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исторически факти и документи, Видинският бизнес през 14 век, и Видинските
магазини през 16 век... Търговия с Дубровник - 5 декември 1331 година До знатния и
учен мъж Людовик Мауризино, уважаван княз на Рагуза и неговата курия от Маргарито
Бодачич. Писмото, което ми изпрати ваша милост по тези двама куриери, добре разбрах,
в което писмо се нарежда да се съобщи на Никола и на мен, че трябва да се явим в
двумесечен срок пред ваша милост, т.н. за един дълг на господин Томазио, за което
нещо довеждам до знание на ваша милост, че аз имах стока в Бдин(Видин) и от
Бдин(Видин) не може да се докара в Призрен поради това, че татарите бяха дошли
близо до Бдин(Видин) и затова господин Томазио трябва да ме смята за оправдан, че не
всякога от това, което човек прави, го е направил по своя воля. А по-сетне, когато
вестите бяха добри, именно че горепоменатите татари са победени и са се отеглили, аз
лично отидох в Бдин(Видин) и докарах по божия милост стоката благополучно в
Призрен и пристигнах в Призрен един ден по-рано, отколкото е съставено това писмо, и
казаните неща имах намерение да изпратя на речения господин Томазио без никакво
специално нареждане, тъй като по божия милост не сме ние тези, които искаме да
задаржим чужди вещи, и поради това довеждам до знание на ваша милост, че цялото
свое задължение ще му изплатя в неделя на 8 декември 1331 година.
Видин 15 януари 1600 година
Пред нас долупотписаните трима съдии, се яви господин Израел Шимон, жител на
Видин, представи се пред нас и след като му направихме обичайните предупреждения,
стана и даде следните паказания на чужд език (испански). Когато бях в магазина си във
Видин, при мен дойде един не евреин, мой познат, и като ме видя, доближи се до мен и
двамата приказвахме за злините, който вършеше влашкия цар. И той сам, без да го
питам за нещо, ми каза: Аз намерих твоя другар Йосиф Русо и двамата му заварени
братя, които винаги вървяха заедно, убити, и ги погребах. Тези показания бяха
направени, след като свидетеля бе предупреден, че трябва да каже истината. И
споменатият по-горе господин Израел каза също, че той бил съдружник с господин
Йосиф Русо, споменатия, и че неговите двама братя са Ицхак Варон и Ицхак Амиел.
Това стана в деня вторник 9 шеват от годината 5360, тук, в Солун, за което се подписаха
Арон Йосеф- съдия, Йосеф Моше Сасон- съдия, Мордехай Барух Митевули- съдия.
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