Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

Warszawa, dn. 13 I. 1928 r.

Wa witós
z dnia 12.1,-1928 r.
DLA WALUT TENDENCJA
MOCNIEJSZA,
Zapotrzebowanie na dewizy było dziś wikęsze
i zostało w całości pokryte przez Bank Polski
7 walut mocniejszą tendencję miały Londyn, Pa
ryż, Zurych i Włochy — słabszy natomiast był
Wiedeń. Największe zapotrzebowanie było dziś
na Pragę i Kopenhagę. Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do notowań zrobiono Holandją
po 359.28 Dolar gotówkowy mocniej, — w pry
watnych obrotach płacono za dolara 8.88%. Złoto
4.67 X w tranzakcjach.

WALUTY.
lianzaktje

Doi. St. Zjednoczonych

8.88%

Sprzedaż

Kupno

8,86%

8,90%

AKCJE.
132.00
133,00
123 00
B. Handlowy
164,50
Bank Polski
165,00'-164 50
33,50
B. Zachodni
33,00
Zw. Sp. Zarobk. 96,00
94,75
30,00
Grodzisk
13,00
Gródek
79,00
Cukier

B. Dyskontowy

Wysoka
Węgiel
Lilpop

143,00
108,00
42,50-41,75
42,00
Modrzejów 46.50 46,00
Ostrowieckie.
86,00
86,50
Starachowice
66,25
66,00-66,25
Borkowski
18/0
Spirytus
37,50

83

GDAŃSK. 12.1. (U.) Warszawa 57.47
S7 63 Ztoty 57.49 — 57.63. Loud i ii
przekaz telegraf. 25.01. czek 52.0g4 Dok
5 1160*— 5.1390, Berlin Nobel 122.007 -122.313.
, .
, .

GDAŃSK 12.1. Na rynku dewizowym zloty
lekko osłabiony, notowano 57.56, przekaz na War
szawę 57.541.:,. • Obroty w przekazach ^y^iły
15.000, w notach 39.000. Marka, niemiecka 122.20,

dolary 5.13%.

DEWIZY.
i co

Polska 8
Helgja
“eigrad
Budapeszt
Bukareszt
Oslo
Helsingfors
Hiszpanja
Holandia
Japonja
Konstantyn.
Kopenhaga
Londyn
N. Jork
Paryż
Praga
Ry ;a
Szwajcarja
Sztokholm
Wiedeń
Wiechy

4%
7
6
6
5
6
5
4'k
5
5

4’ł
3'/2
4
5
7
3'4
3'4
6'4
7

Giełda
notuję
za

Sprze Kupno
daż

Tranz akcje

124,07

124,69
124,38
—
—i
— . —
—
—
—
—
—
23Ł92’4 249,62
43.57
43.46
8,92
8,90
35,14
35,05
26,48
26,41/2
—
172,22
171.79
—
—
126,04
125,73
47.30
47,18

100
100
iop
100
100
100
100
100
1
1
100
1
1
100
100
100
100
100
100
100

238,33
43,35
8 88
34.96
26,35
171,36

125,42
47.06

KURSY DEWIZ W OBROTACH
MIĘDZYBANKOWYCH,
Stopa
%
6
7

za

Gdańsk
Berlin

do

od

100
100

_

173,82
212,30

GDAŃSK, 12.1. W prywatnych cbrofach płacono za 100 Ggd. 173 — 173.o0,
za 100 R. M. 211% - 212’/^ Złoty do do
lara-8.88 r/2 — 8.91 Yz.
_
GDANSK, 12.1. 5% Danziger Goldanleihe (1 doi.) (Gd. poż. złota) 4.90 Whypoteczna miejska 192a r. 93%, /»
denrentenbriefe (za 1 centn.) 10, 5L, Danz.
Hypot. Pfandriefe serja 1 - 9• 99, 8 .
I': ,0 7r ‘yU’,. L^PrivaTAktien

ger Hypothekenbank Akhen 1 — 5000
134%, Danziger Bank fur Handel und Gewerbe 139%, stopa dyskontowa B. v. Dan
zig 6%.
. . , , j

POZNAŃ, 12.1. Przebieg dzisiejszej giełdy y
nieco sr-'
1-'-'';n“’is7V przy
Drzv nastroju
nastr°'u
spokojniejszy
procentowych płacono za 8% listy doZ papierów
larowe 92%%. Nieco mocniejsze były 6% listy
żytnie, za które płacono 25.30 — 25.45, oraz 5%
poż. premj. doi. za którą płacono 64.50 za i szt.
5-cio dolarową, 8% obligacje m. Poznania przy
Z akcyj bankowych
braku materjału w popycie.
. .
płacono za Bank Przemysłowców 1.05. W dziale
akcyj handlowo-przemysłowych ruch więcej ogra
niczony przy kursach niezmienionych. Płacono za
Lubań 105, za Papiernię Bydgoszcz 72, oddawano
Herzfelda po 52, Wytw. Chem. po 0.95 Z papie
rów nieoficjalnych płacono za Bank Polski 160
160.50 oraz za Sinnera 93. Tendencja utrzymana.

POZNAŃ

KURSY ARBITRAŻOWE WALUT,
któremi nie dokonywano obrotów na giełdzie
oficjalnej ani w obrotach międzynarodowych.
Arbitraż na:

Zurych

Londyn

15 70
155 82
5,52
236 93
22,46
4,62
238,65
6,42

. Belgrad
Budapeszt
Bukareszt
Osio
Helsingfors
Konstantynopol
Kopenhaga
Sofja

15 68
155,86
5,51
236.95
22,43
4,63
238,74
6,45

Gram złota = 5,9244 zł,

ŻYWSZE OBROTY LISTAMI.
Z papierów państwowych zyskała na kursie 5%
Pożyczka Konwersyjna, słabszą tendencję miały
5% Pożyczka Konwersyjna Kolejowa oraz Dolarówka. Listy zastawne 4%% i 8% ziemskie oraz
8% m. Piotrkowa mocno, 10% m. Siedlec utrzyma
ne — pozostałe miały tendencję słabszą. Obligacje
w zaniedbaniu — bez tranzakcji.

PAPIERY PROCENTOWE,
Tow. Kred Ziem
58,25 58.60 58,50
8% Tow. Kred. Ziem.
82,75 83.00
5 % T. Kred. m. Warsz.
66.00
8% T. Kred. m. Warsz.
82,00
8 X m. Kalisza
74,00
10 • m. Lublina 89.00
8% m. Łodzi
78,00
77,50
81 m. Piotrkowa 77,50
77,75
W złotych
84,75
5% Poż Pretn. Doiat. 10% m. Siedlce
62,75 63,00-62,90

piGcatitaoh nominału
8 % L.Z. B. Gosp. Krajów.
93,00
81 Państw. B. Rolnego
93.00
Obi. B. O. Kraj 92,00
93,00
5 £ Państ. Poż. Konwer.
66,75-66,80
5-i Konwers. r-oz. Kolej.
61,50 61,00
10 i Poz. Koi. 101,75
102.00

4)4

MAŁE OBROTY AKCJAMI,
W obrotach przedgiełdowych przeważała ten
dencja słabsza, zapoczątkowana na zebraniu wczo
rajszym, a utrzymująca się przez przeciąg całego
wieczoru wczorajszego. Zainteresowanie w dziale
akcyj było znacznie mniejsze i amatorów do kupna
stosunkowo mało, przeciwnie kulisa realizowała
w dalszym ciągu zyski. Na samym zebraniu obro
ty były bardzo ograniczone, przy małem zaintere
sowaniu.
W grupie bankowej nabywano chętniej akcje
Banku Polskiego, pozostała zaś ilość tranzakcji
mała, przy tendencji słabszej dla Banku Zachod
niego i Banku Związku Spółek Zarobkowych. Chemicznemi i elektrycznemi nie interesowano się
w dalszym ciągu, zaś z cukrowniczych stracił na
kursie Warszawski Cukier. Z cementowych zaofia
rowanie panowało dla Firleya, którym tranzakcji
nie dokonano żadnych. Wysoka natomiast utrzy
mała się, przy małem zainteresowaniu. Węglem
obroty małe. W dziale metalurgicznym panowało
zaofiarowanie, obracano wyłącznie Lilpopem, Modrzejowem i Starachowicami, Ostrowieckie zaś,
wykazujące drobną poprawę były poszukiwane tyl
ko w odcinkach drobnych, celem dopełnienia sztuk
do wykonania nowej emisji. Pozostałemi zaintere
sowania brak.
Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do no
towań zrobiono: Puls 9, Czersk 1, Gosławi-e 79,
Cukier 80, Nobel 42.50, Cegielski 48.50 — 48.25,
Rohn 19, Rudzki 50, Ursus 12.50 — 12, Zieleniew
ski 172, Żyrardów 16.50, Haberbusch 166.

12. 1.

R Przemvs
1 05 P Papier. Bydgoszcz 72 P
Herzfeld Victorius 52.00 P Wytw. Chemiczna 0,95 o
Lubań
105.00 P
LWÓW, 12.1. Dolary w obrotach nieoficjal-

%nych 8.88.
LWÓW 12.1. Na rynku akcyjnym naogoł sy
tuacja bez'zmiany. Ruch dość ożywiony Zainte
resowanie Sierszą Górniczą i Tespami. Akcje Ga
zów Wschodnich w zaofiarowaniu. Tendencja
utrzymana, usposobienie spokojne.

