akcjach prowadzących. Jeden Crśus, na k^fe_
go kupno otrzymał jeden z tutejszybanków
zlecenie zyskał na kursie. Z dniem dzisiejszym
wprowadzono na giełdę akcje zlotowe Tow, W**’
kan (5 akcji markowych *worzy 1
nalnej wartości zl. 251.
-.utową nomiDrobne Ir*
towań zr , . unzakc)’e niekwalifikujące się do no48, F. -obiono: Kijewski 80, Puls 9.25, Cegielski
. - itzner 8, Parowóz 37, Ursus 11.75, Żyrardów
16.50 — 16.60, Spirytus 36.50.

Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

Warszawa, dn. 18

I. 1928 r.

Ma Waiszawsha
z dnia 17.I.-1928 r.

MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE NA
DEWIZY.

A K C J E.

Na zebraniu walutowem zapotrzebowanie na
dewizy było bardzo małe i zostało Z łatwością
pokryte, a część dewiz na Londyn i Paryż dostaty
czyły banki prywatne, resztę natomiast pokrył
Bank Polski. Prócz utrzymanej Pragi, pozostałe
dewizy kształtowały się zniżkowo, głównie wsku
tek załamania się kursu funta angielskiego. Drob
ne tranzakcje nieuwidocznione w cedule robiono
Belgją po 124.35. Bank Polski płacił nadal utrzy
mane kursy, w prywatnych obrotach zaś płacono
za dolary od dłuższego już czasu utrzymujące się
na jednakowym poziomie 8.88%. Dziś sprzedano
na giełdzie nieznaczną partję funtów gotówko
wych po kursie 43.451/2,, złoto 4.671//, w żądaniu—
bez tranzakcjL

B. Dyskontowy

134.00
135,00
B. Handlowy
123.00
Bank Polski
163.50
162.50
B. Zachodni 34,00-34.75
34.50
Zw. Sp. Zarobk. 93.50
Spiess
155.00
Siła i światło
95,00
Firley
54,00

Tranzakcje Sprzedaż Kupno
”ol St. Zjednoczonych 8.88^
8.90%
8.86%
Funty Angielskie
43,45)4
43,56
43,35

%

Giełda
notuję
za

Tran
zakcje

Sprze Kupno
daż

Belgja
—
100
—
—
Belgrad
100
Budapeszt
—
—
—
100
Bukareszt
—
—
—
100
Oslo
—
—
100
Helsingfors
—
—
—
100
Hiszpanja
—
—, 1 —
100
Holandia
100 359,45
360'35 358’"
Japonja
—
—
„oO
1
Konstantyn.
—
1
—
Kopenhaga100
—
—
Londyn
1
N. Jork
43.56 43,35
1
Paryż
8 88
8,92
8,90
Praga
34 99
35,1?
35.08
.jU
26,35
26,48
Ryga
26,4114
100
Szwa*'’
100
172,19 171,33
100 171.76
,„arja
100
„rokholm
125,91 125,29
100 125,60
I Wiedeń
47.05
47.29
47,17
100
| A lochy
43.45
%-^43,44%
—
43,45
%
♦> Tranzalkcje Londym

KURSY DEWIZ W OBROTACH
MIĘDZYBANKOW YCH.
Stopa

za

od

100
100

173,72
212,40

• do

%

6
7

Gdańsk
Berlin

173,70
212,35

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

Belgrad
Budapeszt
Bukareszt
Os 0

Helsingfors
Konstantynopol
Kopenhaga
Sofja

15.70
155 83
5,52
236 93
22,46
4 62
238,65
6,42

15 68
155,86
5.51
236 95
22,43
4.63
238,74
6,45

Gram złota = 5.9244 zł.

PAPIERY PROCENTOWE
NIEJEDNOLITE.

GDANSK1, 17.1. Warszawa 57.48 —
57.62, Zlo*ty 57.51 — 57.65, Lonidym oziek
i 25.00%, Bertliiln ipioidlaiź 122.047 — 122.353.
GDAŃSK, 17,1. Na rynku dewizowym złoty
wykazuje w dalszym ciągu lekką zwyżkę. Złoty
w gotówce notowano 57.58, przekaz na Warszawę
57.55. Obroty w przekazach wynosiły 30.000, w go
tówce 30 j00. Marka niemiecka 122.15, dolary
5J.7*4 —5.12*4.
BERLIN, 17.1. Zamknięcie. Buderus 102i, EsGDANSK, 17.1. W iprywartlniych obro* seiner Steinkohlen. 115, GelsenikiYch', Bergwerk
(lach ptiacoimo zia Gsd. 172.90 — 173.44,. 140, Har.pener 1WS, Hoescti 146*:%, Hohienlohe 18,
illse '230%, Klockfferwerke 128,':%, Kóln-iNeuessen
Ztotjy do dolara 8.89 — 8.90, za 100 R.M
.147%., 'Laurałifttte 77%|, Mannesmann 154%:,
211% _ 212%.
iManslelder 120%, Oberschl. Eise n-<Beda*ri 83. PhoGDAŃSK, 17.1. 5% Gdańska pożyczka złota
nix Bergbatt 100%, Rhein, Braainikolifle 242, Rh«i4.90, 7% gd. poż. hypoteczna miejska 1925 r. 93%,
stahl 17te Schłoś. ZMwu. Beogbau 13034, Stoll
i 5% Roggenrentenbriefe (za 1 centn.) 9J4, 8%
berger Zink 215%, Kali A-sch-ersleben 175, Salz' Danz. Hypotheken-Pfandbriefe serja 1—9 98%,
'detfairth
246, Westeregeln 182, Anglo Gont. Guano
! 8% — serja 10—18 971/2, 7% — serja 19-22 93,
99%, Chem. v. Heyden 131%, Djmami't Nobel
6% — serja 1 911^, Danziger Privat-Aktien-Bank 11*32, Goldschmidt 115%, Oberkoks 96, Rhein.
99, Bank von Danzig 1161^, Danziger HypothekenSprengstoff 104, Rhena*kiia 57%, J. D. Riedel 53,
bank-Aktien 1—5000 1341^, Danziger Bank fur Riitgerswerke 94%, S dheidemandel 26, Górlitzer
’ Handel und Gewerbe 140.
Waggon 2ll%; Feldmąihle 215%; Zellstoff W'aMWaldPOZNAŃ, 17,1. Na dzisiejszej giełdzie panowa hof 260.
ła tendencja utrzymana przy obrotach średnich
17. 1
16, 1
materjał naogół wystarczający: z papierów pro BERLIN (Urz.)•
1,791—1.795
Buenos-Aires
1.79-1,794
centowych oddawano 8% listy dolarowe pozn.
4,185—4,193
Kanada
4,184-4,192
ziemstwa kredytowego po 92%%. Listy żytnie Japonia
1.967—1.971
1,973—1,977
bez tranzakcyj, kurs w płaceniu podawano 25.40. Kairo
120.975— 21,015 20,968—21.008
2,181—2.185
2,181—2.185
Z papierów państwowych płacono za 5% poż. Konstantynop..
20.443-20,483
Londyn
/
;
20.452
—
20,492
konwersyjną 65%%, natomiast oddawano premjoNowy-Jork
4.1930-4.2010 4.1940-4.2020
0,505-3.507
wą dolarową po 64,50 za 1 sztukę 5 dolarową. Rio de Janeir
l0,5045—05065
4,286—4.294
Z akcyj bankowych doszło do notowań Bankiem Urugwaj
4,286—4.294
169.10-169,44
Przemysłowców po 1.10 w płaceniu. W dziale Amsterdam. j 169,13-169,47
5.594-5,606
5.594—5.606
akcyj handlowo-przemysłowych płacono za Herz- Ateny
58.45—58.57
58.465—58,585
Belgia
73,295 * 72,135
felda 50 i dr. R. Maya 109, zaś reszta papierów by Budapeszt f
73.27—7341
M.74-81.90
81.76-81,92
ła w oddaniu, jak Cegielski po 48—50, Tri 116, Gdańsk
10.557—10,5/7
10.558
—
10,578
Helsingfors
Unja 22.10, Wytw. Chemiczna 1.00—0.95. Z papie
22.19—22,23 22.185-22,225
7,388-7.402
rów nieoficjalnych płacono za Bank Polski 161. Włochy
7,385-7.399
Jugosławia
H2.3!
H2.53
' Tendencja bez zmiany.
112,38-112.60
Kopenhaga
20,40—20,4*4
20.10—20,44
Portugalia
POZNAN 17. 1.
111.54 111.76
111,56—111,78
Oslo.
16,485—16.523
16,49-16,53
Paryż
B. Przemys.
1,10 P Tri
116,00 0
,2.43-12.45
Praga
12,43-12,45
Cegielski
48 50 0 Unja
22,10 o
80.80-80,96
Szwajcaria
80,785—80.945
Herzfeld Victorius 50.00 p Wytw. Chemicz.
1,00
3.V27-3.033
Sofia
3,027—3,033
Roman May
109,00 P
0 95 o
7 b78-71 92
Hiszpania
72,02-72.18
11271 —H293
112,76—112,98
LWÓW, 17.1. Dolary w obrotach nieoficjal Sztokholm
59.09—59 21
Wiedeń
59.075—59.195
nych 8.87.
2,593 2,605
2,591—2,603
Bukareszt
46.98 -47,18
LWÓW, 17.1. Sytuacja na giełdzie akcyjnej
Warszawa
46.975- 47.175
47,00—47,20
bez zmiany. Naogół podaż przewyższa zapotrze Katowice
46,95
—
47,15
Poznań
bowanie, kursy kształtują się zniżkowo.
80,13-81.07
Ryga
112.55-113.05
Rewel
41,61-41.79
41,46-41.64
LWÓW, 17. 1.
Kowno

Z papierów państwowych słabszą tendencję
miała 5% Pożyczka Konwersyjną, mocniejszą zaś
5% Pożyczka Konwersyjną Kolejowa, pozostałe
natomiast były utrzymane. Listy zastawne ziem
skie były słabsze, mocniejsze 8% miejskie i 8%
m. Łodzi pozostałe zaś miejskie utrzymane. Obli
gacjami zainteresowanie małe przy tendencji słab
szej. Drobne tranzakcje robiono 41/,% miejskiemi w drobnych odcinkach po 62.25.

