Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

Warszawa, dn. 14

telflo

II. 1928 r.

tamto

z dnia 13.2,-1928 r.

AKCJE,
B. Handlowy
123.00
Bank Polski
153.50
153,00-153,25
B. Zachodni
33,00
Sw. Sp. Zarobk. 91,50
Siła i światło
110,00
121,00
Cukier
74,00-78,00
Wysoka
155,00 155,75
Węgiel
98,50-101,00

Nobel
39.50-41,00
Lilpop
40.75
Modrzejów 43.50-44,00
Ostrowieckie.
83,00
Pocisk
11,50
Starachowice
63,00
64,00
Borkowski 18,25-18,50
Haberbusch i Sch. 166,00
Żegluga
40 00

(My

MAŁE OBROTY DEWIZAMI.
85719126
Na dzisiejszem zebraniu walutowem kursy
kształtowały się niejednolicie. Drobną zwyżkę
osiągnęły Paryż i Włochy, słabszą natomiast ten
GDAŃSK, (U1.) 13.2. Wamslaaiwa 57.48—
dencję miał Londyn oraz Holandja. Drobne tranz57.63,
Złoty 57.53 — 57.67, Lottildym cizelk
akcje niekwalifikujące się do notowań zrobiono
21.01,
Bedtai 122.197 — 122.503.
Pragą po 26.41)4 i Wiedniem po 125.83. Zapo
GDAŃSK, 13.2. Złoty na dzisiejszej giełdzie
trzebowanie było dziś mniejsze i zostało pokryte
przez Bank Polski i banki prywatne, które dostar utrzymuje się na poprzedniej wysokości, notowa
czyły dewiz na Wiedeń, Włochy, Paryż i Holandję. , ny 57.60, i przekaz na Warszawę 57.55)4. Obroty
Dolar w obrotach prywatnych notowano 8.88% t w przekazach na Warszawę wynosiły 60.000
i w notach loco 20.000. Marka niemiecka 122.20 —
w żądaniu. Złoto 4.68 — bez tranzakcji.
122.40, dolar 5.1150 — 5.1250.
DEWIZY.
GDAŃSK, 13.21. W trywialnych obro
Giełda
tach plaiconio’ aa ” 100 G. ffd'. 172.98 —
Stopa
Tran

Sprze

Polska 8
notuję zakcje
173.67, za 100 R. M. 211.75 — 212.65,
daż Kupno
%
za
zfoitly do' dlotara 8.89% —• 8.90%, G. gd.
db- doflaira 5.1225 — 5.1250.
45Ś Helgja
100
—
—
—
Belgrad
GDAŃSK, 13.2. 5% Danziiger Gołdanleihe (Gd.
7
100
»»
—
Budaoeszt
6
100
-poż. złota) 4.90, 7% hypotecana: miejska 1925 r.
-w—
—
Bukareszt
6
100
94%, 8% Da-nz. Hypot. PfandbrSefe serja 1—9 98,
—
—
—
Oslo
6
100
— 10—118 98, 7% Daniz. Hypot. Pfandbriefe serja
-—
—
Helsingfors
6
100
—
—
—
Hiszpanja
19—i22 93, Danz. Hypot. Pfandbriefe1 serja 1 91,
5
100
4'4 Holandia
100 358,95
359,85 358.05 Danziiger PriVart-Aktien-Bank 96%, Bank von
—
—
—
Japonja
5
1
Danzig 116, Danztger Hyipothekenbank-Aktien
—
—
—
Konstantyn.
5
1
—
1—11500 131, Danziger iBank fur Handel und Qe—
Kopenhaga
5
100
4X Londyn
1
wcrbe 140.
43,447, 43.55% 43 34
N Jork
4
1
8,90
8,92
8.88
POZNAŃ, 13.2. Przebieg dzisiejszego zebraiia
31 Paryż
100
35,03’Ą 35.12 34,94% był spokojny i kursy nie wykazały prawie żad
—
—
—
Praga
5
100
nych zmian. Z papierów procentowych notowa
—
—
7
Ryga
100
31 Szwajcarja
100 171.50
171,93 171,07 no 8% listy dolarowe P. Z. K. po 92%% w tran—
—
—
3)i Sztokholm
100
zakcjach, zaś 6% listy żytnie 27.40 za 1 centn.
—
—
—
Wiedeń
6
100
metr, w płaceniu, oraz 4% konwertowane 5114%
Włochy
7
100
47,23
47,35 47,11
w tranzakcjach. Za 8% obligacje miasta Pozna
nia płacono 921/,% w złocie. Z papierów pań
stwowych silnie poszukiwana 5% poż. konwersyjną po 65%% bez materjału. Natomiast 5%
poż. premjowa dolarowa była w oddaniu po 69.
Stopa
Akcje bankowe bez obrotów. Akcje handlowoza
od
do
%
przemysłowe po kursach przeważnie w płaceniu:
Goplana 14, Herzfeld 47, dr. R. May 106.50. Jedy
Gdańsk
6
100
173,72
nie
w oddaniu była Unja po 21.50. Z dniem dzi
—
—
7
Berlin
100
212,55
i
Czerwoniec
—
1
doi. 3,55
i siejszym handluje się Arkona w sztukach po 20
złotych. Z papierów nieoficjalnych płacono za
Bank Polski 152, za Akwawit 110. Tendencja bez
KURSY ARBITRAŻOWE WALUT.
zmiany.
któremi nie dokonywano obrotów na giełdzie i
„
POZNAŃ 12. 2.
oficjalnej ani w obrotach międzybankowych.
Goplana
14,00 P Z Cen. Maszyn 106.50 p
Arbitraż na:
Herzfeld Victories 47.0Ó p Unja
21,50 0
Zurych Londyn
LWÓW', 13.2. Akcjami nadal obroty małe. No
towano 8% listy zast. Państw. Banku Rolnego, ak
Belgrad
15,71
15.70
cje Gazów Wschodnich, oraz Niemojowskiego (zlo
Budapeszt
155,99
155,89
towe) wartości nominalnej 100 złotych po cenie
Bukareszt
5,48
5,40
Oslo
255 — 265. Pozatem brak zainteresowania przy
237 41
237.75
Helsingfors
22,49
22,45
minimalnem zapotrzebowaniu. Tenedncja utrzy
Konstantynopol
4,62
4,63
mana
usposobienie słabe. 8% listy zast. Państw.
Kopenhaga
238,88
238,80
Sofja
Banku Rolnego 94.
6,42
6,44

KURSY DEWIZ W OBROTACH
MIĘDZYBANKOW YCH.

Orjentacyjne kursy arbitrażowe według międzybankowego kursu Berlina Rewel 239.29, Kowno 88.38, Ryga 172.29.

Gram złota = 5.9244 zł.

MAŁE OBROTY PAPIERAMI
PROCENTOWEMI.

Papiery państwowe miały tendencję utrzymaną,
przy obrotach średnich, zaś z listów zastawnych
414% ziemskie były utrzymane, 8% miejskie oraz
m. Piotrkowa mocniejsze, a 8% m. Kalisza po 71.50,
a 10% m. Siedlec i 5% miejskie były słabsze. Dro
bne tranzakcje robiono 10% m. Lublina po 87,
i 5% miejskiemi po 63.75. Obligacje utrzymane.
Drobne tranzakcje robiono 4)4% w odcinkach
grubszych po 67.

LWÓW,
Gazy Wschód.

12. 2.
25,25 Niemojowski
25.50

2.55-2,65

LWÓW, 13.2. Dolar w obrotach nieoficjalnych 8.871^—8.88.
KRAKÓW, 13.2. Na rynku walut i dewiz tendencja utrzymana. Dolary w obrotach nieoficjal
nych 8.87% — 8.87%, czeki bankowe 8.90 — 8.90%.
Na-rynku akcyjnym nastrój silniejszy. Szczegól
nie poszukiwany Bank Polski ex kupon; za Hory
płacą 14 złotych od akcji. Również poszukiwana
i mocniejsza Elektrownia. Reszta w nieco więk
szych obrotach, przy drobnych różnicach kursów
i tendencji utrzymanej. Ruch naogół silniejszy. Na
pogiełdzie tendencja utrzymana, jedynie dolarówka
mocniejsza. Obroty na pogiełdzie małe.

