Należytość pocztowa opłacona ryczałtem,

Warszawa, dn. 8

II. 1928 r.

Giełda tazatóa

Z giełdy. Jak już w swoim czasie pisaliśmy, >
WILNO, 7.2. W wolnych obrotach notowano
został z dniem 11 b. m. w myśl rozporządzenia Mi dolar 8.86 w płaceniu i 8.87% w żądaniu, rubel
nistra Skarbu obniżony podatek giełdowy z 2 pro- złoty 4.70 w płaceniu i 4,73 w żądaniu.
mille na 1 promille, co powinno choć częściowo
wpłynąć na ożywienie tranzakcji giełdowej.

AKCJE,
136.00
123.00
162,50
163,00
Sw. Sp. Zarobk. 91,00
Spiess
155.00
Zl. w Dąbrowie 65,00
Cukier b. k. 1926'27 r.
Firley
53,00-53 50
Węgiel
98,00-98,25
Lilpop
40,50-40,75
B. Dyskontowy
B. Handlowy
Bank Polski

Modrzejów
Norblin
Ostrowieckie.

43,50
206,00
83,00
83,25
Parowozy
38,00
Pocisk
u’25
Rudzki
49,00
Starachowice
63,00
61,75-62,25
Spirytus
36,00

Gift pieniu zagińe

AMSTERDAM, 7.2. (Urz.) N. Jork
2.48:i/i6, Londyn 12.09%, Paryż 9.75, Wie
deń 34.97%, Praga 7.36, Włochy 13.14,
DROBNE ODCHYLENIA WALUTOWE,
Belgja
34.55.40, Szwajcarja 47.75, Oslo
Zapotrzebowanie na dewizy europejskie było
66.05, Kopenhaga 66.42%, Sztokholm 66.60,
dziś większe i zostało pokryte przez Bank Polski
Hiszpanja 42.17%, Berlin 59.20.
oraz banki prywatne, które pokryły w całości HoBUKARESZT, 7.2. N. Jork 162, Londyn 790,
landję i Paryż oraz część Belgji i Sztokholmu.
Paryż
638, Wiedeń 2272, Praga 483, Włochy 860,
Z walut nieznacznie stracił na kursie Zurych, zy
Berlin 3843, Zurych 3100, Zloty 1815.
skała zaś Holandja, pozostałe bez zmiany. Dolar
WARSZAWA, 7.2. (Godz. 20). Dyskontowy |
BELGRAD, 7.2. Londyn 277.50, Paryż 223.60,
w obrotach prywatnych 8.88% w zaofiarowaniu, dla
136,
Handlowy
123,
Bank
Polski
163,
Zw.
Sp.
Za

N.-Jork
56.85, Genewa 1695, Medjolan 301.50, Pra
złota tendencja mocna 4.68>ś w płaceniu — bez
tranzakcji Na dolary gotówkowe zupełny brak robk. 91, Cukier 73 w płac., Węgiel 98%, Lilpop ga 168.50, Wiedeń 802, Bukareszt 35, Amsterdam
40.75, Modrzejów 43.50, Ostrowickie 83.50, Rudzki 2293, Berlin 1358, Bruksela 793.
popytu.
49.25, Starachowice 62.75 — 63.00, Borkowski 18.00.
BUDAPESZT, 7.2. Ł 27.86, Kcz 16.92, Din
Tendencja mocniejsza.
10.03, Doi 570.40, Frf 22.80, Lei 3.51, L 30.40, Szyi,
DEWIZY,
austr. 80.50, Frszw 110.15, Hfl 230.45, Frb 79.60,
<j. ełda
Stopa
Tran

Sprze

Mn
136.35, Złoty 64.10—64.40.
notuję zakcje
'olska 8
daż Kupno
^
%
BERLIN, 7.2. Zamknięcie. Buderus 97%, Esseza
ner Steinkohlen 141%, Gelsenkirch, Bergwerk
132%, Harpener 187%, Hoesch 141%, Hohenlohe
100 124,17
124,48 123,86
4K Belgja
—
—
—
Belgrad
7
100
101, Use 226%, Klócknerwerke 121%, Kóln-NeuGDAŃSK,
7.2.
(Urz.)
Warszawa
57.55
—
—
—
Bud meszt
100
6
essen
143, Laurahtitte 78%, Mannesmann 151%,
—
57.69,
Złoty
57.59
—
57.73,
Londyn
25.02
—
—
—
Bukareszt
100
6
—
—
—
Oslo
czek 25.01%, Berlin 122.383 — 124.693. Mansfelder 118, Oberschl. Eisen-Bedarf 107, Pho100
6
—
—
—
Helsingfors
100
6
GDAŃSK, 7.2. Wobrotach prywatnych nix Bergbau 99, Rhein, Braunkohle 233%, RheiHiszpanja
—
—
—
100
5
stahl 167%, Schles. Zink u. Bergbau 130%, Stoll100 359,30
360,20 358,40 płacono: za 100 Ggd. 172,90 — 173.45, za berger Zink 219, Kali Aschersleben 175, Salzdct4'4 Holandia
—
—
—
Japonja
100
R.
M.
211.75
—
212.75,
złoty
do
dola

