fabricii. Pe stradă şi pe trotuar circulă
diferite personaje. Marginea scutului se aseamănă cu pavimentul unei borduri
stradale.
Literele: caracterele utilizate, cu referire aici doar la cele din antet, sunt
desenate în manieră secesion. având linii curbe, intercalate cu linii drepte, în parte
11
•

Bârând - localitate. azi în Ungaria. în apropiere de Piispiikladâny
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simple, în parte trasate prin linii duble paralele, ele desemnând numele patronului şi
al localităţii. Acestea sunt prevăzute şi cu serife. Ase avea în vedere că anul emiterii
facturii este unul de vârfîn ce priveşte edificarea unui şir întreg de clădiri în maniera
stilului mai sus menţionat, sub aspectul său austriac, lucru care a influenţat o serie
de alte clemente vizuale ale artei şi industriei ..
1O. Factură emisă de Societatea Anonimă "Tipografi" şi Librăria
RomâneC1.'tc,i", Oradea-Mare. Este tipărită în limba română (Vezi foto nr. 11)
Pe avers: Tipografia şi librăria Românească, Societate Anonimă- OradeaMare. Executci promt tot.felul de lucrări de artă grafică, legătorie modernei de cârţi
şi.fabrică de cartonage.fabrică specială de registre şi mare depozit de plicuri, cârţi
didactice, literare, reviste şi furnituri de birou.
Adresei Tipogrqfie: str. Francisc Deak nr. 2, Telefon: 10-02.
Adresă Librărie: str. Parcul Traian nr. 6, Telefon 10-16.
Pe revers: / 3 decembrie 1922, Oradea-Mare.
Notă. Domnul Denes /mre, Loco.
700 coale oficiu primpretor ?. şasesutepatruzeci lei s-au ridicat pentru
imprimantele mai de sus. Semnătură indescifrabilă. Ştampila: Tipografia şi librăria
Românească, Societate pe Acţiuni, Oradea-Mare.
Timbru.fiscal În valoare de /O bani.
Tiparul Tipografiei.
Comentariul imaginii:Este una din ultimele facturi ale eşantionului
prezentat, de dimensiuni reduse şi totodată una din primele facturi de acest fel tipărite
în limba română, vizând comerţul din oraşul Oradea-Mare. Textul mai sus reprodus
este divizat într-o serie de casete suprapuse, majoritatea pe orizontală. Cele două
casete pe verticală, dispuse la stânga respectiv dreapta textului, conţin un mic element
decorativ, abstract, în maniera Art Nouveau, trimiţând cu gândul fie la un scarabeu
egiptean, fie la un element floral în stare de boboc.
Caracterul literelor utilizate pe avers se divide în două: o parte sunt realizate
în maniera renascentistă, în timp ce o altă parte poartă amprenta unor elemente ce
amintesc de epoca secesion.
Reversul conţine atât litere tipărite, de diferite forme, cât şi scriere de mână
într-o manieră caracteristică epocii, într-o exprimare plăcută.
11. Factură emisă de Soc:ietatea Anonimă Stabilimentele Româneşti
"Melocco ". Este tipărită în limba română. (Vezi foto nr. 12)
4 septembrie 1929, Oradea, str. Ştefan Octavian /osţf"nr. 16.
Telefon: 294.
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Cumpărâtor:

Episcopia de rit latin Oradea, Loco
De.,pre produ.'iele destinate izolaţiei. transportate Parohiei din Seleuş.
Plătihil şi improcesuahil În Oradea.
2,6./ m plac:â la un preţ total de 634 lei, 60 kg ciment la un preţ de 198 lei.
Total: 83./ lei.
Plătibil: guvernator apostolic.
Factură plătită

la 9 octombrie 1929.

Stampila: Stabilimentele

Româneşti

Melocco, Societale Anonimii.

Semnăturii: lndescţfrabil.

Timbru fiscal este în valoare de 2 lei, şi reprezintă portretul regelui Ferdinand
I.al României.
Comentariul imaginii: în antet figurează imaginea fabricii Melocco,
societate anonimă, într-un desen inclus între o fâşie decorativă conţinând titulatura
amintită şi o inscripţie (Stabilimentele Româneşti) sub formă de arc de cerc, care
acoperă imaginea. Literele utilizate sunt de diferite forme: de la uncie cu tentă
renascentistă, la fonturi compozite şi la caractere ce imită scrisul de mână şi nu în
ultimul rând un text având caractere bătute la maşina de scris. Totul este întregit
prin intervenţia caligrafică a unor însemnări conţinând inclusiv şi semnături.
Literele: caracterele utilizate, au şi ele o oarecare diversitate, chiar dacă nu
atât de mare ca şi a celor utilizate la celelalte facturi de referinţă. Este o combinaţie
de litere mari de tipar, unele clasice. altele stilizate, intercalate cu litere mari şi mici
de tipar, cu un slab accent, care aminteşte secesionul şi litere de mână tipărite. Partea
de chestionar din factură este completată prin dactilografiere. O infimă parte din
final, în continuarea timbrului fiscal, conţine unele consemnări de mână realizate
cu condeiul, a căror ortografie este grosieră în comparaţie cu cele de la începutul
secolului.
Publicarea acestor chitanţe, nu înseamnă şi un studiu exhaustiv al domeniului.
Autorii studiului îşi asumă responsabilitatea de a fi semnalat existenţa unor astfel
de documente şi de a fi deschis câteva drumuri spre un studiu aprofundat, care ar
putea scoate la lumină o scrie de noutăţi în ce priveşte comerţul, producţia industrială
din epocă, denumiri de întreprinderi de producţii şi comerciale, familii de comercianţi,
modalităţi de a face grafică publicitară, posibilităţi de recunoaştere a unor produse
prin sigla producătorului şi nu în ultimul rând evoluţia tipăriturilor şi al gustului
artistic din epocă.
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PERSONALIZED COMMERCIAL BILLS USED IN ORADEA
BYTHE ENDOFTHE 19'11 CENTURY ANDTHE
BEGINNING OF THE 20 th CENTURY
ABSTRACT

At the end of the 19th century the overgrowing urbanizat ion formed a new
type of social strat a 's consumers in Oradea.
Even through the street venders and boroughs continued to still exist and
work on, the shops began to appear and increase, thus offering specifically a large
variety of products. The local aristocracy and the developing social strata establishcd
new commercial companies, warehouses, offices tobe represented, and shops for
display and for sale.
Each ofthese units published its advertising in the daily newspapers ofthat
time, and they ordered illustrated commercial invoices.
This work shows the invoices of the following companies (see the pictures):
Kugler Albert:~ iron shop and agricultural machine warehouse, , "Nagy Gyula"
Brushes and lime brushes warehouse, Laszlo and Hunyadi s steam mills,
"Emilia "steam mills, "Adria "steam mills, Andrenyi Karoly and son ~- steel objects
and agricultural machine warehouse, "Rosenberg Izso "concrete and concrete steel
company, cement, artţficial stone factory, asphalt industry, "Romanian PrintinR
House and Library " Anonymous Society, Oradea and "Melocco ·· Anonymous
Society.for Romania,1 Works.
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Foto nr. 5. Factura fiscală emjsă de Societatea
pe acţiuni Morile reunite "Laszlo şi Hunyadi ''

Foto nr. 6. Factura fiscală emisă de
Fabrica de pluguri şi unelte agricole
.. Fiul lui Gitye Demeter"
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Foto nr. 9. Factura fiscală emisă de
Antrepozitul de oţelărie şi maşini
"Andrenyi Karoly şi fiii "
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