Ńalełytość pocztowa opłacona ryczałtem.

Warszawa, dn. 24 IV. 1928 r.

AKCJE.

bieliła Waiszawsfca

B. Handlowy
Bank Polski

z dnia 23.4,-1928 r.

WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE
WALUTAMI.
W przebiegu giełdy walutowej poprawiły się
kursy Londynu i Pragi, natomiast Szwajcarja się
obniżyła. Obroty były większe, zapotrzebowanie
Pokrył Bank Polski przy udziale banków prywat°Ych. Dolary gotówkowe w prywatnych tranzakcjach notowano mocniej, 8.91 w płaceniu za grub
sze odcinki. Złotem tranzakcje zawierano po
4.73kS w płaceniu.

NOTOWANIA GIEŁDOWE.
WALUTY.
Doi. St. Z.

Tranzakcje
8,90

Kupno
8,88

Sprzedaż
8,92

DEWIZY.
Stopa

Giełda
notuję
za

Polska 8

X

Tran
zakcje

Sprze Kupno
daż

—
—
100
454 Belgja
—
Belgrad
7
100
—
—
Budapeszt
100
6
—
—'
Bukareszt
100
6
—
—
100
5X Oslo
—
—
Helsingfors
100
6
—
—
Hiszpanja
100
5
360,30 358,50
100 359.40
4'4 Holandia
—
—*
Japonja
1
5
—
—
Konstantyn.
1
5
—
—
Konenhaga
100
5
43.52’% 43.63 43,414
1
44 Londyn
8.88
8.92
8.90
N. Jork
1
4
35,03
35.21
35,12
100
34 Paryż
26,48 26.36
Praga
100
')
5
—
—
too
7
Ryga
172,27 171.41
100
’)
34 Szwajcaria
100 239.374 239,974 238.774
34 Sztokholm
125,74 125.12
Wiedeń
100 125.43
6
—
Włochy
100
6
Tranizakcjc Praga 06.43 — 26.42.
2) Trawzafcie Szwajcarskie 17(1.88 — 171.84

KURSY DEWIZ NA GIEŁDZIE
NIENOTOWANYCH.
Stopa
%

6
7

Tranzakcje
174,00
213,17
8,90
124.49
15,70
155,69
5,58
238,40
22,49
149,58
239.20
172,45
—
47,02
—
—1

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

—
6.434

Gram złota = 5.9244 zł.
ZWYŻKA DOLARÓWKI.
Przy dużym zainteresowaniu zwyżkowała dzi
siaj Dolarówka; innerni papierami państwowemi
obracano po kursach niezmienionych. W dziale
listów zastawnych słabiej notowano 8% miejskie,
innemi obroty były małe po kursach utrzymanych.
W grupie obligacji nastrój panował słaby, a zain
teresowanie było małe.

PAPIERY PROCENTOWE.
W procentach nominału
8%L.Z. B. Gosp. Krajów.

94.00
Państw. B. Rolnego
94.00
MOol.B. G. Kraj. 94,00
ój Państ. Poż. Konwer.
67,00
SlKonwers. Poż. Kolej.
62.00-61,50-62,00
10% Pcż Kol. 103,00
104.00
W złotych

lO%m. Siedlce

81,00

5 < Poż. Prem. Dolar.
80,50-81,25-81,00
8% Tow. Kred. Ziem.
83.25
5% Poż. Kon. m. War.
60.25- 60,00
8% T. Kred. m. Warsz.
79.25- 79,00
8%m. Łodzi
72,00
10% m. Radomia 81,75
82,00
6% Poż. Kon. m. War.
63.00
4i ł Tow. Kred. Ziem,
55,75

AKCJE SŁABIEJ.
Ogólny nastrój na giełdzie akcyjnej był dzisiaj
słabszy, z wyjątkiem paru akcyj, które poprawiły
Poprzednie swoje notowania. Tranzakcji zawarto
mniej niż dnia poprzedniego, a to głównie wskutek
tego, że panowało duże zainteresowanie wyborami
do władz giełdowych, oraz wskutek dyskusji, jaka
się wyłoniła na temat wysunięcia dwóch list kan
dydatów. Jednej z ramienia domów handlowych
' przemysłowych, — drugiej przez związek ban
dów i związek bankierów.
Dział bankowy charakteryzował zastój, intere
sowano się więcej jedynie Bankiem Polskim po
niższym kursie i Bankiem Handlowym po utrzy'Panym kursie. Z chemicznych dochodziło do tranz*kcji Spiesem po kursie utrzymanym. Z elektrycz
nych mocniej notowano Eelktrownię w Dąbrowie,
1 Siłę i Światło, a polskie Tow. Elektryczne było
!r°chę słabsze. Z cukrowniczych niżej notowano
^ersk i Warszawski Cukier, reszta była bez zmiany. W grupie cementowej nie było zupełnie zain6resowania, węglowemi obracano po słabszych
Ursach, a w dziale naftowym Nobel miał zmienną
kadencję, kończąc giełdę na cokolwiek niższym
^Oz>otnie, niż w sobotę. W dziale akcyj metalo
wych na pierwszy plan wysunął się Rudzki którym
°biono po bardzo mocnym kursie. Zwyżkę osiąi^Sły i były poszukiwane: Parowóz oraz Norblin.
a reszty panował mały popyt, po kursach przeainie słabszych. Popularne Starachowice nie
’®5żyły się zbytniem zainteresowaniem, tak że
, I ’^hszych tranzakcji nie zawarto. Utrzymane byJ haberbusch i Borkowski, a Żegluga wykazuje
4 4 Poprawę.
robne tranzakcje zawarto: Polski Bank Prze^ysłowy we Lwowie 105, Gosławice 67, Staracho— 66.50, Żyrardów poza giełdą 16.60 —

WARSZAWA, 23.4.

wa

BUKARESZT, 23.4. N. Jork 161, Loadya 7M,
Paryż 635, Wiedeń 2255, Praga 470, Włochy 848,
Berlin 3851, Zurych 3090, Złoty 1806.
BELGRAD, 23.4. Londyn 276.80, Paryż 224.40,
N.-Jork 56.90, Genewa 10.94%, Medjolan 299.30,
Praga 168.95, Wiedeń 803.55, Budapeszt 977.70,
Amsterdam 22.99, Berlin 1361.86, Bruksela 794.60.
CZERNIOWCE, 23.4. N. Jork 160, Londyn 781,
Paryż 630, Wiedeń 2250, Praga 474, Włochy 843,
Berlin 3825, Zurych 3084, Złoty 1793.

w żąd., Lilpop 44, Modrzejów 44.75, Ostrowieckie
106, Rudzki 61, Starachowice 65.75, Borkowski
19.25, Haberbusch 190. Tendencja słabsza.

(Godz. 20-ta). Dyskonto

handlowy 123, Bank Polski 155, Zw. Sp.
0 k, 92 w żąd., Cukier 79 w żąd., Węgiel 97

123,00
156,00
155,00
Spiess
162,50
El. w Dąbrowie 74,00
75,00
Pol. Tow. Elektr. 16.00
Siła i światło
116,00
120.00
Czersk
8.00
Cukier
79,00
Węgiel
97,00
Nobel 41,00-31,25-40/50

Cegielski
51,00-50,75
Lilpop 44.25-44.00-44,25
Modrzejów 49.00-48.75
49,00
Norblin
200,00
Ostrowieckie ser. B. 107
106,00
Parowóz
43,00-45.00
Pocisk
12,75-12,50
Rudzki 60,00 61,25-61,00
Haberbusch i Sch
190
Spirytus
39.00

BERLIN, 23.4. Ameryk, grube 4.16 —
4.18, — drobne 4.16 — 4.18, Angielskie
grube 20.36 — 20.44, — drobne 20.35 —
20.33, Belgijskie 58.26 — 58.50, Gdańskie
81.40 — 81.72, Francuskie 16.445 — 16.505,
Włoskie grube 22.05 — 22.13, — drobne
22.08 — 22.10, Austrj. grube 58.65 — 58.89,
drobne 58.68 — 58.92, Rum. grube 26.06
26.626, Szwajc. drobne 80.43 — 80.75, Czechosłowacie grube 12.345 — 12.405, —
drobne 12.355 — 12.415, Polskie grube
46.55 — 46.95.

00379719

GDAŃSK, 23.4. (Urz.) Warszawa 57.34
57.49, Złoty 57.36 —- 57.51, Londyn czek
25.00%, Berlin 122.327 — 122.633.
GDAŃSK, 23.4. W prywatnych obrotach płacono: za 100 Ggd. 173% — 174%,
R. M. 212.80 — 213.60, złoty w stos, do
dolara 8.90 — 8.91.

BERLIN (Urz.)
Buenos-Aires

Kanada
Japonia
Kairo
Konstanlyuop.
Londyn
Nowy-Jork
Rio de Janeit
Urugwaj
Amsterdam
Ateny
Belgia
Budapeszt
Gdańsk
Helsingfors
Włochy
Jugosławia
Kopenhaga
Portugalia
Oslo
Paryż
Praga
Szwajcaria
Sofia
Hiszpania
Sztokholm
Wiedeń
Bukareszt
Warszawa
Katowice
Poznań
Ryga
Rewo.1
Kowno

POZNAŃ, 23.4. Na dzisiejszem zebraniu giełdowem dokonywano tranzakcje mniej więcej po
kursach ostatnich, tak w papierach procentowych
jak i w akcjach. Nastrój naogół utrzymany. Z pa
pierów procentowych poszukiwano w dalszym cią
gu 8% listy dolarowe P. Z. K. po 96.50% oraz 6%
listy żytnie po 33.50 za 1 centn. metr. Również
poszukiwano 4% listy zast. konwertowane po 56%
i 8% obligacje m. Poznania po 92%. Oddawano
natomiast 5% premjową dolarową po 81.00. Z ak
cyj bankowych obracano jedynie Bank Kwilecki
Potocki po 102 — 101 w płaceniu. Z akcyj prze
mysłowo-handlowych dokonywano większych oorotów dr. R. Mayem za którego płacono 113.75
114.50, i Unją, za którą płacono 27.00, z reszty akcyj była w obrotach: Pozn. S-ka Drzewna po 84.25,
pozatem oddawano Arkonę po 15, Cegielskiego po
53.25, C. Hartwig po 50. Z papierów nieoficjalnych
oddawano Bank Polski po 156, Akwawit po 125.
Tendencja utrzymana.

