Naicżytość pocetowa opłacona ryczałtem.

Warszawa dn. 22 X11928 r.

Sielfla Warszawska
z dnia 21.11.-1928 r.
DUŻE ZAINTERESOWANIE DEWIZAMI.
Zapotrzebowanie na dewizy na zebraniu giełdy
walutowej, mimo iż przekroczyło wczoraj prze
ciętną normę, wzrosło jeszcze dzisiaj nieznacznie.
Po niezmienionym kursie zawierano tranzakcje do
larami gotówkowemi St. Zjednoczonych, utrzymały
się także dewizy na Holandję, New Jork i Paryż.
Niżej notowano dewizy na Pragę o % gr. i na
Szwajcarię o 1 gr. Poprawiły się kursy dewiz na
Wiedeń o 2 gr., na Włochy o % gr. i na Londyn
o % gr.
'
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rachowice 41, Borkowski 15, 4% poż. in
westycyjna 118. Tend, utrzymana.

N.-JORK, 20.11 (Z). Warszawa 11.25,
14.07,
Londyn
4.85,3.903%, Wiedeń
-----Paryż
Praga 2.96%, Włochy 5.24, Belgja 13.90,
—
—
Budapeszt 17.50, Szwajcarja 19.25%, Hel
—
singfors 2.52, Sofja 0.73, Holandja 40.14%,
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GDANSK, 21.11. Z powodu święta gieł Oslo 26.65%, Kopenhaga 26.66, Sztokholm
—
26.73, Hiszpanja 16.12, Tokio 46.50, Rio
—
da pieniężna nieczynna.
—
de Janeiro 11.95, Bukareszt 0.61, Ateny
—
—
—
POZNAŃ, 21.11. Na dzisiejszem zebraniu gieł- 1.29%, Berlin 23.82%, Belgrad 1.76, Mon
43,14 dowem był nastrój nadal utrzymany, przyczem
43.25 43,36
treal 100.11, Pieniądz dzienny 6%%.
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8.92
8,90
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DEWIZY NA GIEŁDZIE NIENOTOWANE.

Stopa

tę 2 zł. 50 gr. poniósł Rudzki, obniżyły się również
BERL^u, 21.11. Giełda walutowa nie
Starachowice o 75 gr. i Lilpop o 50 gr. Bez zmia czynna^ powodu święta.
ny notowano akcje handlowe Borkowskiego, słab
21. 11.
sze były natomiast o 1 zł. 10 gr. akcje włókienni BERLIN (Urz.) 20.11.
Buenos Aire*
cze Zawiercie.
1.768—1.772
Kanada
4.193-4.201
Japonja
1,951—1.955
KURSY AKCYJ.
Kairo
20.855—20,895
2,107—2.111
*) „Kurs poprzedni" oznacza kurs danej akcji, Konstantynopol
Londyn
20,335—20.375
ostatnio notowany w cedule,
Nowy - Jork
4.1930-4,2010
Rio de Janeiro
0,5005-0,5025
Uruguay
Wart,
Kurs * Kurs
4.286—4.294
Nazwa akcji
Amsterdam
nom. poprzedni 21. XI
168.33-168.67
Ateny
5.425 —5.435
Bruksela
100 174.00 174.00
Bank Polski;
58.27—58.39
Budapeszt
174,50
73.105—73.245
Gdańsk
—
100
96.00
Kijewski
81.31-81.47
Helsingfon
50
88 00
88.00
El. w Dąbrowie
10.545—10.565
Włochy
Siła i światło Il-em.
110,00 107,00
50
21.97—22.01
Jugosławja
—Chodorów
215,00
100
7.368-7,382
Kopenhaga
Częstocice
50,00
100
50,p0
1! 1.78 -112 00
Lisbona
94.00
100
94,00
Węgiel
18-78—18.82
Oslo
25 75
Nobel
26.00
;so
111.75-111 97
Paryż
36,50
Lilpop
25
37.90
16.375—16,415
Praga
40.00
Rudzki
50
42,50
12,427—12.447
Szwajcarja
42.00
Starachowice
41.75
50
80.73—80.89
Sofja
41.25
3.029—3,035
Hiszpanja
18.00
17.90
Zawiercie
60
67.57-67.71
Sztokholm
15,00
25
15,00
Borkowski
112.07—112.29
Wiedeń
58,91—59.03
Bukareszt
2.517-2.529
WARSZAWA, 21.11. (G. 20-ta) Bank l Warszawa
46.925-47.125
Dyskontowy 134.50, Handlowy 120, Bank Katowice
Polski 174.50, Zw. Sp. Zarobk. 80 w pł., oznań
El. w Dąbrowie 88, Częstocice 50, Wę Ryga
80.58-80.92
Rewel
giel 94, Cegielski 42 w pł., Lilpop 36.50, Kowno
11.535—41 715
Modrzejów 33.50 w żąd, Rudzki 40, Sta

123,92
15.67
155.45
5.36%
237,70
22,44%
143,80
237,70

171,50
238.35

46.72
172.94
212.47-212,43
8.897:
6.44*4

Gram złota = 5,9244 zł.
OBROTY POZAGIEŁDOWE.
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zauważono zwiększone zapotrzebowanie. Z pa
pierów państwowych płacono za 5% pożyczkę
konwersyjną 66%, za 5% premjową dolarową
100 — 99, 4% pożyczka inwestycyjna była w
oddaniu po 117.50. Z papierów lokacyjnych
zwiększony popyt na 8% listy dolarowe po 95%
przy dewizie 8.90 przy większym braku materjału. Za 6% Hsty żytnie płacono 29.10 bez oddawęów. Za 4% listy zast. konwertowane płacono
50% %. Z akcyj bankowych Bank Związku
Spółek Zarobkowych pozostał
bez
zmiany
w oddaniu.
Akcje
pc. 83,
przemysłowohandlowe wszystkie bez wyjątku były notowane
w płaceniu i silnie poszukiwane, przyczem można
zauważyć, że jest możliwość ulokowania większych partyj tychże.

POZNAŃ 21. 11.
5°/°Poż. Konwer. 66 % p Cegielskl
44P
5% dolarowa 100-99 p C.Hartwig
41 p
Herzfeld Victorlus
41 P. P. Inwest.
117-500
52-50-52-53 p
.........
8,/oListy Doi P.Z K 95°/oP R. May
115.50..p
4 $ L. Z. konwerl.
Papier. Bydgosz. 85,00 P
50'AJKo Wytw. Chemicz. 80,00 p
Zw. sp. Zarobk.
83 o
LWÓW, 21.11. Z powodu uroczystości związa
nych z 10-leciem obrony Lwowa nie będzie jutro
t. j. w czwartek zebrania giełdy akcyjnej, ani zbo
żowej. Natomiast banki lwowskie urzędować bę
dą normalnie.
LWÓW, 21.11. Akcje utrzymują się w cenie
przy bardzo małem zainteresowaniu: Dolarówka
kształtuje się w dalszym ciągu zniżkowo. Ten
dencja utrzymana, usposobienie słabe, Dolary
obrotach pozagiełdowych 8.88%.