KRAKOW. 12. 2.
Bank
Polski
0,25
151.50 Krakus
PAPIERY PROCENTOWE.
Tohan
153.50
13.75 Chodorów
W złotych
W procentach nominału
z-egluga
5,65
12,00 Chybie
Zieleniewski 160,162.40 Piasecki
8 $ L.Z. B. Gosp. Krajów. 5% Poż. Prem. Dolar.
16,00
68,00
Żelazo
Akcje nieoficjalne
0.51
94,00
Tow Kred. Ziem,
21,00
8 % Państw. B. Rolnego 44
Parowozy
33,00 Jaworzno
56,75
40,00
Górka
86,00 Nobel
94.00
45,50
8 X Obi. B. G. Kraj. 94,00 5 X T. Kred. m. Warsz.
Siersza Górn.
13.75 Cegielski
.63,25
0,27
5 X Państ. Poż. Konwer.
13,85 Ćmielów
0.18
Niemojowski
245 00 Len
67,00 8 % T. Kred. m. Warsz.
80.25
5 % Konwers. Poż. Kolej.
69,50
Azot
6,50 Dolarówka
Elektrownia
56,00
61,00 81 m. Piotrkowa 75,75
82,00
10 J Poz. Kol. 102,25 10$ m. Siedlce
BYDGOSZCZ,
13.2. Dolar w obrotach pry
6 J Poż. Kon. m. War.
63,00
watnych 8.88 w płaceniu 8.90 w żądaniu. Na ryn
ku akcyjnym panuje zupełny spokój. Tendencja
OŻYWIENIE NA RYNKU AKCYJNYM. (wyczekująca.
Przed giełdą panował na rynku akcyjnym na
BIELSKO, 13.2. Notowania dolara bez zmiany.
strój mconiejszy, a banki otrzymały większą niż
dotychczas ilość zleceń, przyczem przeważały zle
KATOWICE, 13.2. Notowania walut bez zmiacenia kupna. Posiadacze akcyj Banku Polskiego
i
uyudzielali zleceń kupna wzamian za otrzymaną go
|
KATOWICE, 13.2, Akcjami i papierami protówkę z tytułu dywidendy. Samo zebranie nale
I centowemi prawie żadnych obrotów. Kursy bez
żało do ożywionych przy tendencji niejednolitej, zmiany. Bank Polski 153.50, Modrzejów 43, Lil
przyczem w dalszym ciągu banki miały również
pop 40.50, Nobel 39.50. Obroty walutami i dewi
zlecenia ze strony zagranicy, co pozwala żywić na zami słabe. Odczuwa się pewną stagnację, Kur
dzieję na wzmożenie się ruchu.
sy bez zmiany.
W grupie bankowej znaczne obroty przypadały
WILNO, 13.2. Dolary w obrotach nieoficjal
na Bank Polski, który nieznacznie stracił na kur
nych 8.86%: w płaceniu, 8.88 w żądaniu, ruble
sie, pozostałemi obroty bardzo ograniczone. Che- złote 4.69 w płaceniu, 4.72 w żądaniu.
micznemi nie obracano zupełnie, z elektrycznych
zaś bardzo dużą zwyżkę osiągnęła Siła i Światło
zakupywana od kilku dni na rachunek zagranicy.
Poprawa kursowa przy tym papierze w ciągu kilku
dni o przeszło 20 zł. na sztuce jest nieproporcjo
AMSTERDAM, 13.2. (Urz.) N. Jork
nalna do innych akcyj i kulisa wyzyskała tylko 2.487/i6, Londyn 12.10%, Paryż 976%, Wie
w tym wypadku nadarzający się jej moment, gdyż deń 35.00, Praga 7.36%, Włochy 13.15,
banki otrzymały zlecenia bez limitu. W dziale cu Belgja 34.60, Szwajcarja 47.80, Helsingfors
krowniczym bardzo poszukiwany był Warszaw 6.22, Oslo 66.15, Kopenhaga 66.42%,
ski Cukier, który zyskał 4 złote na sztuce. Z ce Sztokholm 66.70, Hiszpanja 42.20, Berlin
mentowych nadal zwyżkową tendencję ma Wyso 59.23%.
ka. Węgłem obroty żywsze przy tendencji moc
BUKARESZT, 13.2. N.-Jork 162, Londyn 790,
niejszej, a Noblem zainteresowanie cokolwiek więk Paryż 638, Wiedeń 2273, Praga 482, Włochy 858,
sze. W dziale metalurgicznym ruch koncentrował Berlin 3843, Zurych 3105, Złoty 1820.
się przy Starachowicach oraz Modrzęjowie. WłóBUDAPESZT, 13.2. Ł 2-7.89, Kcz 16.96, Din
kienniczemi nie interesowano się, z pozostałych
10, Doi 5.69'80, Frfr 32.90, Lei 3.50, L 30.40. Szyi,
zaś zyskał na kursie Borkowski oraz Haberbusch. austr. 80.60, Frszw 110.05, Hifl. 230.45, Frb 79.70,
Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do no Mn 136.45, Zloty 64.10—64.40.
towań zrobiono: Spiess 160, Czersk 0.88 — 0.90,
'BELGRAD, 13.2. Londyn 276.90, Paryż 223.60,
Częstocice 6.25, Firley 55 — 56, Parowóz marko- Nowy Jork 56.85, Genewa 4095.10, Mediolan 201.50,
we 36, Rudzki 50, Zieleniewski 158, Jabłkowscy Praga1 168.85, Wiedeń 802:, Bukareszt 34.95, Buda
2.80.
peszt 995.90, Amsterdam 22.94, Berlin 1358, Bru
WARSZAWA, 13.2. (Godzina 20). Dyskonto ksela 793.
wy 136 w pł., Handlowy 123, Bank Polski 153.25,
CZERNIOWCE, 13.2. Londyn 783, Paryż 632,
Zw. Sp. Zarobk. 91.50 w pł., Cukier 79, Węgiel 101, Wiedeń 2268, Praga 475, Włochy 851, Berlin
Lilpop 41, Modrzejów 44, Rudzki 50.50, Staracho 3837, Zurych 3100, Złoty 1805.
wice 64.60, Borkowski 18.50. Tendencja mocniej
BERLIN, 13.2, Zamkn. Buderus 975/^, Essesza.
ner Steinkohlen 142, Gęlsenkirch, Bergwerk 134,

fiiei piw wuni>

Harpener 186, Hoesch 141%, Hohenloffe 100, Use
227, Klócknerwerke 121, Kóln-Neuessen 142%,
Laurahiitte 79^, Mannesmann 151%, Mansfel
der 117%, Oberschl. Eisen-Bedarf 105%, Phonix
Bergbau
Rhein,
Braunkohle 234%,
Rheistahl 166%, Schles. Zink u. Bergbau 123%,
Stollberger Zink 225, Kali Aschersleben 172%,
Salzdetfurth 2491%, Westeregeln 182, Anglo Cont.
Guano 89%, Chem. v. Heyden 139%, Dynamit
Nobel 126%, Goldschmidt 1113%, Oberkoks 95%,
Rhein. Sprengstoff 98%, Rhenania 555^, J. D.
Riedel 50%, Riitgerswerke 98, Scheidemandel
27%, Górlitzer Waggon 24%, Feldmiihle 208%,
Zellstoff Waldhof 249%.
BERLIN, 13.2. Na dzisiejszej giełdzie nastrój
ożywiony. Większe banki i prywatne domy ban
kowe ostencacyjnie nabywały dziś wartości górni
cze, co spowodowało zwyżkę kursów od 1 — 1 % %
1 ożywienie obrotów. Papiery górnicze jak Braun
kohle, następnie Stolbergerzink, Holenlohe zwyż
kowały o 2)4%, I. G. Farby bez zmiany, Heyden
plus 1%, jedwab sztuczny 1%, Papiery elektryczne
zniżkowały, żeglugowe lepsze. Glanzstoff i Polifon bez zmiany. Nordedutsche Vohle plus 4%.
Przy zamknięciu zaznaczyło się lekka zniżka. Go
tówka dzienna 5 — 7% w podaży. Dla firm pierw
szorzędnych niżej, miesięczna 7% — 8%%, weks
le towarowe 6)4%.
BERLIN, 13.2. Urz. not. walut, dolary
grube 4.175 — 4.195, funty grube 20.389 —

20.469, — drobne 20.365 — 20.465, belg.
58.26 — 58.50, lir. grube 22.22 — 22.30, —
drobne 22.255 — 22.385, szyi, drobne
59.02 — 59.26, frsz. grube 80.51 — 80.83,
— drobne 80.55 — 80.87, kcz. grube 12.39
— 12.45, — drobne 12.395 — 12.455, zło
te grube 46.775 — 47.175.
BERLIN (Urz.)
11. 2
1.791—1,795
Buenos-Aires
4,181-4,189
Kanada
1.964-1,968
Japonja
20.95 20,99
Kairo
2,122—2.128
Ko-nstantynop.
20.428-20,468
Londyn
4,1905-4.1985
Nowy-Jork
0.5035—0-5055
Rio de Janeir
4,278-4.284
Urugwaj
168 70—169,04
Amsterdam
5.544-5.558
Ateny
58.35—58,47
Belgja
73,21—73 35
Budapeszt
81 61—81,77
Gdańsk
10.555—10,575
Helsingfors
22.195—22,235
Wiochy
7,362—7.376
Jugosławia
112.21 -112.43
Kopenhaga
19.58—19,62
Portugalia
111,42-111.74
Oslo
16,465—16,505
Paryż
12,418—12.438
Praga
9 80,60-80,76
Szwajcarja
3,027—3,033
Sofia
71,38-71.42
Hiszpanja
112.45—112.67
Sztokholm
Wiedeń
59 01—59.13
Bukareszt
2,589-2,581
Warszawa
46,925-47,125
Katowice
46,975-47,175
Poznań
80,83-81.17
Ryga
Rewel
41 51-41,69
Kowno

13, 2
1,791—1,795
4.18— 4,188
1.961—1,965
20,947—20,987
2,123—2.127
20,423-20,463
4.19- 4.198
0.503-0,504
4.276 - 4,284
168.68—169 02
5.544-5,556
58.32—58.44
73,21-73,35
81 62-81.78
10.552-10,572
22.195-22,235
7,364 -7.378
112,19-112.41
19,58—19.62
111.49-111,71
16,46 — 16 50
12,418-12,438
80.60—80,76
3.027—3.033
7L16-71 30
112 47—112.69
58.985 -59.105
2,571 -2 283
46,94-47,14

