Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

Warszawa, dn. 10 V. 1928 r.

Oielfla tarta
z dnia 9,5.-1928 r.
ZWIĘKSZONE

ZAPOTRZEBOWANIE
WALUT.

Na dzisiejszem zebraniu giełdy walutowej za
potrzebowanie było większe, niż dnia poprzedniego
i zostało w całości pokryte. Dolary gotówkowe
notowano urzędowo bez zmiany. Dewizy na N.
Jork, Pragę i Włochy były niezmienione, a dla pozistałych zaznaczyła się tendencja cokolwiek słab
sza.

NOTOWANIA GIEŁDOWE.
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KURSY DEWIZ NA GIEŁDZIE
NIENOTOWANYCH.
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Tranzakcje

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

173,90
213,27
8,89’/,
124.46
15,70
155,65
5.48V,
238,75
22,45
149,50
239,10
172,40
239,12
—
—
—
—
—
6.44

się zupełnie „Pociskiem", „Ursusem" i „Parowoza
mi". Grupa włókiennicza była dziś zupełnie za
niedbana, a z handlowych dochodziło do tranzakcji Borkowskim po kursie poprzednim. Dopytywa
no się w dziale spożywczym o akcje Haberbuscha
i Spirytusu, a dla tych ostaatnich zaznaczyła się
pewna poprawa.
Drobne tranzakcje, nie uwidocznione w cedule
i nie kwalifikujące się do notowań urzędowych,
zrobiono następującemi akcjami: Chodorów 153,
Częstocice 63.50, Modrzejów w płaceniu 49.75, —
w żądaniu i bez tranzakcji 50.25, Jabłkowski 2.70,
Syndykat Rolniczy Warszawski 11. Poza giełdą
obracano świadectwami ostatniej emisji Siły i Świa
tła po 118 zł i Żyrardowem po 16 — 16.25.

AKCJE.
B. Dyskontowy 133.00
B. Handlowy
117.00
Bank Polski
166,00
165.00-165,25
Z. Sp. Zarób.
86,50
86,00
Spiess
162,50
Siła i światło
126.00
Czersk
8.00
Częstocice
63.00
Cukier
77.00
Firley
57,50 58,50
58,00

Węgiel
95,25
Nobel
37,50-37,75
Cegielski
47,00
43,75
Lilpop
200,00
Norblin
Ostrowieckie B. 122,50
121.00-•121,50
Parowóz
45,00,45,50
44,50
58,00
Rudzki
18,50
Borkowski
Haberbusch i Sch 200
39,50
Spirytus

WARSZAWA, 9.5. (Godz. 20-a). Dyskontowy
133, Handlowy 117, Bank Polski 165, Zw. Sp. Za
robkowych 86, Cukier 77, Węgiel 95, Nobel 37.50,
Cegielski 47, Lilpop 43.75, Modrzejów 49.75, Rudz
ki 58, Starachowice 63.50, Borkowski 18.50. Ten
dencja nieco słabsza.
WARSZAWA, 9.5. W obrotach międzybanko
wych N. Jork kabel 891.85, dolar 8.89)4, złoto bez
obrotów, czerwoniec 2.97 dolara w żąaaniu.

SMi jiowi*
GDAŃSK, 9.5. (U.) Warszawa 57.41 —
57.55, Złoty 57.42 — 57.56, Londyn czek
25.02, Berlin 122.577 — 122.883,
GDAŃSK, 9.5. Na dzisiejszej giełdzie akcje
Banku von Danzig skoczyły raptem ze 136)4 z no
towań wczorajszych 148. W berlinie notowany był
dziś 142. Zwyżka ta zaznaczyła się z powodu
większych zamówień w berlinie na te akcje. Na
rynku dewizowym marka niemiecka 122.65 —
122.80, dolar 5.1175 — 5.1225. Obroty w złotych
loco wynosiły 20.000 i w przekazach na Warszawę
90.000.

GDAŃSK, 9.5. W prywatnych obro
tach płacono za 100 Ggd. 173.70 — 174.30,
za 100 M. N. 212.80 — 213.70, złoty do do
lara 8.90 — 8.90%.

GDAŃSK, 9.5. 5% Danziger Goldanleihe ; 1
doi.) (Gd. poż. złota) 4.90, 7% hypoteczna miejska
1925 r. 93, 5% Roggenrentenbriefe (za 1 centn.l
9.35, 8% Danz. Hypot. Pfandbriefe serja 1 — 9
97%, — serja 10 — 18 97, 7% Danz. Hypot. Pfand
briefe serja 19 -— 22 92%, 6% Danz. Hypot. Pfand
briefe serja 1 87, Danziger Privat - Aktien - Bank
92%, Bank von Danzig 148, Danziger Hypothekenbank - Aktien 1 — 5000 131, Danziger Bank fur
Handel und Gewerbe 146%.
POZNAŃ, 9.5. Giełda dzisiejsza była więcej
ożywiona i kursy nadal utrzymane, niejedne były
Gram złota — 5.9244 zł.
lekko wzmocnione. Z papierów procentowych pła
cono za 5% konwersyjną 66%%, za 8% obligacje
m. Poznania 92%, za 4% listy zastawne konwerto
ZNIŻKA DOLARóWKL
wane 54%, zaś premjową dolarową oddawano po
W dziale papierów państwowych uwidocznił się 82 złote za 1 sztukę 5-cio dolarową. Z akcyj ban
w dalszym ciągu spadek kursu dolarówki (na 76.50 kowych płacono za Bank Przemysłowców 1 00. za
zł), która jest w zaofiarowaniu i znajduje nielicz- , Bank Zw. Spółek Zarobkowych 91 — 91.75. W dzia
nych nabywców. Nieznaczną poprawę kursu osią- . le akcyj handlowo-przemysłowych zainteresowanie
gnęła 5% pożyczka konwersyjna, natomiast inne jest prawie na wszystkie papiery, wobec tego kur
kształtowały się na poziomie niezmienionym. sy dziś notowane pozostały bez wyjątku w płace
W grupie listów zastawnych na początku zebrania niu. Z papierów nieoficjalnych silniejszy popyt na
żywiej interesowano się listami ziemskiemi, które Bank Polski, za który płacono 163 — 165. Ten
wskutek tego były mocniejsze. W przebiegu giełdy dencja utrzymana.
jednak kursy cokolwiek się obniżyły i zakończyły
na tym samym poziomie, co dnia poprzedniego.
POZNAN
9. 5
Papierami miejskiemi, jak również prowincjonal- B.Przemysłowców 1.00 p Herzfeid Victorius 52,00 P
91,00 Roman May
110,00 P
nemi, tranzakcje były ograniczone, a nastrój pano Zw. sp zarobk.
91,75 P Pozn. spółka drzewna
wał słabszy.
Brow Krotoszyn 31 p
72,00
Drobne tranzakcje w tym dziale, nie kwalifiku Cegielski
49,00 P Unja
26,75-27,00 P
43,00 p
jące się do notowań oficjalnych, zrobiono 4)4% li Cent. Skór
stami m. Łodzi po 49.10 zł, 5% m. Łodzi po 54.
LWÓW, 9.5. Dolary w obrotach prywatnych
Obligacjami do oficjalnych tranzakcji nie doszło,
8.90%.
wskutek małego zainteresowania. Drobną ilość 6%
LWÓW, 9.5. Ruch w akcjach stosunkowo nieobligacji konwersyjnych 1926 r. oddawano po 63.25.
duży, Kursy utrzymują się na dotychczasowym
poziomie. Popyt za Gazoliną. Akcje bankowe
PAPIERY PROCENTOWE.
w
zaofiarowaniu, Tendencja chwiejna, usposobie5%
Poż
Prem.
Dolar.
W procentach nominału
nie wyczekujące. Dolary poza giełdą 8.90%.
79,00-76,50
8% L.Z. B. Gosp. Krajów.
94.00 4'4 % To w. Kred Ziem,
56,00-55,75
LWÓW,
9. 5.
Państw. B. Rolnego
94.00 8S Tow. Kred. Ziem.
Chodorów
150,00 5»Poż. Konwer. 66,50
82.00
8 1 OjI B. G Kraj. 94.00
Gazolina
34,00
8 ’ T. Kred. Przem. Pol. 8% T. Kred. m. Warsz.
78,50-78 00-78.40
KRAKÓW, 9.5. Na rynku walut i dewiz ten
90.00
69,75
5 Państ. Poż. Konwer. 8 % m. Kalisza
dencja
utrzymana. Dolary w obrotach nieoficjal
67,25 8% m. Piotrkowa 69.75
nych 8.89% — 8.90, czeki bankowe 8.90 — 8.90%,
80,50
5 t <onwers. Poż. Kolej. 10 %m. Siedlce
80,25
Bank Polski notuje bez zmiany. Na rynku akcyj62,00
10% Poż. Kol. 104,00 10 Tow. Kred. Ziem.
nym tendencja słabsza. Słabiej był Bank Polski,
95,00
W złotych
Chodorów zaś Tohan i Bank Przemysłowy utrzy
8 Jm. Łodzi
71,25
mane, reszta papierów bez zmiany. Obroty więk
sze Tohanem, i Chodorowem. Na pogiełdzie ten
SŁABSZA TENDENCJA DLA AKCJI.
dencja niejednolita. Bank Zarobkowy i Lokomoty
Ogólny nastrój na giełdzie akcyjnej był dziś wy w nieco większych obrotach, zaś dolarówka sła
nieco słabszy, chociaż kulisa usilnie starała się biej. Ostatnie papiery w tranzakcjach przy znacz
o wywołanie większych zniżek kursowych. Jako niejszych pozycjach. Ruch żywszy, obroty znacz
powód podawano różne tendencyjne i alarmujące ne.
wiadomości dostatecznie zdementowane przez źró
KRAKÓW, 9. 5.
dła oficjalne. Ogólne obroty były dziś małe,
103.75
a przeważała chęć realizacji. Grupę bankową ce Przemysłowy
105.00 Lokomotywy
105,00
154.50
chował nastrój utrzymany, z wyjątkiem cokolwiek Bank Polski
82,50
Tohan
13,50 Dolarówka
słabszych kursów akcyj Banku Polskiego i Banku Chodorów
78 00
151.50
Związku Spółek Zarobkowych.
Elektrycznemi
Huta Szkła
2,80
Akcje nieoficjalne
i chemicznemi obroty były małe, a nastrój utrzy Zw. Sp. Zarób.
14,50
many. W grupie cukrowniczej mało robiono War
BYDGOSZCZ, 9.5. Dolar w obrotach prywatszawskim Cukrem, przy tendencji utrzymanej, na nych bez zmiany. Tendencja utrzymana. Na rynku
tomiast cokolwiek słabsze były Czersk i Częstocice. akcyjnym tendencja wyczekująca. W popycie (na
Grupa cementowa od pewnego czasu wykazuje oży Warszawę) Nobel i Lilpop (po kursie najkorz.); na
Poznań—Herzfeid Victorius, Dr. Roman May i Ce
wienie, również dzisiaj panował nastrój mocniejszy gielski
(średnie partje po kursach najkorzystniej
dla Firleya, który był w niewielkiej podaży. Wę- szych). W podaży Luboń, Borkowski, Żyrardów,
glowemi i naftowemi obracano mało po kursach Siła i Światło, Rohn Zieliński i Elektr. Okręgowa
słabszych, a zaofiarowanie przewyższało nad po Pruszków (wszystkie tranzakcje o 10% wyżej kur
pytem. Dział metalowy cechował dziś nastrój spo sów urzędowych).
LUBLIN, 9.5,
Dolar prywatnie notowano
kojny i ogólnie ograniczone rozmiary obrotów. Ce
8.9075.
gielski pod wpływem notowań giełdy prowincjonal
WILNO, 9.5. Giełda urz. z dnia 8 b. m. 4%%
nej był dziś słabszy i stracił na kursie. Odpornie
Zachowywały się Norblin i Rudzki, natomiast listy zast. Wil. Banku Ziemskiego za zł. 100 w żą
Wszystkie pozostałe akcje w tym dziale oddawano daniu 73.30, w płaceniu 73.00, akcje Wil. Banku
Po kursach słabszych.
Ziemskiego w żądaniu 193, w płaceniu 190.
WILNO, 9.5. Dolary w obrotach nieoficjalnych
Modrzejów i Ostrowiec był w zainteresowaniu,
'ednak do tranzakcji nie doszło, wskutek zbyt ni 8.88 w płaceniu, 8.90 w żądaniu, rubel złoty 4.71
skich proponowanych kursów. Nie interesowani w płaceniu, 4.74 w żądaniu.
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AMSTERDAM, 9.5. (U.) Nowy-Jork
Londyn 12.09%, Paryż 9.75%,
Wiedeń 34.95, Praga 7.35, Włochy 13.06%,
Belgja 34.61%, Szwajcarja 47.78%, Oslo
66.40, Kopenhaga 66.50, Sztokholm 66.50,
Hiszpanja 41.60, Berlin 59.31%.
BUDAPESZT, 9.5. Ł. 27.98, Kcz. 15.96,
Doi. 5.7170, Frf. 22.40, Lei 3.60, Lira
30.45, Szyi, austrj. 80.85, Frszw. 110.65,
Hfl. 331.20, Frb. 79.30, Mn. 136.40, Złoty
64,05 — 64.30.
2.4717i6<