LWÓW’ 21. 11.
Prywatne: Dolar 8.887, rubel złoty 4.64, czer
Gazy
Wschód.
4 % inwest.
119
woniec 2.05 doi. Międzybankowe: Kabel za 100
29
5% Dolar.
101
dolarów 891.95, wpłaty telegraficzne na Londyn
43.26 za 1 funt angielski.
KRAKÓW, 21.11, Na rynku walut i dewiz
tendencja utrzymana. Dolary w obrotach prywatnych 8.88% — 8.89, czeki bankowe 8.90% —
PAPIERY PROCENTOWE NIEJEDNOLICIE
W dziale papierów państwowych poprawiła się 8.90%, Bank Polski notuje bez zmiany. Na ryn
ku akcyjnym tendencja niejednolita.
Papiery
tendencja dla 4% Poż. Inwestycyjnej, która pokry
bankowe utrzymane. Z papierów handlowych
ła częściowo poniesione straty zyskując 75 gr. na
Tohan słabszy. Z papierów przemysłowych Chokursie. W dalszym ciągu słaba była Dolarówka
dorów znacznie zwyżkował, przy większem zaini obniżyła się jeszcze o 3 zł. Wszystkie pozostałe teresowaniu i większych obrotach. Siersza Górpożyczki państwowe notowane były bez zmiany.
nicza w zaniedbaniu i w zaofiarowaniu bez tranZ listów zastawnych zawierano dziś poważniejsze
zakcyj. Obroty większe Bankiem Polskim, Natranzakcje tylko ziemskiemi i m. Warszawy, przy ogół obroty większe. Na pogiełdzie 5% premjo
czem 4%% ziemskie obniżyły się o 35 gr. i rów wa dolarowa zniżkowo, Nobel słaby, reszta pa
nież słabsze były 8% ziemskie, zaś 5% i 8% 1. z. pierów bez zmiany. Ruch żywszy.
m. Warszawy utrzymały się bez zmiany. Nieznacz
nie obniżyły się o %% 8% 1. z. Tow. Kred. Przem.
KRAKÓW 21.
Polskiego. Obligacjami m. Warszawy od dłuższe B. Przemysłowy 105 00 Cegielski
43
4,00
Bank Polski
174-00 Pol Nafta
go czasu nie obracano zupełnie.
Tohan
17.50 5 % Dolarowa
101,50-99 50-100
PAPIERY PROCENTOWE
Żelazo
14
70
1214 Lokomotywy (ost.)
Chodorów
W zlot/oh
W prsoentaoh nominału
Nobel
26.50
8 % L.*., B. Gosp. Krajów. 4% Inwest.
<__ 117 25-118,00
LUBLIN, 21.11. Dolar w obrotach prywatnych
8% Państw. B. Rolnego 5% Poż. Prem. Dola,.
101.50- 97.00-98 00
8.88% — 8.89%.
94.00
8% Obi. B. O. Kral 94,00 4% J Tow. Kred. Ziem.
48.50- 48.00-48.25
8 % L.Z.T.K.Prz Pol.
88.50 8* Tow. Kred. Ziem.
75,00.
5 S Poż. Konwer, 67,00
5* Poż.Aonw-ers, Kolei 5$ T Kred m. Warsz.
55.00
60.00
AMSTERDAM, 21.11. (U). Nowy Jork 2.49‘to,
10% kolejowa
102.50 8%. T. K.m. Warsz.
Londyn
12.08%, Paryż 9.73%, Wiedeń 35.02%,
68.75
Praga 7.38%, Włochy 13.05%, Belgja 34.62%,
Szwajcarja 47.96%, Oslo 66.40, Kopenhaga 66.40,
ZMIENNY NASTRÓJ DLA AKCYJ.
Sztokholm 66.60, Hiszpanja 40.17, Berlin 59.36%.
Kursy akcyj na dzisiejszem zebraniu giełdy ak
LONDYN, 21.11. (Z.) Warszawa 43.25,
cyjnej nie uległy zbyt wielkim zmianom. Jedynie
Nowy
- Jork 4.8497, Paryż 124.13, Wiedeń
akcje metalurgiczne wykazały logólniie zniżkową
34
51,
Praga 163%, Włochy 92.57, Belgja
tendencję, innemi akcjami obracano po kursach do
Budapeszt 27.82, Szwajcarja
tychczasowy, lub częściowo nawet wyższych. Za 3A89%,
interesowanie było bardzo małe i obroty uległy dal 25 18%. Helsingfors 192.65, Sofja 671, Ho
szej redukcji. Z akcyj bankowych jedynie Bank landja 12.O83Ao, Oslo 18.19%, Kopenhaga
Polski znalazł zawsze chętnych nabywców i pod 18.19%, Sztokholm 18.14%, Hiszpanja
niósł swój kurs o 50 gr. Innemi nie obracano zu 30.081/2, Buenos-Aires 47.44, Rio de Ja
pełnie W dziale akcyj chemicznych po niezmie neiro 5.91 d, Bukareszt 805, Ateny 375,
nionym kursie zakupywano Kijowskiego. W gru Berlin 20.35i/2, Belgrad 2.76, Montreal
pie elektrycznej utrzymała się Elektrownia w Dą 4.8440 d. Konstantynopol 968, Aleksanbrowie, obniżyła zaś o 3 zł. II em. Siły 1 światła, drja 97.50, pieniądz dzienny 4—4%%, dy
Z akcyj cukrowych bardzo poważną zwyżkę 10 zł., skonto prywatne 43^%,
w związku z notowaniami na innych giełdach os.ąMEDJOLAN, 21.11. Wiedeń 268.70, Paryż
gnął Chodorów. Po niezmienionym kursie chętnie 74.56%, N.Jork 19.08%, Praga 56.62, Londyn
u
r,złocice.
me by92.57%, Holandja 766%, Belgja 265%, Bukareszt
nabywano
Częstomęe.Na akcie cementowe
.
11.49, Berlin 455, Zurych 367.42%, Białogród
ło za nego popy _
kcje po
kursie poprzednim.
Węgla
uwierano tranzaKc)
po
m'65, Os1° 5091 Kopenhaga 509, Sztokholm 510%,
Nieznacznie obniżyły s <?
większa stra Madryt 307%, Sofja 13.80, Ateny 24.75, Buda
Jtobla. W dziale metalurgicznym największą stra- peszt 332, Rosja 97.00, Warszawa 214%.

Si® pienim lasnoiti

PARYŻ, 21.11. (UJ. Nowy Jork 25.59%, Lon
dyn 124.12, Włochy 134.10, Belgja 355%, Holandja
1027, Sztokholm 684%, Hiszpanja 412, Bukareszt
15.40, Berlin 610.

WIEDEŃ, 21.11. Z powodu uszkodze
nia linji telefonicznej sprawozdania z
giełd nie nadejdą.
ZURYCH, 21.11 (Z). Warszawa 58.25,
N.-Jork 5.1940, Londyn 25.19, Paryż
20.29%, Wiedeń 73.00, Praga 15.40, Wło
chy 27.21, Belgja 72.20, Budapeszt 90.58%,
Helsingfors 13.09, Sofja 3.75, Holandja
208.55, Oslo 138.50, Kopenhaga 138.50,
Sztokholm 138.85, Hiszpanja 83.75, Bue
nos Aires 2.19%, Tokio 2.41%, Bukareszt
3.12%, Ateny 6.72%, Berlin 123%, Bel
grad 9.12%, Konstantynopol 2.61, Dysk,
prywat. 4%%, Pieniądz dzienny 2%%.

ZŁOTY W DNIU 21.11,-1928 R.
Zurych przekaz 58.25, Londyn przekaz
43.25, N.-Jork przekaz 11.25, Ryga prze
kaz 58.75, Budapeszt gotówka 64.10 —
64.40, Medjolan przekaz 214.50.

boki lowaine liaim
ZIEMIOPŁODY.
1 POZNAN, 21.11. Urzędowa ceduła gieł
dy. Zbożowej i Towarowej w Poznaniu z
dnia 21.11. Warunki: Handel hurtowy, pa
rytet Poznań, ładunki wagonowe, dosta
wa bieżąca, za 100 kg. Kursy ustalone na
podstawie cen orientacyjnych — w zło
tych: Żyto 34.50 — 35.00 usp. spokojne,
pszenica 43 — 44 usp. spokojne, jęczmień
przemiałowy 33.50—34.50 usp. spokojne,
lęczm. browarowy 35.50 — 37.50 usp. spo
kojne, owies 31.75 — 32.75 usp. słabe, mą40
łączn, w work, stand.
-jO usp. spokojne, mąka pszenna 65%
łączn. w work. 62.50 — 66.50 usp. spo°tręby żytnie 26 — 27, — pszenne
i-.’ , T~ 27-50, groch polny 45 J— 48, —
Vi'Ctona 65 — 70, — Folgera 59 — 64,
ziemniaki fabr. 18% 5.90 — 6.20, słoma
prasowana 5.70 — 6.00, siano luźne 14 —
13.0U, — luźne nadnoteckie 15.50 — 17.00,
siano prasowane nadnoteckie 17 — 19.
waga. Ogólne usposobienie spokojne.
watoi ofiolne: Ceny orjentacyjne notuje
się parytet Poznań.
LUBLIN, 21,11. Lubelski Syndykat Zbożowy
no uje. żyto 35;41 pszenica 45%, jęczmień 34 — 35,
owies 34/-. Tendencja utrzymana.