POZNAŃ

23.

4.

113,75
102 Roman May
114,50’P
101 P
Arkona
15,00 ® Pozn. spółka drzewna
84,25 x
Cegielski
53,25 o
27,00 P
C. Hartwig
50,00 o Unja
LWÓW, 23.4. Dolary w obrotach prywatnych
8.91.
LWÓW, 23.4. Kursy akcyj kształtują się nie
jednolicie. Obroty średnie. Akcje bankowe bez
popytu. W papierach lokacyjnych sporadyczne
tranzakcje. 5% poż. konwersyjna, obligacje ko
munalne Banku Gospodarstwa Krajowego w zao
fiarowaniu. Tendencja niejednolita, usposobienie
spokojne. Dolary poza giełdą 8.90%
8.91.
Kwilecki Potocki

LWÓW,
Gazy Wschód.
Gazollna

23.
23 25
32,50

156,00
Bank Polski
13,50
Tohan
Zieleniewski
164.00
98.00
Górka
Elektrownia 54,50-54 75
Chodorów
155.50

4
T.espy
26,25-26,50
5 % Poż. Konwer. 66,50

4.
Akcje nieoficjalne

Nobel
40,50
Cegielski
49,00
5 % Poz. Konwer, 67,00
Dolarówka 80,50-81,00

KATOWICE, 23.4. W obrotach akcjami spokojnie. Sytuacja zarysowuje się nieco pomyślniej,
bowiem nie notuje się tak dotychczas częstych zle
ceń sprzedaży. Zleceń na kupno akcyj brak, są
niewielkie zlecenia na kupno papierów procento
wych i listów zastawnych przy żywszem zaintere
sowaniu się. Bank Polski 157, S-ki Zarobkowe 92,
Starachowice 67, Ostrowieckie 110. W obrotach
dewizami nastąpiło uspokojenie. Zapotrzebowanie
normalne, tendencja wyczekująca.
LUBLIN, 23.4. Dolar nieoficjalnie notowano
8.9075.
ŁÓDŹ, 23.4. Na dzisiejszem zebraniu giełdowem robiono dolarami po 8.91. Dolary w poszuki
waniu przy braku materjału. Dla akcyj tendencja
utrzymana.

DYSKONTO PRYWATNE W ŁODZI. Na prywatnym rynku dyskontowym w Łodzi w ciągu
ostatnich dwóch dni notowano znaczne zmniejsze
nie się materjału wekslowego. Jednocześnie za
częła się ukazywać na rynku gotówka. Narazie
nie odbiło się to na stopie dyskontowej, przypusz
czać jednakże należy, że, o ile gotówka w dalszym
ciągu będzie napływać na tutejszy rynek dyskon
towy, to prywatna stopa ulegnie stopniowej zniż
ce.
Weksle
pierwszorzędne
dyskontowano
w dniach ostatnich przy stopie procentowej,
kształtującej w granicach od 1.50 do 1.75%. Ma
terial drugorzędny dyskontowano przy stopie pro
centowej, kształtującej się w granicach od 1.75 do
2% w stosunku miesięcznym. Jakkolwiek ofia
rowano również i materjał trzeciorzędny, to jed
nak dyskontowano go niechętnie i jedynie w wy
padkach wyjątkowych. Stopa procentowa dla
tych weksli dochodziła do 2.5% i wyżej w stosun
ku miesięcznym.
WILNO, 23.4. Giełda wileńska urzędowa
z dnia 21 b. m. notuje: dolarowka 80.50, akcje
Wileńskiego Banku Ziemskiego 222—220.
WILNO, 23.4. W wolnych obrotach notowa
no dolar 8.88 w płaceniu, 8.91 w żądaniu, rubel
złoty 4.74 w płaceniu, 4.76 w żądaniu.

(ii® Mn zaoranitzns

4.

1,786- 1.79
4,177-4,185
1,992—-1.996
20,955 20.955
2,128-2,132
20.393 20,423
4.1775-4.1855
0,5035—05055
4,321—4,329
168,36—168.70
5,504-5.516
58.32—58,44
72,95—73,09
81.58—81,74
10.511-10.531
22,03—22,07
7,353—7.367
112,06-112.28
17,63—17,87
111,72-111.94
16.445—16,485
12,378—12,398
80,51—80.67
3,022—3,028
70,05—70,19
112.12-112,34
58.78—58,90
2,614—2,626
46.80- 47 00
46,75—46,95
46.80- 47.00
80,705—81,075
111.85-112.35
41,435—41,615

21. 4.
1,786-1,79
4.177—4,185
1,992—1 996
20.92—20.96
2,134—2.138
20,394—20.434
4.1780-4.1860
0,5035 - 0,5055
4,321—4,3’9
168,39-168.73
5,514-5,526
58.32—58.44
72,95-73,09
81,56—81,72
10.513-10,533
22.025-22,065
7,358—7.372
112,05—112.27
17,88—17,92
111,74—112,96
16,44-16,48
12.373-12.393
60.53—80,69
3,012—3.018
70,03-70,17
112,22—112,34
58,785-58.905
2,614—2,626
46.675- 46,975
46,60-46,90
46.675- 46.975
80,73—81 07
111,85-112,35
41,51-41,69

LONDYN, 23.4.
Zamkn. Warszawa
43.50, N. Jork 4.8822, Paryż 124.02, Wie
deń 34.71, Praga 164%, Włochy 92.71,
Belgja 34.96%, Budapeszt 27.96, Szwajcar
ja 25.33%, Helsingfors 193.95, Sofja 675,
Holandja 12.11%, Oslo 18.25%, Kopenha
ga 18.20%, Sztokholm 18.18%, Hiszpanja
29.12%, Buenos Aires 47.75, Ryga 25.22,
Rio de Janeiro 591, Bukareszt 782, Ateny
372%, Berlin 20.41%, Belgrad 277, Mont
real 488%, Konstantynopol 958, Aleksandrja 97.50.
LONDYN, 23.4. Waluty Dalekiego
Wschodu. Kalcuta i Bombay za rupje sh
I.6, Hong-Kong za dolar chiński 2.0%,
Kobe za yenę l.l’/i*, Szanghaj za teal chiń
ski 2.7l/i«, Singapore za straits dolar 2.3l’/la,
Manila za dolar manilski 2.0%.
MEDJOLAN, 23.4. (Urz.) Wiedeń 267%,
Paryż 74.72, N. Jork 18.97%, Praga 56.35,
Londyn 92.87, Holandja 765%, Bukareszt
II. 90, Berlin 453%, Białogród 33.45, Oslo
507, Kopenhaga 509, Sztokholm 510, Ma
dryt 318, Sofja 1400, Ateny 25.10, Buda
peszt 332, Rosja 97.00, Warszawa 213.
. N. JORK, 21.4. Zamkn. (Urz.). Warsza
wa 11.25, Londyn 4.88%, Paryż 3.95%,
Wiedeń 14.10, Praga 2.96%, Włochy
5.27%, Belgja 13.96%, Budapeszt 17.50,
Szwajcarja 19.27%, Helsingfors 252%,
Holandja 40.31%, Oslo 26.75, Kopenhaga
26.82%, Stokholm 26.84%, Hiszpanja
16.77, Tokio 47.75, Rio de Janeiro 12.05,
Bukareszt 0.63, Ateny 131%, Berlin
23.91%, Belgrad 1.76, Montreal 99.99.
PARYŻ, 23.4. (Urz.) N. Jork 25.40%,
Londyn 124.02, Praga 75.20, Włochy 134,
Belgja 354%, Szwajcarja 489%, Kopenha
ga 680%, Sztokholm 62, Hiszpanja 426, Bu
kareszt 15.80, Berlin 607%.
PARYŻ, 23.4. Kursy akcyj polskich
przedsiębiorstw przemysłowych na gieł
dzie paryskiej, Banque Franco-Polonaise
613, Petrol de Dąbrowa 555, Elektrownia
Warszawska stare zwyczajne 4260, nowe
2760, — uprzywilejowane stare 1125, no
we uprzyw. 850, — użytkowe 695, Dąbro
wa Węgiel udziały 1820, Sosnowiec Wę
giel 1275, Śląski Cynk 740, — zwykły 635,
Rury Sowieckie akcje 80-złotowe 365,
Czeladź 1925, Galicienne Libiąż 97.50,
Borysław 55, Franco Pol. de Petrole 359,
— udziały 1180, Małopolska 923, — udzia
ły 4250, Nafta mała 151, — duża 3340,
Silva Plana kategorja B. 167, — udziały
założycielskie 1895, Dnieprovienne rosyj
skie 271, 7 % pożyczka polska stabiliza
cyjna fr. 2600.
PRAGA, 23.4. Amsterdam 1360%, Ber
lin 807.05, Zurych 650.55, Oslo 903%, Ko
penhaga 905%, Londyn 264.79, Madryt
566%, N. Jork 33%, Paryż 132.68, Sztok
holm 905%, Wiedeń 474%, Mk. niem.
806.45, Warszawa 377%, Belgrad 59.39.