PAPIERY PROCENTOWE.
W procentach nominału
8 < L Z. B. Gosp. Krajów.
93.00
8% Państw. B. Rolnego
93.00
81 Obi. B. O. Kraj. 92.00
92.50
51 Państ. Poż. Konwer.
66.50
5 i Konwers. Poż. Kolej.
61.50
10> Poz. Kol. 102.1*0
102,25

W złotych

51 Poż. Prem.

Dolar.
63,00
4*4 Tow. Kred. Ziem
57,50
51 T Kred. m. Warsz.
65,75
81 T Kred. m. Warsz.
80,50-80.75-80,50
81 m. Łodzi
77.75
101 m. Radomia 89.50
10Im. Siedlce
85,00
61 Poż. Kon. m. War.
63,25

MAŁE OBROTY AKCJAMI.
Przed giełdą kulisa robiła obroty bardzo małe
i wogóle daje się wyczuć powrót do dawnej ospa
łości i małej chęci dokonywania tranzakcji, gdyż
publiczność nie udziela bankom żadnych zleceń
do kupna. Początkowo tendencję słabszą przy
pisywano medio miesiąca, dziś jednak mimo
zwiększonej ilości gotówki na rynku, nadal daje
się wyczuć zastój, który wpływa hamująco nawet
na część kulisy optymistycznie dotychczas uspo
sobionej. O ile w pierwszej połowie zebrania
przy obrotach małych panowała jeszcze tendencja
utrzymana z odcieniem lekko zwyżkowym, o ty
le w drugiej połowie nastąpiło załamanie i ma
terjał cały był w zaofiarowaniu, co odbiło się
w pierwszym rzędzie na kursach akcyj Banku
Polskiego i metalurgicznych.
Grupą bankową obroty ograniczone przy
względnie mocnej tendencji dla Banku Zachodnie
go, którym jednak ilość tranzakcji była mała,
a słabszej dla Banku Polskiego. Pozostałe akcje
tego działu utrzymywały się przy małem zainte
resowaniu. Chemicznetni i elektrycznemi w dal
szym ciągu ilość tranzakcji mała. Dział cukrow
niczy był dziś całkowicie zaniedbany przy braku
odbiorców. Węgiel w zaofiarowaniu przy mini
malnych obrotach. Z naftowych dla Nobla brak
odbiorców, mimo, iż kurs jest stosunkowo niski.
W dziale metalurgicznym panowało zaofiarowanie
odzwierciadlające się przedewszystkiem przy Modrzejowie, którym niedokonano żadnych tranzak
cji, oraz przy Lilpopie i Starachowicach, a więc

B. Ziem. Kredt
Gazy Wschód.

0,06 Gazolina
23,75

32,00

KRAKÓW, 17.1. Na rynku walut i dewiz ten
dencja utrzymana. Dolary w obrotach nieoficjal
nych 8.88—-8.88%, czeki bankowe 8.90—8.90)4. Na
rynku akcyjnym tendencja słabsza, szczególnie
zniżkowo notowano Zieleniewskiego i Sierszę Gór
niczą przy nieco większych obrotach. Większość
papierów z powodu braku zainteresowania w zupełnem 'zaniedbaniu. Ruch naogół ?łaby, obroty
małe, nastrój przeważnie słaby Na pogiełdzic
szczególnie słabe Jaworzno, Cegielski, Gazy
Wschodnie. Ruch i obroty małe.

KRAKÓW, 17. 1.
B. Przemysłowy 90.00 Cegielski
Tohan
14,00 Lokomotywy
Zieleniewski
164.80 Gazy Wschodnie
164,68
95,00 Gazy Zachodnie
Górka
12.50
Siersza Gór.
Niemojowski
2.45 Dolatówka
Krakus
0,33 Len

46,00
1.85
23.00
25,00
1,20
1,25
65,25
0.22

Akcje nieoficjalne

Jaworzno

21,50-21,75

BYDGOSZCZ, 17.1. Itolllar w obrotach
(prywatnych bez izimiilainy. Na rynku ak
cyjnym much miiinlilmialtay. W ipioszulkiiwiainiiu Msty ‘zbożowe po 'kurslte urzędowym.
KATOWICE 17.1. W dziale akcyj minimalna
poprawa, zleceń poważniejszych brak. Małe zle
cenia na kupno i sprzedaż na giełdzie warszaw
skiej Bank Polski 163, Bank Handlowy 123, Mo
drzejów 45,50, Starachowice 65, w dewizach obro
ty średnie, podaż bardzo nieznacznie przewyższa
zapotrzebowanie, walutami obroty małe, kursy
utrzymane,
KATOWICE, 17,1. Waluty bez zmiany.
LUBLIN, 17.1. Cukrownia Lublin 4.90, Milejów
48, Trawniki 18.25, Garbów 3.20, Czyżów 1.45, Hess
21.00, listy zastawne m. Lublina 5% 57.00, 10%
88.25. Zainteresowanie akcjami cukrowniczemi du
że. Tendencja utrzymana.
LUBLIN, 17.1. Dolar nieoficjalnie notowano
8.8825.
ŁÓDŹ, 17.1. Na dzisiejsZem zebraniu giełdowem płacono za dolary 8.88%, tranzakcje drobne,
tendencja słaba.
WILNO, 17.1. Dolary w obrotach nieoficjal
nych 8.86 w płaceniu, 8,87 w żądaniu, ruble złote
4.65 w płaceniu, 4,67 w żądaniu,
WILNO, 17.1. Urzędowa giełda wileńska z dnia
16 b. m. Dolary 8.87 w żądaniu, 8.86)4 w płaceniu,
ruble złote 4.70, List, zast.: Wileńskiego Banku
Ziemskiego (za 100) 63.20 w żądaniu, 63,00 w pła
ceniu,

X

CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE

BERLIN, 17.1. Giełda dzisiejsza rozpoczęła si<
pod znakiem osłabienia, które wyrażało się w zniż
ce kursów 2 —-3%, troski wewnętrzno-polityczne
jak nowe żądania robotników w przemyśle węglo
wym i zatarg w środkowo niemieckim przemyśleć
metalowym, wywołały na giełdzie zaniepokojenie
i zniżkę kursów. Sytuacji nie polepszyły nawet
dość liczne zamówienia nadesłane z Belgji, Szwaj
carii i większych banków krajowych. Niekorzystnie
wpłynęło również na przebieg giełdy ograniczenie
gotówki płynnej. Akcje bankowe straciły do 3%,
węglowe do 4%, Stollberger Zink spadł o 5%,
Schlesischer Zink o 4%, Dessauer Gas i Berger
o 3%, Holzmann o 4%, W przebiegu giełdy nastrój osłabiony utrzymał się w dalszym ciągu. Po
daż była niewielka. Gotówka dzienna w większych
sumach 2 — 3%, pozatem 4 — 6%, miesięczna 7 —
8^%.

BERLIN, 17.1. Urz. not. walut, doi.
grube 4.176 — 4.196, — drobne 4.17 —.
4.419, funty ang. grube 20.415 — 20.495,
— drobne 20.405 — 20.485, fob. 58.35 —
58.59, Ggd. 81.56 — 81.88, fob. 16.51 —
16.57, Hfl 168.81 — 169.49, lir. grube
22.185
22.265,
drobne 22.18
22.26, szyi, austr. grube 59.07 — 59.31,
— drobne 59.06 — 59.30, frsz. grube 80.77
— 81.09, — drobne 80.78 — 81.10, Czeskie
grube 12.395 — 12.455, — drobne 12.40
•— 12.46, złoty grube 46.80 — 47.20, —
drobne 46.70 — 47.10.

Cielny prawiiKiWne

DEWIZY.
Jolska 8

103.50
41,00
Lilpop
42,50-41,50
Norblin
203,00'
Ostrowieckie.
82,50'
bez praw
Rudzki
50.50
Starachowice
64,7563,50*
Ursus
12,00*
Haberbusch i Sch. 165,00

WARSZAWA, 17.1. (Godz. 20). Dyskontowy
135, Handlowy 123, Bank Polski 162.75, Zachodni
34.50, Zw. Sp. Zarobk. 93.50, Węgiel 103% w żąd.,
Lilpop 41.50, Modrzejów 44.75 w żąd., Starachowice
62.50 (na ult. 6330). Tepege 8.88*4. Tendencja dla
akcyj utrzymana z odcieniem słabszym.

WALUTY.