1
5
furth 250%, Westeregeln 184, Anglo Cont. Guano
—
—
—
Konstantyn.
1
5
ra 8.89 — 8.907(6.
Kopenhaga
—
—
—
91%, Chem. v, Heyden 136%, Dynamit Nobel
100
5
GDANSK, 7.2. Na giełdzie dewizowej złoty 127, Goldschmidt 111%, Oberkoks 96, Rhein.
1
43,43% 43.54 43,324
4K Londyn
N Jork
1
4
8.90
8,92
8.88 dziś bez zmiany, notowano 57.66, i przekaz na Sprengstoff 100, Rhenania 54%, J. D. Riedel 51,
100
35,02% 35.114 34,94 Warszawę 57.62. Obroty w przekazach na War
34 Paryż
Rtitgerswerke 95%, Scheidemandel 28%, GorliPraga
100
26,4» 26.35
5
26,414
szawę wynosiły 40.000 i w notach loco 30.000. Mar tzer Waggon 25, Feldinuhle 209, Zellstoff Waldhof
—
—
Ryga
100
7
100 171,524 171,95 171,10 ka niemiecka 122.40 — 122.60, dolar 5.1225 — 247%.
3'4 Szwajcarja
239.80 238.60 5.1325.
100 239,20
314 Sztokholm
BERLIN, 7.2. Na giełdzie nastąpiło lekkie
Wiedeń
125.84 125,22
100 125.53
6
GDAŃSK, 7.2. 5% Danizfeer GoWaii- wzmocnienie przy obrotach jednak nadal spokoj
Włochy
47.19
100
47,31 47,07
7
tei/he (1 doli.) (GdL poż. złota) 4.90, 7% nych i ograniczonych. Kursy zwyżkowały prze
liyipotecizina mfeflskai 1925 r. 93. 5% Rog- ciętnie od 1 — 2%. Nieco więcej obracano górniKURSY DEWIZ W OBROTACH
ffeinrenftailbtrfieiie (zai 1 c-emllln/.) 8.75. 8%
czemi, a zwłaszcza Mannesmann, które zwyżkowa
MIĘDZYBANKOWYCH.
Dana Hyipoit. Pfainidibrtefe serja 1 — 9 ły o 2%, Kliknerwerke i Rheinische Braunkohlen
98, — sir. 10 — 18 97%, 7% — 19 — 22 2%%, Stolbergerzink straciły 4%%, Żeglugowe zy
93, 6% — 1 91. Diatnlztlg-er Plrivalb-AMeii- skały 1%. Wszystkie inne lekko zwyżkowały. Go
Stopa
od
do
za
Bank 97. Bank von Danzlilg 116. Dianzi- tówka dzienna 7 — 8%%, dla firm pierwszorzęd
%
ger Hypothekenbainlk-Akttan) 1 — 5000 nych 7 — 8%, miesięczna 1% — 8/4. Na pogieł
_
131. Danizilgiar Bank fur Handle! unitd Ge- dzie kursy zniżkowały o 1%.
Gdańsk
173,68
6
100
7
Berlin
212,70
100 212,65
■wieirbe 140.
BERLIN, 7.2. (Urz. r< t. walut), dolary
—
Czerwoniec
1
doi. 3,60
POZNAN, 7.2. Dzisiejsze zebranie giłdowe nie grube i drobne 4.1’72 — 4.192, funty gra
różniło się wcale od dni poprzednich. Obroty by bę i drobne 20.37 -- 20.45, belg. 58.15 -ły mniejsze i kursy pozostały niezmienione. Z pa 58.39, Ggd 81.44 — 81.76, frf. 16.52 —
KURSY ARBITRAŻOWE WALUT.
16.58, Hfl 168.46 — 169.14, lir grube 22.185
pierów procentowych oddawano jedynie 4% listy
—
22.265, — drobne 22.23 — 22.31, szyi,
konwertowane poznańskiego ziemstwa kredytowe
któremi nie dokonywano obrotów na giełdzie
grube
58.95 — 59,19, — drobne 59.03
go
po
51%%,
natomiast
płacono
za
5%
pożyczkę
oficjalnej ani w obrotach międzybankowych.
konwersyjną 65%% i za 8% dolarowe 92%%. 59.27, kcz drobne 12.38 — 12.44, polskie
Arbitraż na:
W dalszym ciągu poszukiwano silnie 6% listy żyt grube 46.75 — 47.15, — drobne 46.70 —
Zurych Londyn
nie, jednak z braku oddawców nie doszło do noto 47.10, Lit 41.20 — 41.57.
wań. Handlowano tylko mniejszą ilość po 26.50 BERLIN (Urz.)
7. 2
6. 2
Belgrad
15,71
15.70
w płaceniu. Z akcyj bankowych notowano jedy
Buenos-Aires
1.789
—
1,793
1,789
—1,793
Budapeszt
155,89
155,99
nie Bank Przemysłowców po 1.00 w płaceniu. Ak Kanada
4,18-4,188
4,18—4,188
Bukareszt
5,40
5,48
cje przemysłowo-handlowe przeważnie w poszuki Japonia
1,965-1,969
1,965—1,969
Oslo
237 41
237.75
20.922—20,962 20.925— 20,965
Helsingfors
waniu, mianowicie płacono za Brow. Kortoszyński Kalro
22,49
22,45
’5—2.129
2.123—2.127
Konstantynopol
4,63
4 62
30, H. Cegielskiego 47, C. Hartwiga 39, Dr. R. Ma Konstantynop. 20 1.1
398-20,438 23,404—20,444
Londyn
Kopenhaga
238,80
238,88
ya
106.
Z
papierów
nieoficjalnych
silny
popyt
na
4.1870 —4.1950 4.1885—4,1965
Nowy-Jork
Sofja
6,44
6,42
0,503—0.505 0,5025 - 0,5045
Bank Polski po 161 — 162, w płaceniu, zaś odda Rio de Janelr
4,276—4 284
4 276—4,284
wano Sinnera po 95. Z dniem dzisiejszym dopusz Urugwaj
168,71—169.05
Orientacyjne kursy arbitrażowe według mię czono do oficjalnego handlu i urzędowych notowań Amsterdam
168 70—169 04
5.544—5 556
5 544-5,556
dzybankowego kursu Berlina Rewel 239.29, Kow akcje I em. zlotowe Związkowej Centrali Maszyn, Ateny
58.295—58,415 58,325—58 445
Belgja
no 88.38, Ryga 172.29.
73.21—73 35
73,21-73,35
S-ka Akc. w Poznaniu po 100 zł. nominalnie. Ak Budapeszt
81 58—81.74
81,56-81,72
cje te notuje się ex kupon za 1927 r. (dywidenda Gdańsk
10.548 -10,568
Helsingfors
10.548—10,566
za
1927
r.
wynosi
15%),
Tendencja
utrzymana.
Gram złota — 5.9244 zł.
22.16—22,20
22.16—22,20
Wiochy
POZNAN, 7.2. W cedule Nr. 29 z dnia 6 b. m. Jugosławia
7,361—7.375
7,361—7.375
112.08-112 30
112,12— 112,34
notowano mylnie C. Hartwig 47 — 48 o, zamiast Kopenhaga
19,68—19.72
19.68—19 72
Portugalia
Herzfeld Victorius 47 — 48 o.
MAŁE OBROTY PAPIERAMI
111,36 -11158
111 35-111,57
Oslo
16,445—16,485
16.44-16 48
PROCENTOWEMI.
Paryż
POZNAŃ 7. 2.
Praga
12,41—12,43
12.412—12,432
Z pąpierów państwowych nieznacznie straciła,
B Przemys.
1,00 P C. Hartwig
39 00
Szwajcarja
80.55—80.71
80 56—80 72
na kursie Dolarówka, która była dziś w większem Brow Krotoszyn 30 P Roman May
106,00 o
Sofia
3,027—3,033
3, 27—3.033
zaofiarowaniu; pozostałe — bez zmiany. Z listów Cegielski
47.00 p
Hiszpania
71,03-71.17
71 28—71,42
Sztokholm
112 35—112.57
112.39—112,61
zastawnych ziemskie utrzymane, natomiast miej
LWÓW, 7.2. Dolary w obrotach nieoficjalnych Wiedeń
58.975—59 095 58.975- 59.095
skie i prowincjonalne słabo. Obligacje cieszyły się
Bukareszt
2,559-2,571
8.87%.
dziś większem zainteresowaniem i kursy wzmocni
Warszawa
46.95— 47,15 46.925- 47,125
LWÓW, 7.2. Sytuacja na giełdzie bez zmiany. Katowice
ły się.
46.975- 47,125
Zainteresowanie nadal małe, kursy zniżkowe, obro Poznań
46.95- 47,15
80,805-81.145 80,805—81,145
ty słabe, tendencja zniżkowa, usposobienie ospałe. Ryga
PAPIERY PROCENTOWE.
Rewel
112,15 — 112,65
112.25—112.75
5% konwersyjną 67 — 67.25.
Kowno
W złotych
41,485-41.665 41,485-4' ,665
W procentach nominału
Tygodniowe sprawozdanie giełdy akcyjnej we
81L.Z. B. Gosp. Krajów. 5 % Poż Prem Dolar.
LONDYN, 7.2. (Urz.) Warszawa 43.40,
Lwowie.
Rynek akcyjny pozostaje nadal w za
66,00-65,50
93.00
niedbaniu. W ub. tyg. zainteresowanie papierami N. Jork 4.87,23, Paryż 124.02, Wiedeń
8% Państw. B. Rolnego 4’4 Tow. Kred. Ziem,
56.50
93.00
dywidendowemi bardzo minimalne. Jedynym pa 34.58, Praga 164.31, Włochy 92.09, Belgja
8<Ob1.B. G. Kraj 93.00 8% Tow. Kred. Ziem.
pierem, który był poszukiwany i uzyskał zwyżkę 34.98%, Budapeszt 27.87, Szwajcarja
82.50
8 t T. Kred. Przem Pol.
kursu o 1 zł. na sztuce, były Gazy Wschodnie. Po- 25.32%, Helsingfors 193.40, Lizbona 103%,
88,50 5 % T. Kred. m. Warsz.
64.25-64,00
5 % Państ. Poż. Konwer.
zatem zaofiarowanie silniejsze od popytu, a tranz Holandja 12.09%, Oslo 18.31%, Kopenha
67,00 6 % Poż. Kon. m. War.
akcje zawierano w minimalnych ilościach. Akcja ga 18.20, Sztokholm 18.15%, Hiszpanja
63,25
5%Konwers. Poż. Kolej.
mi Chodorowa handlowano bez kuponu za rok go 28.70, Buenos Aires 47.84 d, Rio de Janeiro
8%
T.
Kred.
m.
Warsz.
61,00
81,00-80,50
spodarczy 1926/27, który honorowany był w wy 5.91 d, Bukareszt 796, Ateny 368%, Berlin
10% Poz. Kol. 102.< 0
76,00
sokości zł. 16 od 1 lutego. W dziale papierów 20.42%, Belgrad 277, Montreal i 14.87*5/10«
102.25 8%m. Łodzi
10 %m. Siedlce
81,75
państwowych przedmiotem obrotu była 5% po Konstantynopol 962,
życzka konwersyjną. Giełda dewizowa w dal
MEDJOLAN, 7.2. (Urz.). Wiedeń 267, Paryż
ŻYWSZE OBROTY AKCJAMI.
szym ciągu nieczynna. Tendencja niejednolita. 74.39, N.-Jork 18.91 %, Praga 56.10, Londyn 92.12)4,
Przed giełdą dał się już wyczuć nastrój cokol Usposobienie ospałe.
Holandja 762, Belgja 263%, Bukareszt 11.65, Ber
lin 451%, Zurych 363.80, Białogród 33.25, Oslo 502,
wiek mocniejszy, mimo iż ilość dokonanych tranz
LWÓW, 7. 2.
Kopenhaga 505, Sztokholm 507, Madryt 321%,
akcji była stosunkowo bardzo ograniczona i kon
Sofja 13.50, Ateny 25.00, Budapeszt 330, Rosja
centrowała się na akcjach spekulacyjnych, w pierw- Chodorów
157.00 Gazolina
32,00
25,25 Tespy
27,00-27,25
97.00, Warszawa 212%.
szem zaś rzędzie na akcjach metalurgicznych. Gazy Wschód.
Zwyżkę obecną choćby w nieznacznym stopniu na
N. JORK, 6.2. (Uria) Lanidyni 4.87’/is,
KRAKÓW, 7.2. Na rynku walut i dewiz ten
leży uważać za przejściową, wywołaną li tylko dencja utrzymana. Dolary w obrotach nieoficjal
Palryż 3.92%, W’ileldlen 14.12, Prawa 2.96%;
przez kulisę, żyjącą z tych tranzakcji. Poważniej nych 8,87% — 8.87%, czeki bankowe 8.90 —
Włiodhy 5.28%, Biefeijla 13.93, Budapeszt
szego znaczenia zwyżce tej nie można przypisywać 8.90%. Na rynku akcyjnym nastrój nieco moc
17.50, Sziwa|j|cairti|a 19.24, Sofja 0.72, Howskutek braku zainteresowania działem akcyjnem niejszy mimo to kursy nie uległy zmianie. Tohan
iaiiildiśai 40.29, Oisfo; 26.61, Kopieiinhawa
zarówno banków, jako też i klijenteli prywatnej, nieco mocniejszy, Sierszą górniczą obroty żywsze
26.77%; Sltiolkboillm 26.84, Hi'lslzpa(n|j|a 16.99,
nie udzielającej prawie że zupełnie zleceń do kup przy kursie utrzymanym. Ruch naogół mały. Na
Tokto 46.9'3; Blulklaireisizit O'.61%|, Ateny
na tutejszym bankom.
132%, BeirflOni 23i85%|, Bdlgraidl l .76%.
pogiełdzie sytuacja podobna. Dolarówka zwyż
Z grupy bankowej największe ożywienie przy kowa, reszta kursów bez zmiany, Ruch słaby.
PARYŻ, 7.2. (Uirlzi.) N.-Jonk 25.45, L-o-npadało na Bank Polski który w drugiej połowie ze Każdy inteligentny i rozumny, a dbający o swoje
dlynii 124.02, Wiochy 134%, BeOlgtia 354%,
brania zyskał 50 groszy na sztuce, nieznaczne za
Sziwajjbanja 489%, Hotaidja 10.25%, Oslo
KRAKÓW, 7. 2.
ofiarowanie przypadało na Bank Zw. Sp. Zarobk.,
677, Kopeinihiaga 681, Stokholllm 682%,
pozostałe zaś przy minimalnych obrotach były Przemysłowy
52,00
105.00 Elektrownia
Hllszpatnfia 403%, Bufcareislzit 15.60, Berlin
5.65
13.90 Chybie
utrzymane. Chemicznemi i elektrycznemi w dal- Tohan
607.
16,00
12,00 Piasecki
szem ciągu nie interesowano się, a cukrownicze żegluga
PRAGA, 7.2. Amisltleirdaun 13.60%, BerAkcjenieoficjalne
Zieleniewski
162.40
w zaofiarowaniu. W dziale cementowem mocniej Żelazo
lfilm-805%-, Zurych 649.35, Oslb 897%; Ko
21,00
51,00 Jaworzno
szy był Firley, zaś Wysoką poszukiwano przy bra Parowozy
’45.00
35,00 Cegielski
penhaga 903, Loinidlym 164.43%, Madry t
13.85 Doiaiówka 67.00-67,50
ku materjału. Węglem obroty małe, przy nalej Siersza Górn.
573, Wiochy 78.63%, N. Jorlk 33%, Pa
14,00
chęci do kupna. Z naftowych w dalszem ciągu za
ryż 132.59, Sttolklholm 905%, Wileideń
KATOWICE, 7.2. Obroty akcjami spokoju
stój panuje przy Noblu. Dział metalurgiczny nale
475.35, Mn. 804%; Warszawa 377%; Bel
żał dziś do wyróżnianych i z wyjątkiem Ostrowie Również zleceń na giełdzie brak. Zainteresowanie grad' 59.31.
ckich, wszystkie akcje tego działu zyskały na kur prócz szerszej klijenteli bardzo osłabło. Kursy
WIEDEŃ, 7.2. Pomyślne doniesienia o tenden
sie, przedewszystkiem jednak Starachowice wyka naogół utrzymane. Bank Polski 162%, Bank Zw. cji na giełdzie berlińskiej spowodowały wzmożenie
zujące duże fluktuacje. Pozostałe bez zaintereso Spół. Zarobk. 92.00, Ostrowieckie 83.00,Sta racho- ruchu przy otwarciu giełdy — i liczne zakupy. Nie
wice 61. Dewizami i walutami obroty umiarkowa które papiery zwyżkowały w tern Trifail, Nafta
wania.
i Alpiny. Przeważna część innych papierów zniż
Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do no ne. Kursy bez zmiany.
LUBLIN,
7.2.
Dolar
nieoficjalnie
notowano
kowała,
towań zrobiono: Kijewski 73, Puls 9, Chodorów
154, Czersk 0.86 — 0.90, Częstocice w poszukiwa 8.85% sprzedaż i 8.87 kupno.
WIEDEŃ, 7.2. Amsterdam 285.66, BerWILNO, 7.2. Giełda urzędowa wileńska z dnia ' Ln 169.15, Budapeszt 123.98, Kopenhaga
niu chcieli płacić 66 — 67, Michałów markowe 0.47,
Cukier 72.50, a nawet chcieli płacić 73 nie było od 6 b. m. rubel złoty 4.72% w żądaniu i 4.71% i 189.75; Londyn 34.55%; N. Jork 708.95.
dawców, Nafta Polska 11, Nobel 40 bez tranzakcji, w płaceniu, dolarówka 65.75 w żądaniu, 65.00 - Paryż 27 85, Zurych 136.37, Mn. 168.03,
Fitzner 7.25, Rohn 18, Zawiercie 30, Żyrardów w płaceniu listy zastawne Wileńskiego Banku Zie- I R'ym 37.43, Praga 20.97%, Dolar 705%,
mian za 100 zł, 62.20 w żądaniu, 61.60 w płaceniu.
16.25 — 16.50, Borkowski 18, Jabłkowscy 2,80.
pcigo >23.93, dinar 12.45%.

