AKCJE.

Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

Warszawa, dn. 14 III. 1928 r.

bieliła Wnika
z dnia 13.3.-1928 r.

MAŁE OBROTY DEWIZAMI.
Zapotrzebowanie na dewizy było bardzo małe
i zostało pokryte przez Bank Polski oraz banki
prywatne.
Drobną zwyżkę wykazały Londyn
> Praga, stracił zaś na kursie Zurych. Bank Polski
płacił nadal utrzymane kursy, a w obrotach pry
watnych płacono za dolary 8.88'A. Złoto ma na
dal tendencję zwyżkową przy braku materjału,
chciano płacić 4.71, z braku jednak oddawców do
tranzakcji nie doszło.

WALUTY.’
Doi St. Z.

Tranzakcje
8,88%

Franki francuskie

Kupno
8,86%

Sprzedaż
8,90%

35,09

35.00

35,18

DEWIZY.
Stopi

%

Polską 8
Belgja
Belgrad
Budapeszt
Bukareszt
Oslo
Helslngfois
Hiszpanja
Holandia
Japonja
Konstantyn.
Kopenhaga
Londyn
N. Jork
Paryż
Praga
Ryga
Szwajcarja
Sztokholm
Wiedeń
Włochy

7
6
6
6
6
5
4H
5
5

5
4K

4

5
7
3K
3K

6

6%

Giełda
notuję
za

Tran
zakcje

100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
100
1
1
100
100
100
100
100
100
100

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
43.49%
8,90
35,09
26.41%
—
171.65
—
—

Sprze Kupno
daż
—
—
—
—■

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
43.39
8.88
35,00
26,35
—
171.22
—
—
—

—
—
—
—
43.60
8.92
35,18
26,48
—
172,08
—
—
T-'

KURSY DEWIZ W OBROTACH
MIĘDZYBANKOW YCH.
Stopa

%
6
7

Gdańsk
Berlin
N-Jork Kabel doi.

za

od

do

100
100
100

213,10
““

173,95
213,15
891.55

KURSY ARBITRAŻOWE WALUT.
któremi nie dokonywano obrotów na giełdzie
oficjalnej ani w obrotach międzybankowych.
A r b i t r a ż
Zurych

Belgrad)
Budapeszt
Bukareszt
Os o
Helsingfors
Konstantynopol
Kopenhaga
Sofja

1570
155,89
5,40
237.75
22,45
4,63
238,80
6,44

Orientacyjne kursy arbitrażowe według mię
dzybankowego kursu Berlina Rewel 239.29, Kow
no 88.38, Ryga 172.29.

Gram złota = 5.9244 zł.
DALSZA ZWYŻKA DOLARÓWKI.
Z papierów państwowych nadal duże zaintere
sowanie panuje dla 5% Pożyczki Premjowej Dola
rowej, która stopniowo powraca do normy osią
gniętej przed ciągnieniem, a większy brak mater
jału okazał się przy 10% Pożyczce Kolejowej, któ
ra też zyskała na kursie. Listy zastawne wykazu
ją tendencję niejednolitą, gdyż mocniejsze były
4'A% ziemskie oraz 8% miejskie, któremi też obro
ty były żywsze. Pozostałe natomiast wykazują
tendencję utrzymaną. Drobne tranzakcje robiono
4%% miejskiemi po 58.25, oraz 5% m. Łodzi po
kursie 54. Na rynku obligacji panuje zastój, przy
małej ilości tranzakcji. 6% Obligacje m. Warsza
wy po kursie utrzymanym.

PAPIERY PROCENTOWE.
W procentach nominału

8% L.Z. B. Gosp. Krajów.
94.00
8% Państw, B. Rolnego
94.00
81OjLB. O. Kraj 94.00
5%Konwers. Poż. Kolej.
67,00
5J Państ. Poż. Konwer.
61.00
101 Po*. Kol. 102.50
103,00

Lilpop
42,50 42,00
Modrzejów 47.00-46,75
Ostrowieckie.
86,00
Pocisk
11,75-11,50
Rudzki 54,50-55,00-54,75
Starachowice
68,00
67,25
Borkowski
19.75
Spirytus
39,50
Żegluga
41,00

123,00
149,50
149,00
Zw. Sp. Zarobk. 89,00
Spiess
162.50
Siła i światło
116,00
Firley
59,00-59,50
Węgiel
97,50-97,00
Nobel
39.00
Cegielski
46,50

DyskontoWARSZAWA, 13.3. (Godzina 20)
wy 138, Handlowy 123, Bank Polski 149, Zw. Sp.
Zarobk. 89, Cukier 76, Węgiel 97, Lilpop 42, Modrzejów 46.75, Rudzki 55, Starachowice 67.10, Bor
kowski 19.75. Tendencja utrzymana.

bitHIJ

^4573047

GDANSK, 13.3. (U.) Warszawa 57.43 —
57.58. Złoty 57.47 — 57.63, Londyn czek
25.01%, wypl. 25.00%, Berlin 122.387 —
122.693.
GDAŃSK, 13.3. W prywatnych obro
tach płacono zia 100 G. ffd. 173.10 —
173.80, za 100 R. M. 212.60 — 213.40.
G. gdi. do dolara 5.15 •— 5.15%, złoty w
stosunku do dolara 8.89% — 8.90.
GDAŃSK, 13.3. Na rynku dewizowym złoty
prawie bez zmiany. Notowano 57.54%, przekaz na
Warszawę 57.56%. Obroty w przekazach na War
szawę i w notach loco 20.000. Marka niemiecka
122.55 — 122.65. Na rynku efektywnym Bank fur
Handel und Gewerbe po 150% w poszukiwaniu.
Dolarów na giełdzie w podaży brak, przy silnym
zainteresowaniu 5.11% — 5.12.

GDAŃSK, 13.3. 5% Danziger Goldanleihe (1 doi.) (Gd. poż. złota) 4.90, 1% hypoteczna miejska 1925 r. 93, 5% Roggenrentenbriefe (za 1 centn.) 9.05, 8% Danz.
Hypot. Pfandriefe serja 1 — 9 97, 8% —
sr. 10 — 18 96%, 7% — sr. 19 — 22 92%,
6% — sr. 1 87, Danziger Privat AktienBank 98, Bank von Danzig 125, Danziger
Hypothekenbank Aktien 1 — 5000 131,
Danziger Bank fur Handel und Gewerbe
150.
POZNAŃ, 13.3. Dzisiejsze zebranie giełdowe
miało przebieg spokojny z wyjątkiem drobnych
odchyleń zniżkowych. Kursy naogół utrzymane.
Na rynku papierów procentowych płacono za 8%
listy dolarowe P. Z. K. 95%. Natomiast oddawano
4% listy zast. konwertowane po 60 — 59%. Za
8% obligacje m. Poznania płacono 92% w złocie.
Z papierów państwowych płacono za 5% konwersyjną 66% oraz za 5% premjową dolarową 68 —
69 złotych za 1 sztukę 5-cio dolarową. Akcje ban
kowe bez notowań. Z papierów przemysłowo-han
dlowych notowano tylko Herzfelda 53 i dr. R. Ma
ya 112 w tranzakcjach. Płacono za Piechcin 8.00,
S-kę Drzewną 75, i za Unję 25. Z papierów nie
oficjalnych w poszukiwaniu Bank Polski po 146.
Tendencja utrzymana.

na:

Londyn

15,71
155,99
5,48
237.41
22,49
4,62
238,88
6,42

B. Handlowy
Bank Polski

W zlot/oh
51 Poż Prem. Dolar.
68,75-69.00
4%
Tow Kreu. Ziem,
56,50-56.85
5% T. Kred. m. Warsz.
62,50 62,25
8% T. Kred. m. Warsz.
79.25-79,50-79,35
8%m. Łodzi
73.00
6% Poż. Kon m. War.
64,75

MAŁE OBROTY AKCJAMI.
Po chwilowej tendencji mocniejszej, nastąpił
znów w dziale akcji zastój przy małem zaintereso
waniu i nikłych obrotach. Słabą tenedncję przypi
sać należy zbliżającemu się medio, które zazwyczaj
jest najpóźniej 14-go. Początek do tendencji sła
bej dał dział metalurgiczny, w którym poważniej
szą stratę wykazały Starachowice, a obniżenie się
Modrzejowa poniżej kursu 47 jest najdobitniejszem
świadectwem małego angażowania się syndykatu
bankowego.
Z grupy metalurgicznej większe zaofiarowanie
panowało przy akcjach Banku Polskiego pozosta
łe zaś przy nikłych obrotach były utrzymane. Chemicznemi i elektrycznemi obroty małe, a cukrowni
cze bez tranzakcji przy braku chętnych do kupna.
W dziale cementowym nieznaczną stratę poniósł
popularny ostatnio Firley. Węglem obroty nadal
małe przy przeważającym nadal zaofiarowaniu.
Noblem ilość tranzakcji nikła. W dziale metalur
gicznym faworyty giełdowe wykazują stratę 1%
z wyjątkiem Rudzkiego, który nieznacznie zyskał
na kursie. Włókiennicze bez obrotów, z handlo
wych utrzymał się Borkowski.
Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do no
towań zrobiono: Puls 8.75, Chodorów 152, Gosła
wice 66, Cukier 77 — 75 — 76 w zaofiarowaniu,
Łazy 9.50, Polska Nafta 10, Rohn 19, Zieleniewski
160. W obrotach pozagiełdowych robiono Żyrar
dowem po 15.65.

