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liielda Warszawska
z dnia 19.3.-1928 r.
DROBNE odchylenia kursowe.
Na dzisiejszem zebraniu walutowcnr zwyżkę
°sią»nął Paryż i Londyn, słabszą natomiast ten_rencię miał Wiedeń i Praga — res-.ta utrzymane,
apofrzebowanie było dziś niniejfze, zostało poryte przez Bank Polski z udziałem banków pryJ*atnych. Na złoto tendencja słaba żądano 4,75.
obrotach pozagiełdowych robiono N. Jork Ka
*1 891.45 do 891.50, czerwoniec 3.30 doi. w żądaniu.

NOTOWANIA GIEŁDOWE.
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GDAŃSK, 19.3. Złoty bez zmiany notowano
57.55 i przekaz na Warszawę 57,51. Obroty
w przekazach na Warszawę 50.000 i w notach lo
co 20.000. Dolar 5.12—5.125, akcje Banku von
Danzig notowano po 126.
GDAŃSK, 19.3. 5% Danziger Goldanilelhe (1
doi.) {Gd. poż.. złota) 4.90, 7% hipoteczna miej
ska 19125 r. 913. 5% Roggenremtenbriefe (za 1
cetotn.) 9.05, 8% Dam. Hypot. Pfandbrief-e serja
I 1— 9 97.50, 8% — sr. 10 — 18 97; 7% — sr.
| 19 — 22 92.20, 6% — sr. 1 8'7; Danziger Pirivatj Aktien-JBank 92%, Bank von Danzig 126, Łtamziger Hypothekenibank-iAlkltten 1 — 5000 13'1, Dan
ziger Bank ftir Handel undi Gewerbe 150.

POZNAŃ, 19.3. Dzisiejsze zebranie
gliełdowe było dość ożywione. Nastrój
DEWIZY.
naogół utrzymany. Przeważała chęć kup
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RURSY DEWIZ NA GIEŁDZIE
NIENOTOWANYCH.
Stopa
%

Tranzakcje

Gdańsk
Berlin
Montreal
Belgja
Belgrad
Budapeszt
Bukareszt
Oslo
Helsingfors
Hiszpanja
Kopenhaga
Ryga
Sztokholm
Włochy
Amsterdam

6
7

173,91
212,30
8,893/.
124,21
15,69
155,90
5,53
238,00
22,50
150,00
—
172,30
239,28
47,12
358,75

Gram złota = 5.9244 zł.

DLA

GDAŃSK, 19.3. (Urz.) Warszawa 57.44
57.58, Złoty 57.48 — 57.62, N. Jork doi.
15.1200 — 5.1330, Londyn 25.0034, Berlin
tel. 122.457 — 122.763, Belgrad 122.477 —
122 783
GDAŃSK, 19,3. W prywatnych obrotach
płacono: za 100 R. M. 212.60 — 213.40, za
100 Ggd. 173.10 — 173.80, złoty do dolara
8.87.

PAPIERÓW PROCENTOWYCH
TENDENCJA NIEJEDNOLITA.

Z papierów państwowych słabszą tendencję wy
kazała Dolarówka — pozostałe bez zmiany. Z li
stów zastawnych jedynie 8% miejskie mocniej po
zostałe utrzymane. Obligacje bez obrotów.

PAPIERY PROCENTOWE.
W procentach nominału

8% L.Z. B. Gosp. Krajów.
94.00
8% Państw. B. Rolnego
94.00
81 OjI. B. G. Kraj. 94,00
5%Konwers. Poź. Kolej.
67,00
51 Państ. Poż. Konwer.
61,00
61 Poż. Dolar. 1919/20
86,25-86.50
10% Poz. Kol. 102,50
102,00
W złotych

4% Tow. Kred. Ziem,
51.00
4'^ Tow. Kred. Ziem,
56,75-56,85
8% Tow. Kred. Ziem.
83.00
4%% Tow. Kred. m. War.
58.25- 58,20
5% T. Kred. m. Warsz.
61,90
8% T. Kred. m. Warsz.
79.25- 79,00
8%m. Łodzi
72,00
10% m. Radomia 83,50
10 %m. Siedlce
82,75

5 % Poż. Pretn. Dolar.
71,75-71,00

ZWYŻKA AKCYJ.
Przed zebraniem zainteresowanie akcjami było
cokolwiek większe, należy to jednak tłomaczyi
osłabieniem się tendencji w ostatnich dniach wsku
tek czego kulisa dążyła choćby do drobnej zwyżki.
Klijentela prywatna widząc, że sytuacja gospodar
cza z dnia na dzień się poprawia w przekonaniu,
że kursy nie będą ulegały dalszej zniżce, dała dziś
nieznaczne ilości zleceń do kupna i przy niektó
rych papierach uwidocznił się nawet brak mater
iału.
Z grupy bankowej żywe zainteresowanie pano
wało dla akcyj Banku Polskiego, któremi ilość
tranzakcji była znaczna i banki miały poważne zle
cenia, jak na okres obecny — stagnacyjny zleceń
Zarówno sprzedaży jak i kupna Chemicznemi i elektrycznemi nie obracano, a Siła i Światło była
W zaofiarowaniu po kursach tańszych przy braku
odbiorców. Z cukrowniczych drobną stratę po
niósł Warszawski Cukier, którym obroty były sto
sunkowo małe, z cementowych stracił Firley. Wę
giel przy obrotach małych wykazuje drobną stratę.
Dział metalurgiczny przy obrotach żywszych i bra
ku materjału wykazuje ogólną poprawę, przedewszystkim zaś przy Starachowicach i Modrzejowie, gdyż Lilpopy były poszukiwane przy braku
materjału chciano płacić 41 nie było jednak od
dawców. Pozostałemi nie interesowano się zupeł
nie.
Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do no
towań zrobiono. Bank Związku Spółek Zarobko
wych 88 w żądaniu, Bank Zachodni 31, Chodorów
150, Czersk 8, Częstocice 64, Michałów 4.50, No
bel 38.50,. Cegielski 43, pozagiełdą zrobiono tranzakcję Żyrardowem po 15.50.

AKCJE.
B. Dyskontowy
B. Handlowy
Bapk Polski
Spiess
Cukier
Firley
Węgiel

138.25
123,00
148,00
149,50
162.50
75,00
57,00-56,50
95,00

48.23 45,75
45,50
Ostrowieckie
86,00
Pocisk
11,25
Rudzki 54,50-54.00-54.50
Starachowice
65,00
64,50-64.75
Spirytus
39,50

Modrzejów

WARSZAWA. 19.3. (G. 20-a>. Bank Polski
149.50, Cukier 75, Węgiel 95, Lilpop 41 w plac.,
Modrzejów 45%, Ostrowieckie 86, iPjocislk 11.25,
Rudzki 54.50, Starachowice 64.75, Borkowski 1950,

POZNAŃ

19. 3.

Cegielski
47,00 P Lubań
Cukrów. Zduny 105,00 P Tri
Herzfeld Victorius 53,00 p Unja

100.00 o
110,00 P
25,00 o

LWÓW, 19.3. Dolary w obrotach nieoficjal
nych 8.88% — 8.88%.

LWÓW, 19.3. Na dzisiejszem zebraniu
żywsze obroty, pożyczka kon wersyjną po
cenach wyższych. W dziale akcyj prze
mysłowych poszukiwano^ Oiikosy, przy
braku towaru. Akcje Gazoliiny nadal
zwyżkują w cenie i są przediriilotem zainteres wainia. Tendencja chwiejna, uspo
sobienie spokojne.

LWÓW,

19. 3.

Chodorów
151,00
Akcje nieoficjalne
Cazolina
33,50 34,00 5 % Poż. Konwer. 67.50
Niemojowski
275,00

KRAKÓW, 19.3. Na rynku walut i de
wiz tendencja utrzymana. Dolary w obro
tach nieoficjalnych 8.88 — 8.88%; czeki'
bankowe 8.90 — 8.90%, Na rynku akcyj
tendencja utrzymana, obroty mocniejsze
Zielenfewskim, Elektrownią, Żelazo słabiej,
jak rówinkż Chodorów i Chybie. Na pogilełdzie obroty irtfeco wiilększe dolarówka
po kuirsife mocniejszym. Reszta papierów
bez zmiany.

KRAKÓW, 19. 3.
Zieleniewski

154.40
156.00
Żelazo
0.52 0.54
Górka
94,00
Siersza Górn
12,75
J u,UU
13,00
Elektrownia 52,50-53,00

