Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

Warszawa, dn. 10 I. 1928 r.

Mo tamta
z dnia 9.1.-1928 r.
DALSZA ZNIŻKA WALUT
EUROPEJSKICH.

AKCJE,
B. Dyskontowy

130.00
131,00
B. Handlowy
123.00
Bank Polski
162,00
164,00
B. Zachodni
35,00
Zw. Sp. Zarobk. 94,00
95.50
Spiess
155.00
Kabel
14 00
Grodek
13,00
Siła i światło
95,00
86,00

Gosławice
79,00
bez kpponu 1926'1927 r.
Wysoka
143,00
Węgiel
111 00
43,50
Nobel
Lilpop 42,75-43,75-43,50
Modrzejów 47.75 47,50
Parowozy '
40,00
Starachowice 68,00-67,50
Borkowski
19,00
Haberbusch i Sch. 166,00

Zapotrzebowanie na dewizy było dziś w grani
WARSZAWA, 9.1. (Godz. 20-ta). Dyskontowy
cach sobotnich i zostało pokryte przez Bank Pol
131, Handlowy 123, Bank Polski 164, Zachodni 35,
ski z udziałem banków prywatnych, które dostar
Zw. Sp. Zarobk. 95 w płac., Węgiel 111, Nobel
czyły dewiz na Zurych i Londyn. Prócz drobnej
43% w płac., Lilpop 43% w płac., Modrzejów 48,
zwyżki Włoch — pozostałe dewizy europejskie mia
' Starachowice 8.75, Żyrardów 17, Borkowski 19.50,
ły tendencję słabszą. Dolar w obrotach prywat
Haberbusch 166. Tendencja nieco mocniejsza.
nych 8.88%; złoto w dalszym ciągu słabo 4.67.
Dziś dokonano drobnej tranzakcji Wiedniem po
125.85.
02379319

WALUTY.
Tranzakcje
Doi St Zjednoczonych

Sprzedaż
8,90

8.88

Kupno
8,86

•'ll

DEWIZY.

4’4
7
6
6
5
6
5
4K
5
5
5
4'4
3lt
4
5
7
3'4
3^
ó'/t
7

Polska 8

t

Giełda
notuję
za

Tran
zakcje

Sprze Kupno
daż

124,65 124,04
Belgja
100 124 35
—
—
Belgrad
100
—
—
Budapeszt
100
—
Bukareszt
100
—
—
100
Oslo
—
—
Helsingfors
100
—
Hiszpanja
100
—
—
Holandia
100
— •. ;
Japonja
1
—
—
Konstantyn.
1
—
—
Kopenhaga
100
43.53 43.31%
*1
Londyn
1
8 88
8,92
8,90
N. Jork
1
34,94
35.12
35.03
100
Paryż
26,35
26,48
100
26,41‘/2
Praga
—
100
Rysa
172,18 171,32
Szwajcarja
100 171.75
—
Sztokholm
100
—
Wiedeń
100
47.09
inn
47.33
47,21
chy
*) Tranz akcje Londyn 43.43 — 43.42%.

My

GDAŃSK, 9.1. (Urz.) Warszawa 57.52
— 57.66, Złoty 57.55 — 57.70, Londyn
czek 25.00.
GDAŃSK, 9.1. Zloty dalej zwyżkował. Złoty
notowano 57.62%, a przekaz 57.59 przeciętnie.
Obroty w przekazach na Warszawę wynosiły
55.030 i złotych loco 20.000, Marka niemiecka no
towana w wolnych obrotach 122—122.20, doląr
5.11%—5.12%.

GDAŃSK, 9.1. W prywatnych obro
tach płacono:: za 100 Ggd. 173 — 173.95,
złoty w stosunku do dolara 8.88% —
8.89%, za 100 R. M. 211.80 — 212.60.

GDAŃSK, 9.L- Akcje. 5% Danziger Goldanleihe (Gd. poż. złota) 4.90, 4% gdańska pożyczka
miejska 1919 r. —, 7% hypoteczna miejska 1925 r.
93%, 5% Roggenrentenbriefe (za 1 centn.) 10, 8%
Danz. Hypot. Pfandbriefe serja od 1 do 18 98, 7%
Danz. Hypot. Pfandbriefe serja od 19 do 22 94, 6%
Danz. Hypot. Pfandbriefe serja 1 91%, Danziger
Privat-Aktien-Bank 100, Bank von Danzig 120,
Danziger Hypothekenbank-Aktien 1 —■ 5000 134,
Danziger Bank fur Handel und Gewerbe 140.
POZNAŃ, 9.1. Dzisiejsze zebranie giełdowe nie
KURSY DEWIZ W OBROTACH
różniło się wiele od poprzednich, jednak dokony
MIĘDZYBANKOWYCH.
wano chętniej tranzakcje po kursach ostatni, h,
przyczem można było zauważyć brak materjału
w niektórych papierach. Z papierów procentowych
Stopa
do
od
za
oddawano jedynie 4% listy zast. konwertowane po
%
52.25 — 52%, natomiast płacono za 5% poż. konwersyjną 64%, za 8% listy dolarowe' 92% %, oraz
173,75
173 90
Gdańsk
100
6
212,30
212,65
100
na 6% listy żytnie, które się nieco osłabiły, 25.60 —
/T
Berlin
25.30. Z akcyj bankowych płacono za Bank Związ
ku Spółek Zarobkowych 93.00, a Bank Przemysłow
ców
oddawano po 1.05 — 1.10. Rynek akcyj prze
KURSY ARBITRAŻOWE WALUT.
mysłowo-handlowych dość mocny, jednak doszło
któremi nie dokonywano obrotów na giełdzie i do notowań tylko kilkoma papierami, a mianowicie
oficjalnej ani w obrotach międzynarodowych.
płacono za Cegielskiego 52, za Browary 30, za Unję
24
— 23. Oddawano jedynie Lubań po 106. Z pa
Arbitraż na:
pierów nieof. silny popyt na Bank Polski po 160.25
Zurych Londyn
i Akwawit po 140 w płaceniu. Tendencja utrzy
mana.
15,70
15,72
Belgrad
156,49
156,52%
Budapeszt
POZNAŃ 9. 1.
5,55
5,54
Bukareszt
236,15
236 33
Oslo
22,47
22.48
Przemysłowy
105,00 Cegielski
52 00 P
Helsingfors
4,93
106.00 o
Konstantynopol
4.90
110,00 o Lubań
Kopenhaga
239.01
Zw. sp zarobk. 93,0u p Unja
24,00-23,00 P
239,05
Brow Krotoszyn 30 P
6.42
6.42
Sofja
LWÓW, 9.1. Dolary w obrotach nieof. 8.87.
LWÓW, 9.1. Targ akcyjny ożywiony, kursy
Gram złota = 5.9244 zł.
,
Chęć kupna
zwyżkowe utrzymują się nadal.
zwiększona. W płaceniu Pezet 5.00, towar 5.50.
Akcje Górki w zaofiarowaniu bez popytu, TenDLA LISTÓW ZASTAWNYCH
dencja niejednolita, usposobienie silne.

TENDENCJA MOCNA.

Z papierów państwowych zyskała na kursie 5%
Pożyczka KonwerSyjna Kolejowa — pozostałe bez
zmiany, przy tendencji utrzymanej. W dziale li
stów zastawnych zarówno ziemskich jak i miej
skich oraz obligacji ruch duży i wszystkie dziś zy
skały na kursie — tendencja mocna. Drobne po
zycje zrobiono: Dolarówką po 62.50 oraz listami
4%% miejskiemi po 67 — 68 zł. odcinki 50 i 100
zlotowe.
.

PAPIERY PROCENTOWE.
W procentach nominału
8 % L.Z. B. Gosp. Krajów,
93.00
8t Państw. B. Rolnego
93.00
8tObl.B. G. Kraj 92,00
93,00
51 Państ, Poż. Konwer.
66.50
5 i Konwers. Poż. Kolej.
61.50
10% Poz. Kol.
102.00
102,25 102,15
W złotych
10 \ m. Radomia 89,00

Kred. Ziem,
52.50
W Tow. Kred Ziem
58,00-58.50
3% Tow. Kred. Ziem.
83 00
5% T. Kred. m. Warsz.
66,25-67.00
8 » T. Kred. m. Warsz.
82,25-82,50
10 t m. Lublina 89.00
8% m. Łodzi
77 50
6 % Poż. Kon. m. War.
63,75
4 t