POZNAŃ

13. 3.

Herzfeld Victorius 53,00 x Pozn. spółka drzew 75 p
Roman May
112,00 x Unja
25,00 p
Piechcin
8,00 p

LWÓW, 13.3. 4%% listy zast. Banku Gosp.
Krajowego 60 — 61, 4% 57 — 58, 4%% obligacje
komunalne Banku Gosp. Krajowego 56 — 57, 4%
53 — 54. Na zebraniu dzisiejszem dokonano
tranzakcyj w listach zastawnych i obligacjach ko
munalnych Banku Gospodarstwa Krajowego. Ak
cje bankowe naogół nadal w zaniedbaniu. Z akcyj przemysłowych kupowano: Chodorów, Gazolinę, Górkę i Gazy Wschodnie. Popyt za Pezetami. Tendencja niejednolita, usposobienie nieco
żywsze. Waluty bez obrotów. Poszukiwano do
lary efektywne po 8.88%, poza giełdą duże zain
teresowanie dla dolarówki, która osiągnęła kurs
71.00.

LWÓW,
Chodorów
Gazy Wschód.

13. 3.
150.00 Cazolina
24.50 Górka
24,25

32,00
94,00-95„00

KRAKÓW, 13.3. Na rynku walut i dewiz ten
dencja utrzymana. Dolary w obrotach nieoficjal
nych 8.88 — 8.88%, czeki bankowe 8.90 — 8.90%.
Na rynku akcyjnym podaż silniejsza, przy stosun-|
kowo małem zainteresowaniu. Zniżkowo Tohan,
Pharma, Zieleniewski, Siersza Górnicza, reszta bez
zmiany. Ruch i obroty małe. Na pogiełdzie dolarówka i Strug w większych obrotach. Reszta
papierów bez zmiany.

KRAKOW. 13. 3.
Siersza Górn.

13,25
13,30
6,25
Tohan
13,25 Azot
149 00
Pharma
6.25 Chodorów
Akcie nieoflc|alne
Zieleniewski
158.00
89,00
Żelazo
0.50 Zw. Sp. Zarób.
0.32*0,33
Parowozy
35,50-36,50 Strug
Len
0.15

Przemysłowy

[05.00

Bank Polski

147,50

KATOWICE, 13.3. W obrotach akcjami dal
szy brak zainteresowania i ożywienia w obrotach.
Przypuszczalnie dłużej trwjaąca zwyżka na gieł
dach ożywiłaby tu nieco ruch w akcjach. Notuje
się drobne zlecenia kupna i w znacznej mierze
przewyższające zlecenia sprzedaży małych partji.
Kursy utrzymane. Bank Polski 149.50, Węgiel 99,
Spółki Zarobkowe 89, Starachowice 68. Dewizami
ruch słaby. Nieco większe zapotrzebowanie na
dewizy dla handlu.
KATOWICE, 13.3.
Marki niem. 213.10—
213.20. Reszta walut bez zmiany.
ŁÓDŹ, 13.3. Na dzisiejszem zebraniu giełdowem w Łodzi zawarto tranzakcje: dolarami drobnemi 8.87%. Poszukiwano Elektrownię Dąbrowiecką i Siła i Światło, oraz 4%% i 5% listy
zast. m. Łodzi, w zaofiarowaniu elektrownia
Zgierska, Saturny i 8% listy zast. m. Łodzi.
WILNO, 13.3. Giełda wileńska urzędowa
z dnia 12 b. m. rubel złoty 4.7225, listy zastawne
Wileńskiego Banku Ziemskiego (za 100 złotych)
63.70-—63.90, dolarówka w żądaniu 68.75, w pła
ceniu 68.50.
WILNO, 13.2. Notowania nieoficjalne. Dolar
w płaceniu 8.86, w żądaniu 8.88.

Mj Rnicini! zsoranitzne
AMSTERDAM, 13.3. (U.) Nowy-Jork
2.48’/i(1, Londyn 12.12°/ic„ Paryż 9.78, Wie
deń 35.00, Praga 7.36%, Włochy 13.13.
Belgja 34.65%, Szwajcaria 47.87, Oslo
66.20, Kopenhaga 66.60, Sztokholm 66.70,
Hiszpania 41.82%', Berlin 59.42.

BUDAPESZT, 13.3. Ł. 27.93, Kcz. 16.98,
Doi. 5.7135, Frf. 22.70, Leil 3.51, L. 30.20,
Szyi, austr. 80.90, Frszw. 110.30, Hfl.
231.45, Erb. 79.70, Mn. 136.30, Zloty
64.05 •— 64.30.
Bukareszt, 13.3. N.-Jork 16150, Londyn

AJEN CJA WSCHODNIA

786, Paryż 632, Praga 471, Wiedeń 2273, Włochy
851, Berlin 3862, Zurych 3092, Złoty 1812.
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BELGRAD, 13.3. Londyn 277.70, Pa
ryż 223.80, N.-Jork 56.90, Genewa 1095.25.
Mediolan 301.50, Praga 168.95, Wiedeń
802.75, Budapeszt 997.50, Amsterdam
22.93, BerliiP 1358.75, Bruksela 795.

CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE

CZERNIOWCE, 13.3. N.-Jork 161, Londyn
783, Paryż 633, Praga 474, Wiedeń 2270, Włochy
852, Berlin 3845, Zurych 3097, Złoty 1800.

£DrnUŁLA:

WiwWł, Newy-Świat U.

ZURYCH, 13.3. (Urz.). Warszawa 58.20, Nowynus 2%, Essener steinkohle minus 4%. Rheinische :
Jork 5.1943, Londyn 25.34%, Paryż 23.431.>, Wie
Braunkohle minus 3%. Wartości elektryczne od
deń 73.15, Praga 15.39, Włochy 27.43%, ~ Belgja
1—2% niżej. Wartości skonfiskowane minus 1%. I
72.43, Budapeszt 93.821. , Helsingfors 13.10, Sofja
Wyjątek tworzyły wartości specjalne Glanzstotf
3.75%, Holandja 209, Oslo 138.40, Kopenhaga
plus 10%, które nabywała grupa brukselska oraz
139.15, Sztokholm 139.40, Bukareszt 3.21, Berlin
pewna grupa niemiecka. Bemberg i Waldhof utrzy- '
124.171 . , Belgrad 9.131 . .
manę. Polifon minus 5%. Przy zamknięciu giełdy
kursy się poprawiły np. Bemberg zwyżkowały
Zloty w dniu 13 marca 1928 roku,
o 5%. Gotówka dzienna 6% — 8%, dla firm pierw
Berlin przekaz na Warszawę 46.85 —
szorzędnych 6% i niżej, miesięczna 7% — 8%%.

Buenos-Aires
Kanada
Japonia
Kairo
Konstantvnop
Londyn
Nowv-Jork
Rio de Janeir
Urugwaj
Amsterdam
Ateny
Belgja
Budapeszt
Gdańsk
Helsingfors
Wiochy
Jugosławia
Kopenhaga
Portugalia
Oslo
Paryż
Praga
Szwajcaria
Sofia
Hiszpania
Sztokholm
Wiedeń
Bukareszt
Warszawa
Katowice
Poznań
Ryga
Rewel
Kowno

13. 3.

47.05, przekaz na Poznań 46.775 — 46.975,
gotówka grube 46.65 — 47.05, gotówka
drobne 46.60 — 47.00, Zurych przekaz
58.20, Londyn przekaz 43.47, Praga prze
kaz 377%, Medjolan przekaz 213.25, Ry
ga przekaz 59.50, N. Jork przekaz 11.25,
Gdańsk przekaz 57.43 — 57.58, gotówka
57.47 — 57.62, Budapeszt gotówka 64.05 —
64.30, Czerniowce przekaz 1800, Buka
reszt przekaz 1812.

12. 3.

1.786 -1.792
4,174 4,182
1.963 -l 967
20,913 20.953
2.118-2.122
20.389-20,429
4,179 4.187
0.503—0 505
4,276 -4.284
168 09-168.43
5 494-5.506
58 25—58,37
73 07-73 21
81 50-81 66
10.522 -10,542
22.075—22.115
7,353-7.367
111.93-112.15
18 68—18 72
111.30-111 52
16.44-16.48
12,383-12,403
80.42-80.58
3.017-3,023
70,23-70.37
112.14 11236
58.84—58,96
2,575-2,587
46.85 47,05

1.789-1,793
4,174-4,182
1,963-1.967
20.913—20,953
2.125—2.129
20,39—20,43
4.1790—4.1870
0,503 0,505
4.276-4,284
168,20- 168 54
5,494 - 5.506
58.26—58.38
7308-73,22
81 51-81 67
10.522- 10,542
22.085- 22,125
7,360-7.374
11197 112.19
18 93—18 97
111,32-111,54
16.44—16,48
12.385—12,405
80.46— 80.62
31)17-3.023
70 45-70 59
11212 11234
58 86-58 98
2,588—2.598
46.775- 46.975

