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Nagyméltóságú Minister Úr! 

A következő lapok egy oly kerület kereskedelmé-
nek és iparának állapotát fogják  Nagyméltóságod előtt 
feltárni,  mely régtől fogva  eleven és sokoldalú iparélet 
által tiint ki; elannyira, hogy egész joggal, iparos 
mikrokosmos székhelyének tekinthető. 

Nem tehettünk máskép, minthogy a valóságnak 
megfelelő,  komor színekkel ecseteljük e képet; igy kelle 
tennünk, hogy a valósághoz hivek maradjunk s az 
igazságot el ne leplezzük. 

Összefoglaló  jelentésünkből meggyőződni méltózta-
tik, hogy a brassói kamarakerület, iparélete a súlyos 
betegség nem egy tünetét árulja el. Kisiparunk még 
nagyrészt nem tudja magát a jelenbe beleélni s főleg 
azt sínli, hogy a jelen időknek megfelelő  módozatok 
híjával van. Ez okból kötelességünknek ismerjük e helyt 
is ráutalni a k i s ipar s z e r v e z e t e ujabbkori 
módozatainak fontosságára,  melyek hivatva látsza-
nak lenni, hogy természetes átmenetül szolgáljanak a 
jövő alakulatához. A kisiparnak azon téren kell fel-
vennie a túlsúlyban levő nagyiparral szemben reá há-
ramlott küzdelmet, a hol épen a tűrhető megélés lehető-
sége még kínálkozik, t. i. az üzemnemek terén. Az 
ipartársulati és ipartestületi ügynek tartalmasabbá kell 
válnia s technikai és kereskedelmi jellegű, testületi szö-
vetkezés által kell kiegészíttetnie. 
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Egy kormány hatalmában sem áll ezt az újjá-
alakulást kierőszakolni, de mégis módjában van azt 
kedvezmények megadása által ösztönözni és fejleszteni, 
mert ez által meg lehet nyerni az iparososztály belá-
tóbb részét, hogy a szövetkezés felelevenítésén  mun-
kálkodjék. 

Ez okból bátorkodunk Nagyméltóságod kegyes 
figyelmét  e kérdésre terelni, mely — ha nem csaló-
dunk — a kisipar fentartása  s erősbitése szempontjá-
ból kiváló fontosságú;  már pedig a kisipar a polgári 
középosztály alapja s az iparélet termő talaja. 

Kerületünknek úgy a belföldi  forgalom,  mint a 
nyugati kivitel s a levantei kereskedelem szempontjából 
kedvezőtlen földrajzi  helyzete hozza magával, hogy 
iparunknak és kereskedelmünknek különös igényeket kell 
támasztania a köz l ekedés i p o l i t i k á v a l szemben. 

Ezeket a külön intézkedéseket, egyes nélkülözhe-
tetlen nyers anyagok behozatala és saját termékeink, 
valamint iparczikkeink kivitele teszi szükségessé. Ennek 
következtében az illető érdekeltség kívánságához képest, 
a részletes jelentés nem egy helyén szólal meg a vitel-
díj csökkentésének óhaja; csaknem a kimerülésig kell 
folyton  e sarkalatos pontra utalnunk, mert hiszen az 
érdekeltség nézeteit hamisittatlanul kelle tolmácsolnunk. 

A mióta különben Nagyméltóságod kezeibe van 
letéve a közlekedésügy vezetése, e téren, az általunk 
képviselt közgazdasági körök érdekében is oly sok tör-
tént, hogy e tékintetben biztató reménynyel tekintünk 
a jövőbe. S annak daczára már itt, jelentésünk küszöbén 
reá kelle utalnunk ez intézkedések kiváló jelentőségére. 

Bevezető soraink végére hagytuk a legnyomasztóbb 
mozzanat felemlitését,  de elvégre is tartozunk annak 



VII 

kijelentésével, hogy a Romániáva l fennál ló  fe-
szü l t k e r e s k e d e l e m - p o l i t i k a i h e l y z e t ólorn-
súlylyal nehezedik kerületünk kis- és nagyiparára. 

Hazánk összes közgazdasági körei között a brassói 
kamarakerület szenved legközvetlenebbül a Romániával 
folytatott  vámháboru súlya alatt. Ennek nagymérvű 
hatását sokszorta szóba hozzuk a következő lapokon. 

A kamara kötelessége tehát kijelenteni, hogy a 
Romániával való kereskedelmi viszonyok mielőbbi ren-
dezése, elsőrendű életkérdés iparunkra s kereskedel-
münkre nézve. 

Minthogy Nagyméltóságod megvárja a kamaráktól, 
hogy a tényleges állapotot tüntessék fel  s valóban 
csakis leplezetlen jelentéseknek van értékük, minthogy 
továbbá nem titok, mily bomlasztó hatással volt a ro-
mániai vámháboru közgazdaságunk legszélesebb köreire 
nézve is, — kötelességünknek ismertük mindezeket 
teljes nyíltsággal szóba hozni jelentésünkben. 

A midőn főleg  eme három mozzanatot ajánljuk 
Nagyméltóságod kegyes figyelmébe,  bátorkodunk igény-
telen jelentésünket az 1889. november 20-án 60.954. 
szám a. kelt magas rendelet folytán,  tiszteletteljesen 
Nagyméltóságod elé terjeszteni. 

Szabad legyen azonban megjegyeznünk, hogy meg-
bízható adatok beszerzése nagy nehézséggel jár, mint-
hogy az érdekelt körök a kamarai jelentések fontos-
ságától még nincsenek eléggé áthatva. Ez az oka, ha 
jelentésünk itt-ott hézagosnak mutatkozik. Másfelől 
pedig, hogy a jelentés, összefoglaló  irányzatához hű 
maradjon, nem lehetett minden részletre kiteijeszked-
nlink, valamint kevésbbé fontos  viszonyok megbeszé-
lésétől is tartózkodnunk kellett. 
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Hogy a jelentéstétel néminemű folytonosságát  meg-
őrizzük, gyakran az 1885-től való viszonyokra is te-
kintettel voltunk, mivel az utolsó kamara-jelentés az 
1880-tól 1884-ig teijedő (juinquenniumot tárgyalta. 

Egy külön, második részben néhány az 1885— 
188*,). teijedő időszakra vonatkozó statisztikai adatot 
szándékozunk közölni. 

Végül azon alázatos kérelmünkkel járulunk Nagy-
méltóságod elé, hogy e jelentésünket kegyesen fogadni 
méltóztassék. 

B r a s s ó , 1890. évi április 2-án. 

Mély tiszteletlel 

A kereskedelmi ós i p a r k a m a r a : 

IMick  József, 
eluök. 

Jekellus  Jenő, 
titkár. 
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Általános rész. 

H a áttekintjük a brassói kamara kerületében1) az ipar 
és kereskedelem állását az ls.89-ik évben s e felőli  Ítéletün-
ket egy szóban foglaljuk  össze, hangsúlyoznunk kell, hogy 
ez a megelőző évekhez képest csak kevés előnyös oldalt tün-
tet föl,  ellenben számos sötét árnyat vet maga után 

A kisipar állapota az 18S9 ik esztendőben sem javult, 
mert a bénitó viszonyok és mozzanatok ez évben is fenforog-
tak, úgy hogy egyes iparágak abbanhagyása, a Romániába való 
kivándorlás s az elszegényedés ez évben is napirenden volt. 

A társulási szellem nem képes mélyebb gyökeret verni; 
az iparosok testületi szelleme szunnyad; a technikai vívmá-
nyok meghonosítása iránti érzék pang s a rendelkezé-sre álló 
tőke elégtelen. 

Az a törekvés, hogy termelő szövetkezetek alapítása által, 
egyesült erővel törjük meg az idők Ínségét, a jelen évben 
gyakorlati fejlődést  nem nyert. A kerület kebelében fennálló 
két ilynemű testület közül: a nagy-szebeni szijgyártó-társulat 
— az idők nehézsége daczára — aránylag kielégítő helyzet-
nek örvend, mig a segesvári csizmadia - társulat — ngy lát-
szik — nem képes eléggé tömörülni.2) 

') A. brassói kamara-keriilet: Brassó-. Háromszék-, ("sík-. Udvar-
hely-. Xayy-Küktlllö-, Szeben- és Fogaras megyéket foglalja  magában. 
A magas kormány rendelete folytán  Háromszék-, Csik- és IMvarhely 
megyék kiváltak ezen kerületből, minthogy a Maros-Vásárhelyt létesítőn .ifi 
kamarához kelieleztettek. 

2) Kpen most hozzák a lapok az örvendetes hírt, hogy több se-
gesvári posztós közös gyár alapítása czéljáoöl szövetkezett. 

1 
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Iparunk értékesítésének viszonyai ez évben sem voltak 
kielégítőbbek, mint a közelmúlt években, még pedig részint 
az alább megbeszélendő kedvezőtlen kereskedelem-politikai 
helyzetnél fogva,  részint a külföldi  gyártmányok versenyzése, 
részint végül a lakosság zömének, a földmivesek  és iparosok 
alább szállott fogyasztó  erejénél fogva.  Figyelemre méltó 
kivételt képez az épitő ipar, moly nevezetesen Brassóban 
bőven foglalkozott,  minthogy itt és a környéken nagyobb 
építkezések folytak. 

Az aratás 1889-ben nagyjában rosszul ütött ki, sőt 
egyes megyéknek (Udvarhely) a főveteményekben  határozot-
tan rosz aratásuk volt. Habár az árak kissé javultak s egyes 
termésnemekben elég jelentékeny kivitelünk volt, az összes 
eredmény még sem kielégítő. Minthogy a szőlőtő a hozzá-
fűzött  reményeknek ezúttal megfelelt,  a bortermelők helyzete 
némileg javult. 

A közepes és nagyiparnak csak kis mértékben volt ré-
sze a más iparállamokban egy idő óta beállott föllendülésben, 
minthogy, egyes fontos  kisiparágakhoz hasonlóan, szintén 
nagyrészt kedvezőtlen kereskedelem-politikai helyzet befolyása 
alatt állott. 

E sötét kép fénypontjául  kell tekintenünk egyes fenn-
álló iparüzemek néminemű kibővülését s egyes ujak kelet-
kezését, de kiváltkép két nagyon jelentékeny telep felépü-
lését, nevezetesen a Brassó melletti ezukorgyárat s a zernesti 
(Fogaras megye) celliilose- (sejtanyag) gyárat. 

Hasonlókép örvendetes az az élénk érdeklődés, mely 
vasúthálózatunk kiépítése körül mindenfelől  nyilvánul és szá-
mos helyi, sőt az ország határáig törekvő vasút előleges 
engedményezésében is kifejezésre  jut. 

A helyi fogyasztásra  irányuló kereskedelem állapota, 
főleg  a lakosságnak az utóbbi években alá hanyatlott fogyasztó 
erejénél fogva,  ki nem elégitő. Egyes ágakban, főleg  a 
kereskedői Intel túlcsigázása és lelkiismeretlen versenyzés 
folytán,  bizonyos egészségtelen állapot fejlődött  ki. — Mindinkább 
nagyobb jelentőségre vergődik a termény-nagykereskedés, a 
mennyiben fővárosi  és külföldi  kereskedő-házak az erdélyi 
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részeket is figyelmükre  méltatják, honnan az utóbbi két év 
alatt jelentékeny mennyiségű árpát és gabonát szállítottak ki. — 
A Romániába való kiviteli kereskedelem 1889-ben is parlagon 
hevert; a Bulgáriával stb. folytatott  kereskedelem az előbbi-
hez képest semminemű nevezetes változást sein tüntet fel. 

Minthogy a vállalkozó szellem a kereskedelem pangása 
következtében lanyha, a szabad rendelkezésre áiló tőke több-
nyire értékpapírokban, vagy takarékpénztárakban keres me-
nedéket; igy a takarék-betétek — a mérsékelt kamatláb 
daczára — ez évben is élénken folytak  a bankokba. Mint-
hogy a pénz kereslete a kínálatnak nem volt megfelelő,  a 
pénzállomány mindenkor folyó  volt. 

Nagyjában, a kedvezőtlen viszonyok daczára, ezen ke-
rületben is mindinkább terjeszkedik a bankügy; kiviláglik 
ez abból is, hogy fővárosi  nagy intézetek, figyelmükben  ré-
szesítik kerületünk kiválóbb ipar- és kereskedelmi pontjait, 
igy pl. ez évben alakult Brassóban a „Pesti magyar keres-
kedelmi bank" egyik ügynöksége. 

A míg a mezőgazdaság, a világpiaczon végbement vál-
tozások, nevezetesen az árak nagyfokú  sülvedésének befolyása 
alatt, évek óta senyved s csak legújabb időben észlelhető az 
árak lassankinti emelkedése — a ini első sorbüii a gyenge 
aratás eredménye, sőt talán az általános javulás jele — az 
iparvállalatok jelentékeny része (18S(i közepe óta) kedvezőt-
len kereskedelem-politikái helyzet, a R o m á n i á v a l foly-
t a t o t t v á m h á b o r u befolyása  alatt áll, mely iparunk szét-
züllését rendkívül előmozdította s az elszegényedés és szá-
mos szerény lét tönkremenésének forrása  lön, okozója továbbá 
azon iparágak kedvezőtlen üzleti viszonyainak, melyek a ro-
mániai üzletek által érdekelve vannak. Minthogy ezen ka-
mara-kerület iparczikkeinek, a mi viszonyainkhoz mérten, 
nagymérvű, kivitele addig csaknem kizárólag Románia felé 
irányult, könnyen belátható az érdekeltek súlyos hely-
zete. lípen ezen kiviteli iparágak képezték nemzetgazdasá-
gunk azon részét, melyek ez országrésznek az iparos kerület 

1» 
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nevét jogosan megszerezték. Ezen támasz nélkül — nem 
tekintve a csak helyi fogyasztás  számára dolgozó iparokat — 
a megsemmisítő nyugati verseny, ezen kerület iparéletét is 
elsöpörte volna az utóbbi évtizedek folyamán.  Ebből az ős-
régi kiviteli iparból, mely a földrajzi  helyzetnél s a keleti, 
főkép  román vevők reá nézve kedvezően találó ízlésénél 
fogva  mindennek daczára képes volt magát fentartani.  fej-
lődtek ki a fennálló  posztó- és bőrgyárak. Az iparügyek 
ilyetén állásának köszönhető, hogy Erdély déli részét ma 
oly nagyobb iparvállalatok is úgyszólván praedestinált talajának 
tekintik, melyek a román piaezra egyáltalán nincsenek ráutalva. 

Annál sajnálatra méltóbb, hogy ez iparágaknak a körül-
mények végzetes lánczolata által, teljesen ártatlanul, oly sulvos 
válság közé kelle jutniok, melyben még ma is tespednek. 

Azonban nem volna egészen találó e kerület ipa-
rának aláhanyatlását egyedül a vámháboru rovására irni. 
Ennek az iparnak a gyökerein, már régóta káros befolyások 
rágódnak. A t á r s u l á s r é g i f o r m á i n a k  az idők válto-
zása folytán  szükségkép bekövetkezett meglazulása, sőt meg-
szűnése, már is nagyon megrázkódtatta, — fájdalom,  a nélkül, 
hogy idejekorán gondoskodtak volna az iparos együttélés uj 
és alkalmas módjairól. A törvényhozás ama késői kísérlett;: 
uj módú társulat, az ipartestület behozatala által pótlást 
nyújtani, legalább ezen kerületben, mint egyáltalán az erdélyi 
részekben — a Királyhágón túli részek iparávalellentétben — a 
mai napig csaknem eredménytelen maradt. Az iparüzők legna-
gyobbrészt nem akarnak tudni felőle,  noha az illetékes hatóságok 
stb. sokszor rámutattak ezen testületi egyesülés hasznosságára. 
E visszavonás fölött  különben nem lehet csodálkozni, mert 
az iparüzők tartanak tőle uj anyagi terheket róni vállaikra, a 
mennyiben ámbár testületükben átveszik a máskülönben az 
első fokú  iparhatósághoz tartozó ipargondnoksági ügyek elin-
tézését, e mellett azonban semmikép sem remélhetik, hogy 
másfelől  könnyittessék rajtuk s egyáltalában elégtelennek 
tartják az ipartestület által nyújtott, önkormányzat mértékét. 
E mellett a testület, mint számos és oly kiilömiemü iparágak 
egyesülete, közigazgatási teendői mellett aligha volna abban 
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a helyzetben, hogy a benne egyesitett iparnemek sajátlagos 
érdekeit fokozott  figyelemben  részesítse s ezeket eredménye-
sen gondozza, a mennyiben ily esetekben a tagok többsége 
egykedvű közönynyel viseltetnék az illető kérdések iránt. 

Minthogy a kerületben ez idő szerint csupán két ipar-
testület áll fenn  (Csik-Szeredán és Gyergyó-Szent-Miklóson)1), 
nem Ítélhető meg, évek folytán  mennyire volna fejlesztő  ha-
tással a kisiparos-életre nézve, ha az ipartestületek intézmé-
nye jobban meggyökereznék. De mivel — mint említettük — 
az érdekeltek csupán az egyes iparágak külön társulataitól 
várnak eredményt, nem valószínű, hogy iparunk az ipartes-
tületek iránt nagyobb fokban  fölmelegedjék. 

A helyzet ez okból ugy kivánja, hogy más társulási 
formák  felől  gondolkozzunk, melyeknek a kisipart talán 
könnyebben meg lehetne nyerni; mert a mai szétszórtság a 
kisiparosok biztos romlása. 

Tagadhatlanul igaz, hogy kisiparunk technikai tekintet-
ben messze elmaradt s hogy egyedenkint önmagára utalva, 
többnyire nem képes az üzemet erő- és munkagépek stb. 
által tökéletesiteni. K mellett nagyrészt még az a lehetősége 
sincs meg, hogy — a helyi eladást s a váeári forgalmat, 
melynek azonban annyi árnyoldala van, nem tekintve — elő-
nyösebb, vagy csak egyáltalában a közönséges keresletnek 
megfeleljen.  Ebben pedig főleg  a hitel hiánya s ama szét-
szórtság okolható. Ebből fakad  a parancsoló szükség, a tár-
sulás ügyeit ez irányban alakítani. 

A régi módon nem folyhatnak  tovább a dolgok. Még ha 
a hanyatlás ezen már nagyon hosszan tartó korszakát „átmeneti 
korszak"-nak nevezve, szépíteni is lehetne s egyesek talán ama 
büszke reményben ringatnák magukat, hogy ez ipar romjai-
ból egykoron jelentékeny gyártelepek kürtői fognak  kiemel-
kedni — ez nem a mi álláspontunk! Nem kell a gazdasági 
téren a jól felfogott  szabadság ellenségének lenni, hogy ama 
bizonyos formák  megteremtését, melyekben az iparéletnek 
magasabb fejlettségre  kellene jutnia, okvetlenül szükségesnek 
tartsuk. 

') Szőkcly-Keresztúrun alakulóban van. 
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Sajnos, hogy a kilátások e tekintetben nagyon gyarlók. 
Minden körülmény között szükséges, hogy a termelő 

szövetkezet folytonos  figyelem  és ápolás tárgyát képezze, mert 
úgy látszik, hogy épen ez a társulási forma  van hivatva 
amaz „átmeneti állapot" szerencsés átküzdésének lehetőségét 
megadni. A brassói kereskedelmi és iparkamara ez okból 
kötelességének tartotta, a mult évben, magas helyen átnyúj-
tott emlékiratában erre is ráutalni s ajánlatba hozni, hogy 
ilyetén társulatok bizonyos kedvezményekben részesittessenek 

A meg nem felelő  k e r e s k e d ő i k é p v i s e l e t n e k , 
illetve egy ilyen teljes hiányának tulajdonítandó részben a 
mi, nem csupán helyi szükségleteknek dolgozó iparunk ha-
nyatlása. 

Ha egyes ipar-államokban jelszóvá lelt ma, hogy a 
gyáros önmaga legyen saját kereskedője s ez a dolog ter-
mészeténél fogva,  nagyszerű viszonyok között, bizonyos határig 
eredményesen keresztül is vihető, mégis meggondolandó, 
hogy a kisiparos ezt nem teheti. A kisiparosnak semminemű 
föltétele  sincs meg, hogy eredményre való kilátással lépjen 
a világpiacz színpadjára; először is nincs abban a helyzetben, 
hogy a kereslet mennyiségét s minőségét kellőkép áttekint-
hesse ; azután nem tudja a vevő hitelképességét stb. biztosan 
megitélni s a nagy üzletek koczkázatait nem veheti a saját 
gyenge vállaira; továbbá nem tehet a czél tekintetéből oly 
messzemenő engedményeket, mint azt a nagygyáros és nagy-
kereskedő teheti s a jelen lázas versengésében kénytelen 
megtenni; sőt többnyire még arra nézve is hiányzanak az 
eszközei, hogy hosszabb időn át raktárra dolgozzék. 

Hogy a kisiparos, ily körülmények között egyedül állva, 
a nagy forgalomban  közvetlen nem vehet részt, az világos. 

Igaz, hogy a kamara-kerületben régtől fogva  kisebb és 
nagyobb kiviteli szállítók rendje honosult meg, mely a 
Romániával folytatott  vámháboru előtt iparczikkeinket kelet 
felé  közvetitette; azóta azonban részint egészen abbanhagyta, 
részint nagyon leszállította az üzletet. A jobb módú iparos, 
ki várhatott árujával, mig a kereslet fokozódott,  ez által jobb 
árt ért el s nem volt rossz helyzetben, annál is inkább, mint-
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hogy egyesek közülök tisztességes román importeurökben biz-
tos vevőt birtak, kik időközönként Brassóba jőve, áruikat 
összevásárolták. Am máskép alakult a kisiparosok helyzete, 
kik csekélyebb forgalmi  tőkével dolgozva, gyakran még a 
nyers anyaggal sem rendelkeztek s kénytelenitve voltak azt 
a kereskedőtől megvásárolni, a kinek dolgoztak, vagy előleget 
venni tőle. S igy, a dolgok természetes fejlődésénél  fogva,  mint-
hogy gyártmányaikat sokszor hétről-hétre kellett eladniok s e mel-
lett, főleg  a holt üzleti idény alatt a kölcsönös árleszállítás követ-
keztében, mindig alacsonyabb árakon árultak, mindinkább függő 
viszonyba jutottak az exporteurökkel, minek a fokozódó  elsze-
gényedés mellett, hova-tovább nyomasztóbbnál; kelle lennie. 
Megjegyzendő különben, hogy az exporteurök a nyugati 
gyári czikkek fokozódó  versenye következtében a román pi-
aezon kénytelenitve voltak a megadható árakban mindinkább 
lejebb szállani. 

E mellett a kiviteli üzlet egyik nevezetes oldala többé-
kevésbbé ellianyagoltatott, t. i. az iparost uj és kelendő min-
ták eléadása által versenyképes czikkek előállításúra ösztönözni. 

Mindezen körülményeknek tulajdonítandó, hogy a román 
piaezon az erdélyi iparczikkek folytonosan  háttérbe szorultak. 
Nem kell bizonyítanunk, hogy a meggyengült ipar a romániai 
vámháboru okozta csapást elviselhetlenül súlyosnak találta. 

Az a körülmény, hogy az exporteurök főleg  a keletvidéki 
leadási piaezon foglalkoztak,  illetőleg a belföld  távolabb fekvő 
vidékeire irányuló nagykereskedelem teljes hiánya okozta az-
után, hogy az erdélyi iparczikkek a magyarországi megyék-
ben oly csekély keresletnek örvendenek. 

E tekintetben ujabb időben javulás állott be. A romá-
niai vámháboru következtében beállott válság azt eredmé-
nyezte, hogy a belföld  mindig nagyobbodó érdeklődéssel for-
dult az erdélyi iparczikkek falé  s maguk a termelők is 
belátták, hogy a létfentartás  megkívánja a belföldi  leadás fo-
kozására törekedni. Kétségkívül ebben van a máskülönben 
oly vészthozó esemény jó oldala. Ezentúl minden erélvlyel 
ennek fejlesztésén  kell munkálkodnunk s bizonyára az erdélyi 
ipar minden barátja nagyra fogja  becsülni az az iránt kife-
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jezett tevékeny rokonszenvet, mely azt még fokozottabb  s 
czéltudatos tevékenységre sarkalja. 

Ilyetén nagyebbmérvü továbbfejlődés  azonban csak akkor 
lehetséges, ha a kisiparos, a ki a kereskedelem számára dol-
gozik s nem szorítkozik csupán a helyi és vásári forgalomra, 
abba a helyzetbe jut, hogy raktárra dolgozhassék, mig gyárt-
mányainak elárusitása valamely módon közvetittetik. 

Ez okból iparunk tovább fejlődésének  elengedhetlen 
föltétele:  á r u i n k f o r g a l m á n a k  m e g f e l e l ő  s z e r v e -
z é s e , még pedig akár társulási alapon, akár iparegyesülctek 
közreműködése segélyével, akár végre kiviteli társulatok és 
szövetkezetek által, vagy más uton. 

Ilyetén forgalom  - közvetítés csirájául tekintendő a 
brassói áruközvetitő iroda, mely a vámháboru kitörése idejé-
ben uj forgalmi  lehetőségek megteremtése czéljából állíttatott 
fel  a magas kormány által a szűkölködő erdélyi ipar számára. 
(Bővebben a különös részben). 

A fent  vázolt viszonyok, s azok további fenforgása  kö-
vetkeztében: j o b b ü z e m n e m e k m e g h o n o s í t á s a t e r é n 
ez évben is nagyon csekély haladás mutatkozik. 

Nevezetesen a k i s e r ő g é p e k behozatala csak nagyon 
lassan halad előre, noha egyes esetekben mégis történt ily-
nemű beszerzés, a mennyiben kis gőzgépek s részben ben-
zinmotorok jöttek alkalmazásba. Iparunk fejlődése  első sorban 
attól függ,  hogy kisiparosaink az előhaladott technika ezen 
segédeszközeivel mindinkább megbarátkozzanak. Ez lénye-
gesen előmozdittatnék, ha ilyetén jól szerkesztett kis erő-
gépek az iparilag fejlettebb  városok iparüzői előtt alkalmas 
módon, államilag mutattatnának be működésűkben. Lénye-
gesen előmozdítja az ügyet, ha az erre hivatott tényezők 
nem szűnnek meg ezen motorok előnyeire ráutalni. 

Az állami ellenőrzésnek alávetett gőzkazánok állománya, 
főleg  a ezukor- és ceilulose-gyár felépülése  következtében, 
ez évben is gyarapodott. 

A n y e r s a n y a g b e s z e r z é s e a mult évben is sok 
kívánni valót hagyott hátra. Itt első sorbnn a juhgyapju 
beszerzésének kérdése áll előttünk. A mi gyapjuiparunknak 
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bizonyos minőségek előállításához a romániai czigaja-gyapjura 
van szüksége, minthogy a nyersanyagot, az oroszországi 
és bulgáriai czigaja-gvupjura nézve engedélyezett szállítási 
mérséklés daczára sem képes oly előnyösen beszerezni, mint 
a vámháboru előtt. Kötelességünknek tartjuk kifejezni,  hogy 
a gyapju-ipar köréből hozzánk jutott jelentének nagy súlyt fektet-
nek erre a körülményre. Vájjon — ha már a romániai 
gyapjú vámjának megszüntetése, vagy jelentékeny mérséklése, 
magasabb kereskedelem-politikai szempontokból nem lehet-
séges — nem volna-e módja ejthető, talán a kikészitési (appretur) 
eljárás határozatainak alkalmazása által s az ilyen gyapjúból 
előállított áruk kiviteli kötelezettsége mellett, gyapjuiparunk-
nak jelentékenyebb könnyebbséget szerezni? 

A nyersanyag beszerzése ez évben mű- és gőzmalmaink-
8 szeszgyárainknak is nagy gondot okozott. Minthogy romá-
niai termények, nevezetesen buza beszerzése a felhágott  vám 
következtében teljesen lehetetlen s a kukoriczát illetőleg na-
gyon inegnehezíttetelt, a nevezett telepek a Királyhágón-túli 
gyárakkal szemben melyek különben is kedvezőbb feltételek 
mellett dolgoznak, még súlyosabb helyzetben voltak, mely 
állapot lényegében még a terinényszállitásokra nézve enge-
délyezett fuvarmérséklés  által sem változott. 

(Szeszgyári szükségletre s élelmi szerül az 18SÍI. évben i* 
behozatott romániai kukoricza, mivel az erdélyi részek a kukori-
czában való rendes szükségletet nem képesek fedezni  s a liolyen-
kint kitűnő kukorieza-aratás daczára, az 18S9. évben sem volt 
képes kielégíteni; e mellett még az is tekintetbe jő, hogy a 
déli és keleti országrészek legelőnyösebben Romániából szer-
zik be a kukoriczát. 

Csaknem kizárólag romániai eredetű kukoricza, a ke-
rület liatárvámjain keresztül behozatott: 

1884 1885 1886. 1887. 1888. 188H. 
Brass.'.-fiimn»!  r«n|«i-l 2 i:i.HX3 r>". I .H72 l-'-'.:i-'l 10".118 :II.!I42 SH.licül 
lláriiniMt'ki i-Kipiiri .13 oisii íl.i'i.n i;.i:i:l i:i.s;i i.-'">7 3:1211 
c: íki csnpori 2« mo»; i-'..711:1 i.-i.mm ií.o»:i i.i.htt 

292.ÜI!) IS0:I.108 11"..01:0 1:17 kikp 12.1112 7:,.H7."| in.máz-.i 
A nyersanyag beszerzésének fejezetébe  tartozik az a 

sajnálatos körülmény is, hogy kisiparosaink nem tudják ma-
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gukat elhatározni a nyersanyag közös beszerzése ezéljából 
való társulásra, minek következtében gyakorta második vagy 
harmadik kézből kénytelenek vásárolni. E tekintetboa sem-
minemű haladást sem jelez ez az esztendő. 

Kisiparunk pangása mellett belátható, hogy a s e g é d -
én t a n o n e z ü g y terén sem fejlődhettek  ki örvendetes vi-
szonyok. Gyakorta felhangzik  a panasz a fegyelem  és 
erkölcs, ezen minden egészséges iparélet nélkülözhetlen erköl-
csi kellékének hiánya miatt s az az óhaj jut kifejezésre,  hogy 
az ipartörvény idevágó intézkedései szigorittassanak. 

E hiány részben azzal függhet  össze, hogy nagyon 
könnyű önálló mesternek lehetni, mi mellett természetesen 
gyakran megesik, hogy alig felszabadult  segédek úgyszólván 
semmi tőkével és szakmájukban kevéssé kiképezve, önálló-
ságra törekszenek és saját tűzhelyet alapítanak. S minthogy 
az ilyen tapasztalatlan mester bizonyára ritkán lesz képes 
műhelyében szigorú fegyelmet  tartani, belátható, hogy ama 
sajnálatos féktelenség  mindinkább lábra kap. 

Ennek további következménye, hogy az uj ipartörvény 
életbelépte óta sok panasz hallatszik a kontárkodásról. A ké-
pesség olyan platonikus kimutatása mellett, mint ipartörvényünk 
kívánja, nem is várható, hogy csak valóban elegendően ki-
képzett segédek jussanak önállóságra. 

IJgy lehet, hogy a társulás, a maga változatos alakjai-
ban volna hivatva, egészségesebb iparélet megteremtése által 
itt is orvosolva s javitva befolyni;  megjegyzendő azonban, 
hogy épen e kerület egyik ipartestülete hangoztatja ama vi-
szonyokat illetőleg a legkeserűbb panaszokat. 

Visszavezethető továbbá az ipar csekély előmenetele 
arra is. hogy a mesterek nagyrészének még nincs meg a 
kellő érzéke az i p a r o s o k o k t a t á s a iránt s igy könnyen 
elgondolható, gyakran mikép fogják  fel  a tanonezok ez okta-
tás fontosságát. 

Az iparos- és kereskedő-oktatás a lefolyt  évben is ren-
des medrében haladt; hála az illető tanerők áldozatkész oda-
adásának, kik annak daczára, hogy gyakran hihetetlenül cse-
kély előképzettségű s nehezen zabolázható tanulóanyaggal 
volt dolguk, nemes feladatuk  teljesítésében soha sem lankadtak* 
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A tulajdoképeni szakoktatás a lefolyt  évben nem emel-
kedett, ellenkezőleg vesztessége volt, a mennyiben a nagy-
szebeni szövőiskolát, tanulók hiánya miatt, be kelle szüntetni. 
Ennek fejében  némi kárpótlás található abban, hogy a nagv-
disznódi gvapjuszövő-társulat, a nagy-szebeni iskolu berende-
zésének felhasználásával,  szövészeti szakfolyaniot  rendezett be. 

E téren még rendkívül sok tennivalója van a szabad társulati 
tevékenységnek, kiválóan pedig az államnak; habár e mellett 
az összes szakiskolázás a maga különféle  nvilvánulásaiban 
(magasabb szakiskola, tanuló műhely, művezető iskola, ván-
dortanító; tágabb értelemben a technológiai gyűjtemények 
etb.) szerves egésznek tekintendő s minden tervszerütlenség 
kerülendő. 

Az i p a r c g y e s ü l e t c k tevékenységét a lefolyt  évben 
is épen azon körök részvétlensége akadályozta leginkább, a 
melyek érdekében működnek, holott a kisiparosoknak épen 
ezen egyesületekben kellene érdekeik hivatott istápolóit lát-
niok. Az e téren, maguk az egyesületek által minden esz-
közzel felébresztendő  belátás gyarapodása be fogja  igazolni, 
hogy az iparos-egyesületekre az iparfejlesztés  terén nálunk is 
nagyon fontos  feladatok  várnak. Óhajtandó nevezetesen, hogy 
ilyen egyesületek a Székelyföldön  is alakíttassanak, hol eddig 
teljesen hiányoztak. 

Máskülönben meleg elismeréssel kell kifejeznünk,  hogy 
iparegyesületeink a mult esztendőben is törekedtek feladatuk-
nak megfelelni.  Különösen kiemelendő a nagy-szebeni egye-
sületnek az iparos szakoktatás terén kifejtett  eredményes 
működése. 

Kívánatos, sőt szükséges, hogv ezek az iparegyesületek 
minden idevágó kérdésben mindinkább igénybe vegyék a 
kereskedelmi és iparkamarát. 

A k e r e s k e d e l m i g r é m i u m o k kifelé  csak kevéssé 
jelentkező tevékenységet fejtettek  ki. Mint a nagy egésznek 
szerves tagjai, csakis akkor fogják  teljes fejlettségüket  elérni, 
ha minden, a kereskedelmet illető kérdésben, mindinkább 
az összes helyi kereskedőség hivatott képviselőinek fogják 
magukat érezni, ha, mint a helyi kereskedelmi érdekek 
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szószólói, buzdítással, kívánalmakkal és sérelmekkel fognak 
előállni s nevezeti sen, lia a kereskedelmi kamarával eleve-
nebb érintkezést fognak  keresni. 

Az a törekvés, g é p e k és e s z k ö z ö k , illetőleg minták 
előmutatása által tanulságosan hatni az ipariizőkre, eddig, 
még pedig a lefolyt  évben, csupán Nagy-Szebenben valósult 
meg, a mennyiben az ottani iparegylet egy technológiai 
gyűjtemény alapítását kezdette meg. 

Mint már emiitettük, a pénzállomány az elmúlt évben 
folyó  volt, mivel a b a n k h i t e l l e l dolgozó üzleti körök 
kereslete a kínálatot nem érte el, ez természetesen az álta-
lános üzlethiány következménye, s mert élénkebb volt a ren-
delkezésre álló pénzek bankokba helyezése, mint ipari és 
és kereskedelmi beruházásokra való fordítása. 

Az a körülmény, bogv a pénz a nyugati államokhoz 
képest rendkívül drága — nem tekintve azon pontokat, hol 
főleg  az osztrák magyar bank fiókjainak  fennállása  s az ele-
venebb üzletmenet következtében, a kamatláb-viszonyok ked-
vezőbbek — természetesen kedvezőtlenül folyik  be az ipar 
és kereskedelem fejlődésére.  Ez főleg  a kisiparra vonatkozik, 
mely részben nagyon zilált viszonyainál fogva,  bankhitelt 
csak kivételes esetekben vehet igénybe. Nem gondolva egész-
ségesebb iparviszonyok beállására, c téren is az egyeaülés 
által lehetne leginkább javulást előidézni. E mellett szól 
azon, más téren örvendetesnek jelzendő jelenség, hogy az 
utóbbi években a Szeben és Nagy-Kiiküllő megyékben Ilaiff-
eisen rendszere szerint alapitott számos kölcsönpénztár-egye-
sület, eleven, eredmény- és áldásdús tevékenységet fejt  ki. 

Ez irányban különben az 18SÍ) év nem különbözött az 
előbbiektől — A bank-kamatláb 4 és 5°/„ között ingadozott s 
a leszámítoló üzletben évi átlag szerint 4.1SC>°/0-ot, tehát 
valamivel többet tetí ki, mint a megelőző négy évben. 

Joggal remélhető, hogy azon legnagyobb köszönettel 
üdvözölt, élénk figyelem  mellett, melyet a k ö z l e k e d é s -
ü g y ü n k vezetésével megbízott hatóságok az ipar és keres-
kedelem szükségleteivel szemben, a lefolyt  évben is tanúsí-
tottak, gazdasági érdekeink ez oldalról a jövőben is jóakaró 
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gyámolitásban része6ülendenek. S e téren nemcsak a helyi 
közlekedés, hanem a Fiumébe s a transitközlekedés egyéb 
nyugati csomópontjai felé  irányuló és nevezetesen a kelettel 
való összeköttetés is tekintetbe jő. 

Első sorban az érdekeltek feladata  leend ebeli termé-
szetű, indokolt kívánalmaikat az illetékes közegek tudomására 
hozni, a mint hogy a kereskedelmi és iparkamara is egyik 
legfőbb  feladatául  tekintendi a gazdasági körök közlekedési 
érdekeit továbbra is s még fokozottabb  figyelemmel  kisérni 
és czélirá.ivos javaslatokat előterjeszteni s e helyt sem mu-
laszthatja el amaz örvendetes meggyőződésének kifejezést 
adni, hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur ő nagy-
méltósága az ipar és kereskedelem gyámolitása érdekében 
a lehetőség legvégső határáig kész elmenni. 