Tow

ZWYŻKA AKCYJ BANKOWYCH,
Wczoraj wieczorem kulisa żywo interesowała się
akcjami Banku Polskiego, które chętnie nabywano
po kursach wyższych przy braku materjału. Pozo
stałem! akcjami obroty były cokolwiek mniejsze
z wyjątkiem Lilpopa, który w dalszym ciągu cieszy
się dużą popularnością. Klijentela prywatna do
starczyła dziś większą ilość zleceń, jednak ogólnie
przeważały zlecenia sprzedaży, a kupującym była
właściwie kulisa, w małym zaś stopniu banki i pjłbliczność. Zagtanica nie udziela dotychczas po
ważniejszych zleceń, a obecne drobne zlecenia nie
wywierają poważniejszego wpływu na kształtowa
nie się kursów. Na samem zebraniu grały właści
wie tylko akcje bankowe, z których na ‘ czołowe
miejsce wysunął się Bank Polski, wskutek zapowie
dzi dużej, bo 14% wypłaty dywidendy.
Prócz Banku Polskiego większe zainteresowanie
przypadało na Bank Zachodni i Bank Związku Spó
łek Zarobkowych, zaś Bankiem Dyskontowym oraz
Handlowym obroty były naogół małe. W dziale
chemicznym i elektrycznym wyżej zanotowano Siłę
i Światło, zaś z cukrowniczych na przodujący plan
wysuwają się Gosławice. Węglem zarówno przed
giełdą jak i na samej giełdzie obroty stosunkowo
małe. W dziale metalurgicznym popularny był
dziś Lilpop, zaś przy Starachowicach oraz Modrzejowie przeważało zaofiarowanie. Włókiennicze bez
popytu przy tendencji słabszej.
Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do no
towań zrobiono. Czersk 1, Michałów 0.60, Firley
55, Łazy 0.42, Cegielski 48 — 48.50, Fitzner 8.50,
Ortwein 13, Ostrowiec 88, Pocisk 2.70, Rudzki 54 —
53.50, Zieliński 1.76, Zawiercie 34 — 33.50, Żyrar
dów 17.25 — 17, Spirytus 3.75, Pustelnik 2.80.

W numerze 1 „Codziennych Wiadomości Eko
nomicznych” z dnia 2 b, m. pomyłkowo zanoto
wano akcje Polski Przemysł Naftowy zamiast
Nafta we Lwowie 48 w płaceniu i 50 w żądaniu.

LWÓW,

9. 1.

B Hypoteczny
99,00 Niemojowski 250 2,60
14,00
Brow. Lwowskie 147,00 Siersza Górn.
• 27,50
Cegielski
176,00 Tespy
22.00
Chybie
6,10 6,15 Zieleniewski
Gazy Wschód.
25,25 4%% L. Z. B. Hyp. 53 75
Gazolina
32,75-32,50
33,00
KRAKÓW, 9.1. Na rynku walut i dewiz ten
dencja utrzymana. Dolar w obrotach nieoficjal
nych 8.87%—8.88%.
Czeki
bankowe
8.90—
8.90%. Zebranie akcyjne przeszło pod zna
kiem tendencji naogół utrzymanej. Jedynie Zie
leniewski i Siersza Górnicza nieco słabiej. Bank
Polski zwyżkowo. Ruch naogół żywy. Większość
papierów w tranzakcjach. Obroty większe. Na
pogiełdzie Jaworzno nieco słabiej. Reszta papie
rów bez zmiany. Ruch silniejszy.

KRAKOW, 9. 1.
B. Ziem. Kreuyt.
0,05
Bank Polski
161.50
161,75
Tohan
14,25
Pharma
7.25
żegluga
13,00
(za 50 starych
Zieleniewski 21,10-21,25
Żelazo
0,64 0.66
Parowozy
37,50
Górka
96,00-98.00
Siersza Gór.
■ 14.05
Niemojowski
2,45 2,50

Azot
7,80
Elektrownia
58,50
Chodorów 173.75-17-1,00
6.20
Chybie
16,25
Piasecki
Akcie nieoficjalna
Jaworzno
23.25
Cegielski
50,50
Lokomotywy
1,90
Gazy Zachodnie
1.40
Do-aiówka 64,00 61,50
m kos
65,00
Len
0.20

BIELSKO, 9.1. Notowania dolara bez zmiany.
KATOWICE, 9,1. Na tut. rynku obserwuje się
większe ożywienie i zainteresowanie akcjami. Pra
wie wszystkie banki otrzymują drobne zlecenia na
kupno.
W najbliższym czasie oczekiwany jest
większy ruch. Poszukiwano Bank Polski i akcje
metalurgiczne. Tendencja mocniejsza. Bank Pol
ski 161, Starachowice 68, Modrzejów 48, Ostrowiec
89. Obroty dewizami spokojne. Dotychczasowa
większa podaż dewiz zmniejszyła się. Zapotrzebo
wanie również pozostawia wiele do życzenia. Kur
sy utrzymane.
KATOWICE, 9.1. Marka niem. 212.40 — 212.60,
N. Jork 8.93, noty dolarowe 8.87
8.88%, Lon
dyn 46.46, kabel N. Jork 8.91%.
LUBLIN, 9.1. Dolar w nieoficjalnych obrotach

8.88%. Tendencja spokojna.
ŁÓDŹ, 9.1. Na dzisiejszym zebraniu giełdowym
zawarto następujące tranzakcje; dolar 8.88% drob
ne dolary. Tendencja dla akcji utrzymana. W za
ofiarowaniu Elektrownia Zgierska i 8% L. Zast. m.
Łodzi złotowe.
WILNO, 9.1. Dolar w nieoficjalnych obrotach
8.86 w płaceniu, 8.87 w żądaniu, rb. zł. 4.67 w pła
ceniu, 4.70 w żądaniu

Bieliły DieniFńe waiii®
AMSTERDAM, 9.1. (Urz.) N. Jork
2.4&3/>«, Londyn 12.09’/10, Paryż 9.75%,
Wiedeń 35.05, Praga 7.36, Włochy 13.11%,

Belgja 34.62%, Budapeszt 43.32%, Szwajcarja 47.82, Helsingfors 6.23, Oslo 65.95,
Kopenhaga 66.45, Sztokholm 66.80, Hiszpanja 42.82, Berlin 59.05%.
BERLIN, 9.1. Wstrzemięźliwość kół banko
wych i publiczności spowodowały na dzisiejsze;
giełdzie duże uspokojenie i brak obrotów. Podaż
na rynku gotówki krótkoterminowej stała wzrasta,
przyczem była mniej obfitsza niż w tygodniu ubie
głym. Wahania stopy dyskontowej w Londynie
i Paryżu prawdopodobnie wpłynęły ujemnie na
bank rzeszy, który się zachował w tym wypadku
z rezerwą i aczkolwiek zniżka stopy dyskontowej
w styczniu prawdopodobnie do skutku nie dojdzie,
zasadniczo jednak panował nastrój optymistycz
ny, do obrotów jednak większych nie doszło.
Elektryczne zniżkowały o 1%, Licht und KraL
oraz Schubert o 2%, potasowe zwyżkowały o 3%,
I. G. Farben z powodu otwarcia niemiecko-francuskiej konferencji przemysłowej w sprawie prze
mysłu farbowego zwyżkowały o 2%. Ożywione
obroty panowały na rynku pożyczek nowych, któ
re zwyżkowały do 17%. W przebiegu na rynku
papierów elektrycznych i akcyj bankowych nastą
piło lekkie ożywienie. Gkitówka dzienna w po
daży bardzo obfitej 4—5%, większe kwoty od 2—
3%, miesięczna 7-—8%. .
■
BERLIN, 9.1. Zamknięcie. Buderus 106', Essen-sr Stemko-hlen 1591 '(1 Gelsenkirchen, Bergw-erk
146%i, Harpauer 201%, Hoesćh 156, Hohenlolte
1'3%), Use 236, Klócknerwerke 13444,- Kóln-Neussen 1156%., Laura-hiitte 83, Mannesmann 162%,
■Ma-ns-f elder 125%, Oberschl. Ei-seir-Bedarf 97%,
Phomix Ber-gbau 103%, Rhein, Brau-nkohl-e 252%,
Rhenstahl 187%, Schles. Zink-u. Bergbau 130%,
..Stollberger Ztak' 216, Kali.Aschersleben- 151. Salzdetfunh 254%, Westeregeln 189, Cham. v. Hoy
den 139%, Dyn.unit Nobel 137%, Go-ldschni.dt
121%, Oberk-oks 100%-, Rhein. Sprenstoff 108',
Rhenania 65, .1. D. Riedel 56%, Rutgerswerke
99%;, Schei-d-emandel 27%, Gorlltzer
"" ‘- 'vWaggon
-'’nr<"w
20%, Feldmiihle 209, Ze-llst-oTf Waldhof 275%.