46.775 -46.975
80.73—81.07
112.15 — 112,65
41.485-41,665

46.775— 46 975
80.63 - 80.97
112.25-112.75
41.46— 41.64

LONDYN, 13.3. (Urz.) Warszawa 43.47,
N. Jork 4.8785, Paryż 124.02, Wiedeń
34.65, Praga 164%, Włochy 92.38, Belgja
34.99%, Budapeszt 27.89%, Szwajcarja
25.34%, Lizbona 108%, Helsingfors 193.70,
Sofja 675, Holandja 12.12%, Oslo 18.31%,
Kopenhaga 18.21%, Sztokholm 18.18%,
Hiszpanja 29.04%, Buenos Aires 47.87 d,
Ryga 25.20, Rio de Janeiro 5.91 d, Buka
reszt 788, Ateny 367%, Berlin 20.40%,
Belgrad 277, Konstantynopol 965, Aleksandrja 97.50.
MEDJOLAN. 13.3. (U.) Wiedeń 267,
Paryż 74.55, N.-Jork 18.93%, Praga 56.20,
Londyn 92.39, Holandja 762%, Belgja
264. Bukareszt 11.65, Berlin 453, Zurych
364.60, Białoigród 33.34, Oslo 504%, Ko
penhaga 507, Sztokholm 508%, Madryt
318%, Sofja 13.50, Ateny 25.00, Budapeszt
331. Rosja 97.00, Warszawa 213%.
N. JORK, 12.3. (Urz.). Londyn 4.87ls/n>,
Paryż 3.93%, Wiedeń 14.12, Praga 2.96%,
Włochy 5.27%, Belgja 13.94%, Budapeszt
17.50, Szwajcarja 19.25%, Sofja 0.73, Ho
landja 40.24, Oslo 26.63%;, Kopenhaga
26.79, Stokholm 26.83, Hiszpanja 16.48, To
kio 46.96, Rio de Janeiro 12.05, Bukareszt
O. 62, Ateny 132%, Berlin 23.90%, Belgrad
1.76.
PRAGA, 13.3 Amsterdam 1358%, Ber
lin 806%, Zurych 649%, Oslo 899%( Ko
penhaga 903%. Londyn 164.62, Madryt
568, Włochy 178.35, N. Jork 33%, Paryż
132.73, Sztokholm 905%, Wiedeń 475.20,
Mk. niem. 806.40, Warszawa 377%, Bel
grad 59.35.
PARYŻ. 13.3. Kursy akcyj polskich
przedsiębiorstw przemysłowych na gieł
dzie paryskiej ostatniilo zwyżkowały
szczególniej Petrol de Dąbrowa 578, Elektrownlila Warszawska stare zwyczajne
4190. nowe 2760, — uprzywilejowane sta
re 1100, nowe uprzyw. 850. — użytkowe
720, Huta Bankowca 1430. Dąbrowa Węgiel
udziilaly 1560, Sosniowitec Węgiel 1180,
śląski Cynk 660,
ziwykły 590, Rury
Sosnowieckie akcje 80-złotowa 312, Cze
ladź 1614, Galilcieinne Libiąż 97.50. Bory
sław 55, Franco Pol. de Petrole 294, —
udziały 1140. Małopolska 743, — udzfely
3590. Nafta mała 157, — duża 2945. Sil
va Plana kategoria B. 166, — udziały za
łożycielskie 1980, Dinfepnovienne rosyjskie
287, 7% pożyczka polska słabililzacyjna
fr. 2540.

wv wyatkich vi^incyxli miastach w kraju i za^anicą.
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BERLIN, 13.3. Zamkn. Buderus 90, !
Essener Steinkohlen 132%, Gelsenkirch. I
Bergwerk 128%, Harpener 160%, Hoesch
135%, Hohenlohe 88, Use 236, KlócknerPARYŻ. 13.3. (U.) N.-Jork 25.42. Lon
werke 112%, Kóln-Neuessen 137, Laura- dyn 124.02. Praga 75.30, Włochy 134.35,
hiitte 71, Mannesman 139%, Mansfelder Belgja 354%; Budapeszt 607%' Szwajcar
112, Oberschl. Eisen-Bedarf 95, Phonix ia 489%, Holandia 1022%, K... -nh^a
Bergbau 98'8, Rhein. Braunkohle 248%, 680%. Sztokholm 682%, Hiszpanja 427;!L
Rheinstahl 150%, Schles. Zink. u. Bergbau Bukareszt 15.70, Berlin 607,
119, Stolberger Zink 183, Kali Aschersle
WIEDEŃ, 13.3. Austr. Kol. Państw.
ben 165, Saldzdetfurth 247, Westeregeln 28.45. Kol. Lwów—Czerń. 57, Kol. Poludn.
173%, Anglo Cont. Guano 79, Chem. v.
13.65, Bank Hipoteczny 71, Bank Mało
Heyden 133, Dynamit Nobel 121%, Gold polski' 40.90, Alpiny 10.70, 7%|eniewski
schmidt 105, Oberkoks 90%, Rhein. 16J i. Krupp. 12.51. Praskie Tow. Żelaza
Sprengstoff 94%, Rhenania 57, J. D. Riedel 725, Huta Poldi1 150.90, Portl.—Cement
44, Riitgerswerke 95%, Scheidemandel 65.50, Skoda 249.50, Rhna 127.90, Fanto
21%, Górlitzer Waggon 23, Feldmiihle 670, Karpaty 29, Galicja 72.50. Austr. ren
208, Zellstoff Waldhof 255%.
ta lutowa 0.585. — koronowa 401, Losy
BERLIN, 13.3. Początek gieldy cechuje drobna
Tureckie 46.50, Wiedeński B-k Zwliązk.
zniżka, stopniowo jednak następowało lekkie po
29.55, Anglo—Bank 27.15, Credit—Anstalt
lepszenie się kursów. Troska na rynku gotówki
125.40. Landerba.uk 23%, Kompas 0.99,
dziennej, oraz zniechęcenie się szerokiej klijenteli,
Merkur 26.50.
spowodowały nastrój pesymistyczny. Krążyły po
WIEDEŃ, 13.3. Rynek byl spokojny,
głoski o pożyczce dla urzędu pocztowego w wyso
częściowo słabszy przy małej ilości tran
kości 250 milj. marek. Również była pogłoska
zakcji.
"“W*
o zwyżce stopy dyskontowej w N. Jorku. TietWIEDEŃ, 13.3. Amsterdam 285.30, Ber
zaktien zniżkowały o 4%%, a Daimler o 2%, z po
lin
169.50, Budapeszt 124.02, Kopenhaga
wodu niewyjaśnionej sytuacji panującej w zarzą
189.95,
Londyn 34.60%, N. Jork 708.95,
dzie tych przedsiębiorstw. Zlikwidowanie strejku
Paryż 27.89, Zurych 136.48, Mk. niem.
metalowców, przeszło na giełdzie bez wrażenia j
169.25, Rzym 37.48, Praga 20.96%, Dolar
podobnie jak i pomyślny bilans Darmsteterbanku. I
708.30,
Pengo 123.95, Dinar 12.47%.
Papiery górnicze o 1% zwyżkowały. Buderus mi- j
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ZIEMIOPŁODY
WARSZAWA. 13.3. Tranzakcje na gieł
dzie Zbożowo-Towarowej za 100 kg. fr.
stacją zalad., w nawiasach fr. Warszawa.
Pszenlilca pomorska 747 g/1. (127) 54.50,
Żyto kongres. 681 g/1. (116) 40.00 —
(41.00), Owies pomorski 40.00, Ceny orien
tacyjne parytet wagon Warszawa, ustalo
ne przez Komisję na towary, którymi niedokonano na Giełdzie tranzakcji. Jęcz
mień brow. 42.00 — 43.00, Mąka pszenna
warsz., lubel. i kresowa 4/0 A. 85.00 —
88.00, Mąka pszen. 4/0 77.00 — 80.00, Mą
ka żytnia pytlowa 65% 59.00 — 59.50.
Tendencja stała. Obroty male.
LWÓW, 13.3. Prócz sporadycznych tranzak
cyj w otrębach pszennych zastój w obrotach gieł
dowych i pozagiełdowych. Naogół słaba podaż.
Ceny utrzymują się naogół na poziomie ostatnich
notowań. Mąka pszenna nieco podrożała. Ten
dencja utrzymana, usposobienie spokojne. Ceny
rynkowe: mąka pszenna 40% 87 — 88, 5% 78 —
70. Ceny giełdowe: otręby pszenne 27.75 — 28.25.
GDAŃSK, 13.3. Urzędowe notowania ziemio
płodów bez zmiany. Dowóz do Gdańska żyta 32,
jęczmienia 30, owsa 30, strączkowych 99, nasion
47 ton.
KRAKÓW, 13.3. Pszenica dworska 57 — 58,
— krajowa 55.50 — 56.50, — targowa 55 — 56,
owies dworski 42 — 43, — targowy 39 — 40, jęcz
mień na krupy 39 — 41, — na paszę 37 — 38, mą
ka pszenna krakowska 45% 88 — 90, 50% 86 —
88, grysikowa 90 — 92, mąka pszenna kongresowa
„0000" 84 — 85, — pszenna grysikowa 89 — 90.
Tendencja nadal silna, dowozy małe. Ceny żyta
i mąki żytniej nie notowane z powodu rozbieżno
ści cen i braku orjentacji.
LUBLIN, 13.3. Lubelski Syndykat Rolniczy no
tuje: żyto 40 — 41, pszenica 54 — 56, jęczmień 40
— 41, owies 38 — 39. Tendencja fltrzymana.
WILNO, 13.3. Ceny nasion w hurcie za 100 kg.
loco skład Wilno. Notowania centralnej spół
dzielni rolniczo-handlowych w Wilnie: koniczyna
czerwona I gat. 300, biała 300, szwedzka 325, ty
motka 100 tendencja stała.