KRAKÓW, 23.4. Na rynku walut i dewiz tendencja utrzymana, Dolary w obrotach nieoficjalnych 8.90 — 8.90%,
8.9014, czeki bankowe 8.90 — 8.90%,
Bank Polski notuje bez zmiany. Na rynku akcyj
nym tendencja niejednolita. Mocniej notowano
Bank Polski, Chodorów, słabiej Zieleniewskiego.
Obrotów większych dokonano Tohanem, Zieleniew
skim, Elektrownią, Chodorowem. Pod koniec Bank
Polski w silniejszem zaofiarowaniu i w płaceniu po
155. Obroty naogół większe. Na pogiełdzie sytu
acja podobna. Cegielski, dolarówka słabsze, No
bel mocniejszy. Obroty na pogiełdzie niewielkie.

KRAKÓW, 23.

23.

WIEDEŃ, 23.4. Przebieg dzisiejszej giełdy był
spokojny, cechowany rezerwą, tylko nieznaczne
papiery zyskały na kursie, a w tern Krupp i Wę
giel.

WIEDEŃ, 23.4. Amsterdam 285.96, Ber
lin 169.64, Budapeszt 12397, Kopenhaga
I 190.30, Londyn 34.64%, N. Jork 709.35, Pa' ryż 27.92%, Zurych 136.72, Mk. niem.
169.40, Rzym 37.37, Belgrad 12.42%, Pra
ga 20.98, Warszawa 79.52, Dolar 707.30,
Dinar 12.48%.
ł

WIEDEŃ, 23.4. Austrj. Kol. Państw. 27.75, Kol.

AMSTERDAM, 23.4. (Urz.) N. Jork Połudn. 12.45, Brow. Lwowskie 115, Bank Hipot.
2.48%, Londyn 12.113/le, Paryż 976%, Wie 0.18, B-k Małopolski 79, Alpiny 41, Zieleniewski
deń 34.95, Praga 7.36, Włochy 13.08, Belg- 16.10, Krupp 11.05, Praskie Tow. Żelaza 728.10.
ja 34.65, Szwajcarja 47.82%, Oslo 66.37%, Portl.-Cement 61, Skoda 245.25, Rima 130%, FanKopenhaga 66.55, Sztokholm 66.60, Hisz- . to 6.50, Karpaty 29, Galicja 61%, Nalta 26%, Go
panja 41.60, Berlin 59.32%.
leszów 116%, Austr. renta majowa 0.550, Wied.
BUDAPESZT, 23.4. Ł 28.02, Kcz 16.99, Doi
5.7180, Frf 122.60, Lei 3.59, Lira 30.35, Szyi,
austrj, 80.60, Frszw 110.20, Hfl 231.40, Frb 80.05,
Mn 136.40, Złoty 64.10—64.40.

B-k Związkowy 28.75, Credit Anstalt 116%, Ląnderbank 29.45, Kompas 0.88, Merkur 25.80.

ZURYCH, 23.4. (Urz.) Warszawa 58.15,
1 N. Jork 5.1880, Londyn 25.33, Paryż

AJENCJA WSCHODNIA
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20.42%, Wiedeń 73.00, Praga 15.37, Wło
chy 27.35, Belgja 72.45, Budapeszt 90.60,
Helsingfors 13.08%, Sofja 37.4%, Holandja
209.15, Oslo 1383%, Kopenhaga 139.15,
Sztokholm 139%, Hiszpanja 87.05, Buenos
Aires 2.22, Tokio 2.47%, Bukareszt 3.24%,
Ateny 6.82, Berlin 124.05, Belgrad 9.13%,
Konstantynopol 2.66.
Złoty w dniu 23 kwietnia 1928 roku.
Gdańsk przekaz 57.34 — 57.49, gotów
ka 57.36 — 57.51, Praga przekaz 377.75,
Bukareszt
przekaz
1806,
Medjolan
przekaz 213, Ryga przekaz 58.65, N.
Jork przekaz 11.25, Zurych przekaz 58.15,
Londyn przekaz 43.50, Budapeszt gotów
ka 64.10 — 64.40, Berlin gotówka 46.55 —
46.95, przekaz na Warszawę 46.80 — 47,
przekaz na Poznań 46.80 — 47.00, prze
kaz na Katowice 46.75 — 46.95.

Bi lowarawe Heim
ZIEMIOPŁODY
WARSZAWA, 23.4. Tranzakcje na
Giełdzie Zbożowo Towarowej za 100 kg.
rf. st. Warszawa, ceny giełdowe: żyto kon
gresowe 681 g/1 (116) 55 — 56, Owies je
dnolity 50 — 52, Łubin niebieski 22 — 24,
Otręby żytnie 36 — 37, — pszenne 35 —
36, ceny rynkowe: pszenica 742 g/1 (126)
64 — 65, Jęczmień browarowy 54 — 55,
Maka pszen. 4/0 A 93 — 95, — 4/0 85 —
87,' — żytnia 65% 78 — 79. Usposobie
nie spokojne. Obroty średnie.
LWÓW, 23.4. Zboża chlebowe nieco spodły
w cenie, przyczem wiadomość o nieograniczanin
przywozu pszenicy podziałała uspokajająco na
przebieg tranzakcyj. Naogół zauważyć można ob
fitszą podaż przy umiarkowanym popycie. Kuku
rydza rumuńska oraz artykuły pastewne awanso
wały w cenie. Ogólny obrót przeszło 200 ton. Ten
dencja niejednolita, usposobienie ożywione. Ceny
giełdowe: żyto 51.50 — 52.50, proso krajowe 50 —
60, jęczmień browarowy 47 — 48, przemiałowy
44.50 — 45.50, owies 42.50 — 43.50. Ceny rynko
we: pszenica dworska 58 — 58.75. kukurydza ru
muńska 44 — 44.50, bobik 40 — 41, wyka 34 —
40, hreczka 54.25 — 55.25, krysik kukurydzany 67
— 70, otręby pszenne 31.50 — 32, żytnie 33.75 —
34.25, kasza jęczmienna 68.50 — 69.50, pęczak 67
— 68.

POZNAŃ, 23 4. Tranz. giełdy zbożowo
towarowej za 100 kg. fr. st. załad. Żyto
52.75 — 54.25, Pszenica 58 — 59, Jęczmień
browarowy 49 — 51, owies 43.50 —
45.50, mąka żytnia 65% 76.75, 70%
74.75, — pszenna 65% 78 — 82, otrę
by żytnie 38.50 — 39.50, — pszenne 34.50
35.50, ziemniaki jadalne 9 — 9.50, serade
la 30 — 31, wyka 35 — 38, peluszka 37 —
40, groch polny 46 — 51, — Victoria 60
82. — Folger 55 — 65, łubin żółty 24.50 —
25.50, — niebieski 23 — 24, koniczyna
czerwona 220 — 310, — biała 180 — 280,
żółta odłuszczona 150 — 180, — w łuskach
70 — 90, — Szwedzka 290 — 350, —
Przelot 200 — 260. Ogólne usposobienie
słabe. Jęczmień browarowy o wadze wyż
szej niż standartowa ponad notowania.
Koniczyny wyborowe w ziarnie, kolorze
i czystości ponad notowania.
LWÓW, 23.4. Ceny za 100 kg. w zł. Siano
I gat. 12 — 18, słoma 8 — 9.50, koniczyna niemłócona 20 — 24.
KATOWICE, 23.4. Zwyżka mąki żytniej wy
wołała ostatnio dużą podaż tęgą produktu na
tutejszy rynek, wskutek czego obecnie umiesz
czenie jakiejkolwiek partji jest bardzo trudne.
Posiadane obecnie zapasy wystarczą prawdopo
dobnie do końca maja i dłużej. Obroty żytem
dokonywa się wyłącznie importem z Niemiec, jak
również i owsem, którego z naszych innych
dzielnic nie sprowadza się. Jęczmienia duży
brak.
KATOWICE, 23.4. Pszenica eksportowa 58 —
60, krajowa 56 — 59, żyto eksportowe 59 — 61,
krajowe 54 — 57, owies eksportowy 51 — 53, kra
jowy 48 — 50, jęczmień eksportowy 53 — 56, —
krajowy 51 — 53. Franco stacja odbiorcza: kuchy
lniane 56 — 58, ospa pszenna 36 — 37, żytnia 37 —
38. Tendencja spokojna.
LUBLIN, 23.4. Lubelski Syndykat Rolniczy
notuje ceny orjentacyjne: żyto 56, pszenica 64,
jęczmień 50, owies 50. Tendencja mocna.

BYDŁO I MIĘSO
LWÓW, 23.4. Ceny za 1 kg. żywej wagi (not.
rzeźni miejskiej). Woły I gat. 1.50, stadniki I
gat. 1.45 — 150, — II gat. 1.40, krowy I gat.
1.55 — 1.65, — II gat. 140. — 1.50, III gat. 1 —
1.15,
jałówki I gat. 1.40 — 1.60, — II gat. 1.35,
cielęta 1.25 — 1.60. Łój świeży jadalny 1.60, —
przemysłowy 0.70 — 1.
KRAKÓW, 23.4. Targowica miejska1 notuje za
kg żywej wagi toco Kraków w rf. Buhaje 1.10—
1.88, woły 1.30—2. krowy 0.80—1.75, jałówki 1-20—
1.80. citeJcta 133—2J12, nierogacizna żywej wiagi
2—2.30. nierogacizna bitej wagi 2.40—2.90. Ten
dencja mocniejsza, .popyt ożywiony. Łój nerkowy
1.50—130, tój I srak 1—4.10, — R gat. 0.70.