46,90-47,10
80,82-81,16
112 25—112,75
41.46-41.64

LONDYN, 13.2. (Urz.) Warszawa 43.42,
N. Jork 4.8740, Paryż 124.02, Wiedeń
34.63, Praga 164.43, Włochy 92.04, Belgja
35.00%, Budapeszt 27.88%, Szwajcarja
25.33%, Lizbona 104%, Sofja 675, Holand
ja 12.10%, Oslo 18.31%, Kopenhaga
18.20%, Sztokholm 18.15%, Hiszpanja
28.69, Buenos Aires 47.87 d, Rio de Janei
ro 5.84 d, Bukareszt 793, Ateny 367%,
Berlin 20.44%, Belgrad 277, Montreal
4.885/i«, Konstantynopol 962.
LONDYN,
13.2. Waluty Dalekiego
Wschodu. Kalkuta i Bombay za rupję sh
1.6, Hong-Kong za dolar chiński 2.0 13.32,
Kobe za yenę 1.11 3.32, Szanghaj za tael
chiński 2.7 1.16, Singapore za straits do
lar 2.4 3.42, Manila za dolar manilski 2.0
5.16.
MEDJOLAN, 13.2. (U.). Wiedeń. 267, Paryż
74.20, N. Jork 18.88, Praga 56.00, Londyn 92.04)4,
Holandja 760)4, Belgja 263, Bukareszt 11.60, Ber
lin 450%, Zurych 363.20, Białogród 33.30, Oslo 502,
Kopenhaga 507, Sztokholm 508, Madryt 321, Sofja
13.60, Ateny 25.00, Budapeszt 330, Moskwa 97.00,
Warszawa 212)4,
N. JORK, 11.2. (Urz.) Warszawa 11.25,
Londyn 4.8740, Paryż 3.93, Wiedeń 14.12,
Praga 2.96%, Włochy 5.29%, Belgja
13.92%, Budapeszt 17.50, Szwajcarja
19.23%, Helsingfors 252%, Sofja 0.72, Ho
landja 40.26, Oslo 26.62, Kopenhaga
26.77%, Sztokholm 26.84%, Hiszpanja —
Tokio 46.83, Rio de Janeiro 12.02, Buka
reszt 0.61%, Ateny 132%, Berlin 23.83%,
Belgrad 1.76%, Montreal 9.984.
PRAGA, 13.2. Madryt 573, Włochy 178.78, N.
Jork 33%, Paryż 132.66%, Sztokholm 905%, Wie
deń 475)4, Berlin 804)4, Warszawa 378, Belgrad
59.28)4.
PARYŻ, 13.2. (Urz.) N. Jork 25.44%,
Londyn 124.02, Praga 75.50, Włochy 134.60,
Belgja 354%, Szwajcarja 489%, Holandja
10.25, Sztokholm 683%, Hiszpanja 431%,

Bukareszt 15.60, Berlin 606.
WIEDEŃ, 13.2. Na dzisiejszej giełdzie głów-’
nym 'tematem rozmów samobójstwo Wortmana. Odbywały sie dalsze obroty w- akcjach
Kruppa. Woigóle rynek, byl jednak spokojny.
Papiery1 węgierskie zwyżkowały. Płynność ru
chu w kulisach utrzymała się w dalszym ciągu.
WIEDEŃ, 13.2. Amsterdam 285.50, Berlin
169.05, Budapeszt 123,91%, Kopenhaga 189.75, Lon
dyn 34.56, N. Jork 708,85, Paryż 27.86, Zurych
136.34, Berlin 168.80, Belgrad 12.39, Praga 20.96)4,
dolar 706.10, pengo 123.86%, dinar 1245)4,
WIEDEŃ, 13.2. Austr. Kol. Państw; 27.50, Kol.
Potudn. 13.80, Bank Hipołyczny 73, Ałpi-ny 41.50,
Siersza 10.90, Siile's-ia 0.23, Zieleniewski 16.05, Krupp
10.55, Huta1 Poldi 152.50, Port 1.-Cement 65, Skoda
254.50, Rima 136.50, Fanto 670, Karpaty 29, Gali
cja 74, Goleszów 125, Austr. renta lutowa 0.699, —
koronowa 0.47, Wiedeński Bank Związk. 30.10, Atiglo-Bank 32, Credit-Anstalt 64.90, Landerbamk
25.85', Kompas 0.99, Mer-kur 27.60.
ZURYCH, 13.2. (Urz.) Warszawa 58.30,
N. Jork 5.19%, Londyn 25.33%, Paryż
20.43, Wiedeń 73.20, Praga 15.41, Włochy
27.57%, Belgja 72.37%, Budapeszt 90.85,
Helsingfors 13.10, Sofja 3.74%, Holandja
209.27%, Oslo 138.35, Kopenhaga 139.10,
Sztokholm 139.55, Hiszpanja 88.35, Buenos
Aires 2.22%, Tokio 2.43%, Bukareszt
3.19, Ateny 6.90, Berlin 123.91, Belgrad
9.13%, Konstantynopol 2.63,
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CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE
Przedstawiciele i Korespondenci ve wszystkich większych miastach w kraju i zagranicą.
CENTRALA:

Warszaw*. Nowy-Świat M.

Tel. Redakcja 97-2A.

Biuro ogłoszeń 0-54.

—

Adres telerr

Wi razawa AgeaesŁ

—

Tel. Administracji 173-0*.

—

Konto czek. P K. O Nr. S525

I

I
Złoty w dniu 13 lutego 1928 roku.
Gdańsk przekaz 57.48 — 57.63, gotówka
57.53 — 57.67, Berlin przekaz na Warsza
wę 46.94, — 47.14, na Poznań 46.90, —
47.10, gotówka grube i drobne 46.775 —.
47.175, Ryga przekaz 59.50, Londyn prze
kaz 59.50, Londyn przekaz 43.42, N, Jork
przekaz 11.25, Zurych przekaz 58.30, Medjolan przekaz 212.50, Praga przekaz
378, Budapeszt gotówka 64.10 — 64.40,
Bukareszt przekaz 1820.