Stopa

Węgiel
Nobel

'SCHODNIA

nflB zagiankzne A TI? KTC T A

I
DAM. 17.1. (U.) Nawy-Jork l ~~Q-.Z
1
1.
AMSTERDAM,
2.48, Londyn 12. 08%, Paryż 9.75, Wie
deń 34.95, Praga
•aga 7.35,
/.oo, Wltochy
wiłioicny id.M,
13.13, a
j
Beilgja 34.57, fSziwałkairja 47.77%, OstojLęfence 1 elePranniaue
65.95,
Kopenhaga
...
_________
liiaga
66.45,
Siztokhiotai
O
-T
66.67%'. Hiiszipanja 43.34, Betrllih 59.07%.

Tel. Redakcja 97-33.

WIEDEŃ, 17.1. Amlsltieirdam 285.60,
Berliiln 168.82, Budapeszt 123.92%, Kopen
haga 189.75, Londyn 34.54, N.-Jork 708.45,
Paryż 27.85%. Zurych 136.50, Mai 168.58,
Betigrad 12.40, Praga 20.96, Dollar 705,
dinar 12.47%.

WIEDEŃ, 17.1. Austr. Kol. Państw. 27.51, Kol.
Półn. 11,16, Kol. Lwów — Czerń. 59, Kol. Połudn.
12.50, Bank Hipoteczny 78.50, Alpiny 43.10, Siersza
10.20, Silesia 0.17, Zieleniewlski 16.75, Krupp 16,
Praskie Tow. Żelaza 756, Huta Poldi 154.40, Skoda
256.50, Rima 142.75, Fanto 7, Karpaty 29, Galicja
86)4, Nalta 37.55, Austr. renta majowa 735, — lu
towa 755, Losy Tureckie 47)4, Wiedeński B-k
Związk. 30.10, Union-Bank 5.95, Credit-Anstalt
64.11, Landerbank 23)4, Kompas 1.02, Merkur 27.60.
ZURYCH, 17.1. (Urz.) Warszawa 58.15,
N. Jork 5.19, Londyn 25.30, Paryż 20.40,
Wiiieddń 73.12%^ Praga* 15.38, Włochy
27.44%*-, Belllgja 72.35, Budlapefszt 90.75,
Hełllsilnigfoirs 13.09, Sofjla 3'.74, Hoilandja

Złoty w dniu 17 stycznia 1928 roku.
Gdańsk przekaz 57.48 — 57.62, gotów
ka 57.51 — 57.65, Londyn przekaz 43.50,
Ryga przekaz 59.50, N. Jork przekaz
11.25, Zurych przekaz 58.15, Czerniowce
przekaz 1800, Bukareszt przekaz 1815,
Berlin przekaz na Warszawę 46.98 —
47.18, przekaz na Katowice 47 — 47.20,
gotówka grube 46.80 — 47.20, drobne ban
knoty 46.70 — 47.10, Medjolan przekaz
217, Praga przekaz 377%.

toti iowarowe krajowe
ZIEMIOPŁODY

BUKARESZT, 17.1. N.-Jork 161 Londyn 788,
Paryż 636, Wiedeń 2264, Praga -182, Paryż 857,
Berlin 3825, Zurych 3095, Złoty 1815.

BELGRAD, 17.1. Londyn 276.85, Paryż
222.24, N, Jork 56.75, Genewa 1094.50,
Medjolan 299.15, Praga 168.45, Wiedeń
802, Budapeszt 996.25, Berlin 1355,50.
CZERNIOWCE, 17.1. N.-Jork 160, Londyn
781, Paryż 630, Wiedeń 2258, Praga 476, Paryż
850, Berlin 3820, Zurych 3095, Złoty 1800.
LONDYN, 17.1. (U.) Warszawa 43.50,
Now/y-Jork 4.8746, Bairyż 124.02, Wliledeń
34.61, Plrogai 164.46, Włochy 92.28, Bel

gia 34.97%; Budiaipeislzit 27.91, SziwiajjcaTja
25.30%, Hetoiuigfors 193.65, Sofjla 676,
Holandia 12.09, 0'slllo 18.33, Kopenhaga
18.20Vb, Szibokholllm 18.13%, Htozipauja
28.52, Btucnos-Ailrcis 47.81 di, Rto* die Ja
neiro) 5.91 d., Biulkareisizit 790, Ateny 367,
Berlin 20>.46%. Belllgradl 277, Monltlreal
4.8831, Koinisitiantyniopol 940.

MEDJOLAN, 17.1. (Urz.) Wiedeń 267,
Paryż 74.33%, N. Jork 18.91%, Praga *
56.05, Londyn 22.14%, Holandja 763%, !
Belgja 284, Bukareszt 11.70, Berlin 450%, /
Zurych 364%., Białogród 33.35, Oslo 503,
Kopenhaga 510, Sztokholm 513, Madryt
323%, Sofja 13.60, Ateny 25.15, Budapeszt
530, Moskwa 97.50, Warszawa 217.

!

<

|
!

Biuro ogłoszeń 6-56. —

Adres tel;r

Warszawa Agenest. — Tel. Administracji 172-03. — Konto czek. P K. O. Nr. 8523

X

209.25, OsiJo 138.05, Kapeinlhaga 139.0'5,
Stidkho&n 139.60, Hilszipanfla 88.85, Buenlas-Aiilneis 2.21%, Tokiio* 2.43%, Buka
reszt 3.21, Albeny 6.92%; Bertto 123%,
Belgrad' 9.13%, KanisitlalrJbynopol 2.69.

BUDAPESZT 17.1. Ł 27.88, Kcz. 16.94,
Din 10.04, Doi. 5.7115, Frf 22.60, Lei 3.53,
L 30.15, Szyi, austr. 80.70, Frszw. 110.25,
Hfl 151.20, Frb 79.90, Mn 163.40. Złoty
63.95 — 64.20.

N.-JORK. 16.1. (Urz,.) Londyn 4.8743,
Paryż 3.93%, Wiedeń 14.12, Praga
2.96%, Włochy 5.28%, Belgja 13.94%,
Buidlatpesizlti 17.50, Siziwaljcarja 19.27, Sofja
O..72, Holtadtia 40.33, Oslloi 26.60%; Kopen
haga 26.80, Stlokhota 26.89, Hfezipanja
17.13, Toikto 46.93, Rto* de Janeiro* 12.02,
Bukareszt 0.62, Ateny 133%, Berlin
23.82%, Belginad 1.76%.
PARYŻ, 17.1. (U.) Nowy-Jork 25.44%,
Loinidtyiin 124.02, Praiga 75.50, Wiochy
134%, Bdigjla 354%; S<ziwa(jcaii1ja 490, Hollandiia 1026, Oislb 676%, Sztokholm 684,
Htozpialnija 433%; Bukareszlt 15.70, Berlin
605%.
PRAGA, 17.1.
Amisltleirdlam 1361%,
Berililn 804, Zuirych 650%, Osfllo* 897%,
Kopenhaga 903%; Londyn 164.55, Madiryt
576%, Włochy 178.60, N.-Jork 33.65, Pa
ryż 132.69, Szftoikholllm 908,
Wiledleń
475.80; Miii; 803%, Warszawa 377%, Bel
grad1 59.45 %.
'
i
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Przedstawiciele i Korespondenci we wszystkich lększych miastach w kraju i zagranicą.
iNTRALA: Warszawa, Nowy-Świat M.

nej do lat 7 156—160, starsze wytuczone kroy
DRZEWO
KATOWICE, 13.1. W handlu drzewem panuje
i mniej dobre młodsze krowy i jał. 140—146, młnie odżywione krowy i jałówki 90—100. Giela: chaos, hurtownicy skarżą się, że po wyprzedaniu
najprzedniejsze cielęta tuczne 160, średnie tucjne zapasów w sezonie budowlanym, obecnie z po
cielęta i najprzedniejsze ssaki 150—154, mniełu- wodu zwyżki cen nie mogą zaopatrzyć swych
czone cielęta i dobre ssaki 136—142, liche akl składów w większe partje. Drzewo z Kongre-.
130. Owce: jagnięta tuczne i młodsze skopy tcz- sówki, t. j. sosnowe belki i tarte jest wykupy
ne 144, starsze skopy tuczne, liche jagnięt^ rcz- wane przez eksporterów. Drzewo z Małopolski
ne i dobrze odżywione młode owce 124-130. (świerk) nie ma tak wielkiego popytu. Ceny na
Świnie: pełnomięsiste od 120—150 kg. żywe wa dal mocne z dużemi odchyleniami dla partji eks
gi 1V0—186, pełnomięsiste od 100—120 kg| ywej portowych. Notowano loco skład w Katowicach
wagi 174—176, pełnomięsiste od 83—100 kg.:ywej za 1 m.**. Belki 130—150, szalówka 100—110, sto
wagi 166—170, mięsiste świnie ponad 80 kj'158— larskie 200—250, II i III gat. 180.
162, maciory i późne kastraty 140—170. p.ebieg
targu bardzo spokojny, świnie niewyprzeche.
LUBLIN, 17.1. Na rynku mięsnym ćje się
zauważyć brak zainteresowania szczególe za
miejscowego, co ujemnie odbija się na ksz.łtowaZIEMIOPŁODY
niu się cen. Notowano za 1 kg.- słonina 60, sa
BERLIN, 17.1. (Urz.) Zboże i nasiona
dło 3.80, smalec topiony 4 — 4.20, schabsurowy
3.40, szynka surowa 2.90, boczek 3.20, mię> woło oleiste za 1000 kg. loco stacja załadowcza,
we I gat. w hurcie 2.20 ■— 2.25, — II gat. 7— 2.10. mąka i otręby za 100 kg loco stacja Ber