OWOCE
WARSZAWA, 23.4. Na rynku owoców połu
dniowych kończy się już sezon na pomarańcze,
ostatnie transporty nadchodzą do Warszawy. Ten
dencja jest mocna, ąeny po wprowadzeniu walory
zacji są znacznie wyższe. Notowano franco skład
Warszawa z cłem: (pomarańcze 206 zł. plus 10%,
cytryny 23 zł. plus 10%), pomarańcze za ćwiartki
sztuk 40 zł. 37, sztuk 50 zł. 40. Drobniejszych
brak. Cytryny za całe skrzynki sztuk 300 i 360 zł.
46 — 48.
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WĘGIEL

WARSZAWA, 23.4. Dom Handlowy A. Gepner w Warszawie, Grzybowska 27 notuje nast.
ceny orjentacyjne za 1 kg. w zł.: cyna Banka
w blokach 13, ołów hutniczy 1.20, cynk hutniczy
1.40, antymon 2.60, aluminium 5.10, blacha cyn
kowa — cena zasadnicza 1.58, blacha miedziana—
cena zasadnicza 4.40, blacha mosiężna 3.60—4 50.
NOWY-BYTOM, 23.4. Surówka odlewnicza Hu
ty Pokoju Nr. 1 (Friedenshiitte, P. G. S. — repre
zentacja Spółka Akcyjna Józef Wdowiński w War
szawie, Sienna 11, cena za tonę 210 zł., loco stacja
Nowy-Bytom.

WARSZAWA, 21.4. Urząd walki z lichwą
w Warszawie ustalił następujące ceny grubszych
gatunków węgla opałowego za tonę w hurcie: przy
ładunkach wagonowych loco stacja Warszawa —
51 zł, przy ładunkach wozowych loco stacja War
szawa — 52.50, z dostawą do domów i znoszeniem
— 68.55 zł; cenę węgla w składach detalicznych
ustalono na 70.85 zł za tonę. Powyższe ceny obo
wiązują od d. 19 b. m.
KATOWICE, 23.4. Na rynku wewnętrznym,
po dość znacznem ożywieniu zapotrzebowania
w marcu i w pierwszej połowie kwietnia, obec
nie nastąpiło osłabienie. Stan ten przypisać na
leży wyłącznie zbliżającemu się sezonowi letnie
mu, który prawdopodobnie nie potrwa dłużej nad
sześć tygodni. Ostatnia podwyżka cen węgla nie
odgrywa tu roli, albowiem do podwyżki tej kon
sument przygotowany był od dłuższego czasu.
Rolnictwo, zajęte obecnie zasiewami i inną pra
cą na roli, zaopatrzenie swych zakładów w wę
giel odkłada na czerwiec, tak, iż w tym czasie
należy się spodziewać większego zapotrzebowa
nia z tej strony. Zapotrzebowanie na miał ze
strony przemysłu, związanego z budownictwem,
nie jest zbyt znaczne.

WARZYWA
WILNO, 21.4. Ceny rynkowe jarzyn za 1 kg.:
zi&mmii'aikj' 0.20 — 0.22, •cebuia 0.70 —■ 030, grzy
by suszone 15—1I8 wl. ea 1 kg-, reszta bez zmiany.

NABIAŁ
POZNAŃ, 23.4. Ceny za 1 kg. w zł. Masło de
serowe 6.60 — 6.80, masło- kuchenne 5.70 — 6.00,
twarów 1.50.
LWÓW, 21.4. Tendencja na rynku nabiału nie
jednolita. Zainteresowanie duże przy małej po
daży z powodu zakończonych świąt ruskich,
W przyszłym tygodniu oczekiwana jest zniżka.
Za masło stołowe w hurcie 7, — w detalu 7.40,
masło kuchenne w hurcie 6.60, — w detalu 7,
masło deserowe prima w detalu 7.80, — w hurcie
7.50 — 7.60, — w detalu 7.80 zł. za 1 kg. Mleko
45 groszy za 1 litr.
BYDGOSZCZ, 21.4. Ceny hurtowe loco Byd
goszcz za 1 kg w zł. Masło deserowe 6 — 6.40,
masło do potraw 5.80, mleko 0.32 za 1 litr., śmie
tana 2.20 — 3 za 1 litr. Jaja 7.60 — 8.20 za kopę.
Ser Tylżycki i Lembertowski pełnotłusty 4, — półtłusty 2.40, ser „Allgau" 2.40 — 2.60, ser „Romadour" pełnotłusty 3.60 — 4, — półtłusty 2.60, ser
lembertowski chudy 0.90, twaróg 0.74. Tendencja
spokojna.

JAJA.

WARSZAWA, 23.4. Na rynku jajczarskim za
znaczył się w ostatnich dniach większy spadek cen.
Objaw ten spowodowany został zwiększoną rzeczo
wą produkcją i dowozem. Spodziewają się że ce
ny poniżej 160 zł nie spadną obecnie, gdyż skrom
ne zapasy towaru na to nie pozwolą. Notują loco
skład w hurcie 180 — 195 zł za skrzynię jaj do
brych świeżych. W detalu obowiązuje cena 16 gr.
za sztukę. Jaja duże (na wagę ponad 50 gram.)
sprzedają po 19 gr.
LWÓW, 21.4. Tendencja na rynku jaj utrzy
mana. Usposobienie spokojne. Podaż slpsunkowo
niewielka z powodu zakończonych świąt. W przy
szłym tygodniu oczekują większego ruchu na ryn
ku. Płacą za jaja eksportowe loco granica 22.50
doi. za 2 skrzynie płaskie. Na prowincji płacą za
kopę 7.20 — 7.50 zł.

DRÓB.
WILNO, 21.4. Cemy rynkowe drobiu zai 1 szt:
kury 3—6, kaczki, żywe 6—8. —■ bite 4-/ń, gęst
-Ż5"we 8—112, — bite 7—10, irrdyfci żywe 15—18,
bite 12—15.

RYBY

KATOWICE, 23.4. Dowóz ryb świeżych dosta
teczny, ziaipotnzebowairuie .ograniczone', niemniej
jedmalk ceny na niektóre 'gatunki ryb zwyżkowały.
Ceny aa 1 kg. Sandacze śnięte rosyjskie 5, kanp:e żywe 530 — 6, liny żywe 5.50, szczupaki śnię
te 5. Ryby wedzone i przetwory. Okres .po świą
teczny przyniósł dalsze osłabienie w handlu kon
serwami, skutkiem czego fabryki wóześniie zakoń
czyły swa produkcje sezonową i sproiwadlzają
obecnie tylko, bardzo drobne ilości ryb świeżych,
którytóh cena taco Hamburg wynosi. 12 feniigów
aa.' 1 kg. Ceny konserw i ryb wędzonych utrzy
mane: piklinigir ('skrzynka 14 szt.) 3.50 — 4. śltedzie
zawijane w puszkach blaszanych 7, iw słojach
szklanych 7.50. śledzie w galarecie w puszkach
blaszanych 3 ilitr. 6.50, moskaliki w słojach szkla
nych 7.50, W' puszkach dwulitrowych 3.30. Śledzie
solone. Zapasy śledzi na rynku angielskim o po
wodu wielkiego zapotrzebowania w okresie1 postu
znacznie się zmniejszyły. Z tego powodiu i do
wozy ma tutejszy rynek obecnie zmaMy, co jed
nakże wobec osłabienia .zapotrzebowaniai, nie daje się we znaki. Przyczem ceny Mathiasów
i Miathfulów zrównały się i wynoszą zł. 140—043
.loco, skład Katowice.
WILNO, 23.4. Ceny rynkowe ryb za 1 kg. Liny
żywe 3.80—4, — śnięte 2.80 —• 3, szczupaki żywe
3.50 — 330, — śnięte, 2—2.50, okonie żywe 3.80—
4, — śnięte 2.40—B.8O1. karpie żywe 3.20-^3.50,. —
śnięte il.80 — 2j2O, leszcze żywe 3.80—4, śnięte
2.50—2.80, sielawy 1.50—11.80, miętusy 120—11.50,
.jazie żywe 3.50—330, — śnięte 2—2.20, ptocie 1.50,
drobne 0.30—0.50.

CHEMIKALJE.
KATOWICE, 23.4. Zapotrzebowanie na sodę
niewielkie z powodu słabnącego sezonu w mydlarstwie. Ceny loko skład za 100 kg.: soda ka
ustyczna — 66 zł., soda amoniakalna — 31.60,
bikarbonat — 48, krystaliczna — 17.

CHMIEL

LWÓW, 21.4. Na rynku chmielu z powodu nie
pogody w ostatnich dniach popyt jeszcze nie po
większył się wbrew oczekiwaniom, wobec tego sy
tuacja i ceny nadal niezmienione.

