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La sessió de constitució de 10
Gestora Municipal 1,

El Palau de la Música Catalana ofe-
ria, diumenge, un bell aspeete. Mitja
hora abans de començar la iota e/ saló
era completament ocupat, tant les bula-
ques com les llotges. Vers les quatre
entra la comitiva, precedida per quatre
macere. En formaven part els senyors
Pich i Pon. Duran i Ventma, Sed&
Valles i Pujals. Escales, Huguet, Jau-
me Govern, Dr. Mur, Pich i Salarich,
Pi i Sunyer, Rubi, Riber, 011er i
tres, en representació de societats culto-
rals i pedagògiques.

Obert l'acte a la manera tradicional,
el president dele mantenidors, senyor
Puig i Cadafalch. Ilegi el seu discurs.
Remarca, en el camp de la investigad:a
rientifica, la gran embranzida que han
?res els estudie catalans arreu del mar.
'Quan som dintre .Alemanya — digné—
o en els fiords eseandinaus sentirern a
parlar en català pote-er en una humil
betiga del mercar' 5e, frqiees o de vi.
La llengua no va .re_stea ..),ada de la

Salvador Perarnau, guanyador de la
Flor Nattiral, amb la reina de la festa,
senya Benvinguda Coll de Perarnau

(Foto Centelles.)

bellesa de les flore, sinó del sabor de les
pomes o de les peres. Alli la taronja és
el record de la patria. Aixi si en aques-
tes Iluinyanes ciutats aneu a la biblio-
teca, no hi trobareu els vostres 'libres
de poesia i si l'Anuari de l'Institut
d'Estudia Catalana o tal monograiia
cientlfka. Un mapa de la difusió de la
tengue s'obtindria assenyalant en el
trapa del món els llocs on existeixen so-
cietats eientifiques que canvien Ilurs
publicacions amb l'Institut d'Estudis
Cata:are. Els trobarien pertot Europa:
No sols a les grane ciutats evites del
Nord mes proper: La Hala, Grennin-
gen, Amsterdam. Hamburg i Copenba-
euen, Fina fine a Bergen, Land, Oslo,
Pote-01m, Upsala, 1 fine passant la mar
Bàltica, podriem trobar ele marres
Anuaris a Helsingfors de la Finländia,
a Tatu d'Estónia, i, anant cap a migdia,
a Posen, Varsivia, Lemberg; a Ucraina

Karhote a la Unió Russa dels Soviets,
a Cernäuti, Cluj i Bucarest a Roma-
nia; a Sofia, a Bulgaria. Sortint d'Eu-
ropa. trobariern els nostres llibre a les
societats sàvies del nord d'Afeita, als
Hoce d'investigació del Caire, i a l'A-
sia en els centres d'estudis de Beirut, a
Siria, i a la universitat nacional israe-
lita i en els instituts biblics dels domi-
nis francesas i dels benedictins de Mont-
serrar a Jerusalem; i fins a l 'India, on
les nostres publicacions es traben a
l'Institut de Recerques Indice de Bom-
bee fundas pels Jesultes catalans que,
amb el Pare Heras al davant, trebalten
per aclarir els misteris d'aquella mil-
lenäria civilització. Despre, trave s sa la
mar en totes les direccions: van a
Austràlia, a Melbourne, recorrent l'A-
mérica espanyola des de Buenos Aires
i Montevideo fine a Mèxic, i les uni-
versitats nord-americanes des de les
costes del Pacific, passant per la de
Cornell, i la de Chicago i anant a les
eue floreixen en el costat nord-est, que
és on brilla principalment la cultura
americana: a les universitats de Neva
York, de Yale, de Princeton i de Har-
seard. Mai o quasi mai no hem acom-
panyat les nostres obres. com fan ele
escandinaus i els balcänics, d'un resum
en trances: en català són enteses per
qui sap llatí o alguna de les llengües
neollatines, i en catalä san citades en
les obres més seduces que s'ocupen de
les matiries conreades per nosaltres. Un
dia l'historiador de rail medieval fran-
cés af. Robert de Lasteyrie em deia que
per a estudiar les Notes sobre l'Art re-
ggiós al Rosselló, de Brutails, escrita
en trance s, te se rvia de la traduce-le
catalana, mes rompiera, del rneu con-
trate Maçó i Torrents, i a mi, perso-
ralment, en repreeentar no fa moles
dies la traducció francesa del m y' lli-
bre La Gengrafia 1 ele Ort unes del pri-
mer ore romintie a M. GabrielMines,
l'historiador de la pintura bizantina, em
tfigué, tot agraint-m'ho, que amb gran
fatilitat s'havia eervit fina ara ele l'e.
ei ; eiti catalana irre l'Institilt d'Estudis
ratalane den a la Fundarió Patxot. La
encere tengue escrita is germana de
's e !barriles meridienale franceses, i a
Free -a. cenit Datidet va sesear 1.71 boca
de Tarteri. tes el neón e quelcom de
Tarase/e. vull dir de les 'erres assolella -
'lee del mirdie. Finalment el catalä és,
reteer mis eme le altres llenares ro-
eaänieuee. prefiera d'aquel llatí reue els
leeionaris i ele colonit sa slor s parlaven i
tmes nortaren arre:, del re/en".