Bjiki lewrae lapitni

lin łącznie z workiem, inne za 100 kg.
Pszenica march. 233 — 236, Żyto march.
234 — 237, Jęczmień brow, jary 220 —
269, Owies march. 200 — 211, Kukurydza
loco Berlin 210 — 212, Mąka pszenna 30
— 34, — żytnia 31 — 33%, Otręby pszen
ne 15, — żytnie 15, rzepak 345 — 350,
groch Victoria 51 — 57, — drób, jadalny
32 — 35, — pastewny 21 — 22, Peluszka
20 — 21, Bób 20 — 21, Wyka 21 — 22,
Łubin niebieski 14 — 14.75, — żółty 15.70
— 16.10, Seradela nowa 21 — 25, Kuchy
rzepakowe 19.90 — 20.10, — lniane 22.10
— 22.40, Wytłoki suche 12.20 — 12.40, —
Soya 21.10 — 21.60, Płatki ziemniacz.
23.40 — 23.80, Słoma żyt. pras, w drut.
0.85 — 1.10, — pszenna dto 0.80 — 1, —
owsiana pszenna 0.75 — 0.90, — żytnia
i pszenna wiąz, i prasowana 0.70 — 0.90,
■—■ źytn. długa wiąz. 1 — 1.25, Sieczka
1.60 — 1.80, Siano handlowe 1.50 — 2,
Słoma
jęczmienna 0.70 — 0.85, Siano ko
xNABlAL
WARSZAWA, 17.1. Komisja Cennikowa Sto niczynowe 3.40 — 3.90, lucerna 3.50 — 4.

WARZYWA

WARSZAWA, 17.1. Cebula żytawsli wyb.
gat. w ładunkach wagonowych ceni sięobecnie
o 1 zł. drożej na 50 kg., niż w półhurcie, o tłomaczą mocniejszą tendencją na ten artykuł ' hurcie;
detal natomiast wyzbywa się jeszcze towru sta
rego, nabytego po cenach słabszych. Ntują za
metr. fr. wag. st. Warsz. cebula ekspoowa żytawska 38 zł., w półhurcie 18 zł. za 50 kf, buraki
ćwikłowe 9—10 zł. za 100 kg., brukiew 8—9 zł.
za 100 kg.
WARSZAWA, 17.1. Ceduła Hurtowe# Targu
Warzywnego, ul. Grójecka 12. Ceny za 100 kg.
w zł., o ile nie podano inaczej. Brukiew ’, buraki
10, cepula I gat. 34, — II gat. 30 — 32, kapusta
biała 15, — w główkach 60 szt. 15 — 18, *— kwa
szona 15, — czerwona 21, — włoska w gówkach
60 szt. 16 — 25, — brukselska 16 kg. 20, narchew
10, pietruszka 30 — 36, pory w pęczkacł 60 szt.
30 — 42, selery 42 — 56, szpinak 16 kg. -0, ziem
niaki 11 — 12.

WARSZAWA. 17ll. Tranzialkcje na Gieldźile. Zbożiawio-Towanoweij za 100 ikg. fr. warzyszeń i Związków branży maślarskijj i jajstacią izalliad., w niaiwilasach fr. Warsza- czarskiej stwierdziła następujące ceny detaliczne,
Pszieniiica pomotnslka 764 g/il. (130) — obowiązujące od dnia 16 stycznia 1928 n aż co
(53.00), Żyto komignesowie 681 g/łi (116) odwołania: masło wyborowe luksusowe I gat. 6.10
39.75 — 39,65, — (40.75), — kongresowe (dotych. 5.40), — osełkowe 4.40 (dotych. 4.60). Mlt693 jjM (118) gwar. (4125), Otręby żyt- 5.60 (dotych. 5.90), —- mleczarskie solone 5.10
nlle 26.25, Ceny orieinitacyjnie ustalone (dotych. 4.40), — osełkowe 4.40 (dotych. 4.60). MbPrzez. Kom'i/sje Ndtawań fir. Warszawa, ko surowe pełne 44 za litr, — sterylizowane butel
Owiłeś 36.00 — 38.00, Jęczmień braw. ka ca 400 gr. 47, śmietana 25% tłuszczu 3.60 za ki->
42.00, — (przemiła!!. 38.00, Mąka pszenna ser biały twarogowy 2.00 za kg., — śmietankovy
wiarsz., tobell. li kres. 4/0 A. 82.00 -- pełny 4.20 za kg., — śmietankowy II gat. 3.00 :a
"■5.00, Mąlkia pszenn 4/0 74.00 — 77.00, kg., — holenderski krajowy II gat, 2.80 za kg,, —
Mąka żytttiliia pyttowa 65 %, 56.00 — litewski I gat. 5.20 za kg„ — szwajcarski krajowy
58.00, Otlręby pszenne 28.00 — 29.00, 5.20 za kg., — tylżycki I gat. 5.20 za kg., — II git.
Uspoisolbtonite spokojne, Obroty male.
4.20 za kg. Tendencja dla masła i twarogu zniż
WARSZAWA, 17.1. W handlu kasz zapotrze kowa, ser bez zmiany.
bowanie zmniejszyło się b. poważnie, co tłumaczą
BYDGOSZCZ, 17.1. Celny Iruirtoiwte Hoszczupłemi rozmiarami konsumeji. Płatność naco
Bydffoisizicz za 1
w izlŁ Maśto de°gół jest dobra, ceny mają tendencję słabą. Notu14 za loo kg. loco skład: płatki owsiane 87 zł., semoiwe 5.9Q, do- ipioitlraw 5.60 — 5.8(1. Ser
Tylżycki ii Leimlb-e/rtowskii ipellmioldtostiy 4 —
manna 94 zł., jaglana 80 zł., kasza gryczana cała
(4.40). Ser TyPżydki1 iii Lernberitowsklii ipólpalona 87 zł., łamana 80 zł., mączek „0" — 105
ttasty 3.20. Ser „Alteau“ 3.20, „RonuZL, „00" — u5 : „000" — 120 zł., groch łuskany
dour“ ipetoiatilusltly 4.20, — póMiuisity 3.20.
cały 112 zł., w połówkach 100 zł., cukrowy 112 zł.,
Twaróg 6.84. Teinideinicjla nia unasto ii seiy
fasola duża. 75 zł., drobna 54 zł., ryż Burmah 87 zł.,
c-okolwljeik stobsizia.
Siam 1C5—no zł., Patna 130 zł.
LUBLIN, 17.1. Związek spółdzielni mleczar
WARSZAWA, 17.1. W związku z ociepleniem
skich i jajczarskich notuje: masło deserowe w hur
się te*nperatury podaż ziemniaków zwiększyła się
cie 5.40, w detalu 6.00. Zapotrzebowanie małe, po
Przy jednoczesnym obniżeniu się cen. W podaży daż duża. Tendencja utrzymana.
przeważa towar dobrych gatunków po cenie 11
JAJA
zł. za 100 kg., gorszy towar ceni się do 9 zł. za
LUBLIN, 17.1: Na rynku jaj podaż nie pokry
100 kg. fr st Warszawa.
WARSZAWA, 17.1. W handlu j>aszą notują wa zapotrzebowania naogół daje się odczuć brak
za 100 kg.; siauo koniczyniowe 22 — 23 zL, siano* towaru świeżego. Notowano za skrzynię w zł.:
dobre zwykłe 17 zł., kwaśne 12 — 13 zl„ — do l jaja świeże I gat. 360—380, — wapnowane I gat.
pa owania 9 — io
słoma 11 zł., otręby żytnie 320, — II gat. 280. Tendencja utrzymana.
RYBY
*29
30 zł., pszenne 31 —* 32 zł. Dowóz zmniej
LUBLIN, 17.1, Na rynku ryb brak niektórych
szony z Powodu gorszych dróg i odwilży1, nasltrój
gatunków z powodu zmniejszonego dowozu. No
utrzymany.
LWÓW, 17] Na giełdzie tranzakcje w psze towano za 1 kg.: karpie żywe 3.40, — śnięte 2.50—
nicy * życie prZy cenach utrzymanych. Naogół 2.75, liny żywe 3.25, — śnięte 2.50, szczupaki ży
sytuacja utrzymana, usposobienie spokojne. Noto we 3.50, — śnięte 2,50—2,75, karasie żywe 3.50, —
wano pszenica dworska (cena giełd.) 48—49, ży śnięte 2.50, sandacze śnięte 3—3.50, Podaż mała
to małopolskie 38.50—39.50 (cena giełd.), owies tendencja wyczekująca.
32.25—33.25 cena rynkowa.
NAWOZY SZTUCZNE
WARSZAWA, 17.1. Nawozy sztuczne krajowe.
GDAŃSK, 17.1. Urzędowe notowanie ziemio
płodów bez zmiany. Dowóz do Gdańska: pszenicy Azotniak mielony 20% azotu 1.85 za 1 kg.% z opa
45, jęczmienia 210, strączkowych 58, ospy i maku kowaniem, azotniak granulowany 20% azotu 2.05
zł. za 1 kg.% z opakowaniem, saletra amonowa
chów 43, nasion 50 tOn.
LUBLIN, 17.1. Lubelski Syndykat Rolniczy no 35% azotu 113.60 zł. za 100 kg. z opakowaniem, sa
39.50, pszenica 48 — 50, jęczmień letra chorzowska „Nitrofos" 15.5% azotu i 9%
tuje:: żyto 38
36 — 38, owies 34 — 36.
*
kwasu fosf. 46 zł. za 100 kg. z opakowaniem. Ce
Tendencja spokojna.
KATOWICE, 17.1.•
___
Pszenica
eksportowa ny franco Chorzów. Kredyt do 15 listopada 1928 r.
51.50 — 53.50, krajowa 51 _ 52, żyto eksportowe Superfosfat 16% kwasu fosf. rozp. w wodzie pary
52 _ 53, krajowe 45
46, owies eksportowy tet Tczew i Reda luzem za 100 kg. 12.96 zł. parytet
41.50 — 42.50, krajowy 38 — 39.50, jęczmień eks Poznań, Kraków, Warszawa, Wilno, Lwów luzem
portowy 49 — 52, krajowy 43 — 45, franco stacja za 100 kg. 13.50 zł., superfosfat kostny o 0.10 zł.
odbiorcza; kuchy lniane 53 — 54, słonecznikowe’ więcej na 1 kg.%. Opakowanie od 100 kg. wagi
49 _ 50, otręby pszenne i żytnie 29 — 30. Ten brutto 1.70 zł. Kredyt do 30 listopada 1928 r. Kainit około 12% tlenku potasu luzem 305.28 zł., kaidencja spokojna.
LUBLIN, 17.1. Na rynku paszy zainteresowanie nit pylisty w workach 617.09 zł., sól potasowa 18%
duże z powodu braku towaru ze względu na zły luzem 648.00 zł., — 20% luzem 720.00 zł., — 22%
stan dróg. Notowano za 100 kg.; siano gruntowe luzem 792.00 zł., — 24% luzem 888.00 zł., — 26%
słodkie 14 — 15, półsłodkie 10 - 9.50, — kwaśne luzem 1014.00 zł., — 28% luzem 1092.00 zł. Ceny
7.50 — 6, koniczyna pastewna czerwona 16, — bia za 10000 kg. (wagon) loco Kałusz. Za workowanie
ła 15, słoma prosta w snopkach 8
6. Podaż ma dolicza się 3% plus około 1.80 zł. za worek 100 kg.
Kredyt do dnia 15 listopada 1928 r. Kredyt na
ła. Tendencja zwyżkowa.
kainit łącznie z kredytowanym przewozem kolejo
bydło i mięso
POZNAŃ, 17.1. Urzędowe sprawozdanie targo wym.
we komisji notowania cen. Spędzono wołów 85,
CHMIEL
LWÓW, 14.1. Na rynku chmielu brak obro
buhajów 295, krów 471, świń 2835, cieląt 445,
owiec 288, razem zwierząt 4419. Woły: pełnomię tów, gdy eksport chwilowo ustał, a zapotrzebowa
siste wytucz., woły najwyż. wart, rzeźnej nie- nie browarów krajowych jest minimalne z powodu
zaprz. 170, pełnomięsiste wytuczone woły od lat bardzo małej konsumeji piwa. Ceny chmielu za
4—7 146—150, młode mięsiste niiewytuczone i star leżnie od jakości 25 — 50 doi. za kg. Tendencja
sze wytuczone 130. Stadniki: pełnomięsiste wy utrzymana. Usposobienie wyczekujące.
rosłe najw. wartości rzeźnej 146—150, pełnomięsi
SKÓRY
LUBLIN, 16.1. Na rynku skór gotowych spo
ste młodsze 134—138, miernie odżywione młodsze
i dobrze odżyw, starsze 120—126. Jałówki i kro dziewana jest dalsza zwyżka z powodu braku su
wy: pełnomięsiste wytucz. krowy najw. wart, rzeź- rowca i większego zapotrzebowania ze względu na