Krakus
Chodorów
Chybie
Piasecki

0,20
148.00
4,90
16,10

Akcje nieoficjalne

Dolarówka
Len

72,50-73,00
0.15

BYiDGiOSZCć, 17.8. Dolar w obrotach prywat
nych 8.90 w żądaniu, 8.88 w płaceniu. Tendencja
utrzymana.., Na, rynku akcyjnym w popycie; Bank
Związku Spółek Zarobkowych i Premjowa Po
życzka Dolarowa. W podaży Arkona, Unja, Sta
rachowice, Polska 'Nafta, Parowozy, .Michałów
j Gosławice. Z ,papierów procentowych w podaży
8% listy zastaw ie m. Warszawy. Tendencja spo
kojna.
KATOWICE, 19.3. Słaba tendencja na akcje
utrzymująca się obecnie na giełdzie warszawskiej
wpływa bardzo ujemnie na kształtowanie się tu
tejszego zainteresowania i obrotów. Drobni po
siadacze akcji w obawie dalszej zniżki wyzbywają
się w swoich szczupłych pakietów, poważniejsza
zaś klijentela nie udziela zleceń na kupno, nie wi
dząc w tern int( resu. Dlatego też od dłuższego
czasu obserwuje się tu znaczną przewagę zleceń
sprzedaży. Kursy słabe. Bank Polski 147, Ostro
wieckie 85.50, Starachowice 64.50. Dewizami obro
ty umiarkowane. Podaż żywsza. Zapotrzebowa
nie słabsze. Kur sy bez zmiany.
RYNEK WALUTOWY I AKCJOWY W LODZI.
Tydzień ubiej ly przeszedł na tutejszej giełdzie
pieniężnej pod iznakiem tendencji naogół niejedno
litej. Zaznaczył sie w pierwszym rzędzie poważ
niejszy ruch dolarami. Szczególnie poszukiwane
były odcinki większe, których zapasy szvbto sie
wyczerpały tak. że pod koniec wogóle już nie
można ich było otrzymać i odbiorcy kontentowali
się odcinkami d rolbniejszemi. Kurs dolarów więk
szych kształtow ał się około złotych 8.87'5, drob
niejsze zaś odcinki notowano po .złotych 8.8775.
Zaznaczyć należy, iż przy kursach takich zawiera
no tranzakcje chętnie.
Papiery państwowe. Zaznaczył się w dziale
tym poważniejszy ruch. Notowano znacznie wzmo
żone obroty 5% pożyczką tonwersyjną; której
kurs dochodził do1 zł 67, oraz 5% pożyczkę kolejo
wą. którą notowano przy kursie złotych 61. Znacz
nie większym popytem cieszyły się również dolairówikii, co spowodowało, iż naiwet po. niedawnem
ciągnieniu!, kiedy to zwykle kurs dolarówki ulega
zniżce, kształtowała się ona .pod znakiem' tenden
cji mocniejsza j i uzyskała kurs dość wysoki, do
chodzący do zł. 69.
Listy zastawne. Jeżeli chodzi o 8% fety za
stawne zlotowe m. Łodzi, to tendencja na nie
w ciągu ub. tyg. była- bardzo niejednolita. O ile
bowiem na początku tygodnia były one silnie po
szukiwane i jakkolwiek kurs urzędowy, notowany
na giełdzie warsizawsklej', wynosił zl. 73.70, pła
cono za nie W1 obrotach prywatnych zł. 74 Zmia
na nastąpiła pod koniec tygodnia, .podaż powiem
zwiększyli? się do tego stopnia, iż .kurs listów, tych
uległ ponownie poważniejszej zniżce. Pomimo
ogólnej słabej tendencji, jaka .cechowała zarówno
akcje i listy zastawne, silnie poszukiwano' 4.0%
oraz' 5'% listów zastawnych miasta Lodzi zloto
wych. Przypuszczać należy, iż główną przyczy
ną pop; tu na te listy jest chęć brania udziału
w obec rem losowaniu, które ma się odbyć 30
marca i. b.
Akc.e. Na .rynku akc.jow.ym w ciągu całego, ty
godnia ubiegłego notowano tendencję bardzo ospa
łą. O i'e w tygodniach ubiegłych zgłaszali1 się jesz
cze poszczególni odbiorcy akcyj, o tyle obecnie
popyt u na akcje wogóle nie not owano', a przeciw
nie zaznaczyła sie znacznie zwiększona .podaż
materiału .aikcjowego. Tlómaczyć należy to
w p'erwszym rzędzie ogromnym brakiem gotówtkk który obecnie odczuwa się bardzo dotkliwie;

(Posiadacze akcyj, chcąc zdobyć niezbędną go
tówkę, starają się realizować wszystkie akcje,
które mają w portfelu. Zaznaczyła się zresztą
zwiększona podaż nietylto akcyj, które są noto
wane .na giedzie warszawskiej, ale również ,i tych,
które nie są notowane, a które uzależnione są od
notowań na giełdzie stołecznej. Dał się wogóle za
uważyć zanik obrotów akcjami na giełdzie mie.U
scowej, sfery spekulujące bowiem przerzucają się
Obecnie na prywatne dyskonto', gdyż zairobki .przy
dyskoncie prywatnem są — ich zdaniem — znacz
nie większe i pewniejsze.
WILNO, 19.3. Dolar w wolnych obrotach 8.86
w płaceniu, 8.88 w żądaniu, rb. złoty 4.73 w pła
ceniu, 4.77 w żądaniu.

W pieniiii zagranitzne

AJENCJA WSCHODNIA

OŁOMUNIEC, 19.3. Otręby żytnie i pszenne
138 — 140 kor. cz. za 100 kg.

CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE
PuedMswiciete i Kirriyniimd w vacyatkadh vi^kacytk auaatack w kraj* i aafnudcą.
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AMSTERDAM, 19.3. (U.) Nowy-Jork
2.48VU Londyn 12.12%, Paryż 9.77%, Wie
deń 35.00, Praga Z.36%, Włochy 13.12%. j 720, Huta Bankowa 1465, Dąbrowa Węgiel
Belgja 34.63%, Szwajcaria 47.85, Oslo udziały 1590, Sosnowiec Węgiel 1160,
66.35, Kopenhaga 66.60, Sztokholm 66.70, Śląski Cynk 720, — zwykły 600, Rury So
snowieckie akcje 80-złotowa 329, CzeHiszpania 41.80, Berlin; 59.42%.
BUDAPESZT, 19.3. Ł 27.99, Kcz 16.98, Doi i ladź 1730, Galicienne Libiąż 97.50, Bory5.7075, Frf 22.60, Lei 3.55, Lira 30.25, Szyi, austrj I sław 55, Franco Pol. de Petrole 331, —
80.70, Fszw 110.15, Hfl 231.25, Frb 70.75, Mn I udziały 1285, Małopolska 775, — udziały
136.25, Złoty 64 — 64.30.
4130, Nafta mała 158, — duża 3070, Sil
BUKARESZT, 19.3. N. Jork 162.50, Londyn va Plana kategorja B. 181, — udziały za
792, Paryż 639, Wiedeń 2271, Praga 479, Włochy łożycielskie 2225, Dnieprovienne rosyjskie
856, Berlin 3855, Zurych 3105, Złoty 1820.
289, 7% pożyczka polska stabilizacyjna fr.
BELGRAD, 19.3. Londyn 277.50, Paryż 224.20, 2540.
N. Jork 56.90, Genewa 1095.50, Medjolan 299.25,
PARYŻ, 19.3. Nowy-Jork 25.41%, Lon
Praga 168.85, Wiedeń 802, Budapeszt 996.75, Am dyn 124.02, Włochy 134%, Belgja 354%,
sterdam 22.94, Berlin 1360.50, Bruksela 795.
Szwajcarja 489%, Holandja 10.22%, Sztok
STABILIZACJA DYNARA. Dzienniki donoszą holm 683, Hiszpanja 427%:, Bukareszt
z Zagrzebia, 'iż przygotowania Ministerstwa Fi
15.70, Berlin 607%.
nansów w sprawie stabilizacji' dynara postępują
PRAGA, 19.3. Amsterdam
1358%,
naprzód i prawdopodobnie w ciągu kwietnia zo
staną ukończone. Wartość dyinara zostanie usta Berlin 807.10, Zurych 649.90, Oslo 900%,
bilizowania na poziomie 9.13 franków złotych za Kopenhaga 904, Londyn 164.67, Madryt
1O0 d\ narów. Dzienniki zaznaczają, iż nowa po
życzka zagraniczna zostanie 'zawarta na podsta 568.25, Włochy 178.27%, N. Jork 33.75,
Paryż 132.75, Sztokholm 905%, Wiedeńwie już ustabilizowanej waluty.
CZERNIOWCE, 19.3. N. Jork 161, Londyn 474.90, Mk. niem. 806%, Warszawa 377%,
785, Paryż 633, Wiedeń 2266, Praga 476, Wiochy Belgrad 59.33%.
850, Berlin 3850, Zurych 3100, Złoty 1805.
BERLIN, 19.3. Tendencja chwiejna. . Mało
zainteresowania i mało obrotów. Zniżka na jed
wab sztuczny, Polifon i Elektryczne. Zwyżkowa
ły Harpener plus 1%% oraz Vereinische Stahlwerke plus 1%. Mało zainteresowania z powodu
prawdopodobnego ujemnego bilansu handlowego
na luty. Zaintersowanie na akcje I. G. Farby
zwiększone. Glanzstoff i Bemberg spadły o 1%.
Wałdhoff utrzymały się przy sobotnich kursach.
Polifon minus 8%. Gotówka dzienna 6%—7%%,
dla firm większych 6%. Gotówka miesięczna
7%-8%%.

5% POŻYCZKA CZECHOSŁOWACKA. Mini
sterstwo finansów w Pradze zakończyło .przygo
towania do wypuszczenia 5%-ej pożyczki .pań
stwowej, przeznaczonej na' wymianę 7 i pól pro
centowej potyczki dolarowej z r. 1926. Z ogólnej
sumy 550 milionów koron czeskich, 450 mdjonów
przypada na banki i 100 milionów na centralny za
kład ubezpieczeń społecznych.

WIEDEŃ, 19.3. Amsterdam 285.55, Ber
lin 169.74, Budapeszt 124.04V2, Kopenhaga
190.10, Londyn 34.62%, N. Jork 709.35, Pa
ryż 27.90%, Zurych 136.60, Mk. niem.
169.50, Praga 20.98%, Warszawa 79.45,
Dolar 707.60, Pengo 123.99, Praga 21.01%,
Dinar 12.47%.