El eenyer Pida i Cadafaleh hm 'elan-
ol e A rentinnació la !meseta Maria
1-11cm i Morales Vestí la rOe rAr14 Catr
a setretiria i el vrredi , tr,	 del

qual, oberta la plka di la flor natural,
en resulta Uses autor el sene or S al va-
dar Perarnau. i enträ la reina de la tes-
ta, sensor-a Call de Perarnau, enmig de
grane aplaudirte:os. Tot see,;:it Fautor
rremiat Ilegi els seus versos:

MIMOSA, FLOR DE FEBRER

Groc fi der till

Mimosa, flor de fehrer,
borrissol d'or de casulla,
que arribes mal' l'ametller
siitnciosament

Mimosa, flor de febrer,
d'un groc de noia malalta,
que saps que el bon temes que ve
no t'he de besar la gaita,

Tu que tens el (erg ¡Mera
que en puja per dins la soza
i el llavi ii de l'hivern
per tes branques l'esbadeca.

Tu. que mires el volant,
porqué no et trobis sola,

contemples com va esclatant
alguna que altra viola.

Mimosa, tu que presume
d'haver estat la ilor primera
i d'aguantar eMaire els liums
que encengué la Candelera.

Tu que en les nits hivernals
t'estires i et desdelites
Per haver els estels mes alts
que set tornen flore petites.

I, a voltes, has somniat,
voltada de boires blanquee,
que portes la immensitat
pengim-penj am per les branques.

Estarrufa un poe el cor
tu que ets flor esterrufada,
dient que l'hivern rha mort
amb la darrera gebrada.

I digue'ns que el bes del sol
que les branques fextremia
se t'ha tornat borrissol
florint de tanta alegra.

Mimosa, finos de gel
i besada tebiona
d'un sol de color de arel
que les branques t'acarona.

Encomana'ne la finor
de la teva polidesa
tu que, essent flor de {redor,
ets caliu i flama encesa.

Mimosa, flor de febrer,
que veus amb ränima (sienta
sota la flor d'ametller
una ametlla diminuta.

I et marceixes poc a poe
en veure que el marc s'araste
i set fon el color groc
com es ion l'or de la posta.

Mimosa, flor de febrer,
que tens tan curta la vida
que, en pensar en el mes que ve
t'esfulles esporuguida.

Si ens esfullessis el cor
l'hivern de gehre i boirina,
d'entre les flore del record,
fores la flor mis divina_

A continuació es done fenglantina al
senyor Felip Grauges pele seres versos
Alia re Vaca el cairel, i la viola a Mos.
sea Camil Gris per El Mere Divendres
Sane, El premi Dolors Montcerdã a un
sonet de terna barceloní se renduene
mossèn Antoni Navarro amb dues com-
posicions de divuit (sic) versos cedas-
cuna. El premi Fastenrath bou atoreat,
amb justicia insospitable, al hell llibre
de poernes L'ombra, de Mariä Nfanent.
Fou un homenatge dels Jocs Florete a
la poesia.