Az á l l a m i sz á 11 i t á a o k deczentralizácziója iránt évek 
hosszú során folytatott  harcz, szerencsés megoldása felé  lát-
szik közeledni. Erre mutat a cs. és kir. magas hadügymi-
nisztérium 1889. évi hirdetménye, melynek értelmében a közös 
hadsereg részére 1891-ben szállítandó bőrnemüek negyedrésze 
a kisipar által fedezendő.  S habár a megfelelő  további in-
tézkedés 1890 első napjaiban fogant  és szigorúan véve csak 
a jövő évi jelentésben volna emlitendő, már most is elisme-
réssel kell ama haladásról megemlékeznünk, hogy 34.000 
honvédbakancs szállítása a hazai kisiparra ruháztatott, — mi 
a kercskelemügyi miniszter ur ő nagyméltóságának kö-
szönhető. 

Jogos panasz tárgyát képezheti azonban a honvédség 
posztószükségletének folytonos  összpontosítása; ebben része-
sülhetni — ugy látszik — az erdélyi posztóiparnak mindig 
csak sóvárgott délibábja marad. 

A kereskedelmi és iparkamara a mult évben benyújtott 
rövid emlékiratában inár is tett javaslatot a m. kir. magas 
kereskedelemügyi minisztériumnál, a n y i l v á n o s s u b m i s s i ó 
ügyének — ugy a szállítások, minta teljesítmények szempontjából 
sürgősen szükséges, általános szabályozása iránt. S minthogy, 
nevezetesen a porosz közmunkaminiszterium által 1885. julius 
17-én a szállítások és teljesítmények átruházása tárgyában 
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kiadott körrendeletben, valami:it az alsó-ausztriai iparegyesület 
által kidolgozott submissió - szabályzatban kitűnő anyagunk 
van, mindenek előtt pedig a m. kir. közmunka- és közleke-
dési minister ur ő nagyméltósága által 1887. április 16-án 
6333. sz. a. kiadott nevezetes rendelet a szállítási ügy sza-
bályozásának útját oly reményteljes módon egyengetvén, 
legyen szabad ama várakozásunknak adnunk kifejezést,  hogy 
ez az ügy nálunk is mielőbb megoldásra talál. 

A fe  g y li á z m u n k a s a kicsiny v á s á r o k fölös  szá-
mából iparunkra háramló akadályokat már oly sokszor han-
goztattuk, hogy ezúttal csupán utalunk reájuk. 

D e r e k a s e l ő k é p z e t t s é g ű i n u n k á s o k h iá ny á t 
több ag folytonosan  sinyli s ez hihetőleg csakis gyáriparunk 
megerősödése által fog  javulásra térni. 

A nagyipar emelkedése remélhetőleg ama nemzetgazdasági 
hátránynak is elejét fogja  venni, hogy a munkakereső kelet-
erdélvi lakosság, nevezetesen a székelyek elvándorlása véget 
fog  érni; mert nagyon kívánatos, hogy e becses munkaerő 
legalább részben, a hazai nemzetgazdaságban érvényesüljön. 

Mélyrehatóbb mezőgazdasági üzemek meghonosítása, 
szintén e vándorlás elterelését eredményezné; noha megszi-
velendő, hogy Romániában a drágább életmódnak megfelelően, 
a munkabér is magasabb, mint nálunk. 

A m u n k á s o k j ó I é t é n e k ápolása örvendetes kifeje-
zésre talál abban, hogy a gyárosok mind szélesebb körben 
kezdik munkásaikat esetleges balesetek ellen biztosítani. Ám 
bizonyos, hogy e fontos  ügyet csupán az illetékes magas he-
lyen tervbevett törvényes intézkedések fogják  végleg sza-
bályozhatni. E helyt különös megelégedéssel utalhatunk a 
Berlinben épen ülésező nemzetközi tanácskozásra, melyben 
Magyarországot három megbízott képviseli. 

A k e r e s k e d e l e m - p o l i t i k a i ügyeket illetőlegezen 
kerület szempontjából a következőket állapíthatjuk meg: 

Mivel kerületünk terménykereskedése az utóbbi években 
mindinkább a n y u g a t i p i a e z o k felé  törekszik, Nyugat-
Európa agrárvédvám - politikája ugy általános országos 
szempontokból, mint e kerület szempontjaiból csak sajnálatos. 
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Sürgős óhajunk, hogy kereskedelmi és vámpolitikai viszo-
nyaink e tekintetben ismét megjavuljanak. 

Hasonló szempont következtében az erdélyi borok ki-
vitele is hanyatlott, minthogy főleg  a német beviteli vám 
magassága miatt nem képes kielégítő módon fejlődni. 

Tparczikkeinknek kivitele, mely főképen  kelet felé  irányul 
és nyugat felé  elenyé-zfion  csekély, a k e l e t t e l való keres-
kedelem-politikái viszonyok szabályozását is szükségessé teszi. 

Itt. első sorban R o m á n i á n a k kell tekintetbe jönnie. 
Az egyes iparáguk felől  alább adandó jelentés azt a megezá-
tolhatlan bizonyítékot fogja  szolgáltatni, hogy o kerület ipar-
termelését a Romániával fennállott  kereskedelmi és vám-
egyezség megszűnte a legérzékenyebben befolyásolta.  Szándé-
kosan kerüljük e helyen ama kérdés egész jelentőségének 
részletes tárgyalását s csupán azon rövid nyilatkozatra szo-
rítkozunk, hogy kiviteli iparunkra, valamint egyes nagyon 
fontos  iparágainkra nézve, melyek a romániai nyerstermé-
kek behozatalát csak nehezen nélkülözik — valóságos élet-
kérdés a szomszédos állammal való szabályszerű kereskedelmi 
és vámpolitikai viszonyok helyreállítása. Az 1886 derekától 
lefolyt  idő mindenkit meggyőzhetett e felől,  a ki ez ipar és 
kereset állapotával behatóbban foglalkozott.  A hangsúlyoztuk 
szabályozás, az illető határmegyék egész gazdasági állapotára 
nézve is életkérdés, mert ama keresetágak hanyatlása az ösz-
szes gazdasági köröket érinti. 

A in. kir. országos statisztikai hivatal kimutatása szerint 
Magyarországnak Romániával való áruforgalma  az 1882—1888 
években következőkép alakult: 

B e h o z a t a l : 
M.niá/.sa D a n i i Krli'k 

1882 2,097.639 27.947 17,496.301 frt. 
1883 1,6f>8.418  137.762 32,207.135 „ 
1884 1,442.872 111.080 20,081.005 „ 
1885 2,218.728 05.981 22,401.512 , 
lSSfi  514.456 34.830 8,454.343 „ 
1887 269.560 30.407 4,254 575 „ 
1888 242 352 17.535 2,838.502 „ 
1889 í. félév  98.242 6.261 1,349.155 , 
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K i v i t e l : 
M.-iiiázxa Darnb Én Ok 

1882 423.366 1.057 6,570.586 frt. 
1883 526.096 933 12,013.227 o 
1884 477.973 1.531 9,355.910 o 
1885 560.075 1.073 8,415.393 n 
1886 603.016 1.640 7,938.657 n 
1887 259.232 4.215 4,328.931 n 
1888 313.4*7 2.730 5,779.868 n 
1889 I. félév 129.208 9.413 2,704.432 n 

Igaz, liogy — mint látható — Magyarország kereske-
delmi mérlege a romániai kereskedelmi szerződés megszűnte 
óta a r á n y l a g javult, a mennyiben 1887 óta tevőlegessé 
vált; mégis nagy tévedés volna ebből arra következtetni, hogy 
iparunk a dolgok ilyetén állása mellett jól érzi magát. Az 
állapot behatóbb megvilágítása kedveért szükséges lesz a ki-
viteli kimutatás egyes adatait ide jegyezni. 

1883 i 884 1 b85 18*6 1867 1888 1889 I. félév 
Kötélverő-áruk 4.64a 2.689 3.263 3.770 1.853 1.30(5 459 m.-m. 
Gyapju-áruk 1)52 3.448 3.805 2.553 1.12/ 822 3.'2 
Ruházatok stb. 997 1.010 652 141.9 40 í 46'J 301 
Papiros és papíráruk 14.246 7 870 8.15!) 8.763 6.113 6.054 2.313 
Czipő éi csizma 95t c68 283 266 8a 150 4 
Fa- és csontáruk 11.083 7.968 il tó 9.í)4o 6.363 7.757 2.271 
t'veg és üvegáruk 3.105 2 391 2.160 2.3Í1 2.572 2.Ö74 1.247 
Agyagedény köz. -20 1.146 2.<>51 2.033 196 156 i2 
Vas és vasáruk . 28.410 17...93 18.5U0 18.618 19.492 23.246 10.231 

Érdekes tudni, mily alakulást vett a vámháboru a ro-
mán hivatalos kereskedelmi kimutatás szerint. Belátható okok-
nál fogva  csupán a kamara kerületét érdeklő román határ-
vámok áruforgalmát  fogjuk  kiemelni. 

A Romániába való kivitel mennyisége: 
1882 1883 1881 1885 18s6 lb87 

Prcdcálon 322.210 432.260 425.606 508.910 461 21<i 248.816 in.-in. 
Ojt ozon ? V 23.476 23.760 15.6J5 7.705 
Vöröstomyon 11.311» 12.191 9.959 11.330 6.447 4.740 
Jlás vámhivatalo-

kon keresztül J ? 448.2 •;'» 2.8.250 lüH.ötl 7.7;i7 ,, 
összesen 333.526 4i*.4ül 907.2'j(i 8(2.250 6II.8U9 269.058 m.-m. 
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A Romániába való kivitel értéke 1.000 Lei-ben : 
1882 1883 1884 1885 1886 1887 

Predeálon . 16.338 17.680 15.263 15.951 15.856 10.116 in.-m. 
Ojtozon ? ? 1.311 948 831 380 
Vöröstornyon 1.954 2.348 1.813 1.951 1.084 665 
Más vámhivatalo-

kon keresztül ? ? 1.687 1.334 921 399 „ 
összesen . 18.292 20.028 20.074 20.184 18.692 11.ÜB0 m.-m. 

A Romániából való behozatal mennyisége : 
1882 1883 1884 1885 1886 1887 

Predeálnn 708.011 645.89 1 533 037 h24 040 214.545 277.178 m -ni. 
Ojtozon ? ? Ö2.194 37.280 13.060 21.483 
Vöröstornyon 31.321 55.140 36.057 32.520 21.631 3.157 
Más vámhivatalo-

kon keresztül '? 83.983 40.540 35.221 14.873 „ 
összesen 739.3!« 701.034 705.271 939.380 «14.457 3l6.b91 in.-ni 
A Romániáitól való behozatal értéke 1.000 Lei-ben: 

1882 1883 1H84 1885 1886 1887 
Predeálon . 10.991 11.748 13.803 15.506 6.551 7.822 m.-m. 
Ojtozon ? 891 741 231 326 „ 
Vöröstomyon 2.919 3.383 2.504 1.877 637 407 m.-m. 
Más vámhivatalo-

kon keresztül ? ? 1.664 838 506 341 „ 
összesen i3.910 15.131 18.86J 1896a 7.925 8.896 „ 
Ebből is kiviláglik Romániával való kereskedelmi for-

galmunk rendkívüli hanyatlása 1886 közepe óta. 
A B u l g á r i á v a l és K e l e t - R u m ó l i á v a l , nemkü-

lönben a t ö r ö k b i r o d a l o m m a l fentartott  jó kereskedelmi 
viszony ápolásának, épen a Romániával folytatott  vámháboru 
miatt kell kiváló jelentőséget tulajdonitanunk, noha ez orszá-
gok messze mögötte maradnak a román fogyasztási  piacz 
fontosságának.  Máskülönben, ipartermékeink tökéletesedése 
esetére, épen ezek az országok nyújtanak legtöbb kilátást a 
kivitel emelkedésére nézve. 

A Bulgária- és Kelet-Ruméliába való kivitel, mely a 
brassói kereskedelmi és iparkamara ösztönzésére 1887 óta 
külön van kimutatva, a következő adatokat szolgáltatja: 

M.-11KI/.ÍWI I):irali Kr t ik 

1887 43.043 34 959.326 frt. 
1888 . 43.552 285 1,235.055 „ 
1889 1. félév  29.725 40 717.312 „ 

2 
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Álljanak itt egyúttal a román hivatalos kereskedelmi 
statisztika alábbi adatai PJbben t. i. az u. n. brassói áruk 
(Manufacture  non dénomée, dite „de Braşov") az átviteli 
forgalomban  külön rovatban vannak kimutatva. Ilyen áruk 
Bulgáriába való kivitele: 

M.-mázsa Értékben 
1881 1.971 143.576 Lei 
1882 1-385 128.721 » 
1883 1.321 124.345 ii 
1884 1.693 76.570 n 
1885 599 35.705 n 
1886 397 31.660 B 
1887 820 65.672 » 

A kerületnek S z e r b i a felé  irányuló kivitele ez idő 
szerint még nagyon jelentéktelen. Talán sikerül a jövőnek, 
különösen a budapesti kereskedelmi muzeum belgrádi fiókjá-
nak közvetítése által ezt a forgalmat  is megélénkíteni, habár 
ez főként  az osztrák ipar túlsúlya következtében nagy ne-
hézségekkel jár. 

A fennebbi  fejtegetések  beigazolják, hogy kerületünkben 
az ipar és kereskedelem érdekében még sok a tennivaló. Itt 
nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az egészséges gaz-
dasági politika önként értetődő követelménye: az iparélet 
egyes alaknyilvánulásait (közép- és nagyipar, házi ipar, kis-
ipar) egyaránt jóakaró gyámolitásban részesítve, főleg  ott se-
gélyezni, a hol a kisipar valamely ága az előállítás megvál-
tozott módjánál fogva,  vagy nem, vagy csak aránytalanul 
nagy áldozatok árán tartható fenn  s igy azt más alakba kell 
átvezetni. 

Minthogy iparunk részben egészen sajátságos viszonyok 
befolyása  alatt áll s a benne végbemenő, akár fejlődő,  akár 
hanyatló átalakulás, nagyon lassú folyású;  — gazdasígi elemi 
csapásokat, mint a román vámháborut, nem is tekintve — 
belátható, hogy ez az ipar a nyugat iparéletének fel-  s alá 
hullámzásában csak közvetve vesz részt, továbbá, hogy 
az egyes iparncmcknél néhány év lefolyása  alatt végbemenő 
fejlődés  csak kivételes esetekben teszi szükségessé a gazda-
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sági események menetének egyes évek szerinti, részletes 
feltüntetését.  Ez okból a különös részben többnyire csak az 
egyes iparágak mai állapotáról, mint az utóbbi öt, vagy több 
évi fejlődés  eredményéről lesz szó. 

Mielőtt azonban eme vázolásba belekezdenénk, czélsze-
rünek látjuk a következő pontokban a kamara-kerület sarka-
latos kívánalmait kifejezésre  juttatni: 

ezen kerület szükségleteinek is megfelelő  vám- és ke-
reskedelmi szerződés megkötése Romániával; 

az ipar nyers- és segédanyagai beszerzésének meg-
könnyítése ; 

kész gyártmányok és mezőgazdasági kiviteli czikkek 
mérsékelt szállítása; 

olcsó és közvetlen viteldij-tételek létesítése a keleti 
vasutak forgalmában; 

az iparos termelő-szövetkezetek kedvezményekben való 
részesítése; 

a nyilvános szállítások dec/.entralizácziója; 
a közlekedési eszközök gyarapítása kerületünkben (vasút, 

az Olt folyó  szabályozása.) 
Azon körülmény tudatában, hogy a magas kormány, 

főképen  pedig a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr ő 
nagyméltósága az ipar és kereskedelem nagy fontosságát 
teljesen méltányolja s azt minden erejéből gyámolítja, mint-
hogy továbbá mindinkább hódit ama int ggyőződés, hogy a 
gazdasági érdekek ápolása kiváló jelentőségű s ehhez képest az 
összes hivatott tényezők örömmel lépnek e munkatérre, különösen 
pedig, mivel a brassói, iparban gazdag kamara-kerület, erőteljes 
iparélet fejlődésére  úgyszólván praedestinált talaj s az esetleg 
reá fordítandó  áldozat busásan megtérü1; legyen szabad álta-
lános megjegyzéseink befejeztével,  ama várakozásunknak és 
reményünknek adnunk kifejezést,  hogy a jelenlegi válság szo-
rongattatásai közepette — melyek az alább következő rész-
letes jelentésben kaleidoskopszeiüen fognak  feltárulni  — 
gazdasági életünk uj és erőteljes ösztönzésben részesülend, 
melynek nyomában a polgári jólét felvirágzása  jár s a ke-
reskedelmi élet szebb időszaka fakadoz! 

2» 



Különös rész. 
1. GabonaiicDiiick ós hüvelyesek. 

A kedvezőtlen időjárás, nevezetesen a rendkívül száraz 
és meleg nyár következtében, általában gyenge aratása volt 
kerületünknek az 1889. évben. Egyes vidékek, igy Udvarhely 
megye számos községének aratását tönkre verte a jég, mely 
esemény, a sújtott lakosság érdekében, rendkívüli rendsza-
bályokat tett szükségessé. 

Az aratás eredménye élesen elüt a megelőző két esz-
tendő eredményeitől, midőn a földmivest  az alacsony árfolyam 
fejében,  dúsabb aratás kárpótolta némileg; főképen  1888-ban 
volt a főterményekben  úgy mennyiség, mint minőség tekin-
tetében jó aratás. 

B u z a . A búzaaratás minden tekintetben silány volt a 
tavalyihoz képest. A szem, a szárazság folytán,  jelentékenyen 
visszamaradt fejlődésében  és sok helyt meg is rozsdásodott. 
A paraszt itt-ott még a vetőmagot sem kapta vissza. 

1887 1888 1889 
Megye ÜSftKCS 1 kat.- ÖK8ZCH 1 kai.- ÖBSZl'9 1 kat.-Megye tunnós holdnn te r uiés boldon tennen holdon 

Brassó 104.111 8'tj 110.054 9-in 83.813 7'36 1)1.-111. 
Háromszék 97.918 ° ' M 175.548 9 ÎB 105.064 
Csik 28.044 34.312 32.212 
Udvarhely 124.170 G'i; 181.305 8 ' j o 71.948 3-1, 
Xagy-KUküllő . 299.851 ' ü l 319.792 7-

' oe 
144.008 3-

30 
Szeljen 19(5.520 ő-oi 270.724 7-3» 177.424 
Fogaras . 53.274 7-

' 00 
74.044 6 » 0 47.187 n 

összesen 903.890 1.165.779 661.656 111.-111. 
R o z s . Ilabár a rozstermés 1889-ben általában valami-

vel jobb volt a búzatermésnél, mégis csak gyenge közepes 
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eredményt nyúj tot t . Háromszék megye egyik részén közép-
szerű aratás mellett jó minőségű volt a rozs. (Az alábbi táb-
lázatban a kétszeres mennyisége is benfoglaltatik.) 

1887 1888 1889 
Megye Ő.lM7.eH l kal.- ttsszeft  1 kai.- ö̂ Azefl 1 kat.-Megye 

termés holdon termés holdoii termés Uoldon 
Brassó 89.696 9'm 87.023 9'ai 70605 7-m m.-m. 
Háromszék 159.782 Ő'o « 234.653 7-Bl 178.853 6-3» 
Csik 178.995 8'uo 126.788 5'í0 127-261 5'3. 
Udvarhely 130.855 7-' ua 140.246 8'ss 47.844 3'oa 
Xagy-Kükiillő 140.466 119.504 7'ia 63.507 Q-'' 81 
Szeben 42.672 «-44 53 557 30.9Ö2 5'i0 
Fogaras . . 128.247 140.382 6,4 114.43S 6«l n 

összesen . »70.713 9U8.153 633.470 m.-m. 
A r p a . Az árpa ez esztendőben általában közepes ter-

mést adott. 
1887 1888 1889 

Megye ÜtöZCfl 1 kai.- öss/ca 1 kal.- Ü8KZC6 1 kat.-Megye termés holdon termés hotdon termé* lioldon 
Brassó 144.992 ®*lo 88.024 7-

1 60 
84.916 7 ,5 rn.-in 

Háromszék 49.474 4-4, 63.433 Ő-33 63.719 Ö'aa 
Csik . . 51.872 7- 27.272 3-4, 67.474 7'os 
Udvarhely 2.646 8.692 12-80 2.720 * « 
Nagy-Ktiküllö 3.387 7-3, 2.479 7 - „ 2.043 •^'tti 
Szeben 6 543 9 ' a s 3.908 6*19 3.871 •í'ss 
Fogaras . . 16.226 8-43 16.546 ^"fl-t 11.667 7-

' 41 n összesen 275.140 210.354 236.410 m.-m. 
Z a b . A kerületnek általában gyenge közepes ara-

tása volt. 
1887 1888 1889 

Megye összes 1 kat . i'iSSZeS 1 kal.- ÖS87.CS 1 kal.-Megye terméé holdon terinéN lioldou tur iiiés boldun 
Brassó 59.303 7V, 27.433 5'o4 29.663 5'6J ni.-in. 
Háromszék 110.340 Öi4 102.090 Óé. 120.256 6'ao 
Csik . 62.394 53.861 3-„ 61.939 3-,s 

Udvarhely 121.426 6*.- 122.904 7'OT 39.857 2-« 
Nagy-Kiikiillő 94.519 8'os 64.836 

° ' o 7 
32.986 2'ee 

Szeben 64.572 31.029 a.,3 62.646 
Fogaras . . 64.436 79.903 5 « 64.852 6-„ . 

összesen 576.990 482.056 412.199 in -ui. 

K u k o r i c z a . H a b á r a kukoricza a neki megfelelő  idő-
já rás következtében a kerület egyes részeiben jó aratást 
adott, az összeredmény, mennyiség dolgában mégis csak kö-
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zepcs maradt, mig a minőség kielégítő volt. Minthogy a ku-
koricza - szükséglet saját termelésünk által nem fedezhető, 
mint már előbb emiitettük, 1889-ben is Romániára szorultak 
kerületünk egyes részei. 

B u r g o n y a . Burgonya tekintetében 18b9-ben általában 
jó minőségű közepes eredményünk volt. A kereslet emelke-
dett, mivel a szeszgyárak nagyobb mértékben vették igénybe. 

A h ü v e l y e s v e t e m é n y e k jó közepes eredményt 
nyújtottak. 

A terménykivitel 1888 óta jelentékenyen föllendült  ke-
rületünkben; nevezetesen árpánk, enyheségénél fogva  Hollan-
diában és Angolországban mint sörfőző-árpa  tett kcdveltségre 
szert. Külföldi  kereskedő-házak élénk kereslete következtében 
az árak felhágtak  s a kivitel 1889-ben is folyt.  Az árpa to 
vábbra is jó kiviteli czikk marad, főkép,  ha termelőink jó 
vetőmag alkalmazása s a talaj kellő megmívclésc által mind 
inkább durvaszemü, enyhe árpa termelésére törekszenek. Az 
árpakivitelt 1688-ban 700—800, 1889-ben körülbelül 45Ü 
vaggonra becsülik. 

A brassói vámon keresztül: 1888-ban 65.886, 1889-ben 
6.140 m.-mázsa szállíttatott ki, miből az következik, hogy a 
kivitel az előbbi évben főkép  Románián keresztül vette útját. 

A rozs is a kivitel tárgya lőn. A mig a mi rozsunk 
előbb a nyomott árak miatt nem jutott el a főpiaezokra, 
1889-ben a Királyhágón-túli megyék gyenge aratása követ-
keztében a nagykereskedők a mi termékeinkre irányozták 
figyelmüket  (főleg  a háromszékr árut dicsérik), úgy hogy 
főként  Csehországba tekintélyes mennyiség szállittatott. Az 
árak métermázsánkint 5 frt.  50 krról 6 frt.  70 krra emel-
kedtek. 

1888-ban a zab alacsony ára következtében kerületünk-
ből nagyobb szállítmányok adattak át Budapestnek s Bécs-
nek ; 1889-ben azonban a gyengébb aratás h az árak élénkebb 
emelkedése következtében ez üzlet nem volt lehetséges. 

A kerületnek egyes részeinek kitűnő búzaaratása foly-
tán az 1888. évben lehetségessé vált távolabb fekvő  fogyasz-
tási pontokra jelentékeny mennyiségű búzát szolgáltatni; 200 
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vaggonnál több vette útját Románián keresztül. Az 1889-iki 
aratás alig fedezhette  saját szükségletünket, mely okból a 
kivitel is szünetelt. 

Hüvelyes veteményekben (paszuly és lencse, kevésbbé 
borsó) az aratás s a conjunctura állapotához képest — majd 
élénkebb, majd lanyhább, rendes kivitelünk van. 

A kerülethez tartozó vámhivataloknál kiviteli kezelés 
alá került: 1884-ben 2.155 m.-mázsa, 1885-ben 1.711 m.-m., 
1886-ban 1.379 m.-m., 1887-ben 3 751 m.-m., 1888-ban 
4.775 m.-m., 1889-ben 3 408 m.-m. 

A kamara-kerületnek, a termény-kiviteli üzlet szempont-
jából kedvezőtlen földrajzi  fekvésénél  fogva  természetes, hogy 
a kivitelben csakis akkor fog  élénkebben résztvehetni s az 
aratás fölöslegén  jövedelmezőbben túladni, ha főleg  Budapest, 
Bécs, s nevezetesen Fiume felé  kiválóan olcsó viteldijtételek-
ben részesülend. S habár e tekintetben az utóbbi időben 
számos kedvezmény adatott meg, mégis gondolkodóba ejt az 
a körülmény, hogy nem kicsinylendő mennyiségek épen a 
vasúti vitelbér következtében, Románián keresztül vevék ut-
jokat. Ez okból minden bizonynyal javára lesz a sinlődő 
mezőgazdaságnak s azzal együtt az általános gazdasági hely-
zetnek, ha a m. kir. államvasutak igazgatósága — saját ér-
deke szempontjából is — a lehetőség határáig leszállítja a 
kiviteli díjtételeket. Kiváló fontosságú  azonban, hogy e díj-
tételek általánosan hozzáférhetők  legyenek. 

A gabona-határidőüzlet kerületünkben is tért hódított, 
noha csak szerény határok között. 

Nem mellőzhetjük hallgatással, hogy a Brassó melletti 
ezukorgyár felállítása  által a kamara-kerület egy része a ezu-
korrépa termelését nagyobb mértékben kezdi űzni. Ez a 
szemes élet gyarló árviszonyainál fogva,  foképen  a ten-
gerentúli verseny stb. miatt is nagy jelentőségű mozzanat, 
annál is inkább, mert a ezukorrépa termelése szükségképen 
behatóbb talajmivelést igényel, mi által a mezőgazdaság 
szintája általában emelkedik. 
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A buza átlagos ára a brassói piaezon, krajezárokban 
liectoliterenkint: 
(Legjobb minőség.) 

1885 1886 1887 1888 1889 
Január 558 628 625 580 560 
Február 572 628 638 580 542 
Márczius 598 705 620 556 540 
Április 658 688 624 558 527 
Május 700 667 598 528 506 
Junius 700 696 618 518 520 
Julius 644 652 544 498 585 
Augusztus 615 577 523 504 604 
Szeptember 605 585 522 528 600 
Október 600 558 520 535 615 
November 622 532 512 558 620 
Deczembcr 638 554 542 565 630 
Evi átlag 626 622 574 542 571 

A rozs átlagos Ara a brassói piaezon, krajezárokban 
liectoliterenkint: 

(Legjobb minőség.) 

1885 1886 1887 1888 1889 
Január 360 377 343 380 300 
Február 369 378 358 363 302 
Márczius 378 380 368 340 310 
Április 380 378 364 338 302 
Május 378 357 350 330 306 
Junius 375 370 368 320 332 
Julius 348 346 332 293 390 
Augusztus . 325 302 320 288 390 
Szeptember 352 322 330 295 402 
Október 384 314 330 300 412 
November 378 307 328 302 408 
Deczember 375 322 333 305 440 
Evi átlag 367 346 344 321 358 



— 

Az árpa átlagod ára a brassói piaczon, krajczárokltan 
liectoliterenkint: 
(Legjobb minőség.) 

1885 1886 1887 1888 1889 
Január 350 252 345 317 412 
Február 362 252 332 318 430 
Márczius 380 258 350 312 434 
Április 395 280 352 318 370 
Május 392 270 315 305 356 
Junius 368 267 318 275 340 
Julius 324 256 280 265 355 
Augusztus 272 220 315 274 368 
Szeptember 245 280 326 285 422 
Október 265 286 32ó 340 455 
November 262 312 315 406 455 
Deczember 258 342 314 400 500 
Évi átlag 323 273 324 318 408 

A zab átlagos ára a brassói piaczon, krajczárokban 
liectoliterenkint: 

(Legjobb minőség.) 

1885 1886 1887 1888 1889 
Január 220 178 190 180 182 
Február 222 178 215 ISO 195 
Márczius 238 205 215 184 192 
Április 240 222 210 180 210 
Május 260 225 192 180 226 
Junius 260 222 198 160 267 
Julius 234 257 184 165 342 
Augusztus 163 210 188 164 258 
Szeptember 160 195 162 176 240 
Október 192 170 160 170 265 
November 180 177 160 178 257 
Deczember 170 186 160 175 282 
Évi átlag 212 202 185 174 243 
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A knkoricza átlagos ára a brassói piaezon, krajezárokban 
liectoliterenkint: 

1885 1886 1887 1888 1889 
Január 286 285 348 417 365 
Február 275 285 390 422 360 
Márczius 322 332 410 422 390 
Április 360 354 400 420 397 
Május 378 385 398 415 408 
Junius 400 417 412 438 412 
Julius 378 390 426 412 402 
Augusztus 345 412 450 434 412 
Szeptember 340 447 408 435 435 
Október 322 398 410 358 442 
November 300 317 358 428 410 
Dcczember 295 325 356 380 360 
Evi átlag 333 362 397 415 399 

A terményárak hanyatlása a nyolezvanas évektől fogva, 
világosan kitűnik az alábbi, a statisztikai évkönyvből vett 
adatok alapján. 

E szerint az évi átlagos árakat méterniázsánkint kraj-
ezárokban kifejezve: 

A brassói piaezon: 
bnza rozs árpa zal) kukoricza 
k n/i'prs sîirlSz/ure t ílCtCM'U 

1881 1.063 742 651 594 497 511 
1882 1.073 692 668 664 601 649 
1883 879 632 558 538 558 601 
1884 808 571 (528 610 559 560 
1885 788 525 505 — 468 445 
1886 782 472 — 408 414 451 
1887 735 495 503 — 414 532 
1888 683 465 491 — 387 552 

A nagy-szebeni piaezon: 
1881 988 792 714 703 651 588 
1882 971 738 807 799 776 724 
1883 929 707 805 785 650 692 
1884 838 625 769 728 670 681 
1885 713 548 647 598 550 585 
1886 . 706 525 592 562 514 554 
1887 740 528 644 601 513 588 
1888 630 458 578 538 428 582 
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A hüvelyes vetemények átlagos nra a brassói piaczon, krajczárok-
lian hi'ctolitercnkiiit: 

paszuly borsó lencse 
1888 1889 1888 1S89 1888 1889 

Január 373 582 573 595 763 692 
Február 462 602 580 628 750 805 
Márczius 572 602 646 620 832 900 
Április 512 547 710 715 860 837 
Május 498 510 702 636 825 806 
Junius 510 700 690 800 748 1050 
Julius . 522 o85 658 580 690 802 
Augusztus 496 488 620 548 674 796 
Szeptember 448 445 552 555 640 842 
Október 498 425 532 530 632 815 
November 537 390 543 500 646 772 
Deczember 540 395 550 557 650 730 
Evi átlag 497 523 613 605 726 821 

K ö l e s (évi átl agban körülbelül 1000 hectáron ter-
illesztve) jelentékeny mennyiségben szállíttatik hozzánk kelet-
ről. A kerület határvámjain és pedig csaknem kizárólag Brassón 
keresztül: 1884-ben 6,873 m.-mázsa, 1885-ben 8,031 ni.-m., 
1886-ban 6,851 m.-m., lS87-ben 10,018 m.-m., 1838-ban 
9,285 m.-m., 1889 ben 7,450 m.-m. hozatott be. A piaczi 
ár 1889-ben Brassóban 3 frt.  64 kr. és 4 frt.  50 kr. között 
ingadozott s évi átlagban 4 frt.  4 krt tett ki. 

2. Másnemű mezőgazdasági termékek. 
A kerületünkben termelt l e n (körülbelül 2,500 — 4,500 

ni.-mázsa háncs évenkint) a kivitelnek nem valami figyelemre 
méltó tárgya, ellenben mindinkább növekvő. Romániába 
irányuló kivitelnek örvend k e n d e r ü n k (melyből évenkint 
kerekszámban körülbelül 30,000 m -mázsát termelnek). E 
jelenség okára rámutatunk majd a kötélverő áruk szakaszá-
ban. — A kerület vámhivataljain keresztül kiszállíttatott: 
1884-ben 146, 1885-ben 108, 1886-ban 273, 1887-ben 1,202, 
1888-ban 1,883, 1889-ben 1,937 m.-mázsa. A kenderáruk a 
nagy-sinki őszi vásáron következőkép alakultak: 1885-b".n 
17 kr., 1886-ban 20 kr., 1887-ben 12 — 16 kr. s 1888-ban 
13—16 krjával fizették  a kender bécsi fontját.  1889-ben ál-
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tatában gyenge közepes, jó minőségű aratásunk volt; a nö-
vény alacsony maradt. 

A mig a v ö r ö s l ó h e r e 1888-ban a főtermőhelyek 
gyenge aratása miatt, kerületünkben, jó aratás mellett, na-
gyobb árakat ért el, mint 1887-ben, addig az üzlet 1889-ben 
kedvezőtlenebbre fordult;  minthogy az árak alacsonyabbak 
voltak, a vetemény a nagy hőség következtében apró szemet 
adott s a takarás idejében beállott esőzés következtében mi-
nőségben is többé-kevésbbé hanyatlott. A. termelők egy ré-
sze, mely az 1888-iki jó árak következtében tetemesen na-
gyobb területet fordított  magtermelésre, a fentebbi  körülmény 
folytán  aligha vissza nem riadt a lóheremag-termeléstől. Az 
aranka általában bőven lépett fel,  miért is kívánatos, hogy e 
bajnak eleje vétessék, s ez taián a lóhermag termelésére 
szánt földeknek  a községi elöljáróság által rendeletileg szabá-
lyozandó ellenőrzése által volna elérhető. Jó arankatisztitó 
gépek beszerzése által jelentékeny lendületet venne az üzlet. 

Háromszék éo Brassó megyék aratási eredményét 200,000 
kilogrammra becsülik, melynek immár legnagyobb részét el-
adták s kiszállították. 

A kivitel nyugat felé,  főkép  Németország felé  irányul. 
A k o m l ó ü z l e t a lefolyt  évben valamivel kedvezőbb 

volt, mint 1888-ban, a mennyiben magasabb árakat lehetett 
elérni (a minőség szerint: 15—30 frt.  50 kg.-kint), mig más-
felől  az aratás eredménye, jó minőség mellett, a tavalyinak 
majdnem csak felét  tevé. A komlót, mely leginkább Seges-
vár mellett s Udvarhely megye egyes községeiben termelte-
tik, főleg  Saazba, Prágába és Nürnbergbe viszik. 

Egészben véve azonban a komlótermelés meghonosulá-
sálioz fűzött  remények — sajnos— nem teljesültek; néhány 
eredménydús év elteltével az árak rohamosan hanyatlottak s 
a kereslet is lanyha volt. 

A termelők úgyszólván ki vannak szolgáltatva az ügy-
nököknek. Bizományba adni a komlót nem sikerült. E ke-
reskedelmi növény további termelését illetőleg meglehetősen 
meddő reményt táplálunk; tartani lehet tőle, hogy a jelentékeny 
beruházási költség daczára, egyik komlóültetvény a másik 
után enyészik cl. 
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A termelők panaszkodnak, hogy e czikk szállítási dijai 
nagyon magasak. — Kívánatos, hogy a komló berakására a 
segesvári főállomáson  idejekorán legyenek a vasúti kocsik 
rendelkezésre, minthogy a komlót az árak óriási hullámzása 
végett, lehetőleg gyorsan kell továbbszállitani. 

A kerület vámjain keresztül 1884-ben 2.570 kg., 1885-
ben 6.949 kg , 1886-ban 2.328 kg., 1887-ben 10.263 kg., 
1888-ban 8 033 kg. s 1889-ben 2.787 kg. komló továbbittatott. 

A segesvári állomáson 1889-ben 1.206 m.-mázsát raktak be. 
A d o h á n y t e r m é s 1889-ben, az előbbi évekéhez ké-

pest gyenge volt. Minthogy a növény megnyesése eltilta-
tott, a levelek nem értek meg eléggé. Ehhez járult még, 
hogy a dohánylevelek külön e czélra épitett, nagy szárító-
pajtákban eszközlendő szárításának és eltartásának szabály-
zata miatt: a régi iskolából való dohánytermelők túlnyomó 
többsége teljesen abbanhagyta a termelést és Fogarason csu-
pán 13 nagyobb termelő foglalkozott  még dohánytermeléssel. 

A beváltási árak a tavalyiak maradtak, noha megjegy-
zendő, hogy a dohány gyenge minősége miatt, mely közvpt-
len a törés előtt jég által is szenvedett kissé, ;iz I. osztályba 
úgyszóíván semmi sem jutott, a II. osztályba nagyon kevés 
s csaknem az egész termés a III. osztályba soroztatott.. 