BERLIN, 19.3. Zamkn. Buderus 93.50,
Gelsenkirch. Bergwerk. 131.50, Harpener
166, Hoesch 140, Hohenlohe 88%, Use 245,
Klócknerwerke 111.50,
Kóln-Neuessen
137.50, Laurahiitte 73.50, Mannesmann
145.25, Mansfelder 116%, Oberschl. EisenBedarf 100%., Phonix Bergbau 101, Rhein.
Braunkohle 264, Rheinstahl 156%, Schles.
Zink. u. Bergbau 124.75, Stollberger Zink
180, Kali Aschersleben 170.25, Salzdetfurth
255.50, Westeregeln 180, Chem. v. Heyden
.133.75, Dynamit Nobel 124.50, Goldschmidt
107%, Oberkoks 94%, Rhenania 62.50,
J. D. Riedel 46, Riitgerswerke 99.50,
Scheidemandel 25.50, Górlitzer Waggon
22.75, Feldmtihle 200, Zellstoff Waldhof
263.50,

WIEDEŃ, 19.3. Ruch był przy braku zaintere
sowania niewielki. Zaznaczyło się lekkie osłabie
nie kursów, które jednak utrzymało się w szczu
płych granicach. Lepsze były papiery węgierskie.
Do braku zainteresowania przyczyniły się wiado
mości o trudnościach płatniczych wielkiej wiedeń
skiej firmy tekstylnej.
WIEDEŃ, 19.3. Austr. Kol. Państw. 27.51, Kol.
Półn. 10.17, Kol. Połudn. 13.15, Brow. Lwowskie
103.75, Bank Hipot. 70, Alpiny 40.85, Siersza 10.60,
Zieleniewski 15.30, Krupp 12.35, Praskie Tow. Że
laza 712.50, Skoda 246, Rima 127.40, Fanto 6.60,
Karpaty 29, Galicja 70.50, Nafta 32.85, Austr. ren
ta lutowa 0.585, — koronową 0.43, Wied. Bank
Związkowy 29.45, Anglo-Bank 27.80, Landerbank
24.90, Kompas 0.91, Merkur 26.40, Zivnostenska
Banka 109.15, Bank Obrotowy 64.

BERLIN (Urz.)

Złoty w dniu 19 marca 1925 roku.
Gdańsk przekaz 57.44 — 57.58, gotówka
57.48 — 57.62, Berlin przekaz na Warsza
wę 46.725 — 46.925, przekaz na Katowice
46.725 — 46.925, przekaz na Poznań 46.70
46.90, N. Jork przekaz 11.35, Londyn prze
kaz 43.47, Budapeszt gotówka 64 — 64.30,
Medjolan przekaz 213, Praga przekaz
377.50, Bukareszt przekaz 1820, Czerniowce przekaz 1805, Ryga przekaz 59.50.

Buenos-Alres
Kanada
Japonja
Kafro
Konstantynop.
Londyn
Nowy-Jork
Rio de Janelr
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

17. 3.

1.788—1,792
4.177-4,185
1.962-1,^6
20,909 20.949
2,125-2,129
20.382 - 20,422
4.1770 -4.1850
0.5035—0.5055
4 326-4 334
168.08-168,42
5 594-5.606
58 215-58,335
73.03-73 17
81.48-81.64
10.52-10,54
22,065—22,105
7,349-7.363
111,93-112,15
16.98—17,02
111,44—111.66
16.43—16,47
12,376-12.396
80.42— 80.58
3,012—3,018
70.42- 70 56
112.08-112,30
58.79-58,91
2,587-2,599
46 85 47 05
46,75 46,95
46.80 -47 00
80,68-81,02
41.535-41,715

19. 3.
1.787—1,791
4,177—4,185
1,962—1,966
20.905—20,945
2,115—2.119
20,381—20,421
4,1770—4.1850
0,5025 - 0,5045
4,316—4,324
168.07—168.41
5.534-5,546
58.215—58.335
73,02-73,16
81,51-81.67
10.515-10,535
22.055 —22,095
7,349 -7.363
111,94 - 112.16
17,18—17,22
111,46—111,68
16,43—16,47
12.377-12,397
80.41 — 10,57
3 017—3.023
70-21-70 35
112 08—112.30
58 80—58.92
2,589—2.601
46.725 46,925
46.775-47,975
46.70-47 90
80.53—80.87
112,05—112,55
41,485-41,665

LONDYN, 19.3. (U.) Warszawa 43.47.
Nowy-Jork 4.8801, Paryż 134.03, Wiiledeń
34.63, Praga 164%, Wiochy 92.41, Belgja
35.01, Budapeszt 27.89%, Szwajcarja
25.34%', Helsilngtoirs 193.77. Sofja 675,
Holandja 12.1253, Oslo . 18.28, Kopenhaga
18.21, Sztokholm 18.18%, Hilszpainja 29.01,
Buenos-Aires 47.87 d„ Rio de Janeiro
5.91 d., Bukareszt 788, Ateny 367%, Ber
lin 20.40%), Belgrad 277, Montreal 4.8784,
Konstantynopol 957, Lizbona 116.
MEDJOLAN, 19.3. (Urz.) Wiedeń 267,
Paryż 74.51%, N. Jork 18.9337, Praga
56.25, Londyn 92.39, Holandja 762%, Belg
ja 264, Bukareszt 1165, Berlin 452.95, Zu
rych 364.60, Białogród 33.35, Oslo 505, Ko
penhaga 507, Sztokholm 508, Madryt 319,
Sofja 13.60, Ateny 25.00, Budapeszt 331%,
Moskwa 97.00, Warszawa 213.
N. JORK, 17.3. (Urz.) Londyn 4.8715/li5,
Paryż 3.93%, Wiedeń 14.12, Praga 2.96%,
Włochy 5.28%, Belgja 13.93%, Budapeszt
17.50, Szwajcarja 19.25%, Helsingfors 0.73,
Holandja 40.24, Oslo 26.70, Kopenhaga
26.79, Sztokholm 26.84, Hiszpanja 16.85,
Tokio 47, Rio de Janeiro 12.08, Bukareszt
0.62, Ateny 132%, Berlin 23.90%, Belgrad
1.76, Montreal 100.03.
OSLO, 19.3. Londyn 18.29, Berliim 89.70,
Paryż 14.80, N.-Jork 3.75, Holandja 151,
Zurych 7'2.25, Helsingfors 9.46. Belgja
52.35, Sztokh'oilm 100.65, Kopenhaga 100.50,
Włochy 19.85, Paryż 11.15, Wiedeń 53.00.
PARYŻ, 17.3. Kursy akcyj polskich
przedsiębiorstw przemysłowych na gieł
dzie paryskiej ostatnio zwyżkowały
szczególniej Petrol de Dąbrowa 620, Ele
ktrownia Warszawska stare zwyczajne
45.25, nowe 2760, — uprzywilejowane sta
re 1205, nowe uprzyw. 850, — użytkowe

LIVERPOOL, 19.3. Pszenica: (100 Ib.)
na marzec 10.3%, — maj 10.5%, — lipiec
10.7, Kukurydza: (100 lb.) Graded na ma
rzec 9.7%, — kwiecień 9.8, — cif Plata
(480 Ib.) na marzec-kwiecień 41.9, —
kwiecień-maj 37.9, — maj-czerwiec 36.1%.
Maka: (280 lb.) Liverpool Straights 31
— 33.

lIMi
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krajowe

ZIEMIOPŁODY
WARSZAWA, 19.3. Tranzakcje na
Giełdzie Zbożowo Towarowej za 100 kg.
franco st. załad., w nawiasach fr. Warsza
wa:
Pszenica pomorska 726/731 g/1
(123/124) 56.00, — kongres. 732 g/1 (129)
(57.50), Owies pozmński zdatny do siewu
45.00, — siewny „Zwycięzca" I odsiew
kwalifikowany 51.50, — kongr. p/g próby
41.50, — kongres. „Ligowo" zdatny do sie
wu p/g próby 44.75, Jęczmień kongres. 620
g/1 (105) (42.00), Otręby żytnie (31.00), Ce
ny orjentacyjne parytet wagon Warszawa,
ustalone przez Komisję Notowań za towa
ry, którymi niedokonano na Giełdzie tranzakcji. Żyto 42.50 — 43.00, Jęczmień bro
warowy 44.00 — 45.00, Mąka pszenna
warsz., lubelska i kresowa 4/0 A 87.00 —
90.00, Mąka pszenna 4/0 79.00 — 82.00, —
żytnia pytlowa 65% 59.50. Obroty śred
nie. Usposobienie bez zmiany.
WARSZAWA. 19.3. Notowanlila kasz
i grochów za 100 kg. loco skład, kasza
jęczmlfenna łamana 60 zł., pęczak 60 zl.,
perłowa 72 zł., owsiana 100 zł., płatki! 87
zł., pszenna manna 94 zł., jaglana 86 zł.,
gryczana palona cała biała 88 zł„ mączek
.,0“ (krak.) 110 zł., „00" 115 zł., „000"
125, zł., groch łuskowy cały 112 zł., w po
łówkach 100 zł., Victoria 104 zł., poikiv
55 zł., cukrowy 112 zł„ fasola olbrzymia
77 zł., drobna biała 62 zł., ryż Burma,h
87 zł,, Siam 105 — 110 zł., Patria 130 zł.,
maka kartoflana 82 zł., makarony 115 zł.

