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z dnia 4.1.-1928 r.
DALSZA ZNIŻKA WALUT
EUROPEJSKICH.
Prócz utrzymanej Pragi — i drobnej zwyżki
Wiednia pozostałe dewizy europejskie miały ten
dencję słabszą. Zapotrzebowanie małe pokryte zo
stało przez Bank Polski oraz banków prywatnych,
które dostarczyły część dewiz na Pragę i Londyn.
W prywatnych obrotach dolar 8.88 % w płaceniu,
złoto przy tendencji słabej 4.67.

WALUTY.
Doi St Zjednoczony''1’
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Hiszpanja
100
Holandia
100
Japonja
1
Konstantyn.
1
Kopenhaga
100
1 ondyn
1
N. Jork
1
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43 39
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35 00
26,35

172,51 171,65
172.08
—
126,26 125,64
125.95
47.25 47.01
47,13
43.50% — 43.50.

Drobne tranzakcje niekwalilikujące się do noto
wań zrobiono: Czersk 1.05 — 1.03, Michałów 0.60,
Łazy 0.41 — 0.42, Fitzner 8.75, Norblin 202, Ortwein 12.50, Pocisk 2.95 — 3.00, Rohn 19, "Spirytus
36, Żyarrdów 18 — 17.75, Żegluga 0.43 — 0.45.

AKCJE.
42,e0 42.75
B. Dyskontowy 130.<>0 Lilpop
B. Handlowy
123 00 Mudrzejów 48.50 49,00
48.00
Bank Polski
156.00
90,00
157,00 Ostrowieckie.
89,00
B. Zachodni 33,00-32, 5
56,00-57,00
33,o0 Rudzki
Siła i światło
95,00 Nieledew bez sup. 19’6/7
,96.00 Starachowice 68.50-69.25
68.75
Częstocice
75 OJ
14,50 14,25
Gosławice
78.00 Ursus
Cukier
82,00 Zawiercie • 35,00 35 50
20 75
Wysoka
143,00 Borkowski
Węgiel
11150-11210 Haberbusch i Sch, 166,00
Nobel
47,00 46,00
Cegielski
53,00-52,00
WARSZAWA, 4.1. (Godz. 5). Bank Dyskon
towy 130, Ban., Handlowy 123, Bank Polski 157.
Cukier 82, Węgiel 112, Lilpop 42.75 (na ult. 43.50).
Modrzejów 48, Rudzki 57, Starachowice 68.25.
Borkowski 20,75, Tendencja utrzymam.

Gis®

06372009

GDANSK, 4.1. (Urz.) Warszawa 57.41
— 57.55, Złoty 57.44 — 57.58, Londyn
czek 25.00. Berlin 122.117 — 122.423.
GDANSK, 4.1. Złoty na giełdzie dzisiejszej
w dalszym ciągu zwyżkował. Notowano złoty loco
57.51, przekaz na Warszawę 57.48. Obroty w prze
kazach na Warszawę i złoty loco wynosiły po
40.000. Marka niemiecka 122.25, dolar 5.1050
5.1150.

GDANSK, 4.1. W prywatnych obro
tach płacono: za 100 Ggd. 173.33 >— 174.43,
złoty w stosunku do dolara 8.89%
8.90%. za 100 R. M. 211.90 — 212.70, Ggd.
do złotego 5.10% — 5.11%.

GDAŃSK, 4.1. 5% Danziger Goldanleihe (1 doi.)
(Gd. poż. złota) 4.90, 7% hypoteczna miejska 1925
r 94, 5% Roggenrentenbriefe (za 1 centn.) 10, 8%
Danz. Hypot. Pfandbriefe serja 1—9 97%, 8%
KURSY DEWIZ W OBROTACH
ser. 10—18 97%, 7% — ser. 19—22 95, 6% — ser. 1
MIĘDZYNARODOWYCH.
92, Danziger Privat-Aktien-Bank 103%, Bank von
Danzig 118, Danziger Hypotehekenbank-Aktien
Stopa
1_ 5030 134%, Danziger Bank fur Handel und Gedo
od
za
%
werbe 140.
POZNAŃ, 4.1. Dzisiejsza giełda miała tenden
174,05
—
100
Gdańsk
6
cję
utrzymaną przy kursach niezmienionych. Uja
212,75
100
7
Benin
wniła się większa chęć do zawierania tranzakcyj.
Z papierów procentowych płacono za 8% listy po
znańskiego ziemstwa kredytowego 92%%, zaś 6%
KURSY ARBITRAŻOWE WALUT,
listy żytnie oddawano po 25.20, za 1 centn. metr.
Za 4% list. zast. konwertowane płacono 52%. Z pa
któremi nie dokonywano obrotów na giełdzie
pierów państwowych płacono za 5% konwersyjną
oficjalnej ani w obrotach międzynarodowych.
---------------------------------- 64%%, oraz za premjoprzy szczupłym materjale
A r b i t i a z u a:
wą dolarową 64.00 za 1 sztukę 5-cio dolarową.
Z akcyj bankowych płacono za Bank Przemvslow< u r v c h Londyn
ców 1.00. Mniejszą ilości Banku Zw. Sp. Zarobko
15.70
15,72
Belgrad
wych oddawano po 90.00. W dziale akcyj handlo
156,49
150,52%
Budapeszt
wo-przemysłowych
oddawano Cegielskiego po 51,
5,55
Bukareszt
5,54
Hartwiga Kantorowicza po 5.75, dr. R. Maya po
230.15
230 33
Oslo
22.47
114.00, zaś za Płótno płacono 0.25. Z papierów
22 48
Heisingfors s
4,93
4,90
Konstantynopol
nieof. przy silniejszym popycie płacono za Bank
239,01
239,05
h opentiaga
Polski 152 50, cukrownia Kujawy PO 61.00. Ten
6.42
6.42
Sofja
dencja utrzymana.

Gram złota = 5.0244 zł.

PAPIERAMI PROCENTOWEMI RUCH
OŻYWIONY.
Z papierów państwowych zyskała na kursie 5%
Pożyczka Konwersyjną, słabszą natomiast tenden
cję miała Dolarówka. Z listów zastawnych prócz
8% listów m. Kalisza, które straciły na kursie,
pozostałe miały tendencję mocniejszą. Obligacje
bez zainteresowania — dokonano jedynie drobnej
tranzakcji 6% obligacjami po 62.75 oraz Dolarówką po 63.50.

PAPIERY PROCENTOWE.
W procentach nuiiiinału

8%LZ B Gosp. Kraiow.
92,00-93.00
8S Państw. B. Ro uego
93.00
8 i Obi. B. G Kraj. 92.00
93.00
8 t T Kred. Przem Pol
(św tymcz.) 89,00
51 Bansl. Poz. n.0 wer.
66.50
SlKonwers. Poż. Ko ej
61.50
10% Poz. Kol. 102.25
102,00
W złotych
8% m. Piotrkowa 77,-0

4%
4%
8%

5%
8%
8X

101
8ł

ruz. Pre o Dolar.
63. ’5 63,00
Tow. Kred Ziem,
52.25
lem
Tow Kred
58.2;5'58.3 1
Tow. Krcu Zi> m.
83.50
T. Kred. m. WalSZ.
65 25-65,35
H 1 ft
T. Kred, rn
82,2^-82,50 82.35
m. .^aiiszi
7s,50
74,5 ■
m . Lublina 88.25
m, ŁouZi
77,50

DALSZA POPRAWA NA RYNKU
AKCYJNYM.
Już przed giełdą zainteresowanie dla akcyj było
duże i kurisa chętnie naoywała materjał po kursa.h
znacznie wyższych, bo mniej więcej w stosunku do
oprocentowania 2%% miesięcznie. Publiczność
udźiela również większych zleceń bankom do kup
na, co odbija się dodatnio na tendencji. Zagranica
nadsyła cały szereg zapytań o wartości poszcze
gólnych walorów, oraz o zamierzonej wypłacie dy
widendy przez poszczególne towarzystwa, ch.ąc się
zaangażować w materjał dopiero po otrzyman’d ści
słych wiadomości. Zainteresowanie publiczności
uważać należy za objaw bardzo zdrowy i dodatni,
choć główną przyczyną tego jest większa płynność
gotówki na rynku. Stopniowa zwyżka akcyj po
zwala klijentcli prywatnej żywić nadzieję, że anga
żując się obecnie w materjał osiągnie w krótkim
czasie dość poważne zyski, przyczem zwyżka ta
nie jest sztuczną i wywołaną tylko przez kulisę,
lecz wytworzyła ją ogólna poprawa gospodarcza.
Z grupy bankowej przy obrotach średnich moc
ną tendencję miał Bank Polski, pozostałem! zaś
obroty małe. Z chemicznych i elektrycznych zro
biono nieliczne tranzakcje Siłą i Światłem. Dział
cukrowniczy ożywił się dziś i większe obroty przy
padały zarówno na Cukier, jak i Gosławice, których
pod koniec zebrania dał się odczuć brak materjału,
gdyż poszukiwano ich po 79, jednak nie było od
dawców. Węglem obroty małe przy tendencji mo
cniejszej, większe obroty robi się obecnie poza
giełdą. W dziale metalurgicznym poszukiwano Ce
gielskiego. najwięcej jednak interesowano się Lil
popem, o którym mówią, że ma wypłacać 16% dy
widendy. Mniejsze obroty panowały dziś przy Modrzejowie, duże zaś ożywienie przy Stara'howicach. Włókienniczemi obroty nadal małe, a z han
dlowych Borkowski był znów mocniejszy.