Finalment el poeta rossellonès Joan
Anude llegí un abrandat discurs de grä-
des i un poema que glossava

"Bonica és la rosa
mes bonic lo ram."

Fou molt aplaudit. El públic, ordena-
dament, sorti al arreo

1

En Fe-licuó de diumenge feiem te-
marcar la räpida introducció del cotxe
alemany en el 'logre mercar, i
tintar com catase de ben rePreeemada
aquest; producció en l'actual Jalo de
FAutonsemil. Avui continuarem la re-
vista	 als corees d'aquella nacionalitat
exposats en el certamen de alontjuic.

En primer terme, i reterint-nos al
cotxe ecos/sane, de gran servei, hem
d'esmentar el famas D. K. W. Aquesta
marca ha ademen, durant anys seguits
de producció impecable, un prestigi que
peques altres marques poden ostentar.
La casa D. K. W. ha fet admetre els
avantatges Gel motor de dos temps

enfront d'un criteri general que el su'
ped:tava en qualitats i categoria al mo-
tor de quatre t em ps. Contra els dos
temps s'han esgrimit tots els sauna-
ments imaginables, i hom havia acote-
seemit crear una atmosfera unanone
rerellent al volt del simplificas motor.

Amb una tolerancia commiserativa
hom eenredia una beHigerimeia al petit
motor de ¿ce termas que equipa les mo-
tos Ileugeres per rúnica rae de l'e-
conornia de coet d'adquisició. La casa
D. K VV., alemanya, juntament amb la
casa anglesa Viniere, han Presentat,
eense descans, modele de motora de
dos temps cada vegada mes segurs i
amb mis rendiment, 'semblant al dels
motors contrincante, i han acabas per
fer acceptar, vulgues o no, aquesta ve-
ritat fonamental: no existeix cap raó
que justifiqui una consideració despec-
tiva cap al motor de dos tempe, puix
que les qualitats de robustesa, longi-
tud i rendiment, i encara en respecte
seguretat de funcionament, l'avantatge
correspon a aquest tipus de motor per
ra6 del menor nombre de Peces en mor
viment i de la simplicitat dels seus me-
caniemee.

A base del motor D. K. W. dos
ternes, aquesta marca va introduir en
el nostre mercat uns cotxets numere
amb tracció davantera que tot seguit es
popularitzaren, i pels seus resultats bri-
llante han enfortit i consolidat el pres-
tigi de la colorió.

En Fstand "Autemóbils S. A." 0,I1
expesats els distinte modele de D. K.
W.. agrupats en dos tipus distinta: el

ele tracció davantera amb motor be ci-
lindres dee temes i el d'impulsia clässi-
ca amb motor quatre cilindres en dos
tenme. Ele primera van enttipats del je
famós motor de dos cilindres a dos
temps ele R4 e. e. Anda Meten< platee
de 76 millimetres de diàmetre rendeix
vint cavalls al fre. Refrietració per
abrua i termeeiton. Enteca i eärrega
bateria per volant maenetic. Tres mar-
ves endavant comandados per une pa

anca de Tahlier. Roda llitme. Receles
independent, muntades sobre un tuesis
central, molt estret, de gran rigidesa
contra la torsió Ballesteo transversals.
.aquest cotxe es fabrica correntment en
des tipus distints: en sedan cabriolet

descapotable 1 en conducció interior,
tots dos de linies seductores i plenes de
gràcia.