BERLIN (Urz.)
Buenos-Aires
Kanada
Japonia
Kairo
Konstantynop.
Londyn
Nowy-Jork
Rio de Janeir
Urugwaj
Amsterdam
Ateny
Belgia
Budapeszt
Gdańsk
Helsingfors
Wiochy
Jugosławia
Kopenhaga
Portugalia
Oslo
Paryż
Praga
Szwajcaria
Sofia
Hiszpania
Sztokholm
Wiedeń
Bukareszt
Warszawa
Katowice
Poznań
Ryga
Rewel
Kowno

9. 1

1.791-1,795
4,191-4,199
1.972—1,976
20.98 21.02
2.185—2.198
20,465-20,505
4,201—4 209
0 504—0-506
4,310-4,324
169 25—169,59
5,594—5.606
58.565 - 58.6s5
73,39—73 53
81.81—81,97
10.57 10,59
22.23—22 27
7,39—7.404
112,49-112.71
20,65—20,69
111,61 -111,'3
16,50 —16,54
12,447-12.467
80,94—SI, 10
3,032-3,038
72,55 - 72,69
112.95-11’, 7
59,26 —59,38
2,597-2,609
47.- 5-47,25
47.10-47,30
47,04—47,24
80,93-81.27

41,56 -41 74

7, 1
1,79—1.794
4.188—4.196
1,966-1.97
20,974-2 ROI 7
2.185-2.189
20.455—20,495
4.197—4,205
0,5035—0,5055
4,316—4.324
169 18—169,92
5 614 5,626
58 51—58.63
73.35—73,49
81 78-81,94
10^55-10,575
22.195 — 22.235
7,388-7.402
112,41 H2/3
20,68-20.72
111,56 111.78
16,495 —16.535
12.432-12,453
80,87-81,03
3.1-35-3.040
72 43-72 57
112 90—113 12
5,.24-59.36
2,59—2 60
46,975 47.175
47.05-47,25
47.00 -47,20
80.38-81.17
112.75-11325
~

43.50,
LONDYN 9.L (Urz.) Warszawa 43.5U,
N. Jork 4.8721, Paryż 124,02, Wiedeń 34.52,
Praga 164.43, Włochy 92,15, Belgja 34.931 u,
Budapeszt 27.90, Szwajcarja 25.28%, Hel
singfors 193.72, Sofja 677, Holandja 12.09%,
Oslo 18.33'%, Kopenhaga 18.21, Sztokholm
18.11%, Hiszpanja 28.23%, Buenos Aires
47.81, Rio de Janeiro 5.90, Bukareszt 788,
Ateny 368%, Berlin 20.48, Belgrad 276,
Konstantynopol 938, Lizbona 98.87.
LONDYN, 9.1. Waluty Dalekiego Wschodu.
Kalkuta i Bombay, za rupię sh 1/6 3/32, HongKong za dolar chiński 2/0 11/16, Kobe za yenę
1/11 3/64, Szanghaj za tael chiński 2/7 13/32, Sin
gapore za straits dolar 2/4 3/32, Manila za dolar

AJENCJA WSCHODNIA
CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE
Bukareszt 3.21, Ateny 6.87%, Berlin
123.47%, Belgrad 9.13%, Konstantynopol
2.69. ~

Złoty w dniu 9 stycznia 1928 roku.
■Gdańsk przekaz 57.52 — 57.66, gotówka
57.55 — 57.70, Berlin przekaz na Warsza
wę 47.05 — 47.25, przekaz na Katowice
47.10 — 47.30, przekaz na Poznań 47.04 —47.24, Londyn przekaz 43.^0, N, Jork prze
kaz 11.25, Ryga przekaz 61, Medjołan
przekaz 212%, Praga przekaz 377%, Zu
rych przekaz 58.20.

—35, — browar. 39.50—41.00, owies
32.50—34.25, mąka żytnia 70% 55.50, — 65% 57.00,
- pszenna 65% 66.50—70.50, otręby żytnie 28—29,
—- pszenne 27,25—28.25, groch polny 48—53, —
ictoria 6. 82, — Folger 55—65, rzepak 63—70.
ne usP°sobienie spokojne. Brak gotówki trwa
c a ej. Jęczmień browarowy o wadze wyższej niż
' w/rtw8 P°nad notowania.
1 ^-L Na giełdzie większe obrot psze
nicą, żytem i ziemniakami. Ogólny obrót 500 ton.
Foza giełdą poszukiwany jęczmień browar. Zboża
c e owe wykazują wyższe ceny. Jęczmień znacz
nie po rożał. Mimo podrożenia cen pszenicy i ży
ta ceny mąki utrzymują się na dotychczasowym
poziomie, a, to z powodu nagromadzonych w młynaci zapasów, tendencja zwyżkowa, usposobienie
ożyw.one. Notowano: pszenica dworska (ceny gieł
dowa) 47.75 - 48.75, zbiorowa (c. rynkowa) 45.75
46.75, żyt0 (giełdowa) 38.50 — 39.50, jęczmień
trow. (c. rynk.) 40 — 41, przemiałowy (rynk.)
35.75 — 36.75, pastewny (rynk.) 33.50 — 34.50,
owies ^c. rynk.) 31.75 - 32.75, kukurydza (rynk.)
34.50
35.50, ziemniaki (giełdowa) 5.50 -- 6.00,
hreczka (rynkowa) 37 — 38, otręby żytnie i pszen
ne (c. rynkowa) 24.75 _ 25 25
GDAŃSK 91 ri
j
.
'
urzędowe notowania ziemiop o ow ez zmiany. Dowóz do Gdańska wynosił:
pszenicy 6, żyta 16, jęczmienia 616, owsa 28,
strąc„ owyc 64, 0Spy ; makuch 15, nasion 242
ton.

MEDIOLAN. 9.1. (U.). Wiedeń 267%. P^yż
74.30’, Nowy Jork 18.92, Pragia* 56.15, Londyn
9.2.12%, Holandia 764%, Belgja 264%, Bukareszt
II. 70, Berlin 451, Zurych 364.15. -Belgrad 33.40,
Oslo 503. Kopenhaga 507. Sztokholm 508%. Ma
dryt 326%., Sofja 13.66, Ateny 25.15, Budapeszt
331-, Rosja 97%, Warszawa- 212%.
PRAGA, 9.1. Amsterdam 1360%, -Berlin 802.20,
Zurych 650.30, Oslo- 8'97^, Kopenhaga 903%, Lon
dyn- 164.45, Madryt 585, Wiochy 178.65, No-wy
Jork 33.75, Paryż 132.66, Sztokholm 907%. Wie
deń 476%:, Mn. 802. Warszawa- 377%, Belgrad
59.39.

PARYŻ, 9.1. (Urz.) N. Jork 25.44%,
Londyn 12.402, Włochy 134.55, Belgja
355%, Szwajcarja 490%, Oslo 676%, Ko
penhaga 10.25%, Sztokho’m 685%, Hifczpanja 438%, Bukareszt 15.70, Berlin 605.
WIEDEŃ, 9.1,
Amsterdam 285.06, Berl.n
168.33, Budapeszt 123.73, Kopenhaga, 189.50, Lon
dyn 34.48, Nowy Jork 70-7.35:, Paryż 27.79%', Zu
rych 136.25, Mn. 1-68.10, Rzym 37.30,
Belgrad
12'.39, Pnaga- 20.91, Dolar 704.20, P-engo 123.68,
Dinar 12.46%.
WIEDEŃ, 9.1. Korzystne wiadomości z giełd
zagranicznych spowodowały poprawę’ sytuacji
w -dziale pcpie-róiw węgierskich i czechosłowac
kich. Między i-nnemi zyskały na 'kursie Alpi-ny,
■tendencja naogół bytu mocniejsza, obroty spo
kojne.
WIEDEŃ, 9.1. Austr. Kol. Państw. 28.65, Kol.
Półn. 11.39, Kol. Lwów—Czerń. 60, Brow. Lwow
skie 120, Alpiny 44.10, S'ersza 11.15, Zieleniewski
17.40, Krupp 16.^1, Praskie Tow. Żelaza 781, Huta
Poldi 156.25, Portl.-Cement 70.75, Skoda 260, Ri
ma 142,25, Apollo 196, Fanto 7.10, Karpaty 29.35,
Galicja 87, Nafta 38.10, Austr. renta majowa 0.740,
— lutowa 0.710, — koronowa 0.563, Wiedeński B-k
Związk. 30, Anglo-Bank 5.40, Credit-Anstalt 65.05,
Landerbank 24.60, Kompas 1.02, Merkur 27.70,
Zivnostenska Banka 130.95.

ZURYCH, 9.1. (Urz.) Warszawa 58.20,
N- Jork 5.19, Londyn 25.28%, Paryż
20.391/0, Wiedeń 73.25, Praga 15.38, Włochy 27.45%, Belgja 72.40, Budapeszt
90.72%, Helsingfors 13.08, Sofja 3.73%,
Holandja 209%, Oslo 137.90, Kopenhaga
13.902%, Sztokholm 139,65, Hiszpanja
89.75, Buenos Aires 2.21%, Tokio 2.43%,

2J

3.1

4.1

6.1

5.1

7.1

i 40,00
— |
38.00
I 40,001

40,15
39,00
~

ZYTO
Warszawa
Poznań
Lwów
Lublin
PSZENICA
Warszawa
Poznań
Lwów
Lublin
.JĘCZMIEŃ
Warszawa
Poznań
Lwów
Lublin

(!1-5n) 40,00 40,00
39.50' 37,001
38.00' 38.00, 3 .00
40.iQ ąpsi; 40.0111

(51.25 (51,25) 40.00 — 48-50
46.59 46.50 święio —
4700 47,00 47.-00' — 1 47.00
9 » OD 59.011 -0.0) — 50.0)

40,50i 40.50' >41,CO —
40.50, - ' 40.501 —
37.00| 37,00'
37,00 -

METALE i WYROBY METALOWE,
NOWY BYTOM, 9.1. Surówka odlewnicza
•Huty Pokoju Nr. 1 (Friedenshutte, P. G. S. — re
prezentacja Spółka Akcyjna Józef Wdowiński
w Warszawie, Sienna 11, cena za tonę 210 zł., lo
co stacja Nowy-Bytom.
WARSZAWA, 9.1. Dom Handlowy A. Gepner Warszawa, Grzybowska 27 notuje następujące
orientacyjne ceny w złotych za kg.: cyna Banka
w blokach 14.60, ołów hutniczy 1.30, cynk hutni
czy 1.42, blacha cynkowa — cena zasadnicza 1.60,
antymon 3, aluminium hutnicze 5.10, blacha mie
dziana — cena zasadnicza 4.35, blacha mosiężna
3.69—4.50.

