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II. TARGI WSCHÓD
WE LWOWIE

4=16 IX. 1937.

grosem inżynierów pod hasłem po
kazu techniki, która też nadała, im 
szczególny charakter zajmując ca
ły t. zw. pawilon centralny i wiele 
innych.

Pozatem poważny udział wzięły 
w obecnych Tangach osobnymi pa
wilonami •Rumu.nja i Niemcy. Im 
ponująco przedstawia sie także u- 
dział przemysłu: naftowego, samo
chodowego. maszyn rolniczych, bu
dowlanego, włókienniczego, skór, 
graficznego, spożywczego, ludowe
go i  rzemiosła.

Targi Wschodnie pozostają od lat 
pięciu pod bezpośrednim zarządem 
Izby Przemysłowo-Handlowej i jej 
pełnego inicjatyw y Dyrektora p. 
dr Michała Jasińskiego, co wpły
wa korzystnie na ich stały rozwój.

4=16 IX. 1937.

O d  szeregu ła t jesieaiią otwiera 
Lwów Targi Wschodnie, wnoszące 
w życie m iasta i całej wschodniej 
dzielnicy k ra ju  (wielkie ożywienie 
i nowe nadzieje.

Jak  dalece ten czynnik, choćby 
tylko emocjonalnie jest tam potrze
bny, nie trzeba szczególnie podkre
ślać. W artości bowiem twórcze tej 
niezmiernie pożytecznej imprezy 
zostały już pod każdym wzglądem 
stwierdzone.

Dzieje się tak szczególnie w roku 
bieżącym, który uważany jest po
niekąd za, przełomowy.

Targi obecne otwarte w dniu 4 
bm. zorganizowane zostały w zwią
zku z mającym isią odbyć równo
cześnie pierwszym polskim- kon-

Minister przemysłu i limullu A. Roman w otoczeniu przedstawicieli władz doko
nuje otwarciu Targów Wschodnich, przecinając wstęgę.

Imponujący udział bierze w Targach największy polski końcem górniczo-hu
tniczy pod firmą WSPÓLNOTA INTERESÓW GÓRNICZO-HUTNICZYCH S. .4. 
KATOWICE. Wspaniale stoisko firmy w pawilonie ciężkiego przemysłu dzieli się 
według eksponatów na pięć działów, a to:

1) Wyroby walcowniane, rury stalowe, wytwory hut „Piłsudski“ i „Florjan“, 
stal betonowa, wytwory huty „Laura" stal betonowa Griffel, rury wiertnicze, 
bednarki, szyny, podkowy huty „Batory", kształtki;

2) Stal szlachetna „Batory", stal konstrukcyjna, blachy rdzoodporne, rury bez 
szwu argeńtynowe, waty korbowe, odkucia, osie samochodowe;

3) Blachy — wyroby z blachy hut „Batory", „Laura" i „Silesia". Blachy, 
bębny, beczki, blacha falista i blacha panwiowa, naczynia emaljowane i mle
czarskie;

4) Maszyny — konstrukcje, maska samochodowa, wyrób huty „Silesia“ (dla 
Polskiego Fiata), sprężarka amonjakatna, wyrób huty „Zgoda";

5) Wyroby warsztatów przetwórczych w Chorzowie: narzędzia — osie — sprę
żyny — resory. Węgiel, koks i produkty węglo-pochodne

Dominujące stanowisko zajmuje w pawilonie przemysłu naftowego „MAŁO
POLSKA" Grupa Towarzystw Naftowych, Handlowych i Przemysłowych 
w Polsce.

Pracę przemysłu naftowego i zastosowanie jego produktów uwidacznia plasty
cznie ogromna mapa podświetlna elektrycznie według zamieszczonej na mar
ginesie legendy, dotyczącej kopalń, rafinergj, oddziałów i błękitnych stacyj ben
zynowych firmy „KarpatyPropagandzie olejów samochodowych „Galkar-Lux“ 
służy fotomontaż o wymiarach 3.5X12 m, zdaje się po raz pierwszy zastosowany 
we Lwowie w tych wymiarach i w takiem ujęciu.