SKÓRY
POZNAŃ, 23.4. Ceny skór gotowych. Skóry
podeszw. w poł. za kg. 10.60 —■ 10.10 zł., kr upony
zw. za' kg. 115 — 14.40 —> 13.20, wierzchni' boks'cailf
za st. czarny 3.75' — 3.45 — 3.1'5, — kotonowy
za stopę 3.65, faledry za kg. 2020, btankowe siko
ry czarne 12.50 — 15, H'ankowei skóry brunatne
za kg. ’12.50 — 151, skóry meblowe 4.80. Tenden
cja mocna. Ceny skór surowych: skóry bydlęce
salone za kg. 2.70 :źL, — suche za 'kg. 420, cie
lęce sotonc’ 1 gat. 4 kg. aa szt. 13, —- I gat. za
szt. 8, — królicze suiche za kg. 625, —> sarnie
zim. za' szt. 3, — letnie za szt. 5, — skopowe
suche z wełną za .1 kg. 4, —< skopowe solone
I gat. za I kg. 4, — gołe za kg. 1.60, — końskie
sotone 1 gat. za szt. 42, — suche za szt. 30, —
kozie suche1 za' szt. 9; Tendencja mocna'.
LWÓW, 21.4. Na rynku skór ruch zwiększony,
podaż duża, zapotrzebowanie normalne. Z powo
du zwyżki surowca oczekują zwyżki cen towaru
gotowego. Tendencja mocna. Usposobienie oży
wione. Ceny za 1 kg w zł. Karki twarde 6.50 —
7.50, boki 5.80 — 6.50, krupony 11.50 — 12.50.
KRAKÓW. 23.4. Skóry surowe za’ ,1 kg. Skóry
wołowe 3—3.10, krowie 2.80 1 2.90, — z jałówki
3—320, cielęce 16—17 za sztukę.
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ZIEMIOPŁODY
BERLIN, 23.4. Zboże i nasiona oleiste
za 1000 kg. loco stacja załadowcza, mąka
i otręby za 100 kg. loco stacja Berlin łącz
nie z workiem, inne za 100 kg. Pszenica
march. 268 — 271, Żyto march. 285 — 287,
Jęczmień brow, jary 254 — 290, Owies
march. 261 — 267, Kukurydza loco Berlin
239 — 243, Mąka pszenna 33% — 37%,
żytnia 38 — 40, Otręby pszenne 18, —
żytnie 18.25, Groch Victoria 51 — 61, —
drób, jadalny 36 — 39, — pastewny 25 —
27, Peluszka 24 — 24%, Bób 23 — 24,
Wyka 24 — 26, Łubin niebieski 14 —
14%, — żółty 15 — 15.80, Seradela nowa
24 — 26, Kuchy rzepakowe 19.40 — 19.60,
lniane 24 — 24.30, Wytłoki suche 15.60 —
16, — Soya 21.80 — 22.50, Płatki ziem
niaczane 27 — 27%.
HAMBURG, 23.4. Pszenica Manitoba
I 17,30, — II 16.15, — III 15.35, Rosafe
loco 14.20, na kwieć. 14.32%, Barusso
loco 14.20, na kwieć. 14.30, Hartwinter II
15.70, Amber Durum 14.95, Jęczm. Donau rosyjski 12.75, La Piata 12.70, Marocco
12.45, Żyto Western rye II na kwieć. 14.90,
maj 15.60 73 kg. na kwieć. — maj 14.50,
Kukurydza La Plata na kwieć. 10.70, maj
10.12%, czerwiec 10, lipiec 9.97%, sierp.
10.97%, sierp. — wrzes. 10.12%, Mixed II
11.50, Whiteflat 11.55, Whiteclipped I
152.6, — II 143. Canada feeding I 143.6.
BUENOS AIRES, 21.4. Zamknięcie. Za
100 kg. w peso pap. Pszenica na maj
11.90, czerwiec 12.10, Kukurydza na maj
7.75, czerwiec 7.65, Owies na maj 10.30,
Siemię lniane na maj 15.55, czerwiec 15.75,
lipiec 15.95.
CHICAGO, 21.4. Zamknięcie. Cts za
1 buszel. Ceny terminowe. Pszenica na
maj 153% — 153%, lipiec 154% — 154,
wrzesień 150% — 150%, Kukurydza na
maj 105%, lipiec 109%, wrzesień 109%,
Owies na maj 61%, lipiec 54%, wrzesień
47%, Żyto na maj 128V2, lipiec 124, wrze
sień 116. Ceny loco. Pszenica Nr. 2
hardwinter Nr. 2 158, Kukurydza żółta
Nr. 2 110%, Owies biały Nr. 2 69, Żyto
Nr. 2 128%, Jęczmień Malting 95 — 107.
Fracht do Anglji w szyi, i pensach za 480
Ibs. 1.6 — 2.3. Fracht na kontynent w
centach i dolarach za 100 Ibs 8 — 10.
N. JORK, 21.4. Zamknięcie. Cts za 1
buszel. Pszenica Manitoba Nr. 1 176%,
hardwinter Nr. 2 172%, Kukurydza nowa
118%, Żyto Nr. 2 fob. N. Y. 145%, Jęcz
mień Malting 107, Mąka „Spring Clears"
7.00 — 7.25 do. za 1 buszel.
ROSARIO, 21.4. Zamkn. Ceny w pen
sach papier, za 100 kg. Pszenica na maj
11.90, Kukurydza na maj 7.65, Siemię lnia
ne na maj 15.50.
ROTTERDAM, 23.4. Not. zboża Zamkn.
Pszenica w Hfl za 100 kg. na kwiecień
13.62%, maj 14.07%, czerwiec 14.10, lipiec
14.32%, Kukurydza w Hfl za 2000 kg. na
kwieć. 214%, maj 195, czerwiec 193, li
piec 192%.
WINNIPEG, 21.4. Zamkn. Cts za 1
buszel. Pszenica na maj 150%, lipiec
152%; paźdz, 143%, Owies na maj 72%,
lipiec 67%, Żyto na maj 132%, lipiec 114%,
Jęczmień na maj 94%, lipiec 92%, Siemię
lniane na maj 194%, lipiec 197%, Pszenica
Northern I loco 155%, — II 151%, — III
142%. Tendencja stała.
x CUKIER,
LONDYN, 23.4. Zamkn. Not. cukru w
sh za cwt. Cukier na kwieć. 16.1% —
15.10%, maj 15.8% — 15.7%, czerwiec
15.9% — 15.8%, lipiec 15.11% — 15.93%,
sierpień 15.11% — 15.10% — 15.10%,
wrzesień 16 — 15.10%, paźdz. 16 —
15.10%, listop. 16 — 15.10%, grudz. 16 —
15.11%, kwieć. 1929 r. 16.33% — 16.2%,
paźdz. — grudz. 16 — 15.10%, holenderski
granul, fob. Amsterdam 15.1%, belgijski,
granul, fob. Antwerpja 15, czechosłowacki
granul fob. Hamburg 15.2%, Jawa biały
cif. Amsterdam 14.9. Tendencja spokojna.
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LONDYN, 23.4. Kryształ polski za cwt |
załadowanie promp. 14.9 sh fob. Gdańsk. ‘
MAGDEBURG, 23.4. Notowania w ;
markach niem. za 50 kg. cukru białego net- •
to, Hamburg łącznie z workiem. Cukier ,
na kwieć. 16.30 — 14.20, mai 14.25 — ;
14.20, czerwiec 14.35 — 14.30, lipiec 14.50 ;
14.45, sierp. 14.65 — 14.60, wrzes. 14.65 —
14.60, paźdz. 14.70 — 14.60, grudz. 14.65
5
14.60, paźdz. — grudz. 14.65 — 14.60.
Tendencja spokojna.
|
N. JORK, 21.4. Zamkn. Cts za 1 Ib.
Cukier surowy na maj 2.66, lipiec 2.78,
wrzesień 2.89, październik 2.93, grudzień
2.95, styczeń (1929 r.) 2.78 — 2.79, marzec
2.87. Cukier biały clony dostawa zaraz
4.53, Obroty dzienne 15.000. Tendencja
stała.
BAWEŁNA
ALEKSANDRJA, 23.4. Not. bawełny
egipskiej w talaris za cantar, otwarcie vz
nawiasach zamkn. Sakellaridis na ma)
(41.75), lipiec 43.00 — (42.15), listopad
43.50 — (42.85), stycz. 42.95 — (42-->0),
Ashmouni na czerwiec 29.05 — (28.70),
sierpień 29.15 — (28.67), paźdz. 29.00
(28.78).
BREMA, 23.4. . Urz. not. bawełna w cts
z 1 Ib loco 22.43, pierwsza cyfra oznacza
sprzedaż, druga kupno, w nawiasach tran
zakcje, na maj 21.35 — 31.34 — (21
lipiec 21.56 — 21.53 — (21.53 — 21.54),
paźdz. 21.37 — 21.36 — (21.37), grudz.
21.32 — 21.31 — (21.32), stycz. 21.30 —
21.29 — (21.29 — 21.30), marzec 21.33 —
21.31 — (21.32 — 21.33). Tendencja bar
dzo mocna.
LIVERPOOL, 23.4. Bawełna amery;
kańska loco 11.30, na kwieć. 10.83, maj
10.78, czerwiec 10.72, lipiec 10.70, sierp.
10.63, wrzes. 10.57, paźdz. 10.52, listop10.45, grudz. 10.45, stycz. 10.45, luty 10.44,
marzec 10.44, kwieć. 10.44. Tendencja
sfj3.ła»
LIVERPOOL, 23.4. Bawełna egipska.
Otw. w nawiasach zamkn. loco 21.40, Sa
kellaridis na stycz. (21.04), maj 20.85. li
stopad 21.25.
LIVERPOOL, 23.4. Bawełna Wsch.-Indyjska gat. dobre. Fully good Surte loco
1Ó.20, — Broach loco 9.70, — Nr. 1 Oomra
loco 8.85, — Americ. Sund Punja loco 9.80,
Bengal loco 8.30, — Scind loco 8.30.
N. JORK, 21.4. Zamkn. Cts za 1 lb;
Bawełna loco 20.60, na kwieć. 20.07, maj
20.10, czerwiec 20.01, lipiec 19.93 — 19.96,
sierpień 19.86, wrzes. 19.81, paźdz. 19.76
18.78, listop. 19.71, grudz. 19.67 — 19.69,
stycz. 19.58 — 19.60, luty 19.60, marzec
19.62, Tendencja stała.
N. ORLEANS, 21.4. Zamkn. Cts za 1
Ib. Bawełna loco 20.00, na maj 19.75, li
piec 19.60 — 19.62, paźdz. 19.36 — 19.37,
grudz. 19.35 — 19.38, stycz. 19.40. Ten
dencja stała.
JUTA
LONDYN, 23.4. Juta surowa w Ł i sh
za tonnę ang. First marks, loco na kwie
cień 32%, maj 32%, czerwiec 32%, lipiec
34%, Gorsze marki, loco na kwieć. 3172,
maj 31%, czerwiec 32%, Tendencja spo
kojna.
KAUCZUK