A fogarasmegvei  dohánytermelés felől  18S5-től 1888-ig 
a következő hivatalos adatok állnak rendelkezésünkre: 

Termöfeliilet  1 liold átl. eredménye 100 kilogramm ára 
kat. liolil Mennyiség Krték finum  középfinom  közönséges 
18ö5 82 779 Kg. 158 írt. 22 kr. 28 frt.  32 kr. 21 frt.  42 kr. lifrt.  P6 kr. 
1886 66 679 106 „ 02'/, „ 24 „ 56", „ 25 „ 56';, „ 13 „ 26'/, , 
1887 26", 634 „ 106 „ 56'/, n 23 „ 66 U „ 7 0 „ 12 „ 24 „ 
1888 11»/« 745 161 „ 96'/, „ 26 „ —•/, 22 31 14 „ 45 

Különféle  m a g v a k b a n behozatott a kerület vámhiva-
talain keresztül: 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 
Kendermag stb. 3.624 2.469 380 1.447 2.668 548 
Kömény 1.692 2.894 5.076 5.047 4.810 5.379 
Lóhermag 429 71 171 17.721 87.098 34.652 
Mák . ? ? ? ? 1.937 1.926 
Különösen meg 
nem nev. magvak 2.666 10.090 18.857 28.868 232.062 13.309 
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S z a l m a és s z é n a rendes kiviteli czikk Romániába. 
A kerület vámhivatalain (különösen Felső-Tömösön) keresztül: 
1884-ben 480 q., 1885-ben 814 q., 1886-ban 1.146 q., 1887-
ben 502 q., 1888-ban 1.745 q., 1889-ben 4.734 q. szalma, 
továbbá: 1884-ben 770 q., 1885-ben 304 q., 1886-ban 320 q., 
1887-ben 361 q., 18S8-ban 2.340 q. s 1889-ben 113 q. széna 
szállíttatott ki. 

3. Gyümölcs. 
Különösen Dél-Németországból eredő élénk kereslet kö-

vetkeztében jelentékeny mennyiségű gyümölcs ( a lma) szállít-
tatott ki kerületünkből. A Magyarországból Württembergbe 
való kivitel összes mennyiségét 1887-ben 180.000 mázsára 
becsülik a szaklapok s ebből elég jelentékeny rész háramlott 
az erdélyi részekre. 1889-ben ujolag élénk kivitelünk volt, 
nevezetesen kerületünkből a brassói állomáson 5.203 q., IIo-
moródon 2.593 q , lléjjasfalván  1.467 q., Segesváron 2.418 q., 
Medgyesen 1.460 q., Nagy-Szebenen 8.623 q. és Székcly-
Kereszturon 900 q. adatott fel. 

A gyümölcs, eleven növények stb. Romániából való be-
hozatalának 1885 őszén bekövetkezett betiltása előtt, jelenté-
keny friss  szőlő-behozatalunk volt. 1884-ben 3.868 q., 1885-
ben 3.659 q hozatott be. 

D i ó s m o g y o r ó még mindig behozatali czikk; 1884-
ben 780 q., 1885-ben 435 q., 1886-ban 215 q., 1887-ben 
123 q., 1888-ban 120 q., 1889-ben 132 q. jött be. 

4. S z o l ő. 
A szőlőtő 1889-ben kerületünk egyik fő  bortermő részé-

ben (Szász-Sebes és Szerdahely) mennyiségileg gazdag, minő-
ségileg közepes, máskülönben mennyiségileg közepes és kitűnő 
minőségű eredményt adott (Küküllő vidéke). A must a szász-
sebesi borvidéken 10 — 11, olykor 12, a Küküllő vidékén 
ellenben 12—16 fokú,  (Wagner-féle  fokok.)  így tehát ez az 
év a tavalyi rossz termés után, bővebben jutalmazta a sző-
lősgazda fáradságát,  minek következtében a borvidékek ipara 
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és kereskedelme is elonyösebb helyzetbe! juthat. (Nevezetesen 
a szász-sebesi és szerdahelyi szőlőhegyek bortermését 200.000 
frtra  becsülik.) 

Borvidékünket ez idén szokatlanul sok vásárló kereste 
fel  Budapestről, Bécsből, Zürichből stb., kik jelentékeny 
mennyiségeket vásároltak össze. Kerületünk nagy borkeres-
kedő czégei is sokat vásároltak, nemkülönben a medgyesi 
bortermelők ez idén „Weingau" név alatt keletkezett szö-
vetkezete. 

Az előbbi jelenség főleg  abban leli magyarázatát, hogy 
a monarchia borkerepkedését kezeik között tartó nagy czégek, 
melyek eddig nem sokat törődtek az erdélyi borral, a Király-
hágon-túli részek úgy mennyiségileg, mint minőségileg csekély 
bortermése következtében, a jó erdélyi borokra vetették sze-
müket. Ugy 1888-iki, mint 1889-iki, még pedig átlag olcsóbb 
fajtájú  termést vásároltak. 

Az élénk kereslet és jelentékeny kinálat daczára a 
szász-sebesi és szerdahelyi borvidéken mégis nyomottak vol-
tak az árak (3 frt.  60 kr. — 5 frt.  40 kr. hectoliterenkint); 
ily árban 30—32.000 hectol. szállíttatott külföldre,  mig a 
Küküllő mentén a bor kitűnő minősége következtében jóval 
elonyösebb árt értek el a termelők. Itt, a minőség szerint 
10—12 írtjával fizették  hectoliterjét s igv a tavalyi must-
árakhoz képest körülbelül 2 frttal  emelkedett az ár. 

Jogosan mondják a borkereskedés, illetve a borkivitel 
akadályának, hogy a kivitelre szánt s csak időlegesen pinczébe 
rakott bor után is városi acciset szednek. (Szász-Sebesen pl. 
36 krt. liectoliterenkint.) Ez a körülmény a nagy vásárlókat 
könnyen visszariaszthatja a jövőben, mert a bor ilyetén in-
dokolatlan megterhelését nem fogják  elszivelni. 

A borvásárlók úgy járnak cl, hogy az ilyen helyeket 
lehetőleg elkerülik; így ez idén a szász-sebesi vidékről az 
összes bor Alvinczre szállíttatott, minthogy ott ilyen jövedé-
ket nem szednek. Ilynemű akadályok a nagykereskedelem 
fejlesztése  érdekében okvetlenül elháritandók. 

Az erdélyi boroknak Németországba való kivitele, a 
magas beviteli vám miatt (bordóban 24 márka 100 kgr. után, 



— 32 — 

t 
palaczkban 48 márka) rendkívül meg van nehezítve. Ugy 
gondoljuk azonban, hogy sikerülni fog  Svájezban állandó pi-
aezra találni. 

Minden körülmény között, borkivitelünk fejlesztése  ér-
dekében való, hogy a kivételes vagy különös viteldijtételek 
létesítése alkalmával az ezen szempontból nevezetesebb állo-
mások kellő figyelemben  részesüljenek, a mint az a fenforgó 
vasúti kötelékekben ezen állomásokat illetőleg már többnyire 
megtörtént. A borszállitók mindenesetre saját érdekükben 
cselekszenek, ha idevonatkozó kívánságaikat esetről-esetre a 
kereskedelmi és iparkamara, vagy a m. kir. államvasutak ko-
lozsvári üzletvezetősége útján e vasutak igazgatósága tudo-
mására hozzák. 

(Legyen szabad e helyt a szász-sebesi bortermelők ama 
különíts óhajának kifejezést  adnunk, miszerint utasíttatnának 
az állami erdőségek gondnokságai, a szőlősgazdáknak szük-
séges szőlőkarókat oly alacsony árban kiszolgáltatni, hogy 
azokat meg is vehessék.) 

Mély sajnálattal emlékszünk meg itt ama körülményről, 
hogy a mult évben az erdélyi borvidék szivében, Medfţycsen 
s a határában fekvő  községekben fölfedeztetett  a Phylloxcra 
vastatrix. 

A parlagon heverő kisipar s a mezőgazdaság silány vi-
szonyai a nép zömének fogyasztóképességét  is aláásták, mi-
nek következményeit a helyi borkereskedés is sinli. Az uj 
italmérési törvény is oly súlyos terheket ró a borra, misze-
rint tartani lehet tőle, hogy a fogyasztási  jövedék s az állami 
fogyasztási  adó által amúgy is eléggé megterhelt borkereske-
dés, kiterjedtségében alá fog  hanyatlani. 

Elszállíttattak következő bormennyiségek: 
1885 1886 1887 1888 1889 

Medgyes 9.430 6.513 8.519 10.133 12.530 m.-m. 
Segesvár 9.582 6.512 3.869 3.086 5.199 „ 

A bor-behozatal és kivitel a kerület vámhivatalain ke-
resztül 1885 tői 1889-ig egészen jelentéktelen volt. 
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5. Fakereskedcs. 
Hivatalos adatok szerint a kamarai kerületnek a követ-

kező erdőállománya van: 
Mt'jrvr Tüljry Bükk én mán lomhonfa Tűlevelű fa Onszesen 

Brassó 14.521 67.987 27.493 110.001 kat.-hold 
Háromszék . 52.721 295.487 73.860 422.068 
Csik 1.728 42.216 358.161 402.105 
Udvarhely 27.474 149.189 33.509 210.172 
Nagyküküllő 72.298 108.398 — 180.696 
Szeben 57.870 139.982 85.982 283.834 
Fogaras 9.506 118.496 40.774 168.776 

összesen 236.118 921.755 619.779 1,777.652 kat.-hold. 
A mióta a vasút közelebb hozá kerületünket a világ-

piaczhoz, a faiizlct  tartós terjeszkedésnek indult. Mindez, nem 
tekintve az erdőségben gazdag Gycrgvót, hol régtől fogva  úgy 
nyugat, mint kelet felé  jelentékeny tutajozás áll fenn,  főleg 
jelentékeny külföldi  fakereskedő-czégek  vállalkozó szellemének 
tulajdonítandó, melyek egész joggal méltatják figyelmükre 
kerületünk immár hozzáférhetőbb  erdőgazdagságát. 

Nem tekintve a főleg  Csik megyében számos, vizi erő-
vel dolgozó, számtalan fiirészinalniot,  kerületünkben több, jól 
berendezett gőzfürész-telep  is van, melyek között az ismeretes 
Baiersdorf  és Biach-czég (a szászsebesi állami gőzfürész-telep 
bérlője) s llorn Dávid Papolcz mellett (Háromszék) nem 
rég létesült telepe a legjelentékenyebb. 

A fakereskedés  czikkei első sorban épület- és műfa,  fűrész-
áru, parketták nyers állapotban, hordódongák, tüzelőfa  stb. 
Ez utóbbi nemcsak a házi gazdaságban, hanem olcsóságánál 
fogva  még ipari czéloknál is általános fűtő  anyagul szolgál s 
a kivitelnek jelentéktelen tárgya. A többi fa-nemek  azonban 
élénk kiviteli czikkek. 

Kerületünk vasúti állomásain 1889-ben berakatott : taipfa 
75.966 q, épületfa  32.257 q, deszka és zsindely 149.148 q, 
hordódonga 47.410 q. Egyik szakértőnk jelentése szerint 1889-
ben 400 kocsival szállíttatott ki Galatzon keresztül, 150—200 
szekérre való fűrészáru  („Wasserschnithnateriale") ment Ro-
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mániába s a maradék a Királyhágón keresztül vévé útját. A 
Brassóban feladott  jegenyefenyő  mennyiségét 500.000 frtra 
becsülik. 

1889 végén elsőrendű keskeny deszkáért 11 —12 frtot? 

szélesért 14—15 frtot.  másodrendű keskeny deszkáért 
9—10 frtot,  szélesért 12—13 frtot  fizettek  köbméterenkint 
Brassóban bérmentve a kocsiba szállítva. 

Minthogy a fakereskedés  emelkedőben van, további 
terjeszkedése várható, habár a Bukovinából és Qalicziából 
eredő fatermékek  versenye nagyon megnehezíti keleti kivi-
telünket, annál is inkább, ment emezek kedvezőbb fuvar-
viszonyok s jóval olcsóbb tönk-dijak következtében, jutányo-
sabbak. 

Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy néhány nagy 
gyár felépülése  következtében az épületfa  belföldi  forgalma 
is megélénkült. 

A vágott tölgyfaanyag  kereslete 1889-ben is eleven volt 
(Elsaszból, Bajorországból is stb.), csak hogy a megmunká-
landó faanyag  drága szállítása miatt nem fejlődhetett  ki az 
üzlet az óhajtott módon. 

Valamennyi beérkezett jelentés oda nyilatkozik, hogy 
puha fánk  Romániába való kivitele, a vámháboru óta jelen-
tékenyen hanyatlott; továbbá, hogy a Királyhágón-túli, az 
osztrák s a tengerentúli uj piaezok fölkeresését,  valamint 
fakereskedésünk  általános föllendülését  a nem eléggé mérsé-
kelt vasúti vitelbér akadályozza. Ennek a következménye, 
hogy gyengébb minőségű fánk  nagy mennyisége, mely más-
különben még mindig vevőre találna, egyszerűen használat 
lanul hever, mivel csak a jobb minőségűek birják meg ama 
költségeket. 

Azon 400 kocsi puhafa,  mely 1889-ben Galatzon át vette 
útját s előrelátható, hogy e mennyiség ezentúl meg fog  sok-
szorozódni — csak nagyon kis távolságra haladt a m. kir. 
államvasutak vonalán, pedig a Fiume felé  irányuló szállítás-
nak megfelelő  mérséklése mellett nemcsak a vasútnak volna 
jó üzlete, hanem a fakereskedés  további fejlődésének  is egyik 
föltétele  adatnék meg. Semmikép sem remélhető ugyan, 

3* 
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hogy kerületünk fakivitele  számára a Fiúméig számitandó 
mérsékelt díjtétel, a Galatzig fizetendő  mértékére szállittassék 
le; a szállító azonban ennek fejében  másnemű előnyökben 
talá'na kárpótlást. 

Fakereskedésünk emelése érdekében továbbá kívánatos, 
hogy a nyers anyagért a fürészállomásokig  fizetendő  díjtétel 
leszállittassék. 

Sürgősen kívánatos továbbá a fürészáru  szállítási dijai-
nak mérséklése a belföldi  forgalomban  is (Budapest, Temes-
vár, Arad, Szeged, Csaba, Lúgos, Szabadka stb. felé).  Ez 
nevezetesen a több év óta kerületünkben készülő gyufaszál-
kára is vonatkozik, mely ez idő szerint csak távolabb fekvésű 
magyarországi pontokon számithat eladásra. 

A hordódonga üzlet növekvő jelentőségre tett szert. 
Gyergyóban — mint emiitettük — jelentékeny tutajo-

zás honos, mely egyfelől  a Maroson nyugati irányban Zámig, 
másfelől  a Beszterczén stb. Török- és Görögország fapiaczai 
felé  irányul. A Romániába való kivitel a vámháboru óta 
rendkívül visszament s úgyszólván átvitellé alakult. A mi a 
Maroson eszközölt üzleteket illeti, megemlítendő, hogy a 
gyergvói fakereskedők  a kedvezőbb fekvésű  tutajozók verse-
nye által szenvednek. A keleti kereskedelem jelentékeny 
határok között mozog. 

A Beszterczén (és Békáson) évenkint körülbelül 60.000 
köbméter deszka szállíttatik ki Románián keresztül. Ez üzlet 
jövedelmi kilátásai azonban minden bizonynyal csekélyek s 
a koczkázat nagy. Minthogy a gyengébb minőségek, melyek 
a törökországi messze utat nem birják meg, előbb azonban 
a közeli Moldvában jól elkeltek, — ma a magas beviteli 
vám miatt oda sem jutnak cl ; nagy famennyiség  arra van 
kárhoztatva, hogy az erdőben hasznavehetetlenül elkorhadjon. 

Ez a tényállás bizonyá-a minden további fejtegetés 
nélkül is természetesnek fogja  feltüntetni  a gyergyói fakeres-
kedők — kiknek mellesleg megjegyezve, átviteli kereskedel-
mükben a romániai szorosok hatóságainak sokféle  akadékos-
kodását kell eltürniök — amaz élénk óhaját, hogy Romániával 
mentől előbb uj kereskedelmi szerződés létesüljön. 
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Az uj erdőtörvény hatása az erdőségek okszerűbb ke-
zelésében nyilvánul. Az iparos és kereskedelmi erdőértékesi-
tés helyzetét azonban — szakértők vélemé .ye szerint — a 
birtokszabályozás és arányosítás ezime alatt, á községi, előbb 
uradalmi és közbirtokossági erdőségek természetben való 
felosztása  s az erdőségek ezzel járó szétdarabolása révén 
veszély fenyegeti.  Arra kellene tehát törekedni, hogy ezen 
eldarabolás kikerülése végett a község, az előbbi földesúr 
stb., az erdőségen nyugvó terheket más, alkalmas módon 
váltsa meg, mert ennyire szétdarabolt erdőbirtok mellett 
eredményes erdőgazdaságról s az azzal karöltve járó, megfe-
lelő erdőértékesitésről szó sem lehet. 

A kerület vámhivatalain keresztül irányult kivitel: 
Hordódonga : 

1885 1886 1887 1888 1889 
Brassó 977 2 792 1.243 1.767 3.389 q. 

Kemény fürészáru: 
Brassó-Tömös 9.800 3.198 1.084 545 1.057 q. 

l'uha szerszámfa és fürészáru: 
Brassó- Tömös 103 364 132.794 31.193 30.612 43.582 q 
Soósmező 9.722 4.207 2.189 1.006 833 , 
4 esiki vámhiv. 597.602 294 486 253.621 284.889 338.219 „ 

összesen 710.688 431.487 287.003 316 507 382.634 q. 
A kemény t ü z e l ő f a  ára Brassóban 1889-ben 2 frt. 

60 kr. volt köbméterenkint, a lágyfa  ára 1 frt.  80 kr. — 1 
frt.  95 kr. ; Nagy-Szebenben 3 frt.  — 3 frt.  50 kr., illetve 
1 frt.  80 kr. — 2 frt. 

6. Marhakercskcdés. 
Megelégedéssel constatálható, hogy kerületünk e z a r vas-

mar ha tenyésztése általában emelkedőben van. Ez egy-
felől  az illclő magas minisztérium fáradozásainak,  másfelől  az 
érdekelteknek mezőgazdasági egyesületek stb. által való buz-
dításának köszönhető, mi által jobb fajták  meghonosítása s a 
hazainak fejlesztése  vált lehetségessé. Annak belátása, hogy 
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a mezőgazda okszerű állattenyésztés által előnyösebben érté-
kesítheti termékeit, mindinkább rcákésztct a gondosabb te-
nyésztésre. Sajnos, hogy a szarvasmarha a nyugati kivitel 
hiánya miatt nehezen értékesíthető s különben is sokat szen-
ved nevezetesen a galicziai szarvasmarha versenye következ-
tében, mely nagy mennyiségben szállíttatik Bécsbe, a biroda-
lom túlsó felének  főpiaczára.  Ennek folytán  a szeszgyárak 
hizlalásra alkalmas szarvasmarha - kereslete nem oly élénk, 
mint előbb volt. 1889-ben sokat szenvedett az állatforgalom 
a mindenütt fellépett  száj- és körömbetegség következtében 
szükségessé vált vásári rendszabályok miatt. — A Szeben 
megye állal megpendített eszme, t. i. időszakonkint díjazással 
egykekötött tenyészállat-vásárok tartása, alkalmas eszköz arra 
nézve, hogy a termelőket a tenyésztés szüntelen tökéletesí-
tésére ösztönözze. 

Az 1884-iki statisztikai felvétel  szerint volt kerületünk-
ben: 1.525 tenyészbika, 105.978 tehén, 96.297 ökör. 
159.461 borjú s fiatal  marha, összesen 363.261 drb. honi 
fajtájú  és 6.195 drb. idegen fajtájú  szarvasmarha; azonfelül 
73.489 bivaly. 

A Brassói piaczon 1889-ben egy pár legjobb minőségű 
ökör átlagos ára 208 frt.,  Nagy-Szebenben 293 frt.,  S.-Szt.-
Györgyön 202 frt,  volt; egy pár közepes ökör Brassóban 
151 frt.,  Nagy-Szebenben 189 frt.,  egy pár legjobb minőségű 
tehén Brassóban 93 frt.,  Nagy-Szebenben 147 frt,  S.-Szt.-
Györgyön 88 frt.,  egy pár közepes tehén Brassóban 57 frt., 
Nagy-Szebenben 98 frton  kelt el. 

A kerület vámhivatalain keresztül kiszállíttatott: 1884-ben 
168 drb., 1885-ben 209 drb., 1886-ban 154 drb., 1887-ben 
284 drb., 1888-ban 627 drb., 1889-ben 1.648 drb. Miből 
tehát a Romániába való kivitel örvendetes gyarapodása 
tűnik ki. 

Kerületünk állomásain 1889-ben 21.374 drb. szarvas-
marha adatott fel. 

A s e r t é s t e n y é s z t é s terén ugyancsak javulás 
mutatkozik kerületünkben, habár a kinálat a keresletet nem 
elégíti ki, annak daczára, hogy a sertéstenyésztő lakosság a 
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Romániából való behozatal betiltása óta nagyobb gondot 
fordit  ezen termelő ágra; — már csak azon okból sem, mivel 
— egyebeket nem tekintve — a szalámigyártás nagyon sok 
sertést igényel. A sertéstenyésztés gyarapodásának jelét kell 
látnunk azon körülményben, hogy a közel s távoli vidékről 
1886/87-ben 1.971, 1887/88-ban 2.607. 1888/89-ben 3.327 drb 
leölt sertést hoztak be Brassóba. A szalámigyártás megbe-
szélésénél majd szóba hozzuk a megfelelő  anyag hiányát 

1885 előtt jelentékeny sórtésbehozatala volt kerü 
letünknek. 

1889-ben 216.224 sertést számláltak a kerületben. 
Kerületünk állomásain 1889-ben 6.987 sertést adtak fel. 
A j u h t e n y é s z t é s már évek óta sajnálatosan 

hanyatlik, még pedig a kamara előbbi jelentéseiben beha-
tóan megbeszélt, okoknál fogva.  A romániai vámháboru kö-
vetkeztében még inkább súlyosbodott a helyzet, úgy hogy a 
viszonyokat ismerők bizonysága szerint juhosgazdáink Romá-
niába költözése mind gyakrabban ismétlődik. Sokan teljesen 
abbanhagyták a tenyésztést. Ez üzletágban, a hazai állatállo-
mány biztosítása végett szükséges törvényes intézkedések és 
rendeletek következtében, a mokány-gazdálkodás sokféle  ne-
hézséget talál, miért is a tenyésztési kedv jelentékenyen 
a l á b b h a g y o t t . Azonkivül Romániában a legeltetési s át-
telelési viszonyok is mind kedvezőtlenebbé alakulnak, mert 
mindinkább több legelő kerül eke alá. 

1884-ben 624.124 juhot és bárányt s 45.205 kecskét 
számláltak kerületünkben. 

A kerület vámhivatalain keresztül 1884 ben 46.719 drb., 
1885-ben 28.279 drb., 1886-ban 2.386 drb., 1887-ben 405 drb., 
1883-ban 79 drb.. 1889-ben 122 drb juhot, bárányt és kecs 
két hoztak be. A kivitel: 1884-ben 14.329 drbot, 1885-ben 
19.889 drbot, 1886-ban 46.072 drbot, 1887-ben 21.051 drbot, 
1888-ban 13.385 drbot s lfe89-ben  6.712 drbot tett ki. Ke-
rületünk összes állomásain 1889-ben 590 drb. juhot adtak fel. 

A l ó t e n y é s z t é s Brassó, Szeben, Háromszék s Nagy-
Küküllő megyékben örvendetes lendületet vett, s ez 
a mezőgazdák ama belátásának köszönhető, hogy az állami 
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méntél epek igénybevétele által a tenyésztés javítására törek-
szenek. A fajta  javításának szükségét nevezetesen a szász 
községek annyira belátják, hogy a községi csődörön sietnek 
túladni s az állam kiszemelt, jobb és nemesebb ménanyagá-
nak igénybevételére törekszenek. Kevésbbé kedvező az állat-
tenyésztés emez ágának állása a másik 3 megyében, hol nz 
állami telepek hasznának belátása még nem gyökerezett meg 
eléggé, úgy hogy a kormány ez irányú törekvései még nem 
találkoznak a megkívántató értelemmel. Hivatalos adatok sze-
rint legkedvezőtlenebb a helyzet Fogaras megyében. 

Kamaránk kerülete az utóbbi években is emelkedő ló-
kivitelt jelez, melyet azonban az 1887 közepétől 1888 köze-
péig tartó kiviteli tilalom, illetve megszorítás megakasztott. 
A kerület vámhivatalain keresztül kiszállítottak: 1884-ben (a 
csíki vámokat ide nem értve) 843, 1885-ben 1.118, 1886-ban 
871, 1887-ben 425, 1888-ban 1.155, 1889-ben 1.739 darabot. 

1884-ben 395 mént, 37.222 kanczát, 34.797 heréltet, 
31.962 csikót, — összesen 104.376 lovat számlált kerületünk. 

7. Állati termékek. 
Igazi g y a p j ú kereskedésről néhány év óta alig lehet 

szó kerületünkben. A Brassóban fennállott  gyapjumosók, 
melyek a 80-as évek előtt jelentékeny mennyiségű romániai 
s bessarabiai gyapjút dolgoztak fel,  hogy azt mint mosott 
gyapjút szolgáltassák át az osztrák szövőgyáraknak, szünetel-
nek s azokkal együtt ezer szorgalmas kéz elveszté addigi 
keresetét. Ezen eléggé ismeretes hanyatlás azon időből szár-
mazik, midőn a romániai gyapjú behozatalának nehézségei 
megkezdődtek; azonban a jutenyésztés hanyatlása is részes 
benne. 

Mai gyapjuszükségletét többnyire közvetlen az orosz-
országi és bulgáriai tenyésztőktől szerzi be kerületünk, mert a 
hazai, különösen az erdélyi gyapjutermelés elégtelen. Termé-
szetes, hogy az erdélyi mokányok által behozott gyapjút is 
itt dolgozzák fel.  Finomabb gyapjút a Királyhágón-túli 
megyékből, főkép  Budapest révén szereznek. 
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Kerületünk vámhivatalain keresztül 1884-ben 17.373, 
1885-ben 18.276, 1888-ban 1.818. 1887-ben 1.496, 1888-ban 
126, 1889-ben 564 q gyapjút hoztak be. Az Oroszországból 
s más helyekről behozott gyapjú legnagyobb részét nem 
kamara-kerületünkben vámolják meg, a mennyiben azt a 
magas kormány által épen az erdélyi gyapjuipar tekintetéből 
létesített rendkívül olcsó különös díjszabás folytán,  Újvidéken 
át szállítják be. (1886 közepétől 1888 közepéig 1188 q 
czigája-gyapjut hoztak leginkább Brassóba Oroszországból s 
Bulgáriából, Újvidéken keresztül; azon kivül 233 q marha-
bőrt s 156 q juh-, kecske- és báránybőrt.) 

A gyapjú évi átlagos ára (román czigája-gyapju) Brassó-
ban: 1885-ben 75 frt.,  1886-ban 89 frt,  1887-ben 105 frt., 
1888-ban 108 frt.,  1889 ben 98 frt.  per okka (1 okka = 
1 kilo 260 gramm). 

Az utóbbi években említésre méltó lendületet vett 
a t o j á s o k gyűjtése, melyek a nyugati piacz számára sze-
detnek össze. Bizonysága ennek amaz aránylag számos ipar-
igazolvány, melyet főleg  Udvarhely megyében állítottak ki a 
tojásgyüjtő-üzlet számára. 1889-ben 6.084 q tojást raktak be 
kerületünkben, ebből 2.834 q esik a székely-keresztúri s 
1.846 q a segesvári állomásra. 

T e j . Kerületünk határvámjain keresztül 1884-ben 384 
q., 1885-ben 449 q., 1886-ban 53 q., 1887-ben 21 q., 1888-
ban 32 q., 1889-ben 40 q. tejet hoztak be. A kivitel jelen-
téktelen. 

V i a s z . Méhviasz a keleti kivitel állandó tárgya 8 nyu-
gat felé  is veszik. Az árak természetesen a kereskedelmi fő-
piaezok jegyzéseihez alkalmazkodnak. Mig 1886-ban 130 frt 
s még annál is több volt az ára, 1887-ben 126 frtra  sü yedt, 
1888-ban 100 — 105 frtra  s csak 1889-ben emelkedett ismét 
egy kissé 

A kerület vámjain keresztül 1884-ben 205 q , 1885-ben 
164 q.. 1886-ban 92 q., 1887-ben 166 q., 1888-ban 529 q., 
1889-ben 422 q.-t tett ki a kivitel. 

A m é z semminemű megjegyzésre sem szolgáltat okot. 
H ó l y a g magában a kerületben kél el (juhsajt bebur-
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koláeára); b e l e k e t aránylag jelentéktelen mennyiségben 
küldenek Ausztria felé. 

N y e r s b ő r ö k . Cserzőink számára többnyire kívülről 
kell nyers bőröket hozatni. Előbb Romániából hoztak be so-
kat, 1886 óta azonban bőriparosaink Boroszló, Budapest stb. 
útján fedezik  szükségletüket. 

A kerület határvámjain keresztül 1884-ben 1.487 q., 
1885-ben 1.808 q., 1886-ban 1.347 q.-t hoztak be; a későbbi 
behozatal említésre sem méltó. 

S z ő r m e - é s p r é m á r u . 1888 telén a szőrme-és prém-
áru úgy belföldön,  mint külföldön  élénk keresletnek ör-
vendett. 

1889 tavaszán fokozott  árban vásárolták a báránybőrt 
s meglehetős sokat szállítottak németországi szűcsök czéljaira. 
Eleinte a belföldi  üzlet is jól ment, hanem a rossz aratás ki-
látása folytán  alászálltak az árak, a nélkül, hogy azóta meg-
erősödtek volna. 

Cserzett, kesztyükészités számára való báránybőrben, tar-
tósan kedvezőtlen volt az üzlet, minthogy a német vásárlók 
mindinkább amerikai s oroszországi báránybőr felé  for-
dulnak. 

Bundákra való juhbőrt főkép  Galicziába szállítanak. 
Galicziának ez idei, teljesen silány aratása miatt ez az üzlet 
nem kaphatott lábra. 

Prémáru dolgában csupán rókabőrben volt élénk ke-
reslet; Lipcsébe magasabb árakon árulták. Románia, a ma-
gas vám miatt csak nagyon keveset vásárolt. 

Nyest-, görény- és vadmacska-gereznát csak alacsony 
árban s nehezen lehetett eladni. 

Azon körülménynél fogva,  hogy a szerbiai gereznát és 
prémet olcsóbban lehet Németországba szállítani, szakértőnk 
nyilatkozata szerint a mi árunk némileg háttérbe szorul. 

Kerületünk vámjain keresztül: 1884-ben 3.451 q, 1885-
ben 2.753 q, 1886-ban 1.957 q, juh-, kecske-, bárány- és 
gödölye-bőrt hoztak be; azóta a behozatal teljesen vissza-
maradt. 
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8. Zsirok s olajok; különböző élelmiszerek. 
Ezen czim alatt egyes, főképen  az élelmiszerek iparához 

tartozó ezikkeket fogjak  röviden kiemelni, minthogy a külö-
nös jelentésekben nem tárgyaltatnak. 

V a j . Vajat állandóan növekvő arányban szállítanak 
Romániába; 1884-ben 53 q, 1885-ben 174 q, 1886-ban 193 q, 
1887-ben 191 q, 1888-ban 293 q, 1889-ben 353 q-ra rúgott. 
Ebben azonban máshonnan származó kisebb mennyiségek is 
lehetnek, a melyek csak kerületünkben vámoltattak. 

S a j t . Örvendetes uj jelenség az erdővidéki juhturó, 
mely Baróthból jő kereskedésbe s gyorsan közkedveltségre 
tett szert. Kerületünk sajtkészitő helyeiről elég jelentékeny, 
habár az utóbbi években aláhanyatlott kivitelünk volt, 1884-
ben 868 q, 1885-ben 761 q, 1886-ban 560 q, 1887-ben 
256 q, 1888-ban 195 q, 1889-ben 263 q. 1886 óta azonban 
a kivitelnél jelentékenyebben csökkent a behozatal. A sajt-
behozatal, a mennyiben határvámjainkat érintette, 1884-ben 
656 q, 1885-ben 796 q, 18S6-ban 228 q, 1887-ben 84 q, 
1888-ban 47 q, s 1889-ben 39 q.-t tett ki. Ebben természe-
tesen a svájezi és másnemű sajt behozatala is benfoglaltatik. 

Kerületünkben két tejszövetkezet áll fenn  (Földvárott 
és Gyergyó-Szt.-Miklóson.) 

R e p c z e - é s l e n o l a j . Repczeolajat kerületünkben 
nem gyártanak, minthogy repezét mindössze néhány hectáron, 
jelentéktelen mennyiségben termelnek. Lenolajat azonban több 
vidéken készít a lakosság. Minthogy a lenmagolaj a román 
böjti eledelek lényeges alkotórésze, kerületünkben jelentékeny 
mennyiséget fogyasztanak  belőle. 

Lenmagolaj kivitelünk is van. 
Nagyobbára a brassói vámhivatalon s a körülötte levő 

mcllékvámokon keresztül kiszállíttatott: 
1884 1885 1886 1887 1888 188» 
115 139 102 101 136 155 q. 
S z á r i t o 11 é s s ós h a l . Az ilynemű halak behoza-

tala jelentékeny, mivel főleg  a román ajkú lakosság ebbeli 
szükségletei igen jelentékenyek. Halkereskedőink alkalmas 
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időben meglátogatják Erdély egyes nagyobb vásárjait, hol a 
behozattal egy részén túladnak, mig a maradékot heti vásár-
jainkon stb. adják el. Minthogy romániai áru után nagyobb 
vámot szednek, 1886 óta főkép  orosz halat hoznak be. Az 
évenkint 200—300 q ra rúgó heringbehozatalt ide nem értve, 
ama halnemek behozatala 1884-ben 3.047 q, 1885-ben 2 211 q, 
1886-ban 2.142 q, 1887-ben 2 349 q, 1888-ban 2.328 q s 
1889-ben 2.433 q t tett ki. 

9. Siitő ipar. 
A sütő ipar (kenyér- és zsemlesütés) helyzetében az 

utóbbi években semminemű nevezetesebb változás sem állott 
be. Annak daczira. hogy a városokban, hol a sütő ipar 
természetszerűen székel, a házi szükségletre való kenyér házi 
előállítása mindinkább szünőfélben  van, a pékiparnak még 
ma is fontos  oldala a pénzért való sütés. Egyes pékek 
liszt kiárusitásával is foglalkoznak,  melyet saját gabonájukból 
készittetnek malompénzért őrlő malmok által. 

Kerületünk egyetlen gőzsütője a cs. és kir. nagyméretű 
gőzsütő Nagy-Szebenben, mely 1888-ban épült s a technika 
legújabb állása szerint rendeztetett be. Ennek különben az 
ipar terétől félreeső  hivatása van, miért is nem szükséges 
arról itt bővebben megemlékezni. 

A ezukrászdák semminemű megjegyzést sem igényelnek. 
Kerületünkből évenkint csekély mennyiségű kétszersült 

szállíttatik Romániába. 

10. Pótkávc-gyártás. 
Pótkávét csupán egyetlen egy kis műhelyben, czikória-

gyökérből, jelentéktelen mennyiségben gyártanak Nagy-
Szebenben. 

A vámhivatalaink áruforgalmi  kimutatásaiban feltünte-
tett pótkávé bizonyára csak csekély részben származik eme 
gyárból. Kivitetett: 1884-ben 41 q., 1885-ben 175 q., 1S86-
ban 51 q , 1887-ben 400 q., 1888-ban 828 q., ls8!)-ben 
630 q. 

Az emiitett gyár conservek gyártásával is foglalkozik. 
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ti. Szaláinigyártás, mészáros és hentes ipar. 
S z a 1 sí m i gyártással Nagv-Szebenben és Brassóban fog-

lalkoznak; amott 16, itt 3 műhelyben g> ártják. Ujabb idő-
ben Fogarason is megtelepedett egy szalámikészitő. 

A mig a szalámi az 1886/87-iki évadban főleg  a fenye-
gető háború következtében jó áron kelt, addig a reá követ-
kező évadban, melyben a megelőző év kedvező árfolyama  ré-
vén sokkal többet gyártottak, jelentékenyen hanyatlott az 
üzlet. Ez évben is nagyon tartózkodtak a vevők, hanem a 
tartósan szép nyár uj életre keltette az üzletet, habár azt a 
korlátolt gyártás mellett nem lehetett teljesen kiaknázni. 

Az erdélyi szalámi kitűnő hírnek örvend. Sajnos, hogy 
a készítők a nyersanyag beszerzésében soknemü nehézségnek 
vannak kitéve. Kiváltkép a nagy-szebeni szalámigyártást súj-
totta érzékenyen a romániai sertésbehozatal tilalma s még 
ma is nehezen szerzi meg a nyersanyagot. Kedvezőbb a 
brassói gyártás helyzete, a mennyiben a közel s távol kör-
nyék mezőgazdái mindinkább növekvő mennyiségben hozzák 
be a leölt sertést. A brassói gyárosok kijelentik, hogy a ro-
mániai sertés behozatalának megszűnése óta jobb anyag áll 
rendelkezésükre, mert az ő czéljaikra való sertéshizlalásra 
több gondot fordítanak.  Minthogy a részben nagyon messziről 
szállított nyersanyag, a nagy-szebeni gyáraknak aránylag 
nagyon sokba kerül, s igy üzleti helyzetük kedvezőtlenül ala-
kul, nagyon jogos abbeli kívánságuk, hogy a romániaj friss 
hús behozatala megkönnyittessék, mert különben a Király-
hágón túli gyárak versenyét nem állhatják meg, annál ke-
vésbbé, mivel főeladási  piaezuk (az osztrák tartományok) oly 
távol esik. Ez okból a szalámi szállítási díjtételeinek mérsék-
lése is nagyon kívánatos. 