BUKARESZT, 9.5. Zurych 3107, N. Jork 162.50,
Londyn 792, Paryż 638, Wiedeń 22.70, Praga 474,
Włochy 854, Berlin 3846, Złoty 1815.

BELGRAD, 9.5. Londyn 277.10, Paryż
225.00, N,-Jork 56.80, Genewa 1094.75,
Medjolan 229.10, Praga 168.85, Wiedeń
804, Budapeszt 997.60, Amsterdam 22.14,
Berlin 136.34, Bruksela 793.65.
CZERNIOWCE, 9.5. Zurych 31.00 ,N. Jork 161,
Londyn 786, Paryż 633, Wiedeń 2265, Praga 477,
Włochy 848, Berlin 3841, Złoty 18.00.
BERLIN, 9.5. Przy obrotach spokojnych i osła
bionych kursach zaznaczyło się przy końcu giełdy
lekkie polepszenie. Zamówienia amerykańskie dziś
były na giełdzie w mniejszej ilości. Prócz tego
Nowojorska wiadomość o zwyżce dyskonta spowo
dowała zdenerwowanie w kołach bankowych i pu
bliczność zaczęła realizować. Spekulacja dzienna
stale miała troski pieniężne i sprzedawała. Nastrój
pozostawał w ciągu całej giełdy niepewny. Kursy
zniżkowały od 1 — 2%. Silna podaż papierów
elektrotechnicznych.
Nadrenja wstrzemięźliwa,
górniczych nie nabywała. W przebiegu górnicze
lekko zwyżkowały do 1%. Zagranica nabywała
mniejsze ilości jedwabiu sztucznego i Polifon oraz
akcje bankowe. Pewne zainteresowanie panowało
na akcje automobilowe. Natomiast I. G. Farben
zniżkowały o 2%, potasowe również słabsze do
2%%, elektryczne w przebiegu zniżkowały od 2 —
3% i tak Lamayer minus 7% Bank fur Elektrizitatswerke minus 7%, żeglugowe w obrotach spokoj
nych lepsze. Glanzstoff zwyżkowały o 15%, Bemberg o 13%, Polifon o 9%. W przebiegu dalej
zniżkowały papiery elektryczne o 1%, a specjalne
od 3'— 7%. Na pogiełdzie obroty spokojne i na
strój lepszy. Gotówka dzienna 6 — 8%, w podaży
obfitej, dla firm pierwszorzędnych 5%%, miesięcz
na 7% — 8%%, weksle towarowe z żyrem więk
szych banków 6% — 7%.

BERLIN, 9.5. Amerik. grube 4.158 —
4,178, — drobne 4.159 — 4.179, Angielskie
grube 20.349 — 20.429, — drobne 20.34 —
20.42, Belgijskie 58.37 — 58.72, Duńskie
111.75 — 112.19, Francuskie 16.42 —
16.48, Holenderskie 168.13 — 168.81, Wło
skie grube 21.985 — 22.065, — drobne
22.05 — 22.13, Jugoslow. 7.33 — 7.35,
Austr. grube 58.70 — 58.97, — drobne
58.77 — 59.04, Szwedzkie 111.73 — 112.17,
Szwajc. grube 80.37 — 80.69, — drobne
80.49 — 80.81, Hiszpańskie 69.86 — 70.14,
Czechsł. grube 12.350 — 12.400, — drobne
12.348 — 12.338, Polskie grube 46.575 —
46.975.
BERLIN, 9.5. Zamkn. Buderus 91%,
Fssener-Steinkohle 137, Gelsenkirch. Bergwerk 140, Harpener 170, Hoesch 146%,
Hohenlohe 94, Use 284%, Klócknerwerke
125%, Kóln-Neuessen 147%, Laurahiitte
84%, Mannesmann 152%, Mansfelder
120%, Oberschl. Eisen-Bedarf 110, Phonix
Bergbau 93%, Rhein. Braunkohle 301%,
Rheinstahl 168%, Schles. Zink. u. Bergbau
138%, Stollberger Zink 193, Kali Ascher
sleben 199, Salzdetfurth 364, Westeregeln
214%; Anglo Cont. Guano 71%, Chem. v.
Heyden 124, Dynamit Nobel 132, Gold
schmidt 108%, Oberkoks 103%, J. D. Rie
del 40, Riitgerswerke 102, Scheidemandel
29%, Górlitzer Waggon 24%, Feldmiihle
198%, Zellstoff Waldhof 307%, Nort
Deutsch Lyod 158%, Ostverke 329%.
BERLIN

8. 5.
1.785-1,789
4,1745-4,1825
1.948—1.952
20,905 20.945
2,128—2,132
20,381 -20,421
4,1755—4.1835
0,5028-05048
4,321—4,329
168,43-168.77
5.425-5.435
58.31—58,43
72,94-73,08
81.48—81,64
10.51-10,53
22.00—22,04
7,358—7.372
112,04 -112,26
17.98—18 02
111,82 -112,04
16.43—16,47
12.375—12,395
80,46—80,62
3,017—3,023
70,40-70,54
112,01—112,23
58.76—58,88
2,584 -2.596
46,775 46,975
46.80-47.00
46,775 -46.975
80,73-81,07
111,85—112,35
41,535-41,715

(Urz.)