El moda amb quatre cilindres é; un
catre equipat arnb un acarrossat ae-
rodinàmic molt lògic ¡ sense exagera-
cions. El xassis (raquees cotxe est à for-
mat per la mateixa carrosseria cons-
truida atnb contraplacat, la qual supon-
ta al davant i al darrera els dos jocs
<reinos per rintja de ballestee trans-
versals. Motor especial de 4 cilindres en
grups de des co angle recte amb una
cilindrada total de 995 c. c., amb un
rendiment de .56 cavalls al i c e. Quatre
marees sincronitzades. roda lliure. Fe-
mortuidors i frene hidràulics. Aquest
cotxe. espai/s5 per als viatgers. molt
haix de xeeeis, amh gran seguretat de
marea. estä spots ben reeelt des del
pum de vista de la resistencia de l'ai-
re. i pertzny a una fórmula eme aplicada
sehretet als cotxes mitjans i retire és
ben agradable.

En el mateix stand. a part del superb
xaseis del cotxe curses "Auto
Unión", del qual esperem meter parlar
en una elide propera, eón exposats els
modele Wanderer, nue junt amh el D.
K. W.. Iforch i Wanderer formeil la
produceió de lAuto Unión".

El "Wanclerer". un dele catees de ti-
pos mitjä mes interessan ts que es con s

-trueixen. Construits per l'enginyer Per-
che, constructor del famets colee de
corres, és una garantia de modernitat i
perfeccionament. De xassie molt baix
i estable, té unes "(Mies elegante gut
mai no pastaran de moda. Es construeix
amh tres tipus de meter distinto de l'7,
2 i 225 litres de cilindrada. amb veln-
ritats tote elle euperiors als cent per
hora.

Al mxteler stand hom enema el luxós
Herch , la marra que ja va causar een-
sati6 en el passat Sale. Un Pullman
cabriolet descapotable i una su perba con

-duccia interior, tete dos set places i
pintats en negre. Cotices imposants.
gran luxe, representen un &ore per

ésser oferte a un preu baix respecte
de la casegoria. Van enuipats d'un mo-
tor ft cilindres en V. de tres litres de
cilindrada i 70 c. v. efectitis al fre.
Es l'únic entee alemanv que parta el
meter pues eläeticament. Tres mar-
ves i tina sehredirecta. El bastidor estä
fortament trianeulat i enuipat per ba-
llestee semielliptiquee, esmorteidors hi-
eträulice, servo-fre.

Al mateix stand eón exposats tambe
diversos ,xemplars de la marca Mane-
mag. Un cabriolet negre sobre xassis
9 c. v.: un altre de color beige sobre
X25515 ir e. e. i una cendueeió interior
sobre el mateix xassis. i un magnífic
cabriolet sobre el xassis 6 cilindres.
Aquesta marca frueix a Alemanya d'u-
na eran popularitat i is conevida des
de fa molts anys ner la fabricació d'un
petit cense monncilMdric dos temes, el

sense prommar-s'ho. era una bona
solució aerodinàmica de l'acarrmeat

(Iee de la primera pagine)

Parlant en sentit polltic han ¿'éster
nenne continuadors del seu "jefe", pesó
ha de dir que tenen un caràcter in-
ten i i &mana que s'aixequi una ban-
dera blanca, una treva política i que
es constitueixi un Ajuntanient de ca-
racter adrninistratiu perque la ciutat
vegi que els que han vingut leo han
fet donant-se les 1112115 per tornar a
Barcelona aquell treliall, aquella tren-
quinitat i aquella alegria. Elle estan
en aquest cansí disparate a no ter po-
lítica. És mis, si s'inicies una cant-
panya politica no sap les instruccions
que rebrien, perd en un Ajuntament
interi na segueixen aquest cami per-
que interino com eón no es creuen
amb prou torea moral. No te la fortu-
na que hi hagi la totalitat dele quaran-
ta gestors. En les llistes &han deixat
Hoce en Mane. Hauria volgut que les
voteesin i que haguessin estat per
u n anitni t a t.

No hi ha alcalde radical ni president
de la Lliga, sinó económice i tècnics
que arenen a recellir alió que va que-
dar ahandonat pesque la ciutat ho ter-
ni a tenir amb aquells que la ciutat
poni la ceva coniianea. ser Mesó no-
mis venen a fer obra administrativa.