GDANSK, 21.11. Giełda zbożowa nie
czynna z powodu święta.
CENY MAKUCHÓW. ‘ Przedstawiciele olejar
ni zaofiarowali makuch lniany po cenie 49 do 50
zł. za 100 kg., która to cena nie została przez
sfery rolnicze przyjęta, jako zbyt wysoka Przed
stawiciele rolnictwa ze swej strony wyznaczyli
cenę 45 zł., przy której spasanie makuchu lnia
nego wytrzyma kalkulację hodowlaną. Co się
tyczy pojemności rynku wewnętrznego, to okaza
ło się na ofiarowaną przez Zw. Olejany sumę 600
wagonów makuchów w czasie od 1.9 28 r. do 1.5
29 r. Centrala Roln, Handl, oraz inne zadekla
rowały wziąć 300 wagonów. Jeśli weźmiemy pod
uwagę Organizacje Rolnicze Wielkopolskie oraz
Małopolskie to okaże się, że zapotrzebowanie jest
większe od podaży, oczywiście przy cenie wy
trzymującej kalkulację hodowlaną. Związek oleiany oświadczył, że skłonny byłby do ustępstw
jeśliby: a) Zmniejszono podatek obrotowy od ole
jarń, b) obniżono taryfę przewozową, c) zniesio
no cło za siemię przywożone z zagranicy, d)
otrzymanie kredytów państwowych na kapitał
obrotowy. Prócz tego Zw, Olejany w dalszym
ciągu oponował przeciwko nałożeniu cła 10 zł. za
100 kg, wywożonych makuchów, W sprawie postulatów wysuwanych przez Zw, Olejany ma się
odbyć jeszcze jedno zebranie,
ZWOLNIENIE OD OPŁATY WYWOZOWEJ
KWALIFIKOWANYCH NASION PSZENICY ŻYTA I OWSA, zostało ogłoszone w Dz. Ust. Nr, 94
t dnia 16 b. m. Rozporządzenie to wchodzi w ży
cie 5 dnia po ogłoszeniu.

AJENCJA WSCHODNIA

JUTA
LONDYN, 21.11. Juta surowa w Ł i sh
za tonnę ang. First marks loco na listo
pad — grudzień 31%, grudzień — styczeń
31%, — styczeń — luty 32J4, — luty —
marzec 33^1, gorsze marki loco na paź
dziernik — listopad — grudzień 28%.
grudzień—styczeń 28%. Tendencja stała.

CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE

KAUCZUK
LONDYN, 21.11. Kauczuk planta ge crepe loco, na listopad i grudzień 8%, na
styczeń 83/le, na luty 9, Smoked ripped
sheets loco i na listopad 8"/i«, na grudzień
8%, na styczeń 8%, na luty 9.
LEN.

Przedstawiciele i Korespondenci we *ws£ystKich wi^Ksxych miastach w Kraju i lagranicą.

CENTRALA: Warszawę. N.-Swiat 16. Tel. Redakcja 97-33. Biuro ogłoszeń 6-56 — -Adrea telegr. Warszawa Ageneat—Tel. Administracji 121-17.—Konto P. K. O. Nr. 852i

O OGRANICZENIE WYWOZU OTRĄB, W
debatach sejmowych klub Piasta uzasadniał nagłość wniosku o ograniczenie wywozu otrąb.
Wniosek domaga się, ażeby dla wszystkich ga
tunków otrąb cło wywozowe wynosiło przynaj
mniej 10 zł. od 100 kg., oraz ażeby nie udzielano
zezwoleń kontyngentowych na wywóz otrąb bez
cła. Nagłość wniosku przyjęto jednomyślnie.

BYDŁO I MIĘSO,

wana II i rąbana 170 zł., rafinada prasowana 166
LONDYN, 21.11 (Z). Cukier londyński
BERLIN, 21.11. Giełda zbożowa nie
zł., puder 153.40 zł. Zapasy na składach są du czynna z powodu święta.
w sh za cwt loco. Na listopad 12.9% —
12.2%, grudzień 12.8% — 12.7%—12.7%,
że, popyt norm., na gat. drobne kryszt, większy.
GDAŃSK, 21.11. Notowano za melas kampa
nji 1928/29 r, z dostawą październik — listopad—
grudzień doi. 22 loco granica za tonę. Wysłodki
suszone z dostawą październik — listopad — gru
dzie 1928/29 r. doi. 30 — 31 za tonę loco granica.
Obroty małe.