BYDŁO I MIĘSO. _ ________
POZNAŃ, 13.3. Urzędowe sprawozda
nie targo:we Komisji notowania cen: Spę
dzono wołów 85, buhaji 1921, krów 386.
bydła 663, świń 2201, cieląt 699, owies
332. razem zwierząt 3895, Woły: pełnoinlilęsiiiste wytucz. woły najwyż. wart, rzeź
nej niezaprz. 160 — 166. pelnomięsiste wytuczone woły od lat 4 — 7, 144 — 148.
młode mięsiste ntewytuczone i starsze
wytoczone 130 — 134. Stadniki: pełniomięsiste wyrosłe najw. wartości rzeźnej do
150, pełnomięsiste młodsze 132 — 138,
mliernile odżywione młodsze i dobrze odży
wione starsze 120 — 126, Jałówki i krowy:
pełnomięsiste wytucz. krowy najw. wart.

*•

Biwre

d-M.

—

Adrea teiegr. Waracawa Ageaeat.

rzeźnej do lat 7 150 — 154, starsze wytuczone krowy i mniej dobre młodsze kro.
wy i jal. 140 — 146; miiernlfe odżywione
krowy i jałówki 120 — 126, Echo odży
wione krowy i jałówki do 100, Cielęta: naj
przedniejsze cielęta tuczne 156 -— 160,'
średnie tuczone cielęta i najprzedniejsze
ssaki 140 — 148, mniej tuczone cielęta
i dobre ssaki 1.34 — 136, liche ssaki1 120 124, Owce: jagnięta tuczne ii młodsze sko
py tuczne 132 — 136, starsze skopy tucz
ne, liche jagnięta tuczne il dobrze odży
wione młode owce 122 — 128, miernie od
żywione skopy i owce 90 — 104, Świniepelnomięsiste od 120 — 150, kg. żywej
wagi 192 — 194. pełnomięsiste od 100 —
120 kg. żywej wagi 186 — 188, pelnomięsiste od 80 — 100 kg. żywej wagi 178 —■
183, mięsiste śwlilnlilę ponad 80 kg. 168 —
174, maciory i! późne kastraty 150 — 180,
Przebieg targu ożywiony.
RYBY

TeŁ A^aetaiitrirR 17>M.

2 — 60%, żyto Nr. 2 — 118%, jęczmień
Malting 85 — 101. Fracht do Anglji w
szyi. 1.6 — 2.6. Fracht na kontynent w
centach i dolarach za 100 Ibs 9 — 10.
HAMBURG, 13.3. W hfl za 100 kg. cif Ham
burg. Pszenica Manitoba I na marzec i 'A kwiet
nia 16.70, — II na marzec i 'A kwietnia 16.10, —
III na marzec i 14 kwietnia 14.3714, Rosafe na ma
rzec i A kwietnia 13.55, na maj 13.5714, Barusśo
na kwiecień 13 42%, maj 13.45, Amber Durum na
marzec 14, Mixed Durum 13.50. Jęczmień Donau
rosyjski 12.50, La Plata 12.50, La Plata 61—62 kg.
na marzec 12.60. Żyto Western rye II loco 13.45,
— II na kwiecień 13.55. Kukurydza La Plata loco
11.60, na marzec 11.70, kwiecień 10.17%, maj
9.921.,, czerwiec 9.92%, lipjec 9.97/4, Mixed II
11.37%, Whitellat 11.5Ó. Owies Undipped Plata
12.15, Clipped Plata (51/52 kg.) 12.55. Siemię lnia
ne La Plata na marzec 18, kwiecień 18.05, maj
18.12%.

—
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KAUCZUK.
LONDYN, 13.3. Not. w pensach za 1 Ibs. Kau
czuk Plantagencrepe Standard Nr. 1. loco 11%, na
kwiecień 11%, maj 11%, czerwiec 11%, lipiec
11%, — Smoked rippe sheets, loco 11%, na kwie
cień 11%, maj 11%, czerwiec 11%, lipiec 11%.