CHMIEL

ZIEMIOPŁODY
AARęZAWA, 9.1. Tranzakcje na giełdzie zboz&w-.c towiarowej za 100 kg. fr. st. załad, w na-w.asach fr. st. Warszawa: Pszenica
.
pomorska
7°4 g/1 (13t>) — (53.00), — pomorska 759-753 g/1
(129-128) — (5250), Żyto kengręsowe 681
(116) 39.50 — 40.00 __ 39.95 _ 39.90. Otręby żytr- z-j-.OO — 26.25. Ceny orientacyjne ustalone
przez Korni-.1‘sję
/ Notowań:
“______ Owies 38.00, Jęczmień
brow. 41.5'0, — kaszo wy 38.00, Mąka1 pszenna
''/irsz’awska, lubelska i kresowa 4/0 A 82.00 —
SójOO. Mąka pszenna 4/0 74.00 — 77.00. Mąka żytn a pytlow-a. €5% 56.00 — 58.00. Ceny orjentacyjn- .ozum.eją się za ICO kg. parytet wagon Warszaw^a Usposobienie spokojne, Obrót 210 tonn.
( ZNAŃ, 9.1, (Jrz, nof, za 100 kg. fr. stacja
załad. ładunki wagonowe, dostawa natychmiasto
wa, Żyto 38,90—39.90, pszenica 46—47, jęczmień

manilski 2/0 3/16.

N. JORK, 7.1. (Urz.) Warszawa 11.25,
Londyn 4.87‘/l«, Paryż 3.93,'Wiedeń 14.12,
Praga 2.96%, Włochy 5.28%. Belgja
'
Budapeszt 17.50, Szwajcaria 19.27%, He ‘
singfors 252%, Sofja 0.72, Holandja 40.3 ,
Oslo 26.57, Kopenhaga 26.79, Sztokholm
26.91, Hiszpanja 17.27, Tokio 46.87, Bu
kareszt 0.62%, Ateny 132%, Berlin
23.80%, Belgrad 1.76%, Montreal 9.982.

WARSZAWA, 9.1, Na targowisku bydlęcym
panował dziś nastrój słaby, podaż bydła i cieląt
była w zupełności wystarczająca. Płacono za kg.
żywej wagi: woły 0.95—1.60 zł., cielęta 2—2.20 zł.,
spędzono: wołów 1104 sztuk, cielęta 144 sztuki.

50,00
46.50
—
—

40,25 40,50
j 40,50

| 37.00[ —

OWIES
Warszawa
3E50 37,50 35.50- —
38 00 35,00
Poznań
33.50) —
33,50 33,50
Lwów
~ ! 31.50 31,5:1 31.50
Lublin
37.00) 37.00. 37,001 —
37.U0
w nawiasach ceny franco Warszawa.
KATOWICE, 9.1. Ceny za 100 kg. w zł. Psze
nica eksportowa 52 — 54, — krajowa 51 — 52, ży
to eksportowe 53 - 54, - krajowe 45 - 46, owies
eksportowy 41.75 — 42.50, __ krajowy 38 — 39%,
jęczmień eksportowy 49 — 52, — krajowy 43 — 45,
kuchy lniane 53
54, słonecznikowe 49 — 50,
otręby żytnie 29 - 30, - pszenne 29 - 30. Ten
dencja spokojna.
LUBLIN, jA. Lubelski Syndykat Rolniczy no
tuje: żyto 39—19, pszenica 49—50, jęczmień 36—
38, owies 35-38. Tendencja utrzymana.

rnAŃSK^0/?. SZTUCZNE
GDAN8 , . . Saletra chilijska z dostawą na
stycz. Ł 19.16.6, — luty Ł 10.18, marzec Ł 10.19 za
1900 kg. brutto za netto w oryginalnych workach
franco wagon Gdańsk Neufahrwasser, transito,
płatne czekami pierwszorzędnych banków na Lon
dyn za wtórnik listu przewozów. Tomasówka 14—
18% kwasu fosforowego przy dost, najmniej 100
ton loco Gdańsk doi. 10.65 za 1000 kg. brutto za
netto z workiem płatne w Gdańsku jak wyżej.

bydło i MIĘSO
WARSZAWA, 9.1. larg trzody chlewnej od
był się dziś przy nastroju spokojnym. Spęd wy
niósł ca 870 sztuk nierogacizny, co w zupełności
wystarczyło do pokrycia zapotrzebowania. Ceny
w związku z tern kształtowały się słabo, najwyż
szą cenę osiągano w płaceniu 2.40 zł., najniższą
1.99—2 zł. za 1 kg. żywej wagi loco rzeźnia miej
ska. Wśród kupujących panowało przekonanie,
iż podaż w najbliższym czasie się zwiększy, wsku
tek czego ceny powinny być słabsze.

LWÓW, 7.1. Na rynku chmielu spokój. Obroty bardzo małe, Ceny narazie niezmienione. Tendencja słaba.

fiyBki BaiowK waniczne
ZIEMIOPŁODY

PARYŻ, 9.1. Zamkn-ię-cie. W frfr. za 50 kg.
Cukier loco 235%; — 2-36, na styczeń 236%-, luty
238%, -marzec 2'40%, n-a 3 mieś. 242, kwiecień
na- 3 mieś. 244. Tendencja u trzy mana.

BAWEŁNA
ALEKSANDRJA, 9.1. Bawełna egipska otwar
cie, w nawiasach zamknięcie. Sakellaridis na sty
czeń 34.70 (34.90), marzec 35.01 (35.25), maj 35.35
(35.55), listopad (35.72), Ashmouni na luty 26.95
(26.95),, kwiecień 27.10 (27.07), czerwiec (27.17).
BREMA, 9.1. Urz. n-o-t. w cts. zia 1 Ib. Pierw
sza cyfra oiaiacza sprzedaż, druga kupno', w na
wiasach tranizak-cje. Bawełna a-merylka-ń-ska loco
21.53, na styczeń 20.75 — 20.65, miańzec 20.88 —
30.78, .maj 20.97 — 20.90, lipiec 20.82 — 2'0.78 —
20.81. -paźdz/erni-k 20.09 — 20.06 (20.09 — 20.08 —
20.07 — 20.06 — 20.07), grudzień 20.10 — 19.97.
Tend-encjia s p-ok-ojna.
BOMBAY, 9.1. Not. bawełny w rupjach za
candy. F-ulłygo-od M. G. Bengal na grudzień-sty
czeń 303, — marzec 3oi, Fine M. G. Cb-mira 333,

nia-rzec .334.. Ful-lygo-o-d M. G. Broach na- k wfecicńmaj 369. Rupjia w- Londynie 1.6‘/1(,.

Notowania bawełny ameryk. w cts za 1 Ib loco.
Dzień

N. Orleans
centy

N. Jork
centy

Liverpool
Pensy

Brema
centy

JUTA
LONDYN. 7.1. Notowania juty w L .za tonę.
Firsts marks -na grudzień-stycz-eń 31, — styczeńluty 31%i, — luty-marziec 32%, — marzec-kwie
cień 32%; gorsze gatunki na- grudzi-eń-styczeń
27%/. — styczeń-luty 27%, — luty-m-arzec 27%.
Tendencja stała.

1 ŁUSZCZĘ 1 OLEJE
NOWY JORK, 7.1. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Szmalec prima Western loco 12.75, — Middle We
stern 12.60 — 12.60, Łój extra s-pe-cja-lny 8%i,
— extra- luźny 9, — w Tteroes 9%.