WILNO, 21.11. Notowania magistratu za 1 kg.
CHEMIKALJE,
w det.: wołowina 2.20, cielęcina 2.10, baranina
WARSZAWA, 20.11. Ceny chemikalji za 100
2.20, wieprzowina 2.50 — 3.20, kiełbasa wieprzo
wa zwyczajna 4, słonina świeża 3.50 — 4, — so ikg. loco fabryka bez opakowania w zl. Aceton
lona krajowa 3.60 — 4.20, szmalec wieprzowy 550, Alkohol metylowy techniczny —, Amonjak
skroplony za 1 kg. NH.i 1.68, Biulfat (kw. siar
3.50 — 4.80, sadło 3.50 — 4.20.
czan sodu) 25, Chlorek cynku (ług 50%) 55, Chlo
NOWE CŁA NA TRZODĘ POLSKĄ W AUSTRJI. Nowa umowa handlowa między Austrją rek wapna bielący 40, Chlorek wapnia (CaCIJ 20
a Jugosławią, zawarta d. 9 lipca r. b., była w skup- —22, Chloroform czysty 900.—„pro narcosi" 1 900,
czyinie jednomyślnie przyjętą i wejdzie w życie po Fenol czysty 275, For,malina 30% 260, Gliceryna
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych, co potrwa farmaceutyczna 90% 340, — techniczna 280, 88%
około pięciu tygodni. Z tą chwilą następuje au —, Karbid 58 — 62, Karbolineum 45, Klej kostny
tomatycznie podwyższenie ceł dla polskiej niero 250 — 290, Klej skórny 400, Krezol 135, Kwas
gacizny w stanie żywym i bitym, która stanowi azotowy 30° Be. w przel. na 100% HNO3 110, —
około 9/10 naszego wywozu do Austrji. Płacić bę mrówkowy 85% 241, — siarkowy 60° Be w zlocie
dzie odtąd nierogacizna żywa o wadze niżej 110 6 32, — solny bez arsenu —, octowy techniczny
kg., stanowiąca przeważającą większość polskiego 30% 110. Naftalen surowy prasowany 34.50, —
eksportu, zamiast 9 koron złotych za 1O0 kg. — 18 czysty w łuskach 65, Octan sodu 140, — ołowiu
koron złotych. Równa się to podwyżce stawki cel 270, Oleina zwierzęca destylat. 300 — saponifikat
nej z 17 groszy polskich za kg, żywej wagi do 34 290, Oleum 20% 19.95, Pirydyna czysta za 1 kg.
groszy polskich. Jednocześnie uzyskała Jugosławja 12, Smoła preparowana 27.50, Siarczek sodu
wzamian pewne ustępstwa w austrjasjcich cłach 61/62% 66, Soda amonjakowa 26, kaustycz
przemysłowych zniżkę od śwfiń tłuszczowych, na 61, Sól glauberska kalcynowana ni., aiektóre płaciły dotychczas po 3 kor. złote za 100 kg., lona 18, Stearyna 280, Siarczan miedzi za i kg
obecnie są od opłaty celnej w zupełności zwolnio loco skład 1.40, Toluen czysty 103.
ne. Cło od mięsa wieprzowego podwyższono z 12
NAFTA I PRZETWORY
do 30 koron złotych, od świń mięsnych, bitych w
WILNO,
21.11, Olej lniany w tranzakcjach
całości lub w połówkach z 12 do 26 koron złotych,
wagonowych
ponad 10 tonn netto (bez beczek)
obniżając jednocześnie cło od świń bitych tłusz
2
zł.
kg.
—
w tranzakcjach hurtowych średnich
czowych, importowanych, głównie z Jugosławji, z 6
(ponad beczkę) 2.10 kg. Pokost w tranzakcjach
do 3 koron złotych.
wagonowych ponad 10 tonn netto 2.35 kg., — w
NABIAŁ,
tranzakcjach hurtowych średnich 2,35 kg. Ma
BYDGOSZCZ, 20.11. Ceny hartowne loco Byd kuchy lniane 0.50% kg. W detalu (notowania
goszcz za 1 kg. Masło deserowe zł. 7.20 — 7.60, magistratu) Olej lniany 2.20 kg. Tend, utrzymana.
masło do potraw zł. 7, mleko 0.38 za 1 litr, jaja
SKORY.
zl. 16.00 — 16.80 za kopę (60 sztuk). Ser Tylżycki
WILNO, 21.11. Ceny hurtowe skór: surowiec
i lembertowski pełnotłusly zł. 4 — 4.40, półtłusły
lekki 237% zł. za 100 kg., — ciężki 243% zł.
zl. 3.00 — 3.40, Ser „Allgau" zł. 4.80, ser „Ro naza 100 kg. (tylko za gotówkę), podeszwy lekkie
dour" pełnotłusty zł. 4.40, — półtłusty zł. 3, ser
i średnie 1.10 doi. za 1 kg., krupony I gat. 1.35
lembertowski chudy zł. 0.90 — 1.00. Twaróg zł. doi. za 1 kg., II gat. 1.33 doi., — III gat. 1.28 doi.
0.80 — 0.90. Tendencja stała.
KATOWICE, 21.11. Ceny masła wzmocniły (przy tranzakcjach na weksle miejscowe z termi
się na całym rynku polskim, przy zmniejszonej nem trzech miesięcznym, zamiejscowe z terminem
produkcji z powodu przejścia z pasz zielonych na czteromiesięcznym), bukaty I gal. 30 centów za
paszę suchą. Czynnikiem podrażającym masło stepę kwadratową. — II gat. 29 cent., — III gaf
jest również wzmożony eksport do Niemiec, gdzie 26 cent, przy tranzakcjach 30% gotówką). Ten
płacą w hurcie m. niem. 2.01 za funt (% kg.). dencja utrzymana.
Ceny hurtowe jak i detaliczne na rynku katowic
kim nie dosięgają stosunku cen innych ośrodków,
utrzymując się na poziomie (za 1 kg.) zł. 8.40 do
8.50 w hurcie i w detalu 9 — 9.20.
WILNO, 21.11. Notowania magistratu za 1 kg.
ZIEMIOPŁODY
w det.: masło niesolone 7.50 — 8.50, — solone
5.50 — 7.50, ser krowi zwyczajny 1.40 —• 2, mle
ko niezbierane 0.50 — 0.65 za litr, śmietana 2—3,
jaja 0.18 — 0.24 za 1 sztukę.
WAGI, MIARY I SKRÓTY SPO

Boli nimi m

JAJA.
KATOWICE, 21.11. Na rynku panuje zmniej
szony znacznie dowóz jaj świeżych, przy dużym
wzroście dowozu jaj wapnowanych.
Z powodu
braku pierwszorzędnego towaru świeżego eksport
niewielki. Cena za skrzynkę jaj świeżych wybo
rowych zł. 3.10 do 3.20, wapnowanych 2,40—2.60.
CŁO WYWOZOWE NA JAJA. Wobec poja
wienia się nieścisłych pogłosek co do wprowa
dzenia cła wywozowego na jaja, Ministerstwo
Przemysłu i Handlu wyjaśnia, że ustanowienie te
go cła pozostaje w związku z wprowadzoną obec
nie w życie standaryzacją wywozu jaj. Rozporzą
dzenie w sprawie standaryzacji i cła wywozowe
go na jaja wejdą w życie z dn. 1 stycznia 1929 r.,
przyczem wolny od cła będzie wywóz jaj, wysy
łanych zagranicę, zgodnie z przepisami standaryzacyjnemi przez firmy zarejestrowane. W ten
sposób, nie krępując w niczem standaryzowanego
wywozu jaj, zapobiegnie się eksportowi jaj przez
firmy co do tego nieuprawnione, któreby chciały
wysyłać jaja z pominięciem przepisów standaryza
cyjnych. Nie będą również podlegały opłacie
celnej drobne przesyłki jaj, służących do własne
go użytku osób wyjeżdżających zagranicę, względ
nie jaj wywożonych w ruchu granicznym, zgodnie
z obowiązującemi w tej mierze przepisami,

DRÓB,
LUBLIN, 20.11. Rynek drobiu w ostatnich
dniach znacznie się ożywił, w szczególności wzrosło
zapotrzebowanie ze strony eksporterów na gęsi,
notowano: kury zł. 4.50 — 7.50, koguty zł, 6 —
10, kaczki tuczone zł. 6.50 — 8.50, gęsi tuczone
zł- 15 — 20 za jedną sztukę, zależnie od wielko
ści. Tendencja mocna.
WILNO, 21.11. Ceny rynkowe za 1 szt.: kury
3—6, kaczki żywe 6—8, bite 4 — 6, gęsi żywe
8 — 12, bite 6 — 10, indyki 12 — 15 zł. za szt.

TYKANE W NASZYCH NOTOWA
NIACH ZIEMIOPŁODÓW,
Gdańsk notuje w guldenach gd. za 50
kg. Buszel amerykański (winchester bushel)
analogiczny do dawnej ćwierci polskiej
35.23 litra, w przeliczeniu na wagę daje śre
dnio dla pszenicy 60 Ibs (funtów angielskie!równających się 0.453 kg.), t. j. 27.2 kg.; dla
żyta i kukurydzy 56 Ibs, t. j. 25.4 kg., dla
jęczmienia 48 Ibs, t. j. 21.8 kg., dla owsa
32 Ibs, t. j. 14.5 kg. Mąka w Ameryce no
towana jest za barrel—196 Ibs, t. j. 88.9 kg :
fracht na kontynent europejski liczy się ze
100 lbs, cental amerykański (w odróżnienró
od centnara angielskiego — cwt. — 112
Ibs = 50.8 kg.) w amerykańskich centach
dolarowych, fracht do Anglji za angielski
quarter a 8 bu szli; niieco większych
od buszli amerykańskich: dla pszeni
cy i kukurydzy liczy się quarter średnio
480 Ibs (217.7 kg.) i podawany jest w szy
lingach i pensach angielskich. NotowaniŁ
w Liverpoolu terminowe dla pszenicy po
dawane są za 100 Ibs, czyli 45.3 kg. w szy
lingach i pensach, pszenica jednak loco no
towana jest tam za quarter, t. j. 480 Ibs
(217.7 kg); kukurydza również za quarter
480 Ibs,' Mąka za duży worek 280 Ibs, t. j.
127.0 kg, W Londynie jest w użyciu mały
worek 140 Ibs, Rynki, połudntowo-amerykańske notują za 100 kg, w pesach papie
rowych (Buenos Aires), peso papierowe, ja
ko waluta obiegowa różna jest od peso zło
tego, które równa się dolarowi amerykań
skiemu i notowany jest stale w Londynie
na jednym poziomie prawie 48 pensów. Pe
so papierowe ustabilizowane jest na 44%
wartości złotego peso i kurs jego obecny
w Berlinie 1.78 marek za peso papierowe).
Skrót „march" oznacza na giełdzie berliń
skiej marchijska (Marchia - Wschodnia pro
wincja Pros, gdzie leży Berlin). W noto
waniach hamburskich skrót „Rosafe" przy
pszenicy oznacza dokładniejszą prowenien
cję argentyńską Rosario Santa Fe.