LWÓW,
Przemysłowy
Ćmie ów
Gazolint
Górka

12. L

77.00 78,00
105,00 P Oikos
0.30 Pol. Tow Burtowi., 0,50
14,00
32,25 Siersza Górn
27 50
96.00 Tespy

KRAKÓW, 12.1. Na rynku akcyj tendencja
utrzymana. Dolary w obrotach nieoficjalnych
8 88 _ 8.88%, czeki bankowe 8.90% — 8.90%.
Na rynku akcyjnym tendencja słabsza przy słabszem zainteresowaniu i małych obrotach. Jedynie
większych obrotach dokonano Sierszą Górniczą po
kursach utrzymanych i Elektrownią po kursach
słabszych. Słabiej również notowano Bank Pol
ski, Zieleniewskiego i Chybie. Reszta papierów bez
zmiany. Ruch naogół niewielki. Na pogiełdzie
tendencja słabsza. Większość papierów w zupełnem zaniedbaniu. Obroty i ruch małe.

KRAKÓW,

12. 1.

1,70
Bank Polski
162.00 Azot
57,75
Tohan
14,00 Elektrownia
0,33
żegluga
13,50 Krakus
6.00
Zieleniewski
172,00 Chybie
Akcie nieoficjalne
Górka
95,00
22,75
Siersza Gór. 14.00-14,10 Jaworzno
Niemojowski
2.48'2,50 Gazy Wschodnie 25.75
BYDGOSZCZ, 12.1. Dolar w obrotach pry
watnych bez zmiany. Na rynku akcyjnym ten
dencja nieco osłabiona. Obroty akcjami i papie
rami procentowemi minimalne.
KATOWICE, 12.1. Zainteresowanie akcjami
mniejsze. Drobne zlecenia sprzedaży, na kupno
minimalne. Kursy niejednolite. Bank Polski 163,
Starachowice 67, Modrzejów 46, Bank Zw. Spółek
Zar. 95.50. Dewizami obroty również nieco mniej
sze. Podaż nie przewyższa zapotrzebowania. Kur
sy nie wykazują specjalnych wahań.
LUBLIN, 12.1. Dolar nieoficjalnie notowano
8.8825, Tendencja spokojna.
ŁÓDŹ, 12.1. Na dzisiejszej giełdzie łódzkiej
zawarto nast. tranzakcje: dolar. 8.8850. Tenden
cja utrzymana. Poszukiwano Tramwaje miejskie.
W zaofiarowaniu 8% listy zastawne m. Łodzi zlo
towe.
WILNO, 12.1. Giełda urzędowa z dnia 11 b, m.
Dolar 8.8725 w żądaniu, 8.86% w płaceniu, funty
ang. 43.30, rubel złoty 4.69% w żądaniu, 4.69
w płaceniu, listy zastawne Wileńskiego Banku Zie
mian (za 100 zł.) 63.20 w żądaniu, 62.80 w płaceniu,
akcje Banku Polskiego 161.
WILNO, 12.1. 'Dolary nieoficjalnie notowano
8.86 w płaceniu, 8.87% w żądaniu, rubel złoty 4.68
w,płaceniu, 4.70 w żądaniu.

&ielily pleniw lauianiuoc

AMSTERDAM, 12.1. (Urz.) N. Jork
2.48 %, Londyn 12.09%, Paryż 9.75%, Wie
deń 35.05, Praga 7.35%, Włochy 13.12%,
Belgja 34.60, Szwajcarja 47.81%, Oslo
l 66.00, Kopenhaga 66.47%, Sztokholm
66.75, Hiszpanja 42.30, Berlin 59.08.
!
BUDAPESZT, 12.1. Ł 27.97, Kcz 16.95,
Din 10.07, Doi. 571, Frf 22 65, Lei 3.54, L
30.30, Szyi, austr. 80.85, Frszw. 110.40,
Hfl 231.05, Frb 79.95, Mn 136.40, Złoty
WARSZAWA, 12.1. (Godz. 20-ta). Dyskonto
wy 133, Handlowy 123, Bank Polski 164.50, Za 63.95 — 64.20.
chodni 33, Zw. Sp. Zarobk. 95, Cukier 79, Węgiel
108 w żąd., Lilpop 42, Modrzejów 46, Starachowi
ce 66.75, Tendencja utrzymana.

BUKARESZT, 12.1. N. Jork 161, Londyn 788,
Paryż 639, Wiedeń 2250, Praga 483, Włochy 856,
Berlin 3816, Zurych 3100, Złoty 1815.

BELGRAD, 12.1. Londyn 277.30, Pa
ryż 224, N.-Jork 56.75, Genewa 1094.50,
Medjolan 299.50, Praga 168.45, Wiedeń
802, Budapeszt 996, Berlin 1356.
CZERNIOWCE, 12.1. N. Jork 160, Londyn
782, Paryż 631, Wiedeń 2256, Praga 479, Włochy
782, Pryż 631, Wiedeń 2256, Praga 479, Włochy

BERLIN, 12.1. Giełda dzfeiejsaa częściowo
ostobiioma:, częściowo odporna. Publiczmość ć ban
ki sprzedawały. Depresje nia gtteldzi.e wywołała
wiadomość z Londynu o znóżce dyskontiai Pa
piery sikonfiskowane na początku .zebrania utrzy
mane, w przebiegu maitomiast spadły o 1—1%%,
Górnicze lepsze o 154%, Farbenindusitrfe podnio
sły s.ię o 5%, Jedwab sztuczny spadli O1 5%, spi
rytusowe fl'stabiome. Inne akcje zniżkow,'łj prze
ciętnie do 2%. Gotówka dzienna 4—6% w po
daży, dla firm piierwszonzędnych niżej, miesięczna 7—8%, weksle towarowe 6%%.

BERLIN, 12.1. Zamknięci. Buderus
103%, Esscner Steintoblen 156, Oelsenki-rcli. Ikrgwerk 142% Harpener 196 2,
Efccsch 151.- Hotartohe 19%, Use 236%.
Kliicknerwerke 130, Kóln-Neuessen 152%.
Lauirahiitte 81,, Maniiesinanin 158'/1, Mansfeldcr 123, Obersclil. Eisen-Bcdarf 91.
Phonix Bergbau 100%, Rhein. Braumkohle
245%; Rhefiin. Braunkohle 245%, Rhelstal l
182 Schles. Zihk-u. Berubau 132, Stollbei ger Zink 222, Kali Aschersleben 177 ’ t.
Salizidetfuirth 250, Westeregdin 185; Ghent.
v. Heyden 135%-. Dynamit Nobel 134-/4
Goldschmidt 118. Oberkoks 98%, R^f*
Spreingstoff 103%, Rhenaiiiia 55; J- D- K1del 53%, Riitgcrsworke 97%. Behe1
del 26%; Górlitzer Waggon -0 1'. reiamlilite 205i, Zellstoff Waildhof 262.
BERLIN, 12.1. Urz. not, walut, Dolar złoty
4.23—4.24, - gruby 4.177—4.197, — drobne 4.175—
4.195, funty ang. 23.412—23.492, — drobne 23.435—
20.485, frb. 58.38—58.62, Ggd 81.61—81.93, frfr
16.495—16.555, lir grube 22.177—22.257, — drobne
22.185—22.265, Jugoslavische 7.342—7.366, Norwegische 111,28-— 111.72, szyi, austr. grube 59.85—
'
80,89—
59.29, — drobne 59,08—59.32, frsz grube
12.405
—
grube
81.21, — drobne 80.89—81.21, kcz
grube
złoty
12.465, — drobne 12.385—12.445,
46.825—47.225, — drobne 46.775—47.175.