TOWARY KOLONJALNE
HAMBURG, 9.1. Not. kawy w fenigach za funt.
Na styczeń 80 — 79, marzec 78% — 78, maj 76%
*— 75%, lipiec 73% — 73, wrzesień 72% — 72. Ten
dencja spokojna ale stała.
N. JORK, 7.1. Zamknięcie. Cts za 1 Ib. Ka
kao loco 13%, na styczeń 12.98, luty 13.05, marzec
13.14, kwiecień 13.22, maj 13.30, czerwiec 13.26, lipiec 13.46, wrzesień 13.55, październik 13.42.

finsns?. brohujI l liaHl
WEWNĘTRZNA POŻYCZKA
PREMJOWA.
W Min. Skarbu odbywają się od dłuż
szego czasu narady w sprawie wypusz
czenia nowej pożyczki premjowej. Po
życzka ta ma być 4%-wa, opiewająca na
złote, a nie dolarowa jak podały mylnie
niektóre pisma. Dzisiejsza sytuacja walu
towa — przy ustabilizowanym złotym —
czyni zbędnem emitowanie tego rodzaju
pożyczki w obcej walucie. Nowa pożycz
ka ma być z terminem 10-letnim przy
stopniowej amortyzacji. Suma pożyczki
nie została dotychczas ostatecznie ustalo
na (mówią o 50 milj. zł.).

SPÓŁKA AKCYJNA „ARMA“ FABRYKA
BRONI I MASZYN WE LWOWIE,
Dnia 12 grudnia 1927 r. odbyło się Walne Zgro
madzenie Akcjonarjuszów wymienionej Spółki
w obecności % posiadaczy kapitału akcyjnego, re
prezentujących 75.702 akcji a 6.662 głosów. Spra
wozdanie Dyrekcji, które w imieniu Rady Zawiadowczej złożył jej Delegat Dr. Stanisław Kossow
ski, wykazało, iż fabryka poniosła w latach spra
wozdawczych znaczne straty, a to w roku 1925
zl. 318.249,22, zaś w r. 1926 zł. 88.498,54. Przyczy
ną wykazanych strat była konieczność wywiązania
się ze strony fabryki z dawniejszych kontraktów
wobec M. S. Wojsk., zawartych jeszcze pod koniec
roku 1923, przy nieustalonej walucie, następnie
zaś załamanie się złotego w roku 1925 i następ
stwa, jakie to załamanie przyniosło przemysłowi.
Natomiast pod względem usprawnienia techniczne
go okazała fabryka znaczną żywotność, co wystę
puje wybitnie w sumarycznem zestawieniu ilości
produkcji, która w roku 1927 przewyższyła znacz
nie całość produkcji za poprzednie 3 lata. Ponad
to w roku bieżącym przedsiębiorstwo, pracujące
dotąd prawie wyłącznie dla potrzeb zaopatrzenia
armji, poczęło powoli przechodzić na produkcję
pokojową (artykuły budowlane, sikawki, maszyno
we części automobilów i t. d.). Sprawozdanie Dy
rekcji Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomo
ści, udzielając Radzie Zawiad owczej i Komitetowi
Wykonawczemu absolutorjum w myśl wniosków
Komisji Rewizyjnej. W następstwie wykazanych
strat postanowiono przenieść kapitał rezerwowy
w wysokości 100.000 zŁ na pokrycie strat z roku
1925 i uchwalono podwyżkę kapitału akcyjnego
o 250.000 zł., czyli do ogólnej wysokości zł. 300.000,
drogą emisji 25.000 sztuk akcji o nominalnej warto
ści 10 zł. każda przy repartycji tego rodzaju, iż na
każdą dawniejszą jedną akcję 10-złotową, przypadnie prawo poboru 5 akcji nowej emisji, Niemniej postanowiono odpowiednią zmianę odnośnych paragrafów statutu. Dywidendy za wymie
nione lata fabryka wypłacać nie będzie. Resztę
wniosków, objętych programem Walnego Zgroma
dzenia, jak wynagrodzenie dla Rady Zawiadowczej i Komitetu Wykonawczego, oraz Członków
Komisji Rewizyjnej, uchwalono przekazać nowowybranej Radzie Zawiadowczej, w skład której
weszli: Pułk. Inż. Jerzy Dobrowolski, jako Dele
gat M. S. Wojsk.; Inż. Dr. Tedeusz Geisler, Prot.
Politechniki; Dr. Henryk Halban, Prof. Uniwersy
tetu; Tomisław Jędrzejowicz, właściciel 'dóbr; Dr.
Stanisław Kossowski, urzędujący Delegat Rady
Zawiadowczej; Inż. Wilhelm Mozer, Prof. Poli
techniki; Dr. Stanisław hr. Mycielski, Prezydent
Rady Nadzorczej Banku Hipotecznego; Dr. Ludwik
Roehr, adwokat, syndyk fabryki; Inż. Tedeusz
Tatarczuch, Wicedyrektor Izby Handlowej i Prze
mysłowej we Lwowie.

BERLIN, 9.1. Zboże i nasiona oleiste za 1000
1. 7.
16.67
17.10
18.49
9.11
kg. loco stacja załadowcza, mąka i otręby za -100
1. 8.
17.75
18.25
Święto
19.C0
kg. loco stacja Berlin łącznie z workiem, inne za
100I kg. Pszenica march. 235 — 238, żyto march.
1. 9.
22,62
23.10
12.00
24 39
237' — 240, jęczmień brow, jary 220 ■— 262, owies
11.64
1. 10.
21.80
21.56
24 61
march. 201 — 212, kukurydza loco Berlin 220 —
2. 11.
21.30
22 83
21.10
11.00
222, mąka pszenna 30% — 34, — żytnia 31% —
21
53
1. 12.
1.9,65
19,26
10.87
34%, otręby pszenne 15, — żytnie 15, rzepak 345 —
2 ’.92
20.10
—
19.92
350, groch Victoria 51 — 57, — drobny jadalny 34 : 31. 12.
3. 1.
19,55
19.30
21.92
— 35, — pastewny 21 — 22, peluszka 20 — 21, bób :
11 08
20 — 21, wyka 21 — 22, łubin niebieski 14 — 14%,
4. 1.
19.55
19.75
21 36
10.26
— żółty 15.70 — 16.10, Seradela nowa 21.00 —
5. 1.
19,37
10.95
19,60
21 58
SUBSKRYPCJA ZAKŁADÓW OSTROWIECNowe zastępstwa Banku Polskiego. — Bank
25.00, kuchy rzepakowe 19.70 -— 19.80, — lniane
6. 1,
19,51
19,85
10 92
21.40
Polski 'Zia-wiadami-a. że dnia 10 stycznia 1928 roku
KICH.
'22.10 — 22.40, wytłoki suche 12.20 — 12.40, —- So
rozpoc-zną swe -czynności nowe ziastę.j>stwa w Gor
7. 1.
19,31
10 65
11.04
21 61
ya 21.10 — 21.60, płatki iemniaczane 23.80—24.20,
licach, Lmanow-ej i Tarnowskich Górach. ProOstateczny termin subskrypcji nowej emisji Za
wad-zenae, agend zastępczych powierzono -miej
ziemniaki jadalne białe 3.40 — 3.80, — czerwone
kładów Ostrowieckich upływa z dniem 15 b. m.
scowym instytucjom finansowym.
3.60 — 4.00, — żółte 4.20 — 4.50.
Jak się dowiadujemy większość sumy sub
BUENOS AIRES, 7.1. Zamknięcie. Za 100 kg.
skrypcyjnej
została już pokryta, oczekiwany jest
POWSZECHNY
BANK
DEPOZYTOWY,
LIVERPOOL, 9.1. Zamkn. Cts za 1 Ib. Ba
w peso pap. Pszenica na luty 10.90, marzec 11, ku
tylko w ostatnich dniach, t. j. w piątek i sobotę,
wełna amerykańska loco 10.92, na styczeń 10.21,
w WARSZAWIE S. A.
kurydza na styczeń 7.95, owies na luty 8.10, siemię
napływ drobnych akcjonariuszy.
luty 10.18, marzec 10.18, kwiecień 10.14, maj 10.13, i zawiadamia P.P. Akcjonarjuszów, że na mocy polniane na styczeń 14.75, luty 14.75, marzec 14.85.
I
stanowienia
P.P.
Ministrów
Skarbu
oraz
Przemy