CUKIER,
WARSZAWA, 21.11. Za 100 kg. cukru loco
skład z workiem i akcyzą notują następ, ceny:
kryształ zwykły 146 zł., gat. ekstra (Gosławice)
147 zł., kryształ rafinowany (Zbiersk Nr. 3) 151
zł,, rafmtda piłowana I gat. najw. 175 zł„ pRo-

BUENOS-AIRES, 20.11. Za 100 kg. w peso
pap. Pszenica na listop. 10.15, — marzec 10.30,
Kukurydza na stycz. 9.50, — maj 7.95, Owies na
luty 7.85, Siemię lniane na listop. 16.80, — luty
15.35.

CHICAGO, 20.11 (Z). Not. zboża w
cents za 1 bushel. Ceny terminowe. Psze
nica na grudzień 115%—116, marzec
120% — 120%, maj 123% — 12378. Ku
kurydza na grudzień 85%, marzec 88, maj
90%. Owies na grudzień 46, marzec 46%,
maj 47. Żyto na grudzień 102%, marzec
105%, maj 107%. Ceny loco. Pszenica
Hard Winter Sommer Nr. 3 117%, Jęcz
mień Malting 58 —73.
N.-JORK, 20.11. Ceny loco w cts za
bushel. Pszenica Amber Durum 125%,
Mixed Durum Nr. 2 113%, Manitoba Nr. 1
134%, Red Sommer/Winter Nr. 2 156%,
Hard Sommer/Winter Nr. 2 132%. Kuku
rydza nowa z nowych zbiorów 99%. Żyto
Nr. 2 fob. N.-Jork 114%, jęczmień Malting
80, mąka springwheat clears za 196 lbs
5 75 — 6.00.
HAMBURG, 21.11. Z powodu święta
giełda zbożowa nieczynna.

LIVERPOOL, 21.11. (Z.). Not. ziemiopłodów.
Pszenica: (100 Ib.) na grudzień 9.3%, marzec 9.4%,
maj 9.5, Kukurydza: (100 Ib.) na kwiecień 9, maj
9.1%, cif Plata (480 Ib.) na grudzień 41.1%, ma
rzec 41.4%, maj 41.1%, Mąka: (280 lb.) Liverpool
Straights 34%, — Londyn mąka pszenna 33—38%.

TOLEDO, 20.11. Not. nasion koniczyny w doi.
za buszel — 60 ibs. Clover loco 12.65, na listopad 17.45, grudzień 17.65, Tendencja stała.
WINNIPEG, 20.11. (Z.) Zboże kanadyjskie w
cts za buszel. Pszenica na grudz. 119%, — maj
124%, — lipiec 126%, Owies: na grudz. 53%,
— maj 57%, — grudz. 55%, Żyto: na grudz.
102%, — maj 107%, Jęczmień: na grudz. 67, —
maj 71%, Siemię lniane: na grudz. 192%, —
maj 200%, Pszenica-Manitoba: loco Northern II.
117%, - III. 112%.
Z NIEMIECKIEGO RYNKU PŁODÓW ROLNYCH, Płatki ziemniaczane są naogół bez zmiany, zwłaszcza, że kupującym i są przeważnie kupcy
niemieccy. Cena ich przy dokonywanych ostat
nio tranzakcjach wynosiła frs. szw. 20 — 20.50 za
100 kg. franco wagor» granica polsko - niemiecka.
Wskutek dużej podaży wytłoków buraczanych
ze strony cukrowni meklemburskich, ceny ich i
popyt na nie osłabły nieco. Ze względu jednak
na odległy parytet tychże płacono za nie doi. %
— 1, na tonie mniej, niż przy parytecie LesznoZbąszyń. Ceny przy tym parytecie wynosiły doi.
31 — 32 za tonę. Skutkiem podaży grochu „Vi
ctoria", pochodzenia krajowego-polskiego z jednej
a znacznego zaofiarowania go przez Sowiety z
drugiej strony ceny ulegają silnym wahaniom. Na
tomiast groch zielony jest wyraźnie słaby. Wpły
wa na Ło częściowo podaż towaru holenderskie
go po niższych cenach, częściowo zaś opinja, ze
powierzchnia jego uprawy w tym roku była znacz
nie większa niż w ubiegłym. W następstwie tego
tak przy tym artykule jak i przy „Victoria" zain
teresowano się prawie wyłącznie tylko jakościami
prima. Inne artykuły rolne były również spokoj
ne i raczej słabe. Ceny poszczególne wynosiły:
Groch Wictoria duży j ładnego koloru Mk. 38—
44, — dobry i dobrego koloru Mk. 36 — 42, —
gorsz, (zielonkaw.) koloru Mk. 32 — 35, — polny,
zal. od wielk, jakości i koloru Mk. 30 — 34, —
mały zal. od wielk. jakości i kol. Mk. 22 — 26,
— zielony, duży, ciemnozielony Mk. 34 — 35, —
zielony, dobrej jakości Mk. 32 — 34, — zielony,
z domieszką białego Mk. 30 — 32, bób suchy
i jasny Mk. 19 — 20, bobik gołębi Mk. 20 — 21,
wyka sucha wolna od domieszki Mk. 22 — 25, peluszka Mk. 21 — 23, gorczyca zależnie od jakości
Mk. 35 — 44, mak Mk. 55 — 60, łubin nibieski
Mk. 12 — 13, Wszystko za 100 kg, franco grani
ca polsko-niemiecka, tranzyto.

HANDEL ZBOŻEM W NIEMCZECH. Idąc za
przykładem zagranicy, Związek Stowarzyszeń Kup
ców Zbożowych i Pastewnych postanowił przepro
wadzić rewizję i ujednolicenie warunków handlu
hurtowego. W następstwie tego uchwalono na
Walnem Zebraniu tego Związku odbytem w 8.10
b. r. w Berlinie nowe warunki tego handlu, wy
dane drukiem p. t. „Einheitsbedingungen in deutschem Getreidehandel", a obowiązujące od 1 stycz
nia 1929 r. W związkr z tern „Verein Berliner Getreide-u. Produktenhandler" wypracował nowy for
mularz kontraktowy, orzekający, że zamiast daw
niejszych „berlińskich zwyczajów handlowych", obowiązują obecnie nowe normy handlowe, o ile
nie są w nim zawarte klauzule, przewidujące co
innego. Powyższe obowiązuje od 1.11 b. r. Sto
sownie do tego są dla tranzakcji zawartych podług
„berlińskich warunków importowych", miarodajne
nowe formularze.