Buenos-Aires
Kanada
Japonia
Kairo
Konstantynop.
Londyn
Nowy-Jork
Rio de Janelr
Urugwaj
Amsterdam
Ateny
Belgja
Budapeszt
Gdańsk
Helsingfors
Włochy
Jugosławia
Kopenhaga
Portugalia
Oslo
Paryż
Praga
Szwajcaria
Sofia
Hiszpania
Sztokholm
Wiedeń
Bukareszt
Warszawa
Katowice
Poznań
Ryga
Rewel
Kowno

9.

5.

1,785—1,789
4,1745—4,1825
1,918—1,922
20.903-20.943
2,128—2.132
20.376— 20,416
4.176—4.184
0.5028-0,5048
4,306—4,314
168,43—168,77
5,505-5,000
58.295—58.415
72.97- 73,08
81.43— 81.49
10.51—10,53
22.995—23.035
7,35—7.62
112,01-112.23
17.98— 18,10
111,81—112,03
16.43- 16.47
12.377— 12,397
80,47—80,63
3,017-3.023
70 05-70.19
111 99-112.21
58.76-58.88
46.75-46,95
46,755-46,955
46-77—46,97

LONDYN, 9.5. Zamkn. Warszawa 43.50,
Nowy-Jork 4.8796, Paryż 124.02, Wiedeń
34.68, Praga 164%, Włochy 92.63, Belgja
34.94%, . Budapeszt 27.95, Szwajcarja
25.32%, Helsingfors 194, Sofja 674, Holandja 12.09li/lo, Oslo 18.22%, Kopenhaga
18.19, Sztokholm 18.19%, Hiszpanja 29.06,
Buenos-Aires 47.81, Ryga 25.20, Rio de
Janeiro 591, Bukareszt 787, Ateny 373%,
Berlin 20.39%, Belgrad 277, Montreal
488.96, Konstantynopol 957, Aleksandrja
97.50.
MEDJOLAN, 9.5. (U.) Wiedeń 267%,
Paryż 74.70, N.-Jork 18.98%, Praga 56.30,
Londyn 92.63%, Holandja 766, Belgja
265%, Bukareszt 11.80, Berlin 454.10, Zu
rych 365.85, Białogród 33.45, Oslo 508, Ko
penhaga 509, Sztokholm 510, Sofja 13.75,
Ateny 24.90, Budapeszt 331%, Rosja 97,
Warszawa 212%,
N-JORK, 8.5. Zamknięcie Londyn 4.88
Paryż 3.93%, Wiedeń 14.10, Praga 2.96' _>,
Włochy, 5 27, Belgja 13.96%, Budapeszt
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17.50, Szwajcarja 19.27%, Sofja 0.73, Ho
landja 40.34, Oslo 26.78, Kopenhaga 26.83,
Stokholm 26.83, Hiszpanja 16.83, Tokio
46.25, Rio de Janeiro 12.05, Bukareszt
0.62, Ateny 131, Berlin 23.92%, Belgrad
1.76.
AKCJE NIEMIECKIE W NEW YORKU. To
czą się rokowania pomiędzy radami giełd, w Ber
linie i New Yorku w sprawie wprowadzenia na
giełdę nowojorską szeregu niemieckich akcji ban
kowych i przemysłowych.

PARYŻ, 9.5. (U.) Nowy-Jork 25.41, Lon
dyn 124.02, Praga 75.40, Włochy 133.90,
Belgja 354%, Szwajcarja 489%, Holandja
10.25, Oslo 680, Kopenhaga 6813^, Sztok
holm 681%, Hiszpanja 427, Bukareszt
15.85, Berlin 608.

PRAGA, 9.5. Amsterdam 1361%, Berlin 807.35,
Zurych 650.45, Oslo 904%, Kopenhaga 905, Londyn
164.71, Madryd 566)4, Włochy 177.87, N. Jork 33%,
Paryż 132.85%, Sztokholm 905, Wiedeń 474.70, Mk.
niem. 806%, Warszawa 377%, Belgrad 59.40)4.
RYGA, 8.5. N. Jork 5.158 — 5.17, Londyn
25.19% — 25.24%, Paryż 20.30 — 20.45.
REWEL, 8.5. Doi. 373, Ł 1821, Mn 89.55, Mfin
9.40, K szw. 100.40 ,K duńska 100.35, fr. fr. 14.90,
hfl 150.90, łaty 724.
WIEDEŃ, 9.5. Austrj. Kol. Państw. 31.50, Kol.
Półn. 10.35, Kol. Połudn. 15.25, Brow. ‘Lwowskie
120, Bank Hipot. 74, Alpiny 44.45, Silesia 0.18,
Zieleniewski 15.65, Krupp 11.21, Praskie Tow. Że
laza 750.50, Skoda 259, Rima 136, Fanto 6.55, Kar
paty 30.25, Galicja 73.75, Nafta 30.25, Goleszów
120, Austr. renta majowa 0.669, — lutowa 0.675,
Losy tureckie 46.12, Anglo-Bank 28.85, Credit
Anstalt 116.60, Landerbank 38.50, Kompas 0.68,
Merkur 25.70.
WIEDEŃ, 9.5. Amsterdam 286.22, Berlin 169.79,
Budapeszt 123.98%, Kopenhaga 190.30, Londyn
dyn 34.63%, N. Jork 709.50, Paryż 27.92%, Zurych
136.74, Mk. niem. 169.74, Rzym 37.37, Belgrad 12.41,
Praga 21.02%, Dolar 706%, Pengo 124.10.

ZURYCH, 9.5. Zamknięcie. Warszawa
58.15, Nowy-Jork 5.1890, Londyn 25.32%,
Paryż 20.42, W'iedeń 73.00, Praga 15.38,
Włochy 27.34, Belgja 72.45, Budapeszt
90.63%, Helsingfors 13.09, Sofja 3.74%,
Holandja 209.30, Oslo 139, Kopenhaga
139.20, Sztokholm 139.20, Hiszpanja 87.05,
Buenos-Aires 2.22, Tokio 2.40, Ateny 6.80,
Berlin 124.13, Belgrad 9.13%, Konstanty
nopol 2.64%, Bukareszt 3.20.

Złoty w dniu 9 maja 1928 roku.
Gdańsk przekaz 57.41 — 57.55, gotów
ka 57.42 — 57.56, Berlin przekaz na War
szawę 46.75 — 46.95, przekaz na Katowi
ce 46.755 — 46.955, przekaz na Poznań
46.77 — 46.97, gotówka grube 46.575 —
46.975, Medjolan przekaz 212.50, Ryga
przekaz 58.65, Bukareszt przekaz 18.15,
Zurych przekaz 58.15, Londyn przekaz
43.50, N.-Jork przekaz 11.25, Praga prze
kaz 377.50, Budapeszt gotówka 64.05 —
64.30, Wiedeń przekaz 79—79%.

Mi towarowe tajm
ZIEMIOPŁODY
WARSZAWA, 9.5. W dzisiejszych prywatnych
tranzakcjach zbożowych panował nastrój spokoj
ny. W stosunku do dnia poprzedniego ceny
kształtowały się słabiej, a zaofiarowanie było zu
pełnie wystarczające do pokrycia zapotrzebowań.
Notowano za 100 kg. fr. st. Warszawa: żyto 52.00
zł., pszenica 59.50 zł., jęczmień browarowy 53—
54 zł., jęczmień kaszany 49 zł., owies 49—50 zł.
WARSZAWA, 9.5. Słabszą tendencję w handlu
mąką tłomaczą dostatecznym zaopatrzeniem ryn
ku w towar. Notują za 100 kg. z dostawą do pie
karń: mąka pszenna 4/0 lit. A 90—91 zł., gat.
4/0 — 84—85 zł., żytnia 3/0 pytlowa (65—63%)
72—73 zł., mąka interwencyjna chlebowa (takaż)
71 zł.
WARSZAWA, 8.5. W handlu paszą notują za
100 kg.: owies dobry 52 zł., koniczyna 26—28 zł.,
siano dobre gat. 18—20 zł., gorsze 14—16 zł.,
otręby 37—38 zł., słoma prosta 13 zł.

POZNAŃ, 9.5. Not. urzęd. zboża za 100
kg, fr. st. załad., ładunki całowagonowe,
dostawa natychmiastowa. Żyto 51.50 —
53, Pszenica 51.50 — 52.50, Jęczmień Bro
war. 49 — 51, Owies 42.50 — 44.50, Mąka
żytnia 65% 74%, — 70% 7234, Mąka
pszenna 65% 71 — 75, Otręby żytnie
35.50 — 36.50, — pszenne 32.50 — 33.50,
Słoma żytnia prasowana 4.60 — 4.90, Sia
no luźne 7.50 — 8.50, Seradela 31 — 32,
Wyka 36 — 39, Peluszka 38 — 41, Groch
polny 46 — 51, — Victoria 60 — 82, —
Folger 55 — 65, Łubin żółty 24.50 —
25.5Q, — niebieski 23 — 24, Koniczyna
czerwona 220 — 310, — biała 180 — 280,
— żółta odłuszczona 150 — 180, — w łus
kach 70 — 90, — Szwedzka 290 — 350,
Przelot 200 — 260, Tymoteusz 60 — 68.
GDAŃSK, 9.5. Notowania urzędowe ziemio
płodów bez zmiany. Dowóz do Gdańska wynosił:
nasion 10 ton.
KRAKÓW, 9.5. Otręby żytnie i pszenne 34—
35 zł za 100 kg.
KRAKÓW, 9.5. Ceny paszy za 100 kg w zł:
Siano słodkie 18—20, — średnie 14—16, — kwaśne
11—12. Koniczyna pastewna 22—23, słoma długa
10 — 12, — mierzwa luzem 8 do 9 zł.
LUBLIN, 9.5. Lubelski Syndykat Rolniczy no
tuje: żyto 50—51, pszenica 58—61, jęczmień 52—
53, owies 45—46. Tendencja spokojna.
SOSNOWIEC, 9.5. Mąka żytnia 65% — 78 zł
za 100 kg loco Sosnowiec. Tendencja spokojna.
SOSNOWIEC, 9.5. Otręby żytnie 35—36 zł,
pszenne 34—35 zł za 100 kg.
SOSNOWIEC, 9.5. Ceny za 100 kg: makuchy
lniane 54—55 zł, rzepakowe 41—42 zł. Tendencja
spokojna.
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chosłowacki 39 — 39,50, Kukurydza 37 —
37.50, w szyi, austr. za 100 kg. franco
Wiedeń.

