Należytość pocztowa opłaconą ryczałtom,

iM Warszawska

Drobne tranzakcje niekwalifikujące się do noto.wań zrobiono: Chodorów 150, Gosławice 62, Mi
chałów 4.10, Parowóz 34, Haberbusch 172.50.
W obrotach pozagiełdowych robiono: Fitznerem
po 6, Żyrardowem 15.30, Wileński Prywatny Bank
90 zł. za 100 zł. nom. wart, (przyczem 750 sztuk
markowych tworzy 1 akcję zlotową).

z dnia 27.3.-1928 r.

AKCJE.

Warszawa, dn. 28 III. 1928 r.

Wejsze

OBROTY DEWIZAMI.

2 ...a dzisiejszym zebraniu walutowem drobną
j ,
wykazał Londyn, mocniejszy zaś był Zurych
Wo ** zapotrzebowanie na dewizy było stosunkomałe. Ultimo w bieżącym miesiącu przechojliż
śtadko, gdyż banki przygotowywały się
■| °d kilku dni i zaopatrywały w potrzebną im
• tych, wob?c czego poważniejszego braku
wl,i nje będzie się obserwowało. Zapotrzeboi le została pokryte p*zez Bank Polski, oraz
. "ki prywatne. Dolar w prywatnych obrotach
^altowa! się 8.90%, a za złoto płacono 4.73.
-^i)rY >vatnych obrotach robiono N. Jork — kabel
j
czerwoniec utrzymuje się na poziomie
doi, w żądaniu.

DEWIZY.
Polska 8

Giełda
notuję
za

Tran
zakcje

Belgja
100
Belgrad
100
Budapeszt
100
Bukareszt
100
Oslo
100
Helsingfors
100
Hiszpanja
100
Holandia
100
Japonja
1
Konstantyn.
■ 1
Kopenhaga
100
Londyn
1
N. Jork
1
Paryż
ICO
Praga
100
•tyga
100
Szwajcarja
100
Sztokholm
100
Wiedeń
100
łochy
100
*) Tranzalkcje Londyn

.124,33
—
—
—
—
—
359.18

Sprze Kupno
daż
124,64
—
—
.—
—
—
360.08

—
—
43,62
8.92
35,20
—
—
172,26
—
125,75
125.44
47,24
47.12%
4i3.5U/» — 4351/4.
—
—
*)
8.90
35,11
—
—
171.8314

124,02
—
-7
—
—
—
—
358,28
—
—
—
43.41
8.88
35.02
—
—
171,41
—
125,13
47,01

KURSY DEWIZ NA GIEŁDZIE
NIENOTOWANYCH.
stopa

Tranzakcje
6

T

<

Gdańsk
Berlin
Montreal
Belgja
Belgrad
Budapeszt
Bukareszt
Oslo
Helsingfors
Hiszpanja
Kopenhaga
Ryga
Sztokholm
Włochy
Paryż
Holandja
Wiedeń
Praga

174,05
213,20
8,90
—
15,75
155,80
5.56
238,10
22,50
149,50
239,05
172,07
239 50
—
—
—
26,41)4

_______

.Gram złota = 5.9244 zł.
MAŁE ZAINTERESOWANIE
PAPIERAMI PROCENTOWEMU
Z papierów państwowych mocniejszą tendencję
bkazała 5 ‘i Pożyczka Konwersyjna, nieznaczną
P stratę 1 oniosła 5% Pożyczka Dolarowa. Li^iłli zastaw nemi obroty małe przy tendencji słab
li a 4% % miejskiemi robiono drobne tranzakcje
" 57,50. W dziale obligacji panowało nieznaczne
^Wienie przy tendencji utrzymanej.

PAPIERY PROCENTOWE.
* Procentach nominału

^k,Z. B. G n. Krajów,
.
94.00
' Państw. B. Rolnego
.
94.00
’Oal. B. O. Kraj. 94,00
* Państ. Poź. Konwer.
67,00
*Kouwers. Poż. Kolej.
,
61,00-61,25
* Foz. Kol. 102,50
t
W zlot/oh
’ Poż. Prem. Dolar.
71.75-71.60

To w. Kred Ziem,
56,25-56,00,56,10
5% T. Kred. m. Warsz.
60,75
8% T. Kred. m. Warsz.
78,50-78,75-78,50
71,75
5% m. Łodzi
71.25
5'4% Poż. Kon. m. War.
59,50-60,00
6jlPoż. Kon. m. War.
64.25

4'4

MNIEJSZE OBROTY AKCJAMI.
, Bo dwudniowej poprawie dziś znów przeważało
’ giełdzie zaofiarowanie i niezdecydowanie cechunaszą giełdę od dłuższego już czasu dało
i ' i dziś odczuć, gdyż drobne zaofiarowanie wy"hwało natychmiastową zniżkę, jak to widzieliśP I rzy Mcdrzejowie. Największy ruch panował
akcjach Banku Polskiego, które mimo wszyst‘ Poniosły jednak drobną stratę, gdyż pod koniec
/''Ania znalazło się więcej oddawców. Ogólnie
’lAc obroty są nikłe i klijentela prywatna niema
dalszym ciągu zamiaru czynić jakichkolwiek zaWw. O ile dawniej publiczność zgłaszała się
banków wprost o informacje co do tendencji,
Ale dziś nie widać z jej strony żadnego zainteNwaria, a to samo możemy powiedzieć i o za•j^icy, która ostatnio nie informuje się zarówno
/Ł kt<ra ostatnio nie informuje się zarówno
^>ał akcyjny, jak i o papiery o oprocentowaniu
4,«m.
.
sa nym zebraniu od początku dał się wyczuć
''kój słabszy przy mniejszych obrotach i więkU chęci do realizacji. Z grupy bankowej duży
pan, wał przy akcjach Banku Polskiego, zaś
/ Pozostałych nie widać zainteresowania, a Bank
, ’teku Spółek Zarobkowych stracił, zyskany
;f?Oraj złi ty, na kursie. Chemiczne i elektryczne
obn.tach minimalnych i tendencji utrzymanej
piątkiem Siły i Światła, które z chwilą wprowa/ 'ka na giełdę akcyj II emisji straciły na kursie.
2*ału cul rowniczego w dalszym ciągu zaofiaropanowało przy Warszawskim Cukrze. Fir^•h ołroty małe podobnie jak i Węglem, który
bacznie poruszywszy się wczoraj, był dziś z pow zaofiarowaniu. W dziale metalurgiczę Panowała tendencja niejednolita, zyskał na
^t|e Ostrowiec utrzymały się faworyty z wyjątsłabszeg > Modrzejowa, przy którym zaofiarobyło c >kolwiek większe. Z dniem dzisiej'I ? typrowa lżono do urzędowych notowań Serję
emisji akcyj Ostrowca. Włókiennlczemi nawidać zainteresowania, pozostałem! z wy4, l?rri mocn ejszego Borkowskiego nie intereso0 *ię.

B. Dyskontowy 138.50
B. Handlowy
123,00
Bank Polski
150,00
150,25-149,50
Z. Sp. Zarób.
86,00
Spiess
162.50
Elektryczność
92,00
Siła i światło
104,50
Cukier
73,00
Firley
56,50
Węgiel 92,00-92,25-92,00
Nobel
37,75-37,50

Lilpop
’41,00 41,25
Modrzejów
45,50
46,00
Norblin
195,00
Ostrowieckie
86,00
87,00
Pocisk
11,00
Rudzki
53,00
Starachowice
63,25
Wulkan
13,75
Zawiercie
31,00-30,50
Borkowski
19.75

WARSZAWA, 27.3. (Godzina 20). Dyskonto
wy 138.50, Handlowy 123, Bank Polski 149%, Zw.
Sp. Zarobk. 86, Węgiel 92, Nobel 31.50, Cegielski
46 w żąd., Lilpop 41.25, Modrzejów 46, Ostrowie
ckie 87 (świadectwa 82), Rudzki 53, Starachowice
63.25, Borkowski 19.25. Tendencja utrzymana.

Giełdy piiwimionie
GDAŃSK, 27.3. (U.) Warszawa 57.39 -57.53, Zloity 57.43 •— 57.56, Londyn 25.01,
czek 25.00%, Berfifn 122.357 — 122.663.
GDAŃSK, 27.3. W prywatnych obro
tach płacono za 100 Ggd. 173.35 — 174.25,
za 100 R. M. 212.95 — 213.85, Złoty do
dolara 8.89 — 8.91.
POZNAŃ, 27.3. Przebieg dzisiejszego zebrania
giełdowego był bardzo spokojny, obroty minimalne
i kursy prawie bez zmiany. Cały ruch koncentro
wał się wyłącznie w papierach procentowych.
Z papierów procentowych płacono w dalszym cią
gu za 8% dolarowe P. Z. K. po 95% natomiast od
dawano 6% listy żytnie, które się nieco osłabiły,
po 30.50, oraz 4% listy zast. konwertowane po
56%. 8%. obligacje m. Poznania nadal w płaceniu
po 92%. Z papierów państwowych płacono za 5%
poż. konwersyjną po 66%, w oddaniu zaś była
premjowa dolarowa po 72 zł. Pozatem robiono
tranzakcje 8% listami Banku Gosp. Krajowego po
93%. Z papierów bankowych handlowano tylko
Bankiem Zw. Sp. po 88 w oddaniu. Na rynku pa
pierów przemysłowo-handlowych doszło do noto
wań jedynie R. Mayem którym robiono tranzakcje
po 108. Pozatem robiono tranzakcje bez notowań
Browarami Grodziskiemi po 55. Na zakończenie
giełdy handlowano S-ką Drzewną po 73. Z papie
rów nieoficjalnych handlowano Bank Polski po
146.50 — 146.00 i Akwawit po 110 w oddaniu. Ten
dencja spokojna.