A Cata;unya elan produit fets en
que l'obra unipersonal d'un gestor que
ha encarrilas la vida dels municipis
severarnent critica per molts, i alisó
és un toc d atenció, perque quan
ele risibles mareen amb un home o una
comissió gestora no costa gaire de ter
campanya contra els partits politice.

Procuraren' en aquest periode fer
una serie d'obres de millores pesque
no es pugui dir que quaranta fan
menys que un. Ell voldria que les re-
presentacions econòmiques, tècniques,
agràries i Lliga es reunissin totes i
units tots vinguis un periode com
aquel que s'esperava quan les obres
de l'Exposició s'inauguraren i s'espe-
raya trobar-se junts en la post-Expo-
sicié i agafar aquell programa que va
quedar trencat. Saluda tate, es con-
sideraré l'alcalde de tots, és un ena-
morat de Bareelona perque té melts
detectes, però com a afecte a Barce-
lona i com a esser un remäntic de
Barcelona ningú no el geanya, i per
això invita tots a treballar, i no cap
si quan vineuin els alises aprovaran
O no el que han fet, perol, hauran com-
plert com a catalans i com a republi-
cates. (Aplaudiments dele radicals.)

EL SENYOR RODA VENTURA
ESTA CONTENT

El senyor RODA I VENTURA
diu que ocupen els escons en inerits
d'un mandas popular per les eleccions
del 14 de gener de 934, scguint la tra•
jectória de sempre, i mes avui, perque
s'ha complert una aspiració mínima
del partit, ja que les declaracions del
senyor Lerroux el 6 d'octubre de res-
pectar l'Estatut s'han complert fins
on ha estas possible. S'ha complert en
part la Llei Municipal catalana, s'ha
respectat en part i arnb mes dret pes-
que el 6 d'octubre van venir als escons
a votar en contra con: a representante,
no de Barcelona, sinó de tot Cata.-
huya.

Vénen amb el desig ferna que es
reetableixi de manera definitiva la Llei
Municipal de Catalunya, i la seva ac-
tuació serä de collaboració seguint
el programa de la Liiga.

EL SENYOR VIZA, AGRARI, ES
ESTATUTISTA EN CATALA
L'agrari senyor VIZA, ein estala, ha

de dir quatre paraules per fixar la po-
sició tant mes quan ells, que han
militat sernpre inspirats per uns afectes
personals, en desepareixer, han dartun
pels ideals econämics. El parto agrari
Ira de Iluitar perque els productes agri-
coles arribin bé a Barcelona. Denles,
han de procurar que es doni la impres-
sió que l'Ajuntament té el mínimum de
les despeses possibles i el mínimum dele
ingressos per contribució, pesque no hi

	

he cap cm ni 	  que no ponis% el
segell de la sera confessioaalitat. Són
patriotes i accepten l'Estatut seine am-
pliacions, pera, tambi cense restriccions.

Acaba dirigint-se als repórters dient-
los que ell tanate ha estat periodista
municipal, i se'ls ofereix per tot 1 en
tot.

EL SENYOR SOLER I GENER,
TRADICIONALISTA SE SEPARA

DE LA LLIGA
FI senyor SOLER I GENER. tra-

dicionalista, <Jiu que si a coneeeüencia
dele tete del 6 d'octubre aquest Ajun-
tament los de nomenament directa, ell
no ¡saurio vingut. Declara que si a l'al-
tre Ajuntament es considerara total-
ment deslligat de partits i si admi-
metrativament anava a la Lliga, ara, per
la seva eignificatió de dreta, va sol, i
es considera minoria unipersonal.

Tem que les lluites politiquea, mal-
grat el que ha dit el senyor Pich, tor-
naran i reflorjran, i acaba saludant tot-
hem.

EL ROVIRALTA MELQUIA-
DISTA ES CORDIAL

Ei senyor ROVIRALTA, en mini
de la minucia uniperesnial melquiadista,
saluda i s'ofereix a tothoin.