POZNAŃ

4. 1.

■

°rzemvsłowców 1 00 O. Roman May
114,00 o
C gielski
51-00 o Płótno
0,25 P
Hartvig Kantor. 5.75 o
LWÓW, 4.1. Dolary w obrotach nieoficjalnych
8.86%.
LWÓW, 4.1. Tygodniowe sprawozdanie z gieł
dy akcyjnej. Koniec roku 1927 nie przyniósł żad
nych zmian na rynku akcyjnym. Obroty ze wzglę
du na panującą w ostatnich dniach grudnia cia
snotę gotówki były naogół skromne, przeważnie
w akcjach przemysłowych. Tendencja utrzymana,
usposobienie wyczekujące.
LWÓW, 4.1. Zastój w obrotach giełdowych
i pozagiełdowych. Ceny niezmienione. Tenden
cja utrzymana.
LWÓW, 4.1. Ruch w akcjach ożywiony, kursy
wszystkich prawie akcyj zwyżkowały. Zainteresowanie Chodorowem, Gazami, Oikosem. W płace
niu Gazolina 33, Chybie 6.25, Siersza Górnicza 14,
Pol. Tow. Budowlane 0.45. Z akcyj bankowych no
towano po raz pierwszy akcje Banku Hypotecz.ne
go wartości nominalnej 100 zł. płacono 100 — 101'
Papiery procentowe bez obrotów, Tendencja lekko
zwyżkowa, usposobienie żywsze.

LWÓW, 4. 1.
B Hypoteczny

Chodorów
Gazy Wschód.

1.00 Oikos
74,00
1,01 Pezet
5 00
177,,,o Tespv
25.25'25 75
25,75 Zieleniewski
22 00

KRAKÓW, 4.1. Na rynku walut i dewiz ten
dencja utrzymana. Doi; ry w obrotach nieoficjal
nych 8.87%, 8.88, czeki bankowe 8.90 — 8.90%.
Na rynku akcyjnym zebranie dzisiejsze przeszło
pod znakiem tendencji mocniejszej. Silniejszą
chęcią kupna cieszyły się następujące papiery: Zie
leniewski, Tohan, Siersza Górnicza, Elektrownia
i Chybie. Obrotów znaczniejszych, dokonano Zie
leniewskim po kursach coraz to mocniejszych. Rów
nież mocny Krakus. Reszta papierów bez .zmiany.
Ruch żywy przy przeważającej chęci kupna i na
stroju mocniejszym, utrzymującym sję aż
fcońCa
zebrania. Na pogiełdzie ten encją zwyżkowa. No
bel, Jaworzno, Cegielski mocniej, jedynie dolarów
ka słabsza.

LUBLIN, 4.1. Dolat nieoficjalnie notowano 8.87,
Tendencja spokojna.
ŁÓDŹ, 4.1, Na dzisiejszem zebraniu giełdowem
zawarto następujące tranzakcje: dolary 8.88375.
Tendencja mocniejsza. W poszukiwaniu 4%%
i 5% listy zast. m. Łod^j i tramwaje miejskie,
w zaofiarowaniu 8% listy zast. m. Łodzi.
WILNO, 3.1. Rubel złoty 4.683^ — 4.68%, do
larówka 64.50, listy zast. Wil. Banku Ziemskiego
62.73, w żądaniti> 62.30 w płaceniu, akcje Wileń
skiego Banku Ziemskiego 134. Akcje Banku Pol
skiego 153.50.
WILNO, 4.1. Dolary w obrotach nieoficjalnych
8.86 w płaceniu ,8.87 w żądaniu, rubel złoty 4.6,
w płaceniu, 4.70 w żądaniu.

ill? pimii’i woiamaiio
AMSTERDAM, 4.1. (Urz.) N. Jork
2.47%, Londyn 12.08%, Paryż 9.74%, Wie
deń 35.00, Praga 7.33%, Włochy 13-10,
Belgja 34.63, Szwajcarja 47.81, Oslo
Kopenhaga 66.40, Sztokholm 66.77%, Hisz
panja 42.70/ Berlin 59.08.
Dyskonto w Holandii. W kołach f ncnsowych
Amsterdamu stpo-dziewują sie. że w pr2:yZZi4%
tyigodtiiu nastąp; zniżka stopy dyskontowej o
•t. j. do 4%.
iBCkliIN, 4.10. Urz. not. walut. P>ojar^^’^
4.181, funty angielskie grube 20.386 — 20.466, —
•drobne 20.38 — 20.46, ggd. 81.58 _ 811.85, frfr.
ll6.47 — 16.53, lira grube 22.09 — 22.17, szyling
59.29,
uustr. grube 59.08 — 59.32, drobne 5'9.05
frszw. drobne 80.86 — 81.18, czechoslowack.e
grube 12.367 — 12.427, drobne 12867 — ,12'42^,.
BERLIN, 4.1. Na giełdzie berlińskie) nastrój
prawie na wszystkie akcje osłabiony. Kursy z
kowały od 1 — 2%, w przebiegu jeszcze o dalsze
2%. Jedynie Essener Steinkohłe zwyżkowa y L-/«,
chemiczne 1 — 2%, Azbest 3 — 4%, far 7 ut y
manę. Gotówka dzienna 5%%
7%, w po y
miesięczna 8 — 8%%, weksle towarowe w p PY
cie 7^%mzl/ FsEiERLiJN, 4.1. Zamknięcie. Buderus
-A’
sener Steinkohlen 156%, Gelsenk-rJ), c,!'
143, Harpener 199, Hoesch 15ń'L, ' 0 ’-n "
19%, Use 247, Klóoknerwebke 131%. Koln- - _sen 156%, Laurahiitte 84%, Manmesmin
,
Mansfelder 1.24, Cberschl. Eisen-B® ar
>
Phbnix Bergbau 163%, Rhein, Braunxo ra 2 ,
Rheinstalnl 186, Schies. Z;nkju. Berg '-'u
Stollberger Z uk 215%, Kali Asche.s
’
Sałzdeifurt 2'5(1, Westeregeln 185, Chem. y.
den 133%, Dynamit Nobel 138. Oot
pL "’
i, Rheu. Sprengstcff
R'hel£’
Oberkcks 106%, Rheto.
1.
Riedel
59%,
R
iK
^
rSW
^
211/;’
nla 57%, J. D.
Waggon 21/2,
Górlitzer
Scheidemandel 27%, (
Zellstoff WaWhcf 270%.
./ 4‘ ’
3, 1
PERLIN (Urz.)
1 789-1.793
1.7’9—1,793
Buenos-Alres
4.178-4 186
4,171-4,186
Kanada
1,963-1-967
1,962—1 "66 20,955 20.995
20,995
Japonia
2O.^6i
20,990
Kairo
2.181 2.185
2
179
—
2J83
Konstantynop.
20.43 20.47
20.435 2'1,475 4 1870—4,1950
Londyn
4,1865
—
4
1945
Nowv-Jork
0,5 '3 -:,505
0 5 -05lJ=
4,331—4.344
Rio de Janeir
4.336-4
344
Urugwaj
169 1)6—1^9,40
169.1'7 — 169 41
5 569- 5/81
Airjsterdam
5 gl4—5.(26
58.53-58/5
Ateny
58 53 - 58,65
7?,23—73,37
Belgja
73.23—73 37.
Budapeszt
81 71 ' 8
81.72—<1 68 10.536
Gdańsk
— 10.5'6
10/37-10
557
Helsingfors
22-13- 22 17
22
14-22
18
Wiochy
7 3 >—7.404
7,39 -7.404
Jugosławią
112.24
11226 -11243
Kopenhaga
20 t>4 - 20.68
20 64—20,68
Portugalia
11134 H>-56
111.39
-111
61
Us)o
It.^/S-lb-513
16,t8 —16.52
Paryż
12 407-12.427
12
4
17
—
12.427
Praga
80 82 >0 98
80,835—80 995
Szwajcaria
3 "27- 3.. 33
3,< 22 - 3,028
Sofja
72-25— 72 39
72,2i 7’37
Hiszpanja
ip 79—113(3
112.79 -U ,01
Sztokholm
59,14—59.20
5913 —'9.25
Wiedeń
-i ^8 — 2,5 1 2
Bukareszt
46,93 -47 13
46,87’5-47’075
Warszawa
45,90-47,10
46,925-47 Da
Katowice
46, u3 47 13
46.89—4',1 9
Poznań
80,7u5'81.045
80,68 - 81.02
Ryga
Rewel
41.535- 41.715
41,585 -41 765
Kowno
T, 1AQ5 Din 1006,
BUDAPESZT, 4.1. Ł
L 2800,
zow. Kcz 16.95. , ?ustr.
Doi. 570.20, Frf 22.65, Lei 3.53, L 30.30,
""Frb 79.95, Mn
80.80, Frszw, 110.45, Hfl 231.15,
136.50, Żłoty 63.95 — 64.25.
N.-Jork 16L L°ndyn
BUKARESZT, 4.1. 1------- 482, Włochy 858,
Paryż 637, Wiedeń 2267, Praga
Berlin 3326, Zurych 3595, Złoty 1810.
224, N.
BELGRAD, 4.1. Londyn 277,
Wiedeń
Jork 56.65, Genewa 1094, Praga I6S.00,
801, Budapeszt 993, Berlin 1354.
7g2
CZERNIOWCE, 4.1. N.-Jork 160, Londyn
.
Paryż 631, Wiedeń 2261, Praga 475. Włochy
•
Berlin 3Q21, Zurych 3190, Złoty 1795.