Z RYNKU NASIENNEGO W LUBLINIE, feNAFTA I PRZETWORY.
zon na nasiona pastewne i warzywne przewldca
BORYSŁAW,
9.5. Kartelowa cena ro
się w Lublinie w tempie bardzo ospałem, ze
py
jest
niezmieniona,
t. j. utrzymuje się
względu na zbyt długo trwające chłody. Daje się
to odczuwać zwłaszcza w handlu detalicznym, na poziomie 195 dolarów za 10.000 kg.
gdzie ruch jest bez porównania mniejszy, niż w r. ' ma ki borysławskiej. W szybie „Joffe"
ub. Utartym zwyczajem włościan jesct nabywane i
nasion w ostatniej chwili, to też, bez wątpień.',, produkcja podniosła się do 10 cystern
wraz ze zmianą pogody ten ruch detaliczny oz - dziennie (około 3 b. m.) W szybie ,Re
wi się jeszcze. Popyt na buraki pastewne je t tail" w Mraźnicy jest wprawdzie pareset
dość znaczny, przeważnie ze strony większej wł .- metrów płynu w rurach, jednak nawier
sności ziemskiej przy tendencji spokojnej. Spe
cjalnie drogie są tylko buraki półcukrowe białe, cone warstwy nie są ściśle roponośne, wo
na które popyt jest większy, niż w roku ubiegłym, bec czego wierci się dalej. Ceny udzia
przy małej podaży. Na koniczynę popyt zwiększył łów bruttowych w Mraźnicy ida w górę.
się w ostatnich dniach w związku z okresem siew
CHEMIKALJE
nym i cena wzrosła do 300 — 350 zł za 100 kg,
•SPADEK CENY KWASU WĘGLOWEGO —
przyczem odczuwa się słaba podaż tego nasienia
ze strony miejscowych producentów, co przeczy na rynku warszawskim wywołały następujące
dotychczasowemu mniemaniu o dużym urodzaju czynniki: Roczna kcnsumcja kwasu węglowego
koniczyny w r. ub. Okazuje się, że jest jej znacz w '"arszawie, przypadająca głównie na sezon let
nie mniej, niż przypuszczano pomimo, że eksport ni, wynosi około 700.000 kg. Głównymi konsu
tego artykułu był niewielki. Na nasiona roślin mentami są fabryki wód mineralnych, zakłady
strączkowych pastewnych i motylkowych panuje gastronomiczne, używające kwasu węglowego do
tendencja zwyżkowa ze względu na wyczerpywa ponipowania piwa, które bardzo wiele traci na
nie się niektórych gatunków. Nasiona ogrodowe idą smaku przy pompowaniu go powietrzem, wresz
cie kwasu węglowego używa się do innych ce
w drobnych ilościach, przy tendencji spokojnej
lów przemysłowych i leczniczych (kąpieli gazo
i ustalonych cenach. Pozatem zaznacza się duże
zainteresowanie nasionami jarych zbóż z powodu wy: h). Zeszłoroczna cena kwasu węglowego płynzłego przezimowania zasiewów oziminy. Na neg> za 10 kg. w butlach, bez dostawy, wynosiła
drzewka wszelkiego rodzaju, a więc owocowe, od 12 do 16 zł. zależnie od ilości odebranego to
miododajne i inne popyt jest w r. b. bardzo duży waru. Obecnie jedna z fabryk górnośląskich zorprzy zupelnem wyczerpaniu tego artykułu w ganzowała sprzedaż płynnego kwasu węgłowego
szkółkach hodowlanych. Powodem tego jest akcja i ustaliła cenę na 8 zł. za 10 kg. z dostawą i z odsejmików na rzecz obsadzania drzewkami nowych bioiem próżnych butli z powrotem. Wobec spad
dróg, których stosunkowo dość dużo obecnie po- ku ceny liczyć się trzeba w tym roku ze znaczwstaje. Z tego powodu składnicy mają duże trud nyrr wzrostem spożycia tembardziej, że w pewności w wykonywaniu przyjętych zamówień i na nycli momentach w r. ub. dał się odczuwać brak,
rażani są na pretensje ze strony kłijenteli. Dom któ.y obecnie przy dużych dowozach z G. Śląska
Handlowy T. Turbański w Lublinie notował (28 będtie całkowicie zaspokojony.
ub. m.) następujące ceny głównych artykułów na
MATERJAŁY BUDOWLANE.
siennych: Buraki pastewne od 160—260, marchew
jlIAŁYSTOK, 9.5. Ceny materjałów budowlapastewna od 400 do 700 zł w zależności od od nyci: Cegła 115 zł, — cegła piecowa 140 zł za
miany, koniczyna od 300 do 350 zł — wszystko za
1001# sztuk; wapno 6% grosza za 1 kg, gips 9—10
100 kg.
gro zy za 1 kg, cement 23 zł za 180 kg. Tendencja
BYDŁO I MIĘSO
moilna.

WINNIPEG, 8.5. Zamk. Cts za 1 buszel. Psze
nica na maj 155%, lipiec 158, październik 148%.
Owies na maj 78%, lipiec 73%. Żyto na maj 139%,
lipiec 119%. Jęczmień na maj 94%, lipiec 94%.
Siemie lniane na maj 202%, lipiec 205%. Pszenica
loco Northern I 163%, — II 157%, — HI 147%.

CUKIER,
LONDYN, 9.5, Zamkn. Not. cukru w sh.
za cwt. — na maj 15.9 — 15.7%, — czer
wiec 15.9 — 15.7%, — lipiec 15.9% —
15.7%:, — sierpień 15.9 — 15.8%, — wrze
sień 15.9 — 15.7%, — paźdz. 15.9 —
15.6, — listop. 15.9 — 15.6, — grudz. 15.9
— 15.7%, — marzec (1929 r.) 16 —
15.10%, — paźdz.-grudz. 15.9 — 15.6, ho
lenderski, granul, fob Amsterdam 14.9,
czechosłowacki, granul, fob Hamburg
14.7%,
MAGDEBURG, 9.5. Notowania w mar
kach niem. za 50 kg. cukru białego netto,
Hamburg, łącznie z workiem. — na maj
13.75 — 13.60, — czerwiec 14.00 — 13.90,
— lipiec 14.15 — 14.10, — sierpień 14.40
— 14.30, — wrzesień 14.40 — 14.35, —
paźdz. 14.50 — 14.45, — listop. 14.45 —
14.35, — grudz. 14.45 — 14.40, — maj
(1929 r.) 14.55 — 14.40. Tendencja mała.

N. JORK, 8.5. Zamk. Cts za 1 lb. Cukier su
rowy na maj 2.61, lipiec 2.71 — 2.72, wrzesień
2.82, październik 2.87, grudzień 2.90, styczeń 2.81,
marzec 2.76. Cukier biały clony dostawa zaraz
4 52. Obroty dzienne 41.000. Tendencja chętna.
EUROPEJSKI KARTEL CUKROWY. Pod
przewodnictwem belga de Sincay'a odbyło się w
SKÓRY.
Brukseli posiedzenie przedstawicieli europejskich
BYDGOSZCZ, 9.5. Ceny hurtowe skór suro producentów cukru, na którem jednogłośnie po
wych za 1 kg w zł loco Bydgoszcz: Skóry bydlęce stanowiono powołać do życia ogólno-europejski
3—3.40, — skopowe długowełniste 2.40—2.60, — | kartel dla wspólnego regulowania wytwórczości
skopowe krótkowełniste 2-—2.20, — skopowe su- ; i zbytu cukru europejskiego.
che 4—5, — cielęce 17—17.50. Skóry końskie 35—
BAWEŁNA
40, — kozie 8—11 zł za sztukę. Tendencja utrzy
mana. Zaofiarowanie dostateczne.
ALEKSANDRJA, 9.5. Not. bawełny
LUBLIN, 9.5. Na rynku skór surowych poło egipskiej, w talaris za kantar, otwarcie,
żenie bez zmiany. Ceny utrzymane. Tendencja ■— w nawiasach zamknięcie. Sakellaridis na
dość mocna. Notowano: skóry cielęce 14.50—15
maj (42.17), — lipiec 43.00 — (43.00), —
zł za sztukę, bydlęce zł 3 za kg.