Ni iowaw Itraidwe
ZIEMIOPŁODY
WARSZAWA, 13.2. Notowania Gieł
dy Zbożowo Towarowej za 100 kg. fr. st.
Warszawa: Żyto kongres. 681 g/1 (116)
40.00 zł. Ceny orjentacyjne ustalone przez
Komisję Notowań. Pszenica 50.00 —
50.50, Jęczmień brow. 41.50 — 41.70,
Owies 36.50 — 37.50, Mąka pszenna
warsz., lubel. i kres. 4'0 A. 80.00 — 83.00,
Mąka pszenna 4/0 72.00 — 75.00, -— żyt
nia pytlowa 65% 56.00 — 58.00, Otręby
żytnie 26.50 — 27.00, — pszenne 27.00 —.
28.00, Ceny orjentacyjne rozumieją się za
100 kg. parytet wag. W-wa. Obroty ma
łe. Usposobienie spokojne. We wczoraj
szym sprawozdaniu zbożowym cenę żyta
38.70 zł. za 100 kg. rozumieć należy fr.
st. załadowania.
WARSZAWA, 13.2. Na rynku kasz i grochów
panuje nastrój słaby; popyt ograniczony. Notują
za 100 kg. w hurcie loco skład: łamana 60 zł., pę
czak 60 zł., perłowa 70 zł., kasza owsiana 100 zł.,
płatki 87 zł., pszenna manna 94 zł., jaglana 80 zł.,
gryczana cała palona 88 zł., łamana 80 zł., cała
biała —, łamana —, mączek „0" (krakowska) 105
zł., „00“ — 115 zł., „000“ — 120 zł., groch łuskany
cały 112 zł., w połówkach 100 zł., Victor ja 104 zł.,
polny 55 zł., cukrowy 112 zł., lasola olbrzymia 75
zł., drobna biała 54 zł., ryż Burmah 87 zł., Siam
105 — 110 zł., Patna II — 130 zł., mąka kartoflana
82 zł., makarony: rurki, gwiazdki, wermiszel —
115 zł.
POZNAŃ, 13.2. Uuiz. motti. za 100 kg. fr.
śtlaicjai żiallaidl. laduinikii1 wiagonioiwie, dbsltawa
naitychmliiaisitloiwia'. Żyftto 38.10 — 39.10.
Plsizieintoa 44.50 — 45.50, jęczmień prze
mijali. 33 — 35, —- Brioiwlair. 39.50 — 41.00,
oiwfes 32.50 — 34.50, mąlka żyftinflai 65%
lącaniile w workach stattiidl 56%b — 70%
lącizinlile w wiolrlkach silainidi. 54%, mąka
P'sizieminlai 65% lącziniile w worlkaich stain d
64%) — 68%l, otręby żyitlnlie 26% — 27%,
— pszeime 26 — 27. Seina/dleDa 23% —24%, wyka bitowa 30—33, pelusizka 30—33', glroch pdllny 48 — 53, — Vidtloirila 60 —
82, — Foilger 55 — 651, Ilu bilu żóKty 24 —
25, — nlitebibsfkii 22% — 23%. Konlilczyaa
czieirwolniai 230 — 310, — bilała 180— 280,
—' żóttla odlltiisizczonai 150 — 180; W luslkiach 60 — 80', — Siziwedlzka 260 — 320.
Rzepak 631 — 70. Ogólllnie usposobiieinie
spoikolte. Bralk gotówikil utińudinfla obrioity.
Jęczmiiteń browarowy o' wiadzie wyżisziej
nlilż stlaindiairltlowa pomad! ntotowiarflai. Korftzyma wyboroiwia' w ziiannite, kotarze
i* ozysitośdil, poniadl notosvanT’a.
LWÓW, 13.2. Na giełdzie tranzakcje w życie,
pszenicy i fasoli białej. Ogólny obrót około 300
ton. Pszenica i żyto lekko podrożały z powodu
słabszych dowozów. Za jęczmień siewny według
próby płacono 37.20 loco Tłuste. Hreczka znacz
nie zwyżkowała. Tendencja zwyżkowa, usposo
bienie ożywione. Ceny giełdowe: pszenica zbioro
wa 45.25 — 46.25, żyto małopolskie 37 — 38, fa
sola biała 45 — 55. Ceny rynkowe: pszenica dwor
ska 47.25 — 48.25, owies małopolski 32 — 33, ku
kurydza rumuńska 34.50 — 35.50, hreczka 39.75 —•
40.75.
LWÓW, 13.2, Na rynku mącznym tendencja
nadal słaba. Zainteresowanie małe przy dużem
zaofiarowaniu. Mąka pszenna ”00" 81 — 82
"0" 72 — 73, “I" 63 — 64, mąka żytnia 65%
58 — 59 zł. za 100 kg.
BYDGOSZCZ, 13.2. Ceny za 100 kg. w zł..
Pszenica 44.50 — 46, żyto 38 — 39, jęczmień na
paszę 33 — 35, jęczmień brow. 40 — 41, groch
polny 45 — 50, groch „Wiktorja” 65 — 82, owies
33.50, otręby żytnie i pszenne 28. Tendencja spo
kojna.
KATOWICE, 13.2. Pszenica eksportowa 50—
51, — krajowa 48—49, żyto eksportowe 50.25—
51.25, — krajowe 42—43.25, owies eksportowy 42
43, krajowy 38—39, jęczmień eksportowy 49—51,
krajowy 43—44, Franco stacja odbiorcza: kuchy
lniane 50—52, — słonecznikowe 47—48, ospa
pszenna i żytnia 28.50—29.50. Tendencja spokoj
na.
LUBLIN, 13.2. Lubelski Syndykat Rolniczy no
tuje: żyto 38 — 39, pszenica 48 — 50, jęczmień 36
— 38, owies 35 — 25. Tendencja utrzymana.
BYDŁO I MIĘSO
WARSZAWA, 13.2. Na targu bydl ym pano
wał nastrój słaby, zapotrzebowanie b>I_> zupełnie
pkoryte, płacono za bydło 0.80 — 1.5- zł. za kg.
żywej wagi, spędzono 1053 szt. bydła; cieląt spę
dzono 121 szt., płacono na miejscu i
prowincji
2 — 2.20 zł. za kg. żywej wagi; baranów spędzono
63 szt. po 1 zł. loco rzeźnia miejska
WARSZAWA, 13.2. Na targo ■ isko trzody
chlewnej spędzono 875 szt. płacono 1.95 — 2.10 zł.
za kg. żywca loco rzeźnia. Tendencja panowała
słaba, podaż była zupełnie dostateczna.
NABIAŁ,
LUBLIN, 13.2, Na rynku serów daje się za
uważyć nieco większe zainteresowanie z powodu
wyczerpania się niektórych gatunków. Ceny
utrzymują się ubiegłego tygodnia,

AFTA I PRZETWORY,
Z karti j naftowego. Przez 3 dni ub. tyg. od
bywały się w syndykacie naftowym we Lwowie
pod prze odnictwem p. Feitha posiedzenia rafine
rów reprezentantów firm zsyndykalizowanych.
Obradov ano nad uregulowaniem hurtowej sprze
daży benzyny, nafty i olejów gazowych. Pozatem
usiłowano doprowadzić do porozumienia między
małemi rafinerjami, nie należącemi do syndykatu.
Do porozumienia jednak nie doszło, gdyż tak syn
dykat, jak i komisarz rządu uważają żądania ma
łych rafinerów za wygórowane. Do sprawy tej
powrócimy jeszcze.

RYBY
LUBLIN, 13.2. Na rynku ryb zainteresowanie
większe ze względu na brak dowozu. Notowano
w detalu za 1 kg.: karpie żywe 3.50, — śnięte
2.75, szczupaki żywe 3.25 — 3.75, zależnie od wiel
kości, śnięte 2.75, sandacze 3.25 — 3.50, drobnica
1. Tendencja nieco zwyżkowa. Podaż niedosta
teczna.

JAJA.
LWÓW, 13.2. Na rynku jaj usposobienie wy
czekujące. Konjuktura niepewna. Na prowincji
płacą za kopę 11.50 — 12 zł. Jaja eksportowe
loco granica 32 — 34.50 doi. za 2 skrzynie płaskie.

SKÓRY
LWÓW, 13.2. Tendencja na rynku skór w dal
szym ciągu mocna przy cenach niezmienionych
i dużej podaży towaru gotowego. Płacą za krupony "Al" 1.40 “Ali" 1.35, karki I gat. 0.80, —
II gat. 0.70, boki 0.63, boki lżejsze 0.75 doi. za
I kg. Ceny skór surowych zagranicą ustabilizo
wały się.

Hynki twmi! zagraniczne
ZIEMIOPŁODY
BERLIN, 13.2. (Urz.). Zboże i nasiona oleiste
za 1000 kg. loco stacja załadowcza, mąka i otręby
za 100 kg. loco stacja Berlin łącznie z workiem,
inne za 100 kg. Pszenica march. 225—228, żyto
march. 239—234, jęczmień brow, jary 220—270,
owies march. 206—217, kukurydza loco Berlin 219
—221, njąka pszenna 28%—32%, — żytnia 29%
—33, otręby pszenne 15.30, — żytnie 15.25, groch
Victoria 47—55, — drobny jadalny 32—35, — pa
stewny 21—22, peluszka 20—20.50, bób 20.50—
21.50, wyka 21—23, łubin niebieski 14—14.75, —
żółty 15.25—16, seradela nowa 20.50—23.50, ku
chy rzepakowe 19.75—19.90, lniane 22—22.20, wy
tłoki Soya 21—21.40, płatki ziemniacz. 23f20—
23.70, ziemn. jad. białe 2.70—3, — czerw. 2.90—
3.20, — żółte 3.30—3.70.

BUENOS-AIRES, 11.2. Zamknliięioilef. Za
100 kg. wi peso- pa|p. Plszentilaa na hiir.y
10.75, — marzec 11. Klulkuiryidizia ma Iluity
9.05, — imianziec 7.25. Oiwfes na taty 8.85.
Slilemfie taiilaime na Kulty 14.95, —• marzec
151.05, — ma [i 15.15.
CHICAGO, 112; Zamkniię<ciiie. Cts za >
buisziell. Cemiy tiermlilniowe. PszienCIca na
marzec 130%i, — maj 130%, — 11'ipiiec
127%:, kukurydza na marzec 931, — maj
96, — Dtoileic 97%:, oiwliles na manziec 55, —
ma(j_ 55%, — Diipilec 52%, żyto na marzec
109%, — ma|j 110%l, — llilpilec 104%; ce
ny toooi, kulkurydiza żófflta Nr. 2 — 97,
oiwfles b)My Nlr. 2 — 58%l, żyto Nr. 2
110%i, dlęiazmiileiń MiaiMng 86 — 98. Firaclit
do Ang® wl szyli, fil pensacih za 480 Ibs
1.9 — 2.3. Fracht na kolnitynieinltf w cen
tach ii doltariach za 100 llbs 7 — 10.
HAMBURG;, 13.2: W hfl za. 100 kg.
cif Haimbung, Pszieinliba. Manitoba 11!
13.60. Rosiafe na marzec 13.02%, kwie
cień 13.02%'. Barusso na marzec 12.90,
kwliteoileń 12.90. Amber Durum 13.30. Mi
xed Durum 12.90. Jęctzimi/eń. La Pll»t!a
12.1'0. Marocco 12.051. Żyto. Western rye
II na statku 12.45, II na IcwIilecEleń 12.50.
Kulkulrydlzat La Ptaltla toco 10.90, na ma
rzec 10.85, cizer'wiiiec-ililpiiec 9.20, Bilp'ilecSilerpiileń 9.27%, Milxeidl II 10.85. Owii’es.
Untflppedl Plaltla 11.05, Chipped Pllaitia
(51/52 kg.) 11.35. Tendencja mocniejsza.
LIVERPOOL, 13.2. Zamknięcie. Pszenica (100
lb.) na marzec 9.11%, maj 10.0%, lipiec 10.1%,
kukurydza (100 lb.) Graded na maj 8.7%, lipiec
8.8%, — cif Plata (480 Ib.) na marzec 39.6, maj
36, lipiec 33.6, mąka (280 lb.) Liverpool Straights
32 — 34)4.
N.-JORK, 11.2. Zamklnliięcfe. -Cltis- za 1
buszeh Ceny toco. Pszenica. Mfixed Du
rum Nlr. 2 132%, Manitoba Nr. 1 159,
redlwlilnltieir Nr. 2 159%, harldlwtater Nr. 2
149%'. Kulkurydzia nowa 109. Żyto Nr. 2
fob. N. Y. 1212%. Jęczmlień MaMilnig 101.
Mąlka „Spring Cteiairs“ 6.50 — 6.85 dloil. za
1 blarlreil'.
ROSARIO, 11.2. Zamkim Ceny w pen
sach papiler. ziai 100 kg. Psizienitaa na, Dury
10.75, Kukurydza na luty 9.20. Sdemlię
Walne na luty 14.80.
TOLEDO, 11.2. Zaimlknlilęde. Cts zia 1
buszell. Komiilćzyna. Cllover loco1 15.75; na
marzec 17.25, maj) 17.25. Teinldlcnlcja stalą.
WINNIPEG, 11.2. Zarriklnliięiciiie. Cits za 1
busiziel. Pszeniilcia na maij 1341/21, 1'ilpitec
135%, paźdż. 129%. Owliies na maji 63%.
llilplilec 62%l Żyitlo na maj 107%, liilpiec
99%.. Jęcizimliteń na maj 88%; IllWec 86%.
Siiemile lnianie nai mali 188%, l'i|piiiec 191.
Pszenica. Loco Naittihenn I 140%, —• II
135, — MI 122VS.
CUKIER.
LONDYN, 13.2. Zamknięcie, W sh za cwt.
Cukier na luty 15.7)4 — 15.6, marzec 15.8)4 —
15.7)4, kwiecień 15.10)4 — 15.8)4, maj 15.11)4 —
15.10)4, czerwiec 16.1)4 — 15.11)4, lipiec 16.2)4 —