N. JORK, 12.3. Zamkn. Cts za 1 Ib.
Kauczuk Crepe loco 24%, Sheets loco
24%, Gatunki kontraktowe: na marzec
23.80, maj 23.90, lipiec 24, wrzesień 24,
paźdz. 24, grudzień 24.10. Tendencja
mdła.
METALE SZLACHETNE
BERLIN. 13.3. Srebro ca 0.900 w szta
bach 78% — 79% R. M. za 1 kg.. Złoto
w wolu, obrocie 2.80 — 2.82 R. M„ Pla
tyna w woln. obrocie 10% — 12 R. M. za
grani.
LONDYN, 13.3. Zamkn. Srebro 26T/ie,
na dostawę 26% d za uncję.
LIVERPOOL. 13.3. Pszenica: <K)0 Ib.)
N. JORK, 12.3. Zamknięcie. Srebro
na marzec 10.2%, — maj 10.4%, *— lipiec zagr. 57% cts za 1 oz (= 31.1 gr.).
10.5%, Kukurydza: (100 lb.) Graded na
METALE I WYROBY METALOWE
KATOWICE, 13.3. Ostatni dowóz ryb był zu
marzec 9.1, — mąi 9.2%, — cif Plata (480
pełnie dostateczny. Zapotrzebowanie znaczniej
BERLIN, 13.3. Ceny w markach nie
Ib.) na marzec 39 3. — maj <36.1%; — lin. mieckich za 100 kg. Miedź elektrolityczna,
sze było na ryby żywe, zwłaszcza na karpie, które
34.10%; Mąka: (280 lb.) Liverpool Stra dostawa zaraz cif Hamburg. Brema lub
sprowadzano w większej ilości od okolicznych ry
ights 31 — 33.
baków. Słabsze zapotrzebowanie na rosyjskie
Rotterdam 134%; Oryglilnalne aluminium
N. JORK, 12.3. Zamknięcie. Cts za 1 hutmlcze 98 — 99% w blokach, sztabach
mrożone sandacze. Gros naszego zapotrzebowania
buszel. Ceny loco. Pszenica. Mixed Du walców, i ciągniton. 210, dtto w sztabach
na śledzie, tak, kontyngentowe, jak również i pozarum Nr. 2 144%; Manitoba Nr. 1 165%. walców, iii ciągnion, 214, Nikiel czysty 98
kontyngentowe, jest zaspokojone przez Gdańsk.
redwlilnter Nr. 2 168%; hardwiinter Nr. 2 — 99% 350, Antymon Regulus 95 — 100.
Notowano za 1 kg. w del.: karpie żywe 4.50, san
155%. Kukurydza nowa 110%. Żyto Nr.
LONDYN, 13.3. Urz. not. w Ł za tonę.
dacze 5, liny 4, szczupaki 5, dorsze rzeczne 2.80,
2
fob. N. Y. 132%. Jęczmień Mailing 104. Miedź Standard na kasa 613/10 — 61%, —
śledzie zielone 0.80, śledzie solone Mathiesy pod
Mąka ..Spring Clears" 6.60 — 6.90 doi. za i 3 mieś. 61% — 613/u, — Settl 61%, —
niosły się w cenie o 2 — 3 sh„ podczas gdy Math1 barrel.
Elektrolyt 66r2 — 66%, — best selected
fulle spadły o tyleż tak, że obydwa te gatunki
ROSARIO, 12.3. Zamkn. Ceny w pen 64% — 66, — strong sheets 92, — Elektroutrzymują się obecnie w jednej cenie t. j. około
sach papier, za 100 kg. Pszenica na maj wirebars 66%, Cyna: Standard na kasa
142 zł. za beczkę z cłem loco skład. Zapotrzebo
11.40, kukurydza na maj 7.65, Siemię lnia 224*2 — 22434, — 3 mies. 2263%. _ 227,
wanie po większym początkowo popycie ze wzglę
ne
na maj 15.15.
du na post — obecnie nieco zmalało.
Settl 224%, — Banca (obr. nieof.) 229%,
TOLEDO, 12.3. Zamknięcie. Cts za 1 Straits (obr. nieof.) 2283%, Ołów zagrań,
METALE I WYROBY METALOWE.
buszel. Koniczyna Clover loco 14%, na dost, natychm. 1913/16, — dalsze term. 205/>«,
WARSZAWA, 13.3. Dom Handlowy A. Gepmarzec 16%, paźdz. 15.70. Tendencja spo Settl 19%, Cynk zwykły dost, natychm.
ner Warszawa, Grzybowska 27 notuje następują
kojna.
25%, — terminowa 25, — Settl 25%, Rtęć
ce orientacyjne ceny w złotych za kg.: cyna Ban
CUKIER,
(not. nieof.) 21% — 21% (za butlę), Wol
ka w blokach 12, ołów hutniczy 1.25, cynk hutni
LONDYN, 13.3. Zamkn.. W sh. za cwt. fram (not. nieof.) 14% (za kawałek).
czy 1.40, blacha cynkowa — cena zasadnicza 1.57,
Cukier na marzec 15.4% — 15.3 — 15.3%.
N. JORK, 12.3. Zamknięcie. Cts za 1
antymon 3, aluminium hutnicze 5.20, blacha mie
— kwiecień 15.6% — 15.4%. — maj lb. Miedź Lake loco 14%, Elektrolyt loco
dziana 4.40, cena zasadnicza 4.35, blacha mosięż
15.8% — 15.7%; — czerwiec 15.10% — 14%, fob. N. Jork 14.25, — na 3 mies.
na 3.70.
15.8%, — lipiec 16 — 15.10%. — sierpień 14.25, Casting Rafinery N. Jork loco 35.85,
DRZEWO
— 15.10%. — wrzesień 16 — Cyna N. Jork Straits loco 51, na ma
BIAŁOWIEŻA, 13.3. Na ostatnich prze 15.11%
15.11%, — paźdz. 16.0% — 16. — liston. rzec 50%, Ołów N. Jork loco 6, East St.
targach w lasach państwowych tutejszej
16 — 15.11%, — grudz. 16.1% — 16.0% Louis loco 5.82%, platyna 75, Cynk East
dyrekcji uzyskano następujące ceny. NadL
—
16.0%. — marzec (1929 r.) 16.3% — St. Louis loco 5.65, aluminium 98—99% lo
Hajnówka — bloki sosnowe 115 — 119.50,
16.3
— 16.3, — paźdz.-grudz. 16.0% —- co 20%, nikiel w sztabach loco 35, blacha
dłużyce sosnowe 70 zł., kloce olszowe sh.
15.11%,
holenderski; granul, fob Amster biała fob. Pittsburg 5%.
29 — wszystko loco plac kolejowy; kloce
dam
15;
czechosłowacklii,
granul, fob Ham
TOWARY KOLONIALNE
dębowe fornierowe Ł 10/10 loco las. Fre
13.3. Na rynku korzeni notowano
kwencja na przetargach ostatnio znacznie burg 15.1%, Jawa, bilaly. cif Amsterdam za LONDYN,
lunt względnie za cwt: Pieprz czarny Singapo
14.7
1
-i.
Tendencja
stała.
zmalała.
loco sh 1/654, Lampong sh 1/614, na załadowa
M AGDEBURG, 13.3. Notowania w mar re
Podkłady bukowe na P. K. P.' — Ministerstwo
nie styczeń—marzec 1/6 sh w żądaniu. Biały
kach niemieckich za 50 kg. cukru białego Muntok sh 2/4 loco, piment nieco niżej na zała
komunikacji zajęte jest obecnie sprawą zastosowiania do nawierzchni podkładów takowych. Dla
netto franco quai, łącznie z workiem. Cu dowanie sh 78 cif, loco 8% pensa, cynamon
studiów nad ta sprawą była w końcu ubiegłego
Cassia Lignea cały wybierany loco w skrzynkach
kier na marzec 14.20 — 14.20, kwieć. 14.30 55
roku delegowana przez Ministerstwo Komunika
sh, w belach 40 sh, goździki Zanzibar loco
14.20, maj 14.50 — 14.40, czerwiec 14.60 — 7/4—
cji zagranice specjalna komisja', która stwierdziła,
754 pensa. Imbir japoński loco 55 sh, kwiat
że podkłady bukowe mają obecnie szerokie zasto*
14.50, lipiec 14.70 — 14.60, sierpień 14.75 muszkatowy sh 3/9—4/6.
sowanie na kolejach we Włoszech i Jugosławii,
14.65, wrzes. 14.75 — 14.70, paźdz. 14.75 —
N. JORK, 12.3. Zamkn. Cts za 1 Ib.
a także na Węgrzech i Czechosłowacji. Komisja
14.65, grudz. 14.70 — 14.60, paźdz. — Kakao loco 13%, na marzec 13.56, kwie
zbadała również sposoby nasycania' tych podkła
dów oraz trwałość ich w tor ze na różnych iiinjach. grudz. 14.70— 14.60. Tendencja spokojna.
cień 13.63, maj 13.75, czerwiec 13.86, li
Komisja przyszła do wniosku, że w Polsce, któ
N.
JORK,
12.3.
Zamkn.
Cts
za
1
Ib.
piec
13.97, sierpień 13.97, wrzesień 13.98,
ra posiada drzewostany bukowe na' południu i popaździernik 13.79, grudzień 13.39. Ten
ludnio-wschodzie, podkłady te mogłyby być z 'ko Cukier surowy na marzec 2.89, maj 2.73,
rzyścią stosowane przy starannem nasyceniu ich
lipiec 2.81 — 2.82, wrzes. 2.89, grudz. 2.96, dencja mocna.
odpowiednie mi antyseptykamii. Podkłady bukowe
styczeń 2.89, marzec (1929 roku) 2.88,
TŁUSZCZE I OLEJE
mają być wkrótce stosowane na kolejach pol
Cukier biały clony dostawa zaraz 4.49,
skich.
LONDYN, 12.3. Not. w Ł. za tonę. Sie
Obroty dzienne 48.000. Tendencja stała. mię lniane. Calcuta na marzec — kwie
cień 17%, La Plata loco Hull 15%, na
BAWEŁNA.
ALEKSANDRJA. 13.3. Not. bawełny marzec — kwiecień 15%, kwiecień — maj
egjpsktej w talariis za kantar. Otw. w na 15%, Siemię rzepakowe Toria na marzec
ZIEMIOPŁODY
wiasach zamkn. Sakellairidis na marzec j — kwiecień 18:%, Ziarna palmowe na ma
BERLIN, 13.3. (U.) Zboże i nasiona ole 36.50 — (36.70), maj ,36.76 — (36.18), li rzec kwiecień 20%, Oleje, kokosowy Cey
iste z.a 1000 kg. loco stacja załadowcza, piec (37.50). listopad ,37.65 — (38.05). lon loco 41%, Olej lniany loco 28%, — na
mąka ii otręby za 100 kg. loco Berliln łącz Ashmouni na kwfecileń 25.80 — (25.83), marzec kwiecień 27%, na kwiecień — maj
nie z ’wóirkHem1, inne za 100 kg. Pszenica czerwiec 26.00 — (26.12), październik 27 %, palmowy Lagos loco 34%, olej z ziarn
march 245 — 248; Zyto march. 252 — 26.13 — (26.17).
palmowych, loco Hull 37%, — rycynowy
254, Jęczmień brow, jary 221 — 280,
BREMA, 12.3. Urz. not. w cts za 1 Ib. prima loco 48, — olej rzepakowy rafino
Owies march 230 ■— 238, Kukurydza lo Pierwsza cyfra oznacza sprzedaż, druga wany loco 44, — surowy loco 42, — Soya
co Berlin 231 — 233, Mąka pszenna 31% kupno, w nawiasach tranzakcję. Bawełna 32%, — terpentynowy amerykański (w sh.
— 35%; — żytnia 33% — 35%, Otręby amerykańska Bawełna loco 20.79, na maj za cwt.) 40.9.
pszenne 16.25, — żytnie 16.25, Groch Vi 20.17 — 10.12, lipiec 20.11 — 20.06 (20.07
BYDŁO I MIĘSO
ctoria 46 — 55, — drob. jadalny 34 — 36, — 20.06), październik 19.73 — 19.68, gru
CHICAGO, 12.3. Zamknięcie. Cts za 1
— pastewny 25 — 27, Peluszka 22% — dzień 19.68 — 19.66 (19.68), styczeń 19.67 Ib. Smalec loco 11.321/L1 na marzec 11,35,
23, Bób 21 — 22. Wyka 21 — 23 Łupin — 19.63. Tendencja spokojna.
— maj 11.65, — lipiec 11.90, żebra na maj
niebieski 14 ■— 14%; — żółty 15% — 16,
11.27*2, — lipiec 11.47%, — wrzesień
LIVERPOOL, 13.3. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Seradela nowa 23 — 26, Kuchy rzepako Bawełna amerykańska loco 10.55, na marzec 10.05, 11.70, boczki loco 11, Świnie lekkie cena
we 19.50 — 19.60, Wytłoki suche 13.30 kwiecień 9.97, maj 9.94, czerwiec 9.88, lipiec 9.85, najn. 7.85, — najw. 8.55, ciężkie cena najn.
— 13.40, — Soya 21.60 — 22, Płatki ziiem- sierpień 9.77, wrzesień 9.69, październik 9.61, li 7.95, — najw. 8.40. Dowóz Świn do Chi
niacz. 24.10 — 24.40.
cago 63.000, na Zachód 150.000.
stopad 9.56, grudzień 9.53, na styczeń (1929 r.) 9.55,
BUDAPESZT, 13.3. Na zbożowej giiel- luty 9.54. Tendencja stała.
NAFTA I PRZETWORY
dziile terminowej tendencja utrzymana.
N. JORK, 12.3. Nafta za galion w cen
LIVERPOOL, 13.3. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Pszenita na maj 33.54, na paźdz. 30.80, Bawełna egipska loco 19.15, Sakellaridis na ma tach ropa za beczkę po 42 galiony w doi.:
żyto na maj 31.66, — paźdz. 26.40. ku rzec 18.81, maj 18.64, lipiec 18.72, listopad 18.81, nafta Standard 16.90, — w beczkach 13%,
kurydza na maj 27.10.
ropa Pensylwania 2.35 — 2.80, Mid Con
styczeń 18.70, Upper na maj 13.80, lipiec 13.87.
BUENOS AlRES, 12.3. Zamknięcie. Za
tinent (33.0/33.9 Be) 1.19.
LIVERPOOL,
13.3.
Bawełna
wsch.-In