LONDYN, 4.1. (Urz.) Warszawa 43.-> ,
N. Jork 4.8802, Paryż 124 02, Wiedeń
34 54, Prąga 164.68. Włochy 92 37, Belg a
34.91, Budapeszt 27.91%.
Sofia
25.27%, Helsingfors 193.95,
1__ ,
18.34%,
Holandja 12 087%, Oslo
“ ’
penhaga 18 20%, Sztokholm ^’.7 ej
' ,
Hiszpanja zoz/,
28 27 Buenos Airgs
Bukaręs^
d, Rio de
t,v Janeiro 5.90 d, —
792, Berlin 20.45%, Belgrad 276, Montre
al 4.88%, Konstantynopol 939.
MEDJOLAN, 4.1. (U.), Wiedeń 168, ?aryz
74.52%, N.-Jork 18.92%, Praga 56.15, Londyn
92.35%, Holandja 7651 6, Belgja 265, Bukaresz
11.65, Berlin 451.%, Zurych 365.23, Bialogrót
33.45, Oslo 50i, Kopenhaga 510, Sztokholm 51 <
Madryt 326%, Sofja 13.65, Ateny 25.20, Warsza
wa 219.

N. JORK, 4.1. (Urz.) Londyn 4.881/s'
Paryż 3.93%, Wiedeń 14.12, Praga 2.96%Włochy 5.28%, Belgja 13 99, Budapeszt
KRAKÓW. 4. 1.
Chodorów
]7noo
17.50, Szwajcarja 19.30%, Sofja 0.72, Ho"
Tohan
14,70-15,00
. 6.25 6 35
landja 40.37, Oslo 26.62, Kopenhag3
Pharma
7 25 Chybie
Akcie meoficjain
Zieleniewski 22,00'22.70
26.8IV2, Sztokholm 26.96, Hisznanja 17.16,
23 50
Górka
9h,00 Jaworzno
Tokio 46.81, Rio de Janeiro 12.00, Buka
Nobel
47,0)
Siersza Gór. 14.50 P,60
Cegielski
o0.5o
reszt
0.61%, Ateny 133%, Berlin 23.86%<
Niemojowski
24.5.00
64,25
Elektrownia 58,50 59.00 Dolatówka
Belgrad 1.76%.
Kraltus
0,34
PRAGA, 4.1. Amsterdam 13.62%, Ber
BYDGOSZCZ, 4.1. Notowania dolara w obro- lin 805.45. Zurych 651%, Oslo 897%, Ko
tach prywatnych bez zmiany, na rynku a cy,nyiT1 penhaga 904%, Londyn 164.74, Madryt
spokój. Minimalne obroty papierami procento. 584%, Włochy 178.50, N. Jork 33%, Parvż
wemi.
132.80, Sztokholm 908%., Wiedeń 476.95,
KATOWICE, 4.1. W dziale akcyj ruch nieW*®^
Mk, nm. 805.10, Warszawa 377%, Belgrad
59.50.
ki. Drobne realizacyjne zlecenia sprzedażyParyż, 4.1. (Urz.) n. jork 2541%,
co zleceń w celach informacyjnych i dla orjen^0
Pnndyn 124 02, Włochy 134.40, Belgja
wania się w sytuacji. Kursy bez zmiany. Ban
Polski 155%, Starachowice 68%, Zawiercie 34.75, ę 5%. Szwajcaria 490%, Holandia 10.26%,
Węgiel UL Nobel 47, Modrzejów 48. Dewizami i bzt°kholm 68.4%. Hisznanja 438%, Bukaobroty umiarkowane, podaż dewiz do Banku Pol l reszt 15.65, Berlin 606%.
skiego nieco mniejsza. Więcej zleceń otrzymują
banki prywatne. Kursy spokojne.

RYGa-. 3.1. N.-J°rk 5.175 — 5.185,
25.26
25.31 f Paryż 23.25 — 23,55,

Londyn

AJENCJA WSCHODNIA
““ TeltgrapkiMgcntur »Dtr OrtJfajut

EaMsm Ttkfnpkc Agency

CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE
■•wy-twtat M

REWEL, 3.1. Doi 373, Ł 1821, Mn 89.40, Mfiu
9.40, Kszw 100.90, K duńska 100.35, frfr 14.90, hfl
151.10, łaty 723.
WIEDEŃ, 4.1. Wiadomości z giełdZ zagrani
cznych byty dziś niejednolite, gdyż giełda berl.nńska była słabsza, praska mocniejsza, zaś bu
dapeszteńska utrzymana. Na giełdzie tutejszej
zapanowiala wobec tego wstrzemięźliwość, przy
małych obrotach i tendencji lekko zniżkowej.
Strac.ły na kursie 'węgierskie oraz częściowo
i czeskie papiery, zaś naftowe i Huta Poldi by
ły .mocniejsze. Ban.kowemi zainteresowanie małe
■ łendencji słabszej.

WIEDEŃ, 4.1. Amsterdam 285.32, Ber
lin 168.67, Budapeszt 123.65, Kopenhaga
189.45, Londyn 34.50%, N. Jork 706.65,
Paryż 47.81%, Zurych '136.45, Mn. 168.40,
Belgrad 12.37, Praga 20.90, Dolar 703.90,
Pengo 12.380, dinar 12.467/8.
WIEDEŃ, 4.1. Austr. Kol. Państw. 29.05, Kol.
Półn. 11.47, Kol. Lwów — Czerń. 60, Kol. Połudn.
!3.55, Bank Hipoteczny 78%, Siersza 11.35, Krupp
17.05, Praskie Tow. Żelaza 782, Huta Poldi 152,75,
Peril.-Cement 70.50, Skoda 263.75, Rima 142.40,
Apollo 29.45, Karpaty 92.50, Galicja 39.65, Schodnica 9.90, Goleszów 118.75, Austr. renta majowa
0.721, — lutowa 0.505, Losy Tureckie 46.70, Wie
deński B-k Związk. 30.10, Credit-Anstalt 66%,
Landerbank 22.55, Merkur 27%.

ZURYCH, 4.1. (Urz.). Warszawa 58.10,
Nowy.Jork 5.1802%, Londyn 25.28%, Parvż 20.38%, Wiedeń 73.20, Praga 15.35,
Włochy 27.37%, Belgja 72.42%, Budapeszt
90.62%., Helsingfors 13.06, Sofja 3.73%,
holandja 209.15, Oslo 137.80, Kopenhaga
J38-80, Stokholm 139.60,
Hiszpanja
89.67%, Buenos Aires 221%, Tokio
“42%, Bukareszt 3.20, Ateny 6.90, Berr
hn 123.60, Belgrad 9.13%, Konstantynopol
2.69.
Złoty w dniu 4 stycznia 1928 roku.
Gdańsk przekaz 57.41 — 57.55, gotówka
'— 57.58, Berlin gotówka 46.75 —
'
przekaz na Warszawę 46.93 — 47.13,
Przekaz na Poznań 46.93 — 47.13, przekaz
Katowice 46.90 — 47.10, Zurych przeaz 58.10, Londyn przekaz 43.50, N. Jork
przekaz 11.25, Ryga przekaz 61, Praga
Przekaz 377%, Budapeszt przekaz 18.10,
zerniowce przekaz 17.95, Medjolan prze64 25
®uJaPeszt gotówka 63.95 —
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KRAKÓW, .1. Ziemniaki fabryczne 8— 8.50
zł. za 100 kg. loco.
LUBLIN,'4.1. Lubelski Syndykat Rolniczy no
tuje: żyto 40, pszenica 50, jęczmień 36 —> 38, owies
37. Tendencja utrzymana.
LUBLIN, 4.1. Na rynku paszy z powodu ma
łego dowozu zainteresowanie duże. Notowano za
100 kg. w zł.: siano gruntowe słodkie 13, pólsłodkie 8 — 9, kwaśne 7, koniczyna pastewna czer
wona 16, słoma prosta (w snopkach) 8 — 9, tar
gana 6. Tendencja wyczekująca. Podaż mała.
LUBLIN, 4.1. Na rynku koniczyny nasiennej
spodziewane jest rozpoczęcie się sezonu w naj
bliższym czasie. Notowano za 100 kg. w doi.: ko
niczyna czerwona „Prima" 32 — 33, gatunki chłop
skie 25 — 33, koniczyna biała „Prima" 30 — 32,
przeciętne gatunki 20 — 25, przelot 25 — 28, ty
motka 5 — 6.
Tendencja wyczekująca. Podaż
umiarkowana.
WILNO, 4.1. Ceny hurtowe za 100 kg. loco
Wilno. Notowania Centrali Spółdzielni RolniczoHandlowej: żyto 41 — 42, owies 38 — 42, (zależ
nie od gatunku), jęczmień brow. 43 — 44, na ka
szę 49 — 41, otręby pszenne 30 — 31, żytnie 29—
30. Tendencja stała, dowóz średni.