czerwiec 10.07, lipiec 10.03, sierpień 9.90, wrzeCHICAGO^ 7.1. Zamknięcie. Cts. za 1 buszel
słu i Handlu kapitał zakładowy Banku zestaje
sień 9.78, październik 9.67, listopad 9.61, grudzień
Z RYNKU CERAMICZNEGO.
Ceny term/n-owie. Pszenica na marzec 130%, —
podwyższony o zł. 600.000, czyli do zł. 2.000.000
9.61, styczeń 9.60. Tendencja ledwie stała.
Donoszą
nam. że fabryki „Pustelnik" poszu
m.'j 131%, — lipjec 127%, kukurydza na marzec
przez wydanie 24.000 sztuk akcji IX-ej emisji po
LIVERPOOL, 9.1. Zamkn. Cts za 1 Ib. Not.
kują na lewym brzegu Wisły, w okolicach War
8-7%, — maj 911 j, — lipiec 93%; owies na ma
szawy i blisko stacji kolejowej — nowych tere
zł. 25 nominalnej wartości na następujących wa
bawełny egipskiej loco 17.65. Sakellaridis na
rzec 53%, — maj 55%, — lipiec 52%’, żyto ną
nów z dobremi: i dużemi pokładami- gliny, w ce
runkach: •
styczeń 16.82, marzec 17.07, maj 17.22, Upper
lu wybudowania 4-ej fa-bryk.it, przeznaczonej spe
marzec 108%, — maj 1-09%, — lipiec 103%; ce
Kurs emisyjny określa się na zł. 25.50 za akcję.
13.71, — 13.9J. Tendencja spokojna.
cjalnie na wyrób cegły prasowanej. Inicjatywę
ny loco owies biały Nr. 2 -— 56%, jęczmień Mal
Z kursu emisyjnego w wysokości zł. 25.50 przezna
N. JORK, 7.1. Zamknięcie. Cts za 1 Ib. Batę należy powitać z uznaniem, gdyż — jak wy
ting 87—96. Fracht do Anglji w szyi, i pensach
kazał rok 1927 — już pray -słabym ruchu budo
cza się na kapitał zakładowy zł. 25, reszta zaś, po
wełna loco 19.65, na styczeń 19.15, marzec 19.21 —
wlanym odczuł się brak cegły w-ogóle, a cegły
za 4'80 ibs. 2 — 2.3, Fracht na kontynent w cen
19.22, maj 19.31 — 19.33, lipiec 19.13 — 19.15, sier została po potrąceniu kosztów, związanych z emi
dobrego gatunku tak pod względem materjału,
tach i dolar, za 100 Ibs. 7 — 10.
sją, na kapitał zapasowy.
pień 18.94, wrzesień 18.77, październik 18.60, listojak i wyrobu w szczególności. Produkcja1 S. A.
HAMBURG, 9.1. Zboże cif Hamburg ceny
„Pustelnik*1 polegała- głównie na fabrykacji da
pad 18.55, grudzień 18.46. Tendencja stała.
w Hfl za 100 kg. Pszenica: Manitoba I 16.30, —
BANK CUKROWNICTWA SP. AKC.
chówek i- sączków, cegła zaś, przeważnie- ręcz
N. ORLEANS, 7.1. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
na', była produktem ubocznym, Widzimy,
11 15.40, — III 14.10, Rasafe na styczeń 13.30, luty
że
W POZNANIU.
Bawełna loco 19.31, na styczeń 19.01, marzec 19.20
w -tym kierunku Tow. pra-gtóe osiągnąć maxi13.50, Barusso na styczeń 13.40, luty 13.40, Zimo
Jak się dowiadujemy, Rada i Zarząd Banku Cu
mum produkcji krajowej.
— 19.21, maj 19.14 — 19.15, lipiec 19.00 — 19.01,
wa II 13.75, Amber Durum 13.55, mieszana 13.25.
krownictwa zamierza na najbliższem zwyczajnem
październik 18.32 — 18.33, grudzień 18.24 — 18.26.
Jęczmień: Dunaj-Rosyjski 12.10, — 59—60 -kg. na
walnem zgromadzeniu akcjonarjuszów przedłożyć
Tendencja stała.
SIELECKA FABRYKA FILCÓW
styczeń—kwiecień 12.30, La Plata na styczeń 12.30,
I ■ »»■ w ■ »i
...——-~-rsot-Trury.
wniosek w sprawie podwyższenia kapitału zakła
I
KAPELUSZY,
SPÓŁKA AKCYJNA,
luty 12.45, Maroko I — do 1% II 11.95. Żyto: We
dowego Banku o dalsze 2 miljony złotych, czyli do
KAUCZUK
LONDYN, 9.1. Not. w pensach za 1 Ibs. Kau wysokości zł. 8 miljonów. Po zrealizowaniu po
stern rye II na statku 12.20, — II na styczeń 12.53.
W dmi-u 5-go b. m. w lokalu Zarządu
______ odbyło_____
czuk Plantegencrepe Standard Nr. 1 loco 19%,
się, walne doroczne zgromadzenie akcjo-narjusizów
Kukurydza: La Plata loco 9.65, na statku 9.75.
wyższego projektu kapitały własne Banku wyno
Spółki. Zgromadzenie zagaił i- /prze wodnic-zył
na styczeń 19%, luty 195/8, marzec 19%, kwie
Whiteflat 10.45, La Plata na styczeń 9.99, luty
siłyby zł. 19 miljonów.
członek Zarządu, p. Dawid Birnbaum. Sprawo
cień 20%, Smoded ripped sheets loco 19%, na
10. Owies: Undipped Plata 10.50, Clipped T’
zdanie iw- imieniu Zarządu refe-rował p. Jia-k-ób
styczeń
19%,
luty
19
r,
/s,
marzec
19%,
kwiecień
(51—52 kg.) 10.80. Siemię lniane: La PI
Swieęa; -n-ad-mieniiając, że fabryka ;po 2-letniej 'bez
BANK
CUKROWNICTWA.
20%. Tendencja stała.
czynności już została uruchomiona i w chwili
styczeń 17.92%, luty 17.92%,
Spółka Akcyjna w Poznaniu.
obecnej roizwaja się normalnie-. Strata; spowo
podwyższa doty-ćh-czasowy: swój kapit-al zaktaLIVERPOOL, 9.1. Pszenica (100 Ib..). Tenden
METALE SZLACHETNE
dowana bezczynnością', -wynosi zł. 10.000 i zo
Z’- S800’000-- do wysokości
cja stała. Na marzec 10.<3%; ■— m-aj 102%, —
stanie -pokryta w roku -przyszłym.
BERLIN, 9.1. Srebro ca 0.91)0 w sztabach
zł. 6.1W.0O0.— przez wydanie sztuk 1.200 akcji na
Zarząd stanowią -pp.: Jakób Świeca, Dawid
■Kipieć 10.2%. Kukurydza (100' Ib.). Tendencja
79% — 80% R.Mi za kg. Złoto- w wolnym obro
okaziciela po nom. zł. 100.
B-irnbaum. Michał Świeca. Komisie Rewizyjną
Całą emisje przejął Zw. Zach. P-o-lsk. Przem
sipokojna. Graded na styczeń 7.8%, cif Plata- (480
cie 2.80 — 2.82. Platyna w wolnym obrocie 8)—9
stanowią pp.: Gustaw GHinger, Adolf Szerman,
Cukrown w Poznaniu z obowiązkiem zaofiaro
Ib.) na grudzień-styczeń 35.9, — styczeń-luty
R.M. za gram.
Jakób Goldwiaiss-e-r, Jakób Seiden, Maurycy Birn
wania
całej
emulsji;
dawnym
akcjonariuszom
do36.1 bp, — 1’Uty-marz.ec 36, Liverpool Str-aights
baum.
LONDYN, 9.1. Srebro 26%, — na dostawę
do-kupu mianowicie na każde posiadane cztery
33% — 36.
26‘/in doi. za 1 uncję.
akcie sto-złotowe dawnych emisji jednej nowej
NOWY JORK, 7.1. Zamknięcie. Cts. za 1 -bu
akcji sto-złotowej po kursie 110. czyli zł. 110.—
Brześć Kujawski. S. A.
Dnia 21 z. m. od
NOWY J-ORK, Zamknięcie. Srebro ziag-r. 57%
za- akcje z doliczeniem 5 proc, od dnia 1-go sty
było się doroczne walne zebranie S. A. towa
szel. Ceny loco. Pszenica Mixed Durum Nr. 2
cts. za 1 oz (3-1.1 gr.).
cznia 1927 r. do dnia wpłaty, nastąpić mającej
rzystwa cukrowni Brześć Kujaiwsikii. Bilans za
137%', Manitoba Nr. 1 161 %t, rediwiinte-r Nr. 2
przy zgłoszeniu dokupu.
mknięto- zyskiem zl. 289.135,96 -przy kapitale ak
METALE
I
WYROBY
METALOWE.
148%, hardwint-er Nr. 2 14'6%. Kukurydza' no
Nowe akcje biotą udział w zyskach od- dnia
cyjnym zł. 4>.800.000 i- obrocie zł. 16.191.758. Bu
BERLIN, P.l. Ceny w markach niemieckich za
1-go stycznia 1927 r.
wa 100%, Żyto Nr. 2 fob N. Jork 123%, jęczmień
dżet na rok następny określono- w wysokości 10
100 (kg. Miedź el-eikt-ro-liitycznai, do-sto-wa- z-ar-a-z
milj-onów zł.
% I Jj/
malting 108. Mąka „Spring Clears" 6.50 —- 6.75
