Produkcja Pończóch w Polsce.
(Artykuł p. J. Kohana, prezesa Stowarzyszenia Fabrykatów Pończoszniczych w łoózi i okolicy).
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Wpołowie ubiegłego stulecia maszyno■ rsycenia rynków wyrobami krajowemi, o-• kotonowych, które produkowały tak dłu
wa produkcja pończoch była w Polsce ii kazało się, źe jeżeli praca będzie prowa- go, jak cło było wysokie. Z chwilą gdy
Kosji jeszcze nieznaną. Zapotrzebowanie: dzona w tempie dotychczasowem, nastąpii Niemcom udało się od rządu rosyjskiego
na pończochy pokrywano całkowicie pra- nadprodukcja, a to z powodu braku rosyj uzyskać zmniejszenie cła do 75 kopiejek za
ręczną, niemechaniczną. Około roku skich odbiorców. Kryzys nie dał na siebie 1 funt, produkcja tych fabryk z konieczno
1800 zaczęto w Wilnie stosować do wyro- długo czekać. Przedsiębiorcy nie chcieli ści musiała ustać. W pierwszych latach po
Przedstawiciele i Korespondenci we wszystKiai więKszych miastach w Kraju i zagranicą.
°u pończoch maszyny ręczne. Pończochy jednak zamknąć swoich fabryk i czekali na wojennych, gdy stosunki przywozu z Nie
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były ciężkie, a ceny bardzo niskie. Sprze to, że robotnicy ogłoszą strajk z powodu
daż była prowadzona na wagę. Przedsię zwiększającej się stałe drożyzny. Wielka miec do Polski nie były jeszcze normalne,
fabrykanci uruchomili swoje sta
biorcy zatrudniali robotników chałupniczo konkurencja, która doprowadziła rento niektórzy
»
re maszyny kotonowe i doskonale plaso
w ten sposób, że pracowała cała rodzina, a wność przedsiębiorstw do minimum, miała wali swoją produkcję. Gdy jednak stosunki
Raszyny ręczne były własnością przedsię również i swoje dodatnie strony. Fabryki handlowe z Niemcami z biegiem czasu się
biorców.
postanowiły ulepszać produkt swego wy unormowały, rynek polski został formalnie
Produkcję ściśle mechaniczną zastoso robu, a wyścig ten dał wyniki świetne. Fa zalany przez wyroby niemieckie, tak źe
wała w Polsce na maszynach kotonowych chowcy byli zdumieni, źe przemysł łódzki konkurencja stała się nawet w naszym kra
857505
tak krótkim czasie zdołał w dziedzinie ju z Niemcami niemożliwą. Po czteromie
Poraź pierwszy fabryka żyrardowska. W w
Aleksandrowie koło Łodzi powstało kilka umiejętności pracy zrobić takie postępy. sięcznym postoju maszyn pończoszniczych
fabryk, wyrabiających pończochy lekkie Wszystkie te wysiłki dałyby jednak wynik w Polsce zdołali fabrykanci obniżyć wyna
1 tanie na specjalnych maszynach. Rynka nikły, ze względu na zbyt mały rynek zby grodzenie robotników, przez co praca zno
mi zbytu była Polska i Rosja. Mniej więcej tu, gdyby nie inflacja pieniądze. Skutek in wu stała się możliwą, chociaż rentowność
w roku 1900 pojawiły się poraź pierwszy flacji pieniądza był tern, źe współczynnik przedsiębiorstw polskich była minimalną.
w Polsce ręczne maszyny okrągłe i t. zw. możliwości konkurencji polskich produk Z chwilą ogłoszenia wojny celnej między
maszyny standartowe. Nabywców na te tów w stosunku do innych stawał się co Niemcami a Polską sytuacja zmieniła się
maszyny było coraz to więcej, a przez to raz to wyższym. Polska zaczęła eksporto gruntownie. Pończochy zakupywane były
^
produkcja pończoch bez szwu była już dość wać pończochy do Rumunji, Jugosławji, przez obcych od fabrykantów wtedy jesz
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przed wojną, jak również i w Polsce ist kraju nienormalne i zbyt długie kredyty tajemnicą, że taki materjał wekslowy, dy ten przenikał do Polski jaknajłatwiej. To
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wysunąć żądanie, by w przyszłym trakta ci są prawie wyłącznie pierwszorzędni." Przemysłowi pończoszniczemu w Polsce
cie handlowym polsko-niemieckim prze Stwierdzić należy, źe przemysł pończosz nałożono przez tę stawkę celną hamulec
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niczy, nie wiadomo z jakich względów, nie
mysł krajowy mógł otrzymać odpowiednią korzysta w większej części z bezpośred i to nietylko bez najmniejszej korzyści dla tym jrzemyśle wynosi przeszło 30 tysięcy
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Zaobek robotnika wynosi tygodniowo
20% cła ad valorem. Niemcy mają wielki pierwszych w Polsce. Sprawa redyskonta stałe
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sztab majstrów i robotników świetnie wy portfelu w Banku Polskim tego przemysłu
nani wyższy od jakiejkolwiek innej gałęzi
Łódź,
kwalifikowanych, których u nas brak. Nie jest koniecznością, a odsuwanie na dalszą tańsze.
Najlepszym dowodem, jak wysoka ga przemysłu włókienniczego. Ogólnie zaro
miecki producent pracuje kapitałem, któ metę tej palącej kwestji niema żadnych
rego oprocentowanie jest trzy razy niższe, podstaw oraz najmniejszego uzasadnienia. tunkowo jest produkcja przemysłu poń bek lobotników w tym przemyśle wynosi
czoszniczego w Polsce, ilustruje fakt, źe rocztie około 75 miljonów złotych, robot
niż nasze. Oto przyczyna, dla której prze
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Wyrabia ona pończoczochy damskie jed
wabne, najlepszych gatunków i w kolorach
trwałych, Posiada 11
zespołów maszyn ko
tonowych, na których
pracuje
264 robotników.