POZNAŃ 27. 3.
Zw. sp. zarobk. 88,00 o

Roman May

108,00 x

LWÓW, 27.3. Dolar w obrotach nieoficjal
nych 8.89%.
LWÓW, 27.3. Bezczynność na giełdzie akcyj
nej trwa w dalszym ciągu. Tranzakcje bardzo
skromne. Popyt za Pezetami. Oikosy w płaceniu
85. Gazy Wschodnie spadły na 22. Tendencja
zniżkowa, usposobienie słabe. Waluty bez tranzakcyj. Popyt za dolarami w dalszym ciągu przy
niedostatecznej podaży Dolary w płaceniu 8.89%.

LWÓW,
B. Przemysłowy

27. 3.
105.00 Gazy Wschód.
22,00
22,25-22,50

KRAKÓW, 27.3. Na rynku walut i dewiz ten
dencja utrzymana. Dolar w obrotach nieoficjal
nych 8.88% — 8.89, czeki bankowe 8.89% —
8.90%. Dolar gotówkowy przy braku większej
ilości towaru. Na rynku akcyjnym tendencja nie
jednolita. Zieleniewski, Siersza Górnicza, Chodo
rów słabiej. Chybie nieco mocniej, reszta bez
większych zmian, utrzymana. Obroty naogół więk
sze Elektrownią i Chybiem. Na pogiełdzie ten
dencja utrzymana. Obroty znaczne Lokomoty
wami.

KRAKÓW. 27. 3.
Przemysłowy
Tohan
Pharma
żegluga
Zieleniewski
zelazo
Parowozy
Siersza Górn

105,00
13,00
6,50
12,00
150.80
0.53
31,00
12,60

Azot
Elektrownia
Chodorów
Chybie

5,70-5,80
50,00
145.00
4,90 5,05
Akcje nieoficjalne
Cegielski
45.00
Lokomotywy
90,00
Dolarówka
72,00
Ćmielów
0,24

LUBLIN, 27.3, Dolar w prywatnych obrotach
notowano 8.895.
WILNO, 27.3. Giełda wileńska urzędowa
z dnia 26 b. m.: dolar w żądaniu 8.89, w płaceniu
8.88%, listy zastawne Wileńskiego Banku Ziem
skiego za 100 kg. w żądaniu 67.50, w płaceniu
67.20.
WILNO, 27.3. W obrotach prywatnych płaco
no za dolary: 8.87 w żądaniu, 8.88%, rubel złoty
4.72 w płaceniu i 4.74 w żądaniu.

Giełdy Mit wani(i
AMSTERDAM, 27.3. (U.) Nowy-Jork
2.4831, Londyn 12.12V8, Paryż 9.77%.
Wiedeń 34.95, Praga 7.36, Włochy 13.12,
Belgja 34.65, Szwajcar ja 47.84, Oslo 66.30,
Kopenhaga 66.55, Sztokholm 66.67%, Hiiszpanj.t 41.65, Berlin 59.38%.
INTERNATIONALE BANK-AMSTERDAM (Danatbank) ma wypłacać iza r. uib. 6% dywidendy.
BUK ARESZT, 27.3. N. Jork 161, Londyn 788,
Paryż 612, Wiedeń 2269, Praga 473, Włochy 847,
Berlin 3835, Zurych 3100, Złoty 1810.
SLAWENSKA BANKA, którego, bankructwo
wywołało tyle hałasu, stracił cały kapitał akcyjny
i rezerwy, w łącznej sumie 114 miljn. dynarów.
Najbardziej 'Poszkodowany jest wiedeński Landcibanik, które, to pretensje wynoszą ponad 50 miijn.
dynarów.
CZERNIOWCE, 27.3. N. Jork 160, Londyn
782, Paryż 617, Wiedeń 2264, Praga 470, Włochy
842, Berlin 38/0, Zurych 3095, Złoty 1795.

BERLIN, 27.3. Ameryk, grube 4.168 —
4.188, — drobne 4.167 — 4.187, Angielskie
grube 20.37 — 20.45, — drobne 20.355 —
20.435, Belgijskie 58.28 — 58.52, Duńskie
111.75 — 112.19, Gdańskie 81.44 — 81.76,
Francuskie 16.49 — 16.55, Holenderskie
167.91 — 168.59, Włoskie grube 22.11 —
22.19, — drobne 22.23 — 22.31, Austrj.
grube 58.71 — 58.95, — drobne 58.825 —
59.065, Szwedzkie 111.93— 112.37, Szwajc.