Ezzel áll kapcsolatban az érdekeltek ama további kí-
vánsága, hogy az erdélyi részek sertéstenyésztésének terjesz-
tése által lehetségessé váljék a szalámigyártásnak jelentéke-
nyebb mennyiségekhez olcsóbb árakon hozzá juthatni. 

Ez üzletág föllendülésének  egyik további akadálya ama 
körülmény, hogy a szalámikészitésnél jelentékeny mennyiségű 
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z a i r kerül ki, melyet caak nehezen lehet jól értékesíteni, a 
mennyiben a helyi fogyasztás  csekély s távolabbi eladási 
piaczokra csakis potom árakon szállítható. Ez okból a szalámi-
gyártás fejlődése  érdekében valónak kell jeleznünk: a szállí-
tás mérséklését. 

A m é s z á r o s i p a r természetesen a megszokott kerék-
vágásban halad s nem sok jelenteni valónk van felőle.  Az 
érdekeltek eme köréből gyakorta hangzik a panasz, hogy a 
kontárkodás mindinkább terjed s hogy az iparhatósági ellen-
őrzés nem elég szigorú. 

A brassói vágóházban levágatott: 
Ökör Tehén Boiju Összesen 

1885 1.866 1.619 932 4.417 
1886 2.316 1.078 992 4.386 
1887 2.290 1.574 1.018 4.882 
1888 2.427 1.289 1.098 4.814 
1889 2.816 1.048 1.134 4.998 

A h e n t e s i p a r , a hentesáruk növekvő kereslete (még 
pedig nemcsak a helyi forgalomban)  mellett gyarapodóban van. 

Sertés és friss  hús behozatala a kerület vámhivatalain 
keresztül: 

S e r t é s : 
1844 1885 1886 1887 1888 1089 

Vöröstorony 16.006 845 — — — — darab 
Többi 5.548') 979 — — — 19 

F r i s s h ú s : 
lö84 1885 1886 1887 1888 1889 

Vöröstorony 75 7.248 3.812 — — — q. 
Többi 939 l) 2.877 532 — — 1 q. 

Ebből kiviláglik, hogy az idevágó ipar a kényszer ha-
tása alatt, a román piacztól teljesen függetlenné  vált. 

Ko lbászk iv i t e l a kerület vámhivatalain keresztül: 
1884 1885 1886 1887 1888 1889 
313 363 298 190 243 260 q. 

') A csikmegyei vámhivataluk kivételével. 
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12. Malomipar. 
Liszt cs egyéb őrlemények gyártásával számtalan apró 

közönséges vízimalmon kivül — kerületünkben mindössze egy 
szélmalom van — 40-nél több nagyobb s a között 28 gőz-
malom foglalkozik. 

A m. kir. országos statistikai hivatal kimutatása szerint 
kerületünkben 1885 elején volt: 

Hegye Nagyobb 
icőzmal">a 

Közű n «égős 
irozinalom 

Nagyobb 
vízimalom 

Közönség^» 
vl/.linal'im 

Szél-
malom Összesen 

Brassó . . 4 — i i 49 64 
Háromszék — 1 1 196 — 198 
Csik — — — 344 344 
Udvarhely — 4 — 118 122 
Nagy-Küküllő 1 9 — 49 1 60 
Nagy-Szeben — 3 5 89 97 
Fogaras . . — — 1 124 — 125 
összesen 5 67 18 969 1 1.010 

A virágzást, melynek a malomipar az utóbbi évtizedek-
ben örvendett, a közelmúlt években érzékeny hanyatlás 
követte. Ez főleg  a brassói gőz- és műmalmokra vonatko-
zik, hol a malomipar kiváló lendülettel fejlődött.  E malmok-
nak 1885 óta, midőn a búzaárak leginkább hanyatlottak, 
mindinkább nehezükre esett a vcrscnyküzdelmct megállni, a 
mennyiben a magyarországi buzakivitel alábbhagyása folytán 
a Királyhágón-túli malmok sokkal olcsóban vásároltak, mint 
a mieink, melyek az crdélyrészi gyengébb aratás miatt 
kedvezőtlenebb helyzetbe jutottak. Helyzetükön azzal ipar-
kodtak javítani, hogy egyrészt a kevésbbé értékes a nagyon 
olcsó romániai búzát fogták  őrlés alá (ugyanezt tette tudva-
levőleg a magyarországi legkiválóbb gőzmalmok egy része is), 
másrészt finom  lisztnemeket — melyek Erdélyben gyengébb 
kelendőségnek örvendenek — szállítottak haszonnal Romá-
niába; 1886-ban azonban ez is megszűnt. 

A romániai vámháboru következtében valósággal két-
ségbeejtő^helyzetbe jutott ez az ipar s ha a brassói malmok 
még ma is, természetesen nagyon alábbszállitott mértékben, 
folytatják  az üzemet, ezt csakis egy jobb jövő reményében 
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teszik. Minthogy a malomtelepekbe jelentékeny tőke van 
befektetve,  mindenki törekszik az üzemet fentartani,  a mig a 
javulásnak csak egy reménysugara dereng. 

A kivitel hanyatlása kitűnik az alábbi számokból.1) 

Szemes életből készült liszt kivitetett: 

Brassón stb. keresztül 
Yiiriistornycm (X.-Szebenen is) 
A tübbicken 

1884 1886 1886 1887 1888 18-0 
2.767 2.000 14.735 24 16 22 q 

384 386 205 25 — 1 „ 
3 2 1 - - - r 

3.154 2.3H8 14.941 4ö 16 231|. 

Más őrlemények: 
Brassó stb. . 989 C01 232 25 47 33 q. 
A tübbieken keresztül . 5 9 5 3 4 1 ,. 

994 610 2a7 28 51 34 q. 
1889-ben még az erdélyi részek rossz búzaaratása is 

súlyosbította a helyzetet. A termelök ennek következtében 
még fokozottabb  mérvben küzdöttek a nyersanyag beszerzé-
sével, mint eddig, mivel a viszonyok kényszere folytán  Há-
romszék és Brassó megyében aránylag magas árakon kelle 
szükségleteiket fedezniök.  E mellett a lisztárakat a verseny 
tekintetéből oly alacsonyra kelle szabniok, hogy az üzlet jö-
vedelmezőségére gondolni sem lehet. 

Jelenleg, 1887. november óta a legtöbb brassói gőz- és 
műmalom szövetkezetté egyesült — mire a korábbi szenve-
délyes verseny késztuté az érdekelteket. Azonban ezen szö-
vetkezésnek sem sikerült lényegesebb javulást előidézni, mint 
azt a fentebbiek  eléggé kimagyarázzák. 

Igaz, hogy a m. kir. államvasutak a brassói gőz- és 
műmalmok buzabeszerzésének megkönnyítésére 50°/0-os szál-
lítási kedvezményt engedélyeztek oly állomásokra nézve, 
melyek 350 kilométernyire esnek Brassótól, (és közebbi állo-
másokra nézve is addig, mig a rendes szállítási díjtétel nem 
alacsonyabb, mint a 350 kilométerre szóló szállítási dij fele); 
ezt a kedvezményt azonban nem volt alkalmuk kiaknázni. 

') l~gy ezen, mint egyéb vámstatisztikai adatoknál szem előtt tar-
tandó. hogy, nevezetesen a brassói vámhivatalon részben olyan áruk is 
kiviteli kezelés alá vonattak, melyek nem a vámhivatal helyén adattak fel. 
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Nemrég ujabb folyamodás  következtében, a m. kir. magas 
kereskedelmi minisztérium a brassói üzleti malmok rendkívüli 
szorultságának kellő méltánylásával további kedvezményt (30°/, 
közelebb fekvő  állomásokra nézve) engedélyezett, melynek 
hatását azonban ez idő szerint még nem lehet megítélni. 

Sajnos, hogy a liszt szállításának mérséklésére irányuló 
kérelem teljesittetlen maradt, noha az érdekeltek épen ebben 
látják helyzetük időleges javulásának legfőbb  eszközét. 

Az érdekeltek ezen csoportja ilycténképen csaknem tel-
jes reménytelenséggel tekint a jövőbe. 

Valamivel jobb helyzetben van a malomüzlet a kerület 
egyéb részeiben, melyekre a romániai vámháboru kevesebb 
hatással volt; noha részben annak következtében, hogy a 
a brassói mű- és gőzmalmok a viszonyok folytán  kényszerülve 
voltak az elvesztett romániai piacz helyett belföldön  vásárolni, 
részben pedig a lisztárak általános hanyatlása folytán  ezek is 
szenvedtek. 

Megemlítendő, hogy Sepsi-Szentgyörgy néhány nagybir-
tokosa már huzamosb ideje azzal a gondolattal foglalkozik, 
miszerint a megye búzatermésének elonyösebb értékesítése 
czéljából, részvényekre alapított nagyobb malomtelepet léte-
sítsen. 

Egy rendelkezésünkre bocsátott kimutatás szerint 1889-
ben következőkép alakultak a lisztárak Brassóban: 

4 



Liszt lírák a brassói piaezon, 1 q-kint krajezárokban. 

1 8 8 9 

Január 
Február 
Márczius 
Április 
Május 
Junius 
Július 
Augusztus 
Szeptember 
Október 
November 
Deczember 

0 

1.450 1 
1.450 1 
1.450 1 
1.450 I 
1.350 1 
1.400 1 

1 2 5 6 S 8»/, 8»/* 

400 
400 

1.500 
1.500 

i 1.500 
1.500J 1 
1.480 1 
1.500 1 

1.350 1 
1.350 1 

.400 1.350 1 

.400 1.350 1 

.300| 1.250 1 

.35011.318 1, 

.460; 1.420 1 

.400 1.420 1 

.460 1.420 1 

.460 1.420 1 

.440 1.400 1 

.460 1.420 1 

300 1.250 1 
300 1.250 1 
300 1.250 1 
300 1.250 1 
200 1.160 1 
260i 1.220 1 
38o! 1.340 1 
380 1.340 1 
380 1.340 1 
380 1.340 1 
360 1.320 1 
380 1.340 1 

.200 1 150 
.200 1.150 
.200 1.150 
.200 1.150 
120 1.080 

.180 1.140 
.300 1.250 
.300 1.250 
.300 1.250 
.300 1.250 
.280 1.240 
300 1.260 

1.070, 
1.070 
1.070 
1.070 
1.040 
1.100 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 

1.230 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

980 
1.040 
1.140 
1.140 
1.140 
1.140 
1.170 
1.200 

950 
950 
950 
950 
920 
970 

1.060 
1.060 
1.060 
1.060 

1.120 

1.160 

800 
800 
800 
800 
800 
890 
9801 

980 
930 
930 
960 

1.000 

9 Korpa 
finul» 

Korpa 
durva 

600 320 270 
650 320 270 
650 320 270 
650 320 270 
700 340 270 
820 400 340 
900 480 400 
900 480 400 
800 480 400 
800: 480 400 

800 420 360 
840 420 360 

Az előbbi évekkel való összcbasonlitliatás kedvéért közöljük, hogy pl. a 0 számú liszt árai 
1885-ben 16 és 18 fit.,  1886-ban 14 és 17 frt.  50 kr., 1887-ben 13 frt.  20 kr. és 16 frt.,  1888-ban 
pedig 13 frt.  és 14 frt.  50 kr. között ingadoztak. 
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18. Czukoripar. 
1889-ben Brassó mellett, az újonnan alakult czukoripar-

részvénytársaság (Budapest székhelyivel), finomítóval  egybe-
kötött nyersczukor-gyárat emelt. 

Ez az uj alkotás ama kevés fénypontok  egyike, melyre 
kerületünk gazdasági viszonyainak áttekintésénél bukkanunk. 

A gyár, melynek felépítése  számos munkás kezet foglal-
koztatott s a minek révén az építészettel összefüggő  iparok is 
értékesíthették gyártmányaikat, csak 1890-ben kezdette meg 
működését, miért is annak behatóbb ismertetése ezúttal mel-
lőzhető. 

A gyár 700 munkást foglalkoztat.  — 1890-től kezdve 
a megkívántató répamennyiség jelentékeny hányadosát saját 
maga termeli a gyár. 

14. Sörfőzés. 
Kerületünkben: Nagy-Szebenben, Brassóban, Földvárt, 

S.-Szt. Györgyön, Kézdi-Vásárhelyt, Baróthon, Csik-Szeredán, 
Gyergyó-Szt.-Miklóson és Segesvárott gyártanak sört. A leg-
nagyobb (Magyarországon a nyolezadik) telep a n.-szebeni, 
melynek tulajdonosa Brassóban is nagyobb sörfőzőt  rendezett be, 
mely azonban csak 1890-ben fogja  működését megkezdeni. Nagy-
Szebenben 1888 utóján egv második sörfőző  keletkezett, 
melynek a bajor sörök módjára készített söre („Dreieichen-
bier") csakhamar közkedveltségre tett szert. 

llabár kerületünkben eme nevezetes ipar minden fel-
tétele meg van s az évek folyamán,  főként  a városokban, 
mindinkább meghonosodott a sörfogyasztás,  a hozzánk érke-
zett jelentések mégis telvék panaszszal. A sörlogyasztási adó 
1881-iki életbeléptetése s annak 1883-ban, illetve 1887-ben 
1 frt.  00 krra, illetőleg 3 frtra  emelése óta t. i. a sörfo-
gyasztás megapadt. Egész jogosan lehet további hanyatlás-
tól is tartani a szesziparnál említendő állami italmérési jog 
életbeléptetése folytán,  a kimérési jog gyakorlása után fize-
tendő rendkívül magas bérösszegeknél fogva.  Minthogy a 
fogyasztóképesség  az ipar lehanyatlása következtében az 
utóbbi években általában veszélyeztetve van, belátható, hogy 

í* 
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mindinkább kevesebb sör fogy.  Ennek következtében a sör-
gyártást is korlátolni kellett; igy pl. Hnbermann Nagy-
Szebenben 1888-ban 1.850 hectoliterrel kevesebbet gyártott, 
mint a megelőző években. A sörnek azonban, minthogy a 
nép legjobb italai közé tartozik, mentől kevesebb fogyasztási 
adóval kellene megterheltetnie, hogy a népesség vagyonta-
lan rétegei — a munkások — is hozzáférhessenek. 

Ehhez járult az a körülmény, hogy a Romániával foly-
tatott vámháboru óta kerületünkben a sör kivitele csaknem 
zérusra sülyedt. 

A brassói és vöröstoronyi vámhivatalokon keresztül ki-
szállíttatott : 

1884 1885 1880 18o7 1888 1889 
Brassó 130 87 41 4 06 22 q. 
Vöröstorony 170 260 40 16 — — „ 

A mi a szállítási dijakat illeti, az érdekeltek a kisebb 
mennyiségek magas díjtételei felől  panaszkodnak, mert nem 
lehet mindig tele kocsival küldeniök s 2, 3—5 hordó szállí-
tása nagyon sokba kerül. 

Az előttünk levő jelentések ama minderféle  akadékos-
kodásra is utalnak, melyeknek a sörgyárosok és sörárusok az 
ellenőrző közegek részéről, ki vannak téve. Az egyik jelen-
tén egyenesen ajánlatot tesz az iránt, hogy a fogyasztási  adó 
a sörárus megkímélése végett közvetlenül a gyárostól sze-
dessék be. 

Sörgyártás az aláltlii években : 
188IÍ/7 18S7/8 

Brassó megve (4) 5.224 (4) 4.526 hectoliter 
Háromszék 'megye (4) 2.684 (4) 1 938 
Csik megve (2) 655 (2) 534 
Udvarhelv megve (1) 260 (1) 300 
Nagv-Küküllő ; (1) 912 (1) 1.262 
Szeben megye . (1) 11.340 (2) 10.640 

(13) 21 075 (14) 19.200 hectoliter 

15. Szeszgyártás. 
A szeszgyártás kamara-kerületünk mezőgazdasági ipará-

nak nagyon fontos  ága. Számos nagyobb s egyes kisebb 
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gyárak űzik, mely utóbbiak főleg  Háromszék megyében van-
nak nagy számmal. Tiz gazdasági szeszgyár élvezi az 1881-iki 
XLIV-ik t. cz által biztosított kedvezményt (kereseti adó-
mentesség). 

A mig a nagyobb gyárak már az 1884-iki szeszadó-
törvény életbelépte óta nehéz helyzetben voltak, a kisebb 
szeszégetők. melyek a szeszadót a beczefrézésre  szánt űrméret 
szerint fizették,  az 1885 - 1888-ig terjedő időközben, egészen 
a ma érvényes szeszadótörvény életbeléptéig meg lehettek 
elégedve az üzlet menetével. Azóta azonban az üzlet minden 
ponton nagy mérvben hanyatlott, a mennyiben az adótétel 
rendkívüli felcsigázása  (35, illetőleg 45 krra) következtében 
a fogyasztás  rögtön, nem is sejtett mérvben alább hagyott, 
úgy hogy a kinálat jóval meghaladta a keresletet. Ehhez 
járult, hogy még az előbbi törvény érvényessége idejéből 
óriási szeszniennyiség hozatott át, mi által az árak a gyáro-
sokra nézve nagyon kedvezőtlenül alakultak. 

Nemsokára kiderült, hogy a contingens, az adóemelés 
következtében beállott fogyasztási  apadáshoz képest túlságo-
san volt megállapítva, mi által ujabb áresés következett be, 
minthogy a szeszgyárak annak daczára ki akarták hozni con-
tingensüket, nehogy mostani készletüket a második felosztás-
nál egészen, vagy részben elveszitsék. 

Számos szeszégető italmérési jogbérlettel foglalkozott  s 
foglalkozik  ma is, hogy gyártmánya kelendőségét biztosítsa; 
azonban minthogy a bérösszeg magassága mellett a fogyasz-
tás is megapadt, e téren is károsodtak 

A termelők azon az alapon, hogy az italmérés államo-
sítása után, a nagy verseny miatt, az italmérési jogok nagyon 
magas árban keltek el, nemkülönben, hogy az állami ital-
mérési adó behozatala által a szeszes italok megdrágultak, 
egész joggal a fogyasztás  további hanyatlásától tartanak s igy 
szomorú kilátásokkal tekintenek a jövő elébe. 

Hozzájárult még az is, hogy a Romániával folytatott 
vámháboru következtében épen a legnagyobb szeszgyárak, 
melyek kukoricza-szükségletük nagy részét olcsó áron Romá-
niából szerezték be, kénytelenitve voltak vagy a 100 kilón-
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kint 1 arany forintot  tevő beviteli vámot megfizetni,  vagy 
szükségletüket — a mint épen lehetséges volt — idehaza 
fedezni.  Ennek folyományakép  a burgonya feldolgozásához  is 
hozzá kelle nyúlniok s a mint látszik, jövendőben még inkább 
fogják  alkalmazni. A Királvhágón-túli állomásokról beszállí-
tandó kukoriczára nézve engedélyezett 80°/0-nvi viteldij-
mérséklés alig volt kiaknázható. Minthogy a romániai vám-
háboru következtében, főleg  a kamara-kerület délkeleti sar-
kában számos iparág kedvezőtlen helyzetbe jutott, a nélkül, 
hogy a mezőgazdasággal foglalkozó  lakosság helyzete javult 
volna, a fogyasztó  erő is tetemesen hanyatlott. 

A hizlaló-üzlet, mint a szeszgyártás fontos  mellékága, 
az osztrák marha nagy versenye miatt kevéssé jövedelmező; 
miért is az érdekeltek sürgős óhaja gyanánt jelezhetjük, hogy 
a központi baromvásárra, Bécsbe fejhajtott  hízott marha vitel-
díjai mérsékeltessenek. 

Szeszkivitelről 1887 óta szó sem lehet többé, mig az 
előtt a brassói vámon a következő mennyiségek szállíttattak 
Trieszten stb. keresztül főleg  Spanyolországba: 

1884: 5,184 q, 
1885: 6,594 q, 
1886: 2,599 q. 

Ezen fontos  iparág teljes romlásának megakadályozása 
czéljából arról kell gondoskodni, hogy a kiviteli jutalom je-
lentékeny fölemelése  által lehetővé váljék az előbbi idők óriási 
raktárállományán túladni. Ez által legalább megközelítően cl 
volna érhető a kontingensnek a fogyasztással  való egybevágó-
sága, mint az bizonyára a törvényhozás szándékában volt. 
A szeszkivitel fejlesztése  érdekében továbbá sürgősen kívá-
natos, ho£y Fiume s a kivitel egyéb központja felé  a vasúti 
viteldíj az egyáltalán megengedhető minimumra szállittassék le. 

A romániai vámháboru által sújtott szeszégetők nyers 
anyagának beszerzését megkönnyitendő, a kukoriczára 200 
kilométeren túl fekvő  állomásoknál 50°/0-os, közelebbi állo-
másokra nézve 30°/0-os mérséklés volna engedélyezendő. 

Nagyban való eladásnál a szeszárak — a szeszadó nél-
kül — 10,000 literszázalék gyanánt évi átlagban következő-
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kép alakultak: 1885-ben 15 fit.,  188(5-ban 15 fit.,  1887-ben 
14 frt.  70 kr., 1888-ban 17 frt.  50 kr., 1889-ben 14 frt.  60 kr. 

A szesztermelés, mely az 1884/5-iki évadban 52 szesz-
égetőben 75,490 bectolitert tett ki, az 1887/8-iki évadban 46 
égetőben 54,612 hectoliterre siilvedt. 

A brassói állomáson 1885-ben23 920q, 1886-ban 13.140q, 
1887-ben 13.720 q, 1888-ban 6.570 q, 1889-ben 6.180 q 
szeszt adtak fel. 

16. Egetett szeszes italok gyártása. 
Egetett szeszes italokat kerületünk több városában, ne-

vezetesen leginkább Brassóban gyártanak A gyártott likőrön 
stb. többnyire ugyanott belvben vagy a közelebbi környéken 
adnak túl; csak egyes nagyobb gyárosoknak van kiterjedtebb 
áruterületük. 

A Brassóban gyártott szeszes italok egyes nemei, kitűnő 
minőségüknél fogva,  a kamara-kerület határain túl is piaezra 
találnak. Brassó egyik kiváló czége cognac-gyártással is fog-
lalkozik. 

Ez ágat illetőleg különös megjegyezni valónk nincs. 

17. Eczctgyártás. 
Az eczetgyártást 1889-ben néhány nagyobb s több kisebb 

eczetfőzőben  űzték és pedig kizárólag szeszt dolgoznak fel. 
Azon kedvezmény következtében, melyet az 1888-iki 

szeszadótörvény az eczetgyártáshoz megkívántató szesz adó-
mentes beszerzését illetőleg nyújt, ez üzletág helyzete az 
előbbi évekhez képest, midőn a finomított  faeczetsav  („eczet-
szesz") nyomasztó versenyt fejtett  ki, valamivel kedvezőbben 
alakult. Az eczetgyártás érdekében okvetlenül szükséges, 
hogy e kedvezmény a jövőben is fenmaradjon. 

Az uj szeszadótörvény életbelépte óta, mely e kedvez-
ményt a czégbejegyzés föltételéhez  köti, kerületünkben 25 
eczetfőző  jegyeztette be czégét (6 Brassó, 9 Háromszék, 
1 Csik, 3 Udvarhely, 2 Nagy-Küküllő, 2 Szeben és 2 Fogaras 
megyében). 
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18. Élesztőgyártás. 
Kerületünkben, csupán mellékkeresetkép, a szeszégetés-

nél gyárt egyetlen egy czég (Prázsmáron Brassó mellett) je-
lentéktelen mennyiségű élesztőt. A szükséglet legnagyobb 
része kívülről fedeztetik. 

19. Ásványvizek. 
Az 1889-iki forró  és száraz nyár kedvezett az ás-

ványviz-üzletnek. A Romániába menő kiviteli üzlet is 
élénk volt. 

Néhány év óta „Répáti savanyúvíz" (Kászon-Impér) 
neve alatt uj borvíz jelenik meg a piaezon, mely csakhamar 
közkedveltségre tett szert. 

Kerületünk jelesebb ásványvizeinek ellátása haladást 
tüntet fel;  nevezetesen jobb üveganyag kerül használatba. 

Savanyu vizeink forgalma  érdekében nagyon fontos, 
hogy az üresen visszamenő üvegeknek megfelelő  viteldíj -
mérséklés adassék. 

A híres borszéki fürdő  kezelőségének különös panasza 
ama körülmény, hogy borszéki gyanánt gyakran más vizet 
adnak a közönség elé, miért is ilyetén ámítások ellen ide-
vágó rendelkezést óhajt. 

A kamara-kerület vámjain keresztül kiszállíttatott: 
1884') 1885 1886 1887 1888 1889 
7.200 9.862 10.799 30.383 11.105 14.845 q 
Kerületünk számos ásványos fürdői  1889-ben is élénk 

látogatottságnak örvendtek. 

20. Sóbány ászát. 
A parajdi sóbányában 1885-ben 41 543 q, 1886-ban 

39.211 q, 1887-ben 37 861 q, 1888-ban 38.057 q sót hoztak 
felszínre.  A napszám összegek 1885-ben 11.899 frtra, 
1886-ban 11.545 frtra,  1887-ben 11.804 frtra,  1888-ban 
13.713 frtra  rúgtak. A munkások átlagos száma 90. A 
testvérláda vagyoni állapota 1888 végén 18.539 frt. 

') A csíki vámok nélkül. 
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21. KőszciiMiiyák. 
Az erdővidéki bányaegylet - részvénytársaság (Maros-

Vásárhely székhelyivel) köpeezi ligniibányája kielégítően 
zárta le az 1889-ik esztendőt. A szállitási-cgyezség a 111. kir. 
államvasutakkal ez évben ujabbi 3 esztendőre köttetett meg. 
További örvendetes körülménynek jelzendő a 10°/0-os szállí-
tási kedvezmény megadása. A mindinkább növekvő szénfogyasz-
tás következtében jó forgalma  volt a szénnek; az újonnan 
létesült czukorgyár 800 kocsi szénre kötött szállítási szerző-
dést a bányával. A zernesti cellu'ose gyár is ezen szén ve-
vői közé tartozik s minthogy más telepek szénszükségleto is 
fokozódik,  c bánya forgalma  a jövőre nézve is biztosított. 

A köpeezi bánya jelentékenyen károsodott a romániai 
vámháboru által, a viszonyok épen említett kedvezőbb ala-
kulása azonban remélhetőleg helyreüti a vesztességet. 

Az alábbi számok a derék szakértelemmel igazgatott 
bánya működésének képét nyújtják: 

Széntermelés Szénfogyasztás 
1886 405.850 q. 365.850 q. 
1887 244.080 „ 245.080 „ 
1888 213.545 „ 232.545 „ 
1889 274.290 „ 293.773 „ 

A munkások száma Tiszta nyereség 
1886 191 21.607 frt. 
1887 115 13.783 
1888 101 10.732 „ 
1889 114 21.S72 

Romániába vitetett: 
1886-ban 21.200 q., 1887-ben 1H.800 q., 1888-ban 7 300 q. 

A szállitási dijnak az alacsony szénáraknak megfelelő 
csökkentése nemcsak a köpeezi szén versenyképességét fo-
kozná, hanem a szenet fogyasztó  iparnak is javára válnék. 

A „Czell és Arzt Concordia-bánvau czég tulajdonát 
képező volkányi kőszénbánya (Brassó megye) forgalma  kö-
vetkező : 
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1884: 121.052 q. 1887 körülbelül 85.000 q. 
1885: 136.222 „ 1888 75.000 „ 
1886: 90.105 „ 1889 „ 80.000 „ 
Kedvezőtlen szállítási viszonyok akadályozzák e bánya 

nagyobbmérvü kiaknázását. 
A Borszék mellett fekvő  szénbányában 1888-ban 38.672 

q. termeltetett. 
Kő- és barnaszén kivitele a kerület vámjain keresztül: 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 
141.460, 436 359, 336.761, 126 672, 70.776, 72.624 q. 

22. Rézbányászat. 
Kerületünk egyetlen rézbányája, az erdélyi rézbánya-

részvénytársulat tulajdonában levő balánbányai rézbánya 
1888. és 1889-iki összes termését előnyös árban kötött szál-
lítási egyezség szerint adta el (réz „ring" !) A termelt meny-
nyiség 1885-ben 617 q., 1886 450 q., 1887 623 q., 1888 
659 q., 1889 665 q.-t tett ki. 

28. Yasbányák és hámorok. 
A Lövéte mellett levő (Udvarhely megye) szent-kercszt-

bányai vasbánya 18S8-ban 1 538 q nyers vasat s 4.498 q 
öntött vasárut eredményezett. A szent-keresztbányai vasmű 
tulajdonosának birtokában levő bodvaji bánya vastermelése 
azelőtt is csekély volt s ma is az. 

A romániai vámháboru érzékenyen sújtotta a lövétei 
vasbányát, mert azelőtt gyártmányainak legnagyobb részét 
oda szállította, a durva öntötí áruk kivitele azonban ez idő 
szerint nagyon megnehezült. Ennek következtében kénytelen 
a belföldön  piaezot keresni, csakhogy e mellett — sajnos — 
aránylag magas viteldíj-tételekkel kell küzdenie. Ez okból 
melegen ajánljuk, hogy lléjjasfalva,  illetőleg Székely-Udvar-
hely, Kalán, Nagy-Szeben, Kolozsvár, Gy.-Fehérvár, Maros-
Vásárhely, Szász-Régen s Fredcál állomásokra nézve is szál-
lítási kedvezmény adassék. 
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24. Vas- és fémáruk  gyártása. 
S z e r s z á m a r u k készítését két hámorban iizik. u. m-

Szász-Sebesen és Nagy-Baczonban (Háromszék m) s mig az 
utóbb nevezett a minimumra csökkentette üzemét, addig az 
előbbi uj igazgatás alatt kedvezőbb helyzetnek örvend s a 
romániai vámháboru nem érintette. Gyártmányain (kapa, la-
pát, gereblye, eke stb.) a belföldön  ad túl. A nyers anyag 
beszerzésénél azonban nehézségekkel küzd, a mennyiben az 
állami vasmüvek — a hozzánk érkezett jelentések szerint — vas-
iparunk iránt kevéssé előzékenyek. Szállitási kedvezmények, 
a kész árunak még csekélyebb mennyiségeit illetőleg is, ez 
iparágra, valamint a fémipar  egyéb ágaira is fejlesztőleg 
hatnának és nem egy stájer s más, osztrák vasáru behozata-
lát fölöslegessé  tennék. 

A kerületünkben fennálló  g é p g y á r a k 1889-ben álta-
lában kielégítő üzleti helyzetet mutatnak fel,  a mennyiben 
főleg  a nagy-szebeni kincstári gőzsütő, a Brassó melletti 
ezukorgyár, a zernesti sejtanyag-gyár stb. azoknak is bővebb 
foglalkozást  nyújtott, habár az árakat általánosságban nyo-
mottaknak kell jeleznünk. 

Egyik brassói gépgyárunk a lefolyt  évben vasöntő-mű-
helyt létesített, mi által a gépipar rég érzett hiányát van 
hivatva orvosolni. Meg kell említenünk, hogy ez a gyár, mely 
vasöntője részére távolról kénytelen a vasat és kokszot ho-
zatni, drága vitelbér felől  panaszkodik. Ez a gyár legtöbb 
üzletét még ma is Romániával folytatja. 

A r é z á r u k gyártása az uj (1888-iki) szeszadótörvény 
behozatala következtében kedvező alkalomra tett szert, noha 
az árak, nevezetesen a rézpiaezon uralkodó hausse tekinteté-
ből, alacsonyak voltak. 1889-ben azonban a szeszgyártás meg-
rekedése következtében újólag hanyatlott az üzlet. A réz-
áruk (főleg  üstök) Romániába szállítása azután, hogy az 
1887-iki év kitűnő szilvatermése múlékony pezsdületel ered-
ményezett, jelentékenyen csökkent. Mint kisipari ág már azóta 
eljátszotta szerepét, mióta a rézedény használata annyira hát-
térbe szorult. 



— 60 

A s z i v a t t y ú k és f e c s k e n d ő k  forgalma,  melyek 
pedig jó minőségben készülnek kerületünkben, főkép  a fő-
városi gyárak versenye által szenved, minek következtében a 
tűzoltóságnak a síkságon is bekövetkezett szabályozása sem 
volt képes élénkebb keresletet előidézni. 

A kerületünk egyes városaiban folytatott  s á r g a r é z -
és b a r a n g ö n t é s a külföldi  nagyipar versenye folytán  évek 
óta nagyon aláhanvatlott. Maga a harangöntés azonban az 
1889-ik évben is rendes állapotában maradt. 

Azon gyárak helyzete, melyek m e z ő g a z d a s á g i e sz -
k ö z ö k gyártásával foglalkoznak  (Nagy-Szeben), a mezőgaz-
daság silány helyzete, valamint a nagyipar versenye követ-
keztében nehezebbre fordult.  A vashámorok által alakított 
kartellek következtében emelkedett vasárak is kedvezőtlenül 
folytak  be ez üzem helyzetére, valamint az is, hogy a siksá-
gon egyes képzettebb falusi  kovácsok megfelelő  minőségű 
vasekéket gyártanak. 

A l a k a t o s ü z l e t , mely kerületünk nagyobb városaiban, 
minőség tekintetében jelentékeny munkaképességre tett szert, 
sokat szenved a külföldi  gyárak versenye folytán,  melyek a 
vaskereskedéseket mindennemű lakatosáruval elárasztják. — 
Minthogy az ipartörvény értelmében minden iparűzőnek jo-
gában áll mindazt, mi az illető gyártmány teljes kikészíté-
séhez megkívántatik, magának teljesítenie s ilykép az aszta-
losok önmaguk látják el áruikat b vaskereskedésekben vásá-
rolt vasalással, a lakatosok munkaköre nagyon korlátolt. Ha 
hozzá veszszük a közöttük fenforgó  versenyt s a vasárak 
emelkedését, nem csodálkozhatunk kedvezőtlen helyzetükön. 
Csak mellesleg emiitjük meg, hogy a brassói lakatosok, kik 
azelőtt a romániai exporteuröknek szállítottak, a vámháboru 
által némi vesztességet szenvedtek. 

A lefolyt  év nagyobb építkezései legalább a lakatosság 
egy részét, jól foglalkoztatták. 

Örvendetes jele az iparélet megelevenedésének, hogy 
lakatosaink — legalább részben — a munkafelosztás  terére 
léptek, a mennyiben az egyik inkább takaréktűzhelyek, a 
másik ellenben plélikályhák stb. készítésével foglalkozik.  Ke-
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rületiink nagyobb városaiban részben jól vannak munkagé-
pekkel felszerelve,  az egyik műhc y gőzerőre van berendezve. 

Fémiparunk valóságos gyarapodására szolgál, hogy egy 
brassói lakatos sikeresen kezdte meg a vasbutorok gyári elő-
állitását. 

A lakatosok s az épitési munkálatoknál általában érde-
kelt ágak különös kívánságát fejezzük  ki, midőn a nagyobb 
nyilvános építkezések egyes munkáinak külön-külön való ki-
ad .tását kérjük. 

Kiváltkép ezen iparág pana-zol egyes mesterek eljárása 
miatt, kik túlságosan sok tanoncz tartása által nemcsak az 
egészséges versenyt ássák alá, hanem a következő nemzedék 
kárát is okozzák, 0 mely nem képezhető ki eléggé. Ez a 
jelenség különben más iparágaknál is előfordul  s kívánatos 
volna, ha segittetnék a bajon. 

A csupán egyetlen vállalat által képviselt (Nagy-
Szebenben) p é n z s z e k r é n y - g y á r t á s r ó 1 semmi különös 
megemlíteni valónk sincs. 

A sok iparos által képviselt k o v á c s i p a r köréből 
panasz hallatszik a czigánykovácsok versenye miatt, főkép 
a lópatkolás terén. A nagy szebeni kovács-ipartársulat a 
katonakovácsok versenye miatt panaszkodik. Minthogy a 
szekevek Romániába való bevitele a vámháboru óta nagyon 
hanyatlott, a kovácsipar e tekintetben is károsodott. 

A b á d o g o s i p a r , a lakatossághoz hasonlóan, jelenté-
keny emelkedést tüntet fel  a minőleges munkaképesség 
tekintetében. Egyes műhelyek tetemesen megnagyobbodtak, 
kitűnő munkagépekkel vannak fölszerelve  s valóságos kis 
gyárakká alakultak. Minthogy ez az iparág főleg  az élénkebb 
vagy lanyhább épitőkedvtől függ,  a lefolyt  esztendő a kielé-
gítő üzleti évek mellé sorakozik. 

Az a r a n y - és ez ii s 1111 í ve s s é g csaknem kizárólag 
javítási munkálatokra szorítkozott, illetőleg egyszerű kereske-
delmi üzletággá alakult, mivel ezen, a műiparhoz számítandó 
téren is a gyári munka lett uralkodóvá. Ezt a nemes ipar-
ágat, mely egykoron épen a kerületünkhöz tartozó részek-
ben oly bámulatosan virágzott, föleleveníteni  nem sikerült, 
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mert hiányzott annak első kelléke, t. i. a gazdag s nemes 
fényűzésre  hajló, műértő vásárló közönség. Az olcsó tuczat-
munka megbénitotta a kézimunkát. 

Fémjelzéssel láttatott el a következő arany- és ezüstáru: 
Brassóban Nagy-Szebenben 

Arany Ezüst Összesen Arany Ezüst Összesen 
1885 1 '«•0 18'3 3 0 20 *02fl 1*310 1 294 2'GIO kilogramm 
1886 1 *627 7*399 9 016 1*391 1 340 2*731 » 
1887 1 848 8 323 1*849 0 784 2*438 ti 

1888 1 S3A 6 ' 6 8 o 8 305 1 °264 0 830 2*081 V 

< )sszesen 6 790 3 8 * 8 8 3 45 079 °*040 4 248 9*888 kilogramm. 
Kerületünkben csak nagyon szórványosan fordul  elő a 

k é s m ü v e s s é g , e s z k ö z k o v á c s - , r e s z e l ő - , ö v e s -
és h o r g a n y ö n t ő mesterség. Ezek állapotáról nevezetesebb 
jelenteni valónk nincs. 

