SpÓłka Akcyj na WyrobÓrvBawelnianyoh

S. R0SENBLATTAw L}DZL

ogólny wido<i fabryk Spó,lki Akc' Wyrobów Bałełnianych S. RosenbIatta w Łodzi.

Przedsiębiorstwo z<lstałoza|oi:oneptzez
zmarłego w zeszłym roku S. Bosenblatta.
S. Rosenblatt jeden z najruchliwszyoh
przedstawicieli przemysłu łódzkiego roz.
począł swą działa]noŚć na polu przemysłowym w 1858 roku, początkowo fabrykował towary wełniane, później przerzn.
cił się na fabrykację wyrobów bawełnianych. W 1887 roku wybudował fabrykę
na placu przy ul. Karola; od tego czasu
datuje szybki rozlvój przedsiębiorstwa,
Śrviadczą o nim następujące cyfry.
W 1888 r. fabryka składałasię z przę.
dzalni cienkiej o 5'000 wrzecionach, przę.
dzalni odpadkowej o 2880 wrzecionach,
z tkalni o 360 warsztatach oraz aprotury;
w 1897 r. fabryka posiadała 22.000 wrze.
cion przędzalni cienkiej, około 5000 wrze.
cion przędzalni odpadkovej' 500 warsztatów ikackich, apreturę, biolnik i farbiarnię; w 1899 r. powstała drukarnia'
w 1900 r. pożar strawił część przę.
dzalni cienkiej i przędzalnię odpadkową,
mimo to v 1902 r. przędzalnia cienka posiadała już ok. 50,000 wrzecion, odpadko.
wa zaś ok. 5,000 wrzecion; rv 1913 r. povstała farbiarnia urządzona rvedług ostatnich wymagań techniki.
Obecnie kompleks fabryczny składa
się z całego szeregu budynków i obejmujo przestrzeń 228,780 łokci kwadrato.
wych; przędzalnia cionka posiada 59.760
wrzecion, odpadkowa 5,7ti0 wrzocion, tkalnia 902 warsztaty, drukarnia 4 maszyny,

oprÓcz tego w skład fabryki rvchodzą
farbiarnia, biclnik, drukarnia, apretura
maszyDa do morceryzowania i varsztaly
mochaniczne.

surorvców, pÓłsuroivców i torvarórv gotorvych, kabli i transmisji, pozabiorali miedż
z masŻyn drukarskich oraz walce z ma.
szyn przędzalniczych; to też Zarząd fabryki
Siłę do urrrchomienia fabryki dostar- po tvyjŚciu okupantów miał ciężkie zada.
czają 2 maszyny parowo i generator. nie uruchomienia fabryki, rvobec uszkodzonia maszyn, braku surowców i kapiWiększa z masaln, sprowadzonaz fabryki
tału obrotowogo, mimo to obecnio, po
B-cia Sulzer Wintertuhr, syst. Tripplex,
upływie trzoch lat od wyjścia okupantów,
o sile 2,400 km., z kołem rozpędowym
fabryka została zupełnie uruchomiona.
o Średnicy 7,2 metra, jos| jedną z naj.
Produkcja odporviada produkcji przedrvowiększych maszyn parowych w Polsoe,
jonnej przy uwzględnieniu B-mio godziuobsługujo ją 5 kotlów; druga maszyna pa.
nego dnia pracy, wynosi ona dziennie
row&, sprowadzona z fabryki Cottb. Maschinenfabrik, syst. Tamdem Compoud, około 1000 paczek przędzy i g0tl sztuk
towaru; fabryka wyrabia różne numory
o siie 550 km.' zasilana jost parą lprzez
2 kotły' nadto 5 kotłów dostarcza bezpo. przędzy od 10/1 do 3212 i najrÓżnorodniejszo tkaniny bawełniano na ubiory
Średnio parę; generator ma 375 kw. i odmęskie i damskie, jak letnie tak i zimo.
powiednią ilość motorów, oprócz tego fa.
wo' na podszewki i na bieliznę oraz kołbryka ma własną instalację olektryczną,
dry i chustki.
ktÓrą obsługuią 2 dynamo maszyny, jodna
1000 amp,, druga 500 amp. Fabryka za\\robec uiraty tak ważnogo rynku
trudnia obeclrie 2888 robotnikórv.
zbytu, jakim była Ros.ia,jedną z głównych
trosk Zarządu w okresio powojennym było
w 1892 roku fablyka została prze.
zdobycie nowych rynków zbytu i zasto.
kształcona na Towarzystwo Akcyjne z ka.
sowanio się do potrzeb i specjalnych rvy.
pitałem zakładowym 1,000,000 rubli; w
Wyroby fabryki znane
1908 r. kapitał akcyjny został podniesio- magań tycbie'
są obocnio w krajach Nadbaltyekich, nadto
ny do 2,000,000rubli.
Przodsiębiorstrvo znacznie ucierpiało rvprorvadzone są dobrzo rv Rumunji.
wskutek wypadków rvojennych; gospodarka niomiecka, której celem było zniszczenie Łodzi, jako ośrodka przemysłowego
groźnegokonkurenta niemieckiego przemysłu, dała się fabryce dotkliwie rvoznaki'
okupanci ogołooili fabrykę ze wszystkich
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Utrzymanie norvych rynków zbyttt
zależy w znacznym stopniu od uregulo.
wania naszych stosunkÓw walutowyclr,
gdyż pod względem dobroci wyroby firmy
konkurowaó mr'8żlz rvyrobami zachodnio.
europeiskimi.