CUKIER
LONDYN, 21.11 (Otw.). Not. cukru su
rowego w sh za cwt fob. Cukier na gru
dzień 9.7% — 9.3, styczeń 9.7% — 9.5%,
hity 9.7% — 9.6, marzec 9.9^—9.7%, kwiecień 9.9% — 9.7%, maj 9.10% — 9.9%,
: zer wiec 9.11% — 9.9%, lipiec 10.1% —
O.—, sierpień 10.2% — 10,1^2. wrzesień
10.3 — 10.1%, Tendencja mccna.

marzec 13.1% — 13, maj 13 3 2_ 13.1%,
sierpień 13.6 — 1-5%, wrzesień 13.6% —
13.5% — 13.6, holenderski granul f. o. b.
Amsterdam 12.4%, czechosł. granul f. o. b
Hamburg 12.6, Jawa biały cif Amsterdam
12.1%< Tendencja spokojna.
LONDYN, 21.11 (Z). Surowy cukier w
sh za cwt fob. Na grudzień 9,7% — 9.4%,
styczeń 9.71 2 — 9.4 U, luty 9.8% — 9.5%,
marzec 9.9 — 9.81;, kwiecień 9.10% —
9.8%, maj 9.10% — 9.9%, czerwiec
9.11% — 9.9%, lipiec 10.0% — 10.1%,
sierpień 10.0%—10.0%, wrzesień 10.0%—
10.1%. Tendencja spokojna.
N. JORK, 20.11. Not. cukru w ct. za Ib. Zamk.
Cukier surowy na grudzień 2.07 — 2.S8, styczeń
(1929 r.) 2.09, marzec 2.15, maj 2.22, lipiec 2.30.
wrzesień 2.37 — 2.38. Cukier biały clony dostawa
zaraz 3.89. Tendencja mocna.
PARYŻ, 21.11. Not. cukru we fr. fr. za 50 kg.
Loco 237%, na listopad 237, grudzień 237%, sty
czeń 238, na 3 mieś. 239. Tendencja spokojna.
PRAGA, 21.11. Centralny związek czeskich
producentów cukru publikuje ankietę, z której
wynika, że tegoroczna kampanja cukrowa wynie
sie o 10 miljonów kwinteli mniej, niż ostatnia. W
ten sposób również i nadwyżka eksportowa ule
gnie poważnemu zmniejszeniu.
roku bieżącym
obszary, zajęte pod uprawę buraków cukrowych,
uległy poważnej redukcji. Na terenie całego
państwa obszar uprawy buraków zmniejszył się
o 31.000 hektarów, a więc o 11%. W kampanji
tegorocznej fabryki wyprodukowały 60 milj. kwin
tali, wobec 75 milj., w kampanji 1925 7. Ozna
cza to więc zmniejszenie produkcji o 20%.

POROZUMIENIE
ROSYJSKO - ŁOTEWSKIE
W SPRAWIE LNU. Kwestja porozumienia rosyjsko-łotewskiego w sprawie wspólnej polityki przy
wywozie lnu dotychczas nie znalazła rozwiązania.
Sprawa ta datuje się już od 1923 r., gdy pierwszy
raz prowadzono w Rydze w tej kwestji rozmowy.
Strona łotewska dążyła wówczas do zagwaranto
wania Rydze jej poprzedniego stanowiska najważ
niejszego centrum w światowym handlu lnem. Ro
kowania te trwały do 1925 r., w międzyczasie jed
nak Rosja zdołała w znacznej mierze zwiększyć
swą produkcję i dzięki temu wzięła w swe ręce
inicjatywę w sprawach lnianych. W roku zesz
łym, wobec zawarica przez obie strony traktatu
handlowego, zdawało się, że kwestja konwencji
lnianej zostanie rychle rozwiązaną. Rzeczywiście
w końcu ub. roku strona rosyjska zainicjowała
wszczęcie rokowań, nie nadając im jednak chara
kteru wiąźącego. Omawiano wówczas politykę cen
W r. bież., po dokonanych zbiorach, postanowio
no znowu wszcząć na ten temat rozmowy, pogłoski
jednak, jakie się o tem ukazały były przez sfery
rządowe zdementowane. Zawarcie konwencji w r.
b. byłoby o tyle niecelowem, że słabe zbiory gwa
rantują wysoki poziom cen na rynkach świato
wych- Zbiory tegoroczne nie mają przekraczać
79% normalnych. Kwestja konwencji nadal pozo
stała bez rozwiązania.

METALE i WYROBY
BERLIN, 21.11. Giełda metalowa nie
czynna z powodu święta.
LONDYN, 21.11. Srebro 26“/>« d za 1
uncję, — na dostawę 26% d za 1 uncję,
złoto 84.11% d za 1 uncję.

TOWARY KOLGNJALNE.

ALEKSANDRJA, 21.11. Not. bawełny egip
skiej w lalaris za cantar. Sakellaridis na listop.
35.38, — stycz. 35.90, marzec 36.37,
listopad
(1929 r.) 37.35, Ashmouni na grudz. 22.31, — luty
22.90, — kwiecień 23.40, — paźdz. 24.38.

BREMA, 21.11. Giełda bawełny nie
czynna — święto.
BOMBAY, 21.11. Not. bawełny w ru
piach za candy. Fullygood M. G. Benga.
na kwiecień — maj 297, Fine M. G. Oomra na kwiecień — maj 324, — grudzieństyczeń 360.
LIVERPOOL, 21.11. (Z). Not. bawełny amery
kańskiej loco 10.69. na listopad 10.25, grudzień
10.24, styczeń 10.23, luty 10.22, marzec 10.23, kwie
cień 10.22, maj 10.22, czerwiec 10.17, lipiec 10.17,
sierpień 10.17, sierpień 10.09, wrzesień 10.02, paź
dziernik 9.94, listopad 1929 r. 9.89. Tendencja
spokojna ale utrzymana.
LIVERPOOL, 21.11. (Z) Not. bawełny egipskiej
loco 18.30, Sakellaridis na listopad 17.50, styczeń
17.82, marzec 18.02, maj 18.21, lipiec 18.44, Upper
na listopa^ 11.79, styczeń 12.09, marzec 12.28.
Tendencja spokojna,
LIVERPOOL. 21.11. Bawełna Wsch.-Indyjska
gat. dobre. Fully good Surte loco 9.75, Broach lo
co 8.85, Nr. 1 Oomra loco 8.00, Americ. Sund-Pu-nja
loco 9.50, Bemgal loco 7.35, Sóind loco 7.35.
N. JORK, 20.11. (Z.) Not. bawełny ameryk.
w cts za Ib. loco 20.00, na listopad 19.79, grudzień
19.85 — 19.88, styczeń 19.78 — 1980, luty 19.78,
marzec 19.78 — 19.79, kwiecień 19.72, maj 19.67 —
19.68, czerwiec 19.58, lipiec 19.50 — 19.53, sierpień
19.38, wrzesień 19.23, październik 1'9.10. Tendencja mocna.
NOWY-ORLEAN, 20.11. (Z.) Not. bawełny
orleańskiej w cts za Ib. loco 18.98, na grudzień
19.08 — 19.09, styczeń 19.16 — 19.18, marzec 19.24
— 19.25, maj 19.15 — 19.18, lipiec 19.05, paździer
nik 18.70. Tendencja mocna.

indyjskiej, których ceny spadły o % — 1 pensa,
natomiast cejlońska nieco mocniej.
N. JORK, 20.11. (Z.). Not. kawy w cts za Ib.
Kawa Rio Nr. 7 loco 18. Santos Nr. 4 loco 231/,,
zo
na grudzień 21.86, styczeń (1929 r.) 20.95, marzec
20.47, maj 19.69, lipiec 19.18, wrzesień 18.67.

TŁUSZCZE I OLEJE.
LONDYN, 21.11. Siemię lniane w Ł. za ton
nę. Calcuta na listop.-grudz. 19%, La Plata lo
co Hull 17%, — na listop.-grodz. 16%, — styczluty 15%, Siemię rzepakowe. Toria na listop.grudz. 19%, Ziarna palmowe. Liwerpool na grudzień-stycz. 20%, Oleje: Kokosowy Ceylon na
listop.-grudz. 39, Olej Inian-y loco 30%, — na
listop. 29%, — stycz.-kwieoień 29, Olej palmowy
Lagos loco 38%, — z ziarn palmowych loco Hull
— rycynowy prima loco 46, — rzepakowy
rafin. loco 42%, — rzepakowy surowy loco
40%, — Soya 32%NOWY-JORK, 20.11. Ameryk. Olej z siemie
nia bawełnianego. Ceny w cents za galion, loco
9.75, — na listop. 10.05, — grudz. 10.18, — stycz.
10.35, — luty 10.49,
—

BYDŁO I MIĘSO.