BYDŁO I MIĘSO
WARSZAWA, 4.1. Za bydło płacono 1.40—
1.65 zł. za kg. żywej wagi, za cielęta 2-—2.40 zł.;
spędzono wołów 320 szt., cieląt ca 200 szt. Spo
dziewano się, iż podaż cieląt zwiększy się na na
stępnym targowisku,
WARSZAWA, 4.1. Na targowisku trzody
chlewnej obracano przy tendencji utrzymanej po
cenie 1.95—2.55 zł. za 1 kg. żywej wagi; gros tran
zakcji zawarto po 2.30 zł. loco rzeźnia. Spęd wy
niósł 1230 szt.
KRAKÓW, 4.1. Ceny za 1 kg. żywej wagi
w zł.: stadniki 1.22—1.78, woły 1.26—1.75, krowy
0.91—1.68, jałówki 1.16—1.80, cielęta 1.25—2.30,
nierogacizna żywej wagi 2.05—2.50, nierogacizna
bitej wagi 2.33—3.20. Tendencja utrzymana.
WILNO, 4.1. Ceny rynkowe za 1 kg,: mięso
wołowe 2.50—2.60, — cielęce 2.40—2,50, baranie
2.23—2.49, wieprzowe 3—3.50, schab 3.50—3.80,
boczek 3.50—3.80, szynka świeża 3.50—3.80, —
wędzona 4—4.23, słonina krajowa I gat. 4—4.20, —•
II gat. 3.50—3.83, — amerykańska 4.33—4.69, szma
lec amerykański I gat. 4.50—4.80, — II gat. 4—4.40,
sadło 4—4.20.

DRZŁWO
KATOWICE, 4.1. Kopalnie węglowe
płacą za drzewo kopalniane (stemple i kof>y) 44 zł. za m. sz. franco wagon kopal
nia.
NOWOGRÓDEK, 4.1. Na rynku drze
wnym w tut. województwie panuje duży
popyt na surowiec drzewny na.eksport.
Zagraniczni kupcy podbili ceny sosny
okrągłęj do tego stopnia, że dziś już nie
można kupić zwykłych dłużyc sosnowych
tartacznych taniej 25 sh. za m. sześć, loco
wagon stacja załad., przyczem za wymia-<
ry od 25 cm. średnicy w środku żądają
znacznie drożej (30 sh). Za papierówkę
świerkową na wagonie płacą minimum 3
dolary za nip. Jak wiadomo, firma ber
lińska Tuchman, nabyła z Ordynacji Nieświeskiej 20.000 m. sześć, dłużyc sosno
wych po sh 40.6 za m. sześć, franco wa
gon granica, a firma Rabinowicz i S-ka
ze Słonina uzyskała za partję 4000 met
rów sześciennych bloków sosnowych I i
II kl. po 60 sh za m. sześć, franco wagon
granica. Dziś już cena dobrych bloków
franco wagon granica jest o parę szylin
gów wyższa. Za dłużyce sosnowe od 23
cm. średnicy w cieńszym końcu i wyżej
żądają dzisiaj po 35 — 36 i wyżej (loco
wagon st. załad). Eksport do Anglji ustał,
gdyż przy drożyźnie surowca nikt nie chce
sprzedawać planków angielskich po Ł 11
do 11 % za standard franco Gdańsk. Naj
lepsze interesy robią właściciele eksplo
atacji na wywozie surowca do Niemiec.

WARSZAWA, 4.1. Prywatne tranzakcje zbuZ0'Ve miały dziś ch'-'fakteT spokojny. Przy utrzym4nj°h naogół cenach kupowano niechętnie,
du I?itnuiąc s-9 od w.ększych zakupów z powobra..u golówiki, Lepsze gaturuki jęczmienia
n ,War0'We.gO’ i> pszenicy miały tendencję moceLzą, za
fr. s,ti z,aład. notowano następ.
>:/|11/’.w ń^wiasach fr. st. Warszawa: żyto 40.00
(<7'3l>) zI-) Pszenica 49 (51) zł., owies 35 — 36
zł., jęczmień przemiałowy na kaszę 37
" W ’ iecz:m:ea browarowy 41 (43 — 42.50) zł.
loco ^S^AWa., 4.1. Notowania kasz za 100 kg.
Z|C0 sklad: kasza jęczmienna 65 ził., .pęczak
.
65
ows'P,;r'O'W'a
kasza owsiana 85 zł., płatki
S''^ne 85 zt'’ m,aU'na 97 zł., jaglana I gat. 85 zł.,
zł..
• 80, kasza gryczana palona cała 93 zł.,
HwT 85 2<- maćzek „0“ — 105 zL, „00“ —
zj z ’’ ’>600“ — 126 zł., groch łuskany cały 112
w 'bolówi.ach 100 zł„ cukrowy 112 zł., fa8:ł z'^> drobna 54 zł.
w
4-1' ^TZ' not za 100 kg'
S‘L zalad.
m' i r Ur*^ac'1 całowagonewych z dostawą natych■ -s ową; £y,t(J 2sęo — 39,90, pszenica 46 — 47,
Zwykły przeiAial. 33 — 35, — browaro. i .
— 41.00, owies 32.50 — 34.25, mąka
55-50, — żytnia 65% 57.00, — pszennc™ ° 66.50 — 70.50, otręby żytnie 28 — 29, —
3 10 ■ * ’ ~ 26.2.V słoma żytnia prasowana
v 't’,S,dn° 'raźne 5.50, groch polny 48 — 53, —
61—6»a
~~ ^2’ gr'Och Folger 58 — 68, Rzepak
tówki' ’ Qg°'ne usposobienie spokojne, brak goZIEMIOPŁODY
o wr d'VS'trz,ymuJe obrety. Jęczmień browarowy
BERLIN, 4.1. (Urz.). Zboże i nasiona oleiste
Wyższej niż standardowa ponad noto- ■ za 1'009 kg. loco stacja załadowcza, myk a i otrę
LWÓW, 4,l Tygodniowe sprawozdanie gitłdy by za 100 kg. loco stacja Berlin łącznie z wor
kiem, inne za 100 kg. Pszenica march. 237 — 240,
zbożowej. Zapotrzebowanie
ziemiopłody było
i ,
^putrzeDowame na ziemiupiuuy
uyiw Żyto march. 239 — 242, Jęczmień brow, jary 220—
i, j , m r°ku
—• stosunkowo
^lusunKowo małe.
mate, O
w ile
»e dochodziuvv»vu<.>- 226, Owies march. 204 — 214, Kukurydza loco>
o o ranzakayj,
głównie w zbożach chlebowych, Berlin 220 ■— 222, Mąka pszenna 30% — 34%, —
jęczmieniu i
,
. _
, .
,
°^sie. Inne artykuły były w zaniędżytnia 31% — 34%, Otręby pszenne 15, — otrę
aniu, zw aszczą koniczyna i mak, które jako arty by żytnie 15, Rzepak 345 — 350, Groch Victoria.
kuły eksportnu,
. miały
, zbytu
,
.
.Ten
r 
°we nie
zagranicą.
53 — 57, — drobny jadalny 32 — 35,— pastewny
dencja utrzyma-,. .
, ■
21 — 22, Peluszka 20 — 21, Bób 20 — 21, Wy
GDAŃSK dna' usPoso't>lenl^ sPoko;ne.
,
,
.'4-1. Notowania urzędowe ziemippło- ka 21 — 24, Lubin niebieski 14 — 14.75, — żółty
■
Dowóz do Gdańska: pszenicy 15,
15.70 — 16.1'0, Kuchy rzepakowe 19.70 ■— 19.80,
ieczmienia 12n
72, ospy lniane 22J01 — 22.50, Wytłoki Soya 21.10 — 21.40,
i makuch 14, niL.0WSa 3°'
Piat i zięmniaczamę 23.70 — 24.20.
BYDGOSZCZ
65 ł°n'
BUENOS AIRES, 3.1. Zamknięcie, Za 100 kg
zł.
Pszenica 45 - 47, : ' '1’ Ceny Za I0° kg W
-Z
.
’
z-w JO
JM, jęczmień lip.
żyto
38 — 07.
39.50,
ną paszę v7 peso pap. Pszenica na luty 11.05, marzec 11,15,
cn ' ,SCZln'Pń brow. 40 — 41, groch polny kukurydza na luty 7,95, marzec 6,85, owies na lu
' /’Och "Victoria" 65 — 85, owies 32.50 — ty 7,95, siemię lniane na styczeń 14.55, luty 14.55,
^4' '
żytnie i pszenne 29.50. Usposobie marzec 14.65,
nie spokojne.
CHICAGO, 3.1. Zamknięcie. Cts za 1 buszel.
B^DG0SZCZ, 4 i Ceny hurtowe loco Byd Ceny terminowe. Pszenica na marzec 1301A, —
goszcz
kg. Sjano ]u2ne nadnoteckie 10 — maj 132, — lipiec 127%, kukurydza na marzec
' ąZane nadnoteckie 13 — 14, słoma żyt- 86%, — maj 89%, — lipiec 92%, owies na marzec
n^a ,UZ
8' s'°ma żytnia wiązana 9 — 9.50, 541/ś,, — maj 55%, — lipiec SS’/s, żyto na marzec
sieczka 10 — I2r
108%, — maj 109, — lipiec 110%; ceny loco.
KRAKÓW, 4 i P
„
,
_ • Leny za 100 kg. w zł. Pszenica Pszenica hardwinter Nr. 2 131, kukurydza żółta
Jw^rska (7o 76
\
co
■
i
88, owies biały Nr. 2 56%, żyto Nr. 2 107%, jęcz
Q c:i sn
52—53, pszenica krajowa
51
5(jarf'°'Va 51—51.50, żyto krajowe czy- mień Malting 84—86. Fracht do Anglji w szyi,
s'e
1
zanieczyszczone 42.50—43, — i pensach za 489 Ibs 3—2/3. Fracht na kontynent
targowe 1—42, owies dworski 3S_39 _ targ0. w centach dolar, za 100 Ibs 7—10. ■
wy 37 3/.a0 jęczmień na kaszę 38_39 _ na pa.
HAMBURG, 4.1. Zboże c'f Hamburg ceny w hfl.
5
u rarydza rumuńska 38—39. Tenden za ICO kg. Pszenica Manitoba I 16.50, — II 15.50,
cja utrzymana.
— IIT14.25t Rasafe na styczeń 13.30, luty 13.67%,