MECHANICZNA

C« GLOGER

Fabryka Pończoch

Wusm Zielona 95l

szssssszszxsszz:

ul. Gdańska Nr. 57
telefon 45-94

posiada 6 zespołów ko
tonowych i 112 maszyn
okrągłych. Fabryka za
trudnia 144 robotników,
wyrabia pończochy dam
skie i męskie oraz skarpet.

Pończoch

0™ flftU Samuel
w Łodzi,

ul. dlólczonska N? 141
Tel. 32-19.

u

w LODZI,

Fabryka została założona w r. 1892.

ul. Zielona Nr. 29

i posiada 6 zespołów maszyn
kotonowych oraz 11 maszyn
okrągłych.

Telefon 39-35

Firma wyrabia:
pończochy jedwabne pończo
chy bawełniane oraz skarpetki
męskie.

Fabryka zatrudnia 144 robotników
i

Herman
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Fabryka założona została
w roku 1898.
Posiada jeden zespół kotono
wych maszyn i 140 zespołów
maszyn okrągłych.
Fabryka wyrabia pończochy
z bawełny oraz „ Flohru

ODDZIAŁ

w

ŁODZI

PIOTRKOWSKA 57.
Firma dostarcza, jako przedstawiciel firmy
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MECHANICZNA
FABRYKA

POŃCZOCH

B. Grynoih

Pończoch

hi Seideo wmm
w Łodzi,
ul. Pomorska 163.
TEL. 71-08.

TEL. 71-08.

Schubert i Salzer A. G.

egzystuje od r. 1890,

w Chemnitz

ulica Gdańska Ns 57, telefon 45-17

maszyny tej fabryki,

Fabryka egzystuje od 1909 r.

i należy do pionerów pończosznictwa w
łódzkim okręgu przemysłowym. Stopniowy
rozwój fabryki przyczynił się do coraz
większego udoskonalenia produkcji. Wobec
tego, iż nie było u nas wykwalifikowanych
robotników, którzyby potrafili pracować na
nowych maszynach kotonowych, firma zało
żyła specjalne kursy przy swej fabryce, na
których pod kierownictwem wytrawnych
fachowców kwalifikowało się robotników do
pracy na nowych zespołach.