U, 1
1.79 -1.794
4,187-4.195
1,972—1,976
20.97 21,01
2,18—2.181
20,446 — 20,486
4,1950—4 2030
0.504—0.506
4,276—4,284
169,06—169,40
5.640—5.625
58,505—58,626
73,35—73.49
81,79—81,95
10.56-10.58
22,195-22.235
7,388—7.402
112,39 —112.61
20,62—20,66
111,50 -111.72
1649-16,53
12,433—12.453
80,835—80 995
3,027—3,033
74,20-72,3»
112,82—113.04
59.17-59.29

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

46 98-47,18
46,99-47,19
80,73—81.07
112,55—113,05
41,485 -41 665

12. 1
,796
1,792—1,796
4.187—4.195
1,966—1.97
20,97-21.01
2,18—2.184
20.456-20,496
4.1955—4.2035
0,5035-0,5055
4,280—4,294
169.06—169,40
5,614-5,626
58,495—58.615
73,33—73,47
81,77-81,93
10.56—10.58
22.205-22,245
7,39 -7.404
112,41 U2/3
20,58-20.62
111.52 - 1H.74
16.49-16,53
12.433—12,453
80 845—81,005
3.1'27—3.033
71,53-71 57
11284-11332
5Z17—59.29
2,596 2,608
47.01 -47,21
46,975 - 47r175
46,975 -47,175
80,88-81.22

41.46 - 41 64

43-50
LONDYN, 12.1. (U.) Warszawa
--------J .
Nowy-Jork 4.8759, Paryż 124.02, Wiedeu
34.56. Praga 164%, Wiochy 92.17, Belgia
34.90%; Budapeszt 27.89, Szwajcaria
25.30, HelS.Ingfors 193.55, Sofja 675, Holandja 12.09%), Oslo 18.33; Kopenliaga
18.19%, Sztokhioilm 18.12%', Hiszpanja
28.65, Buenos-Ailres 47.81 d„ R’lo de Ja
neiro 5.91 d., Bukareszt 789. Ateny 367 2Berth 20.47%, Konstantynopol 938.
MEDIOLAN, 1.2.1. (U.). Wiedeń 26714, R.;<vz
44.35, Nowy Jork 18.91'%; Praga. 56.10, bond j u
92.17%. Hotandja 762%, Be’lgja. 204. Bukareszt
11.70, Beirłiim 450%, Zurych 364%, Belgrad 33.40,
ClslO' 503, Kopenhaga 507, Sztakhołm 5'10, Madryt
325%; Sofja 13.65, Ateny 25.15. BudapcSiZ.t 33il.
Moskwa 97%; Wairszawa 217%.
OSLO, 1.24. Lomidyn 18.3314, Berlin S9.60, Pa>ryż 14.80, Nowy Jork 3.76, Hotendja 1511.65. Zu
rych 72.55, Hels'.rigfoirs 9.48, Belgja 52.55, Siztokhohn 101.20, Kopenhaga 100.80, Włochy 19.95; Pa
ryż 11.20, Wiedeń 53.20.
PRAJGlA, 12.1. Amsterdam 1360%; Berlin. 833.<8&.
Zurych 650.40, Oslo 89754:, Ko.penhaga 9<M%Londyn 164.57/4, Madryt 575; Wiochy 178.60,
Nowy Jork 33%; Paryż 132.68, Sztoikhotm 908.
Wiedeń 476)4, Mik. nim. 800%; Warszawa 377/2;
Belgrad 5^.45.

PARYŻ, 12.1. (Urz.) N. Jork 25.43,
Londyn 124.02'_>, Włochy 134%, Belgja
354%, Szwajcarja 489%, Holandia 10.25,
Oslo 675, Sztokholm 684%, Hiszpanja
432%, Berlin 605.
WiIEDEN, 12.1. Austr. KcL Państw.. 28; KolPółn. 1138, Kol. Lwów-Gzem. 60, Bamk Hiipioiteczny 78/4, Alipimy 42.70, Sitersiza. 10.85, Zieleniewski
17.35, Krupp 16.70, Praskie Tow. Żelaza- 776, Portl>and-Ce.me.nit 68, Skoda 264/4; R’miai 1421.60, Pan
to 7, Karpaty 29.90, Galicja 86, Nafta 39, Austr.
renta, majowa’ 0.752, — lutowa. 0.80, — (koronowa
0.575, Wiiiedeńskiii Bank Zwfąizk. 30, Crediit-Anistalt
64%; Landerbanik 23.80, Kompas DO0, Merkur
27.75.
WIEDEŃ, 12.1. Rynek dzisiejszy był dość oży
wiony, aczkolwiek korzystne doniesdeniai z Pragi
i Berlina przyczyniiły siię do polepszenia: tendencjL Dokorla-no' licznych tranzakcyj, polepszyła s<ię
nafta, Resztia papierów, między łnmentó Aflpfny
ii Karpaty były słabsze. W dalszym przebiegu
rynek był spokojny i nierówniomiięirny.
WIEDEŃ, 12.4. Amsterdam 285.42; Berlin1
168.67, Budapeszt 123.86, Kopen.hagai 189.70, Lon
dyn 34.55; Nowy Jork 708.05, Paryż 27.85, Zu
rych 136.47; Mn. 168.55, Belgrad 12.38, Praga
20.93/4, Doiiair 704.75, Pengo 123.72, Dinar 12.47-%.

ZURYCH. 13. 1. (U.) Warszawa 58.20,
Nowy-Joirk 5.1895, Londyti 25.30, Paryż
20.40%; Wiedeń 73.20. Praga 15.38, Wio
chy 27.45%, Belgja 72.40, Budapeszt 90.75.
Helshigfoirs 13-04, Sofja 3.74Vs, Holand’a
209.20, Oslo 138, Kopenhaga 139, Sztok
holm 139.60), Hiszpanja 88.65; Buenos-Aiires
2.21% Tokio 2.43%), Bukareszt 3.20, Ate
ny 6.85, Berlin 123.56, Belgrad 9.14, Kon
stantynopol 2.69.

NCJA WSCHODNIA
CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE
N.-JORK, 11.1. (Urz.). Londyn 4.87%,, Paryż
8.93%, Wiedeń 14.12, Praga 2.961
Włochy
5.28%, Belgja 13.941
Budapeszt 17.50,, Szwajcarja 19.271/p Helsingfors 2.52! |, Sofja 0.72, Holandja 40.30, Oslo 26.59, Kopenhaga 26.79, Sz ok
holm 26.89, Hiszpanja 17.10, Bukareszt C.Ó2, Ber
lin 23.89-i |, Belgrad 1.76!

Złoty w dniu 12 stycznia 1928 roku,
Gdańsk przekaz 57.47 — 57.62, gotów
ka 57.49 — 57.63, Zurych przekaz 58.20,
Londyn przekaz 43.50, N. Jork przekaz
11.25, Ryga przekaz 61, Medjolan prze
kaz 217.50, Praga przekaz 377.50, Berlin
przekaz na Warszawę 47.01 — 47.21, prze
kaz na Katowice 46.975 — 47.175, prze
kaz na Poznań 46.975 — 47.175, gotówka
grube 46.825 — 47.225, drobne 46.775 —
47.175, Budapeszt gotówka 63.95 — 64.20.

ZIEMIOPŁODY
WARSZAWA, 12.1. Tranzakcje na
Giełdzie Towarowej za 100 kg. fr. stacja
załad., w nawiasach fr. Warszawa. Psze
nica kongres. 764 g/1 (130) (52.50), Żyto
kongresowe 681 687 gl (116/117) 40.00 —
39.75 — (41.25 — 41.00), Otręby żytnie
25.75, — pszenne (28.75). Ceny orjentacyjne ustalone przez Komisję Notowań fr.
Warszawa. Owies 38.00, Jęczmień brow.
41.00 — 41.50, Mąka pszen. warsz., lubel
ska i kresowa 4/0 A 82.00 — 85.00, Mąka
pszen. 40 74.00 — 77.00, — żytnia pytlo
wa 65% 56.00 — 58.00. Usposobienie spo
kojne. Obrót 305 tonn.
LWÓW, 12.1. Na giełdzie obroty w pszenicy
i kaszy hreczanej przy cenach niezminionych. Za
interesowanie dla doborowej jakości. Tendencja
utrzymana, usposobienie spokojne.
Notowano:
pszenica dworska (giełdowa) 47.75 ■— 48.75, kasza
hreczana ,cena giełdowa) 71 — 73, żyto małopol
skie (cena rynkowa) 38.50 — 39.50.
GDAŃSK, 12.1. (U.) P szenica 128 f. h. 13.75, —
124 f. h, 12.52—12.75, — 120 f. h. 12.00, żyto 12.00,
jęczmień brow. 12—13.25, pastewny 11.25—12.00,
owies 12.50—11.25, ospa żytnia 8.75—9.00, pszenna
gruba 9.02—9.25. Dowóz do Gdańska: pszenicy
15, żyta 30, jęczmienia 240, owsa 30, strączkowych
15, ospy i makuchów 30, nasion 41 ton.
GRUDZIA.DZ, 12.1. Rolnik Spółdzielnia Rol
niczo Handlowa notuje za 100 kg. loco stacja za
ładowcza: żyt0 38.50 — 39.50, pszenica 46 — 47,
jęczmień zwyczajny 37 — 38, brow. 41, owies
33
34, usposobienie spokojne.
KATOWICE, 12.1. Pszenica eksportowa 51.50—
53.50,
krajowa 51 — 52, żyto eksportowe 52.50—
53.50, — krajowe 45 — 46, owies eksportowy
“32, — krajowy 43 — 45, kuchy lniane
33
34, słonecznikowe 49 — 50, ospa pszenna
i żytnia 29 — 39 Tendencja spokojna.
LUBLIN, 12.1, Lubelski Syndykat Rolniczy no
tuje. żyto 39 ■— 4o, pszenica 48 — 49, jęczmień 36
38, owies 36.50. Tendencja utrzymana.
LUBLIN, 11.1. Młyn B-ci Krausse notuje: mą
ka pszenna „0000“ zł. 84, — „00" 81, — „0“ 78, —
Nr. 1 68,
Nr. 4 56, — Nr. 4)4 38. Otręby pszen
ne 28, mąka żytnia „0“ pytlowa 60, otręby żytnie
28, kasza perłowa drobna 68, — grubsza 66, — gru
ba 6
63, — łamana 60, osypka jęczmienna 32.
Za 100 kg. loco młyn. Zapotrzebowanie średnie.
Tendencja utrzymana.
TORUŃ, 11.1, Firma B. Hozakowski notuje za
100 kg. w zł. Koniczyna czerwona 225 — 300, —
biała 180
250, — szwedzka 300 — 330, — żółta
170
180,
żółta w łuskach 80 — 90, inkarnatka
140
150, przelot 200 — 230, rajgras krajowy 90
— 100, tymotka 45 — 50, seradela świeża 24 — 26,
wyka letnia 33 — 34, wiczka zimowa 75 — 80, peluszka 32 — 33 groch Viktoria 70 _ 80, _ polny
45 — 48, — zielony 60 — 65, bobik 36 — 40, gor
czyca 55
60, łubin niebieski siewny 18 — 20, —
żółty siewny 20 —- 22, mak niebieski 100 — 118, —
biały 140 ■ 150, tatarka 40 — 45, proso 40 — 50,
kukurydza rumuńska 39 — 40.