Hi wwarows

Barusso. na styczeń 13.52%, Zimowa II 13.80,
Amber durum 13.75, — m.eszana 13.20, Jęczmień
Diunaj-Rosyfeki na styczeń 12, luty 12,20, La
Plata na styczeń 12.30, łuty 12.45, Maroko 11.85,
Żyto Western rye II na statku 12.30, — II na sty
czeń 12.55. Kukurydza La Plata loco' 9.80', na
styczeń 9.80, Whiteflat 10.40, La Plata na sty
czeń 10.15, luty 10.05, Undipped Plata 10.35', Clip
ped Plata (5'1 — 52 kg.) 10.40>.
LIVERPOOL, 4.1. . Not. ziemiopłodów. Urz.
notowanie.
Pszenica (100 Ib.) na styczeń
10.4%, luty 10^3%’, marzec 10.3%. Kukurydza
(100 lb.). Graded na styczeń 7.7%, luty 7.9%.
cjf Plata (480 Ib.) na styczeń 36, luty 36, marzec
36'1%!, Mąka (280 lb.) Liverpool Straights 34 —
3'5%.
N.-JORK, 3.1. Zamknięcie. Cts za 1 buszel.
Ceny loco Mixed Durum Nr. 2 138, Manitoba Nr. 1
163%, redwinter Nr. 2 151, hardwinter Nr. 2 147.
Kukurydza nowa 98%, żyto Nr. 2 fob N. Y. 122%j,
jęczmień malting 104. Mąką „Spring Clears" 6.40
—6.75 doi. za barrel.
ROTTERDAM, 4.1. Pszenica w Hfl per 100 kg.
na styczeń 12.97%, luty 13.32%, marzec 13.37%,
kwiecień 13.47%. Kukurydza za 2000 kg. na
styczeń 196%, luty 198, marzec 184%, kwiecień
176.

- tato

». Ł

bawełny w Manchesterze zamiast giełdy w Liverpoolu, 4) zredukowanie ogólnych kosztów fabry
cznych i kosztów administracyjnych, 5) zastosowa
nie produkcji masowej przez połączenie firm, 6)
rewizja systemu wynagradzania agentów handlo
wych, 7) zredukowanie kosztów apretury, 8) zre
dukowanie pensji dyrektorów i urzędników, 9)
przedłużenie dnia roboczego, 10) redukcja płac ro
botniczych. Dwa ostatnie punkty poruszone były
właśnie w okresie przedświątecznym. W tym sa
mym duchu wszczął rokowania związek przemy
słowców północno-wschodniego okręgu Lancashi
re, aby zredukować o 12)4% płace i przedłużyć
tydzień robotniczy z 48 na 52% godzin. Płace
obecne są o 95% wyższe, niż przed wojną, wsku
tek jednak bezrobocia i wzrostu drożyzny siła na
bywcza płac jest niższa, niż przedtem.

JUTA

CUKIER

LONDYN, 4.1. Notowania juty surowej w Ł za
tonnę. Firsts marks loco grudzień—styczeń 31%,
na styczeń—luty 323^, luty—marzec 32%, ma
rzec—kwiecień 33)4, Geringere Marken loco gru
dzień—styczeń 27%, na styczeń—luty 27%, luty—
marzec 28. Tendencja spokojna,
LONDYN, 4.1. Notowania juty surowej w Ł
i sh 1 ang. tonę. First marks loco 31%, na styczeń
31%, luty 311%, gorsze marki na styczeń 27, luty
27%, marzec 27%. Tendencja mocniejsza.

LONDYN, 4.1. Zamkn. W sh. za cwt.
Cukier na stycz. 16.3% — 16.3, luty 16 6
— 16.5%, marzec 16.8% — 16.7%, kwieć,
16.9 — 16.8%, maj 16.11% — 16.10% •—
16.10%, czerwiec 17.0% — 16.10%, lipiec
17.2% — 16.11%, sierpień 17.2%—17.1%,
wrzes. 17.2% — 17, paźdz. 16.11% —
16.10%, listop. 16.10% — 16.9, grudz.
1928 r. 16.10% — 16.9, stycz. — marzec
16.10% — 16.9, holenderski, granul, fob.
Amsterdam 15.11%, belgijski, granul, fob.
Antwerpja 15.9, czechosłowacki, granul,
fob. Hamburg 15.10%, Jawa biały cif. Am
sterdam 15.6. Tendencja stała.

LONDYN, 4.1. Not. w pensach za 1 Ibs. Kau
czuk Plantegencrepe Standard Nr. 1 loco 19%, na
styczeń 19%, luty 20, marzec 20%, kwiecień—li
piec 235/,. Smoked ripped sheets loco 19%) na
styczeń 19%, lipiec 23, marzec 20%, kwiecień—
czerwiec 20%. Pale sole crepe^loco, eighth inch
thick 26, — quarter inch thick 26, Para, hard pure
loco 17. Tendencja spokojna.
N.-JORK, 3.1. Zamknięcie. Cts za 1 lb. Kau
czuk Crepe loco 41%, Sheets loco 41%, gatunki
kontraktowe: na styczeń 40.90, marzec 41.43, maj
41.80, lipiec 41.93, wrzesień 42.30, paźdz. 42.50.
Tendencja stała.

KAUCZUK

LEN
MAGDEBURG, 4.1. Urz. not. za 50 w R. M.,
Eksport lnu rosyjskiego. Z inicjatywy komisar
łącznie z workiem na styczeń 15.30—15.10, luty
15.39—15.29, marzec 15.35—15.25, kwiecień 15.40— iatu handlu w S. S. S. R. powstało nowe towa
15.39, maj 15.45—15.40, czerwiec 15.50—15.45, li rzystwo, które posiada monopol eksportu lnu i ko
piec 15.55—15.50, sierpień 15.69—15.50, wrzesień nopi. Może ono brać udział w towarzystwach
15.50—15.40, październik 15.40—15.25, październik- zagranicznych i ma zamiar otworzyć swoje biura
w państwach bałtyckich w Paryżu i Berlinie.
grudzień 15.49—15.29. Tendencja spokojna.
MFTM E «7I ACHFTmf
N.-JORK, 3.1. Zamknięcie. Cts za 1 Ib. Cu
kier surowy na styczeń 2.75 — 2.76, marzec 2.84,
BERLIN, 4.1. Srebro ca 0.900 w szta
maj 2.92, lipiec 2.99, wrzesień 3.07, grudzień 3.11,
bach 79 — 80 R. M za kg., Złoto w wola
styczeń (1928) 3.10. Cukier biały clony dostawa obrocie 2.80 — 2.82, Platyna w wolą,
zaraz 4.58. Obroty dzienne 25.000.
Tendencja
obrocie 8 — 9 R. M. za gram.
mocna.
LONDYN, 4.1. Zamknięcie. Srebro 267/io, — na
PARYŻ, 4.1. Zamkn. W Hfl za 50 kg. Cukier 1 dostawę 26% d. za Uncję.
N.-JORK, 3.1. Zamknięcie. Srebro zagr. 57%
leco 238—239)4, styczeń 239, luty 240%, na 3 mieś.
242, marzec na 3 mieś. 244, kwiecień na 3 mieś. cts za 1 oz (= 31.1 gr.).
2461 o- Tendencja utrzymana,
MFTAl F I WYROBY METALOWE.
ANTWERPJA, 4.1. Notowania eksportowe na
BAWEŁNA
żelazo wynoszą: żelazo sztabowe Ł 4/14, dźwigary
ALEKSANDRJA, 4.1. Otwarcie, dru Standard Sektion 4/7, bloki 3/17, grube bla
ga zamknięcie. Bawełna egipska. Sa- chy 5/17.

kellaridis na stycz. 34.75 — 34.58, marzec
35.14 — 34.88, maj 35.15, listopad 35.29,
Ashmouni na luty 27.10 — 26.87, kwieć.
27.45 — 27.10, paźdz. 26.40.

BOMBAY, 4.1. Not. bawełny w rupjach za can
dy. Fully good M. G. Bengal na grudzień—styczeń
397, marzec 310, Fine M. G. Oomra na grudzień—
styczeń 342, marzec 343, Fully good M. G. Broach
na kwiecień—maj 379. Rupja w Londynie l/6'/!n.

