Rif, és de 46'50

La variació de les Mines

Finances

El mercat al

més mínim l'aspecte dels

mercats del diner.

Continuen sota el

Tothom preveu que

però dura. Els optimismes

rar,

des-

qüestions econòmiques.
la situació no pot du¬

conœrt mundial en

ministerials

votada

doncs,
que la Borsa de Berlín desentoni de la ten¬
dència general que domina els centres bora

aquesta finalitat. No és estrany,

bursátil,
i tot el que es tardi a aconseguir-la serà
tardar en trobar la normalitat en els al¬
tres aspectes que ha de suportar la socie¬

sístics mundials.

tat humana.

els del dia

vénen reflexats en la millora

no

Als Estats
estar

Units, focus principal del

mal¬
la

econòmic, sembla han entrat en

primera part de la seva reorganització. La
anunciada ha provo¬

reobertura bancària
cat una

sensació de seguretat i hi han in¬

dicis de

què s'haurà evitat ,gairebé amb for¬

retirades de fonds,
contrari, s'imposaran les quanti¬

absoluta,

ma

abans al

noves

tats sostretes en

els últims dies precursors

del daltabaix que va

obligar al Govern a

prendre mides dictatorials. El projecte d'eco¬
nomies adoptat per Roosevelt, ha estat ac¬

266 vots contra
138. Aquestes economies reduiran en 383
milions les pensions i les despeses en cu¬
res medicals assignats als veterans de la
guerra. Fins ara, la totalitat d'aquestes
càrregues havia representat 900 milions de
dòlars per al Tresor. La segona part del
projecte redueix en 117 milions els sous
ceptat per la Cambra per

confereix

poders complementaris dedicats

al Govern

Pel que

cotització

conjunt, els (íanvis del dilluns,

13, són lleugerament més elevats
6, però inferiors als que

que

s'han

Espanya, malgi-at el que venim dient des

primer moment, la gent ha tingut que

el

reconèixer que dita

formidable

preveure

primera Entitat bancària
que

el nostre país és d'una

potència econòmica, el que fa

un

pervindre falaguer d'aqueix

aspecte, continua submergida en

el fons del

desconcert. IjCS Borses nacionals,
cotitzen els rumors de crisi, i cada di¬

més gran
sols

la crisis
preconitzada el divendres anterior, els can¬
lluns,

quan no

determinació sols sigsuspendre el pa¬

ha tingut efecte

vis devallen fins el dimarts o dimecres, que

personalitats de l'oposició asseguren
canvi de Go¬

cupó, l'Ajuntament prorroga

del

gament

sols cinc anys els quadres d'amortitza¬

d'una

és

l'amortització. No cal negar que
l'acord va causar molt mal

efecte, però no é.s menys cert que, passat

telligentíssims en qüestions borsístiques i
bancàries, som són per exemple, entre al¬
tres, les declaracions del Governador del
Banc d'Espanya, fetes als periodistes amb
motiu de celebrar.-se la .Junta General d'Ac¬
la

caracte¬

de moment,

per

ço

seves

terminació del Consistori de prorrogar per

d'aquestes planes, fa molt temps, opinió
modestíssima, però que ve avalada per ma¬
nifestacions semblants fetes per homes in-

cionistes de

quasi totes les

niflca moralitat. Abans de

operat durant la septena.

espanyola,

en

rístiques.
Els Municipis de Barcelona, van recupe¬
rant el terreny perdut amb motiu de la de¬
cinc anys

fa referència als demés mercats

europeus, en
dia

d'Estat, fermes, amb augments de

Deutes

la Dieta d'Hesse, que

en

147.
comptat, continua registrant
a

la bona tendència observada de fa temps.
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44'65, i del Ford, de 137

a

ció, temps que es creu suficient, si dura la
mateixa majoria política,
per
arranjar
manera

definitiva la tresoreria

Municipi barceloní, amb mires a les seves
totals necessitats. Pesi els

comentaris

amables i molt intencionats emprats per

cacions i determinis dels homes de

l'Esquer

i ha fet pujar amb les seves compres,
als canvis que quasi cotitzen com abans de
l'ajornament.
Si bé les Cèdules del Banc Hipotecari
ra,

d'Espanya no han augmentat el se\i valor,
els canvis continuen amb la fermesa de cos¬

i les

tum,

sensiblement

del Crèdit Ix)cal, s'inscriuen,
millorades, com de molt temps

disposicions han causat bou
efecte i és de preveure, si noves dificultats
no venen alterar l'estat actual, que es pot

altra volta l'imminència d'un

aquesta part han de consignar, en

vern.