z dnia 7.2,-1928 r.

GMlfy

AJENCJA WSCHODNI A
CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE
Przedstawiciele i Korespondenci we wszystkich większych miastach w kraju i zagranicą.
0BNTRA1A:

Mowr-śwt.t M

Tel Redakcja 97-33.

WIEDEŃ, 7.2. Austr. Kol. Państw. 27.55, Kol.
Półn. 10.30, Kol. Lwów—Czerń. 59.50, Kol. Poł.
13.90, Brow, Lwowskie 113, Alpiny 42.40, Siersza
10.50, Silesia 0.23, Krupp 13.80, Praskie Tow. Żela
za 733, Huta Poldi 152, Fortl.-Cement 68.50, Skoda
251, Rima 137, Apollo 192%, Fanto 6.70, Karpaty
29, Galicja 76, Nafta 37, Goleszów 125.10, Austr.
renta koronowa 0.481, Losy Tureckie 46.40, Wie
deński B-k Związk. 30.15, Credit-Anstalt 64.95,
I.anderbank 25%, Kompas 98, Merkur 27.65.
ZURYCH, 7.2. (Urz.) Warszawa 58.20,

N.-Jolrk 5.19.85, Lonidlyn 25.32%, Paryż
20.42%, Wfcdeń 73.25, Praga 15.41, Wło
chy 27.49, Bellgja 72.40, Hdsilnfarts 13.11,
Soflja 3.74%; Hoiandtla 209.35, Oslo' 138.30.
Kopenhaga 139.15, SWokhohn 139.40, Hiszpainja 88.25; Buenos-Aires 2.22%, Tokio
2.44, Ateny 6.90, Beirłlln 124.00, Belgrad
9.13%, KonisItlainltlynioiiMl 2i.63%L
Złoty w dniu 7 lutego 1928 roku.
Gdańsk przekaz 57.55 — 57.69, gotówka
57.59 — 57.73, Berlin przekaz na Warsza
wę 46.95 — 47.15, przekaz na Poznań
46.95 — 47.15, gotówka grube 46.75 —
47.15, drobne 46.70 — 47.10, Zurych prze
kaz 58.20, Londyn przekaz 43.40, N. Jork
przekaz 11.25, Ryga przekaz 59.50, Czerniowce przekaz 1815, Budapeszt gotówka
64.10 — 64.40, Medjolan przekaz 212%.