WARC7Aw^YDłO ' MIĘSO.
WARSZAWA, 12.1. W związku ze słabszą
tendencją na rzeźniach miejskich obniżono hurto
wą cenę mięsa zadniego wołowego z 3.10 na 3.00
zi. za 1 kg. loco rzeźnia (w hurcie); spodziewane
jest również obniżenie cen detalicznych mięsa.
GR DZIĄDZ, 12.1. Na rynku mięsnym ten
dencja spokojna, podaż dostateczna notowano za
1 kg. w handlu detalicznym: mięso wołowe pierw
szej jakości 2.80, — wieprzowe 2.40 — 3, — cie
lęce 2.60,
skopowe 2.60, słonina surowa 3.60, łój
topiony 3.23.

SJv1^,* WYROBY METALOWE.
N
BYTOM, 12.1. Surówka odlewnicza
Huty Pokoju Nr. 1 (Friedenshiitte, P. G. S. — re
prezentacja Spółka Akcyjna Józef Wdowiński
w Warszawie, Sienna 11, cena za tonę 210 zł., lo
co stacja Nowy-Bytom.
WARSZAWA, 12.1. 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, aluminjum hutnicze 5.10, blacha mie
dziana
cena zasadnicza 4.35, blacha mosiężna
363—4.50.
Zatarg w hutnietkie górnośląskiem. Z powodu
niewprowa<lzenia 8-godzinnego dnia pracy we
wszystkich działach produkcji hut żelaznych wy
buch! wczoraj w hucie „Bismarcka", częściowo
w hucie „Lipiny j zakJa£Jach „Ferrum" w Bogu
cicach. Część robotników w zakładach „Ferrum"
powróciła do pracy, w innych zaś hutach strajk
trwa nadal.
W hucie „Silesia" w Lipinach
i w „Kunegundzie" robotnicy postanowili samo
rzutnie wprowadzić 8-godzinny dzień pracy,

NABIAŁ

KATOWICE, 11.1. Na rynku masła podaż
wielka. Tłomaczy się to z jednej strony dużym do
wozem z Poznańskiego i Małopolski, z drugiej zaś
znacznem zmniejszeniem się konsumeji przez masy
robotnicze, które muszą odnawiać sobie tego ar
tykułu z powodu małych zarobków. Tendencja na
masło zniżkowa. Ostatnio notowano masło w hur
cie 6.40 za 1 kg.
LUBLIN, 11.1. Związek e ^dzielni mleczar
skich i jajczarsk.cn notuje: masło deserowe w hur
cie 5.40, w detalu 6.00. Zapotrzebowanie małe, po
daż duża. Tendencja słaba.
WILNO, 10.1. Związek Spółdzielni Mleczar
skich i Jajcz. notuje za 1 kg. w hurcie: masło wy
borowe „Prima" I gat. 6 30 — 6.50, — solone 6 zł.,
ser litewski 3.70 — 4.40, — trapistów 4.20. Ten
dencja dla masła słabsza, dla reszty utrzymana.

DRÓB
WARSZAWA, 12.1. W handlu dricblem odaż“i\va się brak .kur, roa któro ebeonue jest okres naj
cięższy. Z innych noitioiwiamo': śndyki za parę 25
,zL, specj. ńidciry 15 zl. za szitukę, gęsi bite 10 zl.
zń s:zt„ kaczki zwykłe 5 ,zł., tuozone 6 zl., zają
ce .ze skórą 7 zł. za sztukę, sanna .2 złi. za 1 kg.
LUBLIN, 11.1. Na rynku drobiu w ostatnich
dniach dało się zauważyć nieco większy dowóz za
wyjątkiem gęsi których w dalszym ciągu brak. No
towano: gęsi tuczone wyborowe zł. 14 —; 16, prze
ciętne 11 — 14, kury wyborowe 8 — 9, — przecięt
ne 6—7.50, kaczki wyborowe 7.50—9, — przeciętne
5 — 7, indyki wyborowe 18, — przeciętne 13 — 15,
indyczki wyborowe 15 — 16, -— przeciętne 12 - 13.
Tendencja wyczekująca. Zainteresowanie duże za
wyjątkiem kaczek.

MIÓD

LUBLIN, 11.1. Na rynku miodu ceny ostatnio
nie ustalone z powodu niedostatecznej dostawy.
Notowano: miód lipcowy „Prima" 2.20—2.35,
chłopski czysty 2.10, przeciętne gatunki zł. 1.80—
2 za kg. Tendencja wyczekująca.

GRZYBY
WILNO. 1'1.1. Ceny rynkowe za 1 kg: Grzyby
suszone 8 — 12 zl.

TŁUSZCZE i OLEJE.
BYDGOSZCZ, 10.1, Ceny nasion oleistych za
100 kg. w zł. Rzepik 65—70, rzepak 60—65, sie
mię lniane 76—80, konopie 60—75.
KRAKÓW, 10.1. Łój nerkowy 1.80—2, — 1
gat. 1—1.20, — II gat. 0.70 zł. za 1 kg.
TORUŃ, 11.1. Ceny nasion oleistych za 103
kg. w zl. Rzepak 66—68, rzepak 68—70, siemię
lniane 78—83, konopie 60—75.
WILNO, 10.1. Ceny hurtowe za 100 kg. lo,co
wagon Wilno; Olej lniany 235 zł., pokost 235, makuchy lniane 50.

RYBY

WARSZAWA, 12.1. Dowóz ryb na potrzeby
ko'iTsumcj’i lokalnej wystaTOZia
wystarcza w
w zupełności,
W popyc: są najwięcej ryby drobne, co tłoniacayć należy ogranlczeniem się konsumentów
w zakupach. Dowóz ryb sowtecik/ch (sandaczy)
wyniósł w ciągu tygodnia uh. 10 wagonów, węgię.rsLch (ik.aT.pl) ca- 2 wa-gony. W burcie za 1 kg.
notowano: sandacze n'a lodzie 3.00 zl., mrożone
2.50 — 2.80 zł., karpie żywe 3.60 — 3.70 zl. Ce
ny detaliczne za 1 kg. w halach: karpie żywe
4 20 zł., śnięte 3 — 3.7'5 zł., leszcze 3 — 3.50 zl.,
liny żywe 3.60 —■ 3.80 zl., śnięte 3 zł., karasie
żywe 2.50 — 5 zł. (zależnie od wielkości), śnięte
2.00 — 3.00 zl.. sum 4—5 zł., sredn'ea, 2 — 2.50
zł., drobnica 0.80 — 1.20 zł.
WILNO, 12.1. Ceny rynkowe za 1 kg.: Liny
żywe 4 — 4.50, — śnięte 3 — 3.20, szczupaki żywe
3.50 — 3.80, — śnięte 2.50 — 2.80, okonie żywe
3.50 — 4, — śnięte 2.80 — 3, karpie żywe 3.50 —
3.70, — śnięte 2.50 — 2.60, leszcze żywe 3 50 —
3.80, — śnięte 2.60 — 2.80, sielawa 1.50
1.80,
wąsacze żywe 3.50 — 3 80, — śnięte 2.50 — 2.60,
sandacze 3.50 — 4, sumy 2.50 — 2.60, jazie żywe
3.50 — 4, — śnięte 2.50 — 2.80, płocie 1.20 — 1.50,
— drobne 0.40 — 0.80.

CHEMIKALIA

KATOWICE, 10.1. Azotniak mielony zł. 1.85
za kg. % wraz z opakowaniem franco wagon wy
twórnia. Azotniak granulowany zł. 2.05 za kg. %
wraz z opakowaniem franco wagon wytwórnia.
Siarczan amonu zł. 43 za 100 kg. 20—21% towa
ru luzem franco koksownia.