GDAŃSK, 19.3. (U.). Pszenica 128 f. h. 15, 124
f. h. 14.25, 120 f. h. 13.75, żyto 13.75—14.00, jęcz
mień browarowy 13.50—14.00, pastewny 13.00—•
13.50, owies 12—12.75, ospa żytnia i pszenna po
10.00. Dowóz do Gdańska wynosił pszenicy 15,
żyta 70, jęczmienia 187, owsa 56, strączkowych
85, ospy i makuchów 27, nasion 115 ton.
LWÓW, 19.3. Przy bardzo wielkich obrotach
wynoszących przeszło 200 ton ceny silnie zwyżku
ją. Podaż nieostateczna przy wzmożonym popy
cie. Tendencja wybitnie zwyżkowa utrzymuje się
nadal. Usposobienie bardzo silne. Ceny giełdo
we: żyto małopolskie 42.25, jęczmień małopolski
brow. 43.50 — 44.50, kukurydza rumuńska 39.50 —■
40.50, otręby żytnie 30.25 — 30.75, — pszenne
30.25 — 30.75. Ceny rynkowe: pszenica dworska
55 — 56, — zbiorowa 53 — 54, jęczmień przemia
łowy 42 — 43, — pastewny 35.25 — 36.25, owies
40 — 41, bobik 37 — 38, wyka 31 — 35.50, hreczka
51 — 52, mąka pszenna 4% 89 — 90, 50% 80 —
81, grysik kukurydzany 60 — 63, mąka kukury-
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dzana 48 — 50, kasza hreczaan 93.25 — 95.25, —
jaglana 80 — 84, kasza jęczmienna 64.25 — 66.25,
pęczak 63 — 64.
NOWE INSTRUKCJE O ODBIORZE ZBOŻA
PRZEZ INTENDENTURY. Zairządzeniein szefa
adminiistracji armji Nr. 671S/WŻ z dnia 22 lutego
1'928 t. ZMiestono dawniejsze przepisy, obowiązu
jące przy dostawach iżbożai dla linfendentur, do-tyczące norm wilgotności, według których za
wartość 'wilgoci nie mogła przekraczać 15%,
w niektórych zaś wypadkach przyjmowane było
zboże z zawartością do 17% z potrąceniem wyna
grodzenia za ten 2% nadmiar wilgoci w postaci
wyższego ponad ustalony standard ciężaru ga
tunkowego. Ponieważ procentowe oznaczenie wil
goci wymagało szeregu zabiegów technicznych',
wskutek czego dostawca nie był pewny, jaką kwailiijkiację jego izboże 'otrzyma, przeto szereg pro
ducentów rolnych i poważnych firm handlowych
unikało dostaw wojskowych. Obecne rozporzą
dzenie znosi te trudności i przepisuje, że normy
wilgoci określone będą obecnie systemem kupiec
kim za pomocą zapachu oraz stopnia twardości
ziarna, t. j. aby ziarno było suche, zdrowe, niezagrzane, wolne od pleśni i zapachu stęcłilizny.
Ustalanie i określanie, czy zboże odpowiada
w konkretnych wypadkach powyższym gatunkomi, uskuteczniać należy w sposób przyjęty na
jednej z giełd zbożowych. Dokładny sposób okre
ślenia wilgoci ustalą ponadto szefostwa intendentury.

BYDŁO I MIĘSO.
WARSZAWA, 19.3. Spęd nierogacizny
wyniósł dziś 1430 sztuk, co w zupełności
wystarczyło do pokrycia zapotrzebowań.
Tendencja była naogół spokojna — utrzy
mana. W zaofiarowaniu były zarówno ga
tunki doborowe, jak i sztuki poślednie.
Najwyższą cenę osiągano 2.30 zł., — naj
niższą 1.80 zł., w płaceniu za 1 kg. żywej
wagi loco rzeźnia miejska.
WARSZAWA, 19.3. Targ bydlęcy od
był się dziś przy tendencji utrzymanej.
Obroty były ożywione, podaż dostateczna.
Płacono (poza Warszawą) za cielęta 1.60
2 zł., za woły 1.40 — 1.60 zł. za kg. żywej
wagi.
KRAKÓW, 19.3. Targowica miejska notuj e za
1 kg. żywej wagi w zł. Stadniki 1.25 — 1.82, woły
1.17 — 1.80, krowy 0.83 — 1.75, jałówki 106 —
1.78, cielęta 1.27 — 1.90, nierogacizna żywej wagi
1.68 —■ 2.17, — bitej wagi 2.36 — 2.85, łój nerkowy
1.50 — 1.80, — I gat. 1 — 1.20, — II gat. 0.70.

NABIAŁ.
WARSZAWA, 19.3. Na rynku masła
panuje ruch duży. Zakupy są ożywione,
notują w hurcie za 1 kg;, masła grat. wyb.
7.40 zł., W detalu płacą za kg;, następ
ceny: gat. wyborowy 8 zł., mleczarskie
7.00 zł., stołowe siotoine 6.60 zł„ osełkowe
6.40 zł.
e
METALE I WYROBY METALOWE,
KATOWICE, 19.3. Zatrudnienie w hutach jest
zadawalające tak, że przy otrzymywaniu zleceń
irobione są zastrzeżenia co do terminu dostawy.
Większe zamówienia wpływają zwłaszcza na że
lazo handlowe ii formowe (belki). Naogół ruch
ma żelazo nieznaczny, oczekiwać jednak należy
w najbliższych dniach większego ożywienia. Po
ważniejszych trainzakcyj dokonywuiją hurtowni
cy, kompletując swe składy. Niekorzystnie wpły
wa w1 tym dziale ciasnota gotówki: proponowa
ne są weksle z terminem do 6 miesięcy. Żelazo
■sztabowe: cena 'zasadnicza .zł. 360, formowe, od
Nr. 24 włącznie, cena zasadnicza — 350, Nr. 26
i więcej — zł. 390; taśmówka ■walcowania na go
rąco — zł- 422.50; żelazo urńweTsatoe —• zł.. 390;
blacha gruba (5 mm. i grubsza) — zl. 432.50,
blacha cienka jponiżej 5 mm. — 525. drut walco
wany %w jakośći_handlowej — 397.50, platyny —
320, rygle — 305, szyny (100 mm. i powyżej) —422.50, do tego1 podkłady dziurowane —• 462.50,
podkłady do rozjezdnic — 525, zwykłe lupki pła
skie — 491), łupki klinowe —■ 515, podwójne —
532.50, podkładki równie — 472.50, pochylone —
525, płyty hakowe — 820, łapki — 980, prowad
nice {walcowane) — 462.50, szyny klinowe —
462.50, szyny (poniżej 100 mm. wysokości)' —
385, podkładki — 462.50, łupki płaskie — 462.50,
lupki kilimowe — 515, podkłady — 462.50, blacha
do cynkowania, dostarczona w stanie żarzonym—
bez specjalnej dopłaty za żarzenie; przy innych
zamówieniach na cienkie blachy żarzone dolicza
■sie od grubości następujące dopłaty: przy 1 do
poniżej 5 mm. 10-345%\, przy1 0,875 mm. 5.36%,
0.75 — 4.68%. 0.625 — 4.04%, 0.562 — 4.85%,
0.50 — 6.32%', 0.438 —
0.375 — 0.58%;
za 'blachy o grubościach niewymieuionych w ipowyższem zestawieniu! liczy się najbliższą wyższą
dopłatę: ceny blach dwa razy de kapowanych
(efektywnie): 0.32 do poniżej 0.35 mm. grubo
ści — Ł 25.10 za t., 0,35 do poniżej 0.37 mm. gru
bości — Ł 23.10 za t., 0.37 do- poniżej 0.40 mm.
grubości — Ł 22.5 za t., 0.40 do poniżej1 0.43
mm. grubości — Ł 22 za L, o 50 do- poniżej
0.55 mm. grubości — Ł 21.15 za t., 0,50 do po
niżej 0.5'5 mm, grubości — Ł 21.10 za t., 0.55
do poniżej 0.62 mm. grubości — L 21.5 za t.,
0.62 do' poniżej1 0.75 mm. grubości — Ł 21 za t„
0.75 do poniżej' 0.87 mm. grubości — Ł 20,15
za t„ 0.87 do> poniżej 1 mm. grubości — L 20.10
za t., 11 ponad1 11 mm. grubości — Ł 20.5 za
tonę. Za blachy okrągłe i .półokrągłe, dochodzi
do wyżej podanych cen nadpłata w wysokości
37,5%. za blachy do głębokiego wytłaczania1 do
licza się 10%', blachy 1 raz dekapowane kosz
tują o Ł 3 za tonę mniej, niż blachy 2 razy deklapowanie.

NAWOZY SZTUCZNE.

KATOWICE, 19.3. Ceny na rynku śląskim
nawozów sztucznych: azotniak mielony 20 — 22%
zł. 1.85 za kg.%, azotniak granulowany 22 — 23%
zł. 2.05 za kg.% wraz z opakowaniem w becz
kach franco wagon Chorzów. Saletra chorzow
ska 15.5% (Nitrofos) zł. 46 za 100 kg. łącznie
z opakowaniem franco wagon Chorzów. Azotan
amonu (Saletra amonowa) 35% zł. 105 za 100 kg
luzem, franco wagon Chorzów. Kainit krajowy
zł. 305 za 10 ton luzem franco wagon Kałusz lub
Stebnik. Sól potasowa krajowa 25% zł. 925 za
10 ton luzem fr. wagon Kałusz i Stebnik. Tomasyna krajowa 14 — 18% 0.76 zł. za kg%, incl.
opak. fr. wagon Nowy Bytom. Superfosfat 16 —
18% zł. 0.86 za kg%, luzem franco wagon Bogu
cice. Surofosfat zł. 11.80 za 100 kg. luzem franco
wagon Radom. Wapno mielone na mączkę (nawo
zowe) zł. 48 za 1 tonę luzem fr .wagon Zakłady
Przemysłowe Chęciny. Wapno palone w bryłkach
(do bielenia) zł. 42 za 1 tonę luzem fr. Chęciny.
Wapno palone w bryłach zł. 38 za 1 tonę luzem
franco Chęciny. Miał wapienny z pieca Hoffmanowskiego zł. 5 za 1 tonę, luzem franco Chęciny.
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SZCZECINA,

JAJA.