RMi iowaii we krajowe
ZIEMIOPŁODY
WARSZAWA, 7.2. Tranzakcje na Gieł
dzie Zbożowo Towarowej za 100 kg. fr.
stacja załad., w nawiasach fr. Warszawa.
Pszenica kongres. 742 g/1 (126) (51.00), Ży
to kongres. 681 g/1 (116) 38.20, Owies kon
gresowy p/g próby (37.30), Jęczmień kon
gresowy brow. 661 g/1 (112) (41.50), Jęcz
mień na kaszę (38.25), Fasola biała p/g
próby (54.60), Otręby żytnie 25.35, Ceny
orjentacyjne ustalone przez Komisję No
towań fr. Warszawa. Mąka pszenna warsz.
lubel. i kresowa 4 0 80.00 — 83.00, Mąka
pszenna 4/0 72.00 — 73.00, Mąka żytnia
pytlowa 65% 56.00 — 58.00. Usposobię-,
nie spokojne słabsze. Obroty małe.
WARSZAWA, 7.2. W handlu paszą podaż jest
ograniczona, notują za 100 kg. loco skład: owies
jednolity 41 -zł., zbierany 37 — 38 zł., siano koni
czynowe 22 — 23 zł., siano dobre 17 zł., kwaśne
12 — 13 zł., do pakowania 8 — 9 zł., słoma prosta
11 zł., mierzwa 10 zł.
LWÓW, 7.2. Zastój w obrotach giełdowych
i pozagiełdowych. Zaofiarowanie silne przy braku
oddawców, albowiem młyny rozporządzają bardzo
znacznemi zapasami mąki. Tendencja zniżkowa,
usposobienie słabe. Notowano: żyto małopolskie
(cena rynkowa) 36.75 — 37.25.
KRAKÓW, 7.2. Ceny rozumieją się za towar
średniej handlowej jakości za 1 q (100 kg.) w zło
tych bez gminnego podatku spożywczego, parytet
Kraków. Mąka pszenna okręgu krak. wymiału
45% 81—81%, — 50% 79—79%, — grysikowa
82—82%, — ciemna do pieczenia 62%—65. Z mły
nów kongresowych mąka pszenna Nr. 0000 75—71,
— grysikowa 80—81, Mąka żytnia okręgu krak.
wymiału 65% 62—60%. Okręgu poznańskiego
wymiału 65% 60%,—61. Razówka żytnia 51%—
52; pszenna 62%—T>3%. Tendencja słaba, dowo
zy średnie.
KRAKÓW, 7.2. Ceny za towar średniej handlo
wej jakości za 1 q (100 kg.) w złotych bez gminne
go podatku spożywczego parytet Kraków. Pszeni
ca dworsk. 1/g 51%—52, — dworska 72/73 50—
50%, — czerw, i żółt. targ. 49—50. Żyto dworsk.
kraj. 68/69 43%—44. Owies dworski 37%—38%,
— targowy 36%—37. Jęczmień na krupy 38—39.
KATOWICE, 7.2. Pszenica eksportowa 50 —
51, — krajowa 48 — 49, żyto eksportowe 51 — 52,
— krajowe 42 — 43.50, owies eksportowy 43 — 44,
— krajowy 38 — 39, jęczmień eksportowy 49 —
51, — krajowy 43 — 44, kuchy lniane franco sta
cja odbiorcza 50 — 52, — słonecznikowe franco
stacja odbiorcza 47 — 48, ospa żytnia i pszenna
franco stacja odbiorcza 28.50 — 29.50. Tenden
cja słaba.
LUBLIN, 7.2. Lubelski Syndykat Rolniczy no
tuje: żyto 38 — 39, pszenica 48 — 49, jęczmień 35
— 38, owies 35 — 36. Tendencja utrzymana.
WILNO, 7.2. Ceny hurtowe za 100 kg. przy
tranzakcjach wagonowych franco stacja Wilno.
Notowania centrali rolniczo-handlowych w Wilnie:
żyto 39 — 40%, owies 38 — 40 (zależnie od ga
tunku), jęczmień browarowy 43, na kaszę 40, otrę
by żytnie 29, pszenne 30. Tendencja słaba, dowóz
dostateczny.
Tygodniowe sprawozdanie giełdy zbożowej we
Lwowie. Cechą okresu sprawozdawczego była
duża podaż ziemiopłodów, a zwłaszcza zbóż chle
bowych, która znacznie przewyższyła zapotrzebo
wanie i wpłynęła na zniżkowe kształtowanie się
cen. Jest to poniekąd konsekwencją nagromadze
nia zapasów mąki w młynach, na którą niema od
biorców. Obroty w kukurydzy i mące pszennej
przy cenach również zniżkowych. Siano słodkie
prasowane utrzymuje się w cenie i notowane jest
zł. 7.50—8.50, Słoma prasowana zł. 4.25—4.75 za
ICO kg. loco stacja załadowcza parytet Tarnopol.
Tendencja zniżkowa. Usposobienie spokojne.

METALE i WYROBY METALOWE.
WARSZAWA, 7.2. Dom Handlowy A. Gepner Warszawa, Grzybowska 27 notuje następujące
orjentacyjne ceny w złotych za kg.: cyna Banka
w blokach 13,75, ołów hutniczy 1.25, cynk hutni
czy 1,42, blacha cynkowa — cena zasadnicza 1.60,
antymon 3, aluminium hutnicze 5.10, blacha mie
dziana — cena zasadnicza 4.35, blacha mosiężna
3.60—4.50. .

Biuro ogłoszeń 6-56.
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NOWY BYTOM, 7.2. Surówka odlewnicza
Huty Pokoju Nr. 1 (Friedenshutte, P. G. S. — re
prezentacja Spółka Akcyjna Józef Wdowiński
w Warszawie, Sienna 11, cena za tonę 210 zł., lo
co stacja Nowy-Bytom.
BYDŁO I MIĘSO
POZNAŃ, 7.2. Urzędowe sprawozdanie targo
we Komisji notowania cen. Spędzono wołów 67,
buhaji 213, krów 428, bydła 708, świń 2205, cieląt
457, owiec 380, razem zwierząt 3750. Płacono za
100 kg. żywej wagi ceny loco targowisko Poznań
łącznie z kosztami handlowemi. Woły pełnomięsiste wytucz., woły najwyż. wart, rzeźnej niezaprz.
162, pełnomięsiste wytuczone woły od 4 — 7 lat
142 —' 145, młode mięsiste niewytuczone i starsze
wytuczone 124 — 130, stadniki pełnomięsiste wy
rosłe najw. wartości rzeźnej 140 — 146, pełnomię
siste młodsze 130 — 134, miernie odżywione młod
sze i dobrze odżyw, starsze 120 — 124, pełnomięsi
ste wytuczone jałówki najw. wart, rzeźnej 160, peł
nomięsiste wytucz. krowy najw. wart, rzeźnej do
7 lat 152 — 156, starsze wytuczone krowy i rrniej
dobre młodsze krowy i jał. 138 — 144, miernie od
żywione krowy i jałówki 120 — 122, licho odży
wione krowy i jałówki 90 — 100, najprzedniejsze
cielęta tuczne 164 — 170, średnie tuczone cielęta
i najprzedniejsze ssaki 154 — 160, mniej tuczone
cielęta i dobre ssaki 148 — 150, liche ssaki 140,
jagnięta tuczne i młodsze skopy tuczne 128 — 130,
starsze skopy tuczne, liche jagnięta tuczne i dobrz odżywione młode owce 114 — 116, miernie od
żywione skopy i owce 104 — 106, świnie pełnomię
siste od 120 — 150 kg. żywej wagi 188 — 190, peł
nomięsiste od 100 — 120 kg. żywej wagi 180 — 184,
pełnomięsiste od 80 — 100 kg. żywej wagi 174 —
176, mięsiste świnie ponad 80 kg. 164 — 168, ma
ciory i późne kastraty 140 — 170. Przbieg targu
na świnie ożywiony, na resztę spokojny.

NABIAŁ.
LUBLIN, 7.2. Związek spółdzielni mleczar
skich i jajczarskich notuje: masło deserowe w hur
cie 6.60, w detalu 7.20. Podaż minimalna, zapo
trzebowanie większe. Tendencja mocna.
LUBLIN, 7.2. Na rytnku nialbiilallu ostatnEb <i/aje slilę zaiuwiaiżyć riileco wiiiększe zaimteresoiwaiiEie z powodlu biriakti dowozu.
ŃoiiowiainiO' za 1 kg.: ser liitewiskiii 4.20 —
4.50, — sizwajcalnslkii 5 — 5.25, — ruskoliolieinderslki' 4 ■— 4.30', — twaróg 0.80 — 1.
Teinidtencja wyczekująca. Po-daż niewy-
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65.000 ton w roku 1926. Jednocześnie przywie
źliśmy wiecej przędzy bawełnianej i tkanin ba
wełnianych. Wełny przywieźliśmy 17.000 ton
wobec 12.000 ton w roku 1926. Wełny czesanej
2.000, przędzy wełnianej prawie 3.000 ton. pod
czas kiedy w roku 1926 wełny czesanej i przędzy
wełnianej przywieźliśmy ipo niecałe 1000 ton
Juty przywieźliśmy w -roku 1927 — 22.000 ton
wobec 12.000 ton w roku 1926. Wzrost naszej
produkcji włókienniczej przypada całkowicie na
rozwój rynku wewnętrznego, w eksporcie bo
wiem dużych zmian niema. Tkanin bawełnia
nych wywieźliśmy nieco wiecej 5,3 tys. ton, wo
bec 4 tys. ton, natomiast spad! wywóz, przędzy
bawełnianej 1,5 tys. wobec 2.4 tys. ton. W dziale
wełny eksport tkanin i przędzy pozostał bez
zmiany t. j. 1,4 tys. ton przędzy i 0,6 tys. ton
tkanin. Eksport tkanin jutowych spad! na 1,8 tys.
ton. Z 2,5 tys. ton. Rozwój przemysłu tekstyl
nego w Polsce w roku 1927 zaznaczy! sie przez
zwiększone inwestycje w tym przemyśle, szcze
gólniej w drugiej połowie 1927 r. Wielki prze
mysł wełniany rozbudował swoje fabryki; prze
mysł bawełniany łódzki zwiększył ilość wrzecion
cienkoprzędnych o 200.000. a jednocześnie prze
prowadził poważne inwestycje w dziale appretury. W Krzeszowicach pod Krakowem powstaje
nowa fabryka wyrobów jutowych.

Z POLSKIEGO RYNKU DRZEWNEGO.

Na rynku drzewnym panuje sytuacja nie
pewna, wywołana przez politykę podno
szenia cen w dyrekcjach lasów państwo
wych. Skutek tego jest taki, że cena sos
ny okrągłej w kraju przekroczyła poziom
zagranicy, gdyż np. niedawno na niektó
rych licytacjach w lasach państwowych uzyskano za dłużyce loco las takie ceny,
jakie można uzyskać za ten towar dopiero
franco wagon granica. Nic też dziwnego,
że w tych warunkach musi przyjść spadek
wyśrubowanych cen surowca drzewnego,
a z drugiej strony dostosowanie cen drze
wa tartego, które w stosunku do kosztów
surowca są nieraz zbyt niskie, do nowego
poziomu. Z pov/yższych względów eks^
port drzewa tartego zagranicę, zwłaszcza
do Anglji i Belgji, prawie że ustał, a jedno
cześnie wskutek wyśrubowanych cen drze
wa okrągłego zmniejszył się ostanio eks
port kloców i dłużyc do Niemiec.