EL SENYOR TORRES,
DE GRANOLLERS

El senyor TORRES. tecnic econbmic,
eme d'acord amb el senyor Pich: te la
seguretat que s'avindran amb tothom,
i com que es primer vice-president diu
que si ha de presidir ho farä com el
senyor Calderó.

EL SENYOR RICE

El senyor RICE demana que les pa-
raules es converteixin en iets; contesta
al senyor Soler i Cenen que passaré el
que t'ama arreu, que es discutiran els
projectes, pues que tots estimen molt
Barcelona. Ofereix la seca coneideració
més distingida al senyor Roda i Ventu•
ra; diu que el 6 d'octubre hi haría di-
ferencia entre la Lliga i els radicals.
Els de la Lliga van complir; els radi-
cale van interpretar el pensament del
senyor Lerreux.

Proposa suependre la seseié fine di-
jeme que es formaran les cemissions i
altres coses.

El senyor CALDERO preposa co-
mençar la eessió dilltme a les sis, i el se-
nyor SOLER GENER fa el prec que es
comenci sempre amP puntualitat, pes-
que ell ha estat a la tribuna de Premsa
molt de tenias, i es molt diferent anal'
a sopar en acabar o a la redacció amb
la panea buida.

Aixi 3 'acorda, i s'aixeca la SeS516 a
tres quarts de nene Un de la tribuna
pública celda "Visca la República Es.
panyola", i a baix un altre "Viera Ca-
talunya".

D'agiten tel quedaven proclamase la
República i l'Estatut.

Immediatament, per a celebrar-ho, en-
traren sis fotògrafs, que prengueren
alió que hom en diu amh tanta propie-
tat sengles vistes. els senyors Pich i
Calderó a la Presidencia, ele gestors
atvoltant, els funcionaris que funciona.
yen i ele francs de servti que també
prenien vistes.

EL REPARTIMENT DE
DISTRICTES

Reunits els gestors delegats de dis-
tricte designats en la votació consisto-
rial efectuada ahir a la tarda, elegiren,
respectivament per a exereir la seva ju-
ri edicció, ele districtes segitents:

Districte I: senyor Marbete
Districte II: senyor Matutano.
Districte IV: senyor Lleó.
Districte VI: eenyor Saltar.
Districte VII: sensor Vendrell.
Districte VIII: senyor Roldós.
Districte IX: senyor Segarra.
Els districtes i X ee reserven

per als ge stees delegate de districte
que seran dcsignate en la sessió de di-
bous.

Carnet

de ibolitica
COMISSIONS GESTORES

Retallem de "La Ven de Catalunya"
dc diutnenge:

"Una gran part de la premso, sigui
per prejndiri partidista, sigui per oblit
o tonorcineia del teenicisme polític, sigui
per l'esemple deplorable que en aquesta
con' en sanies d'alires coses donoso l'Es-
guerra, segneis parlant de Comissions
gestores amb referheia ola Ajuntaments
reconstitreits en tot el possible segorts les
prrscripeions de la Ilei municipal cata-
lana.

El ¿erre! del 28 de febrer de 193ft
que Parlava de Comissions gestores, deto•

"Articulo nniCO. — A partir de le.
e ub licele ión dr este decreto en la "Goce
to de Madrid'', el gobernador genero.
de Catalufia queda facultado Para acor-
dar 'a suspensión de Ins Ayuntamiento;
de la Región autónoma que se hubierea
sumado al movimiento subversivo de!
dio 6 de octubre de 1 e)34, o adoptado
acuerdos, o tomada actitudes concordan-
tes con el propósito, tendencias y senti-
do Político mareado Por el Gobierno de
la Generalidad en aquella fecha, subo-
fluyendo dichos Ayuntamientos por Co-
misiones gestoras en número mas reme-.
c ido 'pie el total dc concejales de cada
Municipio, que durante el periodo de Vi
freneionamiento tendrá,: la plenitud de
facultades antes atribuidas a la Corpo-
ración, a la que substitu yen, pudiendo
tantbien el gobernador general dictar
los preceptos que para su funcionamiento
requieran , de acuerdo con los términos
de este decreto."