Az ó r á s - m e s t e r s é g e t csak javitási iparág gyanánt 
űzik kerületünkben. Uj áru nem készül, azt az órások 
maguk is kívülről hozatják. 

Ez az üzletág főleg  abban szenved, hogy épen a tehe-
tősebb vevő budapesti, bécsi stb. útjában szerzi meg a szük-
ségeseket, a vidéket pedig elárasztják a fővárosi  stb. házak 
ügynökei, kik áruikat gyakran részletfizetésre  engedik át ve-
vőiknek. A házaló kereskedés ezen nemét nemcsak az ál-
landó órásipar, hanem a vásárló közönség szempontjából is 
lehetőleg korlátozni kellene. A készülőben levő fémjelző-
törvény szigorú intézkedései remélhetőleg, legalább részben, 
megszüntetik a bajt. 

H a n g s z e r e k , nevezetesen orgonák készítésével egy 
nagyobb műhely foglalkozik  Brassóban, mely cziinbalmot is 
gyárt, azután Nagy-Szeben s Kézdi-Vásárhely van még egy-
egy műhelylyel képviselve. E téren bekövetkezett jelentéke-
nyebb változás felől  nem tudunk. 

Ha meggondoljuk, mily szép haladást tett a fémipar 
kerületünkben s tekintetbe veszszük, hogy épen ezen ágak-
ban n«gyon nehéz jól kiképzett munkásokhoz hozzájutni, — 
bizonyára hozzá kell járulnunk amaz óhajhoz, hogy ezen ha-
ladás további fokozása  czéljából fémipari  szakiskola állit-
tassék fel. 
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Vas, vas- és fémáru  s gépek kivitele kerületünk vám-
jain keresztül: 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 
Nyers vas — 176 234 3.119 534 227 q 
Vas és aczél rudak-

ban, sinek 2.799 4.101 2.910 5.981 5.231 2.434 
Közönséges öntött vas 1.344 2.212 1.819 2.035 1.652 1.669 
Vas- és aczéláru 2.544 4.270 3.855 3.577 4.524 4.923 
Rézüstök 213 333 88 390 93 185 
Közönséges és finom 

fémáru 87 58 228 131 195 456 
Mezőgazdasági gépek 637 154 295 377 653 937 
Másnemű gépek 602 608 328 605 2.452 2.597 

25. Földek s kövek. 
Az 1869-ik évben létesült gyártelepek jelentékeny épitc-

kő szükséglete folytán  föllendült  az üzlet. A mészégetőknek 
ugyanezen okból jó keresetük volt. Malomkövet, mint a 
megelőző években, tavaly is kis mennyiségben szállítottunk ki. 

Jelentékenyebb kivitelünk volt mészkő, fazekas-agyag 
és égetett mész tekintetében. 

Kerületünk vámjain keresztül kivitetett: 
18841) 1885 1886 I8h7 1888 1889 

Nyers és faragott  kő. Quarcz, 
és Quarczhoinok . 2.236 4.289 2.069 1.722 959 914 q 

Nyers földek  és ásványok1) . 5.331 1.130 1.873 1.904 5.612 6.912 „ 
Égetett földek  s ásványok») . 577 5.136 4.005 4.140 3.831 5.049 „ 
Kűfaragómimka  279 4.128 17 353 338 716 „ 
Malomkő, köszörűkő stb. 168 68 92 470 184 409 „ 

Kerületünk vasúti állomásain 1889-ben: 
feladatott:  lerakatott: 

Kő 381.101 372.759 q 
Mész 27.686 18.735 „ 

') A csiki vámok nélkiil. 
-) Nagyobb&ra mészkő s fazekas-agyag. 
3) Égetett mész stb. 
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26. Czemeiitkészités. 
Czementet nem gyártanak kerületünklton s nem volna 

okurk azzal foglalkozni,  ha nem lenne a kamara jelentésének 
egyik feladata  ujonnan létesítendő iparágakra reá mutatni. 
Ezen a réven jutottunk e czikkre. 

Brassóban már néhány év óta fáradoznak  egy czement-
gyár megteremtésén, minthogy egy ily gyár fejlődésének 
minden föltélele  meg van. Nemcsak a megkívántató nyers-
és segédanyagokban s olcsó munkaerőben nincs hiány, hanem 
itt a belföldön  még jelentékeny árupiaczra is volna kilátás, 
hol a kilátásban levő vasútépítés a nyereséges elárusitást 
csaknem biztosítja. Ehhez járul még a jövedelmes kiviteli 
üzlet lehetősége. Sajnos, hogy eddig tőkebiró vállalkozó 
nem akadt. 

A kamara a maga részéről egy magas állású consulá-
tusi tisztviselő közvetítéséi vette igénybe, ki rokonszenves 
érdeklődéssel kiséri Magyarország ipari fejlődését,  s enne k 
köszönhető, hogy egyik elterjedt belga-franczia  szaklapban 
ily czélzatn ösztönzés volt olvasható; eddig azonban ered-
ménytelenül. 

27. Agyagáruk készítése. 
A f a z e k a s s á g  már régóta veszendőnek indult. Ezt 

kiváltkép az osztrák kőanyagáru térfoglalásának,  valamint 
annak kell tulajdonítani, hogy az olcsó öntött vas- és vas-
pléh-edény mindinkább hódit. Ez által fazekasságunk,  mely 
kisipar, vagy házi ipar gyanánt áll fenn,  mindinkább veszti 
lába alól a talajt. Fazekas áruink főpiacza  az országos és 
heti vásárokon adódik, hol különben még ma is szívesen 
keresik. 

Ezzel karöltve — a román piacz elzárása folytán  — a 
durva fazekas-áruk  előbb nagyon kiaknázott eladása is el-
enyészett. Mily nagymérvű e megcsappanás, bizonyítják az 
alábbi számok : 

1884 1885 1886 1887 1888 188lJ 
5.25!) 5.184 4.157 518 558 545 q. 
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Minthogy kerületeink egyes vidékein, hol a fazekasság 
mélyebb gyökeret fogott,  a megkívántató nyers anyagon ki-
vül a lakosságnak hajlama és ügyessége is van a keramikai 
ipar iránt, ezen iparág fejlesztése  érdekében kívánatos volna 
oda hatni, hogy a kezelés tökéletesbittessék s az iparűzők 
kellő oktatása és bevezetése által Ízléses és eladásképesebb 
czikkek gyártassanak. Ezt bizonyára legkönnyebben vándor-
tanítók kiküldése által lehetne elérni, csakhogy már előzete-
sen is megfelelő  kereskedelmi tényezőkről kellene gondoskodni, 
melyek — a vásári forgalom  nélkül — a gyártmányok érté-
kesítését vállalnák el. 

A k á l y h a k é s z i t é s technikai oldala szép haladást 
tanusit, noha kedvezőtlen eladási viszonyok, meglehetősen 
szárnyát szegik. Kerületünk saját szükséglete csekély, mert 
a vaskályha még mindig előtérben van; távolabb fekvő  pon-
tokra pedig a magas viteldij-tételck s a belföldi  nemkülönben 
a nyugati verseny miatt sem lehet szállítani. Románia kitűnő 
piaczunk lehetne, ha ma napság — úgy szólván — teljes-
séggel nem volna elzárva. Készre zománezozott kályhákat a 
nagy vám miatt nem lehet oda szállítani. A romániai üzlet 
ily körülmények között csak olykép volna lehetséges, ha 
valamely czég megkísértené égetlen s még nem zománezozott 
kályhát szállítani ki Romániába s ott saját fióktelepén  készre 
zománczolni; csakhogy a mai bizonytalan viszonyok között 
nem egyhamar lesz valakinek erre kedve, annál kevésbbé, 
mert az alsóbbrangu román vámhatóságok bosszantó eljárása 
eléggé ismeretes. 

A t ű z á l l ó a g y a g b ó l való téglakészités stb. (Ke-
resztényfalván  Brassó mellett) az 18Ní)-ik évben kedvező 
helyzetben volt, minthogy a legközelebbi környéken kelet-
kezett nagyobb gyárak sok tűzálló téglát és faeonkövet 
vettek igénybe. A kedvező helyzetet azonban nem lehetett 
teljesen kiaknázni, mert a gyár ily nagy keresletre nem volt 
elkészülve. Nem különben vízvezetékhez és csatornázáshoz 
való agyagcsövek, kőből faragott  csövek, torrakotta-áruk slb, 
is általában kielégítő árban keltek el s a nyers agyag Ro-
mániába való kivitele is kielégítőnek mondható, minthogy 
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Romániának ilyetén agyagra okvetlen szüksége van ; ennek 
ellenében a Chamotte- és faron-kövek  kivitele nagyon hanyatlott. 

A keresztényfalvi  gyár sokat küzködik munkások dolgá-
ban, nemcsak mert versenytársainál magasabb bért kell 
fizetnie,  hanem mert kellőkép iskolázott munkás személyzetben 
is hiányt szenved, melyet külföldről  kénytelen hozatni. 

Kétségtelen, hogy a Brassó-Zernesti helyi vasút kiépü-
lése e vállalat nagy előnyére fog  válni; csak nagyon kívána-
tos volna, ha a részvénytársulatnak valami módon sikerülne 
a gyártótelepet az erdőből a vasúti vágányok közvetlen kö-
zelébe helyezni át. 

Bármennyire örvendetes is a társulat gyarapodása szem-
pontjából a nyers agyag élénk elárusitása, mégis meg kell 
jegyeznünk, hogy nem annyira nyers anyag, mint inkább 
kikészitett áru forgalomba  hozatalára kellene minden áron 
törekedni. 

Legalább az erdélyi állomásokra nézve engedélyezett 
megfelelő  viteldij-mérséklés bizonyára jelentékenyen fokozná 
az e helyt tekintetbe jövő nehéz és terjedelmes áruezikkek 
forgalmát. 

A keresztényfalvi  részvény társulat az 1885 — 1888-ig 
terjedő üzletéveket 1885-ben 210, 1886-ban 167, 1887-ben 
833, 1888-ban 848 frtnyi  tiszta nyereséggel zárta le. A rész-
vénytőke 20.250 frtra  rúg. 

A t é g l a ü z l e t a lefolyt  évben kivételesen kedvező 
volt; a mennyiben Brassó és Fogaras megyékben nagyobb 
gyártelepek épültek s ez által nemcsak a közelebb fekvésű 
téglavetők voltak teljesen elfoglalva,  hanem még a szomszédos 
megyékből is nagyon sok fali  téglát kellett ide szállítani. Az 
élénk kereslet következtében az árak is kedvezően ala-
kultak. 

A brassói általános nyugdíjintézet téglagyára körülbelül 
1,000.000 téglát készített. A nagyfokú  kereslet következtében 
Brassó megyében uj téglavetők keletkeztek. 

A szóban levő gyárak (ezukorgyár Brassó mellett s 
cellulose-gyár Zemesten) — szakértői becslés szerint — kö-
rülbelül 8-51 millió fali  téglát használtak fel. 
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Cserépzsindelyünket főkép  Kolozsvár s északi Erdély 
más nagyobb városaiban lehetne áruba hozni (főleg  Segesvár-
ról); a viteldíj-tételek miatt azonban nem fejlődhetett  ki 
az üzlet. 

Kerületünk állomásain 1889-ben 105.298 q téglát adtak 
fel  s 17.084 q-t raktak le. 

28. Üveggyártás. 
Kerületünkben ez idő szerint 3 üveggyár működik, u. 

m. Oyergvó-Borszéken, Bükszádon s Felső-Porumbákon. Az 
elől nevezett a hircs ásványvíz szétküldéséhez való üvegek 
gyártásával foglalkozik,  a másik kettő a kereskedelem számára 
dolgozik. Egyik jól berendezett (gázfűtéssel)  gyárunk Feleken 
(Szeben megyében) már több mint két éve beszüntette az 
üzemet. 

A borszéki gyár az árupiaezon nem szerepel. Az 
1889-iki élénk savanyuviz-üzlet mellett jó keresete volt. 

A másik két gyár helyzete ellenben tavaly is kedvezőt-
len volt, mert Romániába, előbbi legfőbb  piaczára, a vámhá-
boru folytán  csak nagyon nyomott árakon szállíthatott, a bel-
földi  üzlet pedig, a birodalom nagyobb üveggyárainak nagy 
versenye miatt, rendkívül meg van nehezítve. Ebből a tekin-
tetből a finomabb  üvegnemek, mint metszett üveg és fény-
űzési czikkek gyártása még leginkább fizette  ki magát. 

Az 1889-iki évet, nyomott árak mellett, egyes fontosabb 
segédanyagok árainak emelkedése jellegzi. A felső-porumbáki 
gyár ezenkívül áradás következtében üzleti fennakadást  is 
szenvedett. A biikszádi üvegáru forgalma  körülbelül a tavalyi 
val egyezett meg. 

A rossz gyümölcstermés kilátása következtében a be-
főttes  és gyümölcsös üvegek kereslete nagyon megcsappant, 
ezt a csorbát azonban a borvizes üvegeknek, a forró  nyár kö-
vetkeztében megélénkült nagyobb forgalma  által sikerült helyre 
ütni. Kiváltkép Románia felé  volt élénk a borviz-üzlet s 
mivel onnan az üres palaczkokat nem küldik vissza, ez az 
üzlet az üveggyárosra nézve még mindig előnyös volt. 

A vámháboru óta sikerült Bulgáriával is üzleti össze-
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köttetésbe lépni, csakhogy az árak az osztrák és felső-magyar-
országi üveggyárak versenyzése miatt nagyon nyomottak 

A mult évben főleg  arra törekedett üvegiparunk, hogy 
a levantei s angolországi kereskedelemben részt vehessen, 
csakhogy ez az üzlet, Fiume vagy Ruttka nagy távolsága 
miatt, a mai díjtételek mellett lehetetlen. A kivitel számára 
főleg  a fiumei  vagy ruttkai útvonalon engedélyezett mérséklés 
a távol külföldre  is lehetővé tenné a kivitelt, mert az áru 
minősége teljesen megfelelő.  Sürgős óhajtásunk, hogy ez 
irányban az érdeklettek czéltudatos törekvései, a m. kir. ál-
lamvasutak részéről megfelelő  támogatásban részesüljenek. 

Üveggyáraink kedvezőtlen földrajzi  helyzete remélhető-
leg nemsokára meg fog  javulni, nevezetesen ha egyfelől  a 
Brassó-Háromszéki s a Csik megyét átszelő helyi vasút, más-
felől  a Nagy-Szeben—Felek—Fogaras—Zcmesti s a vörösto-
ronyi vonal is kiépül. 

Az osztrák és magyar szódagyárak szerződésének létre-
jötte folytán  elkerülhetlenül szükséges, hogy az ország vég-
vidékein fekvő  üveggyáraknak a szóda beszerzése, messzemenő 
szállitási kedvezmények által könnyittessék meg. 

Nagyon kívánatos volna, hogy a nagyobb arányokban 
létesített feleki  üveggyár az ipar számára valamikép ismét 
hasznosittassék. 

Kivitel a kerület vámjain keresztül: 
1884 1885 1886 1887 1888 18;9 

Palaczkok, köz., nem feliér  1.081 732 1.069 2.072 1.442 1.437 q 
„ 1 180 1.741 1.212 324 840 978 „ 

2.264 2.473 2.281 2.396 2.282 2.415 q 

29. Faipar . 

Bo d n á r i pa r . 1 ) Az 1889-ik év jó szürete a bodnár-
ipart is megélénkítette, mi annál kívánatosabb volt, mivel ez 
az iparág a mult években kedvezőtlen helyzetben volt. A ke-
reset mindamellett csekély volt, mivel a fa-nagykereskedők 

') L. az szuknszt is. 
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kiviteli czélokból eszközölt erdővásárlásai, a nyers anyagot 
megdrágították. 

Jelentékenyebb hordó illetőleg hordódonga kivitele csak 
Brassónak van, mely azonban 1886 óta nagyon hanyatlott. 
1887-ben és 1888-ban azok a német és franczia  bornagy-
kereskedők tudakozódtak élénkebben hordók után, kik romániai 
bort szállitanak ki. 

Ezen iparág — egészben véve — nyomott helyzete, 
mely leginkább a korábbi gyenge szüretek következménye, 
az utóbbi években nem egy mestert késztetett kivándorlásra, 
vagy az üzlet abbanhagyáoára. 

A kerület összes bodnárai között egy brassói mester 
tűnik ki, a ki kiterjedt, lendületes dongakereskedést folytat. 

A lágy kádárárut házi-iparszerüen gyártják, főleg  Három-
széken; e czikkek jó vásári keresletnek örvendenek, termé-
szetesen az illető helyen letelepedett kádárok rovására. 

Az ilyen áruezikkek kivitele még ma is jelentékeny-
habár számokban nem mutatható ki, a mennyiben e czikkek 
„közönséges faáru"  czimén vannak nyilvántartva. E czim 
alá a kádár-árukon kivül durva kerékgyártó- és a8ztalos-árut 

szita, durva esztergályos-áru stb. stb. tartozik. Ezen kivitel, 
melynek jelentékeny részét képezik a kádár-áruk is, 1885 és 
1889 között a kerület vámjait illetőleg következőkép tü, 
nik elő: 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 
Brassó 8 a hozzá tartozó vámok 4.696 6.680 6.684 6.859 7.769 7.508 q 
Soósmezö és Bodza 1.603 1.039 1.205 676 502 817 „ 
Más vámhivatalok . . . . . . 220 153 129 116 141 131 „ 

Összesen 6.519 7.872 B.018 7.651 8.412 8.4á6 q 
A kamara-kerületben 1885-ben 7.534, 1886-ban 5.962, 

1887-ben 5.710, 1888-ban 5.978 hordó hitelesittetett. 
A s z t a l o s g y á r t m á n y o k . Az asztalosság, ez a 

nagy számban képviselt iparág, a budapesti és bécsi butor-
gvárosok versenye, továbbá a mindinkább elharapódzó elsze-
gényedés következtében önmaguk soraiban is lábrakapott ver-
seny s az országos vásárok árui miatt szenved, habár ez 
utóbbiak mellett a vidék kisiparosai keresnek. 

Habár az asztalosipar munkabírása, minőség tekintetében 



- 70 -

meglehetősen a kor szinvonalán áll, ez a külföldi  gyári 
munka olcsóságánál fogva  meg sem aknázható ki teljesen. 
Megtörténik, hogy épen tehetősebb magánzók egész bútor-
zatukat Bécsből vagy Budapestről hozatják, mi által termé-
szetesen ezen iparnem műipari fejlődését  akadályozzák. 

Asztalosainknak általában csekély a forgalmi  tőkéjük, 
minek következtében, főleg  kedvezőtlenebb hitelviszonyok kö-
zött, nem képesek a megkívántató nyersanyagot a máskülönben 
elérhető árban beszerezni. A forgalmi  tőke elégtelensége 
az oka, hogy a technikai berendezés csak kivételes esetekben 
tökéletesíthető. A f e n t a r t á s  e g y e n e s k ö v e t e l m é n y e 
t e h á t , h o g y a n y e r s a n y a g k ö z ö s b e s z e r z é s e és 
k ö z ö s ü z l e t i ü z e m c z é l j á b ó l , s z ö v e t k e z e t e k l é t e -
s ü l j e n e k . Ilynemű szövetkezetek, legalább az áruk kö-
zös eladása czéljából, már létre is jöttek helyenkint, ám 
az ilyen közös butorraktárak nem orvosolhatják gyökere-
sen a bajt. 

Elonyösebb helyzetben van az építési munka, mivel ta-
valy nagyobb építkezés folyt.  Az erős verseny következtében 
azonban ennél a munkánál is alacsonyak maradtak az árak. 

Különös megemlítésre méltó a t u l i p á n o s l á d á k ké-
szítése Brassóban, mely kiviteli iparunk nevezetes ága volt. 
A vámháboru előtt számtalan ilyen ládát szállítottak Romá-
niába, még pedig rendesen más brassói árukat csomagoltak 
azokba. Azóta ez az iparág teljesen lehanyatlott; a meste-
rek legnagyobb része kivándorolt Romániába. 

Még ma is készítenek ugyan részint Románia, részint 
Bulgária számára ilyen ládákat, sőt a készítés helyén is elkél 
egy részük, de a múlthoz képest mindez sokkal kevesebb, 
semhogy ez iparág életképességét fentartsa.  A tulipános 
ládák ama mennyisége, mely a m. kir. országos statisztikai 
hivatal árukimutatása szerint Romániába vitetett, legnagyobb 
részében Brassóból származhatik. E kivitel: 

1882 1883 1834 1885 1886 1887 1888 
2.328 3.705 1.287 2.370 1.768 723 461 q 
E kivitel 1889 óta nincs külön kimutatva. 
Megemlítendő a faipar  egy uj ága, t. i. a l á d a k é s z i -
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t e s , melyet a Brassó mellett létesült czukorgyár léptetett 
életbe. Ez üzletben azonban a kisiparosok nem vehetnek 
részt, mert nagyobb forgalmi  tőke s gyárias berendezés kíván-
tatik hozzá. 

A fasz  e r s zá m-készítés, melylyel néhány év óta fő-
képen egy jónevü gyár foglalkozik  Feketehalomban (Brassó 
megye), az asztalosságnak egyik életrevaló ága, mert az ily 
gyártmányok lelkiismeretes, jó kivitelben élénk keresletnek 
örvendenek. A Budapestre szóló szállítási kedvezmény meg-
adása óta e czikkeknek nagyobb kelendőségük van a bel-
földön.  Kívánatos azonban, hogy a szállítási dijak más bel-
földi  állomásokra nézve is mérsékeltessenek, minthogy az 
osztrák verseny a vizi út felhaszná'ása  következtében előnyö 
sebb helyzetben van. 

A g y a r a t o l ó g é p e k két-három készítője sem panasz-
kodbatik kelendőség dolgában, mivel az ily gépek mindig jó 
piaezra találnak keleten (Bulgáriában). 

Az á c s m e s t e r s é g , mely természeténél fogva  a helyi 
szükségletre van utalva, a megelőző évben egyes nagyobb 
építkezések mellett jövedelmesen foglalkozott  Egyes tehető-
sebb ácsok száritókamrákat állítottak fel  s egy brassói czég 
gőzerőre rendezte be az üzemet. 

A k e r é k g y á r t ó i p a r természetesen a közlekedési 
eszközök megváltozása következtében folytonos  hanyatlást 
tüntet elő A kerület egyes vidékein a vaseke — mezőgazda-
ságunk fejlődése  szempontjából minden bizonynyal örömmel 
üdvözlendő — terjedése folytán  is szenved. A határvidékek 
kerékgyártóságának a romániai vámháboru ártott legtöbbet, 
minthogy a szekérkivitel jelentékenyen hanyatlott. 

1804 1885 1886 1887 1888 1889 
Teherszekér kivitel . 499 346 244 104 199 215 darab 
Személyszállító szekér kivitel 557 731 152 20 12 6 „ 

P a r k e t t a g y á r t á s . Kész parketták kereslete állan-
dóan gyenge, minthogy a belső szükséglet csekély s a Ro-
mániába való kivitel csaknem teljesen megszűnt. A kerületünk 
egyetlen parkettagyárában (Brassó) készülő parketták nagyon 
jó himek örvendenek; a nyers parkettákat pedig a nyugati 
kivitel számára keresik. 
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E s z t e r g á l y o s s á g . E felől  semmi különös meg-
jegyezni valónk sincs. A kisipar ezen ága is regtől fogva 
nyomasztó helyzetben van; sehol sem tapasztalható nagyobb-
mérvű föllendülés. 

Csupán ezen iparág két külön neme igényel még némi 
megjegyzést. Tiszafából  (Taxus baccata), szilvafából  stb. 
készült h o r d ó c s a p o ka t jövedelmesen gyártottak az utóbbi 
években. Sajnos, hogy a Királyhágón-túli és slavoniai bor-
vidékek keresletét az árubahozatal meg nem felelő  szervezete 
miatt nem lehetett sikeresen kiaknázni. A kisiparosok ugyanis, 
kik e czikkek gyártásával foglalkoznak,  huzamosabban nem 
dolgozhatnak raktárra s igy a kereslet idejében nem áll 
rendelkezésre a megkívántató mennyiség. Mellesleg meg-
jegyezzük, hogy a faipar  egyik nagyobb czége egy idő óta 
ezt az ágat is felkarolta. 

Ezzel ellentétben a vámháboru következtében sokat 
károsodott a k u l a c s k é s z i t é s , minthogy e czikk főpiacza 
épen Románia volt. Ennek következtében sok mester Romá-
niába vándorolt. Ez a czikk még így is némi kelendőségre 
talál Bulgáriában stb., hogy a belföldi  fogyasztásról  ne is 
szóljunk. Ez eredeti iparág fentartására  bizonyára jó hatással 
volna, ha a kisiparosoknak valamelyes intézkedés által lehe-
tővé tétetnék, hogy raktárra dolgozhassanak. 

G y u f a s z á i k  a. Kerületünk néhány telepe (Brassó, 
Háromszék és Fogaras megyében) gyufaszálka  gyártásával 
foglalkozik.  Áruikat főleg  a Királyhágón-túli gyufagyárak 
veszik át. Mint már a fakereskedés  szakaszában jeleztük, kí-
vánatos volna, ha ez áru kedvezményes szállításban része-
sülhetne. 

S z i t a a b r o n c s . A romániai vámháboru ezt a Három-
széken inkább házi-iparszerüleg űzött iparágat is sújtotta. 

K a p t a v á g á s . Ez a csak szórványosan fellépő  iparág 
oly szerény határok között mozog, hogy különös megjegy-
zésre nem szolgáltat okot. 

H a j l í t o t t f a b ú t o r .  Feketehalomban Brassó mellett 
áll fenn  egy ilyen bútort készitő gyár, mely a lefolyt  évben 
Brassóban is gyárat állitott. Amott durvájából dolgozzák ki 
a bútorokat, itt véglegesen kikészítik. 
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A gyártmány szabatos és versenyképes s 1886 közepe 
előtt Románia volt legfőbb  piacza, azóta azonban a forgalom 
csökkenése mellett uj piaczokról kelle a czégnek gondoskod-
nia. A gyárnak — habár szerény mérvben — sikerült Bul-
gáriában megvetnie lábát, bár a nehéz versenyviszonyok, 
a csekély kereslet s a helyzet bizonytalansága miatt mindez 
csekély kárpótlást nyújt a szenvedett vesztességért s igy a 
gyár soknemü hátránynak volt kitéve. A gyárnak természet-
szerűleg fokozottabb  belföldi  forgalomra  kelle törekednie, e 
téren azonban főleg  a magas szállítási dijak hatnak reá bé-
nitólag. Eddig, sajnos, nem sikerült szállítási kedvezményt 
kieszközölnie. 

A nád és sellak felhágott  ára következtében a tavalyi 
üzlet általában az előbbi évek mögött maradt. 

Hivatalos kimutatás szerint Brassó vámjain keresztül 
360 q hajlított fabútort  szállítottak ki 1889-ben. 

30. Fonott-áruk gyártása. 
Szalmából való fonott-áruk  készitésével csupán a házi 

ipar foglalkozik  kerületünkben, igy Udvarhely megyében s 
Kis-Disznódon Nagy-Szeben mellett. A szalmakalapokon főkép 
az országos és heti vásárokon adnak túl. Kis-Disznódon úgy-
szólván az egész lakosság női szalmakalapok készítésével fog-
lalkozik, melyek leginkább Nagy-Szebenben találnak vevőkre. 

A szalmakalap-fonást  házi ipar gyanánt iehetne fejlesz-
teni, ha sikerülne finomabb  áruk készítését lehetővé tenni. 
Ehhez — a megkívántató kalapformákon  kiviil — szükséges 
volna, hogy egyes nők a kalapok varrását, festését  és kiállí-
tását alkalmas helyt elsajátítanák. Természetes, hogy az 
áruforgalom  megfelelő  szabályozása s az egész üzem keres-
kedői szempontok szerinti rendezése is okvetlenül kívánatos. 

A kosárfonást  is házi-iparilag űzik, igy pl. Kis-Disznódon, 
hol kocsikasokat, továbbá nagy, kerek és négyszögű kasokat 
készítenek a posztósok, szalámigyárosok stb. részére. Ez az 
iparág azonban szűkében van ott a nyersanyagnak, melyet az 
<311 völgyéből kell beszereznie. 
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Üzletszerűen Brassó, Nagy-Szeben stb. egyes kézműve-
sei foglalkoznak  kosárfonással.  Keresetük azonban rendkívül 
csorbul a fegyházak  (Nagy-Enyed) fonott  árui által s ez oly 
baj, melyen okvetlen segíteni kell, ha csak nem akarjuk 
tönkre juttatni a kosárfonást. 

Jelentős mozzanat gyanánt kell kiemelnünk, hogy al-
kalmas fűzfajok  meghonosítása s termelése által finomabb 
munkára alkalmas, jobb anyag felől  is gondoskodnak. 

31. Fésüsipar. 
A gyéren képviselt fésüsipar  parlagon hever. Szórványos 

kisiparunk a nyugati nagyipar versenyét nem állhatja meg. 

32. Bőripar. 
Az 1889-ik év közvetlen elődjeinél kedvezőtlenebb volt 

a bőrgyártásra nézve. A nyers bőr árainak hanyatlását a 
kész áru áresése követte. Ez utóbbiak a jövedelmes kelen-
dőség hiánya miatt sokkal nagyobb mérvben hanyatlottak az 
előbbieknél (körülbelül 15: 10). Hozzájárult, hogy cserzőink 
a jobb cserző anyagokat (Vallonea) drágábban fizetik,  mint a 
budapesti, bécsi stb. gyárak s hogy tavaly a külföldi  cserző-
anyagok ára is felhágott.  A nyers anyagot rendesen távolról 
kell beszerezni s ez szintén nyomasztó hatással van cser-
zőinkre. 

Minthogy a kikészített bőr, főkép  a lábbeliek kivitele 
a romániai vámháboru kitörése óta megfeneklett,  bőriparunk 
előbbi piaczának nagy részét elvesztette. Sikerült ugyan 
némi kivitelnek útját egyengetni Bulgária felé.  tavaly azon-
ban ez az üzlet is meddő maradt. Megjegyzendő különben, 
hogy a romániai bőripar az utolsó évtized folyamán  nem 
megvetendő haladást tett, minthogy olcsó nyers anyag s jutá-
nyos gubacs áll rendelkezésére. A jelzett fejlődés  az óriási 
vám védelme alatt még inkább fokozódott  s a román bőr-
ipar szakadatlan haladása mellett nem lehetetlen, hogy egy-
szer csak saját vámterületünkön jelenik meg a romániai bőr! 

Cserzőink nyomasztó helyzete nem egy mestert készte-
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tett üzlete teljes abbanhagyására, vagy legalább az üzem je-
lentékeny korlátozására. 

A legjobb minőségű bőr ugyan főleg  Budapesten talál 
piaezra, az árak azonban nagyon nyomottak voltak s olyanok 
még ma is. 

Kerületünk számos kisebb műhely mellett, Brassóban, 
Nagy-Szebenben, Medgyesen és Szász-Sebesen néhány na-
gyobb és jól berendezett bőrgyárat számlál, melyek minősé 
gileg megfelelő  s mennyiségileg elég jelentékeny munkaké-
pességet fejtenek  ki. Első sorban ez utóbbiakat sújtotta az 
üzlet pangása, mert a kisebb mester gyakran mellékesen me-
zőgazdasággal is foglalkozott,  mi által némikép könnyített 
helyzetén. 

Czipészeinknck 1889-ben állami szállításokban nem volt 
részük, mig 1887-ben a népfelkclési,  valamint a következő 
évben a bolgár hadsereg részére eszközölt szállítás némi élénk-
séget hozott soraikba, melynek hatása természetesen a bőr-
gyárakon is meglátszott. 

A kikészített bőrt még ma is leginkább a hetivásáro-
kon árulják. A brassói és nagy-szebeni érdekkörök arról pa-
naszkodnak, hogy az ipartörvény határozatai daczára is kí-
vülről való verscnynvel kell küzdeniük. További sérelmük 
(pl. a fogarasi  ipartársulat részéről), hogy a vidéki kereske-
dők kellőkép ki nem cserzett bőrből készült bocskort hoznak 
forgalomba. 

Megemlítendő, hogy aránylag sok külföldi  talp- és zer-
gebőrt használnak fel  kerületünkben. 

A korábban virágzott k o r d o v á n i p a r a külföldi  gyárt-
mányok versenye miatt, folytonos  hanyatlóban van. Napjaink-
ban főképen  Székely-Udvarhelyt és Fogarason [van képvi-
selve ez az ág. 

Minthogy a bőripar azon ágak közé tartozik, melyek 
aránylag nagy forgalmi  tőkét kívánnak meg s csak úgy tart-
hatják fenn  magukat, ha az újkori technika követelményeinek 
megfelelően  vannak berendezve, nagyon valószínű, hogy a 
kisebb bőrcserzők mindinkább háttérbe fognak  szorulni, mely 
folyamat  itt Brassóban például már meglehetősen be is van 
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fejezve.  A dolgok ilyetén állása mellett nem lehet az érde-
kelteknek eléggé szivükre kötni, hogy beszterczei ipartársaik 
példájára, közös üzleti üzem czéljából, idejekorán egyesül-
jenek. 

A s z i j g y á r t ó - i p a r részben a romániai kivitel ha-
nyatlása, részben a belső versengés, nemkülönben egyéb már 
régóta érvényesülő kedvezőtlen befolyások  következtében, 
melyek nagyon meggyengítették, teljesen pang. Nevezetesen 
Brassóban a mai szijgyártóipar csak árnyéka az azelőtt oly 
virágzó iparágnak. A kétségbeejtő helyzet folytán  a szíjgyár-
tók száma is megapadt; egyesek ki is vándoroltak Romániába. 

Ezen iparág képviselői gyakori kontárkodásról panasz-
kodnak. 

A nagy-szebeni szíjgyártók 12 tagból álló produktív-
szövetkezete felemlíti  jelentésében, hogy mig 1888-ban, noha 
az előbbihez képest nagyon hanyatlott, de még mindig jelen-
tékeny kivitele volt Romániába, addig 1889-ben ez is sajná-
latosan megcsappant. Mindenesetre szerencsés és követésre-
méltó gondolat volt társulniok, hogy egyesült erővel küzdjenek 
meg az idők Ínségével. Ez a szövetkezet böröndös.áruk- és 
böröndkészitésscl is foglalkozik  s igen figyelemreméltó  ered-
ményeket mutat fel.  1889 végén 8862 frt.  értékű áruja volt 
raktáron. 

A n y e r g e s - i p a r helyzete az utóbbi években nem 
tüntet föl  nevezetesebb változást, kivéve, hogy a kocsikivitel 
hanyatlása következtében ez az ág is megsinli a Romániával 
folytatott  vámháborut. 

Kivitel kerületünk vámjain keresztül: 
lb84 188ö lt-86 1887 1888 1889 

Közönséges bőr 186 176 300 90 109 55 q 
Talpbőr . . 479 488 379 46 244 180 , 
Közönséges bőráru 761 57ö 424 75 56 30 „ 
Finom bőráru 384 286 134 9 6 5 „ 

Ezen alkalommal rámutathatunk a cserzőanyagok (főleg 
fenyőkéreg)  kerületünkből — nevezetesen Romániába való jelen-
tékeny — növekvő kivitelére. A brassói és a csiki vámhivatalo-
kon keresztül ilyféle  kérgekből kivitetett: 1885-ben 2.466 q, 
1886-ban 4.134 q, 1887-ben 5.397 q, 1888-ben 7.779 q, 
1889-beu 7.611 q. 
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33. Kefekötő-áruk  gyártása. 
A csekély számban képviselt kefekötőipar  ama kisipar-

ágak sorsában osztozik, melyek nagyobb forgalmi  tőke 
hiányában a nyugati ipar versenyével folytatott  küzdelem 
mellett, csak tengődnek. A kefekötők  ezen felül  a romániai 
kivitel hanyatlását is sinlik. 

A kerület vámhivatalain keresztül következő mennyiség 
szállíttatott ki: 1884-ben 478 kilo, 1885-ben 5R4 k., 188G-ban 
389 k., 1887-ben 152 k., Ifc88-ban  52 k., 1889-ben 
233 kilo. 

34. G y a p j u i p a r. 
Kerületünk gyapjuipara: posztó, flanell,  divatkelmék, 

harisnyaáruk s darócz (halina) készítésére terjed ki. A gomb-
és zsinórkötés jelentéktelen, de nevezetesebb a keskeny durva 
posztó, valamint a hosszúszőrű pokrócz (cserge) készítésével 
foglalkozó  házi ipar. A kalaposságról má9 helyt emlék-
szünk meg. 

A kerület gyapjuipara, mely régtől fogva  a kereske-
delem számára dolgozott s kétségkívül sehol sem folytatták 
az országban oly kiierjedt mérvben, a romániai vámháboru 
által kettős tekintetből befolyásoltatott:  egyfelől  lehetetlenné 
vált a romániai czigájagyapjunak a szükséges mennyiségben 
való behozatala, másfelől  nagyon hanyatlott a Romániába 
való kivitel, mely pedig kelendőségének legfőbb  piacza volt. 

Tény, hogy az első szempontot illetőleg az oroszországi, 
bulgáriai és szerbiai ozigája-gyapju behozatalára engedélyezett 
jelentékeny szállítási kedvezmény legalább némileg enyhítette 
a helyzetet; gyapjuiparosaink azon gyakorta hangoztatott 
óhaja azonban, hogy a romániai gyapjút ismét akadálytalanul, 
vagy legalább jelentékenyen alábbszállitott behozatali vám 
mellett kaphassák, ma is fenforog. 

Szabad legyen e helyt ujolag reámutatnunk, vájjon 
nem lehetne-e a bajon a kikészitési (Appretur) eljárás intéz-
kedéseinek alkalmazása által segíteni ? Nagyon kívánatosnak 
kell továbbá jeleznünk, hogy a belföldi  gyapjúra nézve 
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fennálló  szállitási kedvezmény 5.000 kilogrammon aluli mennyi-
ségekre is kiterjesztessék. 