Powszechną uwagę zwraca fakt, że naj
większe przetargi w lasach państwowych
wyznaczono na połowę bieżącego miesią
ca. Obróbka i przecieranie takiego drze
wa może się zacząć dopiero na wiosnę t.
star czająca.
j. w okresie, kiedy uzyskuje się gorszy jaCHMIEL
i kościowo materjał. Dotychczasowe prze
WARSZAWA, 7.2. Zapasy chmielu na Woły targi, obejmujące minimalne partje, dy
niu obliczają obecnie na ca 8 tys. centnar., z czego rekcje traktowały, jako balony próbne,
około 50% towaru jest gorszego gatunku, nato aby zorjentować się, jak wysokie ceny bęmiast wyborowego gat. znajdują się ilości b. ogra I dzie można uzyskać za większe partje.
niczone. Ca 300 ctn. gat. wyborowego znajduje się Nic też dziwnego, że na tych przetargach
obecnie na rynku; za towar taki plącą browary 60 coraz częściej występują agenci firm za
doi. za 50 kg. Kupowane są również przez browa granicznych i różni przedsiębiorcy w
ry gat- gorsze w cenie 30 — 50 doi. Obroty na mniejszym gatunku zakupujący po 40—50
rynku są średnie, wzmożenie ruchu spodziewane metrów po cenach przelicytowanych tj. wy
jest dopiero w połowie marca, w zależności od sta górowanych, które potem ogłasza się, ja
nu pogody i rozmiarów konsumeji piwa.
ko wytyczne. W takich warunkach wię
ksze i poważniejsze firmy boją się ryzy
RYBY
LUBLIN, 7.2. Na rynku ryb ziatatereso- kować.
wanlie słabe, z bralku odbiorców i więk
Obecnie notują następujące ceny drze
szej podaiży. Notowano za 1 kg. w zł.: wa loco wagon stacja załadowania, o ile
kairpiie żywe 3.25 — 3.50, ■— śnlilęte 2.25 — inaczej nie podano, (w odległości 600 ki
2.75, szczupalkii żywe 3.25 —< 3.50, — śnię lometrów od Gdańska): dłużyce sosnowe
te 2.— Tendencja .zin/iiżlkowa. Podaż wy- krajowe od 23 cm. średnicy do 25 sh, od
s'itaiczafaca.
29 — 35 cm. w środku 35 sh. (franco gra
NAFTA I PRZETWORY.
nica sh 40 — 42). Bloki sosnowe ekspor
towe sh 53 — 54 (franco granica sh 40 —
BORYSŁAW, 7.2. Na rynku ropnym
sytuacja niezmieniona. W szybach „Joffre 42). Na rynku drzewa okrągłego panuje
rezerwa wskutek słabszego popytu ze
II" (Limanowa) i ,,Standard II" (Nobel)
produkcja ustaliła się: po 7 cystern na strony Niemiec. Papierówka świerkowa
dobę z tą różnicą, że w 1-m otworze jest bez zmiany po 3 dolary za mp, (franco
38 m3 gazu na 1 metr — (Joffre II), zaś wagon granica 4.10 — 4.20 doi.). Kopal
niaki dosyć mocno, franco kopalnia 45 zł.,
w 2-gim otworze około 10 m. sześć, gazu.
franco wagon Gdańsk sh 19 — 20 za 1
Ceny ropy bruttowei w styczniu 1928 r. Ce
ny targowe ropy z miesiąca stycznia 1928 r. za m. sześć. — można ulokować większe iloś
ci. Osika zapałczana od 25 cm. średni
1 wagon a 10 ton zostały ustalone przez Pań
stwowe Zakłady Naftowe dla ropy wszystkich cy w cieńszym końcu 31 sh. Monopol za
marek w wysokości z poprzedniego miesiąca,
(ropa marki Borysław - Tustanawice zł. 1.853 ostrzył warunki dostawy, domagając się
60% towaru eksportowego, co dowodzi,
za 1 wagon 10.000 kg.).
że sam chce eksportować, płacąc tylko
SKÓRY
WARSZAWA, 7.2. Zakupy skór surowych na 31 sh za I klasę, chociaż firmy poza mo
rzeźniach miejskich są b. ożywione. Szczególnie są nopolem płacą za ten sam gatunek 35 —
poszukiwane skóry cielęce zarówno przez odbior 36 sh( franco granica 44 sh). Na olchę
ców krajowych, jak ii eksporterów. Płacą za kg. tendencja mocna, płacą za towar dyktowy
świeżej wagi loco rzeźnia miejska: skóry bydlęce 36 —37 sh, niepogody paraliżują wywóz.
3.90 zł., cielęce 4.80 zł., końskie za sztukę ca 58 Drzewem liściastem innych gatunków tran
zł. Tendencja dla skór bydlęcych mocniejsza, dla zakcje małe. Poszukiwany jest krajowy
materjał tartaczny, jednak brak suchego
reszty utrzymana.
WARSZAWA, 7.2. Import ekstraktów garbar towaru, płacą przeciętnie za deski obrzy
skich zagranicznych zwiększył się ostatnio, co nane 110 zł., stolarka powyżej 140 zł., po
wpłynęło na poprawę sytuacji rynkowej. Zapo szukiwane są na eksport do Niemiec des
trzebowanie ze względu na trwający sezon jest b. ki i bale wagonowe, za które płacą 125
duże; niektóre gatunki, jak Mimosa, wyczerpały zł., (75 marek franco granica), za pianki
się prawie zupełnie. Najwięcej poszukiwane przez angielskie franco Gdańsk proponują Ł
garbarnie ekstrakty Forestalowskie poszły w gó 11/10 za standard, jednak nikt nie sprzerę o 1 Ł na tonie. W związku z tem podrożały daje, gdyż koszta własne kalkulują się
i ekstrakty krajowe. Notują za tonę cif Gdańsk blisko 2 Ł wyżej. Wskutek tego, eksport
ekstrakty suche zagr.: Forestal Ordinary 24 ł. 15 materjałów tartacznych zaniedbany. Za
sh, Forestal Mimosa 28 Ł 15 sh, Ferestal Crown pokłady kolejowe dostawcy płacą 9 zł., po
26 Ł 5 sh, za tonę kraj, loco skład. Mars (dla M. trącając 15 — 16% tutułem zarobku.
S. Wojsk.) 21 Ł 5 sh, Glorja, Quebracho, Mimosa
20 Ł 5 sh.
LUBLIN, 7.2. Na rymlku slkóir surowych
teindieincjai madail mocna;. Ptecoino: bydlę
ce zł. 3 ziai 1 kg. w rzeźnii, cielęce zł. 16
szltluikę prizy jaltkacli.
Brak ekstraktów mimozowych na rynkach za
ZIEMIOPŁODY
granicznych i w Polsce, tłomaczą wyczerpywaniem
BERLIN, 7.2. (Urz.). Zboże i nasiona oleiste za
się zapasów surowców. Największy producent 1000 kg. loco stacja załadowcza, mąka i otręby za
świata (tow. Forestal) spodziewa się zbiorów drze 100 kg. loco stacja Berlin łącznie z workiem, inne
wa mimozowego dopiero za dwa lata.
za 100 kg. Pszenica march. 225-—228, żyto march.
228—232, jęczmień brow, jary 220—270, owies
TOWARY WŁÓKIENNICZE
Rozwój polskiego przemysłu tekstylnego march. 201—212, kukurydza loco Berlin 216—219,
w roku 1927 charakteryzuje większy przywóz mąka pszenna 28%-—323^, — żytnia 29%'—33,
surowca do- Polski w porównaniu ż rokiem 1926, otręby pszenne 15.25—15.30, — żytnie 151/, rze
wynoszący około- -30% Wiecej. Tak iiapr-z. baweł
pak 345—350, groch Victoria 48—55, — drobny ja
ny iprzywieźliśmy w roku 1927 79.000 tom wobec
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dalny 32—35, — pastewny 21—22, peluszka i bób
23—21, wyka 21—23, łubin niebieski 14—141%, —
żółty 15.59—16, seradela nowa 21—24, kuchy rze
pakowe 191%—19.90, — lniane 22—22.29, wytłoki
suche 12.90—13, — Soya 21—21.69, płatki ziemn.
24— 24.60.
BUENOS-AIRES, 6.2. ZanTkraęcfe. Za
100 lk|g. w’ peso palp. Piszeiniica na luty