cif Hamburg, Brema lub Rotterdam 135%-, G'r.yCentralny Bank Małopolski we Lwowie. Wo
doi. zia 1 barrel.
bec, daleko posuniętych prac około- założenia' po
glnalne a-l-uminjum hutnicze 98 — 99% -w bl-olkach,
ROTTERDAM, 9.1. Pszenica w hfl. za 100 kg.
Z Syndykatu Polsk. Hut Żelaznych. — Na wio
wyższej Hiistytucji kred-ytowej, uchwali! ostatnio 1 snę -r. b. Syndykat Polskich Hut Żelaa-nych
sztabc.-ch wialco-w. -i ciągnion. 210, — w sztabach
na- styczeń 12%, luty 13.15, marzec 13.22%; kwie
scisly komitet założycielski zwołać na dzień 14
w Kato-wacia-ch pirzystępuje do budowy olbrzy
walców, i ciągnio-nych 214. Nikiel czysty 98—99%
cień 13.27%. Kukurydza w hfk za 21.0'00 kg. na
o. m.walne zgromadzenie wszystkich udziałow
miego gmachu o ipoje-mności około 500 pokojów-.
350,
Antymon
Regulus
94
—
99.
ców
celem
:
1)
uchwalenia
ostatecznej
formy
sta>styczeń 196%i, -luty 198%, marzec 184, kwiecień
Preliimi-now-ana została na1 ten cel kwota 4 milj-n.
LONDYN,
9.1.
Zamkn.
Miedź:
Standard
na
3
tutu,
2)
wyboru
prowizorycznegozarządu
banku
zlot. W gmachu tym mieścić się będą zarówno
175%.
1 3) ustąłeniia terminu rozpoczęcia' czynności przez
mieś. 62%. Cyna Standard na 3 mieś. 257%-.
-biura syndykatu1, jak i przedstawicielstwa- han
ROSARIO, 7.1. Zamknięcie. Ceny w pensach
powyższy bank.
dlowe żelaznego przemysłu przetwórczego.
papier za 100 kg. Pszenica na luty 10.80, kukury Ołów zagrań, dostawa natychm. 22, — dalsze ter
miny 227/1o. Cynk zwykły dostaw, natychm. 26%,
dza na luty 7.75, siemię lniane na luty 14.60.
dostaw, term. 26.
CUKIER
LONDYN, 9.1. Urz. not. za tonę w Ł. Miedź.
LONDYN, 9.1. Zamkn. Wsh za cwt.
Tendencja spokojna. Standard per kasa 61% —
luty
Cukier na stycz. 16.5% — 16.3%,
żorski ruch to-warowy w porcie gdańskim w mie
16.6 — 16.4%, marzec 16.6 — 16.5% — 61,5/ie, — 3 mieś, ćl18/^ — 61%, — Settl. 61%, —
Pod tym tytułem Ajencja Wschodnia rozpo
Elektrolyt 66% — 67%, — best selected 65% —
16.6, kwiecień 16.8% — 16.6%, maj 16.9
częła' -wydaiwni-ctwo, poświięc-on-e sprawom eks
siącu listio-padzi-e 1927 ,r. w tonach.
— 16.8%, czerwiec 16.11% — 16.9, lipiec 66%, — strong sheets 90, — Elektrowirebars 67%. portu i importu polskiego i zagranicznego. Pierw Wywóz- 'węgla: -przeiz port gda-ńskf w listopadzie
1927 r.
17 — 16.9%, sierpień 17.0% — 17, wrzes. Cyna. Tendencja mocna. — Standard per kasa 258 szy inume.r tego wydawnictwa, które narazie uka Oferty
eksportowe.
17 _ 16.9%, paźdz. 16.11% — 16.8%, — 258%, — 3 mieś. 257 — 257%, — Settl. 258, — zywać snę będzie co miesiąc, załączamy do ni Der po-lraiisch-e
Hołzm-arkt, vo-n Dr. Arthur RapaBanoa
(obr.
nieof.)
258%,
—
Straits
(obr.
nieof.)
listop. 16.9 — 16.7%, £rudz, 16.9 — 16.8%,
ńort. Di-r. d. Holzinteressem-entsŁndikates in
niejszego numeru C.W.E. i przesyłamy naszym
258.
Ołów.
Tendencja
mętna.
—
zagrań,
dost.
Lwów (Lemberg).
paźdz. -— grudz. 16.9 — 16.8%, holender
Szanownym Abonentom.
Wprowadzenie masła -polskiego na giełdę lon
ski, granul, fob. Amsterdam 15.11%, bel natychm. 21lr>/101 — dalsze terminy 22B/1(I, — Settl.
dyńską .
TREŚĆ NUMERU:
gijski, granul, fob. Antwerpja 15.6, czecho 21%. Cynk. Tendencja stała. — zwykły dost.
Kronika eksportowa.
26%.
Mr. Marja-n- Turski, director of the Polish State
słowacki, granul, fob. Hamburg 16, Jawa, natychm. 26:i/i«, — dost, termż 26, — Settl.
Conditions of the bacon industry in- Poland.
Instiitute — abount Polish Export.
Polish export notes.
biały cif. Amsterdam 15.6, Tendencja Aluminium krajowe (not. nieof.) 107, — zagraniczne Poi-Expoirt
sko-niemie c-kii e rokowatiii-a handlowe.
Industrie textile d-e Łódź.
(not.
nieof.)
112.
Antymon
Regulus
Erzeug.
Preis
spokojna.
The Polish metal products export.
-P-o-niewa-ż do spraw eksportu i importu za
(not. nieof.) 64% — 65. Antymon Regulus Chiń The Metal Products- Export Association.
-MAGDEBURG, 9.1. Not. cukru w markach nierówno rząd, jak i sfery gospodarcze przywiązu
Iron
smelting
in
Poland.
skie
(not.
nieof.)
41.
Rtęć
(not.
nieof.)
22%
—
mi-eciki-ch za 50 k-g- cu-kru białego n-ettoi, franco
ją -jaiknajwiększą wagęi, przeto- mamy nadzieję, iż
P. O. Str-andma-n-, minister -pełnomocny republiki
22%. Platyna (not. nieof.) 14%. Wilfram (not.
quai, łącznie z workiem. Cukier na styczeń 15.10—•
estońskiej w Polsc.e, o stosunkach 'handlowych
powyższe wydawnictwo w pewnej mierze przy
nieof.) 14%. Nikiel krajowy (not. nieof.) 175, —
15.00, luty 15.2-0 — 15.10, marzec 15.25 — 15.15,
polsko-estońskich.
czyni się do pogłębienia i -rozszerzenia naszych
zagraniczny
(oni,
nieof.)
175.
Blacha
biała
(not.
Oferty eksportowe.
kwiecień 15.30 — 15.20. maj 15.35 — 15.25, czer
stosunków
handlowych z zagranicą. Oczywiście,
nieof.) 18%. Siarczan miedzi (not. n'eof.) 24% — P. -Hjalma-r Proco-pć. b. minister pełnomocny Fin
wiec 15.4-0 — 1-5.30, 1-jpiec 15.45 — 15.35, sierpień
liczymy na poparcie i /współpracę wszystkich
landii
przy
rządzie
polskim,
obecny
minister
25. Żelazo lane Cleveland Nr. 3, (not. nieof.) 65.
15.50 — 15.40, wrzesień 1-5.40 — 15.30, październik
zainteresowanych osób, firm i instytucyij i- będzie
spr. zagr. Finlandii, o stosunkach polsko-fin
N. JORK, 7.1. Cts za 1 Ib. Miedź Lake loco
1-5.25 —-15.15, paźd-ziiiernik-gruclzi-eń 15.25 —- 15.10,
landzkich.
my się starali, aby następne numery „The Polish
P. inż. Martin Nuksza', minister pełnomocny Rze
14.25, Elektrolyt loco 14%,—f. o. b. N. Jork 14%,
Tendencja stała.
Exporter and Importer" coraz lepiej odpowiada
czypospolitej Łotewskiej w Polsce, o stosun
— na 3 mieś. 14%, Casting Rafinery loco 13.90,
N. JORK, 7.1. Zamknięcie. Cts za 1 Ib. Cu
ły swemu -zadaniu i były coraz: -obfitsze w treść
kach handlowych polsko-łotewskich.
kier surowy na styczeń 2.71, marzec 2.78 — 2.79,
cyna Straits loco 56%, — na luty 56%, ołów loco Shipping in the port of Gdynia.
i od-powiednie informacje.
6%, East St. Louis loco 6.30, cynk East St. Louis Polish timber -export. Remarks, of Mr. Aleksander
maj 2.85, lipiec 2.94 — 2.95, wrzesień 3.01, grudzień
Wyjaśniamy, iż „Polish Ex-porter and Importer"
Dąbrowski, Chairman of the Council of the
loco 5%, aluminium (98 — 99%) loco 24%, nikiel
3.05, na styczeń 1929 r. 3.02. Cukier biały clony
będzie wychodził w kilku językach, zależnie od
Union of Polish Timber Producers Associa
dostawa zaraz 4.58. Obroty dzienne 29000. Ten w sztabach loco 35, blacha biała fob. 5% doi. za
-rodzaju towarów i -krajów; 2 któremi Polska ma
tions in Poland.
100 Ibs.
dencja spokojna.
lub nawiązuje stosunki handlowe.
Morskie frachty towarowe na węgiel i drzewo.