Środek stoiska zajmują eksponaty fabryki maszyn w Gliniku Marjampolskim. 
Są to urządzenia wiertnicze, beczki żelazne, zbiorniki itp. Jedną z bocznych ścian 
stoiska zajmuje „Eteryna" (gaz płynny), znajdująca coraz szersze zastosowanie 
w przemysłach szklanym, włókienniczym, metalowym (cięcie i spawanie), che
micznym, gumowym i gazowniczym. Inna część ściany bocznej stoiska po
święcona jest propagandzie firmy „Glimar“ produkującej artykułu kosmetyczne 
i farmaceutyczne, oleje parafinowe, eter naftowy i „Oleum Petrae“ (środek prze
ciwko łupieżowi i wypadaniu włosów).



POLSKI PRZEMYSŁ OBRABIARKOWY.
W programie uprzemysłowienia kra

ju najważniejszą rolę odgrywają prze
mysły obrabiarkowe i narzędziowe, 
jako te, które stanowią wyposażenie 
warsztatów dla wszelkiej wytwórczo
ści. Chcąc przedstawić w najogólniej
szym zarysie sytuację przemysłu obra
biarkowego należy przedewszystkiem 
stwierdzić, że jest to najtrudniejszy 
dział przemysłowej wytwórczości. 
Trudności te polegają tak na różno
rodności typów maszyn, jak i na ko
nieczności ciągłego podążania za roz
wojem techniki.

Przemyśl obrabiarkowy w Polsce, 
opierający się o tradycje przedwojenne, 
przeżywał ciężkie koleje losów z po
wodu b. rozpowszechnionego pędu do 
zaopatrywania się w maszyny zagra
niczne. Dlatego też wartość krajowej 
produkcji obrabiarek w stosunku do 
importu nie przekraczała nigdy 25%, 
co uzależniało nas od rynków między
narodowych.

W obliczu wielkiego zadania, podję

tego przez Państwo, a zmierzającego do 
uprzemysłowienia kraju, polski prze
mysł obrabiarkowy, reprezentowany 
przez dziesięć samodzielnych przedsię
biorstw, postanowił drogą stworzenia 
wspólnej organizacji gospodarczej pod 
nazwą GRUPA WYTWÓRNI OBRA
BIAREK DO METALI, przeprowadzić 
specjalizację produkcji. Celem jej jest 
usprawnienie i potanienie produkcji 
przez koncentrację w poszczególnych 
fabrykach wytwórczości poszczegól
nych typów maszyn. Praca ta o ol- 
brzymiem znaczeniu technicznem zo
stała przeprowadzona, a owocem jej 
było ogłoszenie na tegorocznych Tar
gach Technicznych planu produkcji 
obrabiarek w Polsce. Plan ten obejmu
jący wszystkie najpotrzebniejsze ma
szyny, stanowi olbrzymi krok naprzód 
w rozbudowie Polskiego Przemysłu 
Obrabiarkowego i zapowiada, że dalszy 
rozwój tej wytwórczości postępował 
będzie zgodnie z istotnemi potrzebami 
kraju.
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Prawdziwemu oblężeniu przez zwiedzających Targi podlega stale w pawilonie 
artykułów spożywczych (1.3) piękne stoisko jednej z najpopularniejszych w kraju 
fabryk czekolad i cukrów — BRANKA S. A. WE LWOWIE, której współwłaści
cielem i prezesem rady jest — jak wiadomo znany ziemianin i przemysłowiec 
p. Władysław Żeleński (podobizna w kole). Stoisko wyróżnia się nowoczesnością 
linij i pomysłowym układem, a gustowne opakowania wykwintnych cukrów przy
ciągają oczy publiczności różnorodnością form i barw.

Powszechne zainteresowanie wywołuje, jak w latach ubiegłych, bardzo efekto
wne stoisko propagandowe (pawilon l.) MIEJSKIEJ KOMUNALNEJ KASY OSZ
CZĘDNOŚCI WE LWOWIE.

Wystawione tablice unaoczniają zwiedzającym, jak wielkiem zaufaniem społe
czeństwa cieszy się ten wielki społeczny akumulator pieniędzy, który dzień 1-go 
lipca b. r. zamyka cyfrą około 60 miljonów złotych wkładek i około 7 miljonów 
złotych funduszów rezerwowych.

Fakt ten umożliwia powyższej instytucji poważne zasilanie kredytem całego 
życia gospodarczego miasta i wschodniej połaci kraju.

DES BENZ, zorganizowała na XVII Targi Wschodnie 
zjazd gwiaździsty do Lwowa krajowych posiadaczy 
tych samochodów.