WARSZAWA, 19.31 Produkcja jaj ai po
daż utrzymuje siiię nadal na zadawalają
cym poziomie. Zamówienhlą załatwione sa
bez przeszkód1, płacą za skrzynię jaj świe
żych, dobrych 210 — 220 zł. loco skład.
W detalu notują jaja zwykłe 18 gr., drob
ne 16 gr„ za sztukę.
KATOWICE, 19.3. Na rynku jaj nastąpiło
osłabienie; wskutek większego dowozu, a zakupy
przedświąteczne jeszcze się nie rozpoczęły.
Utrzymuje się eksport do Niemiec w słabych roz
miarach. Ceny rynkowe zł. 205—210 za skrzynkę.
Cena eksportowa 105 marek.

PRZĘDZA.
ŁÓDŹ. 19.3. Na rynku przędzy baiwelmamej
w tygodniu ubiegłym sytuacja ogólna nietylko nie
uległa poprawie, ale przeciwmie ipogowzyla się
znacznie w związku z coraiz bardiziej zimniejsza
jącem się ®apotrzebowaniem klijentcli. Sfery «ainteresowane 'wprawdzie twierdzą, iż obecny brak
ruchu jest zjawiskiem zupełnie normalnem w związ
ku z okresem przejściowym i sezonem 'letnim,
kiedy to- zwykle do wyrobu towarówTetnich zuży
wa iSiię zawsze mniej przędzy, to jednak obroty
w dziale tym są do tego stopnia .nikle, iż nie mo
żna nie zwrócić na to uwagi. W izwiązku ze
słabym bardzo popytem tendencja na rynku
kiształtowała się pod znakiem tendencji słabszej
i ceny naogół zniżkowały. W dalszym ciągu
uwidacznia sie tutaj poważna' 'różnica między ce
nami. które obowiązują w fabrykach, a cenami
rynkowemu Warunki pokrycia' nie uległy żad
nym zmianom, przyjmowane są nadal wyłącznie
weksle iz terminem, dochodzącym do 4 a nawet 5
miesięcy. Ceny numerów, cieszących się najwięk
szym popytem, kształtowały się wi ctsi. za kg.
w sposób .następujący: i24.il — osnowa — 79; 32.1
osnowa w paczkach — 89; nici — 32.11 — 98 cen
tów. Są to zasadnicze ceny gotówkowe, pnzy
pokryciu wekslowem dolicza się odpowiedni pro
cent.

LUBLIN, 19.3. Na rynku szczeciny daje się za
uważyć absolutny brak zapotrzebowania, co wpły
wa ujemnie na konjunkturę handlową. Notowano
za % kg. w hurcie: szczecina gotowana rwana 0.80
— 0.85, — gotowana gat, „0“ I 0.70 — 0.75, —
II i III gat. 1.10 — 1.20, — bielony krótki leck od
2% do 3% cala 1.20 — 1.50, — długi leck od 3)4
cala 1.90 — 1.65 zależnie od gatunku, bacarester
I. 25 — 1.30, — schuster 1.50 — 2. Tendencja wy
czekująca.

WĘGIEL
WARSZAWA, 19.3. Zmniejszenie się dowozu
węgla do stolicy spowodowało wzmocnienie na
stroju rynkowego. Przeciętnie nadchodzi dzien
nie ca 1000 ton węgla opałowego na tutejsze sta
cje towarowe. W płaceniu fr. wagon st. War
szawa notowano dziś za gatunki wyb. węgla gru
bego i kostki 47—44 zł., gorsze gat. poniżej noto
wań.
KATOIWIiCE, 17.3. Zapotrzebowanie na koks
duże, pewne minimalne jednak zmniejszenie do
stawy ze strony gazowni pokrywa się większym
importem z Czechosłowacji. Koks .importowy
dostarczany jest szybciej. Ceny za tonę koksu
karwiińskiego grubego 2'39.60 kor. cz. loco Pio
trowice odlewnia; 253 k. cz., koks krajowy gru
by kostka i- orzech I 44.20 zł., orzech II 38.85 zł.-,
groszek 32.20 'zł.

KATOWICE, 16.3. Norweskie koleje
państwowe zakupiły ostatnio w drodze
przetargu 25 tysSęcy ton węgla górnośląsklilego, który okazał się o 6 pensów na
tomie tańszy od węgla z New-Castle. Duń
skie koleje państwoiwe ogłosiły przetarg
na dostawę 60 tys. ton węgla, z czego 6
tys. toin zakupiono w New-Castle po ce
nie około 14 sli. 3 d.. fob, pozostałe zaś
54 tys. ton zakontraktowano w Polsce.

SKÓRY
KATOWICE, 19.3, Dyrekcja szwedzkich pań
BYDGOSZCZ, 19j3. Ceny hurtowe za 11 metr stwowych Kolei Żelaznych zakontraktowała do
kw. w .zł. loco Bydgoszcz. Parkiety eksportowe
'loco Bydgoszcz 14.50, — krajowe' I kł. 13.60—14. stawę węgla 111.500 ton na kwiecień—czerwiec.
'Parkiety krajowe 1 ki. wraz z położeniem (wraz Z powyższej ilości Górny Śląsk dostarczy 93.500
z robotami .partóecia-rskiemi:) zł. 17.54) — 18. Zaton, Anglja zaś — 18.000 ton.
ónteiresowaniie ożywione — przy tendencji' moc
LUBLIN, 19,3. Gazownia miejska notuje: gaz
niejszej.
świetlny za 1 m* ®t 0.40, koks w hurcie et 50 za
BIAŁYSrOK; 19.3. Krupony białostockie za kg
tonę, smolai <zł 35, siarczan amonu zl 45 za kg. Na
w do.!. 1.20, — zagraniczne I gat. 1.6'3, II gat. 145, gaz i siarczan amonu zapotirz chowanie duże, ten
111 gat. 1,35, boki podeszwowe 55 — 60 centów. dencja mocna, na pozostałe artykuły tendencja
Chrom czarny warszawski za stopę- w centach utrzymiana.
30-35, białostocki 25—30, giemza zągr. 35--45
WEŁNA
Lakier z-agr. giemzowy 35—50, chrom 50—60.
BYDGOSZCZ, 19.3. Ceny hurtowe wełny loco
KATOWICE, 16.3. Aukcja berlińska skór nie Bydgoszcz za 50 kg. Wełna brudna zbierana 24—
przyniosła wielkich zmian w ustosunkowaniu się 2'5 doi, wełna brudna jednolita ..Merino" 29—31
cen i zaznaczyła się specjalnie ożywionym ruchem,
doi. Obroty male.
ceny surowca zostały podniesione o 5%. Na nasz
rynek nie podziałało to ze względu na słabe obro
ty przy braku gotówki. Po ostatniej zniżce, a pod
wpływem berlińskiego podwyższenia ceny, kształ
tują się skóry cielęce — zł. 5.35, a bydlęce — 3.55.
ZIEMIOPŁODY
Na skóry gotowe podwyżka ceny surowca rów
BERLIN,
19.3. (U.) Zboże ii nasiona
nież nie wywarła większego wpływu, a nawet —
z powodu osłabienia się ruchu i braku poważniej oleiste za 1000 kg. loco stacja załadowcza,
mąka i’ otręby za 100 kg. loco stacja Ber
szych transakcyj — tendencja zapanowała nieco
lin; łącznię z wiorklilem, inne za 100 kg.
słabsza. Ceny jednak nadal utrzymują się na ostat
Pszenica march. 246 — 249, Żyto march
nim poziomie. Ceny skór gotowych za 1 kg. w zł.:
255 —■ 257, Jęczmień brow, jary 225 —
krupony ciężkie I gat. 15.75, krupony średnie I gat.
280, Owiiteis march 232 — 240, Kukurydza
— 14.70, krupony ciężkie II gat. 13.65 — 14.20,
loco Berlin 234 — 236, Mąka pszenna
krupony średnie II gat. — 13.65, boki szpaltowane
31% — 35, — żytnia 34 — 36, Otręby
I gat. — 10.50, — II gat. — 10, karki szpaltowane
pszenne 16%, — żytnie 16% — 16%,
I gat. — 12.05, — II gat. — 11, podeszwowe I gat.
— 9.50 — 10, — II gat. — 8.40 — 9, boki podesz Groch Victoria 46 — 57, — drób, jadalny
34 — 36, — pastewny 25 — 27, Peluszka
wowe I gat. 7.35 — 7.90, — II gat. 7.35, ssaki
23, Bób 24, Wyka 22 — 23%, Lubin nie(chromy) czarne I gat. 3.40, — II gat. 4.20, — III
gat. 3.90, — IV gat. 3.65, krupony pasówe 1.70 — bileski 14 —■ 14%,, — żółty 15% — 16,
Seradela nowa 25 — 28, Kuchy rzepa
2.40 doi.
kowe 19% 1— 19.60, — Wane 24.10 —
KATOWICE. 19.3. Na skóry surowe sytuacja
wyczekująca, jednak pod wpływem tendencji
24.30, Wytłoki suche 14 — 14%, — Soya
zwyżkowej w Berlinie i u nas nieco mocniejsza.
22 — 22.40, Płatki ziemniacz. 25.70 —
Trianizakcje niewielkie notowano: skóry bydlęce .
3.65—3.70 zł za 1 kg. cielęce zł 4.45 (doi. 0.56) za 1 26.20, Zifemniaki jad. białe 3 — 3.30, —
1 kg. końskie — zł 50 za sztukę, owcze — 8 do
czerwi. 3.10 — 3.40, — żółte 3.50 — 3.80.
10 zl. za sztukę.
BUENOS-AIRES. 17.3. Zamknięcie. Za
LUBLIN, 19.3. Na rynku skór gotowych daje
100 kg. w peso pap. Pszenica na maj
się zauważyć małe ożywienie, garbarnia B-ci Do
II. 40, — czerwiec 11.60, Kukurydza na
mańskich w Lublinie notuje w doi. za 1 kg.: kru
maj 8.10, — czerwiec 7.80, Owies na maj
pony I gat. 1.60, — II gat. 1.52, — III gat. 1.42,
10.20, Sićmię Wlane na kwiledileń 15.30, —
krupony karkowe I gat. 1.18, — II gat. 1,10, —
maj 15.50, — czerwiec 15.70.
III gat. 1, boki grube 0.75, — średnie 0.85, branCHICAGO, 17.3. Zamknięcie. Cts za 1 buszel.
dzlowe 1.15. Tendencja wyczekująca. Na rynku Ceny terminowe. Pszenica na marzec 139%, —
skór surowych w dalszym ciągu brak zaintereso
maj 138%, lipiec 135%, kukurydza na marzec
wania. Tendencja bardzo słaba.
975^, maj 100%, lipiec 102%, owies na marzec
SPRAWA UREGULOWANIA ZDEJMOWANIA 59, maj 58%, lipiec 53%, żyto na marzec 119%,
SKÓR W RZEŹNIACH. Jak wiadom'o', w b. zabo maj 119%, lipiec 113%. Ceny loco. Pszenica Nr.
rze rosyjskim w rzeźniach zdejmuje się skóry tak 2 hartwinter 131%, owies biały Nr. 2 — 62%, jęcz
niedbale i nieumiejętnie, że ważny ten surowiec
mień Malting 94 — 102. Fracht do Anglji w szyi,
traci 'poważnie na swej wartości. To też od dłuż
szego czasu związek garbairzy stara się o wpro i pensach za 480 Ibs 1/6 — 2/6. Fracht na kon
tynent w centach i dolarach za 100 Ibs 9 — 10.
wadzenie rozporządzenia wykonawczego w tej
mierze'. W’ projekcie tym mówi się, że- zdejmowa
HAMBURG, 19.3. W hfl. za 100 kg
nie ® bydła skór, przeznaczonych do obrotu han
cif Hamburg. Pszenica: Mainliltoba 1. 16.50,
dlowego1, odbywać się winho albo przez tak zwane
odbijanie za pomocą specjalnycli miotów', albo też
— 11. 15.85, — 111. 14.35, Rosafe na ma
za pomocą noży ochronnych, tak, aby skóry nie
rzec 13.62%, — kwiecień 13.62%, Barusso
były uszkodzone przez zacięcia) sznyty) łub dziw
na marzec 13.55, — kwiecień 13.55, Hartry. Paragraf drugi projektuje, aby uniknąć za
nieczyszczania skór wodą, krwią lub nieczystoś
wflnter II. na marzec-ky iec. 14.85. Amber
ciami — należy je umieszczać natychmiast po
Durum na marz.-kwfec. 14.25, Mixed na
zdjęciu w przygotowanych w tym celu koszach,
marz. 13.65, Jęczmień: Donau-rosyjsk’.
w żadnym razie skóry nie mogą być rzucane na
12.80, La Plata 12.40 — 12.70, Żyto: We
podłogę. Skóry, przeznaczone do obr.oitu handlo
wego, winny być po ich zdjęciu pozbawione cza
stern rye II. na statku 13.60, — marzec
szki, rogów,, kości ogonowej, żył i mięsa; części
13.75, Kukurydza: La Plata loco na statku
skóry pyskowej ora-z laipy poniżej 10 cm. od kolaln
12.50, — maj 12.55, — czerw-lip. 10.10.
winny być obcięte. Projekt ten był przedmiotem
dyskusji na ostatniej konferencji w Ministerstwie
—i sierp. 10.2'2%, — wrzes. 10.2712, M.rolnictwa — decyzji jednak żadnej nie 'powzięto-,
xed II. na marzec do % kWiletnila 11.8c,
przedstawiciele bowiem Warszawskiego Związku ■
Whiteflat loco 11.90, Siemię Inliiane: La
Rzeżników, sziachitujących woły, i warszawskie
Płata na marzec 18.20, — kwiecień 18.75
go1 związku robotników przemysłu mięsnego zaj
mują stanowisko opozycyjne i ze swej strony pro
N.-JORK, 17.3. Zamknięcie. Cts za 1 buszel.
ponują, aby sprawa ta została unormowana ży Ceny loco. Pszenica Manitoba Nr, 1 166%^, redciowo przez stosowanie premii za dobre zdjęcie
skóry, co naturalnie odbiłoby się i na cenie. winter Nr. 2 171%, hardwinter Nr. 2" 1571%. Ku
W sprawie tej odbędzie się znowu wkrótce druga kurydza nowa 113%, żyto Nr. 2 fob. N. Y. 1357>g,
konferencja, uregulowanie bowiem zdejmowania jęczmień Malting 1071%, mąka „Spring Clears '
skór tak', jak to jest w Poznańskienn jest rzeczą, 6.60—6.90 dol. za 1 barrel.
niecierpiącą zwłoki.