AJENCJA WSCHODNIA

grube 80.38 — 80.70, — drobne 80.51 —
80.83, Czechosł. grube 12.35 — 12.415, —
drobne 12.36 — 12.42, Węgierskie 72.80 —
73.10, Polskie grube 46.55 — 46.95, — dro
bne 46.50 — 46.90.
BERLIN, 27.3. Zamkn. Buderus 93%,
m
Essener Steinkohlen 135%, Gelsenkirch.
Bergwerk. 132%, Harpener 168%, Hoesch
137%, Hohenlohe 88, Use 244, Klócknerwerke 115%, Koln Neuessen 136%, Laurahtitte 72%, Mannesmann 145%, Mansfelder 113%, Obedschl. Eisen E’edarf 97,
wiririi i KaMapaMtaMi w»
Phonix Bergbau 99%, Rhein. Braunkohle
CMmtAŁA:
Kwy-AwM
M.
266, Rheinstahl 150%, Schles. Zink. u.
Bergbau 129, Kali Aschersleben 169, Salzdetfurth 257, Westeregeln 178, Anglo Cónt.
Guano 77, Chem. v. Heyden 129%, Dyna
mit Nobel 119%, Goldschmidt 103%, Oberkoks 93%, Rhein. Sprengstoff 92%, Rhenania 63, J. D. Riedel 45, Riitgerswerke ' Aires 222%; Tokio 247%, Bukareszt 232, 154 — 160, pelnomilęs/ilste wy tuczone woły
99, Scheidemandel 26, Górlitzer Waggon * Ateny 689, Berlin 124.10, Belgrad 913%; od lat 4 — 7 140 — 146, młode mięsiste
22%, Feldmiihle 191, Zellstoff Waldhof Konstantynopol 2.64.
niewy tuczone i starsze wy tuczone 128 —•
258%.
132, Stadmk'ii. pelnomięsiste wyrosłe niajw.
Złoty w dniu 27 marca 1928 roku,
BRITISCH-FRENCH DISCOUNT BANK zo
wartości
rzeźnej 144 — 148, pelnomięsiste
Gdańsk przekaz 57.39 — 57.53, gotów
stali izalożony przez pewne 'konsorcjum francuskomłodsze
130 — 140, miernlile odżywibne
angielskie celem forsowania interesów z Grecją.
ka 57.42 — 57.56, Medjolan przekaz 213,
młodsze
il
dobrze odżyw, starsze 122 —■MANNESMANN — WERKE. A. G. (zakłady N, Jork przekaz 11.25, Londyn przekaz
126,
Jałówki
il krowy; pełnomięisiste wy
rur) mają wypłacać za r. ub. 8% dywidendy.
43.47, Ryga przekaz 58.70, Zurych przekaz
POŻYCZKI NIEMIECKIE. — Blair and Co. oraz
tucz. krowy najw. wart, rzeźnej do lat 7
58.25,
Berlin
przekaz
na
Warszawę
46.80
Chase Securities Corporation ulokowały w Ame
47.00, przekaz na Katowice 46.75 — 46.95, 148 — 153, starsze wy tuczone krowy
ryce za 6.600.000 dolarów 6% pożyczki 20-ł'etniej
Sichilesische-iLandschaiftSJBaniku we Wrocławiu po przekaz na Poznań 46.75 — 46.95, gotówka • i mniej dobre młodsze krowy ii jał. 138 —
kursie 92J4X.
146, miernie odżywione krowy lii jałówki
grube 46.55 — 46.95, drobne 46.50 —
120 — 126, licho odży wione krowy i ja
46.90.
BERLIN (Urz.)
27. 3.
26. 3.
łówki' 100, Cielęta, najprzedniejsze cielęta
Buenos-A Ires
1.787—1.791
1,786 -1,790
tuczne 160 — 168, średnie tuczone cielęta
Kanada
4,181 4.189
4,181—4,189
D-A
ii najprzedniiejsze ssaki 146 — 150, mniej
Japonja
2.005—2 007
1,988-1 992
20,92 20.96
Kalro
20.918-20.958
tuczone cielęta i dobre ssaki do 140, liche
2.115 - 2.119
Konstantynop
2,116 2.12.1
ssaki1 124 — 130, Owce, jagniięta tuczne
20.395 20,435
Londyn
20,393—20,433
ZIEMIOPŁODY
i młodsze skopy tucznie do 126; starsze sko
4,1775 4.1855
4.1770—4,1850
Nowy-Jork
WARSZAWA, 27.3. Tranzakcje na py tuczne, liche jagnięta tuczne ii dobrze
0.502—0 504
Rio de Janeir
0,501-0,503
Giełdzie Zbożowo Towarowej za 100 kg. odżywiilone młode owce 116 — 120, Świ
4,318 -4,324
4 326—4 334
Urugwaj
fr. Warszawa. Żyto kongr. 681 g/1 (116) nie, pelnomięsiste od 120 — 150 kg. żywej
108.14 168.58
Amsterdam
168 28—168 62
5.494 5.506
5.494-5,506
Ateny
45.50 — 47.00, Owies „Petkus" Łochowa wagi 184 — 186, pelnomięsiste od 100 -58.31 -58,43
58.27-58,39
Belgia
I odsiew, kwalifik. 57.50, — „Ligowo" I 120 kg. żywej wagi 176 —< 178, pełnomię72,96-73.10
Budapeszt
72,97-73,11
odsiew kwalifikowany 57.50, Kuchy lniane siśte od 80 — 100 kg. żywej wagi 168 —
81.55-81,71
81.54-81.70
Gdańsk
10.52-10,54
53.00, Otręby żytnie 32.00 — 33.00; Kursy 170, miilęsiśte świnie ponad 80 kg. 158 —
10,518-10,538
Helsingfors
22,08 -22,12
Wiochy
22.085 —22,125
ustalone na podstawie cen rynkowych:
7,35-7.364
7,355 -7.369
Jugoslawja
Pszenica kongres. 742/753 g/1 (126/128) 162, maclibry i późne kastraty 150 — 180,
111.96 -112,18
111,97 - 112.19
Kopenhaga
58.00 — 60.00, Mąka pszenna 4/0 A 87.00 Przebieg targu: na bydło il świnie spokoj18.18—18,22
17,68—17,72
Portugalia
Bydło ii śwlilntenue wyprzedane.
111,52-111,74
111.49-111,71
90.00, — 4 0 79.00 — 82.00, — żytnia pyt!. any.POZNAŃ,
Oslo
27.3. Płacono w detalu na
16.445
—
16,485
16.445 — 16,485
Paryż
65% 65.00 — 68.00, Jęczmień browarny placu Sapieźyńskim: Mięsa: 1 kg. słoniny
Praga
12,38-12,40
12.378-12,398
46.00 — 47.00, — przemiałowy 43.00 — świeżej 3.00 zł.; słoniny wędzonej 3.40 do
Szwajcaria
80,505—80,665
80.495—80,655
44.00.
Podaż zwiększona Usposobienie 3.60 zł.; wieprzowiny 2.60 — 3.20 zł.; wo
Sofja
3,019—3,025
3.019-3.025
spokojne. Obroty średnie.
Hiszpania
70.03W0.17
70.13-70,27
łowiny 2.30 — 3.40 zł.; cielęciny 2.00 —
Sztokholm
LWÓW, 27.3. Ceny giełdowe: żyto 45.50 —
112.16 112.38
112 14-11236
2.40
zł.; skopowiny 2.40 — 3.60 zł.; smalcu
Wiedeń
58.775-58,895
58.775- 58.895
46.00, jęczmień browarowy 43.50 — 44.50, owies
4.40
— 4.60 zł.; koziny 1.60 — 1.80 zł. _
Bukareszt
2,599-2,611
2,584—2.596
39 — 40, koniczyna czerwona krajowa 190 — 220.
Warszawa
46,80-47.00
46.75 - 47,95
Drób:
kaczka 8.00 — 10.00 zł.; gęś 12.00 —
Ceny rynkowe: pszenica dworska 54.75 — 55.75,—
Katowice
46.75-46,95 46.775- 47,975
16.00
zł.;
królik 3.00 — 4.00 zł.; kura 5.00
Poznań
46.75-46,95
zbiorowa 53 — 54, — hreczka 47,75 — 48.75.
46.775- 46 975
8.00
zł.;
para
gołębi 2.50 — 2.80 zł.
Ryga
80,705-81,045
80,63-80,97
W zbożach chlebowych zarysowuje się zniżka cen
Rewel
111,90 112,40
METALE
1
WYROBY METALOWE.
z powodu obfitej podaży, spadku cen na rynkach
Kowno