Aquest ¿erre! portara de substituir
eis .4/101(arnen tr Per Comissions gesta-
res en nombre mes reduit que el total
de consellers de rada Municipi. No is
airó el que itta jet ara, finó tot el
contrari. Cada efuniciei ti el nombre
de consellers que assenyola la llei mu-
nicipal catalana. I hi han tornat moits
centenars de consellers municipals ele-
gits pel siefmaf que no havien popa ac-
tuar durara Vestal de guerra. A poc a
por es oe reilan ranl Una part del que
trealmeteren les esquerres catalanes en
la nit trágica del 6 d'octubre."

A "La Veu de Catalunya", pel que
C5 tele, It sap greu que als seus holles
que han acceptat la designació del se-
nyor Pich i POn per a formar part dels
Ainntaments la premsa no els tracti
com a regidora t'optara. Pera is que
ningn mea qt,e ells ti la culpa que no
ha sigui% El diari esmentat crea ha.
ver trobat l'explicació que ha de con-
vencer tothom. Com que e! decret de 28
de febrer dita que el governador gene-
ral fodns dsiguar COMiSSiOnS gestores
d'un nombre mes reduit de regidors
que el de consellers que integratien nor-
matoneo la Corporació, dedueix
ment del jet que el sceyor Pich en HO-

menar els Afuntanzents els hagi assignat
fin nombre de malle gestor: igual o su-
perior al de consellers que els correspon
segons Ilei municipal catalana, que
no hi ha tais Comissions gestores. !a
que "La Veu", en el seu celen' conei-
xement del tecnicisme politic, matisa
tant. no N'In', cap inconvenient a ac-
eePtor la dijiyetzciació que assenyala.
Aixf, quan ele nomenaments governa-
lita de gestor: no siguin inferiors al
Itombre hite constitueix el ple munici-
pal, en ¡inc de dir-ne Comissions ges-
tores en direm, si ii stterfsla, ;Vuelta-
ments gestare.

Remarcaren:, encara, si "La Vea" 110
oblidat, que el decret del governa.

dar general de 28 d'abril, que nomena•
va els gcstors dels Ajuntaments de Ca-
talunya. din explícitament en el sea
preàmbul a lee ho fa d'acord amb el de-
cret del 28 de febrer,
.9TENEU NACIONALISTA
BARCELONA VELL.4

Aqtrest Atinen celebrara la seca As.
semblea general ordinaria cierna passat.
dijous, dia 9, e les dele de la el e. Es pu-e.
ga als Soria de resmenlal Ateneu qua
facies la mere? de concórrer-hi.

VIATGE COL.LECTIU .4 V.4-
LENCIA .4.1f8 MOTIU DEL
DISCURS DEL Sr. AZ.410A

Tirada Per al dia 6 del corren l mes
la data de celebració a Valencia de Pac-
te en el qua Manuel AzaRa ha de pro-
nunciar ten important discurs, el Partit
RePublicó el'Esquerra esta organitzant
un tren especial amb el fi que els re.
publican, que eiri ho desitain Puguis
trasfladar-se a la cielo( llete"li".

Ei preu del d'orada i tornada.
sat darse única, seré de 26 Pessetes. El
tren especial sortirà el dissabte dia 25,

printeres horca de la nit, per a tomar
la matinada da diumenge al ¿ilion:.

Els viatgers erogues: tren especial
tindran llar reserva ol local on tindr
lloc d

Les inseriprions S'admeten n les °fi..
C ines del Partir, Passelg de Gracia , 42-
primer fu, i rol donar-se recrea devane
(le la demanda de bitllets. ;N 'ej.,- que el
miting a l'oli,ncia ha desvetllat nenn
gran expeclacid.