10.70; — miairziec 10.95. Kukurydza na lu
fty 9.05, — marzec 7,25. Owies na luty
8.-85. ŚiieimBę llntiiane ma lufty 15.10, - - ma
rzec 15.20, ■— mafj 15.35.
BUDAPESZT, 7.2. Mimo utrzymanej tendencji
na rynku amerykańskim, na tutejszej giełdzie zbo
żowej kurs się obniżył. Pszenica na marzec 30.64,
na maj 32.24 i październik 29.80; żyto na paździer
nik 24.82, kukurydza na maj 26.21.
CHICALtO, 6.2. ż.amkn. Cts zj 1 buszel. Cenv terminowe. Pszenica na ma
rzec 148%, maj 148%, lipiec 126%, ku
kurydza n i marzec 88%, maj 91%, lipiec
92%, owies na marzec 54%, maj 55%,
lipiec 51%; żyto na marzec 106%, maj
107%, lipiec 102. Ceny loco. Pszenica
Nr. 2. hardwinter Nr. 2 130%, Mieszana
Nr. 2 130. hardwinter Nr. 3 129, Owies
biały Nr. 2 ;7, Jęczmień Malting 85 — 95,
Fracht do z^ngNi w szyi, i pensach za 480
Ibs 1.9 — 2.3, Fracht na kontynent w cen
tach i dolarach za 100 Ibs 7 — 10.
HAMBURG, 7.2. W hfl. za 100 kg. cif.
Hamburg. Manitoba III 13.90, Rosafe na
marzec 12.90, kwieć. 12.95, Barusso na
luty 12.82%, marzec 12.85, Amber Durum
12.15, Mixed 12.90, Jęczmień Donau ro
syjski 12.10, La Plata 11.97%, Marocco
11.50, Żyto Western rye II na statku 12.25,
— na marzec 12.30, Kukurydza La Plata
loco 10.80, na kwieć. 9.37%, maj 9.30,
Mixed II 10.70, Whiteflat 11.10, Owies
Unclipped Plata 10.85, Clipped Plata (51/52
kg.) 11.15, Siemię lniane La Plata na luty
17.90, marzec 17.95, kwieć. 18.07%.
LIVERPOOL, 7.2. Zamkn. Pszenica:
(100 Ib.) na marzec 9.10%, maj 9.11%, li
piec 10.0%, Kukurydza: (100 lb.) Graded
na marzec 8.6%, maj 8.7%, cif. Plata (480
Ib.) na marzec 39.7%> maj 35.9, lipiec 34,
Mąka: (280 lb.) Liverpool Straights 32 —.
34%.
N. JORK, 6.2. Zamkn, Cts za 1 buszel. Ceny loco. Pszenica Mixed Durum
Nr. 2 133%, Manitoba Nr. 1 158%, redwinter Nr. 2 152%, hardwinter Nr. 2 1441;,
Kukurydza nowa 103%, Żyto Nr. 2 fob. N.
Y. 120%, Jęczmień Malting 100, Mąka
,,Spring Clears" 6.50 — 6.85 doi. za 1 buszel.
ROSARIO, 6.2. Zaimikiu/. Ceray w pen
sach ipapifeir. .za 100 Ikig/. Piszeiniica. na luty
10.75. Kukurydza mai lufty 9.05. Siemię
Warne ma lluitly 15.05.
ROTTERDAM, 7.2. Pszenica: w Hfl za
100 kg. na marzec 12%, kwieć. 12.92%,
maj 13.05, Kukurydza: w Hfl. za 2000 kg.
na luty 211%, marzec 201%, kwiecień
181%, maj 180.
WINNIPEG, 6.2. Zaiiikuilęcile. Cus. za
1 buszell. 'Psziemłitoai na mafji 133%, -—• Lipiec
134%, — paździiemilk 128%,. Ow'iieis na
maj_ 54, — Hpiilec 61%. Żyto- na maj
105%, — iKfplilec 97%,. Jęczin/eń na maj
87%, — iKipfec 85% Silemiic iMainie na
ima-j 188%,.— K'lpiec 191. Loiaa Notfltlhernl
139%, — II 133%, — III 121%. Tendencja
sitata. •
CUKIER
LONDYN, 7.2. Zamkn. W sh za cwt.
Cukier na luty 15.8% — 15,6%, marzec
15.9 — 15.7%, kwieć. 15.11% — 15.9, maj
16— 15.11%, czerwiec 16.1% — 16, lipiec
16.2% — 16.0%, sierpień 16.2% — 16.1%,
wrzes. 16.2% — 16.0%, paźdz. 16.3% —
16.3, listop. 16.3 — 16.1%, grudz. 16.3%
— 16.3, paźdz. — grudz. 16.3% — 16.2%,
holenderski, granul, fob. Amsterdam 15.3,
belgijski, granul, fob. Antwerpja 15, cze
chosłowacki, granul, fob. Hamburg 15.3,
Jawa biały cif. Amsterdam 14.9, Ten
dencja spokojna ale stała.
N. JORK, 6.2. Zalmlkn. Otis za 1 116. Cukfer sunojwiy na mairzec 2.55 — 3.56, —
miaij 2.64, -— llifptec 2.73, — winzesień
2.82 — 2.83, '— gruidlzfileń 2.90, — styczeń
(1929 r.) 2.87. Cukier biały dolny dosta
wia zaraz 4.24. Obroity dlzlilenne 26000.
Teinidleincja stała.
PARYŻ, 7.2. Zamkn. W frfr za 50 kg.
Cukier loco 237, na luty 237, marzec 238,
paźdz. na 3 mieś. 228%. Tendencja utrzy
mana.

NABIAŁ
BERLIN, 7.2. Offilqjallinlie notowfainliia ma
sła za % kg. w odbiloirze oidl producenta
I galtl. 1.71 R. M. — II gat. 1.57, goinsze
gatunlki 1.43.
BAWEŁNA
ALEKSANDRJA, 72. Zamkn. Nolti. bawieHiiy egifpiskifelj. Ashmouiii na łuty
24.10, — fkwfeciień 24.47, -— cizeniwilec
24.70, — paiźdlzIieniKilk 24.90, Sakellaridis
na marzec 33.22, — maj 33.55, — Hipitec
33.85, ■— liistoipad 34.45.
BREMA, 7.2. Uirz. niot. w dis za 1 Ibs.
Pliieirwisiza cyfra oiziniaicizia sprizedaiż, dlruga
kupna w miaiwiiaisacli tfrainzakcde. Zamkn.
Bawiełlna amerytańsfkia toioo 19.66, na ma
rzec 19.09 — 18.99 — (19.04), — maj
19.16 — 19.15 — 19.16, — lifpfec 19125 —
19.24 — (19.25 — 19.24) — wrziesteń

19.05 — 19.02 — 19.05, grudzfeń 19.05 —
19.01 — 19.03, — styczeń 19.07 — 19.00.
Tendencjla. spoko|j|na'.
BOMBAY, 7.2. Not. bawełny w rupjach
za candy. Fully good M. G. Bengal na
marzec 292, na maj 294, Fine M. G. Oomra na marzec 318, na maj 319, Fully good
M. G. Broach na kwieć. — maj 352, na
lipiec — sierpień 355. Rupja w Londynie
16.
LIVERPOOL, 7.2. Zamkn. Cts za 1
Ibs. Bawełna amerykańska loco 10.02,
na stycz. 9.19, luty 9.43, marzec 9.42, kwie
cień 9.39, maj 9.40, czerwiec 9.36, lipiec
9.36, sierpień 9.29, wrzes. 9.26, paźdz. 9.21,
listop. 9.18, grudz. 9.19, luty 1929 r. 9.19.
LIVERPOOL, 7.2. Zamkn. Cts za 1 Ib.
Not. bawełny egipskiej loco 17.30, Sakellaridis na marzec 16.57, maj 16.78, listop.
17.01, Upper na marzec 12.78, na maj
12.87, loco 17.30. Tendencja spokojna.
LIVERPOOL, 7.2. Baiwełna wsch.-Lidyislk-a. giaitf. dbbre. Eu'Jlyigooid Surfie loco
9.25, — Broach loco 8.75, — Nr. 1 Oomra
loco 8.00, ■— Amerl'C. Suiird-Punfia loco
8.95, — Bengali loco 7.30, — Spftid loco
7.30.
N. JORK, 6.2. Cts za 1 Ib. Bawełna lo
co 17.90, na marzec 17.38 — 17.39, maj
17.54 — 17.57, lipiec 17.63 — 17.65, sier
pień 17.50, wrzes. 17.48, paźdz. 17.41 —
17.43, listop. 17.42, grudz. 17.43, styczeń
(1929 r.) 17.40, Dowóz bawełny do portów
atlantyckich 3000.
N. ORLEAN, 6.2. Zamkn. Cts za 1 Ib.
Bawełna loco 17.41, na marzec 17.21 —
17.24, maj 17.20 — 17.21, lipiec 17.24 —
17.26, paźdz. 17.10, grudz. 17.12, stycz.
(1929 r.) 17.17 — 17.20. Tendencja stała.
STU! TGART, 7.2. Ntoitowamua prwędlzy
buwieillnflalneij w centach izia 1 kg. Nr. 20
68 —> 70, Ńir. 30 80 — 82, Nr. 36 82 —
84, Nr. 42 85 — 87.
JUTA
LONDYN, 7.2. Notowania juty w Ł za
tonę. Firsts marks na luty 29%, marzec
30%,, kwieć. 30% — 31%, gorsze gatunki
na luty 26%, marzec 26%, kwieć. 26%.
KAUCZUK
LONDYN, 7.2. Not. w pensach za 1 Ibs.
kauczuk Plantagencrepe Standard Nr. 1
loco 17%, marzec 17%, maj 17%, czerwiec
18 — 18%, Smoked ripped sheets loco
17%, na marzec 17%, maj 17%, lipiec 18,
sierp. 18%. Tendencja stała.

METALE SZLACHETNE
BERLIN, 7.2. Sreibro ca 900 w sztabach
77% — 78% R. M. za kg. Złoto w wiodła;
olbroclile 2.80 — 2.82. Pialtyna w1 wota,
obradę 10 — 11% R. M. za gram.
LONDYN, 7.2. Zamkn. Srebro 26%,
— na dostawę 26% d za uncję.
N. JORK, 6.2. Ziamkiwęciie. Srebro zagr;
56% cts izia 1 oz (= 31.1 gr.).