SZKŁO
WARSZAWA, 12.1. Na rynku szkła budowla
nego rozpoczęła swoje czynności organizacja fprzedażna „Verpol", Sienkiewicza 3 i ustaliła cenę za
sadniczą za 1 m. kw. szkła, III gat. grub. 4 4
w zwykłych pasach na zł. 3.25. W przyszłym ty
godniu odbędzie się konferencja, na której zosta
nie ustalony szczegółowy cennik na wszystkie ga
tunki, jak również ustalone zostaną warunki płat
ności, które jednak zapewne będą różne zależnie
od odbiorców. W dziale butelek monopolowych
dotychczas nie zostały załatwione jeszcze reklama
cje, które związek hut szklanych przesłał do mono
polu w sprawie odpowiedzialności hut za stłucze
nia podczas transportu i warunków przyjęcia. Ce
ny monopolowe loco huta wynoszą za 1.0 litra 19
groszy, 0.5 litra 12 gr., 0.25 litra 10 gr.
Standaryzacja w przemyśle szklanym, Butelk: piwne mają być w najbliższym czasie ujednostajnione przez właścicieli browarów, zamiast fir
mowych różnych, każdy browar posługiwać się
będzie jednakowego wymiaru butelką.

WEŁNA
WILNO, ILI. Ceny hurtowe za 100 kg.: Włók
no I gat. 187% — 218% zł; •— II gat. 125 — 15614
zł, siemię Iniiatie 65L>—68%. Tendencja stała.
BYDGOSZCZ, 12.1 Ceny hurtowe wełny loco
Bydgoszcz. Wełna brudna zbierana zł. 230 za 50
kg., — brudna jednolita 32 — 33 doi. za 50 kg.,
wełna prana zbierana zł. 320 — 330 za 50 kg., —
krajowa przędzona zł. 10 — 13 za 1 kg., wełna
krajowa fabryczna zł. 12 — 16 za 1 kg., — za
graniczna od zł. 16 do 35 za 1 kg. zależnie od
jakości. Zapotrzebowanie zwiększone. Tendencja
utrzymana.

DRZEWO
POZNAŃ, 11.1. W tut. Dyrekcji Lasów Pań
stwowych w Nadl. Pctrzebcwice uzyskano na li
cytacji następujące ceny. Kopalniaki sówkowe
na pniu 24 — 24.50 za 1 m.:). Nadl. Wronki, szcza
py opałowe sosnowe remanentowe 7.10 zł. za 1
mp. loco las.
LWÓW, 11.1. Notowania drzewa komisji cen
nikowej przy Izbie H. P., średnie ceny targowe
za m.:1 za gotówkę w pbrocie wewnętrznym loco
wagon stacja załadowania w województwach
lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim: jo
dłowe i świerkowe, papierówka z 20% jodły zł.
27, kloce zdrowe tartaczne od 26 cm. zł. 35, -—
świerkowe o 10% drożej; deski i brusy z pod piły,
t j. materjał zawierający I, II i III klasę z wyłą
czeniem IV klasy jodłowy zł. 89 —■ 97, cienki o 13
mm. zl. 1C6; świerkowy zł. 103 — 110, cienki c 13
mm. -— zł 120, budowlane deski i brusy zł. 78 —
83„ — 13 mm. zł. 93; stolarskie zł. 140 — 145„ —
13 mm. 155, — IV klasa zł. 70 — 74, — cienkie 13
mm. 80 zł., deski i brusy wszystkich gatunków
krótkie, t. j. poniżej 3 m. — ale ponad 1 m. o 33%
taniej; kantówka i rygle zł. 85 — 92, — długie po
nad 8 m. zł. 105; łaty zł. 92, łaty krótkie 1—3
metr. zł. 50; budowlane ponad 13 mm. grubości zl.
95, ponad 33 mm. zł. 108; stolarskie zł. 160; dębo
we: kloce od 3 metr, długie bez kory od 50 cm.
średnicy I kl. zł. 130, od 40 cm. I kl. zł. 110, — II
kl. zł. 90, -t- III kl. zł. 60, — od 30 cm. I kl. zł. 85,
— II kl. zł. 65, bulsy w bloki ułożone I kl. zł. 230,
II kl. zł. 190; brusy nieobrzynane (luźny towar)
I i II kl. zł. 160, — III kl. zł. 110, deski II kl. zł.
135, ■— III kl. zł. 95, deski i brusy obrzynane, to
war paryski od 1% m. wgórę I kl. zł. 225, —• II kl.
190, deski i brusy obrzynane od 1 metra długości
i wyżej zwykłe, krajowe I i II kl. zl. 170, — III kl.
zł. 110; fryzy krótkie I kl. zł. 205, — II kl. zł. 175,
Iryzy długie I kl. zł. 215, — II kl. zł. 180, posadzka
(deszczułki i fryzy) za m. kw. I kl. zł. W, — II kl.
zł. 8.50; bukowe kloce zdrowe tartaczne od 26 cm.
bez kory zł. 42, materjał rżnięty nie obrzynany zł.
90, osikowe kloce od 22 — 29 cm. zł. 65; należność
za przetarcie 1 m. sześć, drzewa miękkiego na
ostro zł. 10.00, z pryzmowaniem o 35% drożej;
opałowe przeschnięte twarde za 10 ton zł. 320, —
miękkie sosnowe zł. 300, jodłowe i świerkowe zł.
270.
BYDGOSZCZ, 11.1. W tutejszej Dyrekcji La
sów Państw, w Nadl. Osie uzyskano następujące
ceny drzewa,' Drzewo sówkowe od 41.60—63.50
zł., kopalniaki 17.60—21.29 zł. Nadl. Wierzchla.
Dłużyce scan, zdrowe 87.50; Szarłata. Drzewo
sówkowe sosnowe 44.50—85.70, kopalniaki 24.70—
33.80. Nadl. Sarnia Góra. Dłużyce sosn. sówko
we 46—93 zł.; kopalniaki 24.50—27 zł.
KATOWICE, 12.1. Zapotrzebowanie na okrą
glaki sosnowe ze strony kupców na eksport do
Niemiec wzmaga się znacznie. Wszelkie ilości są
od ręki nabywane i płacone gotówką. Tendencja
mocna. Płacą chętnie 60 Mn za 1 m sześć, kloców
sosnowych f-co granica.
RADOM, 11.1. Na ostatnich przetargach
w Nadl. Błogie notowano za 1 m.:l loco ,las: So
sna użytkowa do 20 cm. 62 zł., 21—33 cm. 77, 31—
43 cm. 92, ponad 40 cm. 107, przeciętnie 84
z kosztami wyrobu. Są to ceny rekordowe w bie
żącym sezonie.

SKÓRY
LWÓW, 7.1. Tendencja na rynku skór mocna,
Z powodu świat na rynku brak tranzakcji. Ceny
narazie niezmienione.
BIELSKO, 7.1. Mimo wstrzymywania się ze
strony kupców i garbarzy od zakupów, ceny ma
ją nadal tendencję mocną wskutek dużego ekspor
tu zagranicę. Notowano w detalu za 1 kg. w zł.
Skóry bydlęce surowe 3, — cielęce 4; skóry koń
skie 35 — 45 za sztukę. Eksportuje się głównie
do Niemiec i Czech.
KRAKÓW, 10.1. Ceny za 1 kg. w zł. Skóry
wołowe surowe 2.90, — krowie 2.70, — z jałówki
2.93; cielęca skóra cała 14—15 zl. za sztukę.
KATOWICE, 5.1. Tendencja na skóry gotowe
stała, zapotrzebowanie jednak nie było zbyt d.iże,
wpłynęła na to pogoda i brak zapotrzebowan a ze
strony prowincji. Ceny skór surowych bez zmia
ny. Notowano skóry gotowe krajowe w doi. Krupony I gat. ciężkie 1.50—1.55, — II gat. 1.45—
1.50, III gat. 1.30—1.35, boki podeszwowe 0.65—0.70, branzle ___
0.95—1.C0, karki podeszwowe 0.90—
1.00, karki branzlowe 1—1.10. chromy czarne
(boxcalf) I gat. 3.60—3.75, II gat. 3.30—3.40, III
gat. 3—3.10, IV 2.65—2.75, kolorowe o 15% na
stopie drożej. Ceny w zł.: Lakiery cielęce 4.50, la
kiery zagraniczne 5.50—5.60, gemzy 2.70—4.60,
juchty 13.53—16.50.
LUBLIN, 7.1. Na rynku skór zwierzęcych daje
się zauważyć w dalszym ciągu brak towaru, co
wpływa na zwyżkę cen. Notowano w doi. za
sztukę: kuna kamienna 19 — 21, — drzewna 25 —
27, lisy 10 — 12, tchórze 4.50 — 5.50, wiewiórka
0.65 — 0.70, zajęcze 0.43 — 0.45, wydra 12 — 20,
zależnie od wielkości. Podaż mała. Zapotrzebo
wanie duże. Tendencja mocna.