a
mianowicie:
pończosznicze
płaskie
„COTTON" oraz okrągłe „Corona" dla poń
czoch i skarpet trykotażnicze „Maschinenradstuhle" najnowszej konstrukcji, „Kettenstiihle" szybkobieżne i „Milaiiesestiihle"
ostatnich typów, Raszle, Niciarki, Szpularki. Wszelkie maszyny pomocnicze, części
i igły. Również maszyny fantazyjno dziane
przodującej marki
„Diamant" gładkie,
ośmiozamkow-e i jacquardowe oraz igły
i części do maszyn wszelkich systemów.

posiada 7 zespołów ma
szyn kotonowych na któ
rych pracuje 168 robot.

Broduk. pończoch z Waschseide.
SSXSSX

Fabrykaty firmy stoją na b. wysokim pozio
mie, czego dowodem są liczne odznaczenia
i złotemedale, otrzymane na wystawach
w Rzymie, Paryżu i Liege.
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W obliczu traktatu
4
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Stowarzyszenie Fabrykantów Wyrobów
Pończoszniczych w Łodzi i okolicy oraz
Związek Przemysłu Dzianego w Rzplitej
zwrócił się do p. ministra przemysłu i han
dlu z prośbą o wzięcie pod uwagę sytu
acji przemysłu pończoszniczego, mając na
względzie oczekiwane wkrótce wznowie
Ministerstwo przemysłu i handlu, mają-konkurencyjnej produkcji polskiej w stonie pertraktacyj w sprawie polsko-nie
ce pieczę nad ogólną wytyczną pracy prze“'"sunku do obcej?
mieckiego traktatu handlowego.
Jak wiadomo Niemcy żądają 75% kon mysłu, która w państwach nowoczesnych
Najważniejszym środkiem jest potanie
wencyjnej ulgi celnej na wszelkie wyroby jest podstawą dobrobytu ludności, zażą nie naszych wyrobów przez redukcję kosz
dzienne. Według obecnie obowiązującej dało pismem z dnia 19 stycznia r. b. (Dep. tów produkcji. Dla redukcji kosztów pro
taryfy celnej wyroby pończosznicze nie Przem. L.: PP — 280), przedłożenia przez dukcji należy w pierwszym rzędzie mieć
surowców,
są wyłączone, jako punkt specjalny pozy odpowiedzialne organizacje zrzeszeniowe na względzie potanienie
cji 205, a jest to przewidziane dopiero poszczególnych gałęzi przemysłu refera względnie półfabrykatów (przędzy) do cze
w noweklaturze do newej taryfy celnej. tów, traktujących porblematy następujące: go się bezwzględnie może przyczynić ob
niżenie obecnych wygórowanych ceł na
Takie rozróżniczkowanie ma miejsce
A) inwestycje przemysłowe,
półfabrykaty, ponieważ ceny krajowych
w taryfach celnych innych państw, w ctóB) konsumcję wewnętrzną i
półfabrykatów, jeżeli się je w gatunkach
rych wyroby pończosznicze wogóle mają
C) eksport.
dla przemysłu pończoszniczego produkuje,
wyższe stawki celne.
Specjalną uwagę należało zwrócić na z powodu nadmiernej ochrony celnej, są
Wobec tego wyroby pończosznicze śre
dnie i lepsze mają nietylko nie nadmier szereg postawionych pytań, z których naj- również wygórowane. W tym też celu pół
fabrykaty powinny być zwolnione od po
ną, ale przeciwnie niedostateczną ochro ważniejsze były następujące:
nę celną, wynoszącą mniej, jak 20% ad
a) czy w przemyśle istnieją pewne plany datku przemysłowego od obrotu.
valorem dla pończoch bawełnianych, wa inwestycyjne i jakie oraz w jakim kierunku
EKSPORT.
gi, tuzin par, poniżej 600 gramów. Jeże program ten należałoby uzupełnić,
Poza warunkiem kardynalnym, którym
li przyjmiemy pod uwagę, źe za samą
b) jakie środki należałoby zastosować,
przędzę, zawartą w wyrobach pończoszni celem wzmocnienia na polskim rynku siły jest postawienie naszych zakładów prze
czych (podwójną 80-ę) zapłaciliśmy 18.8% konkurencyjnej produkcji polskiej w sto mysłowych na jednakowym poziomie z zagranicznemi pod względem łatwości oad valorem, a przędza stanowi 50% war sunku do obcej.
trzymywania półfabrykatu do przerobu
tości wyrobu, to właściwa ochrona cel
c) stan obecny eksportu i jego drogi.
(zmniejszenie cła do poziomu takiego, by
na za samą fabrykację stanowi zaledwie
Referat
ten
miał
na
celu
zorjentowanie
półfabrykat kosztował nas tyleż, ile za
20% — 9,4% =10,6% ad valorem.
odpowiednich
władz
o
celowości
zamie