BUDAPESZT, 17.1. Na zbożowej giełdzie ter
minowej tendencja utrzymana. Pszenica na ma
rzec 31,62, na maj 32.14, na październik 29.80, ży
to na marzec 30,50, kukurydza na maj 25.86.

BUENOS-AIRES, 16.1, ZainkiUęcie. Za
100 kg., '\v peso pap. Plszemtea na to ty
10.90, — manzieic 11.00, Kukurydzia nia* lu
ty 8.60, —• maj 7.00, OwCIes na luty 8.40,
Siemilę IHnilaine na Śluty 1,5.15, — miairzec
15.15, — maj 15.40.
CHICAGO, 16.1. Zamknięcie. Cts za 1 buszel.
Ceny terminowe. Pszenica na marzec 129, — maj
130%, — lipiec 126%, kukurydza na marzec 90%,,
— maj 92-’%, — lipiec 94, owies na marzec 55%,
— maj 54%,, — lipiec 53, żyto na marzec 108%, —
maj 108%, — lipiec 103,*%; ceny loco. Pszenica
hardwinter Nr. 2 — 129, owies biały Nr. 2 — 57%,
żyto Nr. — 107%, jęczmień Malting 83 — 94.
Fracht do Anglji w szyi, i pensach za 480 Ibs. 1/9
—■ 2/3. Fracht na kontynent w centach doi. za 100
Ibs. 6 — 10.

N.-JORK, 18.1. Zaiirtkiiniecife'. Cts. zia 1
buszell. Genuy toco; Pszieniiioa Mixed Du
num Nlr. 2. 135%, Manitteba Nr. 1- 161,
redwflntelr Nr. 2. 151%, hartiwiilnter Nir. 2.
144%, Kulkurydizia unowia 102, Żyto Nr. 2.
fob. N.Y. 121%, JęcizmSIeń mailitiimg 101,
Mąka .Sprihg Cfcars“ 6.50 — 6.75, doi.
z® 1 bąirreili.
LIVERPOOL, 17.1. Zatnk. Pszenica (100 Ib.)
na styczeń 10,3,%,, luty 10,2%, marzec 10.27/^, Ku
kurydza (100 lb.) Graded na styczeń 8.2%, luty
8.3, cif Plata (480 Ib) na styczeń 38.3, luty 37, Mą
ka (280 lb) Liverpool Straights 32—35%, Londyn
mąka pszenna 35—39.
ROTTERDAM, 17.1. (Urz.). Pszenica w flor,
hol. per 100 kg, na styczeń 12.67%, luty 13.10, ma
rzec 13.17%, kwiecień 13.27%, Kukurydza w flor,
hol, per 1000 kg. na styczeń 209, luty 209%, kwie
cień 190.

TOLEDO, 16.1. Ząinlkrtiiedile. Cltls za 1
buszell. Konilczyinla, Ctoveir ‘toco 16.00, ma
styozseń 18.75, mąrzteic 18.70. Tein demie ja
spokojna.

CUKIER
LONDYN, 17.1. Zamkinlilęciie. W sh. za
cwkl Cukier ma' stycz. 15.9% — 15.7‘Zr,—
lulty 16 — 15.9%, —■ marzec 16.214 —
16.1%, *— kwiilediicń 16.4% — 16.2U1, —
ma(j 16.4% — 16.3% — ló-TFa, — ozierwii'ec 16.6% — 16.5%, — 'Wlec 16.7% —
16.6, — siielrpiteń 16.7Y2 — 16.6%,—
wirzeslileń 16.7% — 16.4%i, —* ipaźdźiiern:ik
16.6% — 16.6, — ©stóp. 16.5% — 16.3%,
— gruidiz. 16.6 — 16.4%', — ipaźdla-grudz.
16.6% — 16.3%, hotanidersklil, igiranull1, fob
Ainsteirdiam1 15.7%, belgijski, grainiull', Job
Antweinpija 15.3, cizechoisiłoiwadki', granul,
fob Hamburg 15.7%, Jarwia, biiaily cif
Amśterdlaim 15.3, Tendcncjia: ledwo stlala.
N.-JORK, 16.1. Zaimkniiięclie. Cte. za 1
Ib. Cukiiier surowy na stlyczi. 2.67, — marziec 2.67 — 2.68, — maj 2.76, -— Dpdcc
2.84 — 2.85, — wirzesfień 2.92, — grudz.
2.97, Ciikier oiolony Obstawa zaraz 4.49,
Obroty dziiwiuie 47.000, Teiudeinciia stola.

BAWEŁNA
ALEKSANDRJA, 17.1. Otw., w nawia
sach zamikiD. Sa'keilflarildi’s ma isltycz,. 34.60
— (34.63), — marzec 34.80 — (35.00)', —
maj 35.08 — (35.15), — fetbp. 35.35 —
(35.40), Ashmounii; ina Utiltly 26.45 — (26.52),
— kwtediień 26.30 — (26.61), — czerwiec
(26.68), — paźdz. (26.00).
BREMA, 17.1. Urz. not. w cts za 1 Ib. Pierw
sza cyfra oznacza sprzedaż, druga — kupno, w na
wiasach — tranzakcje. Bawełna amerykańska loco

20.97, na styczeń 20.45, marzec 20.37 — 20.35 —
20.37, maj 20.36 — 20.35 — 20.34, lipiec 20 10 —
20.07 — (20.10 — 20.03 — 20.09), październik 19.25
— 19,25 — (19.26 — 19.25), grudzień 19.19 — 19.18
— 19.18. Tendencja ledwie utrzymana.
BOMBAY, 17.1. Not. baiwielny w rup
iach zia cainidly. Fuilly-jjood M. G. Bengal
r.ia Ikwieciień-tnaj 371, Rupja w Londynie