100 kg. w peso pap. Pszenica na maj 11.45,
dyjska
gat.
dobre.
Fullygood
Surte
loco
N. JORK, 12.3. Terpentyna loco N. Jork
czerwiec 11.65, Kukurydza na maj 7.85, 9.70, Broach loco 9.20, Ńr. 1 Oomra loco
60
— loco Savannah 54% <*ts za £aU°nczerwiec 7.65, Owies na maj 10.—, Siemię
8.45,
Mmeric.
Sund-Punja
loco
9.40,
Ben

NABIAŁ.
lniane na kwiecień 15.—, maj 15.20, czer
gal loco 7.75, Scind loco 7.75.
LONDYN, 12.3. Na rynku masła ten
wiec 15.40. Tendencja stała.
N. JORK, 12.3. Zamkn. Cts za 1 Ib. dencja jest nieco słabsza, szczególniej dla
CHICAGO, 12.3. Zamknięcie. Cts za 1
Bawełna
loco 19.00, na marzec 18.48, kwie duńskiego, chociaż wogóle ceny utrzymują
buszel. Ceny terminowe. Pszenica na
marzec 136%, — maj 136%, — lipiec cień 18.56, maj 18.63 — 18.64, czerwiec się i przewidywana jest nadal tendencja
134%, kukurydza na marzec 94%, — maj 18.56, lipiec 18.49 — 18.50, sierpień 18.40, mocna. Notowania kopenhaskie oficjalne
97%, — lipiec 100, owies na marzec 55%, wrzesień 18.32, październik 18.24, listo obniżone zostały o 3 korony z 335 na 332.
— maj 56%, — lipiec 52%, żyto na marzec pad 18.20, grudzień 18.17, styczeń 18.14. Notowano za cwt. loco oficjalnie: masło
116%, — maj 117%, — lipiec 110%; ceny N. ORLEAN, 12.3. Zamkn. Cts za 1 Ib. nowozelandzkie najlepsze solone 171 —
loco. Pszenica Nr. 2 harwinter 138%, ku Bawełna loco 18.59, na marzec 18.42 — 174, — niesolone 172 — 178, duńskie 198.
kurydza żółta Nr. 2 — 100, owies biały Nr. 18.43, maj 18.28 — 18.29, lipiec 18.11, paź
JAJA.
dziernik 17.90, grudzień 17.90, styczeń
LONDYN, 13.3. Ceny jaj w dalszym ciągu
18.59. Tendencja stała.
zniżkują. Dowozy z kontynentu są średnie, ale
wystarczają na pokrycie zapotrzebowania. Jaja
JUTA
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LONDYN, 13.3. Juta surowa w Ł i sh. za tonę
ang. First marks na marzec 30<%, — kwiecień
30%, — maj 31, — czerwiec 3214, — lipiec 26%,
Gorsze marki na marzec 26J4, — kwiecień 2614.
Tendencja spokojna.

mniejsze są poszukiwane na rynku, ceny jednak
nie odpowiadają producentom w poszczególnych
krajach Europy. Ceny jaj duńskich uległy także
dalszej zniżce. Obecnie przychodzą duże trans
porty jaj z Francji. Notowano za 120 sztuk w sh:
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; OD 29.1V. -6.V. 1928 r. <•
jaja duńskie (15)4 do 16 Ib) 11.6 — 11.9, holen
derskie mieszane 10.9 — 11.6, polskie niebieskie
8.9 — 9.3, — czerwone 8.3 — 8.6.
Londyński rynek jaj. Na ostatniem zebraniu
członków londyńskiej giełdy jaj p. A. Keevil mó
wił o projekcie ustawy, dotyczącej stemplowania
jaj importowanych, którą obecnie ministerstwo
rolnictwa i rybołówstwa wnosi do parlamentu.
Jeżeli ustawa ta przejdzie .spowoduje ona ko
nieczność olbrzymiej pracy w stemplowaniu i roz
pakowywaniu transportów jaj, więc kupcy angiel
scy — zdaniem p. Keevila — póki jeszcze czas
powinni przedsięwziąć środki zaradcze, aby prze
ciwdziałać wydaniu iej ustawy. Ze strony człon
ków giełdy podkreślano, że ministerstwo rolni
ctwa, przygotowując w tej sprawie ustawy, nie
może ignorować londyńskiej giełdy jaj. W ogól
nym sprawozdaniu przewodniczący giełdy zazna
czył, że import jaj do Anglji w roku 1927 z wy
łączeniem Irlandji wynosił tylko 8954% tego, co
w roku 1913. Zmniejszył się przywóz z Jugosławji i Litwy, a bardzo znacznie z Chin w po
równaniu z rokiem 1926, wzrósł natomiast z Danji;
Holandji i Polski. Przywóz ten jednak wzrósł
nieznacznie i to wskutek wojny celnej z Niemca
mi, a nie dlatego, że Anglja może płacić za pol
skie jaja wyższe ceny niż Niemcy. Konkurencja
w roku ubiegłym była bardzo duża i Niemcy, któ
re mają dużo więcej ludności, niż Anglja, zwięk
szyły swój import o 14% w porównaniu z rokiem
1926 tak, że konsumeja jaj w Niemczech wynosi
obecnie 42 sztuki rocznie na głowę. Tymczasem
Anglja zwiększyła swój import w roku 1927 tylko
o 11% , w porównaniu z rokiem 1926. Stemplo
wanie jaj będzie dotyczyło także jaj, przechowy
wanych w chłodniach tak, że każde jajko krajowe,
idące do chłodni, ma być oznaczone wyrazem
„przechowane w chłodni".

finanse, pml I lianh
W SPRAWIE POŻYCZKI ZAGRANICZNEJ
DLA M. WARSZAWY.
Wiceprezydent m. Warszawy p. Borzęcki
udzieli) nam następujących informacji w sprawie
zużytkowania pożyczki zagranicznej.
„Po dokładnem obliczeniu koszta wszystkich
inwesfycyj miejskich wynosić miały — 103 miljony zł. Na potrzeby szkolnictwa zużyte będzie
10 nuljonów zł. pochodzące z t. zw. „pożyczki
szkolnej , 8 miljonów zł. potrzeba na wykup cy
tadeli, należałoby je jednak wyasygnować miastu
z funduszów państwowych. 70 miljn. zł. da ostat
nia pożyczka zagraniczna. Pozostaje więc 15
miljonów zł., na które trzeba będzie znaleźć po
krycie, nastąpi to częściowo z zaległości podat
kowych, z nadwyżki dochodów oraz w formie no
wych podatków, jak np. projektowany podatek
od „adjacentów".
Pożyczka, zaciągnięta za pośrednictwem firmy
Webster, Stone and Blodget w .śymie 10.000.000
doi., została dana na termin 30-1etni, po kursie
emisyjnym dla transzy europejskiej — 88,5, dla
Stanów Zjednoczonych 89, kurs relizacyjny wy
nosi — 82,5, czyli „spreet" jest tu mniejszy, ani
żeli w niejednej pożyczce państwowej, co zasłu
guje na specjalne podkreślenie. Oprocentowanie
łącznie z amortyzacją — wynosi 9,9%, wszelkie
informacje o wyższym oprocentowaniu są bez
względnie fałszywe i dowodzą tylko nieorjentowania się w sprawach finansowych.
Wreszcie pragnę zaznaczyć, że budżet obec
ny obejmuje tylko inwestycje bezwzględnie pO'
trzebne, 90% inwesfycyj przeprowadzą rentujące
się przedsiębiorstwa miejskie. Wiadomości np.
o wyznaczeniu z funduszów pożyczkowych —
kredytu na budowę opery są wyssane z palca,
ani w tym, ani w przyszłym roku budżetowym
żadna suma na cel powyższy przeznaczoną nie
została, — zakończył p, wiceprezydent Borzęcki.
A. G.

Z PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO. In
tensyfikacja średnich i drobnych ges-podarstw rol
nych postępuje w coraz szybszem tempie, co
w znacznej mierze zawdzięczać należy Państwo
wemu Bankowi Rolnemu, który rozwija bardzo
żywą działalność kredytowa. Na ostatniem po
siedzeniu, które odbyło sie w dniu 5 marca r. b„
komitet 'Prezydialny rady nadzorczej Państwowe
go Banku Rolnego przyjął do zatwierdzającej
wiadomości, wziglednie uchwalił przedstawione
przez dyrekcję kredyty krótkoterminowe na ogóL
ną sumę około 2.7 miljonów złotych, z czego 1.05
miljonów złotych dla spółdzielczości1 kredytowej;
około 800 tys. złotych dla komunalnych kas osz
czędności; oraz1 825 tys. złotych na cele specjal
ne, jak zaopatrzenie rolników w nawozy sztucz
ne, przetwórstwo owocowe i1 mięsne, akcje zakła
dania sadów handlowych, Iniarstwo. Pozatem
komitet prezydialny upoważnił Dyrekcję do kup
na .jednego majątku na parcelację na terenie Po
morza;
e