Wi iowaim HiiwiiiD!
ZIEMIOPŁODY
BERLIN, 12.1. (Urz.). Zboże i’ nasiona oteiste
zia 1000 kg. loco stacja załadowcza, mąka i otrę
by izia 100 (kg. loco sitlaićja Berto łącznie z wor^
kóein, imne aa 100 kg. Pszenica' march. 232 — 235,
Żyto march. 234 — 2317, Jęczmień brow, jairy
■220 —■ 266, Owies march. 201 — 211, Kukurydza
loco 'Berlin 2115 —■ 318, Mąka pszenna' 30 •— 34', —
żytnia 31 — 33%, Otręby pszenne 15; — Żylinie
15, Rzepak 345 — 350, Groch Vittoria' 51 — 57.
— drobny jadalny 32 — 35, — pastewny 21 — 22,
Pelu'szika 20 — 21, Bób 20 — 21, Wyka; 21 — 24,
Lubin niebieski 14 — 14%, — żółty 15.70 — 16.10,
Seradela nowa 21 — 25, Kuchy rzepakowe 19.70—

19.80, — lniane 22.10 — 22.40, Wytłoki such;e
1’2.20 — 12.40, — Soya 21.10 — 2.1.60, Płatki zflemr/aic.ziane 23.4'0 — 23.80, Ziemniaki jadalne Małe
3.20 —■ 3.60, — czerwone 3.40 — 3.80, — żółte
3.90 — 4.90,

BUENOS-AJRES, 11.1. Zamkmięcfe, Za
100 kg w paso pap. Pszenóca na luty
10.90, — marzec 10.95, Kukurydza; na luty
8. — marzec 6.80, Owies na luty 8.30;
Sifemlię lnianie na stycz.. 14.85, — luty 14.85,
— marzec 14.95.
CHICAGO, 12.1. Zamknięcie. Cts za
1 buszel. Ceny terminowe. Pszenica na
marzec 128%, maj 130%, lipiec 125%, ku
kurydza na marzec 88, maj 91% lipiec
93%, owies na marzec 53%, maj 55%, li
piec 52%, żyto na marzec 1.08%, maj 109
lipiec 104, pszenica Nr. 2 hardwinter 128%,
owies biały Nr. 2 57%, jęczmień Malting
88 — 96. Fracht do Anglii w szyi, i pen
sach za 480 lbs 1-.9 — 2.3, Fracht na kon
tynent w centach dolar, za 100 ibs 8 — 11.
HAMBURG, 12.1. Zboże cif. Hamburg
ceny w Hfl za 100 kg. Pszenica Manitoba
I 16.10, — II 15.30, — III 14.05, Rasafe
na stycz. 13.20, luty 13.40%, Barusso
13.35 — 13.32%, Zimowa II 13.75, Amber
Durum 13.40, mieszana 13, Jęczmień Du
naj rosyjski 12, — 59 — 60 kg. na luty —
marzec 12.15, La Plata 12.12%, na stycz.
12.27%, Żyto Western rye II na statku
12%., — II na stycz. 12%, Kukurydza La
Plata loco 9.60, na stycz. 10, Whiteflat
10.45, La Plata na stycz. 10.20 — 10.25,
Owies Undipped Plata 10.70, Clipped
Plata (51 — 52 kg.) 10.95, Siemię lniane
La Plata na luty 18. Tendencja spokojna.
LIVERPOOL, 12.1. Zamkn. Pszenica
(100 Ib), na stycz. 10.3%, luty 10.2%, ma
rzec 10.2%, Kukurydza (100 lb.) Graded
na stycz. 7.9%, luty 7.7%, — cif. Plata
(480 Ib.) na stycz. 36.3, luty 36, marzec
35.9, Mąka (280 lb.) Liverpool Straights
33% — 35.
N. JORK, 11.1. Zamkn. Cts za 1 buszel.
Pszenica. Mixed Durum Nr. 2 136%, Ma
nitoba Nr. 1 161%, hardwinter Nr. 2 145%,
Kukurydza nowa 100%, Żyto Nr. 2 fob. Ń.
Y. 12112, jęczmień malting 151, Mąka
„Spring Clears" 6.50 — 6.75 doi. za 1
barrel.
ROSARIO, 11.1.
Zamknięote. Ceny
w peso pap. za 100 kg. PszcniUa na luty
10.80, Kukurydza na luty 7.80, Siemię
lniane na luty 14.75.
ROTTERDAM, 12.1. Not. terminowe. Pszeni
ca w Hfl za 100 kg. na styczeń 12%, luty 13.10, ma
rzec 13.20, kwiecień 13.27)4. Kukurydza w Hfl za
2000 kg. na styczeń 199)4, luty 200'4, marzec 185)4,
kwiecień 176)4.

TOLEDO. 11.1. Zamkniecie. Cts za 1
buszel. Komitezyna Clover lloco 16. — na
stycz. 18.85, — marzec 18.80. Tendencja
osłabiona,
WINNIPEG, 11.1. Zamkiiiięciie. Cts za !
buszel. Pszenica na maj 135%, — lipiec
135%i, — paźdlz. 127'%, Owies na maj 64,
— lilplilec 62%; Zyto na maj 107%’. Jęcz
mień na maj 87%4, Slilemię łnflaine na maj
190%, — lipiec 193%. Pszenica Ncrtherp
i. 141%'—II. 136%; — III. 122% Tendencja mocna.
CUKIER

LONDYN, 12.1. Zamkn. W sh za cwt.
Cukier na stycz. 16.2% — 16.0%, luty
16.2% — 16.1%, marzec 16.3% — 16.3,
kwieć. 16.6 — 16.3%, maj 16.6% — 16.6,
czerwiec 16.9 — 16.6%, lipiec 16.9% —
16.8%, sierpień 16.10% — 16.9% —
16.10%, wrzes. 16.10% — 16.6%, paźdz.
16.8% — 16.6, listop. 16.6 — 16.4%, gru
dzień 16.6 — 16.5%, paźdz. — grudzień
16.6 — 16.5%, holenderski, granul fob.
Amsterdam 15.9, belgijski granul, fob Antwerpja 15.6, czechosłowacki, granul, fob.
Hamburg 15.10%, Jawa biały cif Amster
dam 15.6, Tendencja spokojna.
N.-JORK, 11.1. Zamkn. Cts. za 1 Ib.
Cukter surowy na stycz. 2.70, — marzec
2.73, — maj 2.80, — Dilplilec 2.88, — wrze
sień 2.96, — grudz. 3;00, — stycz. (1929)
3.00, Cukli'er b’iały ocliony. dostawia zaraz
4.58, Obroty dziienne 45.000, Tendencja
podatna.
TŁUSZCZE I OLEJE

LONDYN, 11.1. Ceny za 1 tonę w Ł. Sie 
mię lniane Calcutta na stycz. 17%, La Pla
ta loco Hull 15%, na stycz-. 15%. luty 15%;
Siemię rzepakowe Tonią 19%, ziarna pal
mowe 2'1%, olej kokosowy Ceylon 41%.
olej lniany loco 28%; na stycz. 27. luty
27%, olej palmowy Lagos loco 35%, olej
z ziarn palmowych Icco Hull 39%. olej ry
cynowy pirilma loco1 49%; olej rzepakowy
rafiin. loco 46, -— surowy loco 43%, olej
„Soya“ 33% olej terpentynowy amerykaiiskii 42.3 sh za cwt.
N.-JORK. 11.1. Cts za 1 Ib. Smalec pri
ma Westren loco 12.75. — Middle Western
12.50 — 12.60, Łój extra specjalny. 8%i, —
extra luźny 9, — w Tierces 9%
BAWEŁNA

ALEKSANDRJA, 12.1. Otw., w nawia
sach zamkn. Bawełna egipska. Sakellaridis na stycz. 34.40—(34.48), marzec 34.75
(34.82), maj (35.17), list. 35.30—(35.39, Ashmouni na luty 26.67—(26.62), kwieć. 26.90
(26.81), czerwiec (26.92), paźdz. (26.16).
BREMA, 12.1. Urz. not. w cts. za 1 Ib.
Pierwsza cyfra oizinacza sprzedaż; druga
kupno, w nawilasach tranzakcje. Bawełna

amerykańska loco 21.27, — na styczeń ,
20.77 — 20.73 — (20.77 — 20.75 — 20.76), 1
— marzec 20.66 —■ 20.58, — maj 20.68 — 1
20.62 — (20.65), — lipiec 20.47 — 20.43 —
(20.44). — paźdz. 19.80 — 19.72 — (19.76).'
Tendencja spokojna.,
BOMBAY, 12.1. Noil barwetoy w rupiach za
earady. FuHlygood M. G. Bengal na gru<lz,)en-stj’:cizeń 307, — marzec 3()9, Fine M. G. Oomra na '
girudzlień-isitiyczeń 341; — marizec 339, FuMygood
M. G. Broach na luty 375. Rupia' w Londjinle
1.6%6.

LIVERPOOL, 12.1. Zamknięcie Cts za
1 lb. loco 10.81. — na stycz. 10.28, —
luty 10.25, — marzec 10.21, — kwiecień
10.20, — maj 10.17. — czerwfec 10.10, —■
lipiitec 10.07, — siierineń 9.93, — wrzesień
9.81, — paźdz. 9.70, — fetop. 9.64. — grudzień 9.64, — stycz. (1929 ) 9.62. Tenden
cja spokojna.
LIVERPOOL, 12.L Not. bawełny egip
skiej, w cts za Ib. loco 18.60. SakellaridT,
na stycz. 17.08, — marzec 17.26, — maj
17.42, — Upper na stycz. 13.84, — marzec
13.99. Tendencja spokojna.
N.-JORK, 10.1. Zamknięcie. Cts za 1 Ib.
Bawełna loco 19.55; — na stycz. 19.05 —
19.06, — marzec 19.06 — 19.08, — maj
19.09 — 19.11, — Lipiec 18.83, — sierpień
18.65, — wrzesień 18.46, — paźdz. 18.27—
18.28, — lliśtop. 18.24, — grudz. 18.21, Ten
dencja stała. Dowóz bawełny do portów
atlantyckich 3.000; — zatoki1 meksykań
skiej 27.000.
N.-ORLEANS, 10.1. Zamknrięcfe. Cts.
za 1 Ib. loco 19.22. — na stycz. 18.88, —
marzec 18.95 — 18.98. — maj 18.85 —
18.88, — lipiec 18.65. — paźdz. 17.95, —
grudz. 17.90, Tendencja stała.
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Rok wydawnictwa VIII,
duże zaniepokojenie. Kola te zwróciły się do
rządu amerykańskiego o» poczynienie odpowied
nich kroków celem przeszkodzenia tej .inwazji nie
mieckiej.