A részben elvesztett romániai piaczot, melyet különben 
bizonyos minőségekre (pl. koczkás flanellekre)  nézve teljesen 
elvesztettünk, állami szállítmányok átadása, jobb gyapjuáruink-
nak nagyobb mérvű belföldi  kelendősége, valamint a kissé 
elevenebbé alakult bulgáriai összeköttetés által sikerült eny-
híteni. 

Azt is constatálnunk kell, hogy bizonyos posztóncmek, 
valamint főképen  divatkelméink még mindig elég jelentékeny 
kelendőségnek örvendenek Romániában. Nevezetesen 1888 
őszén, midőn a kitűnő aratás következtében megélénkült Ro-
mániában a kereskedelmi forgalom,  nagyon megelevenedett 
a kereslet; ez okból csak sajnálhatjuk, hogy posztógvártá-
sunk e kedvező fordulatra  nem lévén kellőkép elkészülve, az 
alkalmat nem aknázhatta ki eléggé. A romániai üzlet az 
1889-iki gyenge aratás folytán  ujolag hanyatlott, miben kü-
lönben Alcaz román ezredes két posztógyárának is része van, 
mely egy idő óta kereskedelmi portékát is készít. 

A szállító üzlet 1889-ben szintén szerény határok között 
folyt  s ez csakis akkor fog  jobbra fordulni,  ha a leginkább 
posztósainknak való szállitás, t. i. a honvédségi posztónemek 
készítése — úgy iparunk jóvolta, mint a magas honvédelmi 
kincstár érdekében — végre valahára decentralisáltatik. Ez 
annál inkább helyén volna, minthogy az állain ez által a ke-
reskedelem részére dolgozó, jelenleg azonban még a romá-
niai vámháboru hálását sinylő gvapjuiparunk lényeges mog-
erősbödését mozdíthatná elő. Az 1887-iki népfelkelői  szállít-
mány bizonyára elegendőképen beigazolta egyenruházati 
posztónemeink kifogástalan  minőségét. 

Ám kisértenék meg egyszer változatosságképen a m. 
kir. honvédség posztószállitmányát ugyanazon árakban és idő-
tartamra az erdélyrészi posztóiparosokra bizni s azonnal szembe 
fog  ötleni posztóiparunk haladása, mert ez által a kereske-
delmi irányt nem hogy elhanyagolná, hanem annál nagyobb 
erővel mivellietné! 

A belföldi  áruüzlet llanellek és posztó dolgában a gyenge 
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aratás következtében sok kivánni valót hagyott hátra. A di-
vatáru-üzlet gyarapodott ugyan terjedelemben, ez az üzleti 
ág azonban kedvezőtlen hitelviszonyok nyomása alatt áll. 

A p o s z t ó - o s z t á l y t illetőleg a tavalyi s az előtti 
évekre nézve nevezetesebb mozzanatok gyanánt jelezhetjük: 
egyes vállalatok megnagvobbitását s ezélszerübb technikai be-
rendezését, e mellett azonban egyes kisebb üzemek abban-
hogyását, illetőleg azoknak Iiomániába való áthelyezését. 
(Ennek legszembeszökőbb példája az azugai posztógyár, mely 
brassói módra késziti posztóit s a beviteli vám hatásán kivül 
a romániai bevitelnek kétségtelenül legnagyobb akadálya.) 
Posztósaink mindinkább a belföldi  üzlet felé  hajlanak s egyes 
czégek már is szép eredményt értek el. Megjegyzendő kü-
lönben, hogy a nagy-szebeni posztógyártásnak soha sem volt 
nagy kivitele Romániába s hogy a segesvári posztósok régtől 
fogva  összes készletükön a belföldön  adtak túl. Ebből folyik, 
hogy a romániai kivitel megcsappanása első sorban a brassói 
posztó-ipart sújtotta Végül egyes posztógyárosaink ama tö-
rekvéséről is meg kell emlékeznünk, hogy a távol keleten 
iparkodnak lábukat megvetni, s mint örömmel látjuk, nem 
eredménytelenül. 

A posztógyártás kétségkívül kerületünk legfejlettebb 
iparágai közé tartozik, s ha a jelek nem csalnak, minden 
küzködése daczára is szép jövőnek néz elébe. Jól megvetett 
alapon álló s kitűnően igazgatott telepeinek módjukban van 
az ezen ágban felmerülő  általános fejlődéshez  csatlakozni, a 
nélkül, hogy régi posztógyártásunk sajátosságaiból teljesen 
kivetkőznének. Nagyon egészséges iparpolitikának kell tehát 
jeleznünk ezen kisebb üzemek minden módon való támoga-
tását s munkaképességük fokozását,  óvnunk kell ellenben 
ama tévhittől, hogy valamely nagy részvénytársaság képes 
volna hazánkban egy csapásra nagyszerű posztó-ipart te-
remteni. 

Elmellőzzük ezúttal szövőiparunk műhelyeinek, a mecha-
nikai és kézi szövőszékek, orsók stb. számát, mint mely a 
brassói kamara kerületére nézve a kamara statisztikai felvétele 
alapján van összeállítva s melynek áttekintése már több izben 
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jelent meg nyomtatásban, itt ujolag szóbahozni s a részlete-
ket illetőleg utalunk a „Közgazdasági Ertesitő" 1889-iki II. 
kötetének 944. lapjára. Egyszerűen megemlítjük, hogy a 
posztógyártás legnagyobb mérvű Brassóban, azután Nagy-
Szebenben és Segesvárott. Sepsi-Szt.-Györgyön csak egy 
posztós van. 

Nem terjeszkedve ki a Romániával való kereskedelmi 
viszonyok mielőbbi rendezésére irányuló s oly sok más ipar-
ággal közös kívánságra, ez iparág óhajait az alábbiakban ad-
juk vissza : 

1. A romániai gyapjú vámmentes vagy legalább ked-
vezményes behozatalának lehetősége. S ez nemcsak a ro-
mániai kiviteli-üzletben részes, hanem valamennyi gyapjuiparos 
s nemcsak a posztógyárosok, hanem a harisnyakötők, gyapjú-
szövők és kalaposok közös óhaja. A jutányosabb nyersanyag 
ez ipar versenyképességét minden irányban fokozná. 

2. Katonai s nevezetesen honvédségi szállítások átszol-
gáltatása. 

3. A gyapjú viteldijainak leszállítása, 5000 kilogram-
mon aluli szállítmányokra nézve is. 

Ezek a nevezett iparág legfőbb  kívánságai, melyek tel-
jesítése a magas kormánytól függ. 

Itten megenditjük, hogy szövött áruink belföldi  árufor-
galmának fejlesztése  czéljából bizonyos szervezést terveznek, 
melyre nézve a budapesti kereskedők és iparosok hitelszö-
vetkezetének e rendbeli eljárása szolgál mintául. Ez ugyanis 
mellékesen mintegy 3 év óta erdélyi szövött áruk, nevezete-
sen divatkelmék és takarók bizományszerü terjesztésére vál-
lalkozott s a legközelebbi üzleti kimutatás szerint 1888-ban 
3009 frt.,  1889-ben már 7403 frtra  rugó forgalmat  közvetí-
tett. A tételek önmagukban véve csekélyek bár, mégis ör-
vendetes emelkedést tüntetnek fel  s ez bizonyára ugyanoly 
mé vben köszönhető az áruk kipróbált jóságának, mint ama 
hitelintézet hazafias  és követésre méltó működésének. Joggal 
remélhető, hogy ezen szervezés elterjedése esetére szövött-
áruink belföldi  forgalma  jelentékenyen fokozódnék. 

A g y a p j ú s z ö v é s Brassóban és Nagy-Szebenben az 
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utolsó évtizedek folyamán  rendkívül hanyatlott, annyira, hogy 
Nagy - Szebenben már csaknem kihaltnak mondható, mig 
Brassóban még négy műhely tartotta fenn  magát. Gyártmá-
nyaik (halinaposztó, darócz, takarók) legnagyobbrészt Magyar-
ország déli vidékeire és Szlavóniába mennek s a maradékot 
a helyi forgalom  veszi á t ; Romániába manapság csak keveset 
visznek. Az áruk különben a megelőző évekhez képest, a 
mu't évben jó kelendőségnek örvendtek. 

Ezen mesterség hanyatlásának legfőbb  oka, a házi ipar, 
a nagy-disznódi gyapjuipar s a Királyhágón-túli valamint 
osztrák gyárak versenyében keresendő. 

Az úgynevezett dimic-posztónak — keskeny, tiszta 
gyapjúból készült és erősen mángorlott posztó — melyet 
főleg  Ilétfaluban  Brassó mellett házi-iparszerüleg gyártanak, 
a Bánát volt legfőbb  piacza, az utóbbi években azonban nagyon 
csökkent forgalma,  minthogy e czikket a magyarországi gyárak 
olcsóbban és szebben állitják elő. Része van benne különben 
annak is, hogy a czigája-gyapju a vámháboru következtében 
megdrágult. Minden esetre érdemes volna ezt a házi ipart 
a technika tökéletesitése s az előállitás jutányosabbá tétele 
által újból fölvirágoztatni. 

Durva gyapjuáruk nagymérvű gyártásával Nagy-Disznód 
faluban  Nagy-Szeben mellett foglalkoznak,  mely 300-nál 
több gyapjuszövőt foglal  magában. E jelentékeny ipar helyze-
téről e helyen különösen meg kell emlékeznünk. 

A gyapjuszövő-társulat részletes jelentése szerint ez ipar 
helyzete a legutóbbi évtizedben nagyon megnehezült, a mennyi-
ben a galicziai kereskedők bizonyos üzleti fogások  által a 
kovésbbé tehetős gyapjuszövőket nyomasztó függési  viszonyba 
juttatták. A Galicziából behozott nyers anyagot (tehénszőrt, 
kevésbbé gyapjút) ugyanis nagyon drágán számítják fel,  a 
kész portéka árát pedig folyton  lejebb szorítják. Ez által a 
tőlük független  mesterek helyzete is rosszabbra fordult  s 
ehhez járul még a portéka minőségbeli hanyatlása is, mert 
mindig több tchénszőrt alkalmaznak. E bajokra vezetik vissza 
az érdekeltek a kolomeai (Galiczia) szövetkezeti áruraktár 
sikertelen működését. 
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A nagy-disznódi gyapjuipar továbbá az által is szenved, 
hogy a magas behozatali vám miatt lehetetlenné vált romá-
niai gyapjút beszerezni. A nyers anyag - szövetkezetnek 
ugyan módjában van, a szürke és barna gyapjuszükségletet 
Budapestről, Bécsből, Boroszlóból és Berlinből fedezhetni,  a 
tiszta fehér  halina-posztó készítéséhez való gyapjú beszerzése 
azonban sok nehézséggel jár, pedig ez legfontosabb  czikkük. 
A szövetkezet ennélfogva  életkérdésnek mondja, hogy ismét 
romániai gyapjút kaphasson. 

A szövetkezet, tagjai érdekében dicséretes tevékenységet 
fejt  ki, a mennyiben a kolomeai áruraktáron kivül Temes-
váron is fentart  ilyet, noha — sajnos — ez idő szerint cse-
kély credménynyel. Azonkívül a megye támogatásával ez 
idén szövőiskolát is létesített, mihez a beszüntetett nagy-
szebeni szövőiskola berendezését kapta meg. 

A szövetkezet élénk óhaja gyanánt említjük, bár emel-
tetnék ez az iskola ama szakiskolák sorába, melyek sikeres 
befejezése  az ipar gyakorlására — tanonezbizonyitvány fel-
mutatása s a kétévi segédmunka kimutatása nélkül is jogosít. 

A galicziai kereskedők támasztotta ínségnek önsegély 
útján kell elejét venni. S minthogy a szövetkezet már e te-
kintetben is elismerésre méltóan működött, remélhető, hogy 
az erre hivatott tényezőkkel együtt sikerülni fog  megfelelő 
szervezési formát  találnia. 

Segélyezésben oly módon lehetne, sőt kellene ez ipar-
ágat részesíteni, hogy honvédségi takaró-szállítmányt kellene 
reá bízni. A közös hadsereg részére évente szállítanak taka-
rókat s a feladatot  mindig a hadsereg-vezénylet teljes meg-
elégedésére oldották meg. 

A nagy-diszn di takarék- és előlegező egylet zálogköl-
csön forgalmának  kimutatása: 

megterhelve 
Állomány 1884 végén 2.220 darab posztó 22.250 frttal 
Elzálogosittatott 1885 6.134 57.055 
Kiváltatott 1885 6.067 58.171 
Elzálogosittatott 1886 1.088 9.297 
Kiváltatott 1886 2.722 24.547 
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megterhelve 
El /.ii I ogosi ttatott 1887 1.426 darab posztó 9.492 frttal 
Kiváltatott 1887 1.911 „ 14.052 
Elzálogosittatott 1888 2.381 „ „ 19.874 
Kiváltatott 1888 2.302 „ „ 18.838 

A nagy-disznódi nyersanyag-szövetkezet 
1885 1886 1887 1888 

árueladást 60.078 frt.  74.233 frt.  68.618 frt.  87.313 frt. 
áruvételt 65.371 54.122 76 549 78.785 
mutat ki. 

Az árukészlet 1888 végén 26.208 frtra  rúgott. 
A tiszta nyeresség 1885-ben 1 frt  95 krt, 1886-ban 

1.207 frtot,  1887-ben 455 frtot,  1888-ban 2.902 frtot  tüntet ki. 
Sajátszerű házi ipar a főleg  Brassóban űzött h o s s z ú -

s z ő r ű p o k r ó c z (cserge) gyártása; ezek az osztrák-magyar 
monarchiában jó kelendőségre találnak s egy részüket Német-, 
Angol- 8 Olaszországba, Szerbiába s Romániába is szállitják. 
Előbbi években tetemesebb volt a pokrócz-üzlet, mint jelen-
leg, minek oka részben a kész árunak a román gyapjú ne-
hezebb behozatala következtében való megdrágulásában, rész-
ben pedig abban van, hogy a vevők szükségletük nagy ré-
szét a Felső Magyarországban s Horvátországban gyártott 
könnyebb, rövidszőrü és jutányosabb pokróezokkal fedezik. 
Nem kicsinylendő az osztrák pokróezgyárak versenye sem. 

A magas vámok is, nevezetesen a Németországba való 
bevitelnél, akadályozzák a kivitel föllendülését. 

H a r i s n y a s z ö v é s ü n k gyártmányai a belföldön  s Ro-
mániában találnak piaezra. A Romániában nagyon kedvelt castor-
áru kivitele a vámháboru előtt nagyon jelentékeny volt. Azóta 
nagyon hanyatlott, noha egyes gyárosok még ma is főleg 
ezen piacz számára dolgoznak, — természetesen nagyon alá-
szállított nyerességgel. A belföldi  s főleg  az erdélyrészi for-
galom, az illető gyárosok fáradozásai  következtében, emelke-
dőben van. 

A válságos helyzet, melybe ez iparág a vámháboru ki-
törésekor sodortatott s rögtön munkások elbocsátásában nyil-
vánult, 18S7-ben a brassói gyárakra nézve, némileg akkép 

6* 
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enyhült, hogy fonodáikat  a népfelkelési  szállítmányban részes 
posztógyárosok számlájára járathatták. 

Ez ág legfőbb  óhaja: a romániai czigája-gyapju beho-
zatalának lehetősége. 

A harisnyaszövést leginkább Brassóban űzik, továbbá 
Nagy-Szebenben, azután Medgyesen és Segesvárt. A gya-
potból való szövöttáruk gyártása jelentéktelen. 

A kötőgép többnyire kiszorította a szövőszéket. 
Gyapjuáruk kivitele a kerület vámjain keresztül: 

1884 1885 1886 1887 1888 1H89 
Pokróczok,szürposztó 1.135 1.108 777 587 830 1.033 q 
Külön meg nem ne-

vezett gyapj uáru 2.233 1.571 1.734 1.253 1.843 1.594 q 
Szalag, paszománt és 

gombáru 36 36 30 21 36 17 q 
Határozottan rá kell utalnunk, hogy e kiviteli kimuta-

tásban nem csupán a kamara kerületében gyártott áruk fog 
laltatnak. 

Feltűnő, hogy e kimutatásban harisnyaszövő-áruk nem 
szerepelnek s vámjaink áruforgalmi  kimutatásai mindössze 
1884-ben 99 kilo, 1885-ben 134 kilo, 1886-ban 32 kilo, 
1887-ben 518 kilo ilyetén árut mutatnak ki. Következéskép 
e czikkek főtömegének  más rovatokban, talán a különösen 
meg nem nevezett gyapjuáruk rovatában kell bejegyezve 
lennie, — legalább a vámháboru előtti időben, mert azóta 
sok ilyen áru vitetett ki Svájczon keresztül. Némi világot 
vet a dologra a román behozatali statisztika, mert c 
szerint a Predeálon keresztül jövő behozatal igy alakult: 
1882-ben 286 q, 1883-ban 342 q, 1884-ben 257 q, 1885-ben 
363 q, 1886. I. felében  202 q, 1886. II. felében  29 q, 1887-
ben 66 q. 

35. Gyapot- és vászonipar. 
Alig lesz még egy másik iparág, melyre oly súlyosan 

nehezült volna az események ujabbkori alakulása, s melynek 
fenmaradása  annyira kérdésessé vált volna, mint azt a t a-
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k á c s i p a r n á l tapasztaljuk. Való, hogy ez évszázad folya-
mán egyes, gyengén képviselt iparnemek teljesen letűntek, 
úgy hogy a ki a korábbi viszonyokkal legalább tanulmányok 
alapján nem ismerős, alig tudja, minő ipar volt az, pl. Bras-
sóban a tüszőkészités és a tokkészités. A takácsipar azonban 
a legnagyobb mérvben képviselt ágak egyike volt, mi kitűnik 
abból is, hogy még 1852-ben 140 takácsot számláltak Bras-
sóban. 

Ama meggyőződés, hogy a régi állapot nagyon visszás, 
máskép azonban a takácsipar magában véve szövőiparunk 
életképes ága s az ujabb kor követelményeinek megfelelő 
alkalmazkodás által újból felvirágoztatható  volna, az utolsó 
évtizedben néhány, aránylag Dagyobb takácsmühelyt eredmé-
nyezett. 

Az első székely szövőgyár-részvénytársulat Sepsi-Szt.-
Györgyön, mely alakjának daczára emberbaráti alapon áll, a 
mennyiben a takácsmesterségnek a lakosság kebelében való 
fejlesztését  tűzte ki czélul, nagy nehézségekkel küzd; még 
pedig egyrészt a rendelkezésére álló eszközök elégtelensége, 
másrészt azon rendkívül heves verseny miaít, melyet gyárt-
mányainak — valamint egyáltalában az egész erdélyi takács-
iparnak — az osztrák szövött-árukkal meg kell állania. Leg-
inkább azt sinli nagyon, hogy az osztrák gyárosok gyártmányait 
utánozzák és azután szék'jly szőttes gyanánt árulják itt hely-
ben ; mely eljárásnak különben a brassói és nagy-szebeni 
gyapjuáruk is ki vannak téve, a mennyiben idegen gyártmá-
nyokat erdélyiek gyanánt árulnak, mivel a fogyasztó  közönség 
az erdélyi iparczikkek iránt viseltetett kedvező hangulatánál 
fogva  szívesen is veszi azokat. Nem is emiitjük ama durva 
visszaélést, melynek a brassói posztónemüek rosszabb minő-
ségű utánzatai által számbaveendő eredménynyel sikerült a 
brassói árut a keleti piaczokról némileg kiszorítani. Bizonyára 
textil-iparunk érdekében való volna, ba e szédelgésnek leg-
alább a belföldön  eleje vétetnék. 

Örvendetes tény gyanánt említendő, hogy Sepsi-Szt.-
Györgyön tavaly még egy szövőgyár keletkezett, mely mecha-
nikai szövőszékekkel is be van rendezve s melynek árumintái 
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izlés és szépség által tűnnek ki; annál örvendetcsebb, hogy 
c vállalatnak gondja volt reá, a megoldandó feladat  keres-
kedői ágát iskolázott kereskedő kezeibe tenni le. 

Segesvárott, az üzletszerű takácsipar ősi fészkében,  hol 
a kisebbszerü takácsok is aránylag kedvezőbb helyzetben 
látszanak lenni, mint másutt, tavaly szintén figyelemreméltó 
átalakulás ment végbe. Ma e holyt 3 gyapotszövőgyár áll 
fenn,  mely az 1881-iki XLIV. t.-czikk által biztosított állami 
kedvezmény részese; ezen kivül egyik-másik telep ma-holnap 
szintén idáig fog  fejlődni. 

Ilabár e vállalatok jelentései szerint az 1889-iki forgalom 
— legalább a nagyobb szövőgyárakra nézve — valamivel 
jobb volt a tavalyinál, helyzetük azért még sem mondható 
kedvezőnek. Ennek okát főkép  a morvái Rotlnvasser-féle 
gyártmányok versenyében kell keresnünk, minek következté-
ben az árak a végsőig hanyatlottak s minthogy továbbá a 
külföldi  verseny kénytelenitve volt, minőségileg messze a 
mieink mögött maradó áruit, 6 havi időre szolgáltatni a 
kereskedőknek: ez a hazai czikkek kelendőségét rendkívül 
korlátozta. Gyárosaink ugyan c tekintetben is hajlandók 
lettek volna a külföldi  verseny nyomdokait követni, ha a 
csődügyre vonatkozó határozmányoknak lanyha kezelése mellett, 
érzékeny károsodástól 'nem tartottak volna. 

Aránylag kiváló, régibb gyári vállalat a Baumann-féle 
szász-sebesi szövőgyár, mely néhány év óta állami adóked-
vezményt élvez. Az ezen gyárból kikerülő asztalkészlet és 
fehérnemű,  valamint a szines gyapot- és vászon férfi-ruhakelmék 
is jó hírnévnek örvendenek. Mindazonáltal a morvaországi 
gyárakkal szemben, melyek selejtessebb fonalból  készített czik-
keiknek rendkívül fejlett  kikészitési eljárás által nagyon tet-
szetős kinézést kölcsöröznek s azokat természetesen a legju-
tányosabban is adhatják, ennek a gyárnak is nehéz sorsa van. 

Magától értetik, hogy mindezen vállalatoknak szakadat-
lanul arra kell törekedniük, hogy technikai berendezésüket 
mindinkább tökéletesítsék s a termelés kiterjesztése által a 
költségeket arányosan csökkentsék. Ennek azonban nem 
szabad a portéka jóságának rovására történnie, mert ez az, 
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mi czikkeinknek a közönség bizodalmát megnyeri. Selejte-
sebb s megfelelően  olcsóbb áru gyártásában úgy sem érheti 
el szövőiparunk a külföldi  versenyt, ép oly kevéssé, mint a 
hogy — a mi ez ipar legtökéletesebb ágait illeti — még na-
gyon soká nem fog  vele mérkőzhetni. 

Bizonyára csak rá kell utalni, hogy ily körülmények kö-
zött a kereskedelmi oldal kiváló ápolása sürgősen szükséges, 
valamint hogy kereskedővilágunknak kiváló becsületére vál-
nék, ha a honi gyártmányokat előnyben részesítve, azoknak 
a közönség körébe utat nyitni törekednének. A kereskede-
lem számára dolgozó szövőgyárainknak állami szállításokban 
való részesítése, a körültekintő iparpolitika egyenes követel-
ménye, s csak örömmel üdvözölhetnők, ha mentől nagyobb 
mérvben sikerülne ily munkálatokban résztvenniök; — azon-
ban mégis legfőbb  a kereskedelmi üzlet ápolása. 

A kisebbszerü takácsmesterek helyzete, nevezetesen 
Brassóban, tavaly is kétségbeejtő volt. Mint emiitettük, a se-
gesvári takácsok látszanak legkedvezőbb helyzetben lenni, 
mig a nagy - szebeniek jogos panaszt hangoztatnak iparuk 
nyomasztó hanyatlása miatt. Brassóban s Nagy-Szebenbcn, 
számban rendkívül megapadtak. 

Az utánpótlás ez ipart illetőleg nagyon csekély, mint-
hogy minden atya vonakodni fog  gyermekét ily szemlátomást 
pusztuló iparra adni. 

A kisebb takácsok főleg  az országos vásárokon adnak 
túl áruikon s igy joggal panaszkodnak a kicsiny országos 
vásárok — minden itt számbajövő iparra nézve — annyira 
káros szaporítása miatt, melyek látogatása a mesternek annyi 
idejébe s költségébe kerül. 

Keserűen panaszkodik továbbá ez az iparág a privilegált 
felső-magyarországi  tót házalók miatt, kik gyakorta nem házi-
ip-irczikkeket, hanem a sternbergi és rothwasseri gyárakból 
származó szőtteseket árulnak minden hetivásáron. 

Sürgősen kívánatos ennek megszüntetése. Senki sem 
fogja  e házalók privilégiumait megtámadni akarni, de önként 
értetik, hogy csak házi iparczikkek árulásával volna szabad 
foglalkozniok. 
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Kamara-kerületünk ilyetén házi ipara nevezetesen a 
székely megyékben két egyesület gondoskodásának tárgya? 
(Sepsi-Szt.-György és Székely-Keresztúr) melyek, nagyon he-
lyesen, a takácsipar fejlesztésére  törekszenek. 

Gyökeres fejlesztésről  azonban alig lehet szó, ha csak 
nem sikerül e házi ipar szervezését a szó kiváló technikai 
értelmében megvalósítani; ehhez azonban a gyártmányok ke-
reskedői forgalomba  hozatala is szükséges. 

Minden, a takácsipar technikai tökéletesítésére czélzó 
törekvés a leghatályosabban gyámolitandó (vándortanitó, jobb 
kézi szövőszékek átengedése, szövőiskolák stb.) 

Nagyon megnyerő ugyan ama gondolat, hogy takács-
iparunk tetemesebb fejlődésének  legelső föltétele  egy mecha-
nikai gyapot- és lenfonó  felállítása,  mégis megszivelendő, 
hogy egy ily nagy vállalat egyelőre nem tudna a finom  fo-
nalon túladni, ezenfelül  pedig, mert valamennyi fonalminőséget 
elő kellene állítania, nagyon nehéz helyzetben volna a kül-
földi  versenynyel szemben. Arra való példa gyanánt, hogy a 
saját fonó  a megfelelő  és árát megérő szövöttáruk gyártá-
sának nem elengedhetlen föltétele,  idézzük, hogy egyik brassói 
posztógyárunk néhány év óta franczia,  német és osztrák fésüs-
fonalból  egészen jó minőségű és versenyképes fésüsfonal-szö-
veteket készít. Sőt ellenben a főfeladat  egyelőre az volna, 
hogy a szövőműhelyek technikai berendezése, nevezetesen a 
kikészítés tökéletesittessék s a műhelyek megnagyobbítása 
által az előállítási költségek csökkentessenek; ehhez járul még 
a fonal  lehetően jutányos szállítása. 

Mint érdekes unikumra mutatunk ivá végül a nemrég 
elhunyt Bethlen Kálmánné grófné  által Nagy-Selyken (Nagy-
Küküllő megye) berendezett háziipari szövészetre, hol keleti 
modorban rendkívül ízléses tarka kötőket, asztalkendőket, 
függönyöket  stb. készítenek. Ezen szőttesek az 1888-iki nem-
zetközi kiállításon Brüsselben megérdemlett elismerésben ré-
szesültek. 

A szorgalmas háziipar készitményei: kendervászon (tiszta 
kenderből) s zsákvászon (csepüből) ezelőtt jó keletűek voltak 
Romániában. Ez ipar a kőhalmi szolgabiróságban. Udvarhely 
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megyében, Erdővidéken (Háromszék megyében) 9 Csik me-
gyében honos. A csiki s részben az udvarhelyi vászon is fino-
mabb, paraszt-fehérneműnek  való a tiszta kenderből készül, 
mig a kőhalmi kerületben kiváltkép zsákszövetet készítenek. 
Ezeket a czikkeket nagy mennyiségben szállították azelőtt 
Brassóból Romániába, az utóbbi években azonban a kivitel 
hanyatlott, illetőleg kevésbbé jövedelmező. Ezen árukat a 
Királyhágón-túli részekbe szállítani — sajnos — nem sikerült. 

A Fogaras megyében s Hétfaluban  gyártott fehérített 
vászon is jelentékeny mennyiségben szállíttatott azelőtt Ro-
mániába. 

E czikkek árai ma nagyon nyomottak. 
F e s t e t t p a m u t f o n a l .  A festett  pamutfonal  — fő-

kép a valódi festésű  kék, mely eddig erdélyi különleges czikk 
volt — forgalma  néhány év óta úgy a belföldi,  mint a kül-
földi  fogyasztásban  hanyatlott. Ezt főleg  a cseh gyártmányok 
okozzák, mert ezt a fonalat  a házi iparban használják fel, 
készítvén belőle a kiváló tartóssága miatt keresett u. n. házi 
szőttest. A cseh gyárak azonban a mustra utánzásával — 
noha a minőség rovására — rendkívüli olcsóságuk által nagy 
versenyt támasztottak e házi iparnak. E mellett még bécs 
s morva festők  kész festett  fonal  tekintetében is versenyeznek.i 

Festett fonalaink  Romániába való kivitelét, mely e czikk 
legfőbb  piacza, a vámháboru nem érintette. 

Minthogy kékfestőink  (Brassó, Uzon, Nagy-Szeben, Se-
gesvár stb.) kívülről hozatják a nyers fonalat,  bizonyára jo-
gos óhajuk: a szállítási dij mérséklése. 

A nyers fonalra  nézve Kőbánya (átvitelben) — Segesvárt 
illetőleg engedélyezett szállítási kedvezmény (30°/0) kerüle-
tünk egyéb érdekelt állomásaira is kiterjesztendő volna. 

36. Kötél veró'-iíruk 
A kötélveréssel főleg  Brassóban, Nagy-Szobenben, Fo-

garason, Segesvárott s még néhány más helyen foglalkoznak 
üzletszerűen. 

Ez az iparág már régen aláhanyatlott; már akkor is 
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Ínséges helyzetben volt, mikor még a romániai kivitel a na-
gyon ma^as beviteli vám miatt nem nehezült meg annyira. 

A vámháboru óta azonban teljesen veszendőnek indult, 
mert — sajnos — azóta számos erdélyi kötélverő mester, ki 
úgy vélte, hogy hazájában nem tudja többé fentartani  ma-
gát, segédei egy részével kivándorolt Romániába, hol részint 
mint újonnan keletkezett kötélverő műhelyek munkavezetői 
találtak foglalkozásra,  részint pedig saját erejükből tartanak 
fenn  üzleteket. Ha a jelek nem csalnak, a kivándorlottak-
nak nincs valami jó sorsuk odaát. 

Most, hogy Romániában is meghonosodott a kötélgyár-
tás, nemcsak hogy a mi kötélverő-áruink — melyek a magas 
vám következtében különben is jelentékenyen megdrágultak 
— kelendősége alábbszállt, hanem a nyersanyag beszerzése 
is több nehézséggel jár, mert azóta a román kormány meg-
felelő  intézkedéseinek gyámolitása mellett jelentékeny meny-
nyiségii kendert szállítanak ki a romániai szükséglet fede-
zésére. 

Ha meggondoljuk, hogy kötélverőink főkép  a keleti s 
első sorban a román piacz számára dolgoztak, hogy az utolsó 
húsz év alatt anyagilag tönkrementek s a maguk közti heves 
verseny következtében a kész portékát csak silány árban ad-
hatták el, míg a nyers anyagot a közvetítő révén drágán 
kelle beszerezniük, — nem csodálhatjuk, hoyy ma már gyö-
kerében megtámadott iparággal állunk szemben. 

A kötélverők saját erejükből nem képesek önmagukon 
segíteni, mert a nyersanyagnuk első kézből való beszerzésére, 
valamint a kész áru saját raktáron tartására csaknem általá-
ban képtelenek. Gépek behozatalára, a tőke hiánya mellett, 
szintén nem képesek s így a kötélgyártás egyik főága,  a 
spárgakészités, a kötélgyárak technikai és kereskedelmi be-
rendezésének mai tökéletessége mellett teljesen el van előlük 
zárva. Mindezek daczára a kötélverés mégis életképes ipar. 

Nem tekintve, hogy Romániával való kereskedelmi és 
vámviszonyaink szabályozása, rögtön megfelelő  javulást hozna 
magával, a kötélverő iparon olykép lehetne segíteni, ha a 
produktív-szövetkezetté alakult kötélverőknek lehetővé válnék, 
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hogy gépekkel rendezzek be magukat s azután a durva munka 
mellett versenyképes spárga gyártásával is foglalkozzanak1) 
és a csepüt is megfelelőbben  értékesíthessék. Azonkívül szük-
séges volna, hogy lehetővé tétessék, miszerint a nyers kendert, 
a mikor épen ideje van, első kézből vásárolhassák; továbbá 
gondoskodni kellene valamely olyan módról, melynek folytán 
— más, hasonlóképen arra utalt iparággal egyetemben — 
szerény viszonyaik daczára is raktárra dolgozhassanak s ne 
legyenek örökké kénytelenülve áruikon szükségből túladni-

Sajnos, hogy a kilátások erre nézve nagyon, nagyon 
csekélyek. 

Egyet azonban minden bizonynyal keresztül lehet vinni* 
kötélverőinket ugyanis a m. kir. doliányjövedék részére szol-
gáltatandó munka által, a pillanatnyi égető szükségen átsegi-
teni. A durvább fajtákat  bizonyára megfelelő  minőségben s 
árban képesek szolgáltatni s ha csak biztos kilátás volna 
ilyetén nagyobb szállításra, majd akadna módja, nekik a nyers 
anyag beszerzésénél segítségükre lenni. 

Hálával kell elismernünk, hogy közlekedési intézeteink 
a vámháboru kitörése óta nem egy tetemesebb szállítást bíz-
tak reájuk, a nagy tömegen azonban mégis csak az által le-
hetne némileg segiteni, ha a dohánykezeléshez megkívántató 
kötélverő-áruk szállításának nagy részét megkapnák. 

Tekintve, Románia mily erőfeszítéssel  törekszik a kötél-
gyártás meghonosítására, illetőleg az erdélyi kötélgyártás át-
ültetésére, mig kötélverőink idehaza tönkremennek, joggal 
fölvethető  a kérdés: vájjon ez iparfejlődésünk  érdekében 
való-e ? 
(iyapot-, len- és kend érám kivitele, a kerület vámjain keresztül: 

Gyapotáru 
Festett gyapotfonal 
Csomagoló vászon 
Más lenáru 
Kötélverő-áru 

1884 1885 1886 18i»7 1888 1889 
108 84 36 36 55 98 q 

35 227 255 283 345 408 TI 
9 103 93 89 354 234 1í 

. 247 57 46 45 264 485 »1 
2.191 3.054 2.455 2.667 1.719 1.109 T) 

') A Brassó mellett létesült nagy ezukorgyár szívesen használna 
erdélyi ozukor-spárgát, a mai árfolyam  mellett azonban semmikép sem 
teheti azt. 
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37. Kárpitos-ipar. 
A kevésbbé képviselt s csupán a nagyobb városokban 

jelentékenyebb kárpitos-ipar részben ugyanazon viszonyok 
befolyása  által szenved, mint a butorasztalosság, minek foly-
tán az arra vonatkozólag elmondottak nagy része erre is vo-
natkozik. 

38. Szabó-ipar. 
A szabók első sorban a bécsi és budapesti raktárak 

elviselhetlen versenye felől  panaszkodnak, melyek úgy a leg-
több városban fennálló  ruhaboltok, valamint a vásárról-vásárra 
vándorló ruhakereskedők által adnak túl olcsó tuczatáruikon. 
Panaszkodnak továbbá a vidéken levő kontárokra is. S igy 
ez a mesterség is nehéz helyzetben van. 

Romániába kivitt parasztöltözetek készítése 1886 óta 
nagyon alábbhagyott. 

Valóságos rákfene,  melynek rossz hatása épen ezen 
iparnál tűnik ki leginkább, az az általánosan lábrakapott 
rossz szokás, hitelbe készittetni a ruhát. Ez által nagyon 
gyakran a többnyire szintén hitelbe vett forgalmi  tőke, ve-
szendőbe ment adóstételek folytán  van lekötve; ennek követ-
keztében már nem egy derék mester került csődbe, minthogy 
k i s i p a r o s a i n k n á l a r e n d e s , p o n t o s k ö n y v v e z e t é s 
m é g s e m m i k é p sem h o n o s o d o t t m e g e l é g g é . 
Majd ha jobban meggyökeredzik az a meggyőződés, hogy 
ilyetén bajokon együttes cselekvéssel kell segíteni, el fogjuk 
várni az érdekeltektől, bogv a lusta adóst a h tel könyörtelen 
megtagadása által lerázzák nyakukról. 

Olyas valamire különben, mint a „Creditreform"  Német-
országban, nekünk is nagy szükségünk volna. 

Gyapjuöltözetek kivitele, (melyek elég sajátságosan leg-
csekélyebb részben készültek erdélyi posztóból): 

18t>4 1885 1886 1887 1888 1889 
234 192 255 53 115 72 q 
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39. Szűcsi par. 
Az 1888-iki szigorú tel kedvezőbbé bangoltn ugvan a 

szíícsipar helyzetét, az egyesnek helyzete azonban ez ipar 
túltömöttsége, valamint a kontárkodás mellett s főleg  a föld-
míves nép fogyasztó  erejének hanyatlása folytán,  meglehetősen 
nehéz. Egyes ipartársulatok (brassói, n.-szebeni) a romániai 
vámháborunak tulajdonítják a hanyatlást. A mennyiben főkép 
az országos vásárokon árulják portékájukat, bizonyára jogo-
sult a panasz a kisebb vásárok nagy száma felett. 

40. Csizmadia-ipar. 
A czipész- és csizmadia-ipartársulatok kamaránkhoz ér-

kezett összes jelentései ez iparág nyomasztó helyzetéről szól-
nak. A külföldi  gyári munka versenye, a saját maguk sorai-
ban fennálló  s a kontárkodás virágzása következtében még 
élesebbé vált verseny s a vidéki és részben a városi lakosság 
aláhanyatlott fogyasztó  képességénél fogva,  a kisiparosnak na-
gyon nehezére esik tisztességesen fentartania  magát. 