LONDYN, 23.4. Not. w pensach za 1
Ibs. Plantagencrepe Standard Nr. 1 l°_c0
8%, na kwieć. 8%, maj 8%, czerwiec 8-’s,
lipiec 8%, Smoked ripped sheets loco_8,
na kwieć. 8, maj 8, lipiec 8%, sierp. 8/g.
Tendencja leniwa.
N. JORK, 21.4. Zamkn. Cts za 1 IbKauczuk Crepe loco 17%, Sheets loco
17%, Gatunki kontraktowe: na maj 17.10,
lipiec 17.60, wrzes. 18.10, paźdz. 18.20,
grudz. 18.30, stycz. 18.40. Obroty dzienne
286. Tendencja stała.
METALE SZLACHETNE
BERLIN, 23.4. Srebro ca 0.900 w szta
bach 783% — 793% za kg., Złoto w woln.
obrocie 2.80 — 2.82 za gram, Platyna w
woln. obrocie 10 — 11 za gram.
LONDYN, 23.4. Srebro 267*. d za uncję,
na dostawę 26r718 d za uncję.
N. JORK, 21.4. Zamknięcie. Srebro
zagr. 57%, cts za 1 oz (= 31. gr )METALE I WYROBY METALOWE.
BERLIN, 23.4. Ceny w markach niemieckich za 1 kg. Miedź elektrolityczna,
dostawa zaraz cif Hamburg, Brema lub
Rotterdam (za 100 kg.) 1343%, Oryginalne
aluminium hutnicze 98 — 99% w blokach,
sztabach walców, i ciągnion. 210, dtto w
sztabach walców, i ciągnion. 214, Nikiel
czysty 98 — 99% 350, Antymon Regulus
89 — 94.
LONDYN, 23.4. Not. metali w Ł za tonę.
Miedź Standard na kasa 61% — 61719, —
3 mieś. 61n/*« — 61%, — Settl 61%, — Elektrolyt 66% — 67, — best selected
64% — 65%, — strong sheets 92, — Elektrowirebars 67, Cyna Standard na kasa
232% — 2323%, — 3 mies. 232% — 2323%,
Settl 2323%, — Banca (obr. nieof.) 240%,
Straits (obr. nieof.) 237%, Ołów zagrań,
dost, natychm. 2013/le, — dalsze terminy
2013/*., — Settl 20%, Cynk zwykły dost,
natychm. 26%, — terminowa 25%, —
Settl 26%, Aluminium krajowe (not. nieof.)
105, Aluminium zagrań, (not. nieof.) 112,
Antymon Regulus cena fabrykacyjna (not.
nieof.) 59% — 60.00, Rtęć (not. nieof.)

22% — 22%, Platyna (not. nieof.) 11, Wol
fram (not. nieof.) 15%, Nikiel krajowy (not.
nieof.) 175, — zagrań, (not. nieof.) 175,
Blacha biała (not. nieof.) 18%, Siarczan
miedzi (not. nieof.) 26% — 27.00, Żelazo
lane Cleveland Nr. 3 (not. nieof.) 66.
N. JORK, 21.4. Zamkn. Cts za 1 lb.
Miedź Lake loco 14.25, Elektrolyt loco
14.20, fob. N. Jork 14.30, na 3 mies. 14.35,
Casting Rafinery N. Jork loco 13.90, Cy
na N. Jork Straits loco 52%, na maj 52%,
Ołów N. Jork loco 6.10, East St. Louis
loco 6, Cynk St. Louis loco 5.86%, platy
na 76%, aluminium 98 — 99%, loco 24%,
nikiel w sztabach loco 35, blacha fob.
Pittsburg 5%.
NABIAŁ.

BERLIN, 23.4. Oficjalne not. masła za % kg.
w markach, w odbiorze od producenta I gat. 1.71,
— II gat. 1.60 i odpadkowe 1.43. Tendencja słaba.

TOWARY KOLONJALNE
N. JORK, 21.4. Zamkn. Cts za 1 Ib.
Kakao loco 14, na kwiecień 13.97, maj
14.02, czerwiec 14.15, lipiec 14.35, sier
pień 14.40, wrzesień 14.50, październik
14.34, grudzień 13.67, styczeń (1929 r.)
13.48. Tendencja mocna.
N. JORK, 21.4. Zamknięcie. Cts za 1
Ib. Kawa Rio Nr. 7 loco 15%, na maj
14.35, lipiec 14.35, wrzesień 14.22, grudz.
13.99, stycz. 13.86, marzec 13.75, Kawa
Santos Nr. 4 loco 22%, Ł angl. w Rio 6.
BYDŁO I MIĘSO.

CHiCAGO, 21.4.. Zamknięcie. Cts. za 1 Ib.
Smalec loco 11.77)4, na maj 11.97)4, — lipiec
12.27)4, — wrzesień 12.60, żebra na maj 11.57)4,
lipiec 11.90, — wrzesień 12 25, boczki loco
11.62)4. Świnie lekkie cena najn. 9.75, — najw.
10.45,
ciężkie cena najn. 9.45, — najw. 10.15.
Dowóz świń do Chicago 5000, — na Zachód
25000.
N.-JORK, 21.4. Zamknięcie. Cts za 1 Ib.
Smalec prima Western loco 12.60, — Middle We
stern 12.35 — 12.45. Łój specjalny extra 8%, —
extra luźny 8X, — w Tierces 8%.”
i,.NAFTA 1I PRZETWORY.
N. JORK, 21.4. Nafta za galion w cenr *' L°Pa za beczkę do 42 galiony w doi.
nada Standard 17.15, — w beczkach 13%,
ropa Pensylwania 2.35 — 2.80, Mid Con
tinent 33.0/33.9 Be 1.19.
N JORK, 21.4. Terpentyna Ibc N. Jork
5 , -oco Savannah 51%, cts za 1 galion.

Mtrzvrnuie^ST^Ej 23-4‘
rynku węglowym
1 A. ? s1^ tendencja mocna, na skutek wiadoHj0?01'..?6 za ar£ w górnictwie niemieckim nie zo
stał zlikwidowany przez arbitraż i że w razie wy1 V- S|,r j1
y Niemczech popyt na węgiel anxlc s
ę zie kolosalny. Tymczasem zamówienia
węgia na cały kwiecień na kopalniach są dosta
teczne, W dziale kontraktów obroty są niewiel
kie. olscy eksporterzy zaofiarowali niskie ceny
na dostawę 60.000 ton dla litewskich kolei, defini
tywnie jednak zamówienia tego nie otrzymali. Ga
zownia w Malmo kupiła 8.000 ton gazowego wę
gla Wear specjalnego pb sh 18/3 cif — załadowa
nie listopad—grudzień. Gazownia Sundswal 1.500
ton tego węgla po 21 sh cif ładunek w maju. Ga
zownia w Gethenborgu chce zakupić 32.000 ton
gazowego Durham z ładunkiem od sierpnia do listopada, a gazownia w Helsingforsie 10.000 ton na
czerwiec, jednocześnie elektrownia w Helsingforśie zakupuje 10.000 ton szkockiego węgla. W Za,U» k/'„d’ffskun obrady komitetu wykonawcze
go s a i izacyjnego planu nie doprowadziły do
porozumienia i cały plan stabilizacyjny nie wejdzie zapewne prędko w życie. Obecnie, jak już
p.isa ismy, duże nadzieje przywiązuje się do kemi1 L i «°r^x P°wstała z przedstawicieli właścicieli
opa n górników i członków parlamentu i która
ma a celu skłonić premjera do obniżenia taryf
kolejowych j portowych, które w porównaniu
z roKiem 1913 są obecnie o 90% wyższe, a także
o o mżenie podatków lokalnych, które przewyż
szają przedwojenne nieraz 4-krotnie. Notowano
za lonę fob.: D. C. B. kotłowy z pierwszej
ro o* ,-> 3'6.,z drugiej ręki. Type prima kotłowy
„’ najlepszy Durham 15—15.6 drobny Tyne
prima 9.6 D C. B. prima 3.6, — II gat. 8, gazowy
wear specjalny 15.6—16, koksujący 13.6—14, bunkr?^o ?a’lePsz7 14.3—15.1, a zwykłe gatunki 13.6
. A,! koks gazowy 19.6, — wielkopiecowy zwyw '/Uł? s^-' — specjalne marki 23—25 sh.
w zagłębiu Cardiffskiem fob za najlepszy admiralicyjny gruby 19.3—19.9 sh, — II gat. 18.6—19
i zwykły 17—18.

Fin®,
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,,J’°J:YczKI LOMBARDOWE w P. K. O. Radą
zav. latkwcza. P. K. O. uchwaliła na osta.taJem podnu—nhU: Doclw5’żsizyć normy pożyczek tomtoaraowjch pod zastaw papierów dywidendowych
wart°ścf' giełdowej, ofenizyc stopę procentowa od pożyczek na zestaw
n ór W 'Państwowych 1 akcyj Banku PolskaeRO
na
w stosunku rocznym, obniżyć prowizje od
giełdowych przv kwotach pobad 1000 zł. na
Przy zachowaniu dotvchczasloiwei staiwki
‘. od kwot niższych. Ponadto ustaliła Rada Zawiadowoza P. K. O. nowe opłaty za wynajem ka
setek (sąfesów) ,w granitach 10 do 170 zł półroczn.e zależnie od wielkości! kasetki.
OPŁATY CZEKOWE w PJy.O. P.K.O. wpro
wadza z dniem 1 iópca b. r. następujące zmiany
w opłatach zia czeki stałe: mieżytość za jeden
przekaz obniża się na 45 groszy, należytość ta
J-est płatna kwartataie zigóry, w razie niewykonanją lub odwołania przekazu zwraca się opłatę k>liJftntowi. Pobieranie ponadto przy czekach stałych
naieźyboścai (opłata manipuilacyjna i prowizja) pozostają bez: zmiany. Powyższe normy będą się
odnosiły do nowych czeków stałych, zgłaszanych
do P. K. O. od dn. (1 Lipca b., r.. a z dniem 1 stycz
nia ,19129 roku będą stosowane również do cze
ków stałych dawnych.