16.0)4, sierpień 16.2)4 — 16.1)4, wrzesień 16.3 —
16, październik 16.3 — 16.1)4, listopad 16.2)4 —
16, grudzień 16.2)4 — 16.1)4, na październik —
grudzień 16.3 — 16.0%. Jawa biały cif. Amster
dam 14.6. Tendencja spokojna.
N.-JORK, 11.2. Zamkn. Gtls zai 1 Ib.
Guktar suroiwy ula marzec 2.51, — ma?
2.58 —*2.59, iripltac 2.68, — wnzesiileń 2.76,

— iglrUdfziileń 2.83, — stjyidzęń (1928) 2.80.
Chkileir (blilallyi etany dostawa zaraz 4.24.
Obroltly dziiieinnie 16000. TeńidlencLla sltlada.
PARYŻ. 13.2. Zamknięcie. W frfr. za 50 kg.
Cukier loco 238 — 238%, na luty 239%, — na
marzec 240, — na 3 mieć. 241%, kwiecień 241,
na maj 243%, na łistoipad 230. Tendencja mocna.

BAWEŁNA
ALEKSANDRJA, 13.2. Otw., w na
wiasach Zamkn. Not. baweł. egipskiej.
Ashmouni na luty 24.42 — (24.40), kwieć.
(24.68), czerwiec (24.93), paźdz. 25.45 —
(25.28), Sakellaridis na marzec 33.99 —
— - (33.57), maj 34.35 — (33.98), lipiec
(34.31), listop. 35.00 — (34.70).
iBiREMA, 13.2. Ulnzi. ndt. w cftis za i
Ib. Pfleirwsza cyfra oiznaciza sprzieidaż,
druga kupno; wl nalwilaisalcih trauzakicje.
Bdiwietaa amerykańska taco 20.13, na
marzec 19.36 — 19.25, ma|j 19.58 — 19.54
— 19.56, Ulilpdec 19.681, sileirpfeń 19.66 —19.67 — (19.68); paźidlziielrlrtilk 19.48 —
19.45 — 19.48, grudlzfeń 19.46 — 19.40.
stycizień 19.46 — 19.36. Tenidenciila sitiata.
LIVERPOOL, 13.2. Zamkn. Cts za 1 Ib. Not.
bawełny amerykańskiej loco 10.23, na luty 9.63,
marzec 9.61, maj 9.56, czerwiec 9.52, lipiec 9.52,
sierpień 9.45, wrzesień 9.43, październik 9.37, li
stopad 9.34, grudzień 9.34, styczeń 9.33, luty 1929
r. 9.30. Tendencja spokojna.
LIVERPOOL, 13.2. Zamkn. Cts za 1 Ib. Not.
bawełny egipskiej loco 17.10, Sakellaridis na maj
12.88, lipiec 13.02, Upper 16.61, Upper 16.79, wrze
sień 17.10, loco 17 35. Tendencja ledwie stała.
LIVERPOOL, 13.2. Baiweitaa wisch.-Indyjjska; galt. dlobre. Fuklyigoioldl Surltle loco
9.40, — Broiach lioco 8.90, — Nr. 1 Oidmifa
lioco' 8.15, — Amerifc. Sund-Puniila toco
9.10, — Bengali' lloco 7.45, — Scilind taco
7.45.
N.-JORK, 11.2. Zamkin. Cts zia 1 Ib. Bawteilmia toco 18.50, tna luty 17.98, - mairzec
18.00 — 18.02, Ikiwilecień 18.08, ma(j 18.17
— 18.19, czeirwfec 18.20, Iflptiiec 18.23 —
18.25', siiieirpfeń 18.15, wrlzcslileń 18.08, paździDeńlnlik 18.08, Mstolpald 18.07, grudzifeń
18.07 — 18.08. Teindeindja utrziyimiainia.
N.-ORLEANS; 11.2. Zaunkiu. Gfe za 1
Ib. Bawiellinia Jloico 18.08, na mara. 17.87 -17.89, mialj 17.84 — 17.86, iKIpfec 17.90 -17.92, (paźidlziieniiilk 17.73 — 17.74, ginudzilefi
17.80, styczeń (1928) 17,82.
KAUCZUK
LONDYN, 13.2. Not. w pensach za 1
Ibs. Kauczuk. Plantagencrepe Standard
Nr. 1 loco 16.37, na marzec 16.37, kwieć.
16.37, maj 16.75, lipiec 16.87, Smoked rip
ped sheets loco 16.37, na marzec 16.37,
kwieć. 16.37, maj 16.75, czerwiec 16.87,
Pale sola crepe loco, eighth inch thick 26,
dto. quarter inch thick 26, Para, hard pu
re loco 14, Tendencja nieregularna.
LEN
OŁOMUNIEC, 13.2. Len trzepany 1180—
1400 kor. cz. za 100 kg.
METALE SZLACHETNE
BERLIN, 13.2. Srebro ca 0.900 w szta
bach 78% — 79% R. Mi. 'za kig. Zloco
w woiliu. dbrocile 2.80 — 2.82 za uncję.
PJialtyina w wolta olbroiclite 10 — 11%' R.
M. zia gram.
LONDYN, 13.2. Zamkn, Srebro 26%, — na
dostawę 26% d. za uncję,
N.-JORK, 11.2. Zamknięcie. Srebro zagr. 57
cts za 1 oz (= 31.1 gr.).
METALE I WYROBY METALOWE
BERLIN; 13.2; Ceny w markach nie-,
mlieckliich za 100 kg. MLledź ellielkltirokltiyczua, dostawa zarlalz. cif Hamburg, Brema
lub Roitteridlam (za 100 kg.) 135%. OrygEftualline' atatoiuiljlum hutniiiozte 98 —< 99%
w Molkach, sztabach wiailiaawi. ii ciągudoiT.
210; dtlto1 w sztabach walcowi, ii cflągnio
nych 214. Nliktall czyislty 98 — 99% 350.
Antyimon Regullus 94 — 97.
LONDYN, 13.2. Urz. ndt; w; Ł za toinę.
Zanik. Miiedlź. Standard per kasa 61n/iB —
61%, — 3 miles; 617i» — 61%, — Setlti.
61%, EHektlroiIyit 66% — 67, best' selected
65% — 66%; Elfektnoiwiiiriebarsi 67. Cyna.
Standard per klasa 227% — 228, —- 3
mfles. 230 — 230%; — Selttf. 227%, Bancia (olbr; nlileof.) 230%; Stlrailtls (obr. nfeof.)
230%. Otów 'zagrań, didst, ńaltychnn. 20,
djateze term. 20La, Seitltk 20. Cynik zwyfkly
dosit. naltychm. 25%; — itonmilniowa 25%,
—1 dalsze tlermiilniy 20%. Cynk zwykły
Setlti'. 25%. Alumiimliium kraulowe (inoit.
nlileof.) 107. Atamtalium ziagrau. (not. miteof.)
112. Anltiymoin Reigu'lius cena fabrykacyjna (nolt. niileof.) 64% — 65. Anltiymoin Regullirs (inert; ntleof.) 41. Rtęć (not. nieof.)
21% — 22. Pkiltyna (not. nliieof.) 15%.
Wollfram (not. irtileof.) 15%. NLlklilelll kraijowiy (niort. niiteioif.) 175, Nikta! zagrań. (no“ż.
riiteof.) 175. Blliacha biialła (inioltl nfeof.) 18.
Starczam mitedizi (ntat. nieof.) 24% — 25.
Żelazo lane Ctevetanid Nr. 3 (not.
nlileof.) 65.
TŁUSZCZE I OLEJE.
OŁOMUNIEC, 13.2, Ceny nasion oleistych za
100 kg. w kor, cz. Siemię lniane 313—316, —
konopne 300—320.