POŻYCZKA RUMUŃSKA. W kolach finanso
wych uważają za rzecz pewną udzielenie w naj
bliższym czasie Rumunii pożyczki stabilizacyjnej
w wysokości 60 miljonów' dolarów. Ostateczne
sfinalizowanie układu nastąpi wi trakcie pobytu
w Nowym Jorku reprezentanta Banku Francu
skiego, który otrzymał pełnomocnictwa, także i od
rządu rumuńskiego. W 'rokowaniach finalnych
o pożyczkę amerykańską brać będą udział repre
zentant Banku Francuskiego, poseł rumuński i se
kretarz stanu Mellon;
BILANS DRESDNER-BANK zamyka się za
rok ubiegły zyskiem brutto 77.222.486 Mk. Prawie
wszystkie pozycje z rachunku zysków i strat wy
kazują znaczną zwyżkę, między innemi koszty
handlowe wzrosły o przeszło 2 miljony marek,
a podatki wykazują wzrost przeszło o 60%. Zysk
netto wynosi przeszło 13 miljonów marek wobec
11.911.000 w roku poprzednim. Bilans zamyka się
sumą 1.884.795.509 wobec 1.567.424.275 mk. w ro
ku poprzednim. Z ważniejszych pozycji bilanso
wych reporty i lombardy, jako też zaliczki na to
wary wzrosły o prawie 100 miljonów marek.
Dłużnicy na rachunku bieżącym wykazują wzrost
o przeszło 200 miljonów marek, wierzyciele zaś
wzrost o około 300 miljonów marek 1.640.148.026
marek. Obroty dosięgły w roku 1927 sumy okrą
głej 185 miljardów wobec 141 i pół miljarda w ro
ku 1926.

Spłata zobowiązań skarbowych. — Ukazało się
w Dz. Ust. 27 rozporządzenie Prezydenta Rzplitej
z dnia 6 b. m. o spłaceniu zobowiązań skarbu pań
stwa. wynikłych z tytułu pożyczek państwowych
z lat 1'91'8/20. opłaconych zlotem lub walutami
pelnowaTtościowemj. Rozporządzenie to zmienia'
Tozporz. Prezydenta Rzplitej z dnia 17.9 1936 r.
o konwersji zobowiązań skarbowych (Dz. Ust.
Nr. 96) w sposób następujący — wi ust. 1 art 4:
„Asygnaty i obligacje, wyszczególnione w § 1,
2 -i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 17 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 27.
poz. 274). opłacone przy ich nabyciu złotem lub
walutami pelnowartościowemi za pośrednictwem
b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innej
instytucji państwowej polskiej, a również instytucyj. które dokonywały sprzedaży wzmiankowa
nych tytułów lub przyjmowały zapisy na nie
w imieniu i' na rachunek Sterta Państwa, będą
na żądanie ich pierwotnych nabywców przerachowane według równi monetarnej wpłaconego
złota lub według kursu waluty pełnowartościowej
na giełdzie nowojorskiej w dniu wpłaty na wyżej
podane pożyczki — przy uwzględnieniu relacji
złotego do’ dolara Stanów Zjednoczonych Ame
ryki. Obliczona w tein sposób .kwota będzie wpła
cona w złotych wraz z odsetkami w stosunku 5
od sta rocznie za czas od dnia 1 stycznia 1925 r.
do pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpi
wypłata1*.

Wydobycie węgla w miesiącu lutym na G. Ślą
sku wynosiło 2.393.529 ton. czyli w porównaniu
z miesiącem styczniem zmniejszyło się o 121.525
ton. Zapasy węgla na zwałach, wynoszące 1 lu
tego 967.907 ton, zimnieisizyly sie w ciągu miesiąca,
o 78.844 tony.
Na zmniejszenie sie wydobycia węgla wpłynę
ła przedewszystikjem redukcja eksportu, który
w-v'11'0Slf 825.318 ton. w lutym zaś
794.942 tony, czyli zmniejszył sie o pełne 30.000
ton. Rynki sukcesyjne, t. z. naturalne rynki zbytu
importowały wprawdzie w lutym o 19.000 ton wię
cej mz w st\ czniu (m. jn. strejk w Czechach wpły
ną! na zw:ekszen;e sse eksportu węgla do tego
kr,.in). natomiast rynki nadbaltyclcie. o które przein\sl nasz walczy bardzo silnie z konkurencją za
równo angielską, jak » niemiecką, wykazują spadek
eksportu o 62^21 ton. Rynki skandynawskie któ
re w styczn.u importowały 334.000 ton, w lutym
przyjęły zaledwie 283.000 czyli o 50814 ton mniej.
O ile bowiem eksport węgla do Danii utrzymał
sic na poziomie dotychczasowym, a do Norwegji
z miesiąca na miesiąc nawet wzrastał, o tyle na
r.\ nek szwedzki eksport ten spadl bardzo poważn.e. bo o 56.000 ton. Na zmniejszenie sie eksportu
węgla do Szwecji wpłynął do pewnego- stopnia lo
kaut w przemyśle szwedzi.am. który objął 60.000
robotników na. ogólną liczbę .300.000, W związku
z tern na rynku szwedzkim nagromadzTy się duże
zapasy węgla. Konkurencja angielska na tym ryn
ku — gdzie wegiel nasz zdobył sobie poważna po
zycje — coraz bardziej obniża ceny, przez co iniPGiterzv węgla w Szwecji zachowują sie z rezer
wa i nie czynią narazie żadnych zakupów. Pod
kreślę warto fakt powiększenia się eksportu wę
gla do Norwegji. 'która położona iest najbliżej An
glii. a gdzie węgiel angielski dominował bezape
lacyjnie; toteż przemysł węglowy G. Śląska czyni
wszelkie wysiłki, aby zarówno jakością, jak i- ceną
węgla rynek ten częściowo opanować. Ż rynków
nadbałtyckich, jako drugą grupę obok skandynaw
skiej. wymienić należy państwa bałtyckie, które
w lutym importowali' 46.000 ton węgla górnoślą
skiego. wobec 58.000 ton w styczniu; I tu wiec za
znacza sie dość poważny spadek. Wskutek zmniej
szenia eksportu węgla przedewszystkńem na rynki
nadbałtyckie, kopalnie nasze, poraiz pierwszy od
kilkunastu miesięcy nie były wstanie wykorzystać
w całej pełni kontyngentu kolejowego wzgi. por
towego.
Kopalnie węgla w miesiącu lutym starały się
w dalszym ciągu rozszerzyć swoje wpływy na
rynku światowym. Wymienić tu należy wysyłkę
węgla, tytułem próby, do Ameryki Południowe],
jak również wzięcie udziału w przetargu na dosta
wę ‘węgla dla kolei belgijskich. Na przetarg ten je
den z koncernów wysiał s:pecjailnego reprezentan
ta. aczkolwiek prawdopodobnie nie uda się osią
gnąć dodatniego rezultatu, gdyż z jednej strony
stanęły do konkursu kopalnie angielskie i niemie
ckie, z drugiej polskie, przyczem kopalnie angiel
skie zaofiarowały wegiel gruby cif port po 15.3 sh.
Gdyby więc kopalnie polskie zdołały uzyskać
cześć dostaw, musiałyby węgiel zaofiarować po
cenie niższej, niż wymieniona. Tymczasem koszty
dostawy iz. naszych kopalń do Belgji wynoszą
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przeszło 11 sh. czyli dla kopalni zostałoby w naj
korzystniejszym wypadku za najlepszj- gatunek
węgla zaledwie 4 sh. Czy kopalnie polskie mimo
to zdołają otrzj mać część dostaw, dotychczas nie
ma potwierdzającej wiadomości1.
Ceny węgla eksportowego w miesiącu lutym,
pod wpl\-wem konkurencji angielskiej, obniżyły
się znów dość znacznie i pod koniec miesiąca
kształtów,ały sie już poniżej 11 sh. w związku
z obniżeniem cen przez Angjei Ostatnio właści
ciele kopalń angielskich weizwadi związki zawodo
we do współpracy w kierunku wywarcia wspó-1nemi siłami nacisku na rząd w sprawie obniżki
taryf zarówno kolejowych, jak i portowych, dzię
ki czemu przemysł angielski mógłby jeszcze bar
dziej obniżyć ceny węgla- eksportowego. W każ
dym razie sytuacja eksportowa naszego przemysłu
staje stę coraz gorsza, a zdolność konkurencyjna
coraz słabsza. Przemyśl angielski zdob\l sobie
odpowiednie środki na walkę z naszym węglem
kosztem robotnika, gdy tymczasem nasz przemysł
pozostawiony jest własnym siłom, zyskując mini
malne jeno poparcie ze strony rządu przez obniżkę
taryf kolejowych. Polityka reglamentacji cen, sto
sowana nadal wobec przemysłu węglowego (rze
komo, w obronie konsumenta krajowego), spowo
dować może — zdaniem kół zaćntersowanych _
bardzo przykre następstwa. Z jednej strony osła
bia ona zdolność konkurencyjną naszego przemyslti. co może wpłynąć na poważne obniżenie eks
portu. a tern samem redukcje załogi, z drugiej zaś
przyczynić sie może do rabunkowej gospodarki
w naszych kopalniach. Przemysł węglowy dokłada
wszelkich starań w kierunku podniesienia ekspor
tu ,na co wskazują podane wyżej konkretne fak
ty. jak udział w konkursie na dostawę węgla
w Belgja. próbne wysyłki węgla do państw Połud
niowej Ameryki, do Afryki i t. p.
Lepiej nieco przedstawia- się zbyt węgla na
rynku wewnętrznym, zaznaczając się wzrostem
o 51.000 ton, t. 1 do 1.466J000 ton. Jest to objaw
pocieszający, ale zarazem i anormalny w obecnej
porze ro.iu. wobec czego tembardziej obaw iać suę
należy, iż w miesiącu marcu zbyt węgla na rynku
krajowym doznać może poważnego spadku.
Wzrost tego- zbytu w lutym wskazywałby raczej
na wr.ększe ożywienie się warsztatów' pracy,
a przedewszyslkiem łych gałęzi przemysłu, które
spodz.ewtają sie ożywienia ruchu budowOanego
?. nastaniem wiosny.
Czy sytuacja w przemyśle węglowym w mie
siącu marcu dozna poważniejszej poprawy, truidno
narazie przewidzieć. Ceny eksportowe według
wszelkiego prawdopodobieństwa będą musiały
ul-edz dalszej zniżce, widoki eksportu do państw
skandynawskich nie przedstawiają sie zbyt pomyśinie — wobec znacznych zapasów węgla na
tamtejszych rynkach, a nadto oczekiwać należy
ograniczenia zbytu węgla dia celów opałowych na
r.\ nku krajowym — wszystko więc wskazuje, że
przemysł węglowy w marcu będzie .przeżywał po
ważne przesilenie. Nie jest wprawdzie wykluczo
ne. że w międzyczasie powstać mogą okoliczności,
które nie doprowadzą do tego stanu rzeczy, narazie jednak .podobnych symptomatów nie da się
zauważyć.