BREMA, 4.1. Urz. not. w cts za 1 Ib,
Pierwsza cyfra oznacza sprzedaż, druga
kupno, w nawiasach tranzakcje. Bawełna
amerykańska loco 21.36, na stycz. 20.77 —
20.65 — (20.70), marzec 20.93 — 20.88 —
(20.90), maj 21.10 — 21.08 — (21.08), lipiec
20.95 — 20.94 — (20.94), paźdz. 20.21 —
20.16, grudz. 20.30. Tendencja stała.
LIVERPOOL, 4.1, Bawełna Wsch.-Indyjska
gat. dobre. Fully good Surte loco 9.85, — Broach
loco 9.35, — Nr. 1 Oomra loco 8.65, — Americ.
Sund-Punja loco 9.60, — Bengal loco 7.95, — Scind
loco 7.95.
LIVERPOOL, 4.1. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Bawełna amerykańska na styczeń 10.26, łuty
10.23, marzec 10.25, kwiecień 10.21, maj 10.21,
czerwiec 10.15, lipiec 10.12, sierpień 10.00, wrze
sień 9.89, październik 9.78, listopad 9.73, grudzień
9.73, na styczeń 1929 9.71. Tendencja spokojna,
■dobrze utrzymana;
LIVERPOOL, 4.1. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Not. bawełna egipskiej loco 17.65, Sakellaridis
ma styczeń 16.95, marzec 17.15, maj 17.30, Upper
■na styczeń 13.77, na marzec 13.94. Tendencja
chętna.

N. JORK, 3.1. Zamknięcie, Cts za 1
Ib. Bawełna loco 19.55, na stycz. 19.04,
marzec 19.14 — 19.16, maj 19.28 — 19.29,
lipiec 19.06 — 19.10, sierp. 18.84, wrzes.
18.64, paźdz. 18.44 — 18.45, listopad 18.42,
grudz. 18.40. Tendencja stała. Dowóz
bawełny do portów atlantyckich 3.000, —
zatoki meksykańskiej 4000,
N. ORLEANS. 3.1. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Bawełna loco 19.30, na styczeń 19.03 — 19.04,
marzec 19.08 — 19.10, maj 19.08 — 19.11, lipiec
18.90 — 18.91. październik 18.13 — 18.15. Tenr
dencja stała.
•
Redukcja kosztów w przemyśle bawełnianym
angielskim. Sekcja przędzalń bawełny amerykań
skiej w okręgu Manchesteru — na skutek konku
rencji ze strony innych krajów, które oferują
przędzę grubszych gatunków bawełny amerykań
skiej na rynkach światowych o 10% taniej, niż
przędzalnie angielskie — opracowała projekt obni
żenia kosztów produkcji, który zawiera następu
jące punkty: 1) zredukowanie kapitału w fabry
kach z nadmiernym kapitałem, 2) redukcja stopy
procentowej kredytów bankowych, 3) zastosowa
nie zdolności przeładunkowych kanału morskie
go z Liverpool do Manchesteru w celu potanienia
kosztów przeładunku i utworzenie tańszej giełdy

BERLIN, 4.1. Ceny w markach nie
mieckich za 100 kg. Miedź elektrolity
czna, dostawa zaraz cif Hamburg, Brema
lub Rotterdam za 100 kg.) 135, Orygi
nalne aluminjum hutnicze 98 — 99%
w blokach, sztabach walców, i ciągnion.
210, dtto w sztabach walców, i ciągnio
nych 214, Nikiel czysty 98 — 90% 359
Antymon Regulus 95 — 100.
BERLIN, 4.1. Stare metale za 100 kg. w Mk.,
w zakupie hurtowym dla konsumentów ceny od
10 do 12% wyższe. Miedź elektrolityczna 108—
110, rotgus 100—102, rury mosiężne 83—82, odlew
mosiężny 82—84, odpadki mosiężne 93—95, cynk
stary 34—36, odpadki nowego cynku 43—45, ołów
miękki 37—39, odpadki blachy aluminiowej 165—
170.

LONDYN, 4.1. Metale londyńskie. Urz.
not. w Ł. Miedź Stanadrd na kasa 61% —
611Si/is» — 3 mieś. 61% — 6113%, — Settl
61%, — Elektrolyt 66% — 67, — best se
lected 65 — 66%, — Elektrowirebars 67,
Cyna Standard na kasa 258% — 259, —
3 mieś. 258% — 258%, — Settl 259, —
Banca (obr. nieof.) 259%, — Straits (obr.
nieof.) 259, Ołów zagrań, dost, natychm.
227'e, — dost. term. 267i0) — Settl 26%,
Antymon Ręgulus Chińskie (not. nieof )
41%, Rtęć (not. nieof.) 22% — 22% (za
butlę), Wolfram (not, nieof.) 15% (za ka
wałek).
LONDYN, 4,1, Tydzień ubiegły na rynku me
talowym — mimo okresu świątecznego i sporzą
dzania inwentarzy — wykazywał pewne ożywie
nie: Miedź Standard podniosła się nieco w cenie
i doszła do 61 1/16, jest to jedyny metal, który za
rok ubiegły wykazał zwyżkę kursów. Horoskopy
na rok obecny dla miedzi są również dobre. Trze
ba jednak wziąć pod uwagę, że obecna cena kar
telowa w Europie, wynosząca centów 14.50 cif, jest
dużo wyższa od obecnych cen amerykańskich,
gdzie elektrolit kosztuje tylko 14.7. Cynk ma naj
gorszą sytuację na rynku, notowania w Londynie
utrzymały się na kursie Ł 26 1/16, a w Nowym
Jorku na 5.65 centów prawie niezmienione. Za
pasy u producentów amerykańskich w pierwszej
połowie grudnia znowu wzrosły z powodu zmniej
szenia się eksportu, W Europie niema większych
zapasów, chociaż huty cynkowe ofiarowały ostat
nio nieco więcej towaru. Produkcja cynku w Pol
sce utrzymuje się na poprzednim poziomie, t. j.
11.000 ton miesięcznie. Ołów — dowozy ołowiu
były daleko większe, niż się spodziewano, nię spo
wodowało to jednak tendencji słabszej, kurs
z Ł 22 1/16 podniósł się do 22 11/16. Światowa
produkcja w listopadzie wyniosła 161.003 ton, t. j.
nie wiele mniej, niż w październiku. Cyna wyka
zuje stabilizację cen, końcowy kurs wynosił
Ł 265%, zapasy w Londynie wzrastają wskutek
większych dowozów i trzeba się liczyć ze wzro
stem statystyki na koniec grudnia.

N. JORK, 3.1. Cts. za 1 Ib. Miedź lake
loco 14%, — elektrolyt loco 14.07%, —
fob. N. Jork 14.27%, — na 2 mieś. 14.27%,
— Casting Rafinery fob. N. Jork 13.8Ó,
Cyna Straits loco 57%, — na luty 57%,
Ołów loco 6%, East St. Louis loco 6.32%,
Cynk East St. Louis 5.65, Aluminium 98
— 99% loco 24%, Nikiel w sztabach 35,
Blacha biała 5% doi. za 100 Ibs.

Rok wydawnictwa VIII,

Skup listów zastawnych ziemskich.

Jak przewidywaliśmy na tem miejscu
przed kilkunastu dniami, zakupy papie
rów długoterminowego kredytu rolnego
Producenci aluminium w Niemczech zawarli
przez Bank Polski — na rachunek pań
ostatnio kontrakty z Węgrami na dostawę wę
stwowego funduszu kredytowego — do
gierskiego bauksytu w wysokości 50% ogólnej pro
31 ub. miesiąca włącznie przekroczyły su
dukcji węgierskiej. Do tej pory Niemcy zakupy
mę 15.000.000 zł. i wyniosły dnia 4 b. m.
wali bauksyt przeważnie we Francji i Italji. W ro
włącznie 21.058.000 złotych. Osiągnięte
ku 1927 huty niemieckie kupiły już 21.030 ton
wyniki dowodzą, że Bank Polski, wystę
bauksytu z Węgier. Podobnie Niemcy starają się
pując w danym wypadku, jako wykonaw
o dostawę bauksytu z Jugosławji.
ca programu państwowego funduszu kre
dytowego, z wielką energją i zrozumie
TOWARY KOLONJALNE
N.-JORK, 3.1. Cts za 1 Ib. Kakao loco 13%,
niem całej doniosłości zadania realizuje
na styczeń 12.93, luty 13.02, marzec 13.12, kwie zakupy papierów kredytu rolnego. Akcja
cień 13.23, maj 13.33, czerwiec 13.45, lipiec 13.54, Banku Polskiego w stosunku do poszcze
wrzesień 13.58, październik 13.49. Tendencja le gólnych papierów rozwijała się dotych
czas w sposób następujący (do 4 b. m.
dwie stała.
N.-JORK, 3.1. Zamknięcie. Cts za 1 Ib. Ka włącznie):
wa Rio Nr. 7 loco 14%, na styczeń 13.40, marzec
Zakupiono za 6 468.250 zł. nominalnej
13.55, maj 13.48, lipiec 13.35, wrzesień 13.23, gru wartości 8% listów zastawnych w złotych
dzień 13.14, Kawa Santos Nr. 4 loco 21%, Ł angl.
obiegowych Towarzystwa Kredytowego
w Rio 6. Tendencja stała.
Ziemskiego w Warszawie, Projektuje się
nabycie za 200.000 dolarów nom. wartości
TŁUSZCZE I OLEJE
LONDYN, 3.1. Notowano w Ł za tonę. Siemię 8% dolarowych listów zastawnych Wileń
skiego Banku Ziemskiego, dotąd zakupio
lniane na styczeń —. luty 17, La Plata loco Hull
1'5/4, na styczeń — luty 14%) luty — marzec 14%, no powyższych papierów na sumę 21.200
Siemię rzepakowe Toria na styczeń — luty 19%^ doi. nom. wart. W tych dniach Bank Pol
Ziarnu palmowe Liverpool na styczeń—marzec ski zakupi za 500.000 dolarów nom. war
21%, Oleje: kokosowy Ceylon na styczeń — ma tości listów zastawnych dolarowych To
rzec 41. Olej lniany loco 27/4J— na styczeń 27%, warzystwa Kredytowego Ziemskiego we
styczeń — marzec 27, olej palmowy Lagos, loco Lwowie. Jednocześnie oddział Poznań
35, — ziarn palmowych, loco Hull 39%, — rycy ski Banku Polskiego otrzymał polecenie
zakupienia na sumę około 1.000.000 dola
nowy prima loco 49%, — rzepakowy raf.nowany
loco 46, — rzepakowy surowy loco' 43%, olej „So rów nom. wart. 8% dolarowych listów za
stawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredy
ya" 33%, — terpentynowy ameryk. 39.6.
Zakupiono
dotychczas
za
N.-Jork, 3.1. Zamkn. Cts za 1 Ib. Smalec pri towego.
ma Western loco 12.65, — Middle Western 12.40— 6.999.024 zł. według nowego parytetu 8 J/o
12.50, łój extra specjalny 83^, — extra luźny listów zastawnych Banku Gospodarstwa
Krajowego w złotych w złocie, pozatem
8%, — w Tierces 9%.
NAFTA I I RZETWORY
( ma być zakupiona dalsza partja tych li