CHICAGO, 20.11. (Z.) Not. tłuszczy. Smalec
na listopad 11.72%, grudzień 11.77%, styczeń 12.10,
marzec 12.25, żeberka na grudzień 11.20, styczeń
11.37%, boczki loco 11.25, smalec prima Western
loco 11.72%, świnie lekkie cena najn. 8.40, — ce
na najw. 9.15, świnie ciężkie cena najn. 8.75, —
najw, 9.15. Tendencja dla smalcu podatna.
LONDYN, 19.11. Na rynku bekonów: notowa
no oficjalnie za cwt.: bekony duńskie Nr. 1. size
able sh. 95 — 98, Nr. 2. 94 — 97, Nr. 3. 92 — 95,
Nr. 1. ciężkie 95 — 98, szóstki Nr 1. 94 sh., szwedz
kie Nr. 1. sizeable 95, Nr. 2. 95, Nr. 1. ciężkie 96,
szóstki Nr. 1, sh. 86, polskie najchudsze 86 — 90,
chude 84 — 88 sh., prima 82 — 86, szóstki 74 —
82, ukraińskie najchudsze 84 — 86, chude 83 —
86, rosyjskie najchudsze 84, chude 82, Dowozy w
tygodniu poprzednim do Londynu wynosiły 18.261,
METALOWE z czego przypada na Danję 6.811, Szwecję 2.584,
Polskę 1.408, (szynek dowieziono z Polski 56 cwt.),

NOW JORK, 20.11. W cts zal b. Miedź: lake
loco 16%, — elektrolyt loco 16, — f. a. s. N. Jork
16, — na 3 mieś. 16, — Casting Rafinery loco
f. o. b. N. Jork 15%, — cif Hamburg 16%; Cyna:
N. Jork, Straits loco 51%, na grudzień 51, Ołów:
N. Jork loco 6.35, — East St. Louis loco 6.15,
Cynk: East St. Louis loco 6.25, Srebro zagrań, (za
uncję) 58, Platyna 72%, Aluminium 98 — 99% loco
24%, Nikiel w sztabach kxco 35, Blacha biała f. o.
O ZWYŻKĘ CŁA NA CUKIER W NIEM b. Pittsburg (w doi. i cent, za 100 funt, ang.) 5%.
CZECH. Wobec wyniku zbiorów, oraz walki
LONDYN, 21.11 Urz. not’, metali w Ł
konkurencyjnej na międzynarodowych rynkach, za tonnę. Miedź: Tend, mocna. Standard
wreszcie wobec groźby wwozu do Niemiec cze per kasa 687/iq —
_ pCr 3 mieś.
chosłowackiego cukru po cenach dumpingowych, 6S'’/K, — 68”s, — Settl. 68%, — Elektro
postanowiły niemieckie związki ziemian, nadto lyt. 74% — 75%, — best selected 72%—
niemiecki związek eksportowy oraz inne zainte 73%, Elektrowirebars 75%. Cyna: Tend,
resowane koła przemysłu cukrowniczego przędło, mocna. Standard per kasa 233% — 234,—
żyć miarodajnym Władzom wniosek o natychmia per 3 mieś. 229%—-229%,—Settl. 233%,—
stowe podwyższenie cła wwozowego na obcy cu Banka (obr. nieof.) 234, — Straits (obr.
kier z Rm 15, — na Rm 20,— za 100 kg. rafinady. ńieof.) 234. Ołów: Tend, stała. Zagrań,
Rząd niemiecki zajmuje w tej sprawie stanowisko dost, natychm. 2Vlia,—dalsze term. 21%,
przychylne pod warunkiem jednakże, że cena Settl. 21%. Cynk: Tend, mocniejsza. Zwy
cukru wewnętrznego nie zostanie podwyższona. kły dost, natychm. 25’/16, — dalsze term.
Równocześnie żądają sfery ziemiańskie już teraz 25‘/ie, — Settl. 25%, Antymon regulus
korzystnego uregulowania sprawy kontyngentu chiński (not. nieof.) 37, rtęć (not. nieof.)
wjazdu robotników sezonowych do prac rolnych 22% — 22%, Wolfram (not. nieof.) 18.
w przyszłej kampanji.

BAWEŁNA.

Rok wydawnictwa VIII.

LONDYN, 19.11. Na rynku korzeni notowano
za Ib loco: pieprz czarny Lampong sh 1.4%, na
załadowanie październik — grudzień cif 1.3%,
fair Tellicherzy loco 1.6% na załadowanie za
cwt sh 130 cif, biały Muntok loco 2.0, załadowa
nie październik — grudzień 1.9% cif, piment loco
'/■^1%, załadowanie droższe październik — gru
dzień, cynamon 2.0 — 2.3, cassia ligueac wybrany
loco w skrzynkach 50 sh, w belach 40 sh, na zała
dowanie w belach 28.6 cif; łamany loco w belach
<.9 sh; gwoździki Zanzibar loco sh 1.4, załadowa
nie grudzień 1.3 cif; imbir —, kwiat muszkatowy
4-0 — 4.9, gałka muszkatowa 1.3 — 3.0 zależnie
od wielkości.

LONDYN, 19.11. Notowano za 1 Ib. bez cła w
ogólnej klasyfikacji w szylingach: Herbata Indyjska broken orange pekoe od 1.0% — ^’^% > 1-7%
2.1/4, fine 2.2 — 2.5% i 2.6% — 2.8, finest
2-9% — 2.1154, wyborowe gatunki 31% i 3.3%,
broken pekoe 0.9% — 1.5% i 1.5% — 1.9J4, fine
l ll/i — 2.3%, finest —, orange pekoe 1.054 —
1- 5% i 1.10%,~fine 2.0 — 2.3% i 2.5%, finest —,
pekoe 0.11 _ 1.5% i 1.6% — 1.9%, fine —, fi
nest —, pekoe souchongs 0.10 — 1.2%, cejlońska
broken orange pekoe 1.4% — 1-4% i 1-10 —
2-0%, fine 2.1 — 2.3% i od 2.4 — 2.5%, finest
2-6 — 2.6% broken pekoe 1.0% — 1.6 i od 1.7%
— 1.11%, fine 2.0% — —, i 2,3, orange pekoe
13% — “1.9 i 1.9% — 1.11%, fine 2.0 — 2.1, fi
nest —, pekoe 0.11% — 1.6% i 1.7 — 1.11%, fine
2.0% — 2.3%, finest —, pekoe suchongs 0.10%—
1.6%. Tendencja słabsza dla niższych gatunków,
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Rosję 2.464, ogólny dowóz w tym samym tygodniu
roku ubiegłego 18.758. Tydzień ubiegły dał du
żą zwyżkę cen wynoszących sh. 10, przy standar
towym towarze j 9 — 10 sh. przy polskim. Obec
ne ceny są wyższe od cen zeszłorocznych w tym
samym czasie. Popyt jest dobry, pewne prowe
niencje nie wystarczają na pokrycie popytu.
N. JORK, 20.11. Smalec prima Western loco
12.45, — Middle Western 12.30 — 12.40, łój spe
cjalny extra 9%, — extra luźny 9%, — w Tierces
91%. Tendencja na smalec podatna.