M. G. Ooimira ma* grudzi-sHycz*. 334, —
'jnauzEC 332, Fully-good M. G. Broach
ma kwiiiecteń-malj1 371, Riuipje w Loindlyn'ie
LIVERPOOL, 17.1. Not. bawełny amerykań
skiej w cts za Ib, bawełna loco 10.66, na styczęń
10,06, luty 10,01, marzec 10.00, kwiecień 9.95, maj
9.94, czerwiec 9,86, lipiec 9.84, sierpień 9.70, wrze
sień 9.57, październik 9,4ó, listopad 9.40, grudzień
9,40, styczeń 1929 r. 9.38. Tendencja stałą.
LIVERPOOL, 17.1. Not. bawełny egipskiej
w cts za Ib loco 17.65, Sakellaridis na marzec
17.15, maj 17.26, listopad 17.32, Upper 13.80, Upper
13.91. Tendencja spokojna.
N.-JORK, 16.1. Zairrtkinlilęcile:. Cts. zia 1
Ib. Bawellna toco 19.15, — na sltycz
18.63, — miairzec 18.66 — 18.67, — rhaj
18.76 — 18.78, — Wilec. 18.54 — 18.5'5,stetrpiień 18.33, — wirźeisileń 18.13, — paź-

dlziieirinik 17.93 — 17.96, — Bijstap-. 18.(11
— grudlz. 17.85 — 17.90, Tendencja stała.
N.-ORLEANS, 16.1. Zamknlilęcic. Cts.
za 1 to. Bawełna loco 18.72, — na sitycz.
18.36, — imanziec 18i.45 — 18.47, — maj
18.42 — 18.46, — Wlec 18.23 — 18.24, —
paźdlz. 17.60, — grudz. 17.55, Tęinidlencja
aflaliai.
,
•

JUTA
LONDYN, 17.1. W Ł za tonę. Juta
Firsts marks, na stycz. 32%, luty 30%,
marzec 30%, gorsze gatunki na stycz,
26%, luty 26%, marzec 26%. Tendencja !
spokojna.
KAUCZUK
LONDYN, 17.1. Not. w pensach za 1 Ibs. Kau
czuk Plantegencrepe Standard Nr. 1 loco 19%, na
styczeń 19%, luty 19%, marzec 19%, kwiecień
19%. Smoked ripped sheets loco 19%, ną sty
czeń 19%, luty 19%, marzec 19%, kwiecień 19-%,
Pale sole crepe loco, eighth inch thick 26, —
quarter inch thick 26, Para, hard pure loco 16%.
Tendencja stała.
N. JORK, 16.1. Gts zą 1 H'b. Kauczuk
Cręipe toep 40%, Sihęętis loco 40%, Gą-

'teuinki konłfinaiktówe <nia. stycz. 39.90, ma
rzec 40.30, miaiji 40.90, llilpOec 41.20, wrze
sień 41.40, paz'dlztariniilk 41.50. Tendencja
stała.
i

METALE SZLACHETNE

BERLIN, 17.1. Srebro ca 0.900 w sztabach 78%
— 79% R. M. za kg., złoto w woln. obrocie 2.80 —
2.82, platyna w woln. oblocie 9 — 10 R. M. zą gram.

LONDYN, 17.1. Zarnkn. Srebro 26%0,
— na dostawę 26 d za uncję.
N.-JORK, 16.1. Zamlkiniiięciiie. Srebro za
gnani 57 cts za I oz. (—31.1 git-)-

METALE I WYROBY METALOWE.

BERLIN, 17.1. Ceny w markach niemieckich za
100 kg. Mjedź elektrolityczna, dostawa zaraz cif
Hamburg, Brema lub Rotterdam (za 100 kg.) 135%,
oryginalne aluminium hutnicze 98 — 99%, w blo
kach, sztabach walców, i ciągnion. 210, — w szta
bach walców, i ciągnionych 214, ńikięl czysty 98 —«
99% 350, antymon Regułps 92 — 100.

LONDYN, 17.1. Urz. not. w Ł. za tonę.
Miedź. Standard na kasa 61% — 61u6e,
— 3 mieś. 61% — 61%,, — Settl 61%, —
Elektrolyt 66% — 67, — best selected
65 — 67, — Ęlektrowirpbarą 67, Cyna
Standard na kasa 247 — 247%, — 3 mieś.
248% — 248%, — Settl 247, — Bancą
(obr. nieof.) 247%, — Straits (obr. nieof.)
247, Ołów zagrań, dost, natychm. 21“%
—dalsze terminy 22%, — Settl 21%, Cynk
zwykły dost, natychm. 2515/16, — dost,
term. 267,«, — Settl 26, Rtęć (not. nieof.)
22% (za butlę), Wolfram (not. nieof.) 14%
(za kawałek).

N.-JORK, 16,1. Zaimkiieciie. Otis, aa 1
to. Sinatec prima Western Haco 12.60, —
MMffie Western 12.35 — 12.45, Łój extra
sipecjialllny 8%. — cxtlna luźny 9, —
w Tilerceis 9%.

BYDJLO 1 MIĘSO.
CHICAGO, 16.1. Zamknilęciie. Cts. za
1 Ib. Smalec loco 11.871/2, — na sitycz.
11.87%, — marzec
ll.O?1/^, — maj
12.17v2, Żebra na stycz. 10.90, — maj
11.40, — llipwc 11.65, Boczki loco 11.00.
Tettudeaicja stała. Śwtłiile hekkŁe cena maju.
7.80. — 'iiiadw. 8.45, — ćJężkiie nartn. 8.10,
— nafiw. 8.45, Dowóz do Chfcago 61.000,
— Zach, iporitf. 175.000.
CHICAGO, 16.1. Zamiknięcile. Cits za 1
Ib. Smalec loco 11.871/2, na* sityczeń
11.87%^ mairzec 11.97%, maj 12.17%,

NAFTA 1 1‘RZETWORY
N. JORK, 16.1. Niałtia iza ©allitoih w ©eav
tach. Ropa za beczkę po 42 galiony
w dóL: inafta Standard White 17.15, —
w beazfloach 13%; ospa Pemsiyilwiamiila
2.35 — 2,80, Midi. Com/ttailt (33.0/33.9
Be) 1.22,
I
N. JORK, 16.1. Terpemiflytnla loco N.
Joufk 62% — loco Savamuah 56% cts za
galtan.

SPIRYTUS
HAMBURG, 17.1. Na rynku spirytusu panuje
tendencja b. słaba. Wskutek niesprzyjających wa
runków atmosferycznych — do większych tranza
kcji nię dochodziło. W ostątnich dniach nie usta
lano więc żadnych notowań.

UCHWAŁY RAFINERÓW
NAFTOWYCH.
Na ostatnim zjeździe rafinerów w War
szawie uzgodniono ostatecznie zasady, ną
których zostanie powołana spółka badań
geologicznych i wierceń poszukiwawczych.
Według propozycji, przyjętej przez zgro
madzonych en bloc, ma być założone w
tym celu towarzystwo akcyjne z kapita
łem 12.500.000 zł., wpłacanym w ciągu
5-ciu lat po 2.500.000 rocznie. Towarzy
stwo to będzie dostawało od syndykatu
naftowego również w ciągu 5-ciu lat sub
wencję, mającą wynosić rocznie 1 do 1%
miljona złotych i pochodzącą z obciąże
nia sprzedaży produktów naftowych w
kraju. Na powyższych zasadach opraco
wuje się obecnie statut towarzystwa, któ
ry będzie przedstawiony do uzgodnienia
na najbliższym zjeździe rafinerów, poczem '
w ostatecznej redakcji pójdzie do za
twierdzenia do Min, Ppzem i Handlu.
Pozatem omawiano projekt umowy w
sprawie centralnej sprzedaży parafiny w
kraju i zagranicą. Po dłuższej dyskusji
sprawę powyższą załatwiono i centrala
sprzedaży parafiny w kraju i na eksport
zacznie działać normalnie dnia 15 lutego
r. b. Centrala ta, będzie zabierać całą
produkcję parafiny z rafinerji, w celach
sprzedaży we własnej administracji.
Sprawa przeniesienia siedziby kartelu na
ftowego ze Lwowa do Warszawy nie by
ła omawiana na ostatniem zebraniu. Znaj
dzie się ona na porządku dziennym na
stępnego zjazdu rafinerów, który odbędzie
się również w Warszawie dnia 26 b. m.
Na porządku dziennym zjazdu rafine
rów dnia 26 b. m. będą m. in. następują
ce sprawy: 1) podpisanie umowy parafi
nowej, 2) przyjęcie statutu sp. akc. badań
geologicznych i wierceń poszukiwaw-.
czych, 3) centralizacja sprzedaży produk
tów naftowych. Zaznaczyć należy, że osta
tni punkt, o ile będzie rozszerzony na
wszystkie zasadnicze produkty naftowe,
stanie się przedmiotem ożywionej dy
skusji, gdyż niektóre rafinerjc, posiadają
ce rozgałęzioną sieć punktów sprzedaży,
mają szereg zastrzeżeń w tej sprawie.
Bilans Banku Polskiego. Bilans Banku
Polskiego na 10 b. m. wykazuje następu
jące zmiany w miljonach złotych: kruszec,
dewizy, waluty i należności zagraniczne,
nadające się do pokrycia, wzrosły o 4.9 do
1212,4; dewizy waluty i należności zagra
niczne, nie zaliczone do pokrycia wynoszą
207; obieg biletów bankowych 947.1, na
tychmiast płatne zobowiązania 729.4, co
wykazuje wzrost łącznie o 13.7, i czyni
ogółem 1676.5; portfel wekslowy zmniej
szył się o 5.1 do 450.8 i pożyczki zabez
pieczone papierami zmniejszyły się o 1.1
do 39.7.