Rezultaty były znakomite, ponieważ przybyło do 
Lwowa około 25 samochodów, przyczem niektóre 
z nich wykazały nadzwyczajne czasy średniej szyb
kości, na dużych dystansach.

Przejazd przez teren Targów i miasto Lwów samo
chodów Mercedes Benz wzbudził niesłychane zainte
resowanie i wywarł wielkie wrażenie.

Wieczorem odbyło się w salonach hotelu George‘a 
staraniem hr. Stefana Tyszkiewicza, przyjęcie dla 
uczestników zjazdu, z prezesem Małopol. Automobil
klubu p. hr. Agenorem Gołuchowskim na czele, po 
którym rozdano wszystkim pamiątkowe plakiety 
i wręczono 8 nagród za najlepsze wyniki, uzyskane 
przez kierowców. Nagrody otrzymali w kolejności: 
p. Władysław hr. Tyszkiewicz z Tarnawatki, na mo
delu Mercedes Benz 170 V, który już przebył na pol
skich drogach przeszło 30.000 km. Wykazany czas 
wynosi 83 7/10 km średniej szybkości na godzinę, co 
stanowi nielada wyczyn.

P. Karol Zieleniewski, który przyjechał z Łowicza 
do Lwowa w 5 g. 35 min., z przeciętną szybkością 
około 80 km.

Pp. ini. Stanisław Orange, Jerzy Byszewski, Fe
liks Bierowski, dr Karol Kuhl, prof. dr Tadeusz 
Ostrowski i Jan hr. Siemieński.

SPÓŁKA MOTORYZACYJNA, na czele której stoi jąca jak wiadomo generalne przedstawicielstwo na
znany automobilista p. Stefan hr. Tyszkiewicz, ma- Polskę samochodów słynnej w świecie marki MERCE-



Ogromne bogactwo róinorodngch wzorów słynnej w kraju i zagranicą porce
lany, demonstruje na estetycznem stoisku w pawilonie pierwszym najstarsza pol
ska FABRYKA W ĆMIELOWIE, wystawiając colą serję wspaniałych serwisów 
i wszelkiego rodzaju galanterji.

Szczególną uwagę zwracają ną siebie nowe fasony kremowych serwisów stoło
wych i kawowych, jak również kobalty pod glazurą, stanowiące piękną a nie
zniszczalną dekorację.

Za wyraz poprawiającej się konjunktury w naszem rolnictwie uznać należy 
wystąpienie na Targach Wschodnich ze wspaniałym pokazem znanej i zasłużo
nej centrali handlowej pod nazwą SYNDYKAT SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH, 
który działalnością swego Zakładu Głównego w Krakowie i Oddziału we Lwo
wie i Katowicach obejmuje teren całej Małopolski, Śląska i poludnitHuej części 
Ziemi Kieleckiej. Na wielkiem, otwarłem polu Targów zgromadziła powyższa 
instytucja niemal-wszystkie maszyny i narzędzia, jakich nowoczesne gospodar
stwo rolne potrzebuje. Trzeba zaznaczyć, że pochodzą one przeważnie z najwy
bitniejszych polskich fabryk jak H. Cegielski, Unia, M. Wolski i t. d.

<Ł
STYTUT
ńZOWY

„GAZOLINiA“ S. A. we Lwowie przedstawia zastosowani .'i gazu ziemnego i  płynnego gazu 
ziemnego (Tła cełów dłoniowych. Widy.imy wtięo piec gazowy ku piel o wy, opalany gazekń y.i.em- 
nym, ku<-heu.kę ii lampę. Bardizo pomysłową jest ohlodtaiila domowa, połączona z  instalacją 
płynnego gazu ziemnego. Ponieważ płynny gaz Ziemny pobiłem pnzy przejściu w stan guzowy 
pewną ilość Ciepła z otoczenia, umieszczono wymiennik ciepła w chłodni. Można, gotując ma 
kuohetwo gazowej, dhłtojdtżiić równocześnie wiktuały., znajdujące sie w Chłodni, bez dodatkowego 
kosztu. Na stoisku, łączącym sie ze stoiskiem S. A. „Gazpldna“, wystawia Instytut Gazowy pal 
milki gazowe. Widzimy poza tym aparat do zgazowaeia płynnych gazów ziemnych dla celów 
przemysłowych, oraz armaturę do gazu ziemnego.