Rynki towarowe lasiasiinne
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ROSARIO. 17.3. Zamknięcie. Ceny
w peso pap. za 100 kg. Pszenica na maj
11.45, Kukurydza na maj 7.95, Siemię
lniane na maj 15.50.
ROTTERDAM, 19.3. Pszenica: w Hfl.
za 100 kg. na marzec 13.12%, — kwie
cień 13.42%, — maj 13.67%, Kukurydza:
w Hfl. za 2000 kg. na marzec 234%, —
kwiecień 230%, — maj 200%, — czerwiec
195%.
TOLEDO, 17.3. Zamknięcie. Cts za 1
buszel. Koniczyna Clever loco 14.75, —
na marzec 16.75, — paźdz. 15.60, Tenden
cja spokojna.

WINNIPEG, 17.3. Zamknięcie. Cts za 1 buszel. Pszenica na maj 141%, lipiec 143%, paź
dziernik 135%. Owies na maj 69%, lipiec/65%.
Żyto na maj 119%, lipiec 1041% Jęczmień na maj
95%, lipiec 92%. Siemię lniane na maj 196->s, li
piec 200. Pszenica loco Northern I 148%, — II
143%, — III 131%.

CUKIER.
LONDYN, 19.3. W sh za cwt. Cukier
na marzec 15.10% — 15.9, — kwiecień
16 — 15.9%, — maj 16 — 15.10'2, —
czerwiec 16.2% — 16, — lipiec 16.3 —
16.112, — sierpień 16.3 — 16.2%, — wrze
sień 16.4% — 16.2%, — paźdz. 16.4% —
16.3, — listop. 16.4% — 16.3, — grudz.
16.4% — 16.3% — 16.4%, — marzec (1929
r.) 16.6 — 16.5%, — paźdz.-grudz. 16.3%
— 16.3, holenderski, granul, fob Amster
dam 15.3, czechosłowacki, granul, fob
Hamburg 15.3, Jawa, biały cif Amsterdam
14.9, Tendencja stała.

N. JORK, 17.3. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Cukier surowy na marzec 2.89, maj 2.80, lipiec
2.89, wrzesień 2.98, grudzień 3.03, styczeń (1926, r.)
2.90 — 2.91, marzec 2.80 — 2.81, cukier biały clo
ny dostawa zaraz 4.51. Obroty dzienne 50.000.
Tendencja mocna.

BAWEŁNA,
ALEKSANDR.!A, 19.3. Ótw., w nawia
sach zamknięcie. Not. bawel. egipskiej.
Sakelłaridiils na marzec 38.30 — (38.10),—
maj 39.07 — (38.65), — lipiec 39.50 —
(38.90), — listop. 39.80 — (39.50), Asi intounii na kwieefeń (Z6.98), — czerwiec 27.35
— (27.27), — paźdz. 39.80 — (39.50).
BREMA, 19.3. Urz. not. w cts za 1 Ib.
Piierwsza cyfra oznacza sprzedaż, druga
kupno, W nawiasach tranzakcje. Baweł
na amerykańska loco 21.39. — na maj
20.73 — 20.72 — (20.72), — lipiec 20.72 —
20.70, — (20.70 — 20.71), — paźdz. 20.26
— 20.25 (20.26 — 20.25), — grudz. 20.22
(20.20 — 20.22), — stycz. 20.20 — 20.19,
Tendencja stała.

LIVERPOOL, 19.3. W cts za Ib. Bawełna
amerykańska loco 10.96, na marzec 10.39, kwie
cień 10.29, maj 10.23, czerwiec 10.16, lipiec 10.11,
sierpień 10.C2, wrzesień 9.93, październik 9.84, li
stopad 9.78, grudzień 9.79, styczeń 9.76, luty 9.75,
marzec (1929 r.) 9.73. Tendencja stała.
LIVERPOOL, 19.3. W cts za Ib. Bawełna
egipska loco 20.00, Sakellaridis na styczeń 19.27,
marzec 19.48, maj 19.28, lipiec 19.38, październik
19.39, listopad 19.39. Tendencja spokojna.

N.-JORK, 17.3. Zaniknięcie. Cst za 1 Ib.
Bawełna loco 19.65, — na marzec 19.15,
— maj 19.23 — 19.25, — lipfec 19.06 19.08, — Sierpliień 18.90, — wrzesień 18.85,
— paźdz. 18.77 — 18.78. — listop. 18.75,
— grudz. 18.73, — stycz. 18.70 — 18.71.
Dowóz bawełny do portów atlantyckich
3000, — zatoki meksykańskiej 7000. Ten
dencja stała.
N.-ORLEANS, 17.3. Zamknięcie. Cts za
1 Ib. Bawełna loco 19.20; — na marzec
18.96, — maj 18.85 — 18.87, — lipiec
18.65 — 18.68, — paźdz. 18.37 — 18.39. —grudz. 18.40 — 18.41- — stycz, 18.41. Ten
dencja stała.
LEN
OŁOMUNIEC, 19.3. Len trzepany 1180 — 1400
kor. cz. za 100 kg.