MYSŁOWICE, 9.5. Urzędowe sprav
wozdanie targowe Komisji notowania cen.
Spędzono wołów 84, buhaji 87, krów 522,
bydła 693, świń 1045, cieląt 21. Razem
1795 zwierząt. Ceny loco targowisko My
słowice łącznie z kosztami handlowemi,
płacono za 100 kg. żywej wagi: woły wytuczone młodsze i starsze 1.40 — 1.70,
Stadniki pełnomięsiste wyrosłe najwyż
szej wart, rzeźnej 1.40 — 1.70, pełnomię
siste wytuczone jałówki i krowy najwyż
WĘGIEL
KRAKÓW, 9.5. Gazownia miejska notuje koks
szej wartości rzeźnej do lat 7 — 1.60 —
w wagonowej sprzedaży, smoła 36 zł za 100
1.70, wytuczone krowy i jałówki 1.50 — 5.20
kg. Tendencja dla koksu utrzymana, dla smoły
1.59, st. wytucz. krowy i jałówki i mniej żywsze zainteresowanie,
dobre 1.40 — 1.49, Tuczone świnie po
r WEŁNA
nad 150 kg. 2.26 — 2.35, pełnomięsiste od
LUBLIN, 9.5. Na rynku wełny sytuacja — nie120 do 150 kg. żywej wagi 2.16 — 2.25, zmieniona. Popyt mały z powodu braku gotówki.
pełnomięsiste od 100 do 120 kg. żywej Notowano za 1 kg w zł. Wełnę cienką 5—5.25, —
wagi 2.06 — 2.15, pełnomięsiste od 80 do śrećnią 4—4.30, grubą 3.25—3.50.
100 kg. żywej wagi 1.90 — 2.05. Spęd od !
30.4 do 4.5 28r. Wołów 74, krów 539, cieląt27, buhaji 108, jałówek 28, świń 2175,
razem 2948. Ogólny spęd o 491 sztuk
więcej niż w ostatnim okresie sprawoz
ZIEMIOPŁODY
dawczym. Przebieg targu stały.
BERLIN, 9.5. Zboże i nasiona oleiste
WARZYWA
WARSZAWA, 9.5. Ceduła Hurtowa Targu Wa za 1000 kg. loco stacja załadowcza, mąka
rzywnego, Grójecka 12. Ceny za 100 kg. w zł. i otręby za 100 kg. loco stacja Berlin
Brukiew na wagę 11 — 12, buraki na wagę 18 —• łącznie z workiem, inne za 100 kg. Psze20, cebula I gat. 36 — 40, — II gat. 26 — 30, ka nica march 266 — 269, Żyto march 283 —
pusta biała 34 — 40, marchew 36 — 40, pietruszka 285, Jęczmień brow, jary 254 — 290,
51 — 54, selery na wagę 240 — 280, ziemniaki wo Owies march 263 — 269, Kukurydza loco
zowe 12 — 14; ceny za 60 sztuk. Buraki w pęcz Berlin 234 — 237, Mąka pszenna 33% —
kach 32 — 40, cebula w pęczkach I gat. 24, ka 37, — żytnia 37% — 39%, Otręby pszenne
18, — żytnie 19, Groch Victoria 50 — 62,
pusta biała w główkach 40 — 45, kapusta włoska
w główkach (na wagę) 60, koper w pęczkach 44, — drób, jadalny 36 — 39, — pastewny 25
majeranek 8 — 12, marchew w pęczkach 150, i — 27, Peluszka 24 — 24%, Bób 23 — 24,
ogórki świeże 90 — 120, pietruszka w pęczkach ' Wyka 22 — 26, Łubin niebieski 14 —30 — 36, pory w pęczkach 36 — 60, sałata [ 14%, — żółty 15 — 15.80, Seradela nowa
w główkach 12 — 24, szczypior w pęczkach 10 — 23 — 28, Kuchy rzepakowe 18.80 — 19,—
12; szpinak na wagę 18 — 20, szczaw 8 — 10 za lniane 23% — 24, Wytłoki suche 15.30 —
15.50, — Soya 21.40 — 22, Płatki ziem16 kg.; szparagi 2.50 zł., chrzan 1.50 zł. za 1 kg,
niacz.
26.60 — 27.10. Ogólna tendencja
rzodkiewka w pęczku 2 — 2.40. Ilość wozów na
spokojna.
targu 169.

M towarowe Dianin

listop. 44.05 — (43.72), — stycz. (43.62),
Aschmouni na czerwiec 28.87 — (28.75),—
sierpień (29.00), — paźdz. 29.35 — (29.17).
:
BREMA, 9.5. Urz. not. bawełny, lo
co 23.47, I-sza cyfra sprzedaż, Il-ga kup
no, w nawiasach tranzakcje. Na lipiec
, 22.60 — 22.50 —( — ), — paźdz. 22.51 —
j 22.48 — (22.50 — 22.48 — 22.48), — gru
dzień 22.30 — 22.38 — (22.39 — 22.38 —
22.38), — stycz. 22.37 — 22.35 — (22.35 —
22.34, — marzec 22.39 — 22.31 — (22.32).
Tendencja spokojna.

,

JAJA.

DRÓB.

WILNO, 9.5. Ceny rynkowe drobiu za 1 szt.:
kury 3—6 zł, kaczki żywe 6—8, — bite 4—6, gęsi
żywe 8—12, — bite 7—10, indyki żywe 15^—-18.

TŁUSZCZE I OLEJE

WILNO, 9.5. Ceny hurtowe olejów za 100 kg:
olej lniany 200 zł, pokost 230, makuchy lniane 52.
Tendencja spokojna.

BAWEŁNA

ŁÓDŹ, 9.5. Na rynku wyrobów bawełnianych
w ciągu ub. tyg. nie notowano żadnego prawie
ruchu. Nadzieje, że obecne ładne pogody zwięk
szą zapotrzebowanie, narazie zawiodły całkowi
cie, popyt skurczył się do minimum. Większość
kupców zachowuje stanowisko wyczekujące. Wa
runki pokrycia w branży bawełnianej nie uległy
zasadniczym zmianom. W dalszym ciągu obowią
zuje pokrycie wyłącznie wekslowe z terminem do
8 miesięcy. Jakkolwiek włókniarze wszczęli akcję
podwyżkową i ceny surowej bawełny w porówna
niu z cenami, które obowiązywały kilka tygodni
temu, poszły znacznie w górę, to jednak narazie
konjunktura obecna nie zezwoliła na minimalną
nawet zmianę cenników.

!

163%, Kukurydza żółta Nr. 2 — 112%,
biała Nr. 2 — 111%, Owies biały Nr. 2 —
70%, Jęczmień Malting 98 — 107. Frach
ty do Anglji w szyi, i pensach za 480 Ibs.
1.6 — 2.3. Frachty na kontynent w cent.,
dolarach za 100 Ibs. 7 — 9.
N. JORK, 8.5. Zamknięcie. Cts za 1
bu zel. Ceny loco. Pszenica Manitoba
Nr 1 — 182%, redwinter Nr. 2 — 222%,
haidwinter Nr. 2 — 180%, Kukurydza
nowa 131%, Żyto Nr. 2 fob. N. Jork
151%, Jęczmień Malting 107, Mąka i
„Spring Clears” 7.25 — 7.75, doi. za 1 bar- J
rei.
ROSARIO, 8.5. Zamknięcie. Ceny w peso papier ■
za 100 kg. Pszenica na maj 12.20. Kukurydza na
maj 7.80. Siemie lniane na maj 15.95.
’ ’OLEDO, 8.5. Zamk. Cts za 1 buszel. Koni
czyna Clover loco 13%, na październik 17)4, gru
dzień 17%. Tendencja stała.

WIEDEŃ, 9.5. Pszenica krajowa 44.25
— 45.25, węgierska Cissa 81/82 kg. 48.25
— 48.75, Manitoba III, 49.50 — 50, Żyto
krójowe 44 — 45, węgierskie 43.50 —
43.75, Jęczmień wyborowy 44 — 45, I-a
42 — 44, średni 40 — 42, węgierski 42 —
44, pastewny 34.50 — 37, Owies krajowy
38.. >0 — 39, węgierski 40.25 — 41.25, cze

LIVERPOOL, 9.5. Bawełna amerykańska loco
11.71, na maj 11.21, czerwiec 11.18, lipiec 11.16,
sierpień 11.12, wrzesień 11.08, październik 11.06.
listopad 10.96, grudzień 10.96, styczeń 10.96, luty
10.96, marzec 10.96, kwiecień 10.95, na maj 1929 r.
10.95. Tendencja stała.
LIVERPOOL, 9.5. Bawełna egipska loco 21.60
Sakellaridis na maj 20.94, lipiec 21.12, wrzesień
21.54, listopad 21.49, styczeń 21.30, marzec 21.30.
Tendencja spokojna.

!
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LIVERPOOL, 9.5. Bawełna wsch.-in
' dyjska, Fully-good Surte loco 10.60, —
Broach loco 9.85, — Nr. 1. Oomra loco
9.15, — Americ, Sund-Punja loco 10.20.—
Bengal loco 8.65, — Scind loco 8.65.