JL l E
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Agmcy

NAFTA I PRZETWORY.
N. JORK, 26.3. Nafta za galion w cen
tach ,ropa za beczkę po 42 galiony w doi.
nafta Standard 16.90, — w beczkach 13%,
ropa Pensylwania 2.35 — 2.80, Mid Con
tinent (33.0 33.9 Be) 1.19.
»• Ł <
NASIONA OLEISTE
LONDYN, 26.3. Not. w Ł. za tonę. Sie
mię lniane. Calcuta na marzec — kwie
cień 17%, La Plata loco Hull 15%, na ma
rzec — kwfeciień 15%; — kwiecień — maj
15%, Stornię rzepakowe Toria na marzec
LIVERPOOL, 27.3. Bawełna wscli.-iiii- — kwJecfeń 18%. Ziarna palmowe na ma
dyjska, gat. dóbre. Fully-good loco 10.05, rzec •— kw-teciień 20%, Oleje', kokosowy
— Broach loco 9.55, — Nr. 1. Oomra loco Ceylon loco 41 %, Olej lniany loco 29, —
8.70, — Amerlilc. Sund-Punja loco 9.75, ■— na marzec 28, — na kwiecień 28, palmo
Bengal loco 8.10, 1— Scind loco 8.10.
wy Lagos loco 33%, z zlilarn palmowych
N. JORK, 26.3. Zamkn. Cts za 1 Ib. loco Hull 38, — rycynowy prima loco 48Bawełna loco 20.00, na kwieć. 19.45, maj olej rzepakowy rafinowany loco 43%, —19.48 — 19.49, czerwiec 19.42, lipiec 19.36
surowy loco 41%, — Soya 33, — terpen
19.37, sierp. 19.26, wrzes. 19.15, paźdz.
19.00— 19.02, listop. 18.93, grudz. 18.87 — tynowy amerykański (w sh. cwt.) 40.9.
NABIAŁ
18.89, stycz. 18.83. Tendencja stała.
BERLIN,
26.3,
Oficjalne not. masła za
N. ORLEANS, 26.3. Zamkn. Cts za 1 Ib.
%
kgm.
'w
odbiorze
od producenta I gat.
Bawełna loco 19.36, maj 19.18 — 19.20, li
1,87,
—
11
gat.
1.74.
ii odpadkowe ,1.57,
piec 19.00, paźdz. 18.69 — 18.70, grudzień
Tendencja
mocna.
18.71, stycz. 18.70. Tendencja stała.
LONDYN, 27.3. Na rynku masła tendencja jest
JUTA
nieco słabsza dla kolotnjalnego, ale duńskie jest
LONDYN, 27.3. Juta surowa w Ł. i sh. o 2—4 sh drożej. Zapasy w chłodniach są obec
za toninę angl. First marks, n- marzec nie mniejsze niż zwykłe. Wysokie ceny obecne
31%l, — kwiilecliień 31%, — maj 31%, — mogą iść jeszcze wyżej, o ile nie będzie znacz
czerwiiiec 33%; — lipiec 27%; Gorsze mar niejszych dowozów z Europy. Masło polskie
ki', na marzec 27%, — kwiecień 27%, znajduje chętnych nabywców. Notowania ko
penhaskie oficjalne wynoszą 339 koron wobec
Tendencja spokojna.
320
z poprzedniego tygodnia. W tym samym cza
KAUCZUK
LONDYN, 27.3. Not. w pensach za 1 sie w roku ub. notowania kopenhaskie wynosiły
Ibs. Plantagencrepe Standard Nr. 1 loco 256 kor. Notowano za cwt loco oficjalnie: masło
13%, na marzec 13%, kwieć. — czerwiec nowozelandzkie najlepsze solone 170—174, — nie13%, lipiec 13%, wrzes. 13%, Smoked rip solone 172—178, — duńskie 192—196, polskie so
ped sheets loco 13%, na marzec 13%, maj lone 170—172, — niesolone 174—178.
13%, lipiec 13%, wrzes. 13%.
JAJA.
BERLIN, 27.3. Oficjalne notowania gieł
N.-JORK. 26.3. Not. gumy ameryk. Cre
pe loco 26%; Sheets loco 26%; Para 24%, dy jaj za sztukę w feny gach franco wagon
Upriver filne loco 23%, Gatunki kontrakto albo loco skład Berlin: jaja krajowe zuwe: na marzec 26.10, — maj 26.20, — lip. I pelniiie świeże (do picia) stemploiwane po
26.40, — wrzesień 26.50, — paźdz. 26.60,— nad 65 gramów 13, klasa „A" (60 gr.)
grudz. 26.70, Obroty dzienne Ibs. 716, 11%, klasa „B" 53 gr. — 9%, kl. „C" 48
gr. — 8, świeże klasa „A“ 10%. kl. .,B“
Tendencja chętna.
9,
kL ,.C" 8, jaja zagraniczne duńskie
METALE SZLACHETNE
15%
— 16 Ib. 10%, poznańskie 10. bułgar
BERLIN, 27.3. Srebro ca 0.900 w szta
skie
9% — 9%; rosyjsklite normalne 9,
bach 79 —' 80 R. M. za 1 kg., Złoto w wolu,
polskie
większe 9, normalne 8%i, drobne
obrocie 28 — 28.20 R. M.„ Platyna w wolu,
ii!
średuto
7% — 8, Tendencja spokojna.
obrocie 10—11, R. M. za gram.
LONDYN, 27.3. Na rynku jaj tendencja w dal
LONDYN. 27.3. Zamkn. Srebro 26'7», szym ciągu słaba, zwyżka cen w poprzednim ty
— na dostawę 26% d, za uncję.
godniu było tylko chwilową obecnie nagromadzi
METALE I WYROBY METALOWE.
ły się duże zapasy. Być może, że bieżący ty
BERLIN, 27.3. Ceny w markach nie dzień wykaże większy popyt przedświąteczny. De
mieckie li za 100 kg. Miedź elektrolityczna, cydującym momentem na rynku jest zwiększenie
dostawa zaraz cif Hamburg, Brema lub produkcji krajowej. Notowano za 120 sztuk: jaja
■Rotterdam 134%, Oryginalne aluminium duńskie 15^ do 16 Ib. 119 — 11.6 — 11.9 sh., ho
hutnicze 98 — 99% w blokach, sztabach lenderskie mieszane 10.6 — 11, polskie niebieskie
walców, ii oiągnilon. 210, dtto w sztabach 9 — 9.3, — czerwone 7.9 — 8.3, poznańskie nie
walcowi, i ! ciągnioni. 214, Nilkiiel czysty 98 bieskie 9.9.
— 99% 350, Antymon Regains 83 — 88,
SKÓRY
ROTTERDAM, 27.3. Na rynku skór surowych
LONDYN, 27.3. Urz. notowanie w L
za tonę. Miedź Standard na kasa 619/10 — utrwaliła się obecnie opinja, że obecnie kursy są
61%, — 3 mieś. 61% — 618/1(i, — Settl najniższe i wskutek tego rozpoczęły się większe
61%, — Elektrolyt 66% — 67, — best se zakupy, ceny podniosły się przy skórach suchych
lected 64% — 65%, — Elektrowirebars o J4 do % pensa. Płacono za 1 Ib Buenos Aires
67, Cyna: Standard na kasa 239% — 240, frigorifiki wołowe 14 — 14%, krowie 13% wagi
3 mieś. 239%, — 239%, — Settl 240, — załadowczej, saladerosy Frontera wołowe 13% —
Banca (obr. nieof.) 248, — Straits (obr. nie 13%, Rio Grande 12, krowie 11% wagi załadow
oficjalne) 244, Ołów zagrań, dost, natychm. czej. Za suche Buenos Aires americany 10 — 11
20, — dalsze terminy 207/m, — Settl 20, Cy kg. 30% desehos żądają 18% — 19.
na zwykły dost, natychm. 25%, — termi
nowa 25, — Settl 25%, Rtęć (not. nieof.)
22%—22% (za butlę), Wolfram (not.
nieof.) 19% (za kawałek).
N. JORK, 26.3. Zamkn. Cts za 1 Ib.
PAŃSTWOWY BANK ROLNY. W Dz. Ust.
Miedź Lake loco 14%, Elektrolyt loco
38 (poz. 356) ogłoszono rozp. prez. Rzplitej
14%, N. Jork 14.30, — na 3 mieś. 14.30, Nr.
w sprawie zmian w ustroju Państw. Banku Rol
Casting Rafinery N. Jork loco 13.80, Cy nego. Rozp. to wprowadza szereg zmian w orga
na N. Jork Straits loco 53%, na marzec nizacji, działalności i uprawnieniach przytoczone
53%, Ołów N. Jork loco 6, East St. Louis go banku.
SYTUACJA ’BANKOWA W BYDGOSZCZY.
loco 5%, Cynk East St. Louis loco 5.72%,
platyna 76%, aluminium 98 — 99% loco Sytuacja na rynku piemłężnym naogół niezła.
24%, nikiel w sztabach loco 35, blacha bia Wprawdzie w kupiedtwie daje się odczuwać brak
gotowizny, jest to jednak powodem opóźnienia sic
ła fob. Pittsburg 5%.
'sezonu wiosennego. Niektóre branże wyczerpały
swą gotówkę na wlięktsze zakupy towarów zaTOWARY KOLONJALNE
giranicznyclł. chcąc wykorzystać stare stawki cel
N.-JORK, 26.3. Zamknięcie. Cts za 1 ne przed ich Ewaloryzowianiem. Liczni kupcy —
Ib. Kawa Rio Nr. 7. loco 16%, — na maj detalidzni, wskutek coraz silniejszej konkurencji,
towar na weksle, kttórycU nliestety, z trud
14.88, — lipiec 14.35; — wrzesień 13.92,— oddają
nością się poizbywają. Z tej też kategorii weksli
grudz. 13.66, — stycz. 13.55, — marzec najwięcej jest protestów. Naogól .jednak protesty
(1929 r.) 13.40, — Santos Nr. 4. loco utrzymują się w granicach względnych. Dzięki
się wiośnie i świętom Wielkanocnym
20%, —Ł. angl. w Rib 6, Tendencja zbliżającej
spodziewaną, jest znaczna poprawa. W,przemyśle
Stell 3.
nie zauważa się z.byitnie.j ciasnoty pieniądza, cho
ciaż w tygodniach, zwłaszcza przemysł drzewny,
BYDŁO I MIĘSO
znaczne sumy na zakup drzewa okrągłego.
CHICAGO, 26.3. Zamknięcie. Cts za 1 wydal
W oistatmlim tygodniu zanotowano wypadek od
Ib. Smalec loco 11.50, — na marzec 11.50, dania i^ię 2 firm włókienniczych pod nadzór sądo
Branża ta; wskutek opóźnienia' się wiosny
— maj 11.80, — lipitec 12.10, Żebra na maj wy
i braku zbytu towarów włókien niczyich ucierpiała
11.40, — MpŁec 11.65, Boczkii loco 11, Swi najwięcej. Poza wspomnianewl' wyżej dwoma
ndle lekkte cena najn. 7.60, — najw. 8.50, wypadkami, nie ma obawy o dalsze imsioilwencje.
rynku akcyjnym zupełna martwota. Sporar
— ciiężkte najn. 7.65, — najw. 8.25, Do Na
dycznie zdarzają s-ie większe tranzakcje efektami
wóz świń do Chicago 70.000, — na Za,- i to -przeważnie papierami procentowemi. Banki
dobre weksle dyskontują chętnie. Wkłady .oszczęd
chód 170.000.
N. JORK, 26.3. Zamkn. Cts za 1 Ib. nościowe -wpływają, jednak w znacznie mniejszym
Smalec prima Western loco 12.25, — Mid isitopniu, niż w miesiącach poprzednich.
' STOSUNKI GOSPODARCZE NIEMIECKOdle 12.00 — 12.10, Łój specjalny extra 8%,
extra luźny 8%, — w Tierces 8%.
SOWIECKIE. Sfery miarodajne Moskwy uważają,

CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE

Ityii ć iowaioiti! ‘;