AUSTR. CRED1T-ANSTALT — ma wypłacać
za r. ub. tytułem dywidendy .po 4 szyi, od akcji.
„KABEL*1 TOW. PRZEMYSŁOWE SP. AKC.
Dnia 21 kwietnia b. r. odbyło się pod przewodni
ctwem prezesa Henryka Ginsberga Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów. Zebrani
jednomyślnie uchwalili: w celu rozwinięcia fa
bryki powiększyć kapitał zakładowy o 250 tysię
cy złotych d° 1 nuljona zŁ, przez wypuszczenie
jednej serji akcyj, po cenie nominalnej 10 zł.
każda, a emisyjnej 12.50 zł., przyczem zł, 2.50
przeznacza się jako rezerwa i koszta druku akcji.

Warszawa,
otwarta

Rok wydawnictwa VTII.

AKCYJNY BANK HIPOTECZNY
WE LWOWIE.
Zwyczajne walne zgromiadizeiiie aikcjanairjuszy Akcyjnego Banku Hipotecznego odbyto się
we Lwowie 2'1 kwóetata b. r. Obrady trwały
hliisiko 2 godziny. Po zagajeniu obrad przez prezesa rady nadzorczej Dr. Stanisława Mydeiskiego
referował sprawozdanie z obrotów Banku za r.
1927, dyr. Marjan Boziewicz. poczem przedstawili
imieniem Rady nadzorczej sprawozda nie o zem'knieciu rachunków b. długoletni iposel dr. Natan
Lowenstein. Czytamy w tern sprawozdaniu
miedzy tanemi:
„Łat '10 upływa od roku, w którym Afccyjny
Bank Hipoteczny, zamknąwszy pierwszy półwie
kowy okres swej działalności', święcił 50-tą rocz
nice swego ziaiotżenia. Okres ten, obfitując w wy
padki ekonomiczne i ’polityczne doniosłego zna
czenia, Ibył okresem, który w dotychczasowych
dziejach naszej instytucji nie znajduje' sobe po
dobnego ipod względem ‘trudności, z jakiem! wli
czyć 5 które .pokonywać byliśmy zmuszeni. Jak
kolwiek nie w naszej lieżjało mocy, .poważny do
robek 1st przedwojennych w całości uchronię od
•lasu zniszczien.ia. to jednak ostaliśmy- się .tym przeciwnościom i zdołaliśmy wyjść z nich obronnie;
ocalając insfetucję. nasza, niezachwianą w jej pod
stawach.
Bank nasz rowijaf od początku swego istnienia
dz.ałainość swoją w dwióch równocześnie kierunbach. Jako instytucja emisyjna służył w sze
rokich rozmiarach kredytowi długoterminowemu
i był równocześnie (bankiem kredytu 'krótkoter
minowego. Ten dwu typowy swój charakter, któYy w obecnym ustroju bankowości .połskiej do
nieiicznydh już zaczyna należeć wyjątków'. Bank
nasz, zachował dotychczas, ceniąc go ją ko przy
wilej o wysokiej wartości. Zapewnienie insty
tucji naszej silnych podstaw bytu było zasługa
zarówno hipotecznego jak i handlowego działu.
Obydwa te działy, wspierając się, uzupełniają się
nawiziajem. a jakkolwiek dział handlowy z: wszel
kiemu w .jego zakres wchodzacemi agendami
ban ko wemi zajął stanowisko równorzędne z dzia
łem hipotecznymi. tO' jednak głównem zadaniem
Akc. Banku Hipot., jak to1 już z brzmienia tej jego
firmy wynika, jest i była od początku jego istn-e■na działalność >w zakresie długoterminowego
kredytu hipotecznego. Jeżeli więc zacząć mamy
sprawozdanie nasze oddziału hipotecznego-i skre
ślić tosy. jakie on przechodził w min'ionem dzie
sięcioleciu. to zaznaczyć musimy. że kiedy odnoś
nie do działu bankowego stosunki w ciągu ostat
nich lat dziesięciu zwolna ku lepszemu kształto
wać się poczęły, dział nasz hipoteczny nie zidolał był jeszcze otrząść się ze zgubnych następstw
wojny światowej. Wojna ta; a raczej następstwa
jej, najdo tkliwiej odczuć się dały długotermino
wemu kredytowi hipotecznemu. Różne się na to
złożyły ipowody. Pierwsze lata Ubiegłego dziesięclołecia nie sprzyjały wznowieniu działalności
naszej w zakresie kredy tu długoterminowego. Gdy
nawet ustanow.iente złotego środkiem płatniczym
■nie wpłynęło na wzmoćnienie zaufania do włas
nej waluty, przystąpiliśmy na równi z innemi- in
stytucjami do wydawania dolarowych listów za
stawnych. Odtąd dopiero mogliśmy podjąć nor
malną działalność w dziale h-ipotecznym dia dłu
goterminowego kredytu, a pragnąc w miarę moż■nośic pogodzić wzgląd na zapewnienie sob'e zby
tu naszych emisyj ze względem na interes szu
kającego kredytu, obraliśmy typ 8% dolarowych
listów zastawnych z 21)' letnim okresem umorze
nia. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak
kolwiek 8% stopa dla kredytu długoterminowe
go iest bądź co bądź uciążliwą, że iednalk licząc się
z możnością zbytu listów zastawnych, niższego
oprocentowania dla nGch przyiać nie byłoby wska
zane. skoro państwa, ekonomicznie od nas sil
niejsze. typ ten dotychczas utrzymywać sa zmu
szone i przejście do niżej oprocentowanych listów
uznały jeszcze za przedwczesne. Jakkolwiek tak
że 20-ietnl okres umorzenia pożyczek hipotecz
nych w normalnych warujikach jako za krótki dla
kiredutu długo terminowe go- mniej jest przyistępn?',
■to1 jednak i to zadecydować mpśiiai -wzgląd na
stiwiorzende pewnej zachęty dla kapitalisty, szuka
jącego rentającej się lokaty. Zachętą teką dla nie
go1 są właśnie widoki na wylosowanie listu za
stawnego w krótkim stosunkowo okresie czasu
i otrzymanie po wylosowaniu za list po niskim
kursie nabyty, pełnej nominalnej jego wlartości.
Jak silne było ziapotrzebowlanie długoterminowe
go kredytu po długotrwałacej niemożności jego
' uzyskania, & tern niech to świadczy wymownie,
że mtimo dość ciężkie jeszcze wanumkik które
utrudniają korzystanie z długoterm. kredytu, od
chwili wznowienia działalności przez nasz oddział
hipot„ a więc w przeciągu zaledwie jednego ro
ku i kilku miesięcy pożyczki, w ®% dolar, listach
zast. udzielone, dosięgły wysokości 1.632.760 do
larów.
Jak dotąd, działalność naszą w tym dziale kre
dytu ograniczyć byliśmy- zmuszeni tylko na obszar
dawnej Małopolski. Rozszerzenie jej noa cały
obszar Państwa Polskiego uniemażiiwfeuą dotych
czas odmienne w każdym z trzech dawnych za
borów ustawodawstwa, formałiśtyazne i przewle
kłe .postępowanie egzekucyjne, trudności, które
tylko
częścią
przyznaniem
odpowiednich
przywiJejówt częścią drogą zmiany niektórych
ustaw mogą być ominięte. Uchwalona przez od
byte 20 kwietnia 1920 Walne Zgromadzenie Akc.
Banku Hipot. i na statutach instytucyj emisyj
nych w b. Królestwie Polskiem wzorowana zmia<lia statutu miała właśnie .na celu wprowadzić
w nasz statut te proceduralne i egzekucyjne przywfiteję, bez których instytucja' kredytu dłuKOterm;n. ostać się nie może. Jakkolwiek słuszną
i sprawiedliwą jest rzeczą, aby te przywileje, któ
re siluża towarzystwom kredyt., przyznane były
także bankom akcyjnymi, upoważnionym do udzie
lania kredytu długeterm. w Lśtach zast., to jed
nak zabiegi nasze o uzyskanie dla wspomnia
nej zmiany statutu zatwierdzenia rządowego po
zostały dotychczas bez skutku. Nie tracimy jed
nak nadziel, że trudności te przecież przezwycię
żyć się dadzą i spodziewamy się. że postępujące
prace nad zunifikowaniem usta woda wstw daw
nych zabonówt a, w szczególności uznana już po
trzeba znowelizowania polskiej ustawy hipot.
umożliwią nam w niedalekiej już przyszłości' rozszęrzęnfe działalności naszego działu hipot. na ca
ły .obszar Państwa PofekiegO'. Odrodzenie ekono
miczne naszego Państwa, zainaugurowane w ma
ju 1926 r„ zrobiło w roku ubiegłym znaczne po
stępy. Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlo
we, które przetrwały kryzys łat poprzednich; udowiadlniajaic przez to swa żywotność, podniosłj'
swą produkcję i broty i wzmocniły wewnętrzna
swą konsolidację. Poprawa ta wzmocnił® znacz
nie zaufanie kapitałów zagranicznych do- naszych
instytucyj emisyjnych, co znalazło wyraz w więk
szej łatwości- uplasowania naszych listów zast.
zagranicą. Przechodząc do szczegółów, oodajemy
do wiadomości; że:
Kantory wymiany wykazują zysk Zł. 595.702.21
Eskont weksli. Stan .portfelu wekslowego wy
nosił Zł. 10.882.330.80. a odsetki eskontowe Z.1.
842.705.82.
Prowizje. Prowizje z rozmaitych interesów
bankowych przyniosły ził. 669.174.72.
Książeczki wkładkowe. Pozostałość na ksią
żeczkach wkładkowych wynosiła z koncern r.
1927. zl. 11.844.539.24. zwiększyła, się w porów• naniu z r. 1926 o zł. 5.707.951.10.
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DO 29.IV. - 6.V. 1928 r.
Kasy zaliczkowe t. i oddziały zastawnicze
w ZiaKładiz-ie gfównym i w fiiljach w Kra-kowie
i w Czerni owcach, przy inwestowanym kapitaiL* p.r
wykazały zysk zł. 284.431.96.
1 ilie < Ekspozytury w Polsce pracowały w ro''"J sprawozd. z wynikiem odpowiednim.
Płace i koszta administracji wynosiły w noku
>927; zi. 1.140.095.93 i zwiększyły się w s.oswnKU do r. 1936 o zł. 125.605.83.
Ciężary publiczne, jalk podatki, opłaty ska.nbowe oraiz swaiadczie-nia społeczne wyikiazuM stały
wzrost i osiągnęły w r. 1927. rf. 587341.33. Na
Każde zł. 100 przeznaczone tytułem dywidendy
dla akcjonariusza1, przypada rf. 147-— na ciężary
z tytuiuw prawmo-publlcznych.
i .injuszę zapasowe. Fundusz ynpusowy zwy
czajny. któs y wy nosił z koń cem r. spra wozd
zl. 1 ..Lj'j.413.40. zas.la się z zysku r. ub kwotą
zi. 1O/.819.37. Nadto fundusz dla zabezpieczenia
listów zastawnych wzrósł do. rf. 88.93338. a fun
dusz amortyzacyjny do zł. 105.661.47.
Gmachy i budynki bankowe. Wartość gmachu
bankowego i budynków we Lwowie, tudzież bu
dynków Filji, magazynów towarowych i cegielni
wynosi zl. 4.520.278.36.
Nad sprawozdaniem zabrał pierwszy głos re
daktor p. Fryling. który z okazji jubileuszu pod
niósł .wielkie zasługi Banku Hipotecznego na polu
ekonomicznem i obywateiskięm. Znaczny wznost
wkładek oszczędności, lokowanych w Banku,
świadczy o wielikiem zaufaniu, jakiem się Etank
cieszy. Podniósł też wielkie zasługi urzędników
(Banku którym zupełnie słusznie Radia nadzor
cza .przyznała jubileuszową remunerację. Oprócz
tantiemy dla Dyrekcji, i urzędników Banku po
dług normy statutowej w kwocie 42.756 rf. przyzoaje im propozycja Rady nadzorczej remuneracje w kwocie 60.000 rf. Mówca apeluje do Rady
nadzorczej i do Dyrekcji, aby z okazji jubileuszu
przyznano też dar nadzwyczajny emerytom, wdo
wom i sierotom po pracownikach, w formie jedn ,ni,ęs ceznej płacy, wynoszącej razem około
10.000 zł. Dr. Parnas Józef popierał ten dyzyderat i zwrócił s.ę do Dyrekcji z prośbą, aby po
czytają kroku celem zamiany w najbliższej przy
szłości 8% dolarowych fetrów zastawnych na
zlotowe.
Dyr. dr. Boziewicz wyr'a®ffl obawę że Złoto
we listy nie miałyby może takiego zbytu zagra
nicą jak dolarowe. 'Ostatni .przemawiał sprawoz
dawca r. Lowenstein, który wyraził ubolewanie
nad tem, że Rząd nie zatwierdził dotychczas uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Banku Hi
potecznego' zmiany statutu co do umożfówienis.
dz.iaJalności Banku na -całym obszarze państwa
polskiego, a to w dziale hipotecznego’ kredytu
długoterminowego. W końcu swego przemó
wienia wyraził dr. L. nadzieje, że Bank Hipotecz
ny po przetrwaniu burz wojennych ii powojennych
rozwinie odtąd nornpalną swą działalność. Na
stępnie uchwalono jednomyślnie następujące wnio
ski Rady nadzorczej:
1. Przyjmuje się do wiadomości sprawozdali*
za rok 1927 z czynności i o stanie Banku. 2. Za
twierdza! się zamkniecie rachunku za rok 1927
i udziela Zarządowi Banku absolutorium. 3. Ty
tułem dywidendy i superdywidendv za rok 1927
wypłaca się począwszy od 1 maja 1928. zł. 8. za
każda akcje stuzłotowa. 4. Przekazuje sie zł.
107.819.37. do zwyczajnego funduszu zapasowegoi
5. Przeznacza sie na remuneracie dla pracowni
ków Zakładu wedle uznarlia dyrekcją i rady nad
zorczej zł. 60.000. 6. Nadwyżkę zysku zł.
141.264.29 przenosi sie na rachunek roku 1928.
Co do wniosku w sprawie wypłacenia eme
rytom. a zwiględnie ich rodzinom da.ru z okazji
jubileuszu Banku pp. dyrektor dr. Boziewitoz
i sprawozdawca dr. Lówenstein oświadczyli, że
wniosek ten w pełni popierają i że Rada nadzor
cza niewątpliwie .przychyli się do niego.
Wylosowani członkowie Rady nadzorczej pp.
Agenor Gołuchowski i Ludwik Żeleński wybrani
zostali ponownie.
tlHWI
Przed zamknięciem obrad stwierdzono, że ma
jątek funduszu pensyjnego wynosił dnia 31 grudnia
1927 r. zl. 358.498.07, a w porównaniu z r. 1926
wzrósł o zł. 120.198,16. W r. 1927 Bank doto
wał fundusz pensyjny kwotą rf. 93.705. Wresz
cie uchwalono jednomyślnie uznanie i podzięko
wanie dyrekcji i radzie nadzorczej zai dotychcza
sową działalność oraz uznanie dla całego perso
nelu.