Biitoirąc pod uwagę, że gaz ziiemtny, dzięki budowie galzoeiiągów dalekosiężnych, zdobywa 
Sobie coraz szerszy zaiSieg działania, stwierdzić należy;, że sprawa wykorzystania gazu ziem 
Mego przy pomocy odlpowiiednliCh utrządżeń, została Jm ż u bas całkowlciu opanowana,, w ozem 
obie powyższo filnmy t  j. S. A. „Gazolina" i Instytut Gazowy odegrały pionierską rolę.

F A B R Y K A  
KONSERW ZY
GMUNTA R U- 
C K E R A S. A.
WE LWOWIE, 
założona w roku 
1874, jest najstar
szą placówką tej 
gałęzi przemysłu 
w Rzeczypospoli
tej.

Jako przemysł 
rolniczy i ekspor
towy w dziedzi
nie przetwórstwa 
mięsnego, dalej 
jako w a ż n y  
współczynnik o- 
brony kraju, fir
ma powyższa ma 
niettylko wielkie 
zaślngi na polu 
akcji państrwowo- 
gospodarozej, ale  
t a k ż e  dzięki 
swym znakom!
tym wyrobom zaskarbiła Sobie pierwszorzędną optuję tak w kraju, jak i  zagranicą.

Produkcja fabryki obejimuje konserwy jarzynowe, kompoty, jamy. kotnSerwy mięsne dla 
Ainmji, Marynarki wojennej a handlowej, konserwy kawowe, konserwy mięsne dlla turystów, 
sportowców, dlalej bekony, szynki w puszkach, wędliny. Smalec i t. d'.

Firma zatrudnia Stlaife .kilkaset pracowników, ma własną produkcję rolną warzyw i owo
ców, zajmuje kliTfcałdżiiediąt budynków i posiada najlepsze urządzenia techniczne.

W nznanilu zalśług filrany Rząd Rzeczypospolitej odznaczy! ją prawem umieszczenia 
w mapiteSe (topiła Pańrittwowego.

Jedno z najwię
cej pomysłowych 
stoisk o charak
terze pięknej pa- 
gody chińskiej, 
urządziła sobie 
najstarsza liirma 
kolonjalna we 
LwowtieEDMUND 
RIEDL, bardzo 
znana i ceniona 
na całym wtscho- 
dizie kraju, za so
lidność w pracy 

rozprowadzani a 
wśród licznej kli
enteli pierwszo
rzędnych towa
rów feolonjainych 
i znakomitych 
win. W pracy tej 
Firma posiada 
prawdziwie dobrą 
tradycję.

Prowadzi o- 
na również znamy 
dział nasion rol
niczych.

POLSKI PRZEMYSŁ NARZĘDZIOWY.
Jeżeli, w roku 1928 t. j. w roku najlepszej 

koniunktury,, krajowy przem yj narzędziowy 
pokrywał zaledwie 20*/« zapotrzebowania 
rynku a w roku 1936 przy znlaaznym jego 
wzroście 80*/«, to świadczy to o olbrzymim 
wysiłku, dokonanym przez Poilskie Wytwór
nie Narzędzi.

Przemyte! narzęd|ai>awy w Polsce przepro
wadził rozbudowę swej wytwórczości w spo
sób zupełnie odirębny od wzorów innych 
działów. W roku 1933 grono fabryk posta
nowiło uruchomić u siebie dlzilały narzę
dziowe. W tym celu zrzeszyło ślę otnlo w or
ganizację pod. narnwą: GRUPA PRODUCEN
TÓW NARZĘDZI, która opracowała program 
bieżącego zapotrzebowania rynku i  nile two
rząc ani karteli ani syndykatu podjęła pro
dukcję w wolnej rozgrywce konkurencyjnej. 
Plan swój oparła grupa na dwóch elemen
tach: na pobudzaniu szlachetnego spółzawo- 
dnictwa między wytwórcami i  na skupieniu 
u Siebie całokształtu akcji propagandowej 
w stojsumfcu dlo rynku. Plan ten w  ciągu  
czterech lalt dał znakomite wynBki. Produk
cja narzędzi, która w roku 1932 wynosiła 
wartościowo około 3 mliłjlony zł.. w  roiku 
1936 osiągnęła imponującą cyfrę 32 m il jonów

złotych, pomimo, że oeny aa narzędzia obni
żyły się w tym okresie o 37 1 pół procent.