Altalanos a panasz, hogy a gyári munka olcsóságánál 
fogva  mindinkább több tért hódit. De még nyomatékosabban 
hangsúlyozzák, hogy a falun  s városon egyaránt lábrakapott 
kontárkodás az árakat mindinkább leszorítja. Az érdekeltek 
valamennyi köre egyetért abban, hogy a kisipar fentartása 
érdekében elodázhatlanul szükséges a képesítés kimutatásának 
szigorú megkövetelése s hogy ezzel a társulási ügy életrekel-
tése s a tanoncz- és legény ügyet illető bizonyos jogoknak 
az ipartársulatokra való ruházása járjon karöltve. 

Megemlítjük, hogy az érdekeltek az ínséges helyzet 
által támasztott jogos elkedvetlenedésükben a baj okát oly 
helyt keresik, mely valóban nem hibás, hogy pl. a kereske-
delmi és iparkamarát okozzák a kontárkodás megtűréseért 
és hogy szakmájuk érdekeit elhanyagolná. Nem tehetjük, 
hogy ezek ellenében reá ne mutassunk a kamara ama sok-
szoros fáradozására,  melyet az állami czipő és csizmaszállit-
máuyok dece..tralisatiója érdekében kifejtett. 

A czipész és csizmadia szakma bő képviselete részben 
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onnan ered, liogy oly számos, alig szabad szárnyra került 
legény egész könnyedén önállóvá lesz, minthogy ez iparág — 
talán a varrógép kivételével — szerszámra való nagyobb 
beruházást nem igényel. A tanonczok valamennyi iparszakma 
között leginkább erre tódulnak. Igy 1888 ban Brassóban 
883 iparostanonez között 148 czipész és 123 csizmadia-
inas volt. 

Ez iparág Ínséges helyzetét jelentékenyen fokozta  a ro-
m á n i a i v á m h á b o r u , minek következtében számos 
b r a s s ó i , k é z d i - v á s á r h e l y i és f o g a r a s i  stb. 
mesterre nézve lehetetlenné vált, vagy legalább rendkívül 
megnehezült szakmája további folytatása.  Az előtt kisebb-
nagyobb kereskedők jelentékeny lábbeli mennyiséget szállí-
tottak Romániába, nemkülönben a romániai országos vásá-
rokon is sok elkélt. 

Ez a piacz csaknem teljesen megszűnt, minek követ-
keztében nemcsak a belföldi  üzlet helyzete fordult  rosszabbra, 
minthogy az azelőtt a kivitel számára dolgozó mesterek ezen-
túl a helyi és vásári forgalom  felé  kénytelenültek fordulni, 
hanem számos mester- és segédnek Romániába kelle ki-
vándorolnia. 

Sajnos, hogy a lábbeli szakmának országszerte erős 
képviselete folytán,  a belföldön  lehetetlen uj piaezot terem-
teni, mig a keleti kivitel, a Romániával kötendő s a legnépe-
sebb ipartársulatok (Brassó, Kézdi-Vásárhely, Nagy-Szeben 
stb.) által sürgősen óhajtott uj kereskedelmi szerződés nélkül 
alig remélhető. 

Ennek okáért a szükség egyenes követelménye, állami 
lábbeli-szállítmányok kiosztása által segédkezet nyújtani, — 
nevezetesen azon városokban, melyek a romániai vámháboru 
által oly érzékenyen sujtvák. Tény, hogy az utóbbi években 
részesültek egyes kisebb szállításokban, tény, hogy egy brassói 
csizmadia szövetkezetnek 1888-ban sikerült a bolgár hadsereg 
egyik szállítmányát elnyernie, s mindez mégis elenyészően 
csekély és csak nagyobb szabású állami szállítmányok képe-
sek a bajt gyökeresebben megorvosolni. 

Mestereink akaratán s megfelelő  képességén bizonyára 
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nem múlik. Bebizonyították azt az 1887-iki népfelkelői  szál-
lítás alkalmával s be fogják  bizonyítani a mostani honvéd-
ségi szállítmányokkal. Mély hálával kell e helyt a ni. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úr ő nagyméltósága amaz elhatá-
rozásáról megemlékeznünk, melynek tulajdonítható, hogy a 
magyar kisipar 1890-ben 34.000 pár bakancs szállításában 
részeltetik, s bizonyára szabad remélnünk, hogy e kísérlet 
okvetlen sikerülése után a hazai kisipar mind nagyobb mérv-
ben fog  igénybe vétetni. Habár az állami szállítások nem 
képesek a bajt teljesen megszüntetni, mégis enyhítik némi-
leg. — A cs és kir. hadsereg szükséglete nagy részének szál-
lítása előreláthatólag tartósan biztosítva van a kisiparnak. 

A pusztulás okát, részben a falusi  országos vásárok 
nagy számának tulajdonítják a társulatok. Nemcsak az 
itt szóban levő iparág, hanem mindazon iparszakmák, melyek-
nek gyártmányaik eladása kedvéért vásárokat kell látogat-
niok, egyik főérdeke  kívánja, hogy az országos vásárok sza-
porítása már egyszer komolyan megszűnjék. 

Sürgősen kívánatos továbbá, hogy az iparhatóságok szi-
gorúan üldözzék a kontárkodást, hogy ez által az egészség-
telen versenynek legalább részben eleje vétessék. Arra is 
ügyelni kellene, hogy ne bármely kereskedő szabad tets ésé-
tői függjön  üzletében lábbelit is árulhatni. 

Ennek egyik föltétele  azonban, hogy az illető érdekel-
tek ebbeli panaszukat esetről-esetre bejelentsék az illetékes 
iparhatóságnak inert általános vádak és panaszok hangozta-
tásával semmikép sincs segítve a bajon. 

Sürgősen kívánatos továbbá, hogy a mesterek képzet-
tebb tanonezok szerzésére törekedjenek, nehogy a követke-
zendő nemzedék az egész szakma kárára váljék. 

Megemlítjük végül, hogy a mindenfelé  oly nagy szám 
mai képviselt czipészek és csizmadiák helyzetét, megfelelő 
szövetkezeti formák  behozatala (nyersanyagot beszerző szö-
vetkezetek!) lényegesen megjí.vitaná. Ebben mintául vehet-
nék szövetkezeteink az egyes Királyhágón-túli ipartestületek 
által létesitett nyersanyag raktárakat. 
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Lábbeliek kivitele kerületünk vámjaiu : 
J884 1885 1886 1887 18o8 1889 
237 228 129 66 153 18 q. 

41. Keztyiigyártás. 
Ezen, szórványosan képviselt ipar, főkép  idegen portéka 

árulásával és javítással foglalkozik.  Különös említeni valónk 
nincs felőle. 

42. Kalapos mesterség. 
A kalapos mesterség számos oknál fogva  nagyon nyo-

masztó helyzetben van; igy mindenek előtt a romániai kivitel 
megcsappanása, valamint a magas vám szülte olcsó árfolyam, 
másrészt — nevezetesen az osztrák nagyipar mélyreható ver-
senye, mely potom árai mellett főleg  a finomabb  kalaposság 
jövedelmes folytatását  teszi lehetetlenné, nemkülönben a 
gyapjú megnehezített behozatala jönnek e helyt tekintetbe. 
Ezek következtében a műhelyek száma, valamint a termelés 
is folytonos  hanyatlóban van. A romániai kivitel számára dol-
gozó ipar kétségkívül kihalófélben  van, ha csak hamarjában 
nem sikerül uj piaczi forrásokat  teremteni. A durva kalapok 
belföldi  forgalma,  melyet főleg  a vásárok látogatása közvetí-
tett, a falusi  nép fogyasztó  képességének alábbszállása követ-
keztében szintén hanyatlott. 

Bizonyosra vehető, hogy a finom  kalaposság egyáltalán 
csak egyesülés, illetőleg a gyári üzembe való átalakítás által 
tartható fenn  s az említett osztrák verseny mellett még igy 
is kétséges, vájjon lábrakaphat-e a közel jövőben P! 

Kívánatos volna e szakmát is állami szállításokkal gyá-
molítani. 

Nemez-kalapok kivitele kerületünk vámjain: 
1884 1885 1886 1887 1888 1889 
230 129 159 134 249 329 q. 

A kivitel itt szembetűnő emelkedése — sajnos nem 
szolgál a mi gyapjukalaposaink javára, mert onnan ered, 
hogy román czégek a postai csomagforgalomban  Brassóig ho-
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zatják az osztrák kalapokat s innen azután tovább szállíttat-
ják. Természetes, hogy ezek az áruforgalmi  kimutatásokban 
fel  vannak tüntetve. 

A kivitel hanyatlása azonnal szembe tűnik, ha pl. a soós-
mezői vámot veszszük szemügyre: 1884-ben 178 q, 1885-ben 
73 q, 1886-ban 107 q, 1887-ben 81 q, 1888-ban 75 q, 1889-
ben 88 q. A román kereskedelmi statisztika szerint Ojtozon 
keresztül: 1883-ban 149 q, 1884-ben 156 q, 1885-ben 76 q, 
1886. I. felében  122 q, II. felében  —, 1887-ben 82 q; 
Predeálon keresztül: 1882-ben 358 q, 1883-ban 247 q, 1884-
Iten 348 q, 1885-ben 144 q, 1886. I. felében  228 q, 1886. 
II. felében  4 q, 1887-ben 261 q parasztkalapot vittek be. 

43. Papirosgyártás. 
Kerületünk pppirosgyártása a legjobban képviselt ipar-

ágak közé tartozik, mert úgy a péterfalvi  (Szeben megye) 
papirosgyár, mely az ismeretes neusiedli papirgyár-részvény-
társaság tulajdona, valamint a zernesti (Fogaras megye) gyár 
is, mely a prázsmári (Brassó megye) kisebb gyárteleppel 
együtt egyik brassói ezég birtokában van, kitűnően van be-
rendezve s derék igazgatás alatt áll. Az oly hosszú időn át 
működött brassói papirosgyárat néhány év előtt abbanhagyták 
s leszerelték. Kgy kicsiny papirosgyár áll fenn  Orlát szeben-
megyei községben, mely csomagoló-papiros gyártásával fog-
lalkozik. 

Kerületünk papirosgyártása iró- és nyomda-, csomagoló-, 
szalmapapiros és szalinalemezek készítésére terjed ki. 

Az iró- és nyomdapapiros belföldi  forgalma  1889-ben 
sem volt kedvezőtlenebb mint előbb, csakhogy az árak sokkal 
alacsonyabbak voltak, minek következtében nagyobb mérvben 
kellett olcsó pótanyagokat (fa,  cellulose, szalma) alkalmazni 
a drága rongyok helyett. — A gyárosoknak a nyomasztó ár-
viszonyok miatt ki kelle terjeszteniük az üzemet, hogy az 
előállítási árakat lehetőleg csökkentsék, a nélkül azonban, 
hogy gyáraik teljes munkaképességét kiaknázhatták volna. 
Az árak hanyatlásával járt, hogy a versenyre való tekintetből 

7 
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a fizetési  határidőt illetőleg is engedményeket kellett tenni. 
A zernesti papirosgyár tavaly is csomagoló papirost szállított 
a m. kir. dohányjövedék számára s ennek tulajdonítandó, 
hogy tűrhető helyzetben volt. 

A romániai vámháboru érzékenyen sújtotta papiros-
gyártásunkat, mert ha nem is szűnt meg a kivitel, mégis sokat 
szenved az üzlet a nyomott árak miatt. A neusiedli részvény-
társaság üzleti jelentéséből különben örömmel olvassuk, hogy 
a külföld  által potom árakon, de silányabb portékával ellátott 
román vásárló közönség, újból a mi tisztességesebb gyárt-
mányaink felé  kezd hajlani. 

A vámháboru egyik további hatásának kell tekintenünk, 
hogy az osztrák s főleg  a cseh és galicziai gyárak, gyárt-
mányaikon azóta Magyarországon iparkodnak nagyobb mennyi-
ségben túladni. Ennek következtében ez iparág most is mint 
mindig 8 még fokozottabb  mértékben szenved a túltermelés 
által előidézett s a kölcsönös oktalan versengés által még 
inkább lesülyedt árak miatt, melyek épen a kedvezőtlen föld-
rajzi fekvésű  gyáraknak lehetetlenné teszik a jövedelmes üzemet. 
Ily helyzetben vannak telepeink, mert drágán kapják a 
keményítőt, szódát, gyantát, porczellánföldet  stb. és a kész 
papirost — nem tekintve az erdélyrészi és romániai piaezot 
— ismét ujabb költségekkel kell Budapestre stb. felküldeniök. 
A romániai üzletet illetőleg megjegyzendő, hogy az előbbi 
állapot még kedvezőbb vámviszonyok mellett sem lesz többé 
visszaállítható, mert Romániában is papirosgyárak keletkeztek, 
melyek kormányuk részéről oly sok kedvezményben részesül-
nek, hogy a verseny eleve is ki van zárva. 

Ennek az iparágnak első sorban olcsó viteldij-tételekre 
volna szüksége, még pedig leginkább a fiumei  kiviteli állo-
másra. A mai dijtétel a brassó-fiuniei  útvonalra nézve 10.000 
kilogrammonkint 201.8 frt.  s ily dijtétel mellett gondolni sem 
lehet a kivitelre. Nemkülönben a helyi forgalomban  is jelen-
tékeny szállitási kedvezmény volna kívánatos, nevezetesen 
a főbb  fogyasztási  piaezok felé.  Az érdekeltek egyik további 
kívánsága, hogy a papiros-hulladék (maculatura-papiros) Bu-
dapestről, Debreczenből, Zágrábból stb. 5000 és 10.000 kilo-
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grammos szállítmányoknál a C. osztály szerint továbbittassék. 
Óhajtják továbbá, hogy a gyanta, kénsav, porczellánföld, 
szóda és chlórmész Fiúméból, a papirosgyártól — Fiumébe 
való útirányra jelenleg is fennálló  tételek, ellenben Bécset 
illetőleg a mostaniaknál sokkal mérsékeltebb tételek mellett 
szállittassék. Végül a kénsav, porczellánföld,  szóda és chlór-
mész szállítási tételeit, melyek legközelebb 10%-kal mérsé-
kcltettek, Mármaros-Szigctről Alvinczre, Brassóba stb. további 
20°/0-kal kellene alábbszállitani. 

Kivitel kerületünk vámjain keresztül: 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 
.Szürke itatós-papiros. simitatlan 

csciinagoló-papiros, festetlen  2.470 2.926 3.131 259 183 69 q 
Festett, simított stb. csoina-

sfoló-papiros  . 936 1.359 8 - 3:H7 627 „ 
Nein enyvezett, kiizüns. és 

inimlen nem enyvezett 
nyomda-papiros 145 45 350 4.453 3.706 2.694 

Ktilön ineg nem nevezett 
papiros . . 3.130 3.437 1.502 495 692 485 „ 

Összesen . . 6.681 7.767 4.99Î 5.207 4918 3.875 q 

A péterfalvi  papirosgyár eredménye : 

Már az általános részben megemlékeztünk az 1889-ben fel-
épült zernesti (Fogaras megye) c e 11 u 1 o s e -g y á r r ó 1 s e helyt, 
a papiros-gyártás megbeszélése kapcsán is utalnunk kell ama 
nagy jelentőségű közgazdasági eseményre. Ez a nagy termelő-
képességű gyár nagyon jótékony hatással lesz ama kiterjedt 
erdőterületekre nézve, melyek eddig az okszerű kiaknázás és 
értékesítés elől el voltak zárva. Minthogy ez a gyár csak 
1890-ben kezdett működni, elegendő e helyt csupán annak 
nagy horderejére rámutatni. 

Papiros 
Farostok 

1886/7 1887/8 1888/9 
16.770 17.905 20.280 q 

8.703 9.592 10.916 „ 

7* 
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44. Enyvgyártás. 
Az enyvüzlet 1889-ben sem volt kedvezőbb, mint a 

megelőző években. Az árak alacsonyak voltak, a nyers anyag 
pedig aránylag drága. Románia felé  nem fejlődhetett  ki az 
üzlet; részben a vámháboru miatt, részben pedig, mert Buka-
restben két év óta működik egy enyvgyár, mely a szükséglet 
nagy részét fedezi,  — a még hiányzó mennyiséget pedig 
főleg  Németországból hozzák be. Kerületünk egyetlen gyára 
(Brassóban), a drága vasúti szállítás s a nagy gyárak versenye 
miatt nem képes a belföld  messzebb fekvő  pontjait meg-
közelíteni. 

45. Gyufasţyiirtâs. 
Kerületünkben ez idő szerint csupán egy gyufagyár 

működik (Parajdon, Udvarhely megyében), a mennyiben a 
brassói gyár már évek óta szünetel. 

A parajdi gyárnak már régtől fogva  a magyarországi s 
az oszrák gyárak erős versenyével kell küzdenie. A forgalom 
1885 óta — az 1886. évi csekély javulás után — jelenté-
kenyen csökkent, minthogy az üzlet a Királyhágón-túli részek-
ben tetemesen hanyatlott. A gyáros ennek következtében, 
csakhogy gyára szakadatlan üzemét fentartsa,  kénytelen volt 
gyakran vesztességgel adni el áruját a magyarországi vevőnek. 
Maguk a közelebb fekvő  gyárak is kétségessé teszik a parajdi 
gyárnak az erdélyi piaczot, mivel e téren túltermelés állott 
be s az árun valaminő módon mégis csak túl kell adni. A 
parajdi gyár földrajzi  helyzete is kedvezőtlen, minthogy félre 
esik a vasúti vonalaktól s igy nagyon természetesnek kell 
találnunk abeli kívánságát, hogy ha a fuvarozás  némi könnyí-
tése kedveért az utak és hidak jobb karba helyezését óhajtja. 

A megkívántató gyufaszálkát  saját maga készíti a gyár. 

46. Gyertya- és szappangyártás. 
A kamara kerületében csupán egy stearingyertyagyár 

áll fenn  (a nagy-szebeni részvénytársaságé), mely szappan-
gyártással is foglalkozik. 
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Minthogy e gyár készítményei állandó keresletnek ör-
vendenek s jó minőségüknél fogva  a verseny-gyártmányok 
ellenében ez idő szerint is jó eredménynyel állják meg helyü-
ket, úgy az előbbi évek, mint az 1889-iki év üzleti helyzete 
is kedvező volt. Mindenesetre csakis a legnagyobb erőfeszí-
téssel s a vállalat körültekintő igazgatása mellett lehetett ezen 
eredményt elérni, mivel Romániával való kereskedelmi viszo-
nyunk megszakítása itt is érzékeny vesztességet vont maga 
után, a mennyiben e gyár: kitűnő nyersanyag-szállitóját s jó 
vevőjét vesztette el Romániában. A gyárnak azonban sikerült 
uj — habár kevésbbé előnyös — beszerzési forrásokat  talál-
nia és jutányosán vásárolnia s minthogy nagy gonddal töre-
kedett uj piaezot szerezni, mindezen fáradozásait  kielégitő 
siker jutalmazta. 

Mindazonáltal számos nehézség áll ezen szakma felvirág-
zásának útjában. Földrajzi helyzeténél s a romániai vámhá-
boru következtében versenytársainál nehezebben szerzi be a 
faggyút.  Az erdélyi juhtenyésztés hanyatlása következtében 
nagyon kevés faggyú  kerül piaezra s igy azt — mint már 
jeleztük — messziről kell beszerezni. A romániai faggyú 
behozatala nagy nehézséggel jár, mert a rendes vámon kivül 
még az is megdrágítja, hogy ama hasznavehetetlen bőrök 
után is vámot szednek, melyekbe a faggyú  csomagolva van. 
Nagy-Szebennek a gyár legfőbb  vevőjével, Bukovinával oly 
kedvezőtlen vasúti összeköttetése van, hogy a magas vitel-
dijak, a m. kir. államvasutak által a Lavocznén (Galiczia) 
átmenő szállítmányok részére engedélyezett szállitási kedv®-
mény daczára is, nagyon megapasztják az üzleti nyerességet. 
A helyi forgalom  nagyon drága viteldijai is állandó panaszra 
adnak okot. 

A nagy-szebeni stearingyertyagyár részvénytársulat rész-
vénytőkéje 98.000 frt.  Az alább összeállított adatok vissza-
tükrözik a gyár helyzetét: 

1884/5 1885/6 1886/7 1887/8 1888/9 
A tartalékalap állása 10.088 10.711 11.320 70 560 frt. 
Az árukészlet értéke 149.730 151.651 113.898 117.335 121.271 „ 
Nyeresség 6.226 6.094 — 3.4:« 4 409 „ 
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Az 1886/7-iki évadban 11.250 frt.  vesztessége volt a 
társulatnak. 

S z a p p a n g y á r t á s s a l (eschongi szappan, szemcse-
szappan stb.) és faggyugyertya-készitésscl  Brassóban, Fogara-
son, Segesvárott, Székely-Udvarhelyen s másutt foglalkoznak. 
Brassónak két nagyobb üzeme van, mely az idők helyes meg-
értése folytán  1889-ben közös munkálkokás czéljából egyesült. 

Az ujabb időben lábrakapott olcsó világító anyagok a 
faggyúgyertya  fogyasztását  a minimumra csökkentették s igy 
a szappangyártás áll egyedül az előtérben. 

A mit fennebb  a stearingyertya-gyártásra vonatkozólag 
említettünk, jórészt erre az iparra is érvényes, nevezetesen a 
mi a nyers anyag beszerzését (kókusdió-olaj stb.), a külföldi 
versenyt s — főleg  Brassó kedvezőtlen földrajzi  helyzetét 
tekintve — az aránylag magas viteldijakat a helyi forgalom-
ban illeti. 

Ezen iparágnál világosan kitűnik, hogy a technologia 
mai állásánál a kicsiny üzem a nagy üzem előtt mindinkább 
háttérbe szorul. A szappanos-ipar hanyatlásának nem az ipar-
szabadság az oka, hanem az a körülmény, hogy a gyárak a 
technikai vivmányokat kellőkép kiaknázhatják. Ez okból 
— bármennyire sajnáljuk a kicsiny mesterek megtizedelését — 
mégis megelégedéssel üdvözöljük, ha a helyi gyártás az idők 
kijelölte mederbe lép s ha képesek vagyunk szükségletünk 
legnagyobb részét saját műhelyeink révén fedezni,  — más 
szóval: hogy gyáraink eredményesen küzdenek meg a tulaj-
donképeni nagyiparral. 

Ezen szakma fejlesztése  érdekében sürgősen szükséges, 
hogy a nyers anyag beszerzése s a gyártmányok piaezra-
hozatala a fuvarbér  leszállítása (nevezetesen külön osztály 
kocsirakományi behozatala szappanra nézve) által könnyittcs-
sék meg. 

A stearingyertyák kivitele, a mennyiben kerületünk 
vámjain keresztül veszi útját, kitűnik az alábbi adatokból: 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 
Brassón keresztül 52 28 202 1 — — q. 
Vöröstornyon keresztül . 20 22 2 — — — q. 
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Marhafaggyu  behozatala: 
1884 1885 1886 1887 1888 1889 

Brassón s Felső-Tömösön 
keresztül 21 54 71 7 13 12 q. 

Brassó -Yöröstornyon ke-
resztül 472 489 178 524 208 2 q. 

47. Petrolcumflnomitás. 
Kerületünkben 1889-ben mindenekelőtt 4 gyár állott 

fenn  Brassóban s egy kis gyár Csik-Gyimesbükkön. Az er-
délyi petroleumfinomitó  részvénytársaság (300.000 frt.  rész-
vénytőkével) megalapítása által, mely a brassói 6 gyár kö-
zül hármat egyesitett kezében s ezek egyikét jelentékeny 
teleppé változtatta át, potrolcuiniparunk termelőképessége je-
lentékenyen fokozódott. 

A lefolyt  év üzlete, mely a belföldre  szorítkozik, nyo-
mott árak miatt szenvedett, mert ezek 1883 óta szakadatlanul 
hanyatlottak. Igv pl. elsőrendű petróleum november havában 
100 kilónkint Budapestre következőkép jegyeztetett: 

1883-ban 26-75—27.25 frt.  1887-ben 21-25—23"— frt. 
1884-ben 2425—25.— „ 1888-ban 21- 22 50 
1885-ben 23 75—24.— „ 1889-ben 21" 22*50 
1886-ban 22-50—23.50 „ 

Ez a hanyatlás főkép  a galicziai gyártmányok versenyé-
nek tulajdonítandó; e mellett még a nyersolaj ára is emel-
kedett . a mennyiben Romániában az agio a minimumra 
sülvedt s igy ez által megnehezült a nyers anyag beszerzése 
is, melyre pedig az erdélyi petróleum-ipar határozottan reá 
van utalva 

Minthogy az érdeklettek amaz élénk óhaja, hogy a ro-
mániai nyersolaj 30°/0-os vámpótléka megszűnjék, valamint a 
petróleum és a visszaküldött üres barrelek szállitási kedvez-
ményét illető kívánságuk is külön fölterjesztés  alakjában 
magas helyre jutott, nem szükséges e helyt behatóbban be-
lebocsátkozni ; mégis ki kell fejeznünk,  hogy a megkívántató 
határozatok mentől előbb meg is valósuljanak. 
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Nehéz nyersolajok behozatala Romániából : 
1884 1885 1886 1887 1888 1889 

A brassói vámon 90.365 93.706 76.040 75.672 85.810 95.214 q 
A csik-gyimesi vámon — 2.220 374 1.825 920 29 

A brassói salonpetroleumot Budapesten nagyban 20 frt  — 
20 frt.  50 krral, elsőrendű 18 frt.  50 kr. — 18 frt.  75 krral; az 
év végén 20 frt.  50 krral, illetőleg IS frt.  75 krral jegyezték. 

48. Gázgyártás. 
Kerületünkben csupán egy helyütt, nevezetesen Brassó-

ban gyártanak világitógázt; a gázgyár a bécsi gázipar-rész-
vénytársulat tulajdona. Brassó város közönsége épen most 
van alkuban a társulattal a gyár átvétele tárgyában, minthogy 
az annak idejében megkötött szerződés lejárt. 

Az utóbbi években a világitógáz magánfogyasztása  a 
petróleummal való világitási mód fejlődése  folytán  hanyatlott. 

Ipari czélokra, gázmotorok erőforrása  gyanánt nem használ-
nak világitógázt, nevezetesen, mert ez a fűtőanyag  Brassóban 
többe kerül, mint a fa  vagy szén. 

49. Keményítőgyártás. 
A keményítőgyártás, mely az utóbbi években Brassó 

egyik kicsiny műhelyében még folyamatban  volt, teljesen 
megszűnt, minthogy a jobb minőségű gyári keményítő teljesen 
felülkerekedett. 

50. Hamuzsirgyártás. 
A hamuzsir gyártása évről-évre hanyatlik, mivel a szóda 

alkalmazása mindinkább háttérbe szorul. A hamuzsirfőzők-
ben gyártott mennyiséget legnagyobb részben Ausztriába 
szállítják. 

51. Csontszéngyártás. 
Csont8zenet jelenleg csak Nagy-Szebenben gyártanak, 

két kicsiny üzemben. 
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E mult évről ezen üzemág is kedvezőtlen helyzetet 
tüntet fel,  a mennyiben a kész gyártmány ára sokkal inkább 
csökkent, mint a csont ára. E czikknek leginkább Ausztria 
8 csekély részben maga Magyarország nyújtott piaezot. A 
csontszénhulladékot a külföld  vásárolta meg. 

A kedvezőtlen üzleti helyzetet a csontszén fogyasztásá-
nak általános csökkenése okozta s ehhez társult, hogy még 
1886-ban elvesztettük a nyers anyag olcsó beszerzési forrásait. 
A csontszállitmányok részére engedélyezett szállitási kedvez-
mény elégtelennek bizonyult. Ez iparág jelenleg azon állomások-
ról kénytelen a nyers anyagot beszerezni, a melyeken keresz-
tül szállítja azután kész gyártmányait is s így e helyzet jelen-
tékenyen súlyosbítja ezen szakma állapotát. Ezen iparág 
fentartása  érdekében rendkívül kívánatos volna, ha életbelépne 
a csontszén kedvezményes szállítása. 

52. Épitó'-ipar. 
Az építő-ipart illetőleg már volt némi megjegyzésünk az 

egyes idevágó iparnemek megbeszélésénél; most csupán a 
kőmives-iparról kell még megemlékeznünk s néhány általános 
megjegyzést sem mulaszthatunk el. 

Az 1889-iki év, rnint már több helyt említettük, ked-
vező volt az építő- s nevezetesen a kőmives-iparra nézve, a 
mennyiben — legalább az érdeklettek jelentékeny részének — 
bőven foglalkozást  nyújtott. Mindazonáltal némi nehézségük 
támadt a vállalkozóknak a munkabér és napszám, valamint 
nz építőanyag megdrágulása folytán. 

Alkalmas nyilvános submissio - rendszabály behozatala 
épen az épitő-ipar szempontjából rendkívül kívánatos, még 
pedig oly submissio-rend, mely nem a „lehetőleg olcsó, noha 
rossz* alapelvén fogant  meg, hanem a legalkalmasabb, azaz a 
legjobb, legolcsóbb ajánlatot részesiti előnyben. Csak melles-
leg jegyezzük meg, hogy ha csak lehetséges, kívánatos volna 
— az egyes munkákra nézve is — a kisebb csoportokban 
való megbízatás, nemkülönben a helybeli ipar tekintetbe vé-
telének is elvileg kifejezésre  kellene jutnia. 
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Hogy az épitő-iparosok, csakhogy valamely kilátásban 
levő munkát minden áron elnyerhessenek, nem indokolható 
módon szállítják le ajánlataikat, ez hazánk határain kivül is 
feltalálható  jelenség. 

53. Ny oii id a-ipar, könyvkereskedés, könyv-
kiadás. 

Kamarakcriiletünk minden városának legalább egv könyv-
sajtója van; Brassóban s Nagy-Szcbenben a könyvnyomtatás 
aránylag jól van képviselve, a mennyiben itt 6, amott 4 sajtó 
áll fenn. 

Könyvsajtóink részben újságok nyomtatásával, részben 
különféle  úgynevezett accidens-munkák előállításával foglal-
koznak; a nagyobb sajtók a könyvnyomtatás terén is meg-
lehetős foglalkozásra  találnak. Nagyobb sajtóink munkaképes-
sége teljesen elismerésre méltó. 

A könyvsajtó - tulajdonosok a papiros minőségének — 
mindinkább több pótanyag alkalmazása által okozott — ha-
nyatlása felől  panaszkodnak. Főleg az iránt panaszkodnak, 
hogy nagyon nehéz az előbb alkalmazott papirost bizonyos 
idő múlva újra beszerezni, mert a papirosgyárak folyton  vál-
toztatják a pótanyagokat. 

A maguk közti belső verseny következtében csak ala-
csony árakat érhetnek cl. 

A könyvkereskedők és könyvárusok folytatta  könyvkiadó-
üzlet, nyugatcurópai mérték szerint, jelentéktelen, habár a 
könyvkiadói tevékenység fokozódása  nyilvánvaló. Egyik jelen-
tésünk az utánnyomás peres eljárásának lassúsága felől  pa-
naszkodik. 

Kívánatos volna, ha a hirdetési bélyeg a kicsiny hirde-
tések gyámolitása szempontjából csökkentetnék. 

Egyes könyvsajtók üzleti könyvek készítésével foglal-
koznak, habár a fővárosi,  bécsi stb. gyártmányok versenye 
miatt szenvednek. A papírzacskók amott űzött gyártása, is 
ugyanazon Bzempont alá esik. 
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Kerületünkben egy külön vonalzó-intczet áll fenn  (Nagy-
Szebenben). 

A könyvkereskedés felől  nincs különös jelenteni valónk. 
Könyvek és hírlapok stb. be- és kivitele kerületünk 

vámjain keresztül: 
1884 1885 1886 1887 1888 I8t9 

( Brassón . . . 182 239 2M) 290 281 207 .j 
Behozatal { Más vámokon ke-

[ resztül 74 97 82 91 9i 105 „ 
( Brassón . , 200 163 160 211 307 201 „ 

Kivitel | Más vámokon kc-
l resztül 6 7 5 6 5 4 „ 

54. Könyvkötészet. 
Könyvkötőiparunk 1889 ben semminemű változást sem 

tüntet fel  az előbbi évekhez képest. Ezen a helyi szükséglet 
számára dolgozó szakma ama mindinkább meghonosuló szokás 
miatt szenved, hogy a könyvpiacz termékeit már bekötve 
vásárolják, mig a helyi kiadó-üzlet csekély foglalkozást  nyújt 
könyvkötészetünknek. 

55. Kereskedés. 
A különböző szakok detailüzletei felől  amaz összefoglaló 

Ítéletet fejezhetjük  ki, hogy évről-évre nehezül helyzetük. 
Ennek okát egyrészt a paraszt és polgár vásárló ereje csökke-
nésének tulajdonítjuk, másrészt nagyvárosi házak utazó ügy-
nökei árasztják el a vidéket s magánosoknál megbízatásokat 
gyűjtenek, azon felül  a jobb fogyasztókat  bőven ellátják ár-
jegyzékekkel, melyek következtében gyakran közvetlen vásár-
lásokba bocsátkoznak. A hitelviszonyok hanyatlása, a hitelbe 
vásárlás — mai közgazdasági életünk eme rákfenéje  — s az 
azzal járó kikerülhetlen vesztességek, lényegesen hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a helyzet mindinkább rosszra fordul. 

Az a könnyüség, melylyel manapság jobbadára hitelre 
alapított kereskedést lehet nyitni, egyes szakok túlságos ellá-
tására, pazarlásra és vakon hitelezésre s fájdalom,  gyakran 
csődre vezet. A csődbe jutottak ellen való törvény intézke-
déseinek szigorú alkalmazása, csak jótékony hatással lehetne, 
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A mig a múltban legnagyobbrészt segesvári, nagy-szebeni 
s brassói nagykereskedő-házak látták el a kerület kis-
kereskedéseinek szükségletét, a közvetítés ezen módja ujab-
ban mindinkább szűnni kezd, a mennyiben bel- és kiilföidi 
gyárosok s importcurök, ügynökeik révén, a legfélreesőbb  he-
lyeket is fölkeresik  s a legkisebb kereskedővel is személyes 
érintkezésbe lépnek. A mig a kerületben megtelepedett ke-
reskedő házak, vásárlóik hitelviszonyait rendesen nagyon jól 
ismerik s folytonos  figyelemmel  kisérik, minek következtében 
nem egykönnyen mennek bele a vevő hitelének túlcsigázásába, 
a provisió szerint utazó ügynök nem táinaszkodhatik ily szem-
pontokra, hanem mentől több üzletet óhajtván megkötni, a 
kiskereskedőt gyakran reábirja, hogy többet vásároljon, mint 
a mennyit üzletköre megbir. 

A dolgok ilyetén fejlődése  a közlekedési eszközök ja-
vulásának a következménye s feltartózhatlanul  terjed mind-
addig, mig a dolgok természetes rendje észszerű mértéket szab 
határul; de hogy nem minden veszély nélkül való a kereskedői 
élet épségére nézve, a fentebbiekből  bizonyára világosan ki-
tetszik. 

A kicsiny szatócsboltok rendkívüli szaporulata, valamint 
a bizonyára ugyanily gyakori személycsere a szatócsok és ve-
gyes kereskedők soraiban, kitűnik abból, hogy kerületünkben 
1885 ben 203, 1886 ban 246, 1887-ben 204, 1888-ban 176, 
1889-ben 186 iparigazolványt szolgáltattak ki ilyen kereske-
dők részére. Öt év folyamán  195 esetben jelentették be a 
kamarának az üzlet abbanhagyását. 

A kiskereskedés által forgalomba  juttatott árumennyi-
ség felől  nincsenek adataink, minthogy a vasútkezelőség kimu-
tatásai e tekintetből nem elég részletesek s az egészen meg-
bízható vámkimutatás mindössze azon árukat mutatja ki, me-
lyek közvetlen külföldről  hozattak be. 

A kiviteli kereskedelem a romániai vámháboru által 
tevékenysége legfőbb  talaját vesztette el. A Brassóban tar-
tózkodott bizományosok legnagyobb része, kik az erdélyi 
iparczikkek elsőrendű közvetítői valának, beszüntették műkö-
désűket s átköltöztek Romániába. Ma már csak nehánv ré-
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gibb ilyetén kereskedő-ház tartja fenn  magát, azonban mind-
össze is — az előbbihez mérten — jelentéktelen üzletet folytat. 
Ezek a bizományosok voltak keleti kivitelünk legfőbb  esz-
közlői s ezek működése nélkül a kelet számára dolgozó kis-
iparunk, más közegek hiányában, már a vámháboru kitörése 
előtt nehéz válságnak ment volna elébe. 

Minthogy a nagy kiviteli házakon kivül, Brassó és kör-
nyékének, Szelistvének stb. számos kisebbszerü kereskedője 
is foglalkozott  a romániai kivitellel, belátható, hogy a Romá-
niával fcnforgó  feszült  kereskedelem-politikái viszony ezen 
sorokból is nem egy áldozatot ragadott ki. 

A Romániába való kivitel közvetlen a kereskedelmi 
szerződés lejárta előtti időben (1886 első felében)  érte el 
tetőpontját, minthogy akkor óriási árumennyiségek szállíttattak 
oda, hogy a kilátásban levő vámemelés elől biztonságba jus-
sanak. Annál súlyosabb volt az erre bekövetkezett pangás 
ideje, midőn a kivitel teljesen szünetelt, igy főleg  az 1886-ik 
év második felében.  Azóta ismét emelkedett egy kissé a 
kivitel. 