BUENOS AIRES, 8.5. Zamk. Za 100 kg. w pe
NABIAŁ.
WARSZAWA, 9.5. Sery litewskie w hurcie za so pap. Pszenica na maj 12.35, czerwiec 12.55.
Kukurydza na maj 8, czerwiec 8. Owies na maj
leżnie od jakości 3.80—4.20 zł. za kg.
KRAKÓW, 9.5. Małopolski Związek Mleczar 10.60. Siemie lniane na maj 16.10, czerwiec 16.30,
ski notuje za 1 kg. w zł. w hurcie. Masło dese lipiec 16.55.
UHICAGO, 8.5. Zamknięcie. Cts za 1
rowe 7.20, — solone 6.80, — kuchenne 6.20, — '
dworskie 6.80. Dla masła tendencja mocna, dla buszel. Ceny terminowe. Pszenica na :
serów utrzymana.
( czerwiec 160% — 160%, lipiec 160% — ,
161%, wrzesień 159% — 159%, Kukury- ,
SOSNOWIEC, 9.5. Ceny nabiału w hurcie za
1 kg. Masło deserowe I gat. 7, na eksport 6.60—• dza na czerwiec 108%, lipiec 111%, wrze
6.80, świeże wiejskie niesolone I gat. 6.60, świeże
sień 111%, Owies na czerwiec 64%, li
solone 5.40—5.60, ser litewski 4.50, twaróg 1, ser
piec
58%, wrzesień 48%, Żyto na czer
wiejski 1.40, serek owczy sztuka 1.20, „Edarner"
I gat. 3.80, ser Tylżycki 3.80—4.00. Zapotrzebowa wiec 137%, lipiec 133%, wrzesień 122%,
nie na masło większe. Tendencja wyczekująca.
Ceny loco. Pszenica hardwinter Nr. 2 —

WARSZAWA, 9.5. W handlu hurtowym dla
jaj panuje tendencja mocniejsza. Objaw ten tło
maczą niedostateczną podażą i produkcją. Notu
ją za skrzynię jaj świeżych loco skład I gat. 190—
200 zł., II gat. 175—190 zł. W detalu notują za
sztukę 16 gr.
/
SOSNOWIEC, 9.5. Jaja świeże prima za skrzy
nię (24 kóp) 195 zł. Tendencja spokojna.

’
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N. JORK, 8.5. Żarnk. Cts za 1 lb. Bawełna
loco 21.95, na maj 21.42 — 21.44, czerwiec 21.30,
lipiec 21.17 — 21.19, sierpień 21.18, wrzesień 21.20,
październik 21.15 — 21.17, listopad 21.07, grudzień
21.00 — 21.04, styczeń 20.92, luty 20.92, marzec
20.92 — 20.98, kwiecień 20.87. Tendencja stała.
N. ORLEAN, 8.5. Zamk.'Cts za 1 lb. Bawełna
loco 21.14, na maj 21.07, lipiec 20.93 — 20.94, paź
dziernik 20.68 — 20.70, grudzień 20.63 — 20.65,
styczeń 20.65 — 20.66, marzec 20.64 — 20.66.
NIEBYWAŁA ZWYŻKA NA ŚWIATOWYM
RYNKU BAWEŁNY.
Na światowym rynku bawełny surowej od ty
godnia panuje nienotowana
już
oddawna
haussa. Ceny zwyżkują z dnia na dzień o kilka
dziesiąt punktów. Celem zorientowania się, co
właściwie wpłynęło na tak poważną zwyżkę ba
wełny, zwróciliśmy się do kilku najpoważniej
szych agentów bawełnianych, którzy oświadczyli
nam co następuje:
Dotychczas rynek bawełny surowej znajdował
się w rękach przemysłowców lub kupców, którzy
zawierali tranzakcje bawełną bardzo ostrożnie,
nie chcąc się zbytnio angażować, tembardziej iż
na spekulowaniu w dziale tym można wprawdzie
zarobić b. wiele, jednocześnie jednak można po
nieść olbrzymie wprost straty. Póki więc rynek
ten był w rękach kupców notowano na rynku su
rowej bawełny tendencję mniej więcej stałą.
Obecnie sytuacja zmieniła się o tyle, że w grę
wchodzą tutaj spekulanci, którzy nie licząc się
z niczem śrubują z dnia na dzień ceny. Udaje im
się to tembardziej, iż ostatnie sprawozdania o po
godach w Ameryce są nieszczególne, ciągłe desz
cze spowodowały, iż bardzo znaczne obszary za
siane bawełną wymokły do tego stopnia, iż zbio
ry mogą być opóźnione o 3 a nawet cztery ty
godnie. Nie pomogło w tym względzie i to, że
jednocześnie sprawozdania donoszą o znacznie
zwiększonych zakupach przez farmerów nawozów
sztucznych. W normalnych warunkach wiadomość
taka winna była spowodować zniżkę cen. Dzia
łalność jednak spekulacji jest do tego stopnia
wzmożona, iż zdołała przezwyciężyć wszystkie
przeszkody i coraz bardziej gra na zwyżkę cen.
Kiedy to się skończy, stwierdzić obecnie jeszcze
nie można.
W każdym bądź razie należy przypuszczać, iż
jeszcze w dniach najbliższych będziemy świadka
mi zwyżki i to poważnej, poczem dopiero ceny su
rowca zaczną z powrotem kształtować się pod
znakiem tendencji słabszej.

KAUCZUK.
LONDYN, 9.5. Kauczuk Plantagencrepe Stan
dard Nr. 1 loco 9, na maj 9, czerwiec 9%, lipiec
9%, sierpień 9%. Smoked ripped sheets ioco 9,
na maj 9, czerwiec 9%, lipiec 9%, sierpień 9%.
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N. JORK, 8.5. Zamk. Cts az 1 lb. Kauczutr
Crepe loco 18%, — Sheets loco 18%, — Para
loco 19%, Para Up. river fine loco 19%. Gatunki kontraktowe; na maj 18.80, lipiec 19.10, wrzesień 19.20, październik 19.30, grudzień 19.50, styczeń 19.50. Obroty dzienne w loco 782. Ten
dencja mocna.

LEN
RYGA, 9.5. Na rynku lnu po długotrwa
łej mocnej tendencji nastąpiło pewne osła
bienie, podaż jednak w dalszym ciągu jest
bardzo mała, a przemysł nie chce płacić
obecnych cen. Ceny na rynkach bałtyc
kich cofnęły się o jednego funta. Notowano za tonnę cif porty odbiorcze, B. K,
K. O. typ. R. Ł. 112 — 113, Schwaneburg
113, liwońki 110, Werro-Peczura 114,
METALE SZLACHETNE
LONDYN, 9.5. Srebro 27%, — na do
stawę 26%, d?. za 1 uncję. Złoto 84.11% d,
za 1 uncję.
N. JORK, 8.5. Zamknięcie. Srebro
zagr. 59%, cts za 1 oz (= 31.1 gr.).
METALE I WYROBY METALOWE.
LONDYN, 9.5. Not. metali w Ł. za tonnę. Miedź: Standard p. kasa 61®/10 —
— 3 mieś. 6113/10 — 61%, — Settl.
61%, — Elektrolyt 66% — 67, — best selected 64% — 65%, — Elektrowirebars
67, Cyna: Standard p. kasa 233 — 233%,
— 3 mieś. 2323% — 232%, — Settl. 233, —
B.anca (obr. nieof.) 240, — Straits (obr.
nieof.) 237%, Ołów: zagrań, dost, natychm. 20%, — dalsze terminy 2O’/i6) —
20%, Cynk: zwykły dost, natychm.
26%, — terminowa 26, — Settl. 26%, An
tymon chiński (not. nieof.) 41% — 42,
Rtęć (not. nieof.) 223% _ 22%, Wolfram
(not. nieof.) 15%,
N-JORK, 8.5. Zamkn. Cts za 1 lb.
Miedź Lake loco 13.30, Elektrolyt loco
14.25, fob. N. Jork 14.27%, na 3 mieś.
14,27%, Casting Rafinery N. Jork loco
13.95, Cynk N. Jork Straits loco 51%,
na czerwiec 51%, Ołów N. Jork loco 6.10,
East St. Louis loco 6, Cynk St. Louis
loco 5.97%, platyna 76, aluminium 98.—.
99% loco 24%, nikiel w sztabach loco 35,
blacha fob. Pittsburg 5%.
M1ĘDZYNAR. KARTEL DRUTU WALCOWA
NEGO ma zamiar nie ustalać kontyngentu sprzeaażnego aż do chwili, dopóki liczne nowopowstałe
fabryki nie wstąpią <)o kartelu. Dotychczasowy
kontyngent, obowiązujący do 30 czerwca r. b.,
oparty jest na bieżącej kwocie sprzedażnej. Środ
kowoeuropejska grupa stoi usilnie przy swem po
stanowieniu nieobniżania cen, a raczej stosowania
się do cen wytycznych, ustalonych przez między
narodowy kartel drutu walcowanego. Jednocześ
nie belgijskie związki fabryk drutu postanowiły
obniżyć ceny eksportowe swych wyrobów. M. in.
postanowiono ustalić cenę ćwieków na 1% Ł, dru
tu galwanizowanego na 8/15 Ł, drutu gołego na
6/nib, jak również drutu wyżarzonego na Ł 7/7/6.
Ogółem zniżka wynosi od 2—5 sh.
MIĘDZYNAR. KONFERENCJA CYNKOWA,
która odbyła się w tych dniach w Brukseli z udzia
łem przedstawicieli Polski pp, Brooksa i Callona,
oświadczyła się zasadniczo za utworzeniem euro
pejskiego kartelu cynkowego.