Poza tem akcja eksportowa rozwija Się 
w ostatnich czakaCh nadspodziewanie po
myślnie. Dla ilustracji podać można, że jed
nym z największych importerów do Nilemiiee 
wierteł dlo m etali jest Polską, że polskie 
tarcze sEffifilerśkie (typu Haeberle) dtodterają 
dlo Ameryki Południowej ii t. d.

Na Obecnych Targach WadhodlnlilCh prze
mysł narzędziowy wyritąpiił z  poklaaem na
rzędzi maszynowych i konltriollnycih ora® 
przyrządów fabrykaoyjnych. StOitelko Grupy 
wyróżniła Się korzystnie rzeczowym i  jedno
litym  charakterem wystawowego ujęcia. In
teresującym jest graficzne ujęcie przewidy
wań na rok 1938. Według niiego obecna zdlol- 
ność produkcyjna danego przemysłu wyfco- 
rzylstiywiaMa jest w 95•/•, co wobec dziisiiej- 
szydh trudności finansowych przy inwesty
cjach może pociągnąć za sobą konieczność 
zwiększenia implortu.

Wystąpienie grupy świaidlazy o śile, spoi
stości i metody czmej pracy tego pożytecz
nego dla rozwoju naszego przemysłu zrze
szenia.
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11 u s t  racja 
p r z e d  stawia 
piękne stoisko 
POLSKIEGO  
ZWIĄZKU EK
SPORTERÓW 

BEKONU i ar
tykułów zwie
rzęcych, stano
wiącego bardzo 
ważny i poży
teczny czynnik 
w gospodar
stwie kraju. 
Vide artykuł 
na głównych 
lamach.



I V   D O D A T E K  D O  N R .  2 5 3  „ I L U S T R O W A N E G O  K U R Y E R A  C O D Z I E N N E G O * *  Z  D N I A  13  W R Z E Ś N I A  1 9 3 7  R .

N IE WODOTRYSK. ALE „WINO- 
TRYSK“. Znajdujące się na terenie 
przeszłorocznej berlińskiej Olimpjady 
.•wesoło miasteczko**, urządzane przez 
znaną organizację „Siła przez radość** 
( w niemieckim skrócie ,,KDF“) roz
budowuje się dalej. Obecnie urządza 
się tam fontannę, z której tryskać bę
dzie nie woda, ale wino. Niewątpliwie 
cieszyć się ona będzie dużem powodze
niem.

OlMOŁ
m v h  -  P«Y poceniu pach
PROSZEŃ -P fiZY  POCENIU N06

— ijW 
Na prawo: 

„SZTUCZNY POŻAR** W GDYNI.
Ludność Gdyni zaalarmowana została 
wiadomością o pożarze jednego z wiel
kich domów na Skwerze Kościuszki. 
Okazało się, że to nie pożar rzeczywi
sty, ale ćwiczenia miejskiej i portowej 
straży pożrnej, będące inauguracją od
bywającego się „Tygodnia strażaka**.

ZAPAŁ WOJENNY OGARNĄŁ CA- 
ŁE CHINY. W obliczu grozy najazdu 
japońskiego, całe społeczeństwo chiń
skie bez różnicy płci i wieku ogarnął 
zapał patrjotyezny. Nawet dziewczęta 
porzucają naukę szkolną i w koszarach 
odbywają ćwiczenia, by w razie potrze
by stanąć w szeregach wojennych.

PASTA d o  ZĘBÓW 

Z D R O W E  Z E

1‘o n iż e j :
„POŁYKACZ MIECZÓW** PRZED

MIOTEM PODZIWU. Scena z portu 
Aleksandryjskiego: majtkowie z an
gielskich i italskich okrętów wojen
nych skupili się koło kuglarza, z wi
docznym podziwem w patrując się w je
go popisy połykania mieczów.

Poniżej:
ODKURZACZE ZASTOSOWANE 

DO OGRODÓW I PARKÓW. W par
kach londyńskich używa się obecnie, 
narazie ma próbę, dila oczyszczenia ście
żek i gazonów z papierów i  opadłych 
liści, olbrzymich odkurzaczy. Jeżeli 
pierwsze próby wykażą pralktyczmość 
tej metody, powinny il inne milasita iść 
za przykładem Londynu.
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