Spim moiskie
BERGENSKE.
Regularne linje.
Ekspediujemy następujące
okręty z Gdańska do: Kopenhagi — Aarhus i in
nych duńskich portów prowincjonalnych. „Niord"
— got. do ładunku około 28/29 listopada; Niord' —
got. do ładunku około 13/14 grudnia. Sztokhol
mu: „Karin" — got. do ładunku w końcu listopa
da. Vaesteraas & Sztokholm: „Koit" — got. do
ładunku w przyszłym tygodniu.
Goethenborga
i innych zachodnio szwedzkich portów: „Themis"
— got. do ładunku około 19/20 listopada; „Ara"—
got. do ładunku około
grudnia. Oslo i innych
zachodnio - norweskich portów: „Bomma" got.
do ładunku około 26 listopada, „Bomma" go
towy do ładunku w połowie grudnia. StavangerBergen - Drontheim i innych zachodnio norwe
skich portów: „Themis" — got. do ładunku około
19/20 listopada: „Ara" — 1/3 grudnia. Helsing
fors: „Orient'1 — got, do ładunku około 11 grud
nia.
Rio de Janeiro - Santos - Buenos Aires:
„Garryvalle" — ładuje około 27 listopada; „Na
vigator" — 12 grudnia; „Orient" — 11 grudnia
względnie 2 stycznia. Buenos Aires - Gdańsk:
„Bore VIII — ładuje teraz w Buenos Aires;
„Equator" — ładuje w Buenos Aires w końcu li
stopada do począ grudnia; „Herakles" — pocz.
stycznia; „Garryvale" — pocz. lutego; „Navi
gator" — w końcu lutego; „Orient" ładuje w po
czątku marca.

Giełda wiedeńska
(Korespondencja własna „Ajencji Wschodniej’).
Wiedeń, 20 listopada 1928 r.
Hainischa.a dotychczas stronnictwa nietylko nie
Usposobienie naogół korzystne, ale obrotv zdołały się porozumieć co do osoby następcy, aie
bardzo nieznaczne i przewaga tendencji niejedno nie załatwiły nawet zasadniczej kwestji, czy wy
litej — oto główne cechy, które znamionowały boru ma dokonać, jak to bywało dotychczas, tak
wszystkie niemal zgromadzenia giełdowe ubiegłe zwane zgromadzenie związkowe (Rada Narodowa
go tygodnia. Przedewszystkiem zaznaczyć wypa wraz z Radą Związkową), czy ten cały naród przez
da, że na razie nie ziściły się jeszcze nadzieje, powszechne głosowanie. Podobnie przedstawia się
jakie pod ikoniec tygodnia poprzedniego przyjmo sprawa mieszkaniowa, względnie ograniczenia
wano — także w kołach bardzo poważnych, nie ochrony lokatorów, która chwilowo dominuje tu
ulegających bynajmniej zbyt łatwo nastrojom opty nad wszystkiemi innemi kwestjami politycznemi
mistycznym — do wiadomości o wzmożonem zain i spolecznemi. Nic dziwnego przeto, że giełda, wo
teresowaniu zagranicy dla walorów austrjackich bec tej niepewności, nie wykorzystuje nawet inicja
i wogóle dla papierów targowanych na giełdzie wie tywy zagranicznej i nie chce zmienić swej posta
deńskiej. Wiadomość, stwierdzona autentycznie, bo wy wyczekującej.
faktem jest, że banki tutejsze w dalszym ciągu
W ciasnem kole, zakreślonem przez to nastroje,
otrzymują z zagranicy liczne zapytania o infor nie brak coprawda dowodów znacznej odporności
macje, dotyczące papierów austrjackich i równie giełdy wiedeńskiej. Tak n. p. zdawało się z po
liczne zlecenia zakupna — to też powszechnie dają czątkiem ubiegłego tygodnia, że pod wpływem
jej wiarę, ale odnosi się mimo to wrażenie, źe licznych sprzedaży realizacyjnych, uskutecznia
nawet koła, zawodowe uprawiające spekulację nych głównie przez drobną spekulację, Zachwieje
giełdową, nie mogą się zdobyć na ożywienie gieł się bardzo poważnie niezwykle wysoki kurs pol
dy, bo czują się zbyt osamotnione. Brak im po skich papierów cementowych. Stało się jednak
parcia szerszej pubEczności, brak współdziałania inaczej. Akcje „Goleszów", które w ciągu dwóch
krajowego kapitału prywatnego, który jeszcze za dni doznały dość znacznego obniżenia kursu, ry
wsze nie pozbył się swego zniechęcenia do gieł chło się poprawiły i nic nie wskazuje na to, ja
dy i nie daje się przynęcić nawet wiadomością koby miały stracić swą popularność, jaką cieszą
o zainteresowaniu zagranicy.
się tu już od szeregu miesięcy. Fakt ten upraw
Prócz tego, jak twierdzą znawcy stosunków nia też może do przepowiedni, że tendencja zniż
giełdowych, spekulacja jest nieco zaniepokojoną kowa, która zaznaczyła się pod koniec tygodnia
niepewnością stosunków politycznych w Austrji, w papierach naftowych (głównie w Karpatach i w
które mimo bardzo usilnych prób zdążających da akcjach „Apollo") nie potrwa długo i nie spowo
wyjaśnienia sytuacji i do złagodzenia przeciwieństw duje znaczniejszych odchyleń kursów. Zresztą już
między stronnictwami większości a opozycją socja na zgromadzeniu sobotnlem zauważono pewne polistyczną, coraz bardziej się kompEkują. Tak n. ]I lepśzenie. Więc nie ma chyba powodu, obawiać
p. już za kilka tygodni upływa ostatecznie czas się jakiegoś zasadniczego zwrotu ku gorszemu na
g.
urzędowania prezydenta państwa d-ra Michała 1 giełdzie wiedeńskiej.

ZARZĄD ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU BA
WEŁNIANEGO
JULJUSZA
KINDERMANA,
SPÓŁKA AKCYJNA W ŁODZI zaprasza pp. akcjonarjuszów na Nadzwyczajne Walne Zgroma
dzenie, które odbędzie się w lokalu Zarządu przy
ulicy Piotrkowskiej Nr. 139 w Łodzi w dniu 20
grudnia 1928 r, o godzinie 5 ppoł. z następującym
porządkiem dziennym: 1) Wybór przewodniczące
go, 2) zatwierdzenie przerachowanego na zasa
dzie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 22 marca 1928 (Dz. Ust. Rz. P. N. 38
lp28 r. poz. 352) bilansu brutto z dnia 1 lipca
1928 r. b. podział nadwyżki z przerachowania
i powiększenie tą drogą kapitału zakładowego
i innych kapitałów własnych, c) ustalenie zmia
ny § 6 statutu, określającego kapitał zakładowy.
3) wolne wnioski.

SAMOCHODY

Centrala

Tatraauto

Warszawa, AL Jerozolimskie 14.

nnsil'

BANK POLSKICH KUPCÓW 1 PRZEMYSŁOWCOM CHRZEŚCIJAN SP.

aKC

w Łodzi, ul. Piotrkowska 113 Telefony 15-C1 i 2-86
załatwia wszelkie zlecenia w zakres bankowości uchodzące na warunkach najdogodniejszych.

BIURO OGŁOSZĘ#
Telegramy „BergensKe"

AJENCJI WSCHODNIEJ
Przyjmuje zlecenia do wszystkich pism
w kraju i zagranicą.

Warszawa, Nowy świat 16, tel. 6-56

GDAŃSK

BERGENSKE

Baltic Transport! Ltd. A. G.

GDYNIA

Maklerzy okrętowi — zafrachtowanle transport w — eksport węgla —
węgiel bunkrowy — ekspedycja — asekura ja — komisarze awaryjni.

SCANDINAVIAN - E V A N T ®A M E R I C A
S. S. Agency G. m. B. H.

Kto popiera przemysł krajowy, ten staje się współbu-

GDAŃSK, Hundegasse 89.

downiczym 'gospodarczej potęgi Polski.

Aleksandrii, Pireus A Konstantynopola i do innych portów bliskij^o Wschodu.

nie tylko

nawozem w Polsce

Surofosfat jest

wyrabianym, lecz

CO

najważniejsze — wytwarzanym ze surowców pochodzenia

tylko krajoweoo.

TELEGRAMY: Scandshlp

Regularna ekspedycja okrętowa z Gdańska-Gdyni do

Warszawa, 22,11.-1928 r.
Nr. 268.
Przedruk dozwolony tylko za wyraźnem
podaniem źródła.
, n’"’k
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