41,51-41,69

zagranicznych i korzystniejszej aury. Inne arty
LONDYN, 27.3. Zamkn. Warszawa kuły utrzymują się na dotychczasowym poziomie,
43.47, N. Jork 4.88.18, Paryż 124.02, Wie natoiftiast hreczka nadal zniżkuje, owies spadł
deń 34.69, Praga 164.68, Włochy 92.40, w cenie. Tendencja nadal zniżkowa, usposobienie
Belgja 34.98, Budapeszt 27.93%, Szwajcar rezerwowane.
ia 25.33%, Helsingfors 193%, Sofja 674,
RÓWNE, 26.3. Młyn Regina, Ch. Kandclis ncy
Holandja 12.1206, Oslo 18.28%, Kopenha 1 tuje: mąka „Gwiazda" 90, Lukulus 88, „0000" 81,
ga 18.21%, Sztokholm 18.18%, Hiszpanja „000" 72, „00” 61. Kasza hreczana cała 98, łama
29.10, Buenos Aires 47.81 d, Rio de Ja na 93, krakowska „0000" i „000" 135, „00“ 130,
neiro 5.91 d, Bukareszt 784, Ateny 368%, „0” 120, perłowa Nr. I 85, Nr. II 80, Nr. II 77, Nr.
Berlin 20.41, Belgrad 277, Montreal 4.87.78, IV 74, jęczmienna Nr. I 65, Nr. II 62, otręby pszen
Konstantynopol 962, Aleksandria 97.50. ne 31, jęczmienne 32. Ceny za 100 kg. loco sta-'
MEDJOLAN, 27.3. (Urz.) Wiedeń 267, cja Równe. Tendencja ożywiona. Zapotrzebowa
Paryż 74.52%, N. Jork 18.93%, Praga nie duże.
BYDGOSZCZ, 26.3. Ceny za 100 kg. w zł.:
56.17%, Londyn 92.40%, Holandja 762.82,
Belgja 264%, Bukareszt 11.70, Berlin 452%, ipszenica 51 — 53, żyto 43 — 45, jęczmień na pa
szę 36 •—• 38.50, jęczmień brow. 42 — 43, groch
Zurych 364.70, Białogród 33.35, Oslo 505, poimy
45 — 50, groch Victoria 65 — 82, owies
Kopenhaga 507, Sztokholm 508, Madryt 38 — 39.50, otręby ży tnie pszenne ,32.50. Uspo
317%, Sofja 13.60, Ateny 25.10, Budapeszt sobienie stale.
KATOWICE, 27.3. Pszenica eksportowa 54 —
331, Moskwa 97.00, Warszawa 213.
56, — krajowa 54 — 56, żyto eksportowe 55 —
N. JORK, 26.3. Zamkn. Londyn 4.88‘/jo, 57, — krajowe 48 — 50, owies eksportowy 47 —
Paryż 3.93%, Wiedeń 14.12, Praga 2.96%; 49, — krajowy 45 — 46, jęczmień eksportowy 53
Włochy 5.28%, Belgja 13.95, Budapeszt — 56, — krajowy 44 — 45, franco stacja odbior
17.50, Szwajcarja 19.26%, Sofja 0.73, Ho cza: kuchy lniane 52 — 54, — słonecznikowe 47
landja 40.28%, Oslo 26.70%, Kopenhaga — 48, ospa żytnia i pszenna 33.50 — 34.50. Ten
26.80, Sztokholm 26.85%, Hiszpanja 16.79, dencja mocna.
Tokio 47.67, Rio de Janeiro 12.03, Buka
LUBLIN, 27.3. Lubelski Syndykat Rolniczy poreszt 0.62%, Ateny 132%, Berlin 23.91%.
daje ceny orjentacyjne: żyto 44, pszenica 58 — 59,
Belgrad 1.76.
jęczmień 44 — 46, owies 41 — 42. Tendencja
PRAGA, 27.3. Amsterdam 1359%; Ber utrzymana.
lin 807.10, Zurych 850.10, Oslo 900%.
TORUŃ, 263. Firma B. Hoizakowski notuje
Kopenhaga 904, Londyn 164.72, Madryt nasiona za 100 kg. w zl. loco stacja załadowania.
565%; Wiochy 178.92%, N.-Jork 33%. Koniczyna czerwona 240 — 300, — biała 200 —
32ói, — szwedzka 300 — 350, — żółta 180 — 210,
Paryż 132.87, Sztokholm 905%, Wiedeń * żóiita
w łuskach 90 — 100, inkarnatka 150 — 165,
474.84, Mk. .niem. 806%, Warszawa .przelot 200 — 250, rajgras krajowy 100 — 110,
tymotka 50 — 60, seradela 20 — 28, wyka letnia
377%:, Belgrad 59.35.
30 — 32, wiczka zimową 70 — 75, peluszka 35 —
BANK LEG.IONÓW CZECHOSŁOWACKICH
36, groch Victoria 65 — 70, groch polny 40 — 45, •
w>
iza r. ub. 7% dywiueudy -od ka’P ‘ału akc.
groch zielony 60 — 70, bobik 40 — 41, gorczycę
70 miljn. kor.
t>0 — 56, łubin niebieski siewny 20 — 21, — żółty
CZESKI UNIONBANK wypłaca «a r. ub. znów
siewny 2il — 22, mak n.ebieski 100 — 105, tatar
10% dywidendy z czystego zysku 33 S miljn.
kę 40 — 42, proso 45 — 50, mak .biały 120 — 125.
koron.
WILNO, 27.3. Ceny za 100 kg. przy tranzakPARYŻ, 27.3. (U.) Nowy-Jork 25.40%, cjach wagonowych Iranco stacja Wilno. Notowa
Londyn 124.02, Praga 75.40, Włochy nia centrali spółdzielni rolniczo - handlowych
134%; Belgja 354%, Szwajcarja 489%, w Wilnie w dniu dzisiejszym: żyto 47, owies
Sztokholm 682%. Hiszpanja 425%, Buka 47 — 48 (zależnie od gatunku), jęczmień browa
rowy 51 — 52, — na kaszę 47, otręby pszenne
reszt 15.90, Berlin 607%>.
36 — 37, — żytnie 35 — 36. Tendencja mocna.
BANOUE DE BRUXELLES — wypłaca za r.
ub. 13% dywiidendy: od kapitału 250 miljn. fran
Dowóz słaby.
kowi
WILNO, 27.3. Ceny w hurcie za 100 kg. loco
WIEDEŃ, 27.3. Amsterdam 285.76, skład Centrali spółdzielni rolniczo-handlowych
Berlin 164.68%; Budapeszt 123.95, Kopen w Wilnie: koniczyna czerwona I gat. 300, —
haga 190.10, Londyn 34.63%, N.-Jork biała 300, — szwedzka 325, tymotka 100, seradela
709.25, Paryż 27.91%, Zurych 136.64, 32, owies siewny 50 — 55, łubin 24. Tendencja
Mk. nlilem. 169.45, Rzym 37.56, Belgrad na owies zwyżkowa, na resztę stała.

12.40%, Praga 20.98, Dolar 708.20, Dinar
12.4795.
WIEDEŃ, 27.3. Dzisiejsze zebranie giełdy
akcyjnej przeszło pod znakiem nieznacznych
obrotów i tendencji słabszej. Straciły Krup, Alpiny, inne bądź utrzymały swe kursa, bądź były
bez obrotów; jedynie nieznaczną poprawę wyka
zały Rima i Laenderbank.

SKÓRY.

LWÓW, 24.3. Tendencja na rynku skór nadal
mocna. Tranzakcji bardzo mało. Notowano za
1 kg. w dolarach. Krupony „Al" 1.40, „Ali" 1.35,
karki I gat. 0.80, — II gat. 0.70, boki 0.63, boki
lżejsze 0.75.
KRAKÓW, 23.3. Ceny skór surowych za 1 kg.
Skóry wolowe 2.90 — 3, — krowie 2.70 — 3, ja
łówki 2.90 — 3, cielęca skóra cala 14 — 15 za
sztukę.

WARSZAWA, 26.3. Centralne biuro sprzeda»
ży Polskich Odlewni Rur notuje następujące ceny
w złotych za ICO kg. fr. wagon stacja załadowania
w ładunkach pełnowagonowych: rury wodociągo
we (stojąco lane) 56 zł., plus dopłata rozmiarowa.
Fasony zależnie od typu i rozmiaru o zł. 10 do 15
drożej.

BAWEŁNA

ŁÓDŹ, 26.3. W dniu 24 b. m. zmarł długo
letni kierownik sprzedaży, prokurent zakładów
przemysłu bawełnianego L. Geyer S-ka Akc. Sta
nisław Heyman.
ŁÓDŹ, 27.3. Ostatni tydzień na rynku przędzy
bawełnianej ksataltowail się nadal bardzo niepo
myślnie w związku z coraz bairdziej zmniejszającem się zapotrzebowaniem klifemtelii. Jakikolwiek
ceny surowej bawełny już od ki'lfcu dni zwyżkują,
nie .odbiło się to narazie zupełnie na cenach przę
dzy bawełnianej, które zaledwie utrzymały się
w granicach dotychczasowych. Tłumaczyć to na
leży wyłącznie bardzo słabą koniunkturą, jaka pa
nuje, -tak samo zresztą, jak 5 wie wszystkiich in
nych branżach, na rynku przędzy bawełnianej.
0'grominie dotkliwie odczuwający się brak gotów
ki na tutejszym rynku spowodował, źle- -istnieje po
ważna rozpiętość cen, jeżeli -chodzi -o -warunki po
krycia gotówkowe czy też wekslowe. Przy pokry
ciu gotówkowem, na które pozwolić sobie mogą
tutejsi od biorcy w wyjątkowych- jedynie wypad
kach, sprzedawano przędze -niejednokrotnie po ce
nach o 2 centy na -1 kg niższych, aniżeli, notowane
w cennikach, przy pokryciu- zaś wekslowem żą
dano -ceny o 2 centy wyższej, aniżeli obowiązują
cej w cennikach, przyczem doKczono jeszcze 1%
w stosunku- miesięcznym. Jest rzeczą zupełnie
zrozumiałą, iż przy tych nielicznych tranzakcjacłi,
jakie zawierano, obowiązywało wyłącznie pokry
cie wekslowe. Ża-znaczyć należy, że, jak tw-ierdą
tutejsi hurtownicy, zapotrzebowanie na przędzę
na -rynku warszawskim jest znacznie wiersze,
aniżeli na rynku tatejszym. Najwięikszym popytem
cieszyły- s-ie w Warszawie numery 12/1 i 24/11,
używane do- wyrobu -swetrów, -wiz-ględniie do -to
warów .płóciennych, które cieszą się znaczniej
szym popytem wśród chłopów. Ceny, jak zazna
czyliśmy wyżej, kształtowały- się w ciągu ostatn ego tygodnia na tutejszym rynku ogromnie nie
jednolicie, Prócz warunków pokrycia, które wy
wierały znaczny wpływ na kształtowanie się cen,
wchodzi w grę tutaj jakość przędzy. Ceny nume
rów. cieszących siie stosunkowo największym po
pytem na tutejszym -rynku, dobrej jakości kształto
wały się mniej-wiecej następująco za .kg -w cen
tach amerykańskich: przy pokryciu gotówkowem:
nr. 24/1 — 76, 26/1 — 78, 3211 — 88, 12/1 — 67,
24® — 98; przy pokryciu wekslowem: nr. 24/1 —
78, 26/1 — 80, 32/1 — 90, 12/1 — 69, 24® — 89,
32® — 89, 32/11 d-ol. 1.00.