Rewizie bankowe. Komisariat Bankowy Mini
sterstwa Skarbu przeprowadził w ciągu 1927-go
roku—1105 rewizji, w tern 43 rewizji dokonano
w zakładach głównych banków akcyjnych; 32 —
w oddziałach; 13 — w domach bankowych i t. d.
We wszystkich wypadkach stwierdzono mniejsze
lub większe uchybienia. W działalności przedsię
biorstw bankowych uchybienia te przeważnie nie
były spowodowane zła wola, lecz były wynikiem
•nieświadomości lub niedbalstwa. We wszystkich
nieomal wypadkach stanowiły te uchybienia .pozo
stałości doby inflacyjnej. Wzmożona działalność
Inspektoratu Bankowego M. S. przyczyniła się do
usanowania stosunków bankowych, i wzmożenia
zaufania szerokich mas do działalności banków
TOWARY KOLONJALNE _ ____
w Polsce.
N. JORK. 16.1. Zaimikiniiedie. Cts za 1
Ib. Kakao toco 13%*, mia styczeń 13.43, —
Znów pożyczka amerykańska dla Austrji. Ba
liuitly 13.41, — marzec 13,48, —* kwlileciteń
wią w Wiedniu dwaj zastępcy domu Morgana.
13.54, — maj 13.63, — azerwfec 13.71, —
Prowadzą oni pertraktacje w sprawie nowej po
llilplilec 13.81, — wrzesień 13.88, piaźdizter- życzki inwestycyjnej dlla Austrji i odbyli już kil
*nlilk 13.74. Tcimdieincjla mocna.
ka konferencji z ministrem finansów; Projekto
N. JORK, 16.1. ZamknEecfe. Cts za 1
wana pożyczka ma sięgać poważnej sumy 100
Ib. Kawa Rto* Nlr. 7, llloco 1415/i6, na sty milionów dolarów.
czeń 13.80, marzec 13.85, mlaj 13.68, ll:(ptec
13.52, wrzesień 13,35, girudizteń 13.27.
Bank Ziemiański. Dowiadujemy się, iż wydział
Kawa Rilo Santos, Nr. 4, toco 22. Ł angl. agrarno-parcelacyjny Banku Ziemiańskiego w War
w Rto 6. Tenidtencija staja.
szawie posiada na sprzedaż oraz przyjmuje do par
TŁUSZCZE i OLEJE,
celacji place budowlane.
LONDYN, 16.1. Ceny iza»l tonę w Ł.
Produkcja kadmu w Polsce (który otrzymuje
Stemiię Dnianie Cailcuittia na styczeń 17%,
La Piłata loco HuM 15%, na stycz. 15%, się, jako produkt uboczny przy wytopie cynku)
zajmuje trzecie miejsce w produkcji' światowej.
luty 15%. Siemię trzepakowe Tarta, Głównym producentem w Polsce jest Giescheziarna paflimowe, >o<l'e»j kokosowy Ceyton Harriman. Według statystyki amerykańskiej pro
42. oślej Iniiainiy loco 28%, na styczeń dukcja jej w roku 1905 wynosiła 40 ton, wobec
350 ton produkcji światowej. Tymczasem w roku
27%, toby 28, olej palllmowy Lagos toco
1'927 przy światowej produkcji 600 ton produkcja
33%, o®ej z ziilairn palmowych loco Hull Giescheg'0 podana jest tylko na 10 ton, wskutek
39. 'oltoj rycynowy prtilmia toco 49%, olej niewykorzystania całkowitego materiału. W naj
jednak przyszłości po zastosowaniu elek
nzelpalkowy irafin. loco 46, —-surowy to bliższej
trolitycznej produkcji cynku tak, jak w Ameryce,
co 43%; ołiej ,,Soya“ 33%; oiiej terpen liczyć sie trzeba ze wzrostem polskiej produkcji
tynowy aimerykańsklii 42.9 sh iza cwif.
kadmu do 100 ton rocznie.

N.-JORK. 16.1. Zamkinflęcliiei Cts1. iza 1
to, Miedź toooi 14%i — Elllefetrfoilyt toco
14O7y2, — fob R-Jork 14.30*, — ma 3
nffeś. 14.30, — Castling Refinery toco
13%. Cynia: N.-Jonik, Stlraits lóco* 54%,—
ma 'iWify 55. Ołów: N.-Jioirk taco* ól-h, —
Eiaist. Sh Louiis toco* 6.30, Cynik: East Si.
Lau'Js loco 5.62%, Aliumiitóum 98 — 99%
toao 24%, NUkfieł w isztobaich toco 35,
Btacha biihta fob Piljtlsburg 5%.
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tae hleje ietoe i miitt widzenia otoiy paódwa.
I.
Zdaję sobie sprawę z mojej niekompe
tencji do zabierania głosu w sprawach
strategicznych. Istnieją jednakże pewre,
ogólniejszej natury sprawy w tej dziedzi
nie, które każdego, troszczącego się o 4obro kraju obywatela, napawać mogą oba
wami. I o tych właśnie obawach Ia>ka",
obserwującego naszą kolej z punktu wi
dzenia obrony Państwa na wypadek woj
ny, chciałbym pisać. Będę szczęśliwy,
gdy kompetentne czynniki uspokoją m lie,
gdyż uspokojenie to wpłynie korzystnie
również na wielu innych obywateli, któ
rych obecna sytuacja również napawa oba
wami.
X
Leży przedemną zgrubsza tylko nar y
sowana mapa linji kolejowych, uważanych
jako podstawowych i tem samem będą
cych głównemi drogami ruchu armji.
Stwierdzamy, (Mapa I), że większość
linji prowadzi od granic Państwa wyłącznie
do stolicy — wyjątek stanowią tylko linje
Katowice — Kraków — Lwów, oraz
Gdańsk — Poznań — Katowice. Ozna
cza to, że wszystkie transporty z jednej
połowy Państwa do drugiej przechodzić
muszą przez stolicę — której dworce ko
lejowe posiadają znaną powszechnie,
względnie małą zdolność przepustową.
Warszawa nie posiada dotychczas, ani
kolei podziemnej, ani okrężnej, dzięki
którym tory dla ruchu do prowincji mo
głyby być odciążone.
Nie potrzebujemy szukać daleko dowo
dów na to, że w razie konieczności, ta
kie skoncentrowanie linji wyłącznie ku sto
licy, która nie jest dostatecznie na przy
jęcie tego rodzaju ruchu przystosowana,
grozi poprostu katastrofą. Przypominam
wojnę bolszewicką — szczególnie podczas
walk pod Warszawą, gdzie najpilniejszy
przejazd najważniejszych transportów ope
racyjnych przez sam obręb stolicy trwał
czasami 6 do 12 godzin, a nie chcę już
wspominać o zwyczajnych transportach
aprowizacyjnych i amunicyjnych.
Zresztą pochód bolszewików pod War
szawę wykazał niebezpieczeństwo takie
go rozkładu sieci kolejowej jeszcze w in
nym sensie. Otóż cały nacisk pochodu
tego spoczywał właśnie wzdłuż linji kole
jowych Mińsk-Warszawa, MołodecznoWarszawa oraz Wilno-Warszawa. Siłą
faktu sam rozkład sieci kolejowej nie mógł
nieprzyjaciela prowadzić inaczej, jak pro
sto na stolicę Państwa, albo innemi sło
wy mówiąc — najwygodniej było nieprzy
jacielowi iść wzdłuż najkrótszych dla nie
go dróg, aby najskuteczniej zagrażać stoli
cy. Wiemy, że wystarczyło, by Budienny
flankował główną naszą armją, kawalerją
swoją na Wołyniu, gdzie takich linji ko
lejowych nie było, 'aby armjom, nadcho
dzącym wzdłuż wyżej wspomnianych linji,
nie zagrażało niebezpieczeństwo okrąże
nia. Prawda, geniusz i odwaga p. Mar
szałka Piłsudskiego oswobodziła Warsza
wę od klęski — ale sam ten fakt wykazał
zupełnie jasno, że linje kolejowe Wilno-