El senror Portela feli-
cita el senror Pich per

haver aconseguit la for-
~rió de la Gestora de

la Generalilat
—

El governador general de Ca-
talunya va rebre ahir del minis-
tre de la Governació el següent
telegrama:

"Felitilnle rklidarnente por
haber constituido 1'011 tanto
acierto Consejo Generalidad que
rendir:a seguramente altos ser-
vicios. Mis pensamientos •stän
sirnpre con ustedes y mi devn-
o jón también. Reciba un saludo
cordial y expreselo también a
Consejeros y al personal todo
del organiemo autónomo."

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

La típica festa dels El VII Saló  de l'Automòbil
Jocs Florals	 La representació alemanya

Ateneu Català Republicii del Districte VI
Anbau, 98, baixos

Festival organitzat per GERMANOR CATALANA
al TEATRE POLIORAMA

DIvendres, dia 10 de maig, a les deu de la nit

PROGRAMA
L'obra de Unís Ehre-, en tres ocies:

MADAME
per la companyia Nicolau-Martorl

GRAN ACTE DE CONOERT
El duo de l'obra EL SOMNI DE LA INNOCENCIA, per la
nena A. Jiménez i el nen J. Cebrlan, (le l'Orfea infantil
"Sempre Avant", de l'Ateneu Obre, : del Districle Sisg.
(Marte/ a-oral SANTA CECILIA * El notabilissim tenor
EUSEBI CARASUSAN * La parella d'actors cómics ALADY
i LEPE * Mestre aeompativant. professor de l'Orfeó

FRANCESC AMER
Per a invitacions, a la Secretaria de l'Atenen.

elele114+,

Palia de l'entórnale i dels intestina?

SER VETINA

Exigen el legitima SERVETINAL i use admeten sabetitticione
intereanades d'eck ø Intl resultat

	  DE VENDA: 5'80 PTES. (timbre 4,-l?-0 A TOTES LES FARMACIES
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	 	 GUMM

Guariment radical del dolor, acidesa, pes, ardor, males digestions, úlcera, vòmits biliosos, de sang, colitis, restrenyi-
ment, diarrea, mareigs, etc., etc.... Es, per tant. un noder6s regenerador de les parets de l'e,t-;,-aac i dels intestins.

EN! ES PLAENT D'OFERIR AL PUBLIC EN GENERAL, I PARTIOULARMENT ALS MALALTS DE L'APARELL DIGESTILI, EL TESTIMONI D'UN ALTRE
MALALT QUE S'HA GUARIT AMB EL 8ERVETINAL, AMB LA QUAL COSA S'ACREDITA UNA V EGADA MES LA INDISCUTIBLE DONDAT I EFI-
CACIA D'AQUEST PRODUOTE.

Ens ha tramès la present carta el senyor MANUEL BORJA VIZCARRO, de 33 anys, resident a VALENTINS, per
ULLDECONA (TARRAGONA).

"Valentins, 21 abril 1935.
Señor don A. Guninni. — Barcelona.

Muy señor mfo: Me causa una satisfacción inmensa dini gire la presente, ya que ello es motivado por la recuperación de
m¡ salud y felicidad, mediante su excelente producto SERVETI NAL.

Eettive padeciendo horriblemente del estómago durante ei neo albos, experimentando después de las comidas eructos agrios,
niel sabor de boca y, finalmente, nie acosaban unos doloree in tensos que me hartan sufrir amargamente. Considero inútil indi-
carie el sinnúmero de productos y tratamientos ft que recurrí para atajar tan mortificante dolencia, sin conseguir con ninguna de
ellos el resultado apetecido.

Cuando tuve conocimiento de la existencia de su producto SERVETINAL y particularmente de la bondad y eficacia del inismo
para combatir esta clase de enfermedades, no dudé un momento en someterme a su tratamiento. tomando una cucharadita media
hora después de cada comida. Los resultados obtenidos no pueble ron ser más halagüeños, ya que antes apenas si podía comer los
alimentos mea feamente digeribles; ahora, después de haber tomado cinco frascos. con los cuales me siento enredo fetal-
Mente, puedo permitirme el gusto de saborear lo que