„POLISH EXPORTER AND IMPORTER”

Rok wydawnictwa VIII,

Nr. 7.

Horoskopy Gospodarki Budżetowej Polski
w r. 1928,
Wywiad u p. wiceministra Skarbu p, dr. Tadeusza Grodyńskiego.

.

Pomimo nawału pracy, podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu,
p. dr. Tadeusz Grodyński był łaskaw przyjąć na dłuższej konferencji redak
tora Ajencji Wschodniej i w rozmowie z nim przedstawić swój pogląd na
dotychczasowe rezultaty gospodarki budżetowej w Polsce i na horoskopy
w r. 1928. Oto przebieg tej rozmowy:

— Jaki jest ogólny wynik gospodarki budżetowy tylko wpłaty w kwocie 107.8
milj. zł.
budżetowej za r. 1927?
— Dzięki udoskonalonemu aparatowi i Rzeczywiste wydatki w ciągu 9 miesię
kasowo-skarbowemu, mogę już dzisiaj, a cy wyniosły okrągło 1.750 milj. zł. Pa
więc w 8 dni po zakończeniu roku kalen miętać tu jednak należy o tem, że budżet
darzowego, dysponować cyframi wykona r. 1927-8 nie przewidywał całego szeregu
nia budżetu za cały rok, a w szczegól wydatków, do których zmusiły koniecz
ności już także ogólnemi cyframi za gru ności państwowe, oraz wykonanie zobo
dzień 1927. Rzeczywiste dochody budże wiązań, zaciągniętych już po uchwaleniu
towe w roku kalendarzowym 1927 wynio budżetu. Wystarczy, że tylko wspomnę
sły okrągło 2.572 milj. zł., wydatki zaś o wydatkach niezbędnych na usunięcie
2.293 milj. zł., nadwyżka budżetowa wy szkód, spowodowanych żywiołową kata
niosła zatem okrągło 278 milj. zł., a więc strofą powodzi w Małopolśce Wschodniej,
o 128 milj. zł. więcej niż nadwyżka budże wybuchem prochowni pod Krakowem, hu: raganem w Nowogródzkiem, dalej w ro
towa roku budżetowego 1926/7.
— Imponujący wzrost dochodów pań ku 1927 została wypłacona jednorazowa
stwowych w r. 1927 — mówił p. wicemi | zapomoga urzędnikom państwowym i enister Grodyński — uwydatni się tern sil merytom, która w samym budżecie ad
niej, jeżeli porównamy cyfry dochodów ministracji wywołała wydatek 58 milj. zł.,
państwowych r. 1927 z rzeczywistymi podwyższono renty inwalidzkie o 10%,
wpływami w latach 1924 i 1925. I tak podwyższono kapitał zakładowy Państwo
rzeczywiste dochody ściśle budżetowe wego Banku Rolnego, rozpoczęto już w
wyniosły:
listopadzie 1927 obsługę pożyczki stabili
zacyjnej nieprzewidzianej w pierwotnym
w r. 1924
1.370 milj. zł.
preliminarzu,
w r. 1925
1.615 milj. zł.
— A zatem obecnie horoskopy budże
w r. 1927
2.572 milj. zł.
towe na r. 1928 9 układają się dobrze?
— Jak przedstawia się dotychczas wy
— Jak najlepiej — odparł p. wicemini
konanie budżetu na r. 1927 8?
ster Grodyński. — Jak wiadomo, wnie-

Wiceminister Skarbu dr. Tadeusz Grodyński.

— Rzeczywiste dochody za 9 miesięcy
roku budżetowego, t. j. od 1 kwietnia do
końca grudnia 1927 wyniosły 1.970 milj.
zł., a więc zaledwie o 23 milj. zł. mniej niż
ogólna suma dochodów, preliminowana na
cały rok budżetowy. Wszystkie prawie
zatem wpływy, które osiągniemy w stycz
niu, lutym i marcu 1928 będą stanowiły
już nadwyżkę dochodów ponad sumę pre
liminowaną w budżecie, a tem samem
osiągnięta będzie ustalona w planie sta
bilizacyjnym Rządu z 13/10 1927 koniecz
na w r. 1927/8 suma dochodów państwo
wych, bez żadnej podwyżki istniejących
podatków.
W dochodach na pierwszy plan wysu
wają się wpływy z danin publicznych i mo
nopolów, które wyniosły w okresie kwie
cień — grudzień 1927 1.634,3 milj. zł.,
podczas gdy na cały rok preliminowano
zaledwie 1.671 milj. zł. Szczególnie ko
rzystnie przedstawiają się wyniki wydzia
le podatków bezpośrednich, które preli
minowano na cały r. 1927/8 w kwocie
438.4 milj, zł., a które dały za 9 miesięcy
454 milj. zł., (w tem podatek przemysło
wy 212.5 milj. zł., — dochodowy 131.9 milj.
zł.).
Podatki pośrednie przyniosły 122.2 milj.
zł., cła 252.3 milj. zł., monopole 566.7 milj.
zł.
Równie korzystnie przedstawia się sal
do czystych dochodów z przedsiębiorstw
państwowych, które tak małą rolę grały
w budżecie dochodów państwowych w
ubiegłych okresach budżetowch, a nawet
w latach 1923 i 24 były jedną z głównych
przyczyn deficytów budżetowych Pań
stwa. W okresie kwiecień — grudzień
1927 wpłaciły przedsiębiorstwa państwo
we do Skarbu przeszło 150 milj. zł. (w tem
kolej 46 milj. zł., lasy 80 milj. zł.), podczas
gdy budżet r. 1927/8 wymaga za cały rok

siony w październiku 1927 preliminarz bu
dżetowy przewidywał na r. 1928/9 wydat
ki w kwocie 2.228 milj. zł., a dochody
2.350 milj. zł.
Już na podstawie wyników za r. 1927
można śmiało twierdzić, że cyfra docho
dów będzie w r. 1928 9 znacznie wyższa,
atoli również i wydatki wymagać będą
poważnej zwyżki.
Z jednej strony stoi przed nami problem
poprawy bytu iunkcjonarjuszów państwo
wych, który wymaga b. znacznych wydat
ków, z drugiej zaś strony musi być wydat
nie polepszoną produkcyjna funkcja bu
dżetu państwowego, w której to dziedzi
nie nastąpiła w r. 1927 znaczna poprawa,
zwłaszcza przez podniesienie się wydat
ków inwestycyjnych, przy utrzymaniu bez
zmiany linji wydatków konsumcyjnych.
Tą drogą musimy iść dalej.
Rozwój dróg, mostów i budowli wod
nych, rozbudowa floty handlowej i portu
w Gdyni, rozbudowa przedsiębiorstw pań
stwowych, a zwłaszcza kolei, poczty i fa
bryk związków azotowych budownictwo
państwowe, podniesienie rolnictwa, it. d.,
to wszystko są te wielkie zadania inwe
stycyjne, które domagać się będą nowych
i wyższych wydatków państwowych w r.
1928/9.
Pierwszą troską Ministerstwa Skarbu
będzie uwzględnić te potrzeby w prelimi
narzu budżetowym na r. 1928/9, zawsze
jednak w granicach rozporządzalnych
środków i to tak, aby uzyskana jeszcze
w połowie r. 1926 równowaga budżetowa
została nietylko w całej pełni utrzymana
i ugruntowana, ale aby budżet r. 1928 9
wykazał tak jak w r. 1926 7 i w r. 1927 3
istotną nadwyżkę budżetową, która stano
wi zawsze fundament, niezbędnych w każ
dej uporządkowanej gospodarce skarbo
wej rezerw kasowych.
M.

TERMINY ZEBRAŃ (dn. 12.1).
„Ostrowite" S. A. zebr, zwycz. o g. 3 w War
szawie, Mazowiecka 13; P. T. R> zwycz, zebr, o g.
5 w Warszawie, Narbuta 29; „Ekspolas" S. A.
zebr, nadzw. w Warszawie, Kredytowa 1.

CO GRAJĄ W TEATRACH.

DYREKCJA POLSKIEGO MONOPOLU
TYTONIOWEGO.
ogłasza przetarg na dostawę:
a) 60.000,000 sztuk jednokolorowych etykiet do
pakowania tytoni krajanych w paczki po 25 gr„
a mianowicie:
1) 11.000.000 szt. etykiet do tytoniu „Naj
przedniejszy Turecki",
2) 27.000.000 szt. etykiet do tytoniu „Przedni
Turecki",
3) 32.000.000 szt. etykiet do tytoniu „Średni
Turecki" i
b) 1.500.000 szt, dwukolorowych etykiet do pa
kowania tytoniu „Najprzedniejszy Macedoński"
a 50 gr.
Szczegółowe warunki przetargu ogłoszone zo
stały w Dzienniku Urzędowym Rzplitej Polskiej
„Monitor Polski" Nr. 292, 293 i 294,

Wielki — „Eugeniusz Oniegin”, Narodowy —
„Lekarz miłości", Letni — „Szkoła wdzięku”, Pol
ski — „Moralność pani Dulskiej”, Mały — „ósma
żona Sinobrodego", Nowości — „Hokus-Pokus",
Qui pro Quo — „Typki z Qui pro Quo", Perskie
Dko — „Tik-Tak", Sensacja — „Maya", Caarwony As — „Biały karnawał",
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