Fabryka cementu i wyrobów ceramicznych

„Opoczno", Spółka Akcyjna.
W dniu 10 marca r. b. odbyło się Walne Zgro
madzenie
Akcjonarjuszów
Fabryki
Cementu
i Wyrobów Ceramicznych „Opoczno" Sp. Akc.
Kapitał Spółki obecnie wynosi Zł. 780.000.—.
Wobec przebudowy byłej cementowni na fa
brykę szamotową firma będzie od roku niniej
szego brzmiała: „Fabryka’ Wyrobów Ceramicz
nych „Opoczno", Sp. Akc.
Produkcja za 1926 rok wynosiła 2650 ton,
a w roku sprawozdawczym powiększyła się do
przeszło 4800 ton.
Firma dostarcza wyroby szamotowe do prawie
wszystkich Dyrekcji Kolei Państwowych, do naj

STAN CZYNNY:

większych hut na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowieckim oraz do różnych fabryk w całym
kraju.

Zysk w roku 1926 wynosił Zł. 5.136,22, a w ro
ku sprawozdawczym 1927 — Zł. 41.681,63. Cały
zysk został przez Walne Zgromadzenie przezna
czony na amortyzację.
Po dokonaniu wyborów Zarząd pozostał w do
tychczasowym składzie, a mianowicie: Prezes
Inż. J. Kannegiesser; członkowie: A. Poznańska.
H. Polakiewicz, L, Altberg i S. Makowiecki.

BILANS ZA 1927 R.
STAN BIERNY:

Grunta, budowle, maszyny
824.492.67
Kapitał Zakładowy
Kasa i ryfnesy
5.993.78
Kapitał Rezerwowy
Nowe inwestycje w toku
3.285.— i Rachunek Amortyzacji
Remanenty: materjałów,
półfabryka Wpłaty na akcje II emisji
tów i wyrobów gotowych
70.414.64
Wierzyciele
Sumy Przechodnie
11.707.81
Sumy Przechodnie
Dłużnicy
118.029.71
Zysk r. 1927
Strata r. 1925
9.613.29
1.043.536.90

720.000.—
4.165.25
5.136 22
60.000,—
211.353.80
1.200.—
41.681.63

1.043.536.90

KREDYT. M. CZĘSTOCHOWY.
Inwestycje kolejowe. — W związku z rozpo
czynającym się sezonem budowlanym Min. Kom.
Tabela 5% listów zastawnych Towarzystwa
Kredytowego miasta Częstochowy (ostemplowa ustaliło szczegółowy program robót -inwestycyj
nych i odbudowy, przewidzianych w preliminarzu
nych na walutę zlotową), wylosowanych w dniu
budżetowym na okres 1928/29, i .poleciło dyrek
1 marca 1928 r. (7-e losowanie): do zł. 472: Nr. Nr.
cjom kol. państw, przeprowadzić prace przygoto
426 484 616 778 801 1300 1521 1706 2132 2308
wawcze do wykonania robót. Pro-gram ten obej
3109 3117 3343 3386.
muje miedzy 'innemi dalszy ciąg budowy iinji Byd
Po zł. 236: Nr. Nr. 29 117 284 405 523 550 617
goszcz — Gdynia i rozpoczęcie budowy linii
867 903 1057 1147 1265 1303 1552.
Po zł. 118: Nr. Nr. 2 53 117 136 193 200 312 Herby — Inowrocław, dokończenie budowy linii
323 545 601 660 729 795 813 883 886 940 1069 Łuck — Stojanów, szereg robót, zmierzających
do zwiększenia przelotności istniejących linii wę
1091 1103 1188 1328.
Po zł. 47 gr. 20: Nr. Nr. 158 533 687 899 1434 glowych, rozbudowę stacji portowych w1 Gdańsku
1450 1543 1607 1951 2313 2365 2485 2757 2802 i Gdyni, dalszy ciąg rozbudowy węzła warszaw
2828 2895 2934 3031 3037 3085 .3099 3114 3115 3225 skiego, rozwój innych większych węzłów -i stacji.
, budowę szeregu dworców i domów mieszkalnych
3227.
W ypLta za. wylosowane w 7-em ciągniiemu ' oraz gmachów administracyjnych (np,. dla Dyrek
Lis^y Zastawne utsikuteczniać siię będzie w kasie cji K. P. w Warszawie i w Chełmie), wzmocnie
nie mostów i nawierzchni; wreszcie odbudowe
lowarzystwa w Częstochowie i w Banku Han
dlowym w Warszawie (jak również we 'wszyst szeregu zniszczonych przez wojnę budowli (mo
stów. dworców, magazynów, ładowni, urządzeń
kich jego oddziałacłi), poczynając od dnia- 1 lipca
wodociągowych, domów mieszkalnych itp.).
1928 r . Przedstawiony do realizacji List Zasta
wny. wylosowany w 7-em ciągnieniu, winien mieć
przy sobie talon z 13 kuponami.
TERMINY ZEBRAŃ.
Wykaz listów zastawnych Towarzystwa- Kre
18.3.
dytowego mi-asta Częstochowy, wylosowanych
w poprzednich (1—6) ciągnieniach i dotąd do zre
„Polskie Zakłady Przemysłu Cynkowego" S. A.
alizowania nie przedstawionych, — z wyszczegól zebr, nadzw. o g. 10 w Będzinie-Sielecka 63, „R°nieniem ilości kuponów, z jaką zwracane być po pol" T. Akc. zwycz. zebr, o g. 12 w Warszawie,
winny (w nawiasach Mość kuponów): Po zł. 236:
Hortensja 1.
Nr. Nr. 208 (14), 737 (14). 1316 (15).
, ,
Po zł. 118: Nr. Nn. 120 (15) 141 (14). 2.38 (14).
471 (14); 489 (15). 709 (14), 786 (15); 869 (15).
880 (15); 999 (15), 1016 (14).
z x
■
Po zł. 47 gr. 20: Nr. Nr. .386 (14). 656 (16), 867
II
■
(15), 3664 (15), 2774 (14). 3007 (14). 3008 (14).
3047 (14). 3051 (15). .3052 (16). .3119 (15), 31'50 (14).
REPERTUAR TEATRALNY.
■
¥

TOW.

Bezpośrednia komunikacja z Z. S. S. R. — Dnia
12 marca r. b. rozpoczęli sic w Lenbngiradzire.nie
miecko - polsko - sowiecka konferencja kolejowa
w sprawie bezpośredniej komunikacji. Konferen
cja tą rozważy przedewszystkiem sprawę bezpo
średniej taryfy, a pozatem zastanowi sie nad
zmianami w dotychczasowym systemie rozra
chunku oraz nad uzupełnieniami przepisów dla ko
munikacji bezprzeladu-nkowej na granicy polskosowieckiej.

ZJEDNOCZONE WARSZAWSKIE TO
WARZYSTWO TRANSPORTU I ŻEGLU
GI POLSKIEJ S. A.
W wydanym przez Ajencję Wschodnią
„Informatorze o Spółkach Akcyjnych na
stronicy 61 mylnie umieszczono nazwisko
p. Feliksa Marcinowicza, jako dyrektora
Zjednoczonego Warszawskiego Towarzy
stwa Transportu i Żeglugi Polskiej S. A., co
niniejszem prostujemy.

1«
B.
■
■
w

■
■
■
SI

Wielki: „Casanowa".
Narodowy: „Walka ".
Letni: „Nie ożenię się".
Polski: „Człowiek i nadczłowiek".
Mały: „Powrót do grzechu".
Nowości: „Najpiękniejsza z kobiet".
Qui pro quo: ,,Popatrz, popatrz".
Perskie Oko: „Publiczność ma głos".
Sensacja: nieczynny.
Czerwony As: „Kai-Kai".

¥
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[ir

■
■
nn
=
li
■
■
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•

Rok wyd. VIII, Nr, 61, dnia 14.3.-1928 r.

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