N.-JORK, 3.1. Nafta za galion w centach, ro • [
pa za beczkę po 42 galiony w doi.: nafta Standard
White 17.15, w beczkach 13.75, ropa Pensylvania
GIEŁDA WIEDEŃSKA W ROKU 1927,
2.35 _ 2.28, Mid. Continent (33.0/33.9 Be) 1.22.
(Koresp. w.asna „A,enc/i Wsenoaniej".
Syntetyczna benzyna sprzedawana jest obecnie
Wiedeń, 3 stycznia.
w Niemczech prawie w każden^mieście po tej sa
Ostatni dzień roku zaznaczył się na giełdzie
mej cenie, co benzyna amerykańska i rosyjska
i cieszy się dobrym popytem, rozróżnić ją od na tutejszej dość silną tendencją zwyżkową, wywo
turalnej bardzo trudno. Produkcja i konsumeja łaną głównie licznemi zleceniami zakupna z miejsc
zagranicznych. Drobna spekulacja ooniżyła wpraw
tej benzyny stale wzrastają.
dzie nieco pierwotne kursy przez sprzedaże reali
SKÓRY
zacyjne, ale mimo wszystko nastroje korzystne
ROTTERDAM, 4.1. Tendencja na rynku skór utrzymały się aż do końca zgromadzenia g.eidosurowych jest bez przerwy mocna: popyt ze stro- ; wego. Kupowano głównie papiery wągieiskie
ny wszystkich krajów Europy jest bardzo znaczny, i czechosłowackie, ale takie niektóre walory austr
szczególniej ze strony Rosji, Buenos Aires „frigo- iackie (głównie bankowe) cieszyły się pewnym po
rifiki" wołowe sprzedawano ostatnio po 13% — j pytem. Tak więc przynajmniej ostatni dzień roku
14 pensów, Montevideo 14%—14% za 1 Ib cif pozostawił wrażenia dodatnie, czego nie n.o^na nie
porty europejskie wagi załadowczej. Popyt jest stety stwierdzić o całym roku.
tak duży, że skóry z uboju do końca marca zosta
Chcąc podać choćby w najogólniejszych zary
ły już wyprzedane. Suche skóry La Plata, Buenos
sach charakterystykę roku 1927-ego na giełdzie
Aires Americanos 10—11 kg. 3J% desachos ko wiedeńskiej, trudno znaleźć choćby jedną myśl
sztują od 19—19.% pensa za 1 Ib.
przewodnią, nadającą piętno znamienne wiedeń
skiemu życiu giełdowemu. Wypada co najwyżej
zanotować, że — mogło być o wiele gorzej...
Tem też pocieszają się w swych noworocznych
sprawozdaniach wszystkie pisma tutejsze, które nie
przeczą
wprawdzie, że był to rok przestraszające
Konferencja w Ministerstwie Przemysłu i Han
go
zastoju,
ale mimo to nie był bynajmniej rok
dlu. W dniu 4 b. m. odbyła się w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu konferencja prasowa p. Mini wielkich przesileń. Jeśli zdarzało się, że mijały
stra Kwiatkowskiego z przedstawicielami tutejszej całe tygodnie, a czasami także całe miesiące bez
prasy w celu zaznajomienia tychże z najnowszą wszelkiej inicjatywy i podniety, to jednak mimo
wszelkich ataków kontrminy właściwie nigdy nie
akcją Ministerstwa polegającą na badaniu cen
zdołała się w ubiegłym roku utrwalić na giełdzie
w różnych punktach Rzplitej. Badania te staty
wiedeńskiej tendencja zniżkowa, a co najważniej
styczne mają się odbywać w 29 miastach Polski, co
sze, nawet w czasach, kiedy w Berlinie panowała
10 dni na ściśle określone towary w detalu. Ba
dania bowiem dotychczasowe wykazały dużą roz na giełdzie panika, tutaj odchylenia kursów były
w gruncie rzeczy bardzo nieznaczne.
piętość cen niektórych podstawowych artykułów
Można to óczywiście tłumaczyć także na nieko
żywnościowych, I tak: herbata w ostatnich dwóch
rzyść giełdy wiedeńskiej, można bowiem wywnio
dekadach grudnia wykazała rozpiętość od 11 30
skować z tego faktu, że nawet ta rzekoma odpor
zł. za kilogram, kawa od 6%—17, chleb od 0.50
0.60, ziemniaki od 11—23 za 103 kg., zaś śledzie ność była tylko jednym z objawów nieprzezwvcięangielskie, będące artykułem w zupełności jednoli źalnej gnuśności i obojętności tutejszych kół go
tym około 300%. Podobne odchylenia wykazują spodarczych. Ale przeciw takiej interpretacji prze
również jaja, masło, mleko i inne artykuły. P. Mi mawia fakt, że per saldo kursy wszystkich popular
nister Kwiatkowski oświadczył na zakończenie, że niejszych papierów, targowanych na tutejszej gieł
prasa informując społeczeństwo o drożyźnie może dzie, wykazują w porównaniu z rokiem ubiegłym
wcale pokaźną zwyżkę. Znaczy to, że austrjacki
się przyczynić do jej złagodzenia.
kapitał prywatny bynajmniej nie stracił wiary
w lepszą przyszłość wielkich towarzystw akcyj
Posiedzenie Rady Banku Polskiego. nych i że brak mu tylko podniety do żywszego za
Dnia 12 b. m. odbędzie się zwykłe posie interesowania się giełdą i tranzakcjami. Jestto bezdzenie Rady Banku Polskiego. Na posie wątpienia objaw dodatni, bo jeszcze w roku 1926dzeniu tem będzie przedstawiony bilans tym wszyscy tak zwani outsiderzy giełdowi starali
banku za rok ubiegły, na podstawie któ się gorączkowo sprzedawać swe akcje, przez co
rego zostanie zaproponowana dywidenda. oczywiście popierali tylko na własną szkodę spe
kulację zniżkową. W roku ubiegłym nastąpił pod
względem
stanowczy zwrot ku lepszemu, którego
Portfel wekslowy Banku Polskiego na
31 grudnia 1927 r. wzrgsł o 18.700.000 zł., bynajmniej nię należy lekceważyć.
To też mimo zastoju, który był główną cechą
osiągając sumę 455.900.000 zł. Świadczy
to, że Bank Polski w miarę możności roz ub. roku giełdowego, trudno odmówić pewnej
szerza konsekwentnie swoją akcję w dzie racji wywodem owych optymistycznych sprawo
dzinie kredytu krótkoterminowego — zdawców giełdowych, którzy przepowiadają na rok
wbrew informacjom niektórych źle poin 1928-my ożywienie giełdy wiedeńskiej pod wpły
wem polepszonej konjunktury gospodarczej i spo
formowanych organów.
dziewanego napływu kapitałów zagranicznych. Sko
Dochody z lasów państwowych. — Według ob ro okres wyczekiwania nie był okresem przesileń
liczeń Ministerstwa Rolnictwa w okresie od 1 sty i skoro zdołano go przetrwać bez poważniejszych
cznia do 31 grudnia i927 r. w płacono do Central wstrząsów, wolno chyba z początkiem nowego roku
nej Kasy Państwowej tytułejn dochodów z lasów
państwowych złotych 112.242.862, gr. 24. z któ przyłączyć się do obozu optymistów i odważyć się
rych 108.242.862 zł. 24 gr. na poczet dochodów na przepowiednię, że idą lepsze czasy... (E. G.)
budżetowych i- 4 miliomy zł. na rachunek sum
obrotowych. Ponadto z dochodów lasów pań
JESZCZE JEDEN NOWY TRUST
stwowych zapłacono w tym okresie 8 mć'1'jonów
MIĘDZYNARODOWY.
zł. na poczet należności' za nabyte przez skarb
Pod przewodn/ctwem dwu najwięks-zych fa
państwa tereny leśne. W okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 1926 r. dochody z lasów państwo bryk dla produkcji margaryny Jurgensa i Van
wych, wpłacone do Centralnej Kasy Państwowej, den Bengb'a utworzył się niedawno nowy trust
wynosiły złi 72.651.181 gr. 57; w porównaniu w.:ęc międzynarodowy fabrykantów margaryny, mają
z tą sumą wpłacono w roku bieżącym do Cen cy na celu zupełne opanowanie produkcji tego
tralnej Kasy Państwowej więcej o 44.58J.68O zł. artykułu. Sięga on nawet po źródła surowców
w toi dziedzinie przemysłu.
gr. 67, czyli' o 61%.
Jedynego poważnego przeciwnika na terenie
Anglji trust ten spotyka w Hurtowni Spółdziel
Sprawozdanie Banku Narodowego Czechosło czych Stowarzyszeń Spożywców, która posiada
wackiego na 'koniec roku zeszłego wykazuje i własną fabrykę margaryny. 2 rafinerie, 12 włas
wzrost obiegu pięifężnego o 1.118 miijn. do sumy I nych ferm tłuszczów i cały szereg ajencji dla
■8.417 niilj. k. cz. Ten wzrost obiegu pieniężnego skupu produktów zwierzęcych i roślinnych w ko
ttomaczy się sllnem zapotrzebowaniem Pie loniach brytyjskich, na kontynencie euorpejs im
niędzy ze strony banków prywatnych. Portfel i w kraju samym, dzięki czemu może swą uczci
wekslowy wzrósł o 104 mili, i osiągnął 74 milj. we cone kalkułacyina przeciwstawić spekulacyj
kor. cz. Zapas dewiz wzrósł o 104 mTjon. i osią nym cenom trustu.
gnął 2.434 mćlj. k. cz., w stosunku zaś do końca
roku 1926-go wzrost zapasu dewiz wyraża się
Koszty utrzymania, Komisja do badania zmia
sumą 340 milion, k. cz. Dług płynny zmniejszył się
kosztów utrzymania na posiedzeniu z dnia
o 37 mcljon. i wynosił przy końcu roku zeszłego ny
3 stycznia r. b. ustaliła, iż koszty utrzymania .
4.942 miljon.
w Warszawie w okresie od 16-go do 31-go gru- 1
dnia 1927 r. w porównaniu z okresem bd 16-go
Sowiecka pożyczka wewnętrzna. — Na ostat do, 30-go listopada 1927 r. zmniejszyły się o 0.3%.
nim posiedzeniu wszechzwiazkcwego CIK zapa
dła uchwala emitowania nowej pożyczki wewnę
VII Kongres potasowy w Berlinie odbędzie się <
trznej w sumie 100 m’ljon. rubli złotych na trzy 33 stycznia r. b. z udziałem przemysłowców i uczo
lata. Pożyczka ma być obróconą na potrzeby
nych zagranicznych.
uboższej ludności wiejskiej.