Rok wydawnictwa VIII.

PONOWNY ZASTÓJ NA GIEŁDZIE
WIEDEŃSKIEJ.
(Koresp. własna „Ajencji Wschodniej”)
Wiedeń, 6 lutego
Mimo zapewnień optymistów, że ogólna sytu
acja gospodarcza w Austrji przedstawia się wca
le korzystnie, -nie miałoby sensu łudzić się co do
obecnego stanu giełdy wiedeńskiej, który zaczy
na przypominać najgorsze czasy roku ubiegłego.
Od szeregu tygodni znów zapanował prawie
kompdetny zastój, który w gruncie rzeczy nie jest
bynajmniej luzasadniony — bo istotnie bywało już
o wiele gorzej a. giełda mimo to dawała pewne
znaki życia, ale jednak zaczyna już niepokoić nawet owe koła gospodarcze, które z giełdą nic nie
mają wspólnego. Skoro jeszcze zawsze utrzy
muje się fikcja, że giełda jest pewnego rodzaju
barometrem życia gospodarczego, więc też nic
dziwnego', że cały świat gospodarczy odczuwa
podobnego rodzaju stanu jak obecny z napięciem
niesmaku i zaniepokojenia.
A chwilowe -uczucie to spotęgow-ało się pod
wrażeniem nowych niewypłacalności 'kilku wiel
kich firm austriackich. Idzie tu jeszcze zawsze
o następstwa wielkiego przesilenia deflacyjnego,
które już dawno minęło, a fakt, że bankructwa te
teraz dopiero stały się aktualnemi, dowodzi tyl
ko, że płynność pieniądza istotnie jest bardzo
znaczna, skoro firmy walczące od lat z trudno
ściami, tak długo zdołały się utrzymać. Na wszel
ki wypadek niewypłacalności te me uprawniają
do żadnych zibyt pesymistycznych wniosków co
■do chwilowego położenia gospodarczego Austrji,
ani też co do przyszłości, jak już wspomniałem,
należą ekonomicznie do przeszłości. Mimo' wszy
stko aż nadto łatwo zrozumieć, że wiadomość
o upadku takiej firmy jak np. składu dywanów
Orendi musiala podziałać powszechnie bardzo
deprymująco. A taitże i o tem nie należy zapo
minać. że takie upałdości zagranicą jaknajgorsze
wywołują wrażenia i nieraz nawet w najlepiej
informowanych kolach dają asumpt do zgoła nie
uzasadnionych wniosków i podejrzliwości.
Trudno wśród takich warunków odważyć się
na -przypuszczenie, że giełda- wiedeńska rychło
zdoła się znów ożywić. Tembardzlej, jeśli się
zważy, na giełdzie praskiej od pewnego czasu
zapanowało dość silne przemęczenie. Po stosun
kowo długim okresie zwyżkowym giełda pra
ska — odpoczywa, a jak już sdilkakrotnie podkre
ślałem w sprawozdaniach giełdowych z ostatnich
tygodni, spekulacja tutejsza orientuje sie przede-wszystkiem w Pradze. Przeważna część tranzakcyj dokonanych osta-tn-iemi czasy na giełdzie
wiedeńskiej, dotyczyła czechosłowackich papie
rów arbitrażowych. Z chwilą gdy zaznaczyła
się w Pradze wyżej wspomniana rezerwa na ryn
ku tutejszym zabrakło ostatniej podniety. Do
przygnębienia nastroju przyczyniły się zresztą
po części takie opłakane stosunki zewnętrzno-polityczne i ostatnia bójaa chrześcijańsko-spolecznych z socjalistami w parlamencie. Wpraw'dzie
toczą się obecnie między rządem a opozycją ro
kowania, mające na celu ustalenie programu prac
parlamentarnych, ale jak słychać, na razie nie-ina
jeszcze mowy o żadnem zbliżeniu. O ile giełda
jest także barometrem politycznym, to jej obecny
zastój najzupełniej odpowiada zastojowi, jaki od
miesięcy panuje w dziedzinie wewnętrznej poli
tyki austriackiej.
Płatność! podatków. Ministerstwo Skarbu przy
pomina płatnikom, że w m-cu lutym r. b. przypa
dają do zapłaty następujące podatki bezpośrednie:
od 15 lutego wpłata I-śzej raty podatków grunto
wych za r. 1928; w ciągu m-ca lutego — wpłata
państwowego podatku od nieruchomęści miejskich
i niektórych wiejskich za kwartał IV 1927 r.;
w ciągu m-ca lutego — wpłata podatku od lokali
za IV kwartał 1927 r. Dc 15 lutego wpłata p dat
ku przemysłowego od obrotu, osiągniętego w ubie
głym miesiącu styczniu, przez przedsiębiorstwa
handlowe I i II kat, i przemysłowe I—V kat., pro
wadzące prawidłowo księgi handlowe, oraz ,p-”ez
przedsiębiorstwa sprawozdawcze; podatek docho
dowy od uposażeń służbowych, emerytur i \ ynagrodzeń za najemną pracę — w ciągu 7-miu dni,
licząc od dnia, w którym dokonano potrącenia po
datku. Nadto płatne są zaległości z tytułu podat
ku majątkowego oraz podatki, na które płatnicy
otrzymali nakazy płatnicze z terminem płatnośści
w m-cu lutym r. b., tudzież kwoty odroczone i roz
łożone na raty z terminem płatności w tymże
m-cu.