Nr. 10,

SYTUACJA BANKOWA
W BYDGOSZCZY.

Sytuacja pieniężna
na rynku bydgoskim
w ostatnich tygodniach nie wykazuje poważniej
NAFTA I I RZETWORY
szych zmian. Okres przedświąteczny był dla ku'N.-J0RK, 11.1. Terpentyna loco N.-Jork piectwa naogól zadowalniający, to też powstałe
63, loco Savannah 56%; Cts za 1 galion.
w związku.z tym okresem wyjątkowo wysokie zo
bowiązania pokrywano bez trudności. Protestów
weksli, nadsyłanych do inkasa, zachodziło nie
wiele, a to prawie wyłącznie u drobnych firm
i rzemiosł.
- * Ji
Wielki przemysł jest dostatecznie zatrudniony,
CHEMICZNY INSTYTUT BADAWCZY. specjalnie zaś przemysł drzewny przygotowuje się
Z okazji zapowiedzianego na 14-go b. m. po- 1 do nqwej kampanji. Wobec wysokich cen sur jwca
święcenia Chemicznego Instytutu Badawczego, od drzewnego przemysł ten będzie potrzebował
była się wczoraj w lokalu tegoż konferencja pra- i wkrótce znacznych kredytów.
sowa z udziałem przedstawicieli całej prasy sto- i
Banki miejscowe nabywają chętnie dobre Aeksle
łecznej. Dyrektor Instytutu prof. Martynowicz
kupieckie,
podaż w tym dziale nie wielka. Wkła
pokazując uczestnikom konferencji wspaniałe je- j
dy
oszczędnościowe
wzrastają powoli, lecz sy
gc urządzenia, streścił historję powstania Insty- I
stematycznie.
tutu oraz jego cele, prosząc zebranych przedsta- ;
wicieli prasy, aby ze swej strony zechcielj. odpo- ,
Ruch efektów minimalny. Sporadycznie za
wjednio propagować ideę Instytutu w swych or- ! chodzą wypadki większych zakupów papierów pro
ganach. W imieniu prasy odpowiedział znany
centowych, jako lokaty. Znaczniejsze ożywienie
poeta p. Wierzyński, wyrażając podziw nad ogro- : w obrotach efektami spodziewane jest w końcu
mcm pracy włożonej w urządzenia Instytutu przez 1 stycznia. W związku z zobowiązaniami, przyjętemi
jego założyciela, w pierwszym rzędzie przez Pana 1 na okres świąt Bożego Narodzenia, zapotrzebowa
Prezydenta Rzeczypospolitej.
nie na dewizy było w grudniu dość duże.

tiK. pnemjsl i liMflsl

lak zostały przewalotowane lisly zastawne Towarzystw Hielytaydi

1978

W B. KONGRESÓWCE?
4/2%.
Wskutek rozporządzenia Prezydenta
Tow. Kred. m. st. Warszawy
na zł. 53,33
Manchester. Związek przędzalni bawełnia- i Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r.
,, „ m. Łodzi
,, „ 33,86
rych na konferencji z organizacjami robotniczemi 1 o przerachowaniu zobowiązań prywatno
prawnych
listy
zastawne
towarzystw
kre

Emisje
wyżej
wymienionych
listów konpostanowił zaproponować im przedłużenie tygod- J
dytowych miejskich w b. Kongresówce I wersyjnych zostały zamknięte, wobec czenią roboczego z 48 na 52)4 godzin i zniżkę obec
zostały przerachowane na 25% pełnej war I go właściciele nieruchomości nowe, lub
nych standartowych płac o 25%.
tości w złocie. Przy uwzględnieniu wa j dodatkowe pożyczki otrzymują w nowych
KAUCZUK
runków lokalnych oraz wartości ubie ' listach, wyżej procentujących. TowarzyLONDYN, 12.1. Not. w pensach za 1 Ibs. Kau
głych kuponów do końca 1928 r. List za j stwa Kredytowe m. Warszawy, Kalisza,
czuk Plantegencrepe Standard Nr. 1 loco 19:> s,
stawny przedwojenny na rub. 100 został Łodzi, Piotrkowa i Radomia wydają nona styczeń 1,9:!/R, luty 19%, marzec 19%, kwie
przerachowany, zgodnie z planem kon ' we pożyczki w 8% listach zastawnych.
cień 23. Smoked ripped sheets lóco 19%, na
wersji, zatwierdzonym przez Ministerstwo Tow. Kred. m. Lublina, Siedlec i Rado
styczeń 19:i/s, luty 19%, marzec 191 kwiecień 20,
Skarbu w sposób następujący:
mia (niezależnie od 8%) wydają w 10%
Pale sole crepe loco, eighth inch thick 26, —
listach zastawnych.
quarter inch thick 26, Para, hard pure loco 16J4.
5%.
Listy powyższe wprowadzone są do
Tendencja spokojna.
Tow. Kred. m. Kalisza
na zł. 60,—
urzędowych
notowań na giełdzie warszaw
LEN
„ m. st. Warszawy
„ „ 58 67
skiej. W ostatnich czasach obrady teCOURTAI, 11.1. Na rynku lnu sytuacja bez
„ . m. Kielc
„ „ 56,60
mi listami znacznie się ożywiły, gdyż wa
zmiany, mocna. Len bałtycki jest w malej oodaży
„
„
Siedlec
„ „ 56,—
lory te przy tak Wysokiem oprocento
od czasu świąt, kiedy Sowiety sprzedały 6.000 ton
,, ,, Radomia
„ „ 54,—
waniu stanowią korzystną lokatę kapitału.
— nie notowano większej tranzakcji. Łotewski
„ „ Lublina
„ „ 53,33
Najbardziej są wyróżnione 8% L. Z.
monopol żąda jak przedtem Ł 100 za liwański i 103
„ ,, Częstochowy
„ „ 47,20
Tow. Kred. m. Warszawy, któremi obro
za Schwaneburg, chociaż z drugiej ręki, ceny te są
„ „ Łodzi
„ „ 36,26
ty bardzo często sięgają dość znacznych
o Ł 5 niższe; rosyjski mocniej Ł 96 — 97 za słaniec
„
„
Piotrkowa
„ „ 35,45
rozmiarów.
IV, i Ł 98 za moczeniec grupa I; lny polski'*, li
tewskie i estońskie również mocniej. Na rynkach
zachodnich podaż ze strony międlarń jest obecnie
duża, notowano za 1 kg. w dawnych frankach bel
gijskich: niebieski 18 — 21, roszony na ziemi 15 —
17.50; żółty 18 — 24, średni 24.25 — 26.00, na ryn
ku szkockim notowano za tonę cif; BKKO Ł 98,
Schwaneburg Ł 98, Livoński 95 — 96, pernawa IV
— 94, Werro-Petschura 102; ofiarowano górno kurlandzki Ł 84, Min-Dorpat pół na pół Ł 94, kłajpedzki K Ł 67 — 68.

Uchcoiiły my Nadzorczej Banku Polskiego.

METALE SZLACHETNE

BERI TN,*12.1. Srebro ca 0.900 w szta
bach 79% — 80% R. M za kg., Złoto
w woln. obrocie 2.80 — 2.82, Platyna w
woln. obrocie 8 — 9 R. M. za gr.
LONDYN; 12.1. Zairf.cniięcie. Srebro 2614. — na
dostewę 36% <}. za ur.cję.