granicznego naszego konkurenta), pomija
Wobec tego nie tylko nie może być mo
wy o jakiejkolwiek konwencyjnej uldze rzeń przemysłu oraz uzasadnienie postula jąc już na tern miejscu sprawę premji eks
celnej, ale przeciwnie, cło na pończochy tów gospodarczych, które uznane przez portowej i otrzymywania taniego kapitału,
bawełniane, wagi tuz. par. poniżej 690. rząd za słuszne i celowe, mogłyby być wy należy podkreślić, że ciężkie zadanie eks
gr., powino być podwyższone o 100 %, konane w ramach rozporządzalnych mo portu byłoby wydatnie ułatwione przez utworzenie przy generalnych konsulatach
czyli od 1100 do 2200 zł. od 100 kg.,, a dla żliwości.
polskich zagranicą specjalnych agentur
pończoch wagi tuz. par. od 600 do 900
INWESTYCJE.
handlowych dla zbierania i komunikowagramów, powinno być podwyższone <?
Plan
inwestycyjny
przemysłu
pończosz

•
nia naszym związkom przemysłowym
50%, czyli od 1100 do 1650 zł. od 100 kg.
niczego
w dn. 31 stycznia r. b. polegał na wszelkich danych, potrzebnych dla eks
Przyjąwsży powyższe pod ’ uwagę Sto sprowadzeniu maszyn ogólnej wartości
warzyszenie Fabrykantów Wyrobów Poń przeszło 750 tysięcy dolarów. Był to plan, portu, a mianowicie:
a) o rodzajach i ilości wyrobów poń
czoszniczych w Łodzi i okolicy oraz Zwią którego konieczność każdy zorjentowany
zek Przemysłu Dzianego w Rzplitej pro v/ tych sprawach podkreślał, ponieważ na czoszniczych importowanych i ich cena?h;
b) o poważnych i solidnych firmach, spe
sił pana ministra przemysłu i handlu o u- leżało zreorganizować istniejące dotych
względnienie koniecznej podwyżki cła na czas zakłady przemysłowe, zgodnie z wy cjalnie zajmujących się importem w danym
pończochy bawełniane, wchodzące obec maganiami postępów techniki i zmian mo kraju;
nie do punktu 4, poz. 205 taryfy celnej: dy, jak również tworzyć nowe placówki
c) o drogach, środkach i kosztach trans
dla pończoch wagi tuz. par. poniżej 900 produkcji dla pokrycia zapotrzebowania portu;
gr. do 600 gr.
d) o warunkach kredytowych tranzakcyj
w kraju.
a) surowych i bielonych od 800 do 1200
eksportowych.
KONSUMCJA WEWNĘTRZNA.
złotych,
b) barwionych i merceryzowanych od
Jakie środki należałoby zastosować, ce
1100 do 1650 zł.
lem wzmocnienia na polskim rynku siły
Dla pończoch wagi tuz. par. poniżej 600
gramów:
a) surowych i bielonych od 800 do
1600 zł.,
b) barwionych i merceryzowanych od
1100 do 2200 zł.
Nieuwzględnienie powyższej prośby nie
wątpliwie doprowadziłoby prawie cały
polski przemysł pończoszniczy do upadku,
który w ciągu ostatnich dwóch lat po
części dzięki wojnie celnej z Niemcami,
doznał bardzo znacznego rozwoju i udo->-<
Właściciel:
skonalenia, jak widać z następuj, cyfr:
Od 1 stycznia 1926 r. do 10 komplet i w [
maszyn kotonowych i pomocniczych przv- J
było 40 kompletów, ogólna wartość któ- J
rych przedstawia 12.500.000 złotych. <
W tymże czasie przybyło do 2000 maszyn *
ul. Gdańska 130
okrągłych, a ogólna ilość ich obecnie wy- J
Łódź
nosi około 15 tysięcy, wartość których
telefon 12-94
razem z pończoszniczemi wynosi 65 inilj. J
Firma istnieje od roł^u
Ogólna wartość maszyn pońJ
czoszniczych i pomocni<
Fabryka nałożona została
czych wynosi obecnie prze,i
szł0
75.000.000 zł.
W roku 1927.
Ogólna produkcja roczna wy
Posiada trzy kotonowe
nosi: na maszynach ogrą,
Posiada dwie magłych
15.000.000 zł. j
maszyny. Do produkcji Firmy
na maszynach kontowych 1.000.000 zł. J
wyrabia
pońszyny
i
należę pończochy i pończoszki
Wartość produkcji pończoch:
j
z okrągłych maszyn
270.000.000 zł. > czochy
damskie z
dziecinne.
z kotonowych maszyn
40.000,OOP • ł, [
we
wszystFlohru
Produkcja pończoch razem 310.000.000 zł.
Ilość robotników zatrudnionych w prze- !
kich kolorach.
myślę pończoszniczym wynosi przeszło j
32.000.
Wymienione wyżej zmiany stawek celnych dla wyrobów pończoszniczych win
Mechaniczna
ny oczywiście być przeprowadzone, przyczem wszelkie dodatki wypływające z u- 5
Fabryka
wagi do całej poz. 205, jak również z uwag J
ogólnych do poz. 183 — 209, winny pozoPończoch
stawać bez zmiany.
__ _
j