JUTA

LONDYN, 19.3. Juta surowa w Ł i sh. za to
nę ang. First marks, loco 30, na marzec 30%, kwie
cień 30%, maj 32%. Gorsze marki loco 26, na
kwiecień 26, maj 26, Tendencja mocna,

KAUCZUK.
LONDYN, 19.3. Not. w pensach za 1 Ib.
Kauczuk: Plantagencrepe Standard Nr. 1.
loco 12%, — na marzec 12%, — kwie
cień 13%, — maj 13%, — czerwiec 13%,
Smoked ripped sheets, loco 12%, — na
marzec 12%, — kwiecień 13%, — maj
13%, — czerwiec 13%, Pale sole crepe
loco, eighth thick 26, d. t. d. quarter inch
thick 26, Para, hard pure loco 11%, Ten
dencja mocna.
N. Jork, 17.3. Zamknięcie. Cts za 1 Ib. Kau
czuk Crepe loco 25%, Sheets loco 25%, gatunki
kontraktowe na marzec 25%, maj 25.80, lipiec
25.90, wrzesień 26, październik 26.10, grudzień
26.10. Tendencja stała.

METALE SZLACHETNE
BERLIN, 19.3. Srebro ca 0.900 w szta
bach 79 — 80.
N.-JORK, 17.3. Zamknięcie.
57% cts za 1 oz (= 31.1 gr.).

Srebro

zagr.

LONDYN, 19.3. Zamkn. Srebro 26%, —
na dostawę 265/10 d za uncję.
METALE I WYROBY METALOWE.
BERLIN, 19.3. Ceny w markach nie
mieckich za 100 kg. Miedź elektrolitycz
na, dostawa zaraz cif Hamburg, Brema
lub Retterdam 134%, Oryginalne alumi
nium hutnicze 98 — 99% w blokach, szta
bach walców, i ciągnion. 210, dtto w szta
bach walców, i ciągnion. 214, Nikiel czysty
98 — 99% 350, Antymon Regulus 90 — 95,
N.-JORK, 17.3. Zamknięcie. Cts za 1 Ib.
Miedź Lake loco 14.20, Elektrolyt loco 14.07%,
fob N.-Jork 14.22%, — na 3 mieś. 14.22%, Ca
sting Rafinery N.-Jork loco 13.80. Cyna Ńj-Jork
Straits loco 52%, na marzec 52%. Ołów N.-Jork
loco 6, East St. Louis loco 5.80, platyna —. Cynk
Fast St. Louis loco 5.65, aluminium 98—99% loco
24%, nikiel w sztabach loco 35, blacha biała fob.
Pittsburg 5%.

Rok wydawnictwa VIII.

LONDYN, 19.3. Urz. not. w Ł za tonę.
Miedź: Standard na kasa 613/i„ — 61%, —
3 mieś. 61’ w — 611 >, — Settl 61 %, — Ele
ktrolyt 66*-2 — 66%, — best selected
64% — 66, — strong sheets 92, — Elektrowirebars 66%, Cyna: Standard na kasa
234% — 234%, — 3 mies. 235% — 236, —
Settl 234%, — Banca (obr. nieof.) 239%,
Straits (obr. nieof.) 238%, Ołów: zagrań,
dost, natychm. 19%, — dalsze terminy
20%, — Settl 19%, Cynk: zwykły dost,
natychm. 24'%,.,, — terminowa 24%, —
Settl 241 s, Aluminium krajowe (not. nieof.)
105, Aluminium zagrań, (not. nieof.) 112,
Antymon Regulus cena fabrykacyjna (not.
nieof.) 59% — 60, Rtęć (not. nieof.) 22 —
22%, Platyna (not. nieof.) 17, Wolfram
(not. nieof.) 14%, Blacha biała (not. nieof.)
18%, Siarczan miedzi (not. nieof.) 261« —
27.
ANGIELSKI PROJEKT MIĘDZYNARODOWE
GO POROZUMIENIA FABRYKANTOM BLACHY
BIAŁEJ. Jak wiadomo', w środku listopada .roku
ubiegłego producenci blachy białej w Wal.ii postanowili w czasie od 28 listopada 1927 do 29 lu
tego r. b. ógiranlczyć produkcję w ten sposób',
ażeby wprowadzić 3 tygodnie świętowania, a to
z powodu trudności eksportowych. Obiecywano
sobie, że środek ten poprawi ogólną sytuację. Po
upływie tego terminu okazuje się jednak, że sy
tuacja nie polepszyła się bynajmniej. Eksport
w ciągu grudnia i stycznia był również zły i za
pasy, które 17 listopada roku ub. wynosiły 140.000
skrzyń, wzrosły na 1 marca r. b. na 183.000. We
dług statystyki związku producentów
eksport
angielski w roku 1927 spadł o 7.6% w porówna
niu iz rokiem 1925 (rok 19126. jato rok wielkiego
strajku węglowego, nie może być brany w rachu
bę), natomiast eksport niemiecki w roku 1927
wzrósł o 190% w porównaniu z rokiem poprzed
nim. Produkcja niemiecka, która przed wojną wy
nosiła 66.000 ton, podwoiła się obecnie, chociaż
z drugiej strony Niemcy przywiozły w roku
1927 — 25.000 ton. Ten rozwój produkcji niemiec
kiej stanowi dla Anglji poważną przeszkodę tembardziej, że Ameryka od czasu wojny nietylko nie
importuje już zupełnie blachy angielskiej, ale rów
nież zwiększa swój eksport na rynki azjatyckie,
konkurując tam z Anglją. W tych okolicznościach
producenci angielscy ■wysuwają myśl porozumie
nia wspólnego, do którego miałaby natężyć i Fran
cja. Porozumienie to jednak dojdzie do skutku
i będzie miało wpływ na utrzymanie cen na ryn
kach światowych tylko 'wtedy, gdy do niego przy
stąpi Ameryka. Zdaje się jednak, że przemysł
amerykański; który obecnie pracuje tylko w 73%
swojej zdolności produkcyjnej i szuka rynków zby
tu kosztem obniżenia cen, ’na poro,zumienie takie
na razie się nie zgodzi.

TOWARY KOLONJALNE

N.-JORK, 17.3. Zamkmilędię. Cts za 1 Ib.
Kakao loco 13%, — na marzec 13.43, —
kwiecień 13.46, — maj 13.58, — czerwiec
13.73- ■— lipiec 13.81. — sierpień 13.82, —
wrzesień 13.83; — paźdz. 13.67, — grudz.
13.23,
TŁUSZCZE I OLEJE
N. JORK, 17.3.. Olej z siemienia bawełniane
go. Ceny w ents za 1 galion. Loco 9.70, na ma
rzec 9.70, maj 9.75, lipiec 10.15, wrzesień 10.34
Tendencja stała.
OŁOMUNIEC, 19.3. Ceny nasion oleistych za
100 kg. w kor. cz. Siemię lniane 315 — 317, —
konopne 300 — 320.

BYDŁO I MIĘSO
CHICAGO, 17.3.- Zamknięcie. Cts za 1 Ib.
Smalec loco 11.55, na marzec 11.571.,, — maj
11.90, — lipiec 12.20, żebra-na maj 11.60, — lipiec
11.80, — wrzesień 12.10, boczki loco 11.25. Świ
nie lekkie cena najn. 7.90, — najw. 8.65, — cięż
kie cena najn. 7.75, — najw. 8.25. Dowóz świń dc
Chicago 9.000, — na Zachód 40.000.
N.-JORK, 17.3. Zamknięcie. Cts za 1 Ib. Sma
lec prima Western loco 12.30, — Middle Western
12.05 — 12.15, łój specjalny extra 8'<, — extra
luźny 8%, — Tierces 8%.

JAJA
BERLIN. 19.3. Cficjalne notowania giełdy jaj
za sztukę w fęnygach franco wagon albo loco
skład Berlin: jaja 'krajowe zupełnie świeże (do pi
cia) stemplowane ponad 66 gramów 13, klasa „A“
(60 gr) 11/4, klasa ,.B“ 53 gr.—kl. „C“ 48 gr.—>
8. świeże klasa ..A" 10%; kl. „B" 9. kl. „C“ 8,
jaja zagraniczne duńskie 15%—16 Ib 10%. poznań
skie 10. bułgarskie 9%—9%. rosyjskie normalne 9,
polskie większe 9, normalne 8%: drobne i średnie
7%—8. Tendencja spokojna.