N.-JORK. 11.1. ZamknCięcfe. Srebro za- ;
gran. 57%, cts za 1 oa (=31.1 gr.).
MFTAI E I WYROBY METALOWE

BERLIN, 12.1. Ceny w markach nie
mieckich za 100 kg. Miedź elektrolityczna, dostawa zaraz cif Hamburg, Brema
lub Rotterdam (za 100 kg ) 135%, Oryginalne aluminjum hutnicze 98 — 99% w
blokach, sztabach walców, i ciągnion. 210,
dtto w sztabach walców, i ciągnionych
214, Nikiel czysty 98 — 99% 350, Anty
mon Regulus 95 — 99.
,
LONDYN, 12.1. Urz. not. w Ł za tonę.
Miedź Standard na kasa 61 — 61‘/i«i —
3 mieś. 60'716 — 61'/,,,, — Settl 61, —
Elektrolyt 66% — 67, — best selected
65% — 67, — strong sheets 92, — Elektrowirebars 67, Cyna Standard na kasa
253% — 253%, — 3 mies. 252%' — 253,
— Settl 253%, — Banca (obr. nieof.) 254,
— Straits (obr. nieof.) 253%, Ołów zagrań,
dost, natychm. 2113/10I — dalsze terminy
22%, — Settl 21%, Cynk zwykły dost,
natychm. 2513/ie, — dost. term. 25%, —
Settl 25%, Rtęć (not. nieof.) 22% — 22%
(za butlę), Blacha biała (not. nieof.) 18%.
LONDYN, 12.1. Notovzania kartelu
międzynarodowego dla miedzi elektroli
tyczny cif porty europejskie wynoszą jak
przedtem centów 14 50 za funt.
N.-JORK, 11.1. Zanikrflęcie. Cts za 1 Ib.
Medź: loco 14%, — Elektrolyt loco
14.07V2; — fob N.-Jork 14%, — na 3 mieS’.
14%, — Casting Rafinery loco 13%, Cyna
N. -Jork, Straits loco 56%, — na luty 56%,
Ołów: N.-Jork loco 6'2!, — East St. Lou's
loco 6.30, Cynk: East St. Louts taco 5.65.
Alumin’um 98 — 99% loco 24% Nliikiel
w sztabach.loco 35, Blacha biała fob Pitts
burg 5%.
TOWARY KOLONJALNE

N.-JORK. ILL Cts. za 1 lb. Kakao/loco
13%, — na stycz. 13.18, — luty 13.18. —
marzec 13.25, — kwiecień 13.33; — maj
13.38, — czerwfec 13.46, — Elpiec 13.60; -wrzesień 13.63; — paźdz, 13.52,
N.-JORK- 11.1. Zamkn/ęclile, Cts za 1 'b.
Kawa Rio Nr. 7. taco 14%; — na stycz.
13.34, — marzec 13.39, — maj 13.30. —
lipiec 13.201, — wrzesień 13.10. — grudz.
13.02, — Santos Nr. 4, loco 21%.
CHEMIKALJE,
Ekspansja niemieckiego przemysłu chemiczne
go. Wielka niemiecka fabryka I, G. Farbenindustrie prowadzi w Nowym-Jorku rokowania w spra
wie zakupu kilku chemicznych fabryk w Ameryce.
W ten sposób niemiecki przemysł chemiczny dąży
do zupełnego zawładnięcia rynkiem chemicznym
amerykańskim. I. G. Farbenindustrie założyło
w Ameryce również wielką wytwórnię filmową
pod nazwą „Agfa". Poczynania niemców wywo
łały w zainteresowanych kołach amerykańskich

,
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Na posiedzeniu dnia 12 b. m. Rada Ban
ku Polskiego zatwierdziła jednomyślnie
rozpatrzone uprzednio przez poszczególne
komisje Rady sprawozdanie Banku Pol
skiego za rok 1927 wraź z ostatecznym
bilansem i rachunkiem zysków i strat. Z
czystego zysku Banku Polskiego, wyno
szącego 24.000.000 zł., akcjonariusze ban
ku otrzymują 14.000.000 zł. tytułem dywi
dendy, co czyni 14 % od kapitału zakła
dowego 100.000,000 zł. Pozostałość zys
ku w sumie 10.000,000 zł. przypada na
skarb państwa, (dd^ć musimy, że Ajencja
Wschodnia już dnia 7 b. m. sygnalizowała,
że dywidenda Banku Polskiego za rok ub.
wyniesie 14%.
Sprawozdanie z działalności Banku Polskiego za 1927 r. zostanie przedstawione
do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu
akcjonariuszy, które będzie zwołane na
dzień 10 lutego r. b., o godz. 10 rano. Wvpłata dywidendy za rok ubiegły nastąpi
nazajutrz po walnem zgromadzeniu akcjonarjuszów.
Bilans handlowy Litwy. Za pierwsze 11 mie
sięcy ub. roku import litewski wyniósł 243,3 mil
ionów litów, (rok 1926 — 221 miljonów litów),
wywóz 225,2 miljn. litów (230 miljonów litów), bi
lans więc był pasywny o 18,1 miljonów litów.
W przeciwieństwie do aktywności w roku 1926.
Zmniejszył się wywóz artykułów rolniczych, nato
miast większy jest dowóz artykułów przemysło
wych. Dopiero ostatni miesiąc przyniósł zrówno
ważenie bilansu handlowego.

Posiedzenie Syndykatu Hut Żelaznycn od% lo

w Katowicach. Rcizpatrywiamo sprawę stanu
zamówień nządowych. - S/twuerdizioTO, że miesiąc
girudzrj&ń pod tym względem ipirzedstaiwżal st’ę du
żo' gorzej cd listopada i iwyso ość zamówień rzą
dowych utegła obnóżeniu od 10 do 15%. Pierw
sze dini bieżącego m.esiąca również nie pnzyin&oS'l.j- żadnych zmian, zapowiadających polepszenia.
Wobec tegO', że zarząd miedizynairodo.wego sy n
dykatu. urzędujący w Luxembuirgu; zwrócili się
ponownie z .propozycją przystąpienia doń .polskie
go syndykatu, przeto zdecydowano wysłać
w m/iWiiższych dniach do Luxemburga upoważ
nioną dO' pentnaikitacjiii komisję w poprzednim
składzie.
Przćmysł konfekcyjny weźmie udział w P.W.K.
Odbyła się konferencja przedstawicieli Komitetu
Wystawowego przy Związku Przemysłu Konfek
cyjnego w Polsce, a mianowicie pp.; dyr. Pawluka,
Piekarskiego i Diamanda z Warszawy oraz
p Ebertowskiego z Poznania z Dyrekcją P. W. K.
Rezultat obrad był bardzo owocny, bo rozwiąza
no szereg doniosłych zagadnień, związanych
z organizacją przemysłu konfekcyjnego dla celów
Wystawy. Ustalono też wybór pawilonu, w któ
rym przemysł konfekcyjny znajdzie swe pomiesz
czenie.

Niepowodzenie projektu ubezpieczeń kredytów
eksportowych. Państwowy Instytut Eksportowy
zwrócił się do związku górniczo-hutniczego z pro
pozycją zorganizowania spółki akcyjnej dla ubez
pieczeń kredytów eksportowych. Jak się dowia
dujemy stanowisko związku po porozumieniu się
z członkami jest odmowne, a to ze względu na
brak udziału rządu w tej spółce, która ma być
zorganizowaną jedynie na zasadach ogólno-handlowych.

Rada zatwierdziła wnioski dyrekcji, co
do otwarcia nowych zastępstw Banku Pol
skiego w Brzozowie, Sokółce i Szczeko
cinach. Pozatem zatwierdzono nową re
dakcję przepisów służbowych i emerytal
nych dla pracowników banku, a to w celu
dostosowania tychże przepisów do osta
tniej ustawy o ubezpieczeniu pracowni
ków umysłowych.
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Rada wyraziła podziękowanie prezydjum, dyrekcji i pracownikom Banku Pol
skiego za wielką sprawność wszystkich
działów rachunkowości i wzorową jej or
ganizację, co umożliwiło rozesłanie człon
kom rady ostatecznego bilansu rocznego
wraz z rachunkiem zysków i strat już dnia
5 b. m. Całe sprawozdanie za 1927 r.
ukaźe się w druku w dniach najbliższych,
natychmiast po wręczeniu dyrekcji pro
tokółu komisji rewizyjnej Banku, inten
sywnie pracującej już od początku bież,
tygodnia.
(S.)

Dążenia waloryzacyjne w przemyśle celulozo
wym. Z inicjatywy producentów fińskich zawar
to umowę ze Szwecją i Norwegią w celu ogra
niczenia produkcji o 500.030 t. mokrej, t. j. 250.000
t suchej masy drzewnej — wobec niskiej ceny na
lynkach światowych.

Powszechna Wystawa Krajowa, a Ministerstwa
Generalny sekretariat międzyministerialnej komi
sji do spraw Powszechnej Wystawy Krajowej za
jęty jest obecnie opracowywaniem budżetów udzia
łu w wystawie poszczególnych ministerstw. Bud
żety mają być opracowane jeszcze w b. m.

DYREKCJA POLSKIEGO MONOPOLU
TYTONIOWEGO.
ogłasza przetarg na dostawę;

a) 60.C00.030 sztuk jednokolorowych etykiet do
pakowania tytoni krajanych w paczki po 25 gr.,
a mianowicie:
1) 11.030.300 szt. etykiet do tytoniu „Naj
przedniejszy Turecki",
2) 27.000.003 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.

TERMINY ZEBRAŃ.
17.1.
„Pcmcwin" zebr, zwycz. o g. 12 w Chełmży
Toruńska 37; „Jaworznickie Komunalne Kopalnie
Węgla" S. A. zebr, nadzw. o g. 10 w Krakowie
w Prezydium Magistratu.

Przedruk dozwolony tylko po uprzedniem porozu
mieniu się z redakcją.

Dyrektor Ajencji: Adam Szczepanik.
Drukarnia W. Piekarniaka, Ordynacka 3, tel. 44-59.
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