Referat do Min. Przem. i Handlu.

Przemysł Pończoszniczy

„Continental”

Fabrykaj
Wyrobów
PBfitminitijili

S. LANDE
w Łodzi

ul. Kopernika 532 tel. 58-61

1900

Fabryka Pończoch

Mechaniczna Fabryka

Pończoch

to Meli i w
w Lodzi,

ul. Zawadzka Nr. 5 Tel. 35-92
egzystuje od roku 1899.

Firma rozwija się w
szybkim tempie, wobec
czego zarząd przystąpił do
budowy nowego gmachu
przy ul Pomorskiej, w
którym zmontowane zos
taną zakupione maszyny,
będące ostatnim wyra
zem techniki w przemyśle
pończoszniczym.

Amu

KEBSZ

Sp. Ak3.

ŁÓDŹ
65
Tel. 20-48 i 23-53.
Firma egzystuje od roku 1886.

-Była
- to pierwsza fabryka wyrobów
' ■ r poń
czoszniczych w Łodzi, prowadzona począt
kowo systemem ręcznym. Jest to najwięk
sza fabryka co do produkcji, która wy
twarza tygodniowo przeszło 3 tysiące tu
zinów. Fabrykaty ze znakiem „murzynek
opatrzone nazwą „Negrita zdobyły sobie
uznanie całego rynku krajowego.
Firma uzyskała w Paryżu w roku 1927 zło
ty medal i wielką nagrodę oraz w Rzymie
również nagrodzona była w tymże roku
medalem złotym i wielką nagrodą.
Fabryka wyrabia pończochy damskie,
skarpetki męskie, pończoszki i skarpetki
dziecinne z bawełny, wełny i jedwabiu,
gładkie i wzorzyste.

Szlezynger
Żeromskiego 31,
telefon 49-70

HłoiBM została « iok« 1897
posiada 412 okrągłych maszyn.
Fabryka wyrabia pończochy dam
skie i dziecinne z bawełny
i „flohra". Zatrudnia 114
robotników.

Przedruk dozwolony tylko za wyraźnea
podaniem źródła.
Dyrektor Ajencji: Adam Szczepanik.
Drukarnia W. Piekarniaka, Ordynacka 3, tel. 44-59,