N.-JORK, 11.2. ZamkuliięCite. Gtis za 1 Ib.
Mliiedź Lake lloco 14.25 Elektirollyltl loco
14.07%; fob. N.-Jork 14.27%, — na 3
mliles. 14.27%, Casiliiinig Rafinery N. Jork
lloco 13%; Cynia N. Jiobk; Straits tacoi 52,
na tartly 51%, Ołów N. Jork toco1 6.35.
East St. Louis łoooi 6.12, Cynk East. St.
Lotus fado 5.62%, aHumWum 98 — 99%
taco 24%; nikiletl wi Sztabach loco’ 35, bla
cha btata fob. Ptlkisbung 5%.
TOWARY KOLONJALNE
N. JORK, 11.2. Zamkn. Cts za 1 Ib.
Kakao loco 13%, na luty 13.53, marzec
13.63, kwieć. 13.68, maj 13.87, czerwiec
14.00, lipiec 14.08, sierp. 14.08, wrzesień
14.09, paźdz. 13.88.
N.-JORK, 11.2. ZamlkiniiięCilei Gtts za 1 Ib.
Kawa Rto Nr. 7 taco 14%; nat marzec
14.02, majj 13.85, Kpiiec 13.62, wirzesileń
13.38, girtudlziteń 13.23. Kawa Sadtois Nr. 4
loco 22.
i
NAFTA I PRZETWORY
Nafta sowiecka zagarnia rynek niemiecki. —
W tych dniach odbyto się w Berlinie konstytu
ujące ogólne zebranie nowo stworzonego akcyj
nego towarzystwa „'Derop”. Towarzystwo to zo
stało utworzone przez niemiecko - rosyjskie to
warzystwo naftowe oraz towarzystwo austriackie
„Gailia“ z kapitałem 7 milionów1 mk. Zadaniem
tego towarzystwa bodzie sprzedaż sowieckich
produktów naftowych, przedewszystkiem benzy
ny na rynku niemieckim. Prawdopodobnie „Derop“ sfuzjonuje się z „Brdól-lndustrie —• A. Q.‘‘
w Beriiniie ii wtedy kapitał spółki' podniesiony bę
dzie do1 1 milionów mk.

WĘGIEL.
N. CASTLE, 13.2. Tendencja na rynku wę
glowym jest jakby nieco słabsza chociaż ceny
utrzymały się i na cały luty kopalnie mają dosta
teczne zamówienia na późniejsze jednak miesiące
sytuacja jest mniej pewna i trzeba się liczyć ze
wzmożoną konkurencją poszczególnych kopalń. Ce
ny koksu wielkopiecowego poszły nieco w górę.
W dziale kontraktów zagłębie tutejsze straciło jak
już pisaliśmy w tygodniu ubiegłym zamówienie nor
weskie na korzyść Polski, norweskie bowiem kole
je zakupiły na Śląsku 25.000 ton węgla po
12/4JŚ sh fob. Za całość, a nawet po sh 12 za pew
ną drobną część. Wobec ceny 13 — 13/6 fob żą
danej za węgiel Northumberland. Jednocześnie
duńskie koleje kupiły tylko nieznaczną część węgla
Wear prima kotłowego, a 18.000 ton zamówiły
w Polsce. Na tutejszym rynku rezeszły się ostat
nio pogłoski, że górnicy polscy domagają się 25%
zwyżki robocizny, co gdyby doszło do skutku na
wet w mniejszym procencie, osłabi konkurencję
polską. W zagłębiu CardiHskim nagromadziły się
większe zapasy grubego węgla, a z drugiej strony
brak jest drobnych gatunków. Kopalnie uchyliły
się od zmiany cen na węgiel gruby wychodząc
z założenia że obecne ceny nie pokrywają kosztów
produkcji. Portugalja zakontraktowała ostatnio
10.000 ton brykietów w Niemczech, które na tym
rynku starają się stworzyć konkurencję dla Anglji.
Notowano węgiel za tonę fob.: D. C. B. kotłowy
z pierwszej ręki sh 13/9 — 14, na późniejsze dosta
wy 13/3 — 13/9. Tyna prima kotłowy 12/9 — 13,
najlepszy Durham 15 — 15/6, — drobny Tyne Pri
ma 10, D. C. B. prima 8/6 — 9, — II gat. 7/6 — 8/3,
gazowy Wear specjalny 15/6 — 16, koksujący nieprzesiewany 12, koks wielkopiecowy 18 — 19, spe
cjalny 24 — 26, koks gazowy 23. W zagłębiu Cardiffskim fob za najlepszy admiralicyjny gruby 19
— 19/6 sh, — II gat. 18/6 — 19 i zwykły 17/6 —
18/6.

finanse, onemysl i liand^l
TRAKTAT HANDLOWY
POLSKO-NIEMIECKI.
A INTERESY ROLNICTWA.
Minister Rolnictwa Niezabytowski
przyjął
dziś w południe delagację centralnych organizacji
rolniczych w osobach pp,: Gościckiego, Mach
nickie go, Czalbowskiego i Wilkońsfóego, która
złożyła memorjał w sprawie rokowań handlowych
z Niemcami. Memorjał będący wyrazem opinji
polskich sfer rolniczych stwierdza, że zawarcie
traktatu z Niemcami leży w interesie polskiego
rolnictwa, jednakże traktat ten musi zawierać
ułatwięniiai dla eksportu polskich produktów rol
niczych w zamian za korzyści, jakie przemysł nie
miecki osiągnie z eksportu do Polski. W odpo
wiedzi na to p. Minister wygłosił dłuższe prze
mówienie obrazujące stanowisko rządu polskie
go w tej sprawie, w którem stwierdził, że istotnie
z polskiego punktu widzenia traktat z Niemcami
jest możliwy przy zapewnieniu wywozu artykułów
rolniczych z Polski do Niemiec.

Narodowy Bank Rumuński. — Zysk netto Na
rodowego Banku Rumuńskiego za rok operacyjny
19.27, zamknięty w dniu 31 grudnia zeszłego roku,
wynosi 199.427.713 lei wobec 157.8'14.463 lei w r.
1926. Dywidenda1 wymiesiie 441 lei' wobec 388 lei
w roku zeszłym. Na rachunek tej dywidendy wy
płacono już 160 lei a conto.
„Wskazówki i informacje dla przedstawicieli
podatników w komisjach podatkowych”. Pod tym
tytułem ukazała się pożyteczna broszura w opra
cowaniu p. J. Jakubowskiego, dyrektora Stowa
rzyszenia Kupców Polskich w Warszawie.
W sprawie ustąpienia p. Reamaux ze Skatnofermu. — Jak już pisaliśmy, p. Reumaux, zn.my
ogólnie dyrektor generalny Skarbofermu, z racji
swej dluigćej służby zagranicą, zdecydował się
ustąpić. Rada nadzorcza na posiedzeniu dnia 16
stycznia r. b. w Paryżu postanowiła zadosyć uczyn
nić jego żądaniu, zdecydowała jednak, że funkcje
p. Reumaux będzie jeszcze Pełnił, aż do ogólne
go zebrania w roku 1928. Żadna decyzja nie za
padła jeszcze co do następcy p. Reamaux w ge
neralnej dyrekcji Skarbofermu. Jesteśmy w mo
żności zdementować sposób kategoryczny przy
puszczalne decyzje w tej sprawie, które ukazały
się w prasie; co do nominacji jego zastępcy, któ
re są rezultatem fantazji informatorskiej. Przy
tej ol.iazjiii zaznaczyć należy, że p. Reumaux pro
wadzi sprawę Skambofermu z wielkim taktem
oraz z troską o interesy kraju i przedsiębior
stwa.
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WZROST KONSUMCJI I WYROBoW
POLSKIEGO MONOPOLU
TYTONIOWEGO.
Rok 1927 wykazał nowy dalszy wzrost konsumeji wyrobów Polskiego Monopolu Tytoniowe
go, Ogółem skonsumowano w r. z. 18.694.691 ki
logramów wyrobów tytoniowych, podczas, gdy
w roku 1926 skonsumowano 17.212.209 kg. Od
powiedni wzrost konsumeji wykazują i poszcze
gólne gatunki wyrobów. Cygar i cygaretek skon
sumowano w roku 1927 61.716.853 sztuk wobec
56.214.027 sztuk w roku 1926. Papierosów skon
sumowano w roku 1927 8.153.971.825 sztuk,
a w roku 1926 7.C63.174.732.
Tak znaczny wzrost spożycia wyrobów mono
polowych tłómaczy się polepszeniem jakości wy
robów monopolowych, co w rezultacie pociągnęła
za sobą zmniejszenie szmuglu z zagranicy. Usilne
zabiegi Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowe
go w kierunku podniesienia jakości wyrobów ty
toniowych zostały już więc w .znacznym stopniu
uwieńczone pomyślnym rezultatem. Przy spo
sobności warto zaznaczyć, iż Dyrekcja Monopolu
Tytoniowego zaangażowała 2-ch specjalistów od
doboru poszczególnych gatunków — mieszanem
pp.: Papadopolosa i Dimitriu, którzy przeprowa
dzają studja nad wypuszczeniem nowych gatun
ków. Pozatem kilku fachowców-urzędników Dy
rekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego wysła
ła zagranicę, a w szczególności do Jugoslawji,
Bułgarji, Austrii i Szwajcarji, aby tam na miejscu
zapoznać się z najnowszemi metodami fabrykacji
tytoniowej.
Wobec tego przypuszczać trzeba, że i w roku
bieżącym nastąpi dalszy wzrost konsumeji wyro
bów tytoniowych.
WARSZAWSKO-GDANSKIE
TOWARZYSTWO
HANDLOWO-ZASTAWOWE.
SP. AKC.