de la constant variació ascendent a

seguir el camí, llarg i escabrós,
de l'estabilitat, si és que continua recol¬
zant-se en el pla d'ecnnomies i d'austeritat
administrativa, que sembla vol iniciar-se.
La situació econòmica d'Alemanya, també
mereix un comentari a part, falaguer, vist

començar a

pla purament financier. Els can¬
són notablement millorats, comparant-

Les nostres Borses no cotitzen la norma¬

arranjaments de conflictes socials,
situació de la nostra Hisenda, ni els

ni la

dividends de les Societats,

ni les perspecti¬

de millora industrial.

Sols les interes¬

ves

una

sa

pesseta, guanyant terreny de dia
dia, reflexa la nostra posició, alça que

Sols la
en

vis

és frenada per

los amb els de la setmana

cisme

passada. El fas¬

imperant avui dia en dita nació, ha

provocat una alça

ràpida i important en

les cotitzacions dels seus
dre la Borsa que

valors, per enten¬

el domini d'Hitler allu¬

el fantasma del comunisme. No sols
nacionals-socialistes es declaren enemics

evitar perjudicis d'exporta¬
ció, pel Centre de Contratació. Millora la
pesseta perquè ella escapa del poder <ísi)eculatiu dels nostres operadors i, a la ve¬
gada, polítics.
De les accions cotitzades al

rotllos de ter¬

comentaris podem

fer. Canvis

pocs

nya

me,

els

molt semblants als

decideixen oberla protecció dels béns privats,

marcarem, no

tament per

ble de les Mines

com

ho fan constar en la

Llei últimament

del passat dilluns. Re¬

obstant, la baixa inexplica¬

del comunisme ,sinó que es

€

visitant

comarca,

important casa

Escriure amb reterències:

Apartat núm. 16

Vilafranca del Panades

ei

desitja

de VINS.

3

orientades.

Les

obligacions carrilaires, força opera¬

des, però a canvia gairebé semblants.

Trasatlàntiques, emissió 1925, especials,
baixen

un

enter i

queden ofertes a 77.
d'obligacions in¬

dustrials. Ij'abundància de noves emissions
de paper en poc

temps, com ha ocorregut,

portat un repartiment del diner que en

ha

temporades s'esmerçava enterament
Esmentarem l'augment
d'un enter, aconseguit per les Forces Ma¬
trius, únic important en aquesta rotllana.
En accions al comptat, poc negoci, i sen¬

altres

aquest rotllo.

en

variacions dignes d'esment.

se

Esperarem el que donarà de
na

que

PEUT 1.NAN

a menys que

l'alça de la pesseta pugui influir
l'exportació del seu mineral, si tenim
compte l'increment del gènere venut,
comparació a l'eny passat, durant els
sos de gener i febrer.
La

creu

de l'aspecte

en
en
en
me¬

vé representada per

accions Fords, les
quals es refan del desmèrit que des d'al¬
guns dies ençà pesava sobre el seu curs.

l'alça important de les

si la setma¬

entrem.

sigiii per
no haver-se col·locat els títols llençats
al
mercat d'obligacions, últimament. No creiem
Rif,

que

REPRESENTANT ACTIÜ

nen

virtut
què vé¬

Més encalmat el rotllo

situació totalment immillorable.

des d'un
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les

polítiques d'oposició dintre el
Consistori i en la premsa, l'estalvi català
ha vist una garantia amb les morals expli¬

noves

litat i

poc

fraccions

dels funcionaris federals.
Ambdues

del