WĘGIEL
WARSZAWA, 27.3. Dowóz węgla na potrzeby
tutejsze wynosi w ostatnich dniach ca 1000 ton
dziennie; popyt jest znacznie mniejszy w związku
z ociepleniem się temperatury. Notują za tonę
węgla grubego lub kostki fr. wag. Warszawa 44 —
47 zl.

RMi Iowa™ zagianinne
ZIEMIOPŁODY
BERLIN, 27.3. (U.) Zboże i nasiona
oleiste za 1000 kg’, loco stacja załadow
cza; mąka ii otręby za 100 kg. loco- stacja
Berlin łączrafe z ■wioirkiiein, -inne za 100 kg;
Pszetnilca march 244 — 247, Żyto march
257 — 259, Jęczmień brow, jary 230 —
280, Owies march 234 — 242i, Kukurydza
loco Berlin 238 — 240, Mąka pszenna
31% — 35, — żytnia 34% — 36%; Otrę
by pszenne i! żyitnfe 16.75 — 16.85, Groch
Victoria 46 — 57, — drób, jadalny 35 —
37, — pastelwny 25 -— 27, Peluszka 24 —

WIEDEŃ, 27.3. Austrj. Kol. Państw.
27.51, Kol. Lwów-Czern. 58, Kol. Połudn.
13.50, Bank Hipot. 177, Alpiny 40.90, Sier
BYDŁO I MIĘSO.
sza 10.40, Silesia 0.17, Zieleniewski 14.85,
POZNAŃ, 26.3. Urzędowe sprawozdanie
Krupp 12.38, Praskie Tow. Żelaza 155, targowe Komisji notowania cen: SpędzoRima 120.25, Fanto 6.40, Karpaty 27.75, ■ no wołów 94. buhaj! 291, krów 636, świń
Galicja 69, Ńafta 29.75, Austrj. renta lu
towa 0.58, — koronowa 0.436, Wied. Bank 2759, cieląt 840, owiec 150, razem zwie
Związkowy 29.05, Anglo Bank 28.10, Cre rząt 4770, Woły, pelnomięsiste wytucz.
dit Anstalt 125.10, Landerbank 25.10, Kom woły najwyż. wart, rzeźnej nie zaprz.
pas 87, Merkur 26.20,
**
w
ZURYCH, 27.3. Zamkn. Warszawa
* W WWV
WWW W W W V W W W WZ
58.25, Noiwy-Jork 5.1895; Londyn 25.34%;
Paryż 20.43, Wiedeń 73.02%, Praga 15.39,
Włochy 27.42, Belgja 72.37%, Budapeszt
90.70, Helsingfors 13.10, Sofja 3.75, Holandja 209.10, Oslo 138.60, Kopenhaga 139.15,
*
Sztokholm 139.50, Hiłszpamja 87.15, Buenos
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Rok wydawnictwa VIII,

CHMIEL
NORYMBERGA, 27.3. Na rynku chmielu panu
je tendencja słabsza. Notowano iza 50 Itag. w imk.
ohmieil 'handlowy i górski 60 — 160. HaMertaner
Siegiel la 240 .— 280. Hallertaner dobry i dobrośredni 120 — 180, wuirtembeirskii 70 — 230, chmiel
tranzytowy 40 — '140. W Mancheim notowano
słód francuski 250 franków franco granica.