Ennek kapcsán megemlékszünk a brassói áruközvetitő 
irodáról, melyet az akkori m. kir. földmivelés,  ipar- és keres-
kedelemügyi magas minisztérium léptetett éleibe, hogy az 
Ínségben levő ipar számára uj piaezot teremtsen. Működését 
1886 évi augusztus 1-én kezdte meg. Fennállása első évé-
ben 8000 írton felül  menő subventiót élvezeti a magas kor-
mány részéről, azóta brassói hitelintézetek (ált. takarékpénztár) 
áldozatkészsége folytán  áll fenn.  1886 augusztus 1-től 1889 
márczius 15-éig 116.775 frtnyi  forgalmat  eredményezett, noha 
megjegyzendő, hogy az ezen iroda által egymással megismer-
kedett vevők és kereskedők a további megrendeléseknél 
gyakran nem veszik azt többé igénybe. 

56. Kereskedelmi muzeum. 
Kerületünk iparosai meglehetősen élénk részt vettek az 

1886-ban Budapesten keletkezett kereskedelmi muzeumban. 
Ennek gyakorlati eredményei azonban nem feleltek  meg a 



- 110 -

hozzá kötött várakozásnak, mi felett  különben nem csodálkoz-
hatunk, ha tekintetbe veszszük a vállalat nehézségeit. 

Kerületünk iparára nézve, legalább ez idő szerint sokkal 
fontosabbak  a kereskedelmi muzeum keleten létesített, illető-
leg létesítendő fiókjai,  melyek külföldön  felállított  kiviteli 
mintaraktár („Exportmusterlager") gyanánt tekintendők, mint 
a központi intézmény maga, mely különben iparunk megizmo-
sodása esetére mindinkább nagyobb jelentőségre fog  szert 
tenni. 

L e g f ő b b  ó h a j u n k g y a n á n t j e l e z z ü k , h o g y 
m e n t ő l e l ő b b a k e r e s k e d e l m i m u z e u m n a k e g y , 
k e r e s k e d e l m i e l v e k s z e r i n t , k e r e s k e d ő i l e g ve-
z e t e t t f i ó k j a  l é t e s í t t e s s é k B u k a r e s t b e n . A jelen-
leg feszült  kereskedelem-politikái helyzetnek semmikép sem 
szabad egy ily intézkedés fontosságát  háttérbe szorítania. 
Nem kicsinvlondő, jótékony befolyással  volna továbbá a ma-
gyar ipartermények kivitelére nézve, ha l l u s c s u k o n , Bul-
gária dunai góczpontjainak legfontosabbikán  is fiókot  létesí-
tene a muzeum. 

57. Bank- és hitelügy. 

Kamaránk kerületében az osztrák - magyar bank két 
fiókja  s egy mellékintézete áll fenn  A nagy-szebeni fiók 
Szeben és Nagy-Küküllő megyékre (s a kolozsvári kamara 
kerületéhez tartozó Kis Küküllőre) terjed ki; a brassói fiók 
pedig kamara-kerületünk többi öt megyéjére terjeszti ki ha-
táskörét. — A mellékintézet Segesvárt áll fenn. 

A két fiók  pénztári forgalma  1000 frtban: 
1885 188ti 1887 1888 1889 

Brassóban 13.382 13.083 14.195 17.834 23.707 
Nagy-Szebenben 10.831 9 608 10.360 13.689 15.882 
frtot  tett ki. 

Az 1888-tól való emelkedés leginkább a giróforgalom 
behozatalára vezethető vissza. 
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A 1 e s z á m i t o 1 ó ü z 1 e t a következő adatokat tünteti föl: 
A helybeli leszámítolt váltók száma: 

1885 1886 1887 1888 1889 
Állapot I.cszA- Befi-  Leszá- Befl-  I B e f i -  Leszá- Befl-  Leszá- Befi-1HH4 vrpt'u mitoll ZCU'lt mtl"ll zclett milo'.t zetett lnílolt /.elctt miiolt zelelt 

Brassó . 1.168 6.528 6.128 6 447 6.753 5.297 5.314 6 293 6.112 5.746 5.908 
N.-Szeljen 3H3 2.634 2.209 1.999 2.307 3.080 3.003 2.776 2.804 3.042 2.814 

A leszámítolt helyi váltók értéke 1000 írtban: 
1885 1886 1887 1888 1889 

Állapot Leszá- Befl-  Leszá- Befl-  Leszá- tíifl  Befl-  Leszá- Befl-18S4 végén mitoll zelelt mitoll zetett niiu»lt zetelt mitoll zelelt milolt zetell 
Brassó 637 3.345 3.272 2.898 3.048 2.472 2 476 2.780 2.777 3.306 3.112 
X.-Szcben 34S 2.035 1.842 1.520 1.673 1.870 1.900 1.9» 9 1.930 l.fc'26  1.777 

A leszámítolt váltók átlagos összege s lejárati ideje: 
1885 1886 1887 1888 1889 

Brassó . 519frt  76nap, 460frt  76nap, 480frt  72naii,455frt  72nap, 584frt  72nap, 
N.-Szi bcn 778 „ 80 „ 762 „ 76 „ 608 n 66 „ 708 „ 73 „ 605 „ 72 „ 
A brassói fióknál  leszámítolt váltók és értékpapírok állása: 

1885 1886 1887 1888 1889 
1. Január 672.638 767.141 606.057 598.521 624.326 

31. Január 637.175 728.911 491.182 601.481 524.043 
28. (29.) Február 656.902 698.084 461.093 588.155 461.135 
31. Márczius 678.297 692.032 550.408 608.078 585.516 
30. Április 706.697 755.223 558.132 601.321 620.979 
31. Május 725.486 699.393 490.321 617.403 682.102 
30. Június 693.708 633.784 455.176 603.885 737.294 
31. Július 682.705 542.319 450.860 540.952 675.364 
31. Augusztus 687.338 514.090 496.323 500.487 641.723 
30. Szeptember 703.553 532.467 512.039 555.347 697.429 
31. Október 726.877 567.221 601.495 648.485 759.364 
30. November 771.819 555.201 548.812 628.663 782.095 
31. Deczember 767.141 606.057 598.521 624.326 799.356 

A nagy-szebeni bankfióknál: 
1885 1886 1887 1888 1889 

1. Január 354.209 569.680 428.207 393.068 407.399 
31. Január 360.519 442.893 421.037 396.227 392.801 
28. (29) Február 356.363 372.967 398.160 436.262 366.952 
31. Márczius 400.067 310.660 395 531 453.185 367.884 
30. Április 415.926 355.827 396.365 466.485 382.507 
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1885 1886 1887 1888 lc89 
31. Május 468.008 445.572 384.044 460.951 420 806 
30. Június 501.690 407.671 317.907 472.008 365.228 
31. Július 464.631 363.006 339.447 429.840 377.430 
31. Augusztus 497.508 288.934 363.443 329.233 356.507 
30. Szeptember 535.991 299.201 334.869 368.171 354.883 
31. Október 581.623 321.910 345.341 370.982 318.711 
30. November 586.624 357.963 323.352 319.280 356.621 
31. Deczemlier 569.680 428.207 393.068 407.399 464.843 

Giruforgalom  : 

1ÜOO frt -bau 
1888 1889 1888 1889 

Brassó 4.387 8.055 4.350 8 029 
Nagy-Szeben 2.189 4.750 2.181 4.747 

E közüit inús hankhHvekröl más lianklielyckrc való 
való utalások ut:i'úfM>k 

1888 1889 1888 1889 
Brassó 3.671 5.650 422 1.211 
Nagy-Szeben 1.151 2.598 806 1.548 

Továbbá: készéén/, hefl/.eté* ké»7|> én/ kifizeté* 
lr88 1889 1888 1889 

Brassó 400 1.306 3.834 6.285 
Nagy-Szeben 583 1.014 1.321 2.679 

1888 
18 629 
21.450 

1889 
20.851 frt 
16.676 . 

Az összes műveletek összege (agiróforgaloin  nélkül) 1000 frtban: 
188=) 188G 1887 1888 1889 

Brassó 5 804 4.995 4.322 4.856 5.088 
Nagy Szeben 4.869 4.209 4.550 4.798 3 872 

Nyeresség: 
1880 1887 

20.479 15.396 
14.969 17.697 

Leszámítoló üzleteknél a bank kamatláb 1885. és 1886-
ban 4°/0, mely 1887. október 7-én 1/a°/0-kal fölemeltetett, 
1888 szeptember 11-én ujolag 4 l / a°/0-ra emeltetett a kamat-
láb s végül 1889-ben, miután az év elején 4°/0-ra szállíttatott 
le, 5°/0-ra emelkedett. 

E szerint leszámítoló üzleteknél a bank-kamatláb átlaga 
1885 1886 1887 1888 1889 
4% 4°/0 4.118°/o 4 . 1 ( 7 ° / t 4. i le°/o 

1885 
Brassó 26.348 
Nagy-Szeben 19.314 
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A hitelszükségletet ezen 2 bankfiókon  kivül tetemes 
számú nagyobb s kisebb bank és takarékpénztár elégíti ki, 
melyek résziDt szövetkezetek, részint azonban — még pedig 
túlnyomólag — részvénytársaságok gyanánt állnak fenn.  A leg-
jelentékenyebb ilyetén intézeteket Nagy-Szebenben s Brassó-
ban találjuk. 

Az eddig beérkezett számadási zárlatokból ítélve, 1889-
ben általában valamivel élénkebb volt a bank- és hitelforga-
lom, mint a közvetlenül megelőző években. Azonban meg-
jegyzendő, hogy a bankhitel csak nagyon korlátolt mérvben 
áll a kisiparos rendelkezésére, s hogy e szerint a bankforga-
lom élénkebb alakulatából nem lehet általános javulásra kö-
vetkeztetni. Ez a körülmény hozta azután magával, hogy a 
kisebbszerü iparüzők, kiknek legtöbbnyirc egyáltalában nincs 
hitelük, vagy pedig nagyon drága hitelre szorulnak reá, imitt-
amott egyesültek és külön szövetkezeteket alakítottak, hogy 
ily módon segítsenek magukon. Ilyetén bankoknak azonban 
csekély az elterjedésük és kicsiny az üzleti körük. 

Nálunk a jobbroódu iparos és kereskedő is — nem te-
kintve az osztrák-magyar bank fiókjaival  való forgalmat  — 
sokkal drágább pénzzel dolgozik, mint nyugati versenytársai, 
s a 8°/0-os kamat nem tartozik a ritkaságok közé, nem ne-
vezetesen kisebb helyiségekben. Ez minden esetre ezen or-
szágrész aránylagos pénzszegénységének a következménye s 
ez okból annál nagyobb jelentőségű, hogy az osztrák-magyar 
bank fiókjainak  tevékenysége legalább némileg szabályozza 
a kamatlábat. A mig előkelőbb ipar- és kereskedelmi helye-
ken a magándiscont rendesen a bank-kamatláb alatt szokott 
állni, addig kerületünkben ennek fordítottja  az általános 
szabály. 

Már az általános részben emiitettük, hogy a takarékbe-
tétek növekedtek; az üzlethiány miatt a leszámítoló üzlet 
sem juthatott előbbi virágzására s igy jó kereslet számára 
mindig bőviben volt pénz. 

Már az általános részben megemlékeztünk továbbá a 
hitelügy terén beállott amaz örvendetes eseményről, hogy a 
Szeben és Nagy-Küküllő megyékben 1885 óta, — Raiffeisen 

8 
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rendszere szerint — létrejött előleg-pénztárak (15), szakem-
berek Ítélete szerint már rövid fennállásuk  óta is áldásdús 
intézménynek bizonyultak. E pénztárak a nagy-szebeni álta-
lános takarékpénztár jelenlegi igazgatója ösztönzésére kelet-
keztek s a nagy-szebeni intézettel állnak összeköttetésben; 
egyúttal saját maguk között is szövetkeztek. 

Kiváló jelentőségű a jelzálogüzlet folytonos  emelkedése, 
mely üzletág legfőbb  képviselői a „Nagy-szebeni földhitel-
intézet", a „Nagy-szebeni általános takarékpénztár", a nagy-
szebeni „Albina", a „Brassói általános takarékpénztár" s a 
„Brassói általános nyugdíjintézet." 

Ezen intézetek néhánya az erdélyi részek határain túl, 
nevezetesen Dél-Magyarországon is nagyon jelentékeny üzle-
tet folytat. 

Ezen öt intézet jelzálogkölcsönének állapota, 1.000 
frtban:  1889 

Földhitelintézet 
Nagy-szebeni takarékp. 
Albina 
Brassói takarékp. 
Nyugdíjintézet . . . . 

Összesen 10.325 11.461 12.337 13.629 
Hanyatlás csupán a legutóbbi intézetnél mutatkozik. 
A nagy szebeni földhitelintézet,  az Albina s ujabban a 

nagy-szebeni általános takarékpénztár által is kibocsátott zá-
loglevelek jelentékeny gyarapodást mutatnak fel  s nagy ked-
veltségnek örvendnek. A fővárosi  és bécsi tőzsdén jegyez-
tetnek. 

Állapotuk következő, — 1000 frtban: 
1885 1886 1887 1888 1889 

Földhitelintézet 2.719 3.234 3.730 4.045 4.590 
Albina 970 970 916 1.071 1.182 
Nagy-szeb. tak. p. — — — 914 1.943 

Kerületünk hitelintézeteinek részletes kimutatásai, je-
lentésünk Il-ik részében lesznek összeállítva. 

A pénzváltó-üzlet előbbi állapotához képest vesztett je-

1885 1886 1887 1888 (végén) 
3.112 3.751 4.221 4.691 5.291 
3.086 3.542 3 905 4.545 5.380 
1.026 1.039 1.086 1.090 1.269 
2.297 2.351 2.378 2.564 

804 778 747 739 
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lentőségéből, részben, mert a kelettel való kereskedelmi for-
galom nagyon hanyatlott, részben, mivel az üzleti világ a 
készpénzküldemények helyébe a fizetés  számos más módját 
hozta be. 

58. M. kir. postatakarékpénztár. 
A közvetítő hivatalok 1886. évi február  1-én vezették 

be a postatakarékpénztári szolgálatot. Az alábbi adatok a be-
tétek, bár lassú, de folytonos  emelkedéséről tanúskodnak. 

Befizetés  Kifizetés 
1886 63.270 15.638 frt. 
1887 64.441 42.507 „ 
1888 80.610 58.976 , 
1889 . . . . 94.116 65.486 „ 

Összesen . 302.437 182.607 frt. 

59. Biztosítási ügy. 
A nagy-szebeni „Transsylvania" nevű általános kölcsö-

nös biztositó bank legutóbbi évi jelentése szerint, 1889-ben a 
tűzkár-üzletben nagyon kedvező üzleti eredményt ért el, mint-
hogy csak csekély károk fordultak  elő s nagyobb tűzeset sem 
volt. Az életbiztosító üzlet kevésbbé kielégítő eredményt 
tüntet föl.  Uj biztositások ugyan bővebben érkeztek be, mint 
a megelőző évben, de még sem érik el azt a számot, mely 
az év végén nagyobb, tiszta gyarapodást jelezne. Szűk mű-
ködési terület, valamint részeink nyomasztó kereseti viszo-
nyai, ez üzlet fejlődésének  útját állják. Legfőbb  okul azon-
ban a nagy életbiztosító-társulatok óriási versenyét kell te-
kintenünk. 

A „Brassói általános nyugdíjintézet" — életjáradék biz-
tositó társulat (szövetkezet) — már évek óta nyomasztó hely-
zetben van; épen jelenleg munkálkodnak annak megorvoslá-
sán. A baj forrása  a nagyon magasra szabott nyugdijegység-
érték. A gyarapodás 1885. óta következő: 1885-ben 150 
személy 6.520 frt,  1886-ban 138 személy 9.298 frt,  1887-ben 
59 személy 2.349 frt  erejéig; 1888-ban küszöbön volt az alap-

8* 
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szabályok átalakítása s igy uj tagokat nem vettek fel;  1886-ban 
178, 1887-ben 255 s 1888-ban 282 részvényes lépett a nyug-
díj élvezetébe. 

60. Postaforgalom. 
A postahivatalok száma 1885 óta. mikor is kamaránk 

kerületében 139 postahivatal állott fenn,  a következő válto-
zást tárja elénk: 1886-ban 146, 1887-ben 148, 1888-ban 142, 
1889-ben 144 hivatal, 1880-ban mindössze 86 postahivatalunk 
levén, ezek száma tehát örvendetesen gyarapodott, 

A postahivatalok bevételei s fentartási  költségei: 
1885. évben 268.496 frt. 
1886. „ 277.169 „ 
1887. „ 309.584 „ 
1888. „ 356.575 „ 1 a táviró szolgálat bevé-
1889. „ 390.487 „ j telének bele vonásával. 

1885 257.216 frt. 
1886 259.671 „ 
1887 254.054 „ 
1888 263.216 „ 

Az 1889-iki fentartási  költséget nem közölték a kama-
rával. — 

A l e v é l p o s t a i f o r g a l o m  következőkép alakult 
(hogy az utolsó évtized forgalmának  jelentékeny emelkedését 
szemléltessük, az 1880—1884-iki adatokat is ide igtatjuk): 

Bevétel 

Fentartási 
költség 

Feladatott Kiadatott Összesen 
1880 4,381.993 4,900.532 9,282.525 darab 
1881 4,616.037 5,148.077 9,764.114 
1882 5,156.860 6,059.254 11,216.114 
1883 5,913.284 6,226 362 12,139.646 
1884 6,300.987 6,794.488 13,095.475 
1885 6,110.988 7,050.416 13,161.404 
1886 6,346.004 7,122.610 13 468.614 
1887 6,570.199 7,408.823 13,979 022 
1888 7,101.950 7,156.300 14,258.250 
1889 . 6,927.174 7,293.494 14,220.668 
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A feladott  levelek száma 1880-tól 58°/0-kal, a kézbesitett 
leveleké 49°/0-kal emelkedett. 

Az egyidejű kocs iposta - forgal om a következő 
adatokból Ítélhető meg: 

Feladatott Kiadatott Osszeseu 
1880 296.591 355.206 651.797 darab 
1881 292.512 431.523 724.035 n 
1882 317.064 448.779 765.843 n 
1888 333.542 512.248 845.790 » 
1884 344.464 511.968 856.432 » 
1885 311.234 491.028 802.262 n 
1880 326.120 540.185 866.305 » 
1887 251.826 519.018 770.844 » 
1888 264.430 480.320 744.750 » 
1889 292.376 576.830 869.206 i) 

A p o s t a - u t a l v á n y o k forgalma,  a levélforgalomhoz 
hasonlóképen, folytonosan  jelentékeny emelkedőben van. 

Befizettetett Kifizettetett Osszeseu 
1880 4,425.847 2,061.648 6,487.495 forint 
1881 4,567.103 2,314.847 6,881.950 
1882 5,230.145 2,595.226 7,825.371 
1883 6,247.099 3,067.014 9,314.113 
1884 7,005.367 3.497.385 10,502.752 
1885 7,555.133 4,252.594 11,807.727 
1886 8,057.576 4,876.670 12,934.246 „ 
1887 8,890.903 5,351 580 14,242.483 
1888 9,682.550 6,023.259 15,705.809 
1889 10,719.454 6,798.148 17,517.602 „ 

A befizetés  összege 142%-kal. az összes kifizetés  230 
°/0-kal emelkedett. 

A befizetés  mindig nagyon jelentékenyen felülmúlja  a 
kifizetést,  miből kiviláglik, hogy különböző áruczikkek fejében 
a kerületen kivül eső beszerzési forrásoktól  függünk,  mint a 
hogy az másfelől  abból is kitűnik, hogy a leadott kocsiposta-
küldemények száma a feladottak  számát mindig tetemesen 
meghaladja. 
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61. Távírda és távbeszélő (telephon). 
1889 vegén az 1880. év 18 távirdahivatalához képest 

30 posta- és táviróhivatal állott fenn  kerületünkben. 
A mig a levelek forgalma  tetemes gyarapodást tüntet 

fel,  addig a sürgönyök forgalma  csak lassan emelkedik, bő'" 
néha hanyatlik is. Ennek okát a távirda használatáért fize-
tendő magas díjaknak tulajdonítjuk, mely a postánál feltar-
tózhatlanul érvényesült igazgatási elvet és kezelési módot be-
látható okoknál fogva  még nem viselheti el. 

A táviratok 1880—1889-iki forgalmát  a következőkben 
adjuk: 

Feladatott Beérkezett Összesen 
1880 . 53.087 56.771 109.858 távirat 
1881 54.772 58.466 113 238 
1882 54.402 58.094 112.496 
1883 55.960 65.176 121.136 
1884 58.058 67.874 125.932 
1885 57.170 69.221 126.391 
1886 56.842 60.967 117.809 
1887 64.212 75.898 140.110 
1888 66.340 77.196 143.536 
1889 69.376 75.274 144.650 

Evi átlag 59.021 66.493 125 515 

A táviró-forgalom  emelkedő irányzata különben vilá-
gosan kitűnik a legutóbbi három év adataiból. 

1887 szeptember havától fogva  a táviró-hivatalok a 
postahivatalokkal egyesittettek. 

A telephont eddigelé csupán Brassó és Háromszék 
megyében alkalmazták. Amott 2 telephon van berendezve a 
rendőrség s a tűzoltóság számára, azonkívül 15 üzleti czég-
nek van telephon-vezetéke, mi által 22 teleppel lehetséges 
szót váltani. Egyetlen egy vezeték terjed Brassótól Zer-
nestig, mely tehát Fogaras megye területét is érinti. Nagy-
szebenben mindössze egy, a tűzoltóság czéljaira berendezett 
vezeték áll fenn. 
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62. Vasúti forgalom. 
Kerületünk vasúti hálózata az lS85-ik évre következő 

quinqueniumban örvendetesen gyarapodott, a mennyiben 1888 
márcz. 15-én adatott át a forgalomnak  a Iléjjasfalva—  Székely-
Udvarhelyi, helyi érdekű (székely) vasút. E pálya tényleges 
hossza 35.7 kilométer. 

Keletkezését a Iléjjasfalva—Székely-Udvarhely,  helyi 
érdekű (székely) vasutrészvénytársaságnak köszönheti, mely 
az 1888-iki évet (a krajezárok elhagyásával) következő mérleg-
gel fejezte  be: 

V a g y o n : T e h e r : 
Vasúti épités . 1,095.577 frt.  Részvénytőke 790.240 frt. 
Készpénz 1888 
deczember 31. 5.621 „ Tartalékalap 20.000 „ 

Be nem fizetett 
részvénytőke . 30 580 „ Lebegő adósság 333.435 ,, 

Tovább épitési 
előleg 7.860 „ Nyeremény-

Biztosíték . 8.432 „ egyenleg . . 4.395 „ 
Összesen 1,148.070 frt.  1,148.070 frt. 
Szerencsére többszörös kilátás van ezen vasúti hálózat 

tovább terjesztésére, mely nagyon fontos  jelentőségű a köz-
gazdasági élet fejlődésére  nézve s melynek részben egyenesen 
az a feladata,  hogy kamara-kerületünk természeti kincsekben 
gazdag vidékeit a nagy forgalom  előtt megnyissa. Legelőször 
is a Brassóból Zernestre (Fogaras megye) s másfelől  Sepsi-
Szt.-Györgyön át Kézdi - Vásárhelyre vezető helyi érdekű 
vasút fog  kiépülni, mely Brassóból Hosszufaluba  (Brassó 
megye) menő gőzmozdonyu közúti vasúttal egészítendő ki. 

A Székely-Udvarhelyről Csik-Szeredába tervezett helyi 
érdekű vasút, mely Gyergyó-Szent-Miklós felé  adand egy 
ágat, egy része közigazgatásilag már be van járva. 

Helyi érdekű vasutak számára ez idő szerint a követ-
kező előmunkálati engedélyek állanak fenn: 

1. Homoródról Fogaraaon keresztül Felekig. 
2. Alvinczről Szász-Sebesen, Szerdahelyen, Selistyén, 

Nagy-Szebenen, Talmácson és Feleken keresztül Fogarasig, 
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azután Nagy-Szebenből Resináig és Nagy-Szebenből Sellen-
berken keresztül Nagy-Disznódra. 

3. Szász-Régenbői a tölgyesi szoroson keresztül a ma-
gyar-román határig. 

4. Talmácsról, Porcsesden s a vöröstoronyi szoroson át a 
magyar-román határig. 

5. Székely-Kocsárd vagy Balázsfalváról  Bethlen-Szent-
Miklóson, Zsidvén, Küküliőváron, Dicső-Szcnt-Mártonon, Ba-
lavásáron, Erdő-Szent-Györgyön és Szovátán keresztül Paraj-
dig s innen elágazólag Balavásár mellett Magyar-Zsákodon 
és Sárdon keresztül Héjjasfalváig. 

6. Csik-Szeredától Sepsi-Szentgyörgyig. 
Az erdélyi iparczikkek kivitelére nézve nagy jelentő-

sége volna a bukovinai összeköttetésnek, nevezetesen ha ta-
lán Bcszterczét Kimpulunggal, a lemberg-csernovitzi vasút 
állomásával kapcsolnák össze. 

A midőn a vasúti forgalom  rövid tárgyalására térnénk, 
örömteljes megelégedéssel tölt el bennünket, hogy legtelje-
sebb elismerésünket fejezhetjük  ki a m. kir. államvasutak 
igazgatóságának ama törekvéséért, ínelylyel az ipar és keres-
kedelem érdekeinek mindinkább megfelelni  törekszik. A ko-
lozsvári üzletvezetőség már régtől fogva  élénk és tapintatos 
buzgalmat fejtett  ki s megfelelő  figyelemben  részesítette a 
kereskedővilág kívánságait, úgy hogy a közte s a kereske-
delmi és iparkamara között immár folyamatban  levő élénk 
érintkezés joggal eredménydúsnak Ígérkezik. Főképen egyet 
nem szabad felednünk,  azt ugyanis, hogy midőn Romániával 
kitört a vámháboru, minden tőle telhető szállítás által töre-
kedett az érzékenyen sújtott ipar helyzetén könnyíteni. 

Ma már alapigazságnak tekinthető, hogy az ipar fejlesz-
tésének e^yik legkiválóbb eszköze, ha a vasutakat az ipar és 
kereskedelem érdekeit istápoló, igazán közgazdasági értelem-
ben igazgatják; ez okból nem méltányolható eléggé, hogy 
Magyarország hatalmas állami vasúthálózat birtokában van, 
mi által olyan helyzetnek örvend, hogy ama fentebb  jelzett 
tételt kiváló módon valósithatja meg. Ha hozzáveszszük, köz-
lekedésügyünk legfelsőbb  vezetése kinek kezében van, alapos 
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remcnynyel számíthatunk reá, hogy a közlekedésügyi politika 
ilyetén áldásos hatása mindinkább mélyebb gyökeret ver. 

Közlekedésügyünk ama nagy esemenye, t. i. a személy-
dijszabás gyökeres újjáalakítása, mely a „zónatarifa"  nevezete 
alatt általánosan ismeretes, a brassói kamara-kerületre nézve 
is érvényesítette jelentőségteljes, noha ma messzemenő hatá-
sát illetőleg még alig megbírálható befolyását. 

Erre utalnak az alábbi adatok. A kamara kerülethez 
tartozó állomásokon1) a szállított személyek száma: 

1885 1886 1887 1888 1889 
200.611 163.367 161.239 146.442 290.460 tett ki. 

Az 1885—1888. terjedő évek évi átlaga 167.915. 
Még világosabban kitűnik a személyforgalom  gyarapo-

dása, ha az 1889. évi augusztus l-eje előtti időt az év utohó 
öt hónapjával állítjuk szembe. 

10.750 személy. 
9 004 „ 

12.504 
17.570 
16.403 „ 
15.159 „ 

. 14.924 

Augusztus 46.969 személy. 
Szeptember 50.041 
Október 35.691 
November 33.295 
Deczember 28.150 _ 

Összesen 194.146 személy. 
Havi átlag 38.829 „ 

Január 
Február 
Márczius 
Április 
Május 
Junius 
Julius 

Összesen 96.314 személy. 
Havi átlag 13.759 „ 

Az 1889. augusztus 1-től való rendkívüli gyarapodást 
csak úgy lehet helyesen megítélni, ha meggondoljuk, hogy 
az 1885—1888. évek havi átlaga 13.993 tesz ki, mely adat 
a tavalyi év első hét hónapja átlagához nagyon közel áll. 

Az 1885—1889-iki áruforgalom  kimutatását jelentésünk 
második részében közlendjük. 

A vasúti szolgálat közegei a jelentésünkben felölelt  idő-
szakban is nagy lelkiismeretességgel oldották meg feladatukat. 
Különösen nehéz viszonyokkal kellett e szolgálaínak közvet-
len a vámháboru kitörése előtt megküzdenie, minthogy akkor 
rövid idő alatt óriási árumennyiségnek kellett elszállíttatnia. 
1889-ben a ezukorgyár számára szállított jelentékeny meny-

') Prcdoál állomás kivételével. 
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nyiségü építőanyag, gépek stb., valamint a czukorrépa szállí-
tása által is kivételes nehézségek állottak elő, melyeket uzon-
ban ép úgy, mint a nagyobbmérvü személyszállítást is, sze-
rencsésen sikerült elhárítani. 

Szabad legyen e helyen a m. kir.  államvasutak  keres-
kedelmi  képviselőségeinek  — mint a milyen Konstantinápoly-
ban, Salonikiben stb. fennáll  — helyénvalóságáról is megem-
lékeznünk. A magyar kivitelnek becses tájékoztató forrásai 
ezek a keleten, mint azt a brassói kereskedelmi és iparkamara 
gyakorlati tapasztalatból igazolhatja. 

Kamara-kerületünk kiviteli érdekei szempontjából rend-
kívül fontos  volna ily képviselőséget Bukarestben is életbe-
léptetni, mire csak röviden utalunk e helyt, a mennyiben 
nem rég külön felterjesztést  intéztünk e tárgyban a magas 
kormányhoz. 

68. Folyami hajózás. 
Az Olt folyó  szabályozása, illetőleg hajózhatóvá tétele 

még mindig nyilt kérdés, noha a közvélemény ujabb időben 
mind nagyobb érdeklődéssel fordul  ezen rendkívül fontos  ügy 
felé.  A m. kir. közmunka- és közlekedési minisztérium ren-
deletéből kifolyólag,  1888. május havában Brassóban szak-
értők- s az érdekelt megyék képviselőiből összeállott bizott-
ság ült össze e tárgyban, mely Brassó és Szeben megyék 
akkori főispánja,  a jelenlegi földmivelésügyi  miniszter, gróf 
Bethlen András úr ő nagyméltósága elnöklete alatt a leg-
komolyabban tanácskozóit eme kérdés felől.  Ezzel a kérdés 
hivatalasan is napirendre került s jogos várakozással tekint-
hetünk további fejlődése  elé. 

64. Oktatásügy. 
Az iparos és kereskedelmi oktatás az 1885-től 1889-ig 

terjedő időszakban némileg örvendetes haladást tüntet elénk. 
Ez időben nemcsak egyes uj iparostanoncz-iskolák nviltak 
meg, hanem kővetkező állami intézetek is létesültek: a kö-
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zépipariskola (faipariakola)  Brassóban, kereskedelmi középis-
kola, most kereskedelmi akadémia ugyanitt s u kereskedelmi 
középiskola Fogarason. 

Újonnan létesült szakiskolák: a nagy-szebeni czipész-
szakiskola s a faipari  szakiskola; mindkettő a nagy-szebeni 
polgári- és iparegyesület vezetése alatt áll. Sajnos, hogy a jel-
zett időben a nagy-szebeni és segesvári szövőiskola megszűnt, 
ezek helyett azonban Nagy-Disznódon (Szeben megyében) ren-
deztek szövészeti tanfolyamot.  Gyergyó-Szent-Miklóson, az 
állam támogatása mellett, gyermekjátékszer-szakiskolát alapí-
tottak, melynek a beszüntetett bánfi-hunyadi  szakiskola beren-
dezését engedték át. 

Több tanintézeten a faipar  (kosárfonás,  esztergályosság, 
faragászat)  s a szövészet és vasipar (lakatosság) egyes ágai-
ból tartottak és tartanak tanfolyamot.  Két tanulóműhely fel-
adata, az iskolás fiúkat  egy és más kézimunkára oktatni s ez 
által kézi ügyességüket fejleszteni. 

Nyilvánvaló, hogy a szakoktatás nagy fontossága  kerüle-
tünkben is mindinkább több belátásra talál s gyakorlati irány-
ban fejlődik  és pedig nem csupán a magas kormány intézke-
dései, hanem magánkörök törekvése folytán  is. 

Megemlítendő a nagy-szebeni polgári iparcgylct által lé-
tesített technológiai gyűjtemény. 

E téren csupán azt sajnálhatjuk, hogy a rendelkezésre 
álló eszközök nem elégségesek arra , hogy szakiskoláinkat 
egy csapásra a nyugat-európai oktatás színvonalára emeljék; 
de azt sem hallgathatjuk cl, hogy a tulajd onképeni érdeklct-
tek nem tanúsítanak még elég érzéket az ezen intézetek 
nyújtotta mivelő dési lehetőség kiaknázására. 

Ugyanezt mondhatjuk a tanoncziskolákra vonatkozólag 
is, melyek a mesterek szemében még gyakran csak „szüksé-
ges rossz" számába mennek. 

Mindezen iskolák, intézetek, tanulómühelyck és szak-
tanfolyamok  ez időszakban is odaadással fáradoztak  nemes 
feladatuk  betöltésén. Az oktatás maga rendes medrében ha-
ladt s e szerint megelégedéssel tekinthetünk a közgazdasági 
élet eme kiválóan fejlesztő  tényezőjére. 
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Ma meg mindenesetre csak kezdettel van dolgunk s még 
nagyon sok a tennivalónk. 

Hogy néhány különös kívánságot fejezzünk  ki, ki kell 
emelnünk, miszerint nagyon óhajtanók, ha az elemi iskolák 
tanításának mélyítése által az ipar felé  forduló  növendékek 
az elemi képzés oly színvonalán lépnének be, hogy az iparos-
tanoncziskolák oktatását kellő értelemmel foghassák  fel.  Továbbá 
hogy az üzleti könyvvezetést nagyobb figyelemre  méltassák, 
mert al'g látható be mily nagy jelentőségű a gyakorlati életre 
nézve, az iparos utónemzedéket a rendes könyvvezetés- és az 
észszerű számvetésbe bevezetni. Végül óhajtandó, hogy a 
rajzoktatás behatóan ápoltassék. 

Mindinkább lábra kap a szokás, hogy a tanév végén 
a tanonezmunkákat kiállítják. 

Az alábbi kimutatás az egyes tanintézetek látogatottsá-
gáról ad számot. 

Iparoslanoncz iskolák: 
1884/5 1885/6 1886/7 1887/8 1888/9 

Brassó (állami) 435 294 335 339 453 tanuló 
„ (városi) 283 389 486 521 439 

Kézdi-Vásárhely 122 204 116 105 135 
Sepsi-Szent-György 118 107 103 105 110 
Baróth . — — 63 64 62 
Gy.-Szent-Miklós1). 58 57 71 77 78 
Csik-Szercda — — 28 27 25 
Székely-Udvarhely •) 118 121 124 122 146 
Széke'y-Keresztár1) 50 60 61 66 82 
Kőhalom 53 46 50 63 
Medgyes 145 148 156 144 
Segesvár 188 205 185) 157 — 

Szent-Ágotha 164 120 117 78 — 

Nagy-Szeben 298 343 393 423 480 
Szász-Sebes 74 88 91 86 84 
Selistye — - - 58 74 87 
Fogaras 88 90 101 121 113 

') Egyidejűleg alsúfoku  kereskedelmi iskola. 
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Kereskedelmi iskola: 
1881/5 1885/6 1886/7 1887/8 1888/9 

Brassó (német kereskedelmi 
ipartársulat) 62 67 64 68 64 tanuló 

Brassó (magyar kereskedelmi 
ipartársulat) 28 21 19 26 20 

Nagy-Szeben 67 68 07 71 65 
Fogaras — 27 21 27 25 

Közép ipariskola Brassóban — 
Kereskedelmi akadémia 

Brassóban — 
Görög-keleti kereskedelmi 

középiskola Brassóban 30 
Kereskedelmi középiskola 

Fogarason — 

7 11 14 12 

13 27 36 43 

33 34 35 29 

22 26 

65. Kiállítási ügy. 
Lepjelentőségteljesebb volt e téren az 1885-iki fényesen 

sikerült budapesti kiállítás. A kamara-kerület részvétele ál-
talánosan élénk s a kitüntetettek száma sem volt csekély. E ki-
állításnak igen nagy jelentősége volt az erdélyi iparra nézve, 
inert ez által távolabbi körök figyelmét  is sikerült magára 
vonnia s ily kép biztos alapon számithatott rokonszenves gvá-
molitásra, midőn a romániai vámháboru fenyegető  jelei fel-
tünedeztek. 

1886-ban Brassóban létesült egy helyi kiállítás. Nagy-
Szebenben az inas- és segéd munkák első időszakos kiállítása 
s a romániai vámháboru által sújtott határvárosok iparczikkci-
nek a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara által foganato-
sított kiállítása. 1887-ben a Sepsi-Szent-Ggyörgyön volt kiál-
lítás, melyen a Székelyföld  mezei- és erdőgazdasági, valamint 
a házi-ipar a az ipar czikkei vettek részt. 

1888-ban eszközlé a nagy-szebeni polgári ipartársulat 
második időszakos kiállítását, melyen a m. kir. technológiai 
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iparmuzeum mintagyüjtemények, szerszámok, szerszámgépek, 
mintamüvek stb. kiállítása által nagyon lekötelező módon 
vett részt. 

Ugyanazon ídőtájt iparostanoncz-munkák kiállítása volt 
Baróthon. Tanonczmunkák kiállítása különben — mint már 
emiitettük — a gyakoribb jelenségek közül való s itt csupán 
azokat emeltük ki, melyek valamivel nagyobb szabásuak 
voltak. 

Kerületünk egyes iparosai eredményesen vettek részt a 
czernovitzi országos (1886-ban) s a brüsseli világkiállításon 
(1888-ban) a pécsi regionális kiállításon (1888-ban) s a m. 
kir. iparmuzeum szerszámkiállitásán (1888-ban). 1887-ben 
Nngy-Szebenbcn egy műkiállitás tartatott, a melyen műiparuuk 
is képviselve volt. 