TOWARY KOI ONIAI NF

NOWY JORK, 8.5. Zamk. Cts za 1 lb. Kakao
loco 15, na maj 14.85, czerwiec 14 88, lipiec 15.12,
sierpień 15.25, wrzesień 15.33, październik 15.19.
listopad 14.83, grudzień 14.80, styczeń 14.20. Ten
dencja chętna.
N. JORK, 8.5. Zamk. Cts za 1 lb. Kawa Rio
Nr. 7 loco 15%, na maj 15.15, lipiec 15.42, wrze
sień 15.38, grudzień 15.30, styczeń 15.23. — Santos
Nr. 4 loco 23%, Ł angl. w Rio 6. Tendencja mocna.

TŁUSZCZE I OLEJE
LONDYN, 8.5. Not. w Ł za tonę. Sie
mie lniane. Kalkuta na kwiecień 18%,
La Plata loco Hull 16%, na kwiecień
16%, kwiecień — maj 16 ! <. siemię rzepa
kowe Toria na kwiecień 19%, olej z ziarn
palmowych 21%, Oleje, kokosowa. Cey
lon loco 41%, olej lniany loco 31, na
kwiecień 30%, na kwiecień — maj 30%,
palmowy Lagos loco 35%. z ziarn palmo
wych loco Hull 38%, —rycynowy prima
loco 47, olej rzepakowy rafinowany loco
43%, — surowy loco 41%, — Soya 33,
•—terpentynowy amerykański (w sh. za
ctw.) 41, łącznie z podatkiem.
N. JORK, 8.5. Olej z siemienia bawełnianego,
Ceny w ents za 1 galion. Loco 10.70, na maj 10.70,
lipiec 10.70, wrzesień 10.88, październik 11.00.
Tendencja mocna.

BYDŁO f MIĘSO,
CHICAGO, 8.5. Zamkn. Cts za 1 lb.
Smalec loco 12, na maj 12, —lipiec 12.30,
—wrzesień 12.65, żebra na maj 12, lipiec
12.35, —wrzesień 12.82%, boczki loco 12.
Świnie lekkie cena najn. 9.00 najw. 10.45,
ciężkie najn. 9.50, najw. 10.25. Dowóz
świń do Chicago 14.000, Dowóz świń na
Zachód 85.000.
N. JORK, 8.5. Zamknięcie. Cts za 1
lb. Smalec prima Western loco 12.75,
Middle 12.50 — 12.60, Łój specjalny extra
extra luźny 8%, w Tierces 8%.
WIEDEŃ, 9.5. Woły wyborowe 1.75 —
1.90, I-a 1.50 — 1.70, Il-a 1.25 — 1.45,
Ill-a 0.90 — 1.20, Stadniki 1.10 — 1.40,
Krowy 0.80 — 1.30, Jałowizna 0.65 —
0.85, za kg. żywej wagi, w szyi, austr.
ZADANIA I CELE NOWEGO ZWIĄZKU BE
KONOWEGO. Przemysł bekonowy, który dotych
czas grupował się w dwóch związkach, obecnie
został zjednoczony w jedynym związku obejmują
cym całą Polskę. Doniosłe to posunięcie zostało
dokonane z inicjatywy ministerstwa rolnictwa
oraz przy czynnem współdziałaniu znanego fa
chowca p. Tadeusza Basińskiego, dyrektora spół
ki „Bacunion". Zorganizowanie nastąpiło na specjelnem zebraniu odbytem w ministerstwie rolnic
twa. Określono wówczas, że zadania i prace
wszechpolskiego związku bekonowego iść będą
przedewszystkiem w kierunku zakończenia prac
„Bacunionu" na polu przeprowadzenia standary
zacji bekonów oraz uporządkowania obrotu we
wnętrznego mięsa i jego przetworów. W miesiącu
bieżącym odbędzie się drugi zjazd przedstaw cieli
bekoniarni. Zjazd ten podobnie jak poprzedni
będzie obradował w ministerstwie rolnictwa. Ko
mitet organizacyjny przedstawi na nim projekt
uzgodnionego już statutu, poczem odbędą się wy
bory władz związku.

NAFTA I PRZETWORY
N. JORK, 8.5. Nafta za galion w cen
tach, ropa za beczkę po 42 galiony w doi.
nafta Standard 17.40, — w beczkach 14,
ropa Pensylwania 2.35 — 2.80, Mid Con
tinent (33.0/33.9 Be) 1.19.
N. JORK, 8.5. Terpentyna loco N.
Jork 54%, loco Savannah 48%, cts za 1
galion.

Rok wydawnictwa VIII,
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fiHtnie na róliiiE ńttkisi.
(Koresp. własna „Ajencji ^Wschodniej”).
Wiedeń, 8 maja.
Tendencja rwyżkowa trwa w dalszym ciągu.
Oczywiście nie ma jeszcze mowy o żadnych obro
tach rekordowych, któreby przypominały gorącz
kowy ruch, jaki panował na giełdzie wiedeńskiej
w czasach inflacyjnych, ale zaznaczył się, bez
wątpienia, tak silny zwrot ku lepszemu, że nie
można się temu dziwić, jeśli nawet najskrajniesi
pesymiści zaczynają wierzyć w jaki taki renesans
giełdy wiedeńskiej. A tym razem wiara ta jest
może istotnie uzasadniona, bo obecne ożywienie
jest w pierwszym rzędzie następstwem zaintere
sowania finansowych kół zagranicznych austrjackimi papierami bankowymi i przemysłowymi. Słu
sznie wolno się powołać na znane przysłowie:
„Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi". Gdyby zwyż
ka obecna zawdzięczała swą genezę inicjatywie
spekulacji austrjackiej, możnaby dać wyraz oba
wom, że jest sztucznie wywołaną, aby wzbudzić
zainteresowanie zagranicy, ale faktem jest, że
właśnie zlecenia zagraniczne wywołały obecną
zwyżkę i że one dopiero nakłoniły tutejszą spe
kulację do żywszego udziału w obrotach giełdo
wych.
W tyg, ub. kilkakrotnie zdarzyło się, źe w nie
których walorach popyt tak znacznie przewyższał
podaż, iż wręcz zabrakło materjału akcyjnego.
Jest to zjawisko, jakiego na wiedeńskiej giełdzie
już dawno nie można było obserwować, świad
czące bądź co bądź o wzrastającem zaufaniu ka
pitału do akcyj austrjackich. Skoro mimo wcale
znacznej zwyżki właściciele tych akcyj bynajmniej
—'

nie śpieszą się z ich sprzedażą, to wolno w tern
chyba upatrywać dowód, źe obecnego popytu nie
ocenili, jako zjawisko przygodne i przemijające,
lecz liczą się z dalszym wzrostem kursów.
Główne zainteresowanie skupiło się w ubie
głym tygodniu około akcyj „Landerbanku”, które
na skutek bardzo licznych zleceń zakupna na ra
chunek paryski z niebywałą, jak na obecne sto
sunki, szybkością podskoczyły w górę. Twierdzą
znawcy tutejszych stosunków giełdowych, że
przyczyniła się do tego także po części kontrmina, która zaskoczona przez zakupna paryskie,
w ogromnym pośpiechu musiała się starać o po
krycie. To też po przeprowadzeniu pokrycia
zmniejszył się nieco popyt, co spowodowało lek
kie obniżenie kursu. Mimo to jednak akcje ,,Lan derbanku w dalszym ciągu trzymają się na wca
le pokaźnej wyżynie.
Obok papierów bankowych cieszyły się popy
tem akcje austrjackich przedsiębiorstw przemysło
wych, głównie finansowanych przez „Niederósterreichische Eskomptegesellschaft", jako też takich,
które mogą liczyć na zamówienia państwowe po
uzyskaniu pożyczki inwestycyjnej. I tu także pod
nieść wypada z naciskiem ,że kupowano te pa
piery przeważnie na rachunek zagraniczny. Do
piero w drugiej połowie tygodnia ożywienie na
giełdzie zwróciło uwagę kapitału krajowego, któ
ry zaczyna iść za przykładem zagranicy. Na ra •
zie przeważa wrażenie, źe giełda wiedeńska isto
tnie wstąpiła w nowy okres rozwoju i przezwy
ciężyła nareszcie dotychczasowy stan ospałości
i zobojętnienia. (E. G.).
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Bonk Zmiazhu Spółek Zorebkomtli,
Sp. Akc. w Poznaniu.
Dnia 7 maja r. b. w sali posiedzeń Ban
ku w Poznaniu odbyło się zwyczajne
Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów pod
przewodnictwem prezesa Rady p. Stani
sława Karłowskiego.
Ze sprawozdania, złożonego przez człon
ka Zarządu p. Stanisława Kucharskiego,
wynika, iż rok 1927 był dla Banku Związ
ku rokiem pracy normalnej i pomyślne
go rozwoju. Obrót ogólny Banku Związ
ku w roku sprawozdawczym wynosił
7.280.837.321,17 zł., zaś przyrost wkła
dów wynosił około 110%.
Powyższe dane świadczą o wielkiem
zaufaniu kłijenteli do Banku Związku
Spółek Zarobkowych. Przechodząc do
analizy bilansu i rachunku zysków i strat,
p. Dyr. Kucharski podkreślił bardzo wiel
ki wzrost sumy zamknięcia bilansowego
w roku sprawozdawczym w stosunku do
roku poprzedniego, oraz zaznaczył, iż
Banku Związku długów nie posiada, ani
w kraju ani zagranicą.
Wartość udziałów konsorcjalnych zo
stała obliczona do bilansu po cenach na
bycia, przyjętych do bilansu otwarcia w
złotych w r. 1924. Wynosi ona zł.
3.751.482,45, podczas gdy w bilansie po
przedniego .roku wynosiła zł. 4.690.518
Różnica pochodzi ze zlikwidowania czę
ści portfelu. W stanie nieruchomości za
szły nieznaczne zmiany przez sprzedanie
4 nieruchomości i nabycie jednej celem
zabezpieczenia należności. Reszta nieru
chomości będzie sprzedana w miarę sprzy

jających okoliczności. Rozwijając ogólna
swoją działalność, Bank Związku szcze
gólną opieką otaczał spółdzielczość, dba
jąc o rozszerzenie kredytów dla spółdziel
ni i spółdziałając w utworzeniu nowych
ognisk spółdzielczości w całym kraju
Bank jest centralą finansową Unji Zw' ,zków Spółdzielczych, rozwijającej się v.
dalszym ciągu pomyślnie. Działalność
Banku w dziedzinie spółdzielczości przed
stawił bardzo obszernie Kurator Banku
p. Dr. Włodzimierz Seydlitz, podkreślając
rozwój Spółdzielni przy wybitnem popar
ciu Banku Związku Spółek Zarobkowych.
Ęo wysłuchaniu powyższych sprawozdań
i przeczytaniu protokółu Komisji Rewi
zyjnej Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów jednogłośnie zatwierdziło bilans
wraz z rachunkiem zysków i strat, oraz
udzieliło Zarządowi i Radzie Nadzorczej
pokwitowania z dotychczasowej działal
ności. Z wykazanego czystego zysku w
sumie zł. 1.689.160,87 zł., po odpisach,
statutem przewidzianych, wydzielono 6%
dywidendy —czyli zł. 120.000. Dywiden
dę Bank rozpocznie wypłacać z dniem
8 maja r. b. po 6 zł. od akcji 100-złotowej.
W końcu powołano przez aklamację do
Rady ks. Prałata Stanisława Adamskiego
w uznaniu jego zasług, położonych dla do
bra i rozwoju instytucji.
Z powyższego wynika, iż Bank Związ
ku Spółek Zarobkowych, jedyna instytu
cja o charakterze krajowym, ma silne
i trwałe podstawy rozwoju na przyszłość.

WIELKA HAUSSA NA GIEŁDZIE PARYSKIEJ.
Po oficjalnem ogłoszeniu wyniku wyborów do
parlamentu, świadczących o zwycięstwie Poincarego, na giełdzie francuskiej zapanował tak silny
popyt na renty i akcje, jakiego jeszcze nie było
w okresie powojennym. Kursy wszystkich papie
rów wykazują wielką zwyżkę. Ponieważ nie mo
żna było wykonać wszystkich zleceń kupna —
wskutek niedostatecznej podaży — więc chwilo
wo dochodziło do wstrzymywania notowań na gieł
dzie „parkietowej1* i wśród kulisy. W wyniku te
go „Chambre Syndicale des Agents de Change"
przystąpiła do repartycji kursów, w ten sposób,
że danego dnia notowano tylko pewną ilość akcji
każdej grupy, przenosząc resztę noitowań na dzień
następcy. Można powiedzieć śmiało, że ostatnia
zwyżka wprost rozsadzała ramy organizacyjne
giełdy.
Nic więc dziwnego, że syndyk „agents de
change" zarządził zamknięcie giełdy dnia 9 b. m.,
ażeby umożliwić powrót do normalnych notowań.
Mimo wszystko jednak zainteresowanie publiczno
ści akcjami nie ustaje i obroty giełdowe są w dal
szym ciągu nadzwyczaj ożywione. Przedewszyst
kiem nabywa akcje klijentela francuska, która od
dłuższego czasu była b. powściągliwa, pozatem
wielkie były zlecenia na rachunek Belgji i Holandji, wreszcie dużo nabywała Ameryka. Wskutek
tego większość papierów kształtowała się — po
mocnym początku bież, tygodnia — zwyżkowo,
mimo pewnego osłabienia akcji bankowych.
Przedewszystkiem należy wymienić zwyżkę
rent francuskich, akcyj chemicznych i większej
części przemysłowych, z których stosunkowo naj
większą haussę wykazywały akcje Citroen'a, do
chodząc do 1000 fr. Ożywione tranzakcje kulisy
obejmowały przedewszystkiem kopalnie złota
i pożyczki terytorjalne, akcje fabryk sztucznego
jedwabiu kształtowały się niezdecydowanie, ak
cje naftowe, wskutek groźby walki konkurencyj
nej angielsko - amerykańskiej, były słabsze, z wy
jątkiem „Mexican Eagle".
Na rynku pieniężnym zaznaczyła się wielka
podaż gotówki reporterowej, oficjalne stawki reporterowe wynoszą nieco powyżej 5%, co dowo
dzi wielkiej płynności gotówki. Zdaniem poważ
nych finansistów paryskich ruchliwość giełdy
tamtejszej jest zapewniona na czas dłuższy (sz.).

DALSZY SPADEK KURSU CZERWONCA.

TERMINY ZEBRAŃ.
16.5.
„Tow. Akc. Fabryk Szkła", S. A. zebr, zwycz.
o g. 10 w Zawierciu, Polskie Zakłady Przemysłu
Cynkowego S. A. w Będzinie, zebr, zwycz. o g. 1
w Będzinie, Sielecka 63, „Klucze , S. A. zebr,
zwycz. o g. 16 w Kluczach pow. Olkusz, „Janina",
S. A., zebr, zwycz. o g. 19 w lokalu Śląskiego Ban
ku Eskontowego, „Fema", S. A., zebr, zwycz.
o g. 18 w Bydgoszczy, Mostowa 6, „Bank Prze
mysłowców, S. A., zebr, zwycż. o g. 17.30 w Warszawie, Zgoda 7, „Alba", S. A., zebr, zwycz. o g.

Czerwoniec w dalszym ciągu spada nietylk:
u nas, ale w krajach takich, jak Niemcy, które
prowadzą z Sowietami ożywione obroty handlowe
Rząd sowiecki, jak twierdzi finansjera berlińska,
po wprowadzeniu zakazu przywozu czerwońcó’*
do Z.S.S.R. — przestał się opiekować kursem
swojej waluty. W wyniku tego „Garantie und
Kreditbank fur den Osten", prowadzący dotych
czas stosunkowo największe operacje czerwońcami w Niemczech, zawiesił dnia 8 b. m. notowanie
waluty sowieckiej. „Gosbank" podaje kurs czerwońca jedynie w żądaniu. Wartość parytetowa
czerwońca około 21 mk. — obniżyła się dotych
czas w Berlinie do 12.80—13 marek w żądaniu.
W Warszawie żądano wczoraj za czerwońca 2,97
doi. Zaprzestanie notowania czerwońca w pła
ceniu tak w Moskwie, jak i w Berlinie jest tern
dziwniejsze, jeżeli się zważy, że niedawno sfer;
sowieckie zamierzały wprowadzić w Berlinie no
towania swoich pożyczek. Wobec tego należy
się liczyć z dalszą słabą tendencją na waluty so
wieckie. (sz.).

EKSPANSJA

POLSKIEGO PRZEMYSŁU
MENTOWEGO.

CE

Jak się dowiadujemy, została założona w Bruk
seli, z udziałem polskiego przemysłu, spółka ak
cyjna z kapitałem 40 miljonów franków belgij
skich pod firmą „Societk Continentale des Ciments . Spółka ta ma na celu nabywanie akcyj
przedsiębiorstw cementowych Europy środkowej
i północnej dla utworzenia punktu oparcia dla
międzynarodowych porozumień przemysłu cemen
towego, dla wymiany doświadczeń technicznych,
dla wspólnego zorganizowania eksportu celem uni
knięcia dotychczasowego dumpingu, jakoteż dla
ujednostajnienia umów frachtowych z linjami okrętowemi.
W kapitale zakładowym przeważnie uczestniczą
kapitaliści belgijscy, austriaccy i polscy, z decydu
jącym wpływem tych ostatnich. Gestję objęły
„Zjednoczone Fabryki Portland—Cementu „Firley"
przy współudziale banków: Banque des Colonies
i Banque de 1‘Union w Brukseli.

I 17 w Warszawie, Chełmska 13, „Staniola", S. A.,
zebr, zwycz. o g. 17 w Warszawie, Chełmska 13.
i
18.5.
/
„Rudzka Przędzalnia Bawełny", S. A , zebr,
zwycz. o g. 17 w Łodzi, ul. 6-go sierpnia 4, „Druj karnia Polska, S. A., zebr, zwycz. o g. 17 w War’ szawie, Szpitalna 12, „Drukarnia Bydgoska", S. A ,
i zebr, zwycz. o g. 11 w Bydgoszczy, Hotel Lengninga.
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