LONDYN, 19.3.
Zimniejsza pogoda
wpłynęła na wzmocnienie tendencji, popyt
bardzo dobry; przed świętami nie spodzie
wają się już większych zmian. Pewna ilość
jaj z chłodni i z wapna znajdująca się na
rynku — hamuje większe dowozy z kon
tynentu. Notowano za 120 sztuk: jaja duń
skie 15% do 16 Ib. 119 — 12 sh., holen
derskie mieszane 12 — 12.6, polskie nie
bieskie 9.6 — 10, — czerwone 8.3 — 8.9,
poznańskie niebieskie 10.
NAFTA I PRZETWORY,
N. JORK, 17.3. Nafta za galion w centach ro
pa za beczkę po 42 galiony w dol.: nafta Stan
dard 16.90, — w beczkach 13%, ropa Pensylwania
2.35 — 2.80, Mid Continent (33.0 33.9 Be) 1.19.
N. JORK, 17.3. Terpentyna loco N. Jork 60,
— loco Savannah 54% cts za galion.

finanse, przemysł I Ml
BILANS HANDLOWY W LUTYM 1928 R.
Według tymczasowych obliczeń Głównego
Urzędu Statystycznego bilans handlowy za luty
1928 r. przedstawia się jak następuje:
Przywieziono ogółem 379.362 ton o wartości
270.378 tys. zł., wywieziono zaś 1,557,610 ton, war
tości 197.823 tys. zł., bierne saldo bilansu handlo
wego wynosi więc 72.555 tys. zŁ W porównaniu
z danemi za styczeń r. b. dane powyższe wykazu
ją zmniejszenie przywozu o 785 tys. zł., wywozu
zaś o 20.591 tys, zł.
W przywozie pomimo małej różnicy sum ogól
nych, znajdujemy dość znaczne przesunięcia
w poszczególnych grupach towarów. Zmniejszył
się przywóz artykułów spożywczych o 3.440 tys.
zł., kaukuczuku i wyrobów kauczukowych (głów
nie obuwia kauczukowego) o 2.163 tys. zł,, maszyn
o 5.866 tys. zł. Zwiększył się natomiast przywóz
nawozów sztucznych o 12.188 tys. zł., skór, futer
i t. d. o 2.313 tys. zł. oraz środków komunikacji
o 3.097 tys. zł., przyczem zwyżka ta spowodowana
została importem statków morskich i rzecznych.
V' grupie włókienniczej, które ogólna wartość po
została prawie bez zmiany, przywóz bawełny
zmniejszył się o 4.217 tys. zŁ, wzrósł zaś szereg
innych pozycyj tej grupy. Pozatem w przywozie
znajdujemy tylko stosunkowo drobne zmiany.
Zmniejszenie wywozu spowodowane zostało
głównie spadkiem wywozu artykułów spożyw
czych o 3.510 tys. zł., przyczem zaznaczyć należy
spadek wywozu cukru i paszy, a wzrost wywozu
jaj i trzody chlewnej o 5.332 tys. zł., materjałów
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OD 29.IV.-> 6. V. 1928 r.
i wyrobów drzewnych o 7.728 tys. zł., z czego na
papierówkę przypada 3.171 tys. zł. i na drzewo
tarte 4.974 tys zł. przy równoczesnym wzroście
drzewa okrąghgo o 1.299 tys. zł. i wreszcie wę
gla i produktów naftowych o 4.911 tys. zł., z cze
go na węgiel lamienny przypada 3.903 tsy. zł. Po
ważniejszy wzrost wywozu znajdujemy w grupie
metalowej o 1.458 tys. zł., w grupie włókienniczej
ogólne sumy prawie nie uległy zmianom zazna
czyć jednak należy wzrost wywozu tkanin baweł
nianych o 783 tys. zł. Inne przesunięcia vz wywo
zie nie posiadają większego znaczenia.
POŻYCZKI ZAGRANICZNE DLA MIAST.
Związki tomiMialne obowiiązanę są uzyskać
zezwolenie niinistra spraw wewnętrznych w po
rozumieniu z ministrem skarbu na bezpośrednie
lub pośredni.' zaciasnięcie kredytów zagranicz
nych. na be ^pośrednie lub pośrednie ei litowanie
pożyczek zagranicznych, na bezpośrednią lub po
średnią sprz :daż własnych obligacji na lominalną
kwotą pow ’żej 5 milionów zł. jak również na
przyjęcie gv/araneji albo udzielenie zabezpiecze
nia dla taki :h kredytów i pożyczek. Związki ko
munalne nie potrzebują uzyskiwać zezwolenia mi
nistra spraw wewnętrznych w porozum eniu z mi
nistrem skarbu; o Ile, przedstawiając na zasadzie
art. 33 ustawy z dnia 111 sierpnia 1923 o. (Dz. Ust.
R. P. Nr. 9ti, poz. 747) uchwalę swą władzy nad
zorczej do zatwierdzenia, wyraźnie zaznaczą, że
uchwała m na celu jedną z tranzakcji; wj-mienio
nych w us ępie pierwszym. Powyżsiże przepisy
odnoszą si<- również do 'komunalnych przedsię
biorstw i Iomunainych instytucji kredytowych.
Wszelkie instytucje kredytowe obowńizane są do
uzyskania zezwolenia ministra skarbu na bezpo
średnią lub pośrednią sprzedaż zagrinicą pakie
tów obli .cji i listów zastawnych towarzystw
i instytm. kredytu dlugoterminowei ’o na kwotę
powyżej 5.1001000 złotych, chociaż ry sprzedaż
taka miała być dokonywana częściami. Wykonrnie art. 1 niniejszego rozporządzeni porucza się
ministrowi : praw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem skarbu, zaś innych postanowień m.nistrowi skar >u; Rozporządzenie nin ejsze weszło
w życie z dniem 12 marca r. b. (D<_ Ust Nr. 31.
poz. 290).

DYSKONTO PRYWATNE w LODZI. Stopa
dyskontowa na rynku ‘prywatnym w Łodz» kształ
towała sie n ejednolicie. Materjail pierwszorzędny
można b.ylo zdyskontować przy stopie anx-enito
wej od 1.5% do 1.7% w stosunki, miesięcznym.
Material drugorzędny dyskontowano przy stopie
procentowej, dochodzącej do 2%, a naw et i wyżej.
Zaznaczyć na'ezy, iż dyskonto mite-.jalu dirirgorzędnego natrafiało na poważne tr idności.
POKRYCIE SUBSKRYPCJI POŻYCZKI MIEJ
SKIEJ. Ogloizona przez Bank Handlowy sub
skrypcja na 7% pożyczkę zagranicz lą dla m. War
szawy w sumi i 250.000 dol. została .pokryta- prze
szło dwukrotnie — 589.000 dol. (wy. danych osta
tecznych).
4% POŻYCZKA PREMJOWA. W Dz. Ust
Nr. 31; poz. 296 ogłoszono rozp. Prez. Rzplitej, na
którego podstawie obligacje 4% premiowej po
życzki inwestycyjnej umorzone betą w ciągu lat
10 drogą losow unia w dniach 1 kw etnia i 1 paź
dziernika każdego roku. Pierwsze losowanie na
stąpi wyjątków-) dnia 15 czeiwca 1928 r. Każdo
razowo podlegać będzie umorzeniu */» część po
życzki, t. j. 500 serii;

FABRYKA
WYROBÓW
STALOWYCH
OSTRYCH BRACIA BRZECHOWSGY i S-KA
W PRZEDBORZU. W dniu 18 marci r. b. odby
ła się uroczystość poświęcenia fabryki wyrobów
stalowych ostrych „Bracia Brzechow: cy i S-ka“
w Przedborzu. Na poświeceniu byli ol ecni przed
stawiciele władz miejscowych, świata przemysło
wo-handlowego, oraz reprezentanci ] rasy sto
łecznej. Należy życzyć nowej placówce przemy
słowej pomyślnego rozwoju.

..WIELKOPOLSKA HURTOWNIA Si KŁA",
SP. AKC. W POZNANIU.
Dnia 17 b. m. odb to się Zwyczaju: Walne
Zebranie a-kcjonarjuszów w lokalu Sp. przy ul.
Pólwiiejsktej 9. pod przewodnictwem prezesa Ra
dy Nadzorczej p. Filipowicza. Sprawozd; nie Zanządiu za rok obracł unikowy 1927 prze dstawił
zgromadzonym cziome c zarządu p. dyr. Grzego
rzewski. zaznaczając; że rok sprawozda w i zy byt
bodaj że jeden z na-jtiudnlejsizych pod względem
rozwoju i prac.'. Składały się na to trudności roz
maitych przyczyn, przedewszys.tkiem usta;.'leżnie
sie wahające c;ny, zastój w budownictwie, wzrost
robocizny’ ara: nowa twionząca sie ko-nku-iemcja.
Mimo tych trudności wynik catorooznej praey na
leży uważać ja zado walający. W roku sprawo
zdawczym Sp. zdobył i poważną ilość nowyc1! od
biorców, a ddęki oględnej polityce finansowej
oraz wydatnej pomocz przez zainteresowane sfe
ry Spółka rozA'ija się pomyślnie i stoi dzisiaj już
na własnych zupełnie zdrowych podstawach.
Przedstawiony bilans na dzień 31 grudnia .927
r., zamykając,' sie P > stronie aktywa i pasj wa
sumą 273.521.15 zl. przyjęto jednogłośnie ł udzie
lono pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzor
czej. Zysk, wykazany w sumie 29.841.31 zł, po
dzielono w formie proponowanej tak, że na dywi
dendę i supe dywide.ide przy pada 15 T czyli 15
zł od akcji h.O-ztotow ej.
Nadmienić jeszcz : wypada, iż przy tak m. lym kapitale zakładowym, jak 100.000 zl — rezutaty, osiiągn etc w roku sprawozdawczym, si
nadzwyczaj korzystaNależy się liczyć z iem,
iż przez rozbudowarie przedsiębiorstwa, co be
dzie możliwe przy większem wzmożeniu ruchu
budowłainego, rezultaty będą jeszcze większe.
Kierownictwo Spółki spoczywa w rękach p. dyr.
Grzegorze w skie go.

TERMINY ZEBRAŃ.
24.3.
„Kielecla Odlewnia" S. A. zebr, zwyer. o g.
18 w Warszawie, Miodowa 8, „Warta" S. A.
zebr, zwycz. o g. 17 w Warszawie, Mazowiecka
Nr. 3.

REPERTUAR TEATRALNY.
Widki: „Faust".
Narodowy: „Walla".
Letni; „Nie ożenię się".
Polski: „Człowiek i nadczławiek .
Mały: „Rowrót do grzechu .
Nowości: „Najpiękniejsza z kobiet".
Qui pro quo: „Popatrz, popatrz".
Per .kie Oko: „Publiczność ma głos".
Sensacja: nieczynny.
Czerwony As: „Kai-Kai".
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