25, Bób 23 — 24, Wyka 24 — 26; Łubin
nilebtleskii! 14 -— 14%; —- żółty 15% —
16, Seradela nowa 25 — 28, Kuchy rzepa
kowe 19.60—19.70, 1— Imilane 24.20—24.40,
Wytłoki suche 14.50 — 14.80, — Soya
22.30 — 22.70, Płaitkil ziifeimniacz, 26.50—
27,
, ,
BERLIN. 27.3. Słonia żytnia i pszenna
0.75 — 0.95, — wiąz, i prasowana 0.75—
0.95-, —.żytu, długa wiąz.. 0.95 — 1.25,
Sieczka 1.70 — 1.85, Siano handlowe 1.30
— 1.70; — dobre 2.40 — 2.70, Słoma
jęczmienna 0.75 — 0.95, Slilaino koinlilczynowe 3.50 — 4, Ogólna tendencja eicha.
CHICAGO, 26.3. Zamknięcie. Cts za
1 buszel. Ceny terminowe. Pszenica na
marzec 140%, maj 140, lipiec 137%, kuku
rydza na marzec 98%, maj 100%, lipiec
102%, owies na marzec 57%, maj 57%,
lipiec 51%, żyto na marzec 119%, maj
119%, lipiec 113%; ceny loco. Pszenica
Nr. 2 hardwinter 141%, hardwinter Nr. 3
139, kukurydza żółta Ńr. 2 102%, owies
biały Nr. 2 62%, żyto Nr. 2 120, jęczmień
Malting 92 — 102, Fracht do Anglji w szyi,
i pensach za 480 Ibs 1.6 — 2.6, — na kon
tynent w centach i dolarach za 100 Ibs. 9
10.
#i®
HAMBURG, 27.3. W hfl. za 100 kg.
cif Hamburg. Pszenica: Manitoba III. 14.49,
Rosafe na kwiecień 13.50, — maj 13.60,
Baruss-o- na kwiecień 13.30, — maj 13.52%.
Amber Durum 14.20, Mixed na maj 13.85,
Jęczmień: Donau-rosyjskil 12.60, La Plata
na marzec 12.65, — kwieclileń 13.10, Marocco 12.10, Zyto : Western rye II, na stat
ku 13.75, — kwiecień 13.85, Kukurydza:
La Plata na marzec 11.25, — kwiecień
9.85; — maj 9.7Q, —czerwiec 9.65; — lip. >
9.70, Silemlilę lniane: La Plata na marzec
18.35; — maj 18.45, — czerwiec 18.85.
LIVERPOOL, 27.3. Not. ziemiopłód.
Zamkn. Pszenica: (100 Ib.) na marzec
10.2%, maj 10.4%, lipiec 10.5%, Kukury
dza (100 lb.) Graded na marzec 9.7, maj
9.7, cif. Plata (480 Ib.) na marzec 38.1%,
maj 35.4%, lipiec 34.3, Mąka (280 lb.) Li
verpool Straights 32 — 34.
N. JORK, 26.3. Zamkn. Cts za 1 bu
szel. Ceny loco. Pszenica. Manitoba Nr.
1 166%, redwinter Nr. 2 175%, hardwinter
Nr. 2 158%, Kukurydza nowa z now. zbio
rów 113%, Żyto Nr. 2 fob. N, Y. 134%,
Jęczmień Malting 106%, Mąka „Spring
Clears" 6.60 — 6.90 doi. za 1 barrel,
ROTTERDAM, 27.3. Pszenica: w Hfl.
za 100 kg. na marzec 12.75, — maj 13.20,
— lliipiiec 13.42%; — wrzesień 13.50, Ku
kurydza: w Hfl. za 2000 kg. na marzec
222, — maj 215%', — czerwiec 189, —
wrzesień 186%.
TOLEDO ,26.3. Zamku. Cts za 1 buszel.
Koniczyna: Clover loco 14.50, — na ma
rzec 17.75, — paźdz. 16.05, Tendencja
spokojna.
CUKIER.
LONDYN, 27.3. Zamkn. W sh za cwt.
Cukier na marzec 15.10% — 15.9, kwie
cień 16 — 15.9%, maj 16 — 15.10%, czer
wiec 16.2% — 16, lipiec 16.3 — 16.1%,
sierpień 16.2% — 16.1% — 16.2%, wrze
sień 16.3 — 16.1%, paźdz. 16.3% — 16.2%,
listop. 16.3% — 16.2%, marzec 1929 r.
16.5% — 16.4% — 16.4%, paźdz. — gru
dzień 16.3% — 16.2%, holenderski, granul,
fob. Amsterdam 15.3, czechosłowacki, gra
nul, fob. Hamburg 15.3%, Jawa biały cif.
Amsterdam 14.9. Tendencja spokojna.
N.-JORK, 26.3. Zamkn. Cts za 1 Ib.
Cukier surowy na marzec 2.83, — maj 2.78,
— lipiec 2.88 — 2.89, —- wrzesień 2.87, —
paźdz. 2.99,. — gruidz. 3.03, — stycz. 2.90,
Cukier bilały, oclony; dostawa zaraz 4.58,
Obroty dzienne 38.000 Tendencja stała.
BAWEŁNA
ALEKSANDRJA, 17.3. Not. baweł’. egip
skiej, w talaris za kantar. Ashmounii na
kwiec5leń 27.47, —czerwiiiec 27.77, — paźdz.
27.79, Sakellaridiis na maj 41.68, — lipiec
41.95, ■— listop. 41.92.
BREMA, 27.3. Urz. notow. w cts za 1
Ib. Pilerwsza cyfra oznacza sprzedaż, dru
ga kupno, w nawiasach tranzakcje. Ba
wełna amerykańska loco 21.70, — na maj
21.15 — 21.13 — 01.15; — lipiec 21.15 -21.13 — (12.13 — 21.14), — paźdz. 20.58 20.55 — (20.57), — grndz. 20.48 — 20.45 - (20.46). — stycz; 20.47 — 20.43, Tendencja
że stanowisko, zajęte przez prasę niemiecką wo
LONDYN, 27.3. Na rynku bekonów nastąpiła
stała.
bec zatargu sowiecko-niemieckiego, dowodzi, że
zwyżka, duńskie od 2 do 7 sh, szwedzkie od 4 do
BOMBAY, 27.3; Not. bawełny, wi rup- 7 sh, polskie o 1 sh. Dowozy obecne szczególniej nie chodzi bynajmniei o .incydent przejściowy, lecz
konflikt zasadniczy, pozostający w związku
jach za candy. Fully-good M. G. Bengal z Danji są nieco mniejsze. Obroty na rynkach lon oz nowym
okresem rozwoju gospodarczego Rosji
na maj 312, Fine M. G. Oomra nai maj dyńskim jak i północnym są ożywione ze względu sowieckiej, którego cechą podstawową jest indu
342, Fully-good M. G. Groiach na kwie- na zbliżające się święta. Oficjalnie notowano za 1 strializacja; Fakt ten zmusił sfery gospodarcze
do rewizji stosunku do rynku sowieckiego.
cileń-maj 372, ■— lipiec-sierpień 376. Rupja cwt bekony duńskie sizeable Nr. 1 sh — 87, Nr. 2 Rzeszy
Ku.pie-otwo fabrykanci niemieccy wyrobów goto
w Londynie 1.596.
wych uważają, iż polityka przemysłowa Moskwy
ditto 86, Nr. 3 ditto sh 85, Nr. 1 ciężkie sh 87, Nr.
LIVERPOOL, 26.3. Zamkn. Cts za 1 2 ditto sh 85, Szwedzkie Nr. 1 sizeable sh 75 — 79, godzi w ich interesy. Reprezentantem prasowym
tego kierunku jest ..Berliner Tageblatt“. Ciężki
Ib. Bawełna amerykańska loco 10.99, — Nr. 2 sh 74 — 78, Nr. 1 ciężkie 75 — 79, łotewskie przemysł
niemiecki, chcący zarobić na dostawach
na marzec 10.53, — kwiilecień 10.43, — najchudsze 70 — 74, chude 68 — 72, prima —. instalacyjnych przy akcji uprzemysłowienia Rosji;
maj 10.39, — czerwiec -10.33, — lipiec Bekony polskie najchudsze 70 — 72, — chude 68 dąży do. złagodzenia konfliktu. Kierunek ten re
prezentuje „Rhe.inisch-Wesrfalische Zeitung" i or
10.28, — sierpień 10.21, — wrzesień 10.13; — 70, prima 67 — 69, szóstki 66 — 68.
gan Thyssena „Germania",
— paźdz. 10.00, — listop. 10.00, — grudz.
10.00, — stycz. 9.98, — luty 9.97, ■— ma
rzec (1929 r.) 9.96, Tendencja dobrze p
ROLNICY!
.
ROLNICY!
f
utrzymana.
CZY NABYLIŚCIE JUŻ
LIVERPOOL, 26.3. Zamku. Cts za 1 Ib.
Bawełna egipska loooi 21.20, SakellariSALETRĘ CHILIJSKĄ
dis na marzec 21.05, ■— maj 20.75, — liip.
POD ZASIEWY WIOSENNE?
20.87, — liStop. 20.95, — stycz. 20.85,
Tendencja stała.

Finn, przemysł i Msi

BILANSE. W Dz. Ust. Nr. 38 (poz. 352) uka
zało się rozp, prez. Rzplitej o przerachowaniu bi
lansów przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. •
W/g. art. 1 przedsiębiorstwa te są zobowiązane
na 1 lipca 1928 r. sporządzić według zasad, wy
szczególnionych w przytoczonem rozporządzeniu,
majątkowy bilans brutto w złotych nowego pary
tetu. Bilans ten winien być przyjęty za podstawę
do dalszego prowadzenia ksiąg.

Nr. 73.
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j MIEDZUMRODOWE TARGI
w POZNANIU

OD 29.1V. - 6.V. 1928 r. !
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1
„H1STORJA BANKOWOŚCI W ZARYSIE"
pnzez Stefana. Woyzbuna. prof. Szkoły Nauk Poli
tycznych w Warezawtift, str. 144.
RZĄD A MELIORACJA ROLNF.
Książka ta jest pierwszą z zakresu historii
bankowości w naszej literaturze specjalnej.
W tych dniach odk.vla sie w gmachu Min. Rol
W sposób zwięzły i jasny, auta przedstawia hi
nictwa z inicjatywy Komitetu Wykot awczego
storie bankowości w świeci-e .starożytnym,
1 ogódno-ipaństwoiwe Kjaizdu metljo.raicyjn ego kon
w średniowieczu i w okresie nowożytnym. Spe
ferencja w sprawie łnzeczywfstmienią, postulatów
cjalny dział poświecony jest bankowości w Pol
Zjazdu. W konferentfi wzięli udział najwybitniej
sce aż do XIX wieku. Autor przytacza in extenso
si znawcy spraw miioracyjnych, delegaci wyż
projekt Banku Narodowego w XVI'IL. ułożony
szych i średnich szjlól fachowych, instytucji fi
przez bankiera .1. Kaposztasa. Ks.ążka prof.
nansowych oraz przfdstawiciieie organizacji rol
Woyzbuna jest nietylko pouczająca; ale i cieka
niczych, obejmującyd sfery rolnicze caDro Pań
wa. zasługuje wiec na .zainteresowanie tych
stwa. Po powitaniuJDbecnych przez p. ‘wicemi
wszystkich, dla których sprawy bankowe nie są
nistra Hanickiego ojjał przewodnictwo n ’ nr of
obojętne.
łurczymowicz, prze jpdnfczacy Konnteltt Wy
konawczego zjazdu flteljoracyjnego. W wvnlku
PORĘKA PAŃSTWOWA. W Dz. Ust. Nr. 38
wyczerpującej dyskifi> ustalono, ża: 1) Celem
(poz. 356) ogłoszono rozp. prez. Rzplitej w spra
opracowania wytycztJ'Ch dla akcji meitjortacviinei
wie zmiany ustawy z dnia 1.VII. 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej. W/g art. § 1 „upoważ należy do czasu .powołania Rady Melioracyjnej,
nia się ministra skarbu do udzielania poręki pań złożonej z przedstayjkieli interesowanycli Ministerstw. wyższych zakładów naukowych, organi
stwowej za zobowiązania, wymienione w art. 2
zacji rolniczych, kół fachowych i sfer f nansotegoż rozp. (banki państwowe — kontyngent 500
wych - utworzyć fezy Ministrze Rolnictwa
milj. zł. w zlocie, przedsiębiorstwa państwowe —
tymczasowy Komitet Me'frora .yjny, 2) Ze wzglę
500 milj., a pozostałe 500 milj. dla samorządów,
du na potrzebę iakaatovchl.-jszego podoiiesienta
banków komunalnych, towarzystw kredytowych
produkcji rolnej, do c#ko rotrzebna jest ześrod
ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych
kowanie wszystkich Jbdków do tego celu prol
z tytułu emisji listów zastawnych, związków rol
niczych, spółdzielni i t. p.) w ramach stałego kon ■wadzących w rękadi Mi-j. Rolnictwa oraz ze
względu na ścisły tzajet.my związek, jaki istnie
tyngentu, którego wysokość ustala się na 1500
miljonów zł. w zlocie lub ich równowartość w zło je miedzy meljoratjajni wszelkiego rodzaju, _
wszystkie sprawy niełjMiacyjne witany być skutych obiegowych i w walutach zagranicznych we
'p.one w Ministerstwie Rolnictwa. Biorąc pod
dług parytetu złota.
uwagę doniosłość spraw meijoraci’jnych dla Pań
stwa oraz koniecztość szybkiego wprowadzenia
SPÓŁKI AKCYJNE. — Ogłoszono rozp. Prez.
w- życie decyzji, iłdnoftką administracyjna zaj
Rzplitej (Dz. Ust. 39. po®. .38-3) o spółkach akcyj
mująca się temi S0iawami, winna być hierarchi
nych), które w; 178 artykułach reguluje stronę pra
cznie dostatecznie wysoka.
wną spółek akcyjnych. Według nowego rozip.
kapitał akcyjny (art. 5) spółki akc. powinien wy
3) Dia ekonom’c2nftgp i należytego wykonania
nosić przynajmniej 2150.000 złotych.
nieboracy! koniecz jest opiarcie się na wynikach
doświadczeń, prz .Jrowadzonych na stacjach do
świadczalnych, n/Lżycie uposażonych i k erowa31.3.
nych. Ze w zgięły
ścisłą zależność wyników
„Omnium" S. A. dla Przemysłu Naftowego
dtoświiadcz-en od
i ’khtoatu, stacje df^wiadzebr, zwycz. o g. 18 we Lwowie w Banku Hipo czalne winnyi byc Nakładane w różnych stronach
tecznym, „Wileński Dom Towarowo-Przemysłowy Państwa;
a
ri^jtaty badań opnacowywaiae
w Centra'lnyin Ind-tucie Doświadczalnictwa Me
Bracia Jabłkowscy" S. A. zebr, zwycz. o g. 17
(wzgidnie w Wydziale Meijoracyjw Warszawie, Bracka 25, Powszechny Bank De lioracyjnego
nym Instytutu Nawowego w Puławach).
pozytowy S. A. zebr, zwycz. o g. 12 w Warsza
4) Dla zachęcei.a młodzieży do studiów me
wie, Długa 48, „Zakład Przemysłu Stalowego Melioracyjnych.
należ- dać jej możność prowadzi
yerhold" S. A. zebr, zwycz. o g. 10 w Sosnowcu,
tiia badań na połaCj cioświiądczialnych, które prz
3-go Maja 17, „Arbor" S. A.’ zebr, zwycz. o g.
każdej katedrze rręlljor:.cy jnej winny* się znajdo
wać. Katedry te ujjeży dostatecznie uposażyć
17Ź4 w Kaliszu, Józefiny 9, Bank Dyskontowy
Warszawski S. A. zebr, zwycz. o g. 16 w War- II a ilość ich zwieksyć, zwjoszcza ze wzgle i-u na
konieczność odrebi^ traktowania melioracji łąk
szawie, Fredry 8, „Cegła" S. A. zebr, zwycz. o g. : Niezamożnym, a z^nym studentom mleży wzy16 w Poznaniu, Wolności 18 (w kancelarii p. Ci- |j znawać s-typendja.
chowicza).