„TŁOCZNIA"
Warszawska Fabryka Masowych Wyrobów
Blaszanych, Spółka Akcyjna.
W dniu 21 kwietnia b. r. odbyło się w War
szawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonar
juszów w celu zatwierdzenia sprawozdania Zarzą
du Warszawskiej Fabryki Masowych Wyrobów
Blaszanych „Tłocznia" S. A. za rok 1927. Zagaił
posiedzenie, stwierdzeniem prawomocności, przez
Zarząd Stanisław hr. Łubieński, poczem zapropo
nował na przewodniczącego dyrektora Maksymil
iana wizla. Zebrani jednomyślnie propozycję tę
Przyjęli.
Jak wynika ze sprawozdania Zarządu, rok
ubiegły wykazał znaczne powiększenie produkcji
we wszystkich działach. Wznowiono również pro
gram przedwojenny wykonywania plakat i opako
wań artystycznych. Fabryka zatrudniona była
normalnie i daje pracę obecnie 240 robotnikom.
Bilans na dzień 31 grudnia 1927 roku zamyka się
cyfrą zł. 1.411.265,99 i wykazuje zysk netto zł.
240.292,20. Z poszczególnych pozycyj stanu czyn
nego widzimy — wartość: nieruchomości wynosi
zł. 589.771,55, maszyn, narzędzi i urządzeń zł.
450.850.86, towary 141.228 zł., gotowizna i banki
zł. 81.198, weksle 37.795,52, papiery publiczne
5.000, dłużnicy 105.421,86. Rozpatrując pozycje
stanu biernego, widzimy: kapitał zakładowy
600.000 zł., zapasowy 135.000 zł., amortyzacyjny
234.000, wierzyciele 193.494,93, sumy przechodnie
8.478.86, zysk, jak powiedziano powyżej zł
240.292,20.
Jak z powyższego widzimy, suma wierzycieli
w stosunku do zamykającej cyfry bilansu jest b
nikłą. Świadczy to, że fabryka pracuje własnym
kapitałem obrotowym. Dlatego i pozycja procenU-?ku Zysków i Strat wynosi tylko zł.
14.274,o3, lenże rachunek zysków i strat wykazuje, że fabryka w roku ubiegłym wypłaciła znacz
ne kwoty na świadczenia socjalne. Wynosząrone
zł. 56.961,99 i stanowią około 14% płacy robotni
ków, co dowodzi, jak znacznie obciążona jest pro
dukcja krajowa niepomiernemi świadczeniami so
cjalnemu
Walne zgromadzenie jednomyślnie przyjęło
Sprawozdanie oraz Bilans z Rachunkiem Strat
i Zysków i udzieliło absolutorium Zarządowi Spół
ki. Z zysku za rok 1927 wydzieliło na kapitał
amortyzacyjny zł. 91.953. na kapitał zapasowy zł.
7.500, na 7 i )£%-ową dywidendę 45.000, a pozo
stałość na wynagrodzenie personelu i rezerw, na
podatki i do przeniesienia na 1928 r.
Po przeprowadzonych wyborach Zarząd na rok
1928 stanowią pp.: prezes Stanisław hr. Łubieński.
Członkowie: Ludwik Brauman, Wacław Czajkow
ski, Zdzisław Kamiński, Leon Skibiński (ponow
nie), Maksymilian Wizel. Komisję Rewizyjna sta
nowią pp.: Gustaw Chłapowski, Henryk Cohnsfaedt. Eugeniusz Karpiński, Marja Markiewiczowa, Wacław Olchowicz (nowopowołany).

Rok wyd. VIII. Nr, 93, dnia 24.4.>1928 r.
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Przedruk dozwolony tylko po uprzedniem poro
zumieniu się z redakcją.
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Dyrektor Ajencji: Adam Szczepanik.
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