W dniu 11 lutego r. b. odbyło się w Warszawie
Zwycz. Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów
w celu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za
VII rok obrachunkowy, t. i. od dn. 1 stycznia do
31 grudnia 1927 roku. Zagaił posiedzenie Prezes
Zarządu Stanisław Koźmiński stwierdzeniem pra
womocności! zgromadzenia, poczem powiadomił
zebranych o zgonie ś. p. inż. Stanisława Wretowskiego, założyciela, członka Zarządu i długolet
niego Dyr. Żarz. Spółki, oraz ś. p. Leona Dzięgielewskiego wieloletniego wicedyrektora. W zmar
łych Spółka straciła wybitnych fachowców, któ
rzy swą owocną pracą przyczynili się do roz
woju Tow. Po uczczeniu pamięci zmarłych przez
powstanie, Walne Zgrom, zaprosiło na przewodni
czącego dyr. Wacława Szelążka, na assesorów
pp. Jana Kowalskiego i Henryka Wilińskiego, na
sekretarza zaś mecenasa Zygmunta Blenau.
Jak wynika ze sprawozdania Zarządu, rok
1927, po przeprowadzonej reorganizacji, wykazał
znaczną poprawę i to zarówno we wzmożonych
obrotach , w oszczędnościach kosztów handlo
wych, jak również w samem zamknięciu zyskiem
zł. 45.506,73. Najbardziej charakteryzuje rozwój
Sp. bilans za tenże rok, w porównaniu z r. 1926.
Zaliczenia wykazują cyfrę* 1.827.327,27 czyli
o 100% większą w stosunku do wartości, zaś
o 93% pokaźniejszą w ilości fantów. Tak znacz
ny wzrost obrotów Spółka osiągnęła dzięki pry
watnym pożyczkom, składanym przez drobnych
i większych kapitalistów. Suma tych pożyczek
wynosi przeszło 2% miljona i świadczy najlepiej
o zaufaniu, jakie żywi szeroki ogół do Spółki. Po
nieważ pożyczki te są krótkoterminowe, więc
zmuszają Zarząd do stałego utrzymania rezerw.
Płynność ta figuruje w bilansie w sumie 450,000
zł. oraz w pozycjach: kasa, banki, papiery %
i t. p. Inne pozycje bilansu nie uległy poważnej
zmianie, a większość zachowana jest z bilansów
zlotowych w złocie.
Ostatnie rozporządzenia Min. Skarbu, w dość
ostrej formie zmniejszające % od zastawów lom
bardowych, a daleko odbiegające od stosunków,
panujących na rynkach krajowych, jest niepo
myślnym objawem dla lombardów. I tu Zarząd
W. G. Tow., w celu nie zmniejszenia swych obro
tów, wykazał znaczną ruchliwość, postanawiając,
nie zależnie od prowadzonego lombardu, otwo
rzyć nowy oddział swej działalności ,,Dom Skła
dowy Publiczny", którego zadaniem będzie przyj
mowanie towarów krajowych i zagranicznych na
skład, wydawanie warrantów i pod te warranty
pożyczek współdziałanie w eksporcie surowców
krajowych i t. p. „Dom Skł. Publ. mieścić się bę
dzie w obecnej filji Tow. w Warszawie przy ul.
Długiej 39, a więc w najbardziej handlowej dziel
nicy stolicy, przeto wartość jego gospodarcza jak
i rentowność w zupełności zapewnioną.
Po wysłuchaniu sprawozdania Walne Zgrom,
jednomyślnie zatwierdziło Bilans wraz R-kiem
Strat i Zysków i udzieliło absolutorjum władzom
Spółki; z zysku netto wydzieliło na kapitał zapa
sowy 5%, — 6% dywidendę od kapitału akc.
500.000 zł., a pozostałość przeznaczyło na kapitał
specjalny oraz na gratyfikację dla pracowników
Tow.
Po przeprowadzonych wyborach Radę Nad
zorczą stanowią pp.: Prezes Adam hr. Starzeńskf,
v.-pr. Jan Bełdowski, członkowie: Henryk Gał
czyński, Zygmunt Koźmiński, I. Reychman, Wa
cław Szelążek i Kazimierz Zambrzycki.
Zarząd pp.: Prezes Stanisław Koźmiński —
Dyr. Żarz., Jan hr. Dembiński i Zygmunt Zaleski.
Komisję Rewizyjną pp.: Jan Kolany, Józef
Błeszyński i Bronisław Żubek.
Wolna strefa dla Czechosłowacji w porcie hamburskim. Ostatnio zostały zakończone rokowania
między Czechosłowacją a Niemcami w sprawie
przyznania Czechosłowacji wolnej strefy porto
wej w Hamburgu w myśl traktatu handlowego.
Rząd czechosłowacki ma zamiar przystąpić do bu
dowy własnych urządzeń portowych i magazynów.
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Ogólne 64-te zgromadzenie delegatów T. K. Z.
we Lwowie zwołane zostało na 28 lutego b. r.
o godzinie 10 przed południem.
Ze sprawozdania dyrekcji Towarzystwa, kre
dytowego1 ziemskiego we Lwowie z czynności za
rok 1927 (od założenia instytucji rok 86-ty), wyj
mujemy następujące Ustępy:
„Rok sprawozdawczy w porównaniu do lat po
przednich byl pomyślniejszym tak pod względem
gospodarczym, jak i finansowym. Stabilizacja nar
szej waluty nastąpiła tok wewnątrz państwa, jak
i na rynkach zagranicznych, do czego przyczyniło
się w dużej mierze zaciągnięcie pożyczki zagra
nicznej.
Oprócz cech dodatnich miał, niestety, rok
1927 i wiele cech ujemnych. Straszna i katastro
falna w swych skutkach klęska powodzi nawie
dziła południową część województwa stanisła
wowskiego, lwowskiego i część przemyskiego,
niszcząc całoroczne zbiory, unosząc dobytek zie
mian, rozbijając w gruzy budynki mieszkalne i go
spodarskie, zrywając mosty, gościńce i drogi.
W niektórych powiatacli kieska gradobicia znisz
czyła prawie doszczętnie plony na polach i w sa
dach.
Wzmagająca się drożyzna przedmiotów pierw
szej potrzeby spowodowała podrożenie robocizny,
a w ślad za tern podrożenie produktów tak rol
nych jak i przemysłowych. Należy jednak mieć
■uzasadnioną nadzieję, że z chwilą nastania nor
malnych stosunków kredytowych, rany zadane
rolnictwu i przemysłowi! wkrótce się zabliźnią,
a tern samem dobrobyt państwa się wzmoże
i utr wali.
W zeszk rocznem sprawozdaniu wyrażała Dy
rekcja1 T. K Z. nadzieje, że rokowania o uplaso
wanie waę zej partji naszych dolarowych listów
zastawnych uwieńczone zostaną w niedalekiej
Cęłyszlości pomyślnym skutkiem. Rok 1927 ziścił
te nadzieje. Dzięki wyrobionym za czasów przed
wojennych stosunkom z zagranicą, listy zastawne
Towarzystwa Kredytowego1 Ziemskiego były do
brze znane i cenione przed wojną, na targach pie
niężnych Wiednia; Zurychu czy Amsterdamu, oraz
dzięki intensywnym staraniom i' wiekowemu pra
wie zaufaniu do tej Instytucji, T. K. Z. ulokowało
w roku 11927 8% i. z. dolarowych na doi. 2.000.000
nom. wart. Instytucja to była pierwszą między brat
niemi towarzystwami, złączonymi w związku kre
dytu długoterminowego w Warszawie, która bez
oficjalnej pomocy wskrzesiła kredyt długotermi
nowy, tak niezbędny dla ziemiaństwa, którego
warsztaty rolne zniszczone przez wojnę światową
od Zbrucza po- San nie zostały po dziś dzień w zu
pełności odbudowane. Kredyt ten w zasadzie dro
gi, w stosunku do kredytu przedwojennego niepo
miernie wysoki, był jednak dla wielu ziemian zba
wienny.
T. K- Z. -rozpoczęło również starania o lokatę
jego listów zastawnych o dłuższym okresie umo
rzenia (33 la-t) w-iec o niższych annuitetoch, czem
przysztoby wydatnie swoim członkom z pomocą.
Starania te są w toku i jes-t nadzieja, że zostaną
uwieńczone pomyślnym rezultatem.. T. K. Z. od
niosło się również do Ministerstwa Skarbu z proś
bą o zaku-pno Mstów zastawnych naszego Towa
rzystwa z pożyczki amerykańskiej, podając zapo
trzebowanie po koniec roku bieżącego na pięć mil
ionów dolarów nom. wartości.
W pierwszych dniach r. 1938 zakupiło Min.
Skarbu przez Bank Polski 8%—16)4 Je-t. listów
zast. T. K. Ż. n-a sumę n-o-m. doi. 500.000. Równo
cześnie zakupiło Ministerstwo w Poznaniu takich
listów za miljon dolarów, a w- Warszawie 8%
listów zast. w złotych obiegowych 6.468.250 nom.
wart, czyli na blisko doi. 750.000.
Dyrekcja T. K. Z. wierzy więc, czyniąc odpo
wiednie starania, że Min. Skarbu w myśl przed
stawionego- projektu emisji około 5.000.030 nom.
wart. 8% dolarowych listów zastawnych zakupi
dalsza partie, tak jak uczyniło już w pokrewnych
instytucjach. Dyrekcja nie może pominąć tego,
dla Tow. Kred. Ziemskiego we Lwowie bardzo po
chlebnego- fa-ktu, że chociaż zagranica wobec in
nych towarzystw kredytowych zachowuje się
z pewną -rezerwą, zakupiła i odebrała w ciągu
stycznia b. r. listów zaist. T. K. Z. nom. wart. doi.
500.000, tok, że wydało i ulokowało tychże l-is-tów
zast. w ciągu stycznia roku bież, za miljon dola
rów, co- uważa za nader pomyślny horoskop dla
emisji w roku bieżącym.

