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VEGYESEK.
Kassai kereskedelmi társaság 1518-ban. Kassa polgársága a XIV. század közepétől fogva nagy kereskedelmi tevékenységet fejtett ki. E fényes
gazdasági múltnak rendkívül értékes emléke az 1 öl8-ban alakult kereskedelmi társaság főkönyve nagy foliáns kötet 41V2 czentiméter hosszú.
30 cm. széles s 7 cm. vastag, mely a városi levéltárban őriztetik. A
kereskedelmi társaságnak megalapításakor 12 tagja volt, s köztük Kassa
városa is. „Item Casschaw dy stadt hat in die geselsaft eingelegt von
den fünftausent gulden, welche man auf czynsz angenommen hat, als
vor berürt worden ist ynn diesen buch, am montag nach gottis levchnampstag im jare nach der geburt Christi Jehsu, alz man sreibt 1518,
in ungarische moncze, als zu hundert denar vor 1 floren gerechent . . .
fl. 1500.
Sevczlich János biró 500 frttal, Kükelbrecht Mihály tanácstag
szintén 500. forinttal, Gref Mátyás tanácstag 400 frttal, Wasserbauch
Péter tanácstag 400 frttal, Mydwischer Maternus tanácstag 400 frttal,
Briger Péter tanácstag 400 frttal, Ferber János fürmender 400 frttal,
Lipszky Pál tanácstag 200 frttal, Sevpner Pál, Czipszer Kelemen, Vaytlant Lénárd pedig egyenként 100 frttal vettek részt az üzletben. Ezen
felül a társaság tagjai — a város kivételével — összesen 200 frtot
fektettek be az üzletbe.
Fjgy év alatt tett a nyereség a város 1500 frtja után 292 frt 72
dénárt, 500 frt után 103 frt 15 d., 400 frt után 82 frt 52 d., 200 frt
után 41 frt 26 d., 100 frt után 20 frt 64 d., ami tehát 20 százaléknak
felel meg.
Kemény
Lajos.
XVII. századbeli napszámbérek. Kassavárosa, nemcsak a kézművesek áruit és munkáját, hanem a napszámbéreket is állandóan meg szokta
volt szabni és pedig rendesen a tavaszi, nyári és szüreti munkára.
1606. junius 21-én elhatározták, hogy egy kötél föld aratásától
1 frt 70, 1 frt 75, 1 frt 80 dénár, és legfeljebb 2 frt j á r ; továbbá 6
kenyér és 6 font hus. Aki 2 frtnál kevesebbet fizet, pótolja a húsnál
és kenyérnél. A napszám 8 dénár és az élelmezés, a kévekötőnek
10 den.