METALE 1 WYROBY METALOWE.
BERLIN, 7.2. Cenny w miarkach nfeinlteckich za 100 kg? Miedź etoktrolWtycznia, dostawia zaraz cif Hamburg, Brema
lub Rodtlerdaim (iza 100 kg.) 135%. Orygiinialllrse alllumlnijluim liiultiulilcze 98 — 99%
w Molkach, sztabach wialcotw. i ciiągnlion.
210, dtltto- w sztabach watooW. i- ciągnio
nych 214. Nlikilel czysty 98 — 99% 350.
Anltymton Reigulus 95 ■— lOu.
LONDYN, 7.2. Uirlzi. not. w Ł za tonę
Mitodlź. Standard per kasa 62 — 62 hc,—
3 m'Jeis. 61% — 61%; —■ SeiflŁl. 62, Eleklirollyitl 66% — 66%, best selected 65% —
66%; Elclklt'roiwiirebars 66%. Cyna: Sta<ndlairdl per kasa \238% —< 239, — 3 mieś.
240% — 240V2,'— Settll 238%, Banca
Umowa handlowa niemiecko-sowiecka. T. A.
(cbr. nljeof.) 240, Sftfradtls- (obr. nifeoif.) 240%. S. S. podaje, że rząd ZSSR. zgodził sie na za
Ołów ziaguan; dcdtl. matychim. 20“/ic., — proponowaną przez Niemcy rewizję traktatu
handlowego sowiecko-niemieckiego.
Rewizja
dlallisz-e tieinminy 217ir„ — Seltltll. 20%. Cynk faktatu będzie miała n-a celu o-żyw-ienie wym.any
zwykły dbistl. natychm. 25l8Ac, — termino t' warów mieuzy obu krajami. Jak sie dowiadu
wa 2517i(1, — Seftldl. 25%. Rtęć niot. (niiieof.) je korespondent A. W., inicjaływa wyszła ze
strony niemieckich kói związ .u -przemysłu Rze
22 (zai butlę). WcMnaim (ndtl. nlileof.) 14%
szy. który pragnie w Z. S. S. R. znaleźć rynki
(za kawałek).
zby tu -dla nadmiaru swoich fabrykatów. Zwią
zek wystąpił do nTinleckiego min. spraw .-.igr.
N. JORK, 6.2. Zamkn. Cts za 1 ib.
rozszerzenia, traktatu handlowego
Miedź Lake loco 14.25, Elektrolyt loco zz Zpropozycją
8 S. R.
14%, fob. N. Jork 14.27%, — na 3 mieś.
14.27 %, Casting Rafinery N. Jork loco I
„A K W A W I T“,
13%, Cyna N. Jork, Straits loco 53%, na Rektyfikacja Okowity i Fabryka Chemiczna, S. A.
luty 53%, Ołów N. Jork loco 6%, East St.
w Poznaniu,
Louis loco 6.22%, Cynk East. St. Louis
Dnia 3 b, m. odbyło się zwyczajne walne ze
loco 5.65, aluminium 98 — 99% loco 24' -,
nikiel w sztabach loco 35, blacha biała branie akcjonarjuszów pod przewodnictwem pre
zesa Rady Nadzorczej p. Rodryga hr. Dunina.
fob. Pittsburg 5%.
Sprawozdanie Zarządu oraz bilans z rachun
TOWARY KOLONJALNE
kiem zysków i strat za rok 1926/27 przedstawił
N. JORK, 7.2. Cts za 1 ib. Kakao loco zgromadzonym członek Zarządu p. dr. Michał
14%, ma luty 13.70; — marzec 13.79, — Skórny, nadmieniając, że rok obrachunkowy był
kwlitecileń 13.86, — maj 14.02, — czerwiec najmniej w dotychczasowym rozwoju Spółki ko
14.15, — llipilec 14.23, — siierpiień 14.23,—
rzystny. Złożyły się na to dwa czynniki, z któ
wrzesień 14.25, — piaźdzterinOk 14.02.
rych jeden znalazł swoje powody w ogólnej sytua
NAFTA I PRZETWORY,
cji gospodarczej kraju, a drugi polega na wyjątko
Sowiety opanowują czeski rynek naitowy. Jak wo znacznem zmniejszeniu stanu zatrudnienia
donosi „Prater Presse”. mają przybyć do Pragi przedsiębiorstw Spółki w roku obrotowym.
przedstawiciele syndykatu naftowego sowiec
Przedstawiony bilans z rachunkiem zysków
kiego, w celu przeprowadzenia pertraktacir, do
tyczących zorganizowania1
towarzystwa d'a i strat na dzień 31/VIII. — 1927, zamykający się
sprzedaży produktów naftowych sowieckich na po stronie aktywa i pasywa sumą 7.423.412,86 zł.
rynku czechosłowackiim.
plus pozycja „różne gwarancje" 889.673,40 zl.
SKÓRY
WIEDEŃ, 7.2. Skóry surowe cielęce przyjęto jednogłośnie i udzielono pokwitowara
5.40 — 5.50 szyi, za 1 kg., skóry końskie Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Zysk osiągnięty
45 szyi, za 1 szt., owcze z wełną 6.90 zł., łącznie z zyskiem z lat ubiegłych w wysokości
160.945,40 zł. uchwalono przenieść na nowy rok
— bez wełny 5.90 zł. za 1 szt.
gospodarczy.
Ustępujących w drodze losowania członków
Rady Nadzorczej wybrano przez aklamacje ponow
nie. Zarząd Spółki tworzą pp.: Dr. Michał Skór
ny i Adam Pietrasiewicz.
Pożyczka zagraniczna dla m. Poznania. British
Overseas Bank finansuje 7% pożyczkę inwestycyj
Sp. Akc. „Oryża”. zakłady przemysłu ryżo
ną dla m. Poznania na sumę 5.000.000 dolarów, po wego w Krakowie w trakcie budowy. Budowa
kursie emisyjnym 82 za 100, z terminem 30-letnim, ma być ukończoną z początkiem czerwca r. b.
w tym czasie zakłady te zostaną uruchomione.
jednak z prawem wykupu już po 10 latach. Kuis iObecnie
jest na ukończeniu budowa toru przemy
wykupu al pari. Jako zabezpieczenie m. Poznań słowego. Budujące sie zakłady będą najw-ieksze
daje hipoteki części swoich nieruchomości. Umo z istniejących luszcza-rni ryżu w Polsce. Współ
wę z ramienia Banku podpisali pp. Stopford i inź. działać tu bedzie kapitał holenderski, który jest
reprezentowany .przez fachowców w dziale ryżo
Landau, a z ramienia m. Poznania prezydent Ra- ’ wym, do koncernu bowiem przystąpiły trzy naj
tajski i p. Podolka.
większe holenderskie firmy ryżowe.
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Działalność parcelacyjna Państw. Banku Rol
nego. W ostatnich dniach Państwowy Bank
Rolny nabył od p. Joachima BeUimann-HoHweg*
dla celów parcelacji majątek ziemski RunowoKraińskie obszaru 23.000 morgów, obejmujący
klucz e Porzyskowo. Dźwierszno , Góro-watki,
Masłowice. Marynka, Klarynowo. Pustka i Runowski-Miyn. Bethmann Hollweg, atakowany
przez prasę niemiecką, zarzucającą mu zlą admi
nistrację majątku, -która była powodem sprzeda
ży, zamieścił na lamac-h „Deutsche Rundschau”
wyjaśnienie, w którem tłomaczy się m. in. tem,
iż sprzedaży dokonał z powodu nieotrzymania
kredytów długoterminowych oraz niemożności
uskutecznienia sprzedaży częściowej i t. d. Pra
sa ponu-rslia z uzwmem podkreśla działalność
Państwowego Banku Rolnego na Pomorzu, który
p-zeją! w i usiacianie państwa jeden z najwięk
szych obiektów niemieckich, zajmujący prawie
całą północna cześć powiatu wyrzyskiego.
Biura Zarządu Pierwszej Fabryki Lokomotyw
w Polsce S. A. zostały przeniesione do lokalu przy
ul. Moniuszki Nr. 2, tel. 34-68.

Majątek „Przyjazn” w pow. Kartuskim został
nabyty przez Państwowy Bank Rolny (Oddział
w Grudziądzu), a nie przez Pomorski Bank Rolni
czy. Nabyto ogółem 1493 ha, w czem dla Banku
Rolnego do parcelacji 820 ha, a resztę, t. j. 670
ha lasu dla Ministerstwa Rolnictwa.
Rynek przędzy bawełnianej. Ogólna sytuacja
na łódzkim rynku przędzy bawełnianej w ciągu
ostatnich kilku dni przedstawiała się niepomyślnie
wskutek bardzo słabego ruchu. Bardzo ważną
przeszkodą przy zawieraniu tranzakcji są warunki
pokrycia. O pokryciu gotówkowem wogóle nie
ma mowy, gdyż — w najlepszym wypadku odbior
cy dają wyłącznie weksle długoterminowe, nie
jednokrotnie zaś domagają się miesięcznego kre
dytu otwartego, poczem dopiero wpłacają należ
ność wekslami. Jakkolwiek bawełna surowa
w dniach ostatnich uległa bardzo poważnej zniżce,
to jed-nałrTne odbiło się narazie na cenach przę
dzy. Tłómaczyć to należy tem, iż surowiec, któ
ry obecnie tak bardzo staniał, jeszcze wogóle do
nas nie nadszedł. Póki ta surowa bawełna nadej
dzie do Polski, przejść musi conajmniej sześć ty
godni, o ile więc nawet przędza bawełniana
w związku ze zniżką cen surowca stanieje, to też
nie wcześniej, jak za dwa miesiące. Z drugiej
strony teraz jeszcze nie można przewidzieć, czv
w ciągu dwóch miesięcy surowiec nie pójdzie po
nownie w górę, a wtedy wahania cen uzależnione
będą wyłącznie od konjunktury.
Ceny, które obowiązują obecnie, kształtują się
przy tendencji zupełnie utrzymanej i numery,xcieszące się największym popytem notowano w prze
myśle w sposób następujący; przy pokryciu go
tówkowem: 24/1 w paczkach — 79 centów do 80
cts za 1 kg., 32/1 — 89 do 93 centów za 1 kg.,
32/11 — od 98 centów do 1 dolara za kg. Jest rze
czą zupełn-e zrozumiałą, iż ceny te obowiązują
tylko na papierze, nikt bowiem należności gotów
ką nie wpłaca, a za pokrycie wekslowe dolicza się
do cen tych odpowiedni procent na dyskonto. Ce
ny przędzy, obowiązujące w handlu, różnią się od
cen fabrycznych o kilka procent. Za gotówkę
Nr. 24/1 sprzedawano po 78,5 centa za 1 kg., za
weksle zaś powyższy numer osiąga! cenę 79 do 80
centów za 1 kg. Nr. 32/1 za gotówkę sprzedawano
na rynku po 86 do 87 centów za 1 kg., nr. zaś
32/11 po 97 centów. Jak zaznaczyliśmy wyżej, sy
tuacja ogólna w branży przędzy bawełnianej jest
niepomyślna i, o ile zapotrzebowanie klijenteli bę
dzie w dalszym ciągu tak słabe, jak dotychczas
to trzeba się będzie liczyć z redukcją pracy w po
szczególnych przędzalniach. Według słów prze
mysłowców i hurtowników jest nadzieja, że
wkrótce popyt na przędzę zwiększy się znacznie.
Każdy inteligentny i rozumny, a dbający o swoje
interesy kupiec
znać musi towar, którym handluje, jego właści
wości pochodzenia, gatunki, skład chemiczny
i t. d., aby odróżnić dobre gatunki towaru od złych,
prawdziwe od fałszywych.
Żadne nauki, które szybko wywietrzają z gło
wy, tutaj nie pomogą. Jedyny sposób daj» wy
dana przez nas
„ENCYKLOPEDJA TOWAROWA".
Cena Zł. 6.
ułożona przez profesorów Akademji Handlowej
Wójcika i Malczewskiego, gdzie znajdziecie ze
stawienie alfabetyczne kilku tysięcy towarów,
najczęściej w handlu używanych, z dokładnym
opisem ich właściwości, pochodzenia, zastosowa
nia, sposobu odróżnienia od sfałszować i t. d.
Przy nadesłaniu gotówki z góry porto nie li
czymy.
SPÓŁKA NAKŁADOWA „ODRODZENIE”,
Lwów, ul. J. Piłsudskiego I. 16,

TERMINY ZEBRAŃ.
10.2.
Bank Polski S. A. zebr, zwycz. o g. 10 w War
szawie, Bielańska 10.
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REPERTUAR TEATRALNY.
Wielki: „Walkirja".
Narodowy: „Romans Florencki".
Letni: „Nie ożenię się".
Polski: „Juljusz Cezar"
Mały: „Powrót do grzechu".
Nowości: „Piękność z Nowego Jorku .
Qui pro quo": „Typki z Qui pro quo .
Perskie Oko: „Confetti".
Sensacja: „Nieuchwytny
Czerwony As: „Dlaczego właśnie z nim”.
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Rok wyd. VIII. Nr. 31, dnia 8.2.-1928 r.
Przedruk dozwolony tylko po uprzedniem poro
zumieniu się z redakcją,

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