LWOWSKI ODDZIAŁ BANKU
ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH.
Ze Lwowa donoszą nam 12 lutego; Dziś w po1-udnie odbyto- się w salonach oddziału uroczyste
zebrani-e z okazji- pięciolecia -założenia- tego- odo-dzialu -i obecnego znacznego -rozszerzenia lokalu,
spowodowanego rozrostem agend. Lokal- ten
mieścił sie w gmachu Tow. Kred-. Ziemski-eg-Oi Od
dział lwowski założony został w r. 1923. Tere
nem jeg-o- działalności są województwa: lwow
skie, tar-nopolskie, stanisławowskie i wołyńskie.
W chw-i-li- założenia -oddziału zatrudniał 21 pra
cowników-, a obecnie pracuje w oddziale 83 osób.
Obrót w oddziale wynosił w r. 1924 zł. 31.397.000,
w r. 1925 zł. 125.432.000. w r. 1926 z-ł. 270.000.000,
a w r. 1927 zł. 385.083.000. Oddział pozo-stoje
w bardzo ścisłym k-o-ntakcie i- współpracy z bankatnii państwowemi. nadto z tutejszemi- instytu
cjami' oszczędnościowemi. Zarząd oddziału sta
nowią: dyrektor Antoni Rozwadowski, od chwili
założenia od-dzi-alu i dyr. Tomasz Urbankowski,
■od przeszło 2 lat . Prokurenci są: Tadeusz Bertonf i Rudolf Burkowski.
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Czysty dochód z realności Towarzystwa iwynosil w r. 1927 114.898 zł. 07 gr„ dodatek na za
rząd, który od 1 stycznia 1928 obniżyliśmy d«
%>% od -reszty kapitału; wynosił z końcem 1927 r.
461.104 zł. 20 gr.
Koszty zarządu (płace członków Dyrekcji. Ra
dy Nadzorczej, urzędników -i sług, tudzież opał,
światło i-1. p.) wynosiły w ubiegłym -roku 562.374
zł. 49 gr.
I. Wartość imienna listów zastawnych, zwa
loryzowanych z dniem 3-1 grudnia -1927 wynosiła
10,442.340 zl. Stan pożyczek zwaloryzowanych
wynosił 31 grudnia 1927 r. 10,454.526 zl. 45 gr.
II. Wartość imienna 8% listów zastawnych do
larowych. będących w obiegu z dniem 31 grudnia
1927 roku wynosiła 3.103.725 doi.
Stan pożyczek dolarowych 31 grudnia 1927 r.
wynosił 3.103.725 doi.
W roku sprawozdawczym udzieliło T. K. Z.
pożyczek dolarowych na sumę nominalnej war
tości dolarów 11.927.535. zabezpieczonych na- 173
hipotekach.
Promes pożyczkowych T. K. Z. wydało w 1927
roku — 160 na sumę dolarów 3260.730. mianowi
cie: na powiaty wschodnie 103 promes -na sumę
dolarów 2574.080, zaś na powiaty zachodnie 57
promes na sumę dolarów 686.650. Pożyczek, po
chodzących z su-my 500.000 nominalnej wartości
listów zastow-nj-ch dolarowych, a zakupionych
przez Bank Polski z Państwowego funduszu kre
dytowego — udzielało T. K. Z. wyłącznie na iinw-estycje gospodarcze w majątkach naszych
członków.
-Długoletnie starania, podejmowane przez T. K.
Z. we Lwow-ie u władz centralnych w tym kie
runku, ażeby nietylko kupony od listów zastaw
nych, przeznaczonych na spłatę podatku ma
jątkowego, ale i dalsze emisje T. K. Z. były wol
ne od podatku rentowego zostały zakończone po
myślnym rezultatem. Rozporządzeniem Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 znie
siony został podatek od kapitałów i rent, obcią
żający przedtem przychody z listów za-staiwn-ych,
emitowanych -przez instytucje kredytowe.

Na podstawie zatwierdzonego planu wa-loryzacy-jnego przeprowadzało T. K. Z. w dalszym cią
gu konwersję dawnych koronowych względnie
mark-owych listów zastawnych na nowe Złotowe.
Na ogólną Ilość -listów zastawnych przeznaczo
nych d o konwersji w sumie nom. wartości
513.382.200 koron = złotych 10.442340 wymie
niono: 1) od 15 1-ipca do 31 grudnia 11926 listów
zastawnych na 261.485.400 koron -czyli 1.174.900
zł. 2) zaś od 1 stycznia 1927 r. do 31 grudnia 1927
pa J 30.969.303 koron czyli 4.960.600 zł., po-zostaje
zatem do- skonwertowan-ia listów zastawnych
na 117.927.600 koron czyli 4.306540 zl.
Zaległości ratalne z końcem roku 1927 -wyno
siły -od pożyczek zwaloryzowanych 427.045.49 zł.,
zaś od pożyczek dolarowych 104.182.55 doi.
Celem ściągnięcia zaległości- ratalnych korzy
stało T. K. Z. nadal z przysługującej mu ustawo
wo egzekucji administracyjnej, która jest dla dł-użmi-ka mniej kosztowną i mniej dotkliwą od egze
kucji sądowej.
Od 2 lat przeszło niepokoił opinję publiczną spór
sądowy, wyt-o-czony T. K. Z. przez kuratora po
siadaczy listów zastawnych i dodanych mu przez
sąd mężów zaufania o zapłacenie 20.000.000 zło
tych. Zaskarżona suma mi-ałia uzupełnić wedle in
tencji skarżących, fundusz przeznaczony na spła
tę listów -zastawnych, i poprawić wynż.i ich przer-achowania, opierającego się na -rozporzadz-eniu
Prezydenta Rzplitej z maja 4924 r. W sporze tym,
który wzbudzał zrozumiale zainteresowanie ogó
łu. n;-e doszło do wydania wyroku, gdyż skarżą
cy, po szeregu rozpraw odstąpili od p&zwu, uzna
jąc w ten sposób, iż wszczęty przez nich proces
nie ma widoków powodzenia, a pretensje nie mają
prawnego uzasadnienia.
W roku bieżącym przypadają następujące wy
bory: a) Wybór Prezesa Dyrekcji -z powodu upły
wu sześciolecia p. Franciszka Żaby, b) Wybór
Prezesa Rady Nadzorczej z powodu upływu
I sześciolecia p. Oskara Sznella i c) Wybór zastęp
cy Dyrektora z powodu zgaśnięcia, mandatu p.
Zygm u n t a Gr oblewsk :e go.
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Kredyty dla G. Śląską. — Bank Gospodarstwa
Krajowego1 przeznaczył 2.000.000 z-ł. na udiieienie
kredytów -dla rzemiosła i drobnego przemysłu
w województwie Śląskiem. Kredyty -te udzielane
będą za pośrednictwem powita-owych kas oszczęd
ności na 10 kwartałów i na 6% i spłacane będą
w równych ratach kwartalnych. Z kredytów ko
rzystać moigą wyłącznie rzemieślnicy i- drobni
przemysłowcy.

REPERTUAR TEATRALNY.

K

Wielki: teatr nieczynny.
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: nieczynny.
Czerwony As: „Dlaczego właśnie z nim
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ODDZIAŁ LWOWSKI
UL. KOPERNIKA L. 4.
otworzył w dotychczasowym lokalu dla udogodnienia klijenteli

DRUGI KANTOR NA POŁ-PIĘTRZE
oddzielną kasę przeznaczoną wyłącznie dla klijentów działu wekslowego.

GŁÓWNY KANTOR W PARTERZE GMACHU
pozostaje wyłącznie dla rachunków bieżących, wpłat i wypłat w obrocie oszczędnościo
wym, przekazów, akredytyw gotówkowych i towarowych, oraz tranzakcji dewizowych
i efektami

Rok wyd. VIII, Nr, 36, dnia 14.2,-1928 r.
Przedruk dozwolony tylko po uprzedniem poro
zumieniu się z redakcją.

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