lim Ml i
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stów, aż do łącznej kwoty 10.000.000 zł.
Wreszcie zakupiono za około 9.500.000
zł. 8% listów zastawnych w złotych w
złocie Państwowego Banku Rolnego, z te
go nabyto wczoraj 3 621.632 zł. w złocie
nom. wartości tychże listów za 3.352.000
zł. (ogólną sumą nabycia tych listów pre
liminowano w pierwszych dwóch tran
szach na 10.000.000 zł.
Dotąd zgłoszono do skupu przez Bank
Polski papierów długoterminowych kre
dytu rolnego na sumę 40.000.000 zł. We
dług naszych obliczeń Bank Polski może
zakupić z państwowego funduszu kredyto
wego, wynoszącego ponad 140.000,000 zl,
listów zastawnych ziemskich na sumę
60.000.000 zł„ gdyż reszta tego funduszu
pójdzie na finansowanie przedsiębiorstw
państwowych (40.000.000 zł.) i na meljoracje rolne. Jednak suma 60 miijn. zł. jest
w naszych stosunkach bardzo poważną
kwotą, która przyczyni się do ożywienia
kredytu długoterminowego.
Na zakończenie należy podkreślić, że
Bank Polski nie będzie trzymał w skarb
cu zakupionych z państwowego funduszu
kredytowego listów zastawnych, lecz w
odpowiedniej chwili poczyni starania, ce
lem ulokowania tych papierów zagranicą
po możliwie korzystnych kursach. Skon
centrowanie podaży zagranicą listów za
stawnych w ręku Banku Polskiego pozwo
li we właściwym momencie na możliwie
najkorzystniejsze uplanowanie tych papie
rów w poważniejszych bankach zagranicz.
W ten sposób efekt faktycznie będzie jesz
cze większy, a tem samem zaniedbana
dotychczas nolens volens dziedzina kre
dytu długoterminowego dozna znacznego
ożywienia.
(R. Sz.)

WYMIANA AKCYJ
POLSKIE FABRYKI MASZYN
I WAGONÓW L. ZIELENIEWSKI
W Kia^cw.e, LWLWiż 1 Sd,OKu, a. rc.
zawiadamia niniejszem, że z dniem 2 stycznia
1928 r. rozpoczyna wymianę dotychczasowych ak
cji na nowe, przyczem mają być zachowane na
stępujące formalności:
a) każdy akcjonarjusz, posiadający osiem ak
cji, opiewających po 1003 mp. nominalnej warto
ści każda, otrzyma z tytułu wymiany jedną sztukę
akcji zlotowej, opiewającej na 100 (sto) zł. imien
nej wartości;
b) Akcjonariusze obowiązani są celem doko
nania tej wymiany złożyć w biurze Spółki przy
ul. Wolskiej 4 w Krakowie, lub w Banku Dyskon
towym Warsz. w Warszawie, ul. Fredry Nr. 8,
dawne akcje wraz z przynależnemi, a dotąd jesz
cze niepłatnemi kuponami (najbliższy za rok 1927)
i dołączyć w dwóch egzemplarzach osobiście pod
pisaną konsygnację ze spisem akcji, przedłożonych
do wymiany. Na spisie tym należy wyszczególnić
numera akcji w porządku alfabetycznym, zaczyna
jąc od najniższego;
c) Oprócz konsygnacji, każdy akcjonarjusz,
zgłaszający się do wymiany, ma złożyć pisemne
oświadczenie, że przyjmuje na siebie wszelką od
powiedzialność za przedłożone przez siebie sztuki
akcji i że zobowiązują się w terminie i pod skuttaki przez spółkę oznaczonemi przedłożyć inne
sztuki, gdyby pomiędzy oddanemi do wymiany
okazały się przypadkowo akcje nieautentyczne
lub też zamortyzowane;
d) Posiadaczom akcji poniżej ośmiu sztuk lub
takim, którym po wymianie pozostanie jeszcze
pewna ich reszta, nie wystarczająca do uzyskania
nowej akcji stuzłotowej, zaleca się odpowiednio
uzupełnić swe akcje do pełnej liczby ośmiu przez
nabycie brakujących im sztuk lub też sprzedać
zbędne sztuki innym akcjonariuszom.
Dla ułatwienia tej tranzakcji Spółka oświadcza
gotowość pośredniczenia pomiędzy akcjonariusza
mi w sprzedaży i kupnie tychże akcji według kur
su sprzedaży dnia poprzedniego giełdy krakow
skiej.
Po przeptowadzeniu kontrolnej czynności wy
da, względnie odeśle Spółka należne z wymiany
akcje złotowe wraz z kuponami za rok 1927 ak
cjonariuszom.
Cała wymiana akcji markowych na akcje zło
towe odbywać się będzie bezpłatnie. Termin wy
miany trwać będzie od dnia 2 stycznia 1928 r. do
dnia 1 kwietenia 1928 r.
Spółka zastrzega sobie ewentualne prawo zło
żenia do depozytu sądowego akcji, nie wymienio
nych w powyższym terminie.
Współpraca niemieckich fabryk z polskiemi. Sp.
Akc. „Maschinenbau" przedtem Starke i Hoffman
w Hirschbergu na Dolnym Śląsku zawarła z war
szawską fabryką Ursus umowę co do produkcji
dwóch typów motorów Diesla dla Polski, Litwy
i Estonji.

Tow. Akc. Waldhof, fabryka celulozy w Niem
czech, pracująca prawie wyłącznie na polskiem
drzewie świerkowem, ma wypłacać za r. ub. 12%
dywidendy.

„Wykaz upadłych i oddanych pod nadzór firm
niemieckich". — W biurze Stowarzyszeni Kup

ców Polskich (Szkolna 10, od godz. 9-ej do 3 m.
30) jest do przejrzenia wykaz firm niemieckich,
oddanych ped nadzór sądowy oraz wykaz upa
dłości zgłoszonych w listopadzie 1927' r. Sp's
powyższy, sporządzony przez Kousulat Generalny
Rzipl.tej Pols,iej w Berlinie, obejmuje cafe tery
torium Rzeszy Niemieckiej,
TERMINY ZEBRAŃ

7.1.
„Horacy Heller" S. A. zebr, zwycz. o g. 18
w Warszawie, W.ierzbowa 8.
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Przedruk dozwolony tylko po uprzedniem porożumieniu się z redakcją.

Dyrektor Ajencji: Adam Szczepanik,
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