ZAPROSZENIE AKCJQNARJUSZ0W
DO UDZIAŁU W NOWEJ EMISJI
AKCJI „GRÓDKA
Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek Sp.
Akc. w Toruniu, zawiadamia swych akcjonarjuszów; że Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło
w dniu 2*1 maja 1927 roku podwyższyć kapitał za
kładowy Spółki, wjnosizącj’ 2,000.000.— złotych,
o* 1,000.000.— złotych na 3,000.000.— złotych przez
wydanie II emisji akcji o nominalaiei wartości
10.— złotych każda, na warunkach, jakie określi
Rada. Nadzorcza.
Uchwala ta została zatwierdzona listem Mini
sterstwa Skarbu z 16 listopada 1927 roku L. D. Tl
4241/3.
i I IJJaiaMI
Rada Nadzorcza w wypełnieniu uchwały Wal
nego Zgromadzenia na swem posiedzeniu z dnia
14 grudnia 1927 roku postanowiła wypuścić nową
emisje pod na stepują cem i warunkami.
Nowe akcje brzmieć beda ■— jak stare — na
okaziciela i wydane zostaną po kursie 120%; czyli
za 10 złotowa akcje płacić się będzie 12.r— zł,
.z których 10.— złotych przeznacza się na kapitał
zakładowi', a resztę po pokryciu kosztów z nową
emisją związanych, na kaipitał zapasowy.
Całą emisję przejmują:
1) Pomorski Wojewódzki Związek Komunalny
w 51%.
2) Polski1 Bank Przemysłowy we Lwowie
w 49%, t. j. resztę.
Dla zapewnienia praw akcjonarjuszów z § 282
Kod. Handl, (praw udziału w nowej emisji) Polski
Bank Przemysłowy zobowiązuje się oddawać do
tychczasowym akcjonariuszom na każde dwie
stare akcje jedną nową po cenie emisyjnej, t. j.
1*2.— złotych za 10 Złotową akcję.
Przy subskrybeji należy przedłożyć płaszcze
starych akcji, celem dokonania na nich odpowied
niej adnotacji i wpłacić całkowite agio oraz 25%
kapitału, czyli razem 4,50 zł, na każdą 10 zlotową
akcje, oraz podpisać zobowiązanie na dokonanie
reszty wpłat w wysokości i terminach w niniejszem ogłoszeniu podanych; dalsza rata 50% ka
pitału, t. j. 5,00 jest płatna do 10 marca 1928 ro
ku. reszta 25%, czyli 2.50 zł. za każdą 10-złotową
akcję, jest płatna do dnia 25 marca 1928 roku.
Nowe akcje biorą udział w dywidendzie Spół
ki już od 1 stycznia 1928 roku (tysiąc dziewięćset
dwudziestego ósmego roku.)
Akcjonariuszy naszych zapraszamy niniejszem
do dokonania subskrypcji w myśl powyższej
uchwały i to* najpóźniej do 15 lutego 1928 roku.
Subskrypcje wykonać należy w Polskim Ban
ku Przemysłowym we Lwowie, ul. 3-go Maja 1.9,
lub w Oddziale Warszawskim tego Banku w War
szawie, ul. Senatorska 42, lub w biurze Pomor
skiej Elektrowni Krajowej „Gródek“ Sp, Akc.
w Toruniu, ul. Mostowa 13, w godzinach od 10
do 13-ej.
Pomorska Elektrownia Krajowa ..Gródek"
Spółka Akcyjna w Toruniu.
Zarząd (—) Inż. A. Hoffmann.
TERMINY ZEBRAŃ,
21.1.

Iskra zwycz. zebr, o g. 12 w Poznaniu, PI. Wol
ności 10; Artbiur S. A. zebr, nadzw. o g. 7 w War
szawie, Nowosenatorska 3; Przemysł budowlany,
d. Jan Lewiński we Lwowie S. A. zwycz, zebr,
o g. 5 w Warszawie, 3 Maja 14; Browar Kuntersztyn T. A. w Grudziądzu o g. 10; Łupków-Cisna
zwycz. zebr, o g. 11 we Lwowie, w biurze kolei.

Warszawa, Stołpce-Warszawa i Mołodeczno-Warszawa są pod względem strate
gicznym korzystniejsze dla wroga, aniżeli
dla armji polskiej.
A to, czego doświadczyliśmy już ze
strony Bolszewji, mogłoby się powtórzyć
w ten sam sposób ze strony Niemiec. Al
bowiem linje kolejowe: Gdańsk-Działdowo-Warszawa, Piła-Toruń-Warszawa oraz
Zbąszyń-Poznań-Warszawa i ostatecznie
Katowice-Warszawa ścieśniają znów cały
ruch wyłącznie ku stolicy.
Nieprzyjaciel prawie, że nie ma innej
możliwości, jak marsz na stolicę, przez
którą znowu musi przechodzić cały ruch
armji z wszystkiemi niebezpieczeństwami.
I tu mamy przykład z wojny światowej;
walki Niemców przeciw Rosjanom wyka
zały, że, dzięki sieci kolejowej, leżał klucz
sytuacji wojennej pod Warszawą i przez
opanowanie tego węzła kolejowego opa
nowano równocześnie cały ruch kolejowy.
W Polsce moment ten jest podwójnie
ważny dlatego, że zwykły ruch drogowy,
kołowy, czy motorowy, ze względu na nad
zwyczaj zły stan dróg, nie może odgry
wać ważniejszej roli i nie może emancvpowac ani taboru, ani wielkiego baga
żu, a w pierwszej linji dowozu żywności
i amunicji od kolei żelaznej.
Obserwacja mapy naprowadza jednakże
jeszcze na inne, niemniej ważne sprawy.
Otóż np. Częstochowa może być przez
nieprzyjaciela osiągnięta już w kilka go
dzin po ogłoszeniu mobilizacji. Przez za
jęcie linji Herby-Częstochowa zostanie
razem z Częstochową cała pałudniowa
część Państwa odcięta od reszty kraju.
Komplikacje, mogące z tego powstać, są
tak widoczne, że nie potrzebuję, o nich
mówić.
Taką samą sytuację stworzy się przez
jednodniowy marsz i zajęcie Ostrowa, a
znacznie gon za sytuacja może się wyło
nić przez 1-godzinny marsz na Działdowo,
przez co całe Pomorze odcięte zostaje od
większej części Państwa.
Oznacza to, że tak, jak nieszczęśliwa
koncentracja linji kolejowych w Warsza
wie jest raczej pomyślana dla nieprzyja
ciela, a nie dla własnej armji, tak główne
szlaki kolejowe prowadzą tak nieszczę
śliwie i są tak bli/ko zagrażonych granic,
że poprostu nawełują nieprzyjaciela do
opanowania ważniejszych punktów, aby
w tej samej chwili poprzecinać połączenia
całych najważniejszych dzielnic Państwa
i stworzyć dla ruchu armji niesłychane
przeszkody.
Nie poruszałem przy tem zupełnie nie
mniej żywotnej sprawy, y mianowicie te
go faktu, że stan szyn kolejowych i mo
stów pozostawia bardzo dużo do życzenia
oraz, że na szeregu stacji ari urządzenia
do ładowania węgla, ani też di czerpania
wody przez parowozy nie wystarczyłyby,
w razie wzmożonego ruchu wojem ego.
Wyobrażam sobie, że w takich warun
kach potrzeba było naprawdę geniusza p.
Marszałka Piłsudzkiego, aby w roku 1920
odnieść walne zwycięstwo nad bolszewi
kami.
R.

„STAR“, SP. AKC. we LWOWIE
Dnia 29 grudnia 1927 r. odbyło się w sali obrad
Ziemskiego Banku Kredytowego we Lwowie,
przy ul. 3 Maja 5, IV-te Zwyczajne Walne Zgro
madzenie Akcjonarjuszów firmy: „Star‘‘, fabryka
domieszek do kawy w Sądowej Wiszni, Spółka
akcyjna we Lwowie".
Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgroma
dzeniu sprawozdanie z którego wynika, że rok
bilansowj'' 1926 zaznaczył się w hłstorji fabryki
większym, silniejszym i intensywnejszym rozwo
jem w porównanu z latami ubiegłemi. Sprzedano
w tym okresie czasu prawie dwa razy więcej to
waru, aniżeli w roku poprzednim.
Odbiorców
liczyła fabryka około 3.500, w przeszło 350 miej
scowościach Rzeczypospolitej Polskiej. W rokit
bilansowym przeciętnie zajętych było we fabryce
około 80 robotników. Najwięcej towaru s*przedano w Małópoisce Wschodniej i Zachodniej, na
Śląsku Górnym i Cieszyńskim; mniej zaś w b.
Królestwie Polskiem i Poznańskiem.
Prócz cykorjii czyli domieszki do kawy;
w ścisłem tego słowa znaczeniu, wyrabiała
i sprzedawała fabryka w okresie powyższym na
miastkę kawy pod nazwą „Kolinka", jakoteż ka
wy zbożowe i słodowe, które cieszyły słę wiel
kim popytem wśród odbiorców. Osobnym dzia
łem pracy w fabryce są plantacje i suszarnia su
rowca. Zarząd fabryki zakontraktował; jak co
rocznie, tak i w r. 1926 większe ilości ziemi u po
szczególnych właścicieli dóbr okolicznych. Z plan■tacyj tych uzyskano surowiec własny, który też
we własnej suszami został wysuszony. W ten
sposób fabryka przyczynia się walnie do rozwo
ju tej jeszcze w Małopolsce Wschodniej dość
nieznanej gałęzi rolnictwa, a mianowicie uprawy
korzenia cykorii.
Rada Zawiadowcza spółki przedłożyła Walne
mu Zgromadzeniu bilans, wykazujący czysty
zysk w kwocie z,11 11.493. Walne Zgromadzenie
przyjęło jednogłośnie do wiadomości sprawozda
nie powyższe, udzieliło Zarządowi absolutorium,
a odnośnie do czystego* zysku postanowiło^ po
potrąceniu pewnych statutowo przewidzianych
potrąceń na rzecz funduszu rezerwowego i t. d.—
przenieść nadwyżkę na rachunek roku następ
nego.

CO GRAJĄ W TEATRACH ?
Wielki — „Bajka", „Zrzędność i przekora";
Narodowy — „Lekarz miłości'’; Letni — Szkoła
wdzięku"; Polski — „Moralność pani Dulskiej”,
Mały — „Ósma żona Sinobrodego", Nowości —
„Tylko u nas", Qui pro quo — „Typki z Qui pro
quo", Perskie Oko — „Confetti", Czerwony As —
„Biały Karnawał", Teatr Sensacja — „Maya".

Przedruk dozwolony tylko po uprzedniem porozu
mieniu się z redakcja.

Dyrektor Ajencji: Adam Szczepanik.
Drukarnia W. Piekarniaka, Ordynacka 3, tel. 44-S9.
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