Bank Gospodarstwa Kraowego
w Warszawie
zawiadamia, że reskryptem Ministerstwa Skarbu z daty Warszawa dnia marca 1928 Nr. Dz. 11-931—i
zatwierdzony został plan konwersji 4 proc, obligacji kolejowych b. Bant Krajowego Królestwa Ga
licji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
Zgłoszenia w celu wykupu za gotówkę obligacji Serji 1 i obligacji 1919 r. przyjmować będzie
ODDZIAŁ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WE LWOWIE pząwszy od dnia 1 kwietnia
1928 r„ przyczem wypłacać będzie należytość za przedkładane do realizji zapadłe kupony pł. 1/4
i 1/10 1926, 1/4 i 1/10 1927, 1/4 1928 od wszystkich obligacji kolejowych.
Przestemplowanie obligacji kolejowych Serji II n. w. K. 200 Serji l n. w. K. 1.000, Serji IV u.
w. K. 5.000 oraz Serji V n. w. K. 10.000 na nową wartość zlotową wćug zatwierdzonego pl»«u
konwersji rozpocznie ODDZIAŁ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWfO WE LWOWIE dn>a 15
maja 1928, przyczem uwidoczni na każdej skonwertowanej obligacji przłużenic terminu wycofania
z obiegu do 67 i pół lat od daty jej emisji.
Kupony płatne przed 1/4 1926 zostają unieważnione. Efekty wyloscOe po 31/12 1913 lecz nie
przedstawione do zapłaty będą traktowane równorzędnie z efektami nie ^losowanymi, natomiast na
leżność za obligacje kolejowe nie przedstawione do zapłaty, a wylosowa przed 1/1 1914 będą przerachowane w stosunku 1 Zł. równa się Mp. 1.800.000.
Oznaczenie wartości w kwotach zlotowych skonwertowanych obligji nastąpi wedle stawki Zł.
26 za K. 100 nom. wart, emisji przedwojennych oraz zł. 1.76 za K. 100 msji z r. 1919.

Bank Gospodarstwa Kraowego
zawiadamia, że w myśl par. 16 statutu przeprowadzone zostało w dniu^ marca 1928

I.

LOSOWANIE

4 % obligacji kolejowy ch b. Banku KrajoVgo.
Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakow , stwa Krajowego naŁasa<łż>® reskryptu Ministsrskiem następnie Polskiego Banku Krajowego, prze I stwa Skarbu z dnia marca 1928 Nr. D. II. 931-4.
jętych i skonwertowanych przez Bank Gospodar- I
Wylosowano następujące odcinki:

Ser ja IŁ po Kor. 200.— przerachowanych naŁL 52>—
Nr. Nr.: 194, 408, 895, 1366, 1691, 1754, 1775, 2066, 2323, 2503, ’76, 2794, 2844, 2906.

Serja III, po Kor. 1000.— przerachowanych n<

260,—

Nr. Nr.: 23, 116, 477, 519, 777, 893, 1132, 1165, 1744, 1968, 2532,2616> 262L 2741, 2784, 2796,
2901, 2914, 3424, 3527, 3543, 3693, 3794, 3994, 4375, 4825^ 4917, 5243,5326, 5453, 5472, 5520, 5642.

Serja IV. po Kor, 5.000.— przerachowanych n zŁ 1.300
Nr. Nr.: 4, 130, 161, 609, 829, 1085, 1154, 1161, 1235, 1777, 1854, .882, 2146.

Serja V, po Kor. 10.000.— przerachowanych nazŁ 2.600.—
Nr. Nr.: 3, 442, 533, 772, 897, 1006, 1171, 1526, 1570, 1662, 1987,2130, 2204, 2389, 2420, 2618.
2891, 2910.
Wypłata należności za wylosowane obligacje
kolejowe w ich pełnej wartości nominalnej oraz za
kupony płatne 1 kwietnia 1928, tak od wylosowa
nych jak i będących w obiegu obligacji kolejowych,

nastąpi począwszy (4 dnia 1 kwietnia 1928 w OD
DZIALE BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWE
GO WE LWOWIg za przedłożeniem odnośnych
obligacji względni^ kuponów.

bank ZIEMIAŃSKI. - Ma
wyjechali do Paryża pp.: prezes Zarządu Banku
Ziemiańskiego sen. Jan Stecki. Naczelny DjreKtor Banku, radca Tadeusz Suljwski orae Dyre tor Centrali Michał Benislawski. W yjazd czta_
ków zarządu związany jest ze spraw'ą
wanych Baatkowi Ziemiańskiemu
kat zagranicznych. Powrót spodziewany jest za
tydzień.

REPERTUAR teatralny.
Wielki: „Tajemnica Zuzanny .

Narodowy; „Walka".
Letni: „Nie ożenię się"
Polski: „Cjłowiek i nadczłowiek".
Mały: „Powrót do grzechu".
Nowości; „Najpiękniejsza z kobiet".
Qui pro quo: „Menażerja".
Perskie Oko: „Publiczność ma głos".

Konkurs na dzierżawo fryzjernl.
Zakład Pensyjny dla Funkcjonariuszy we Lwo
wie ogłasza konkurs na dzierżawę lokalu fryzjer
skiego w pensjonacie „Lwigród" w Krynicy.
Pensjonat obejmuje 180 pokoi gościnnych na
240 łóżek.
Informacje i formularze ofert otrzymać można
w Zakładzie Pensyjnym we Lwowie, ul. Piekar
ska 1/A od godziny 10-tej do 14-tej,
Oferty należy składać w Zakładzie Pensyjnym
we Lwowie do dnia 6 kwietnia 1928 włącznie go
dzina 12-ta w południe.
Zakład Pensyjny zastrzega sobie dowolny wy
bór oferty względnie nie przyjęcie żadnej oferty.
ZAKŁAD PENSYJNY
DLA FUNKCJONARJUSZY,

-=

Czerwony As: „Księżniczka wiosna".

=j

Rok wyd VIII- Nr. 73, dnia 28.3.-1928 r.
Przedruk dozwolony tylko po uprzedniem porozumieniu się z redakcją.

Dyrektor Ajencji: Adam Szczepanik.
Drukarnia W. Piekarńia'ka. Ordynacka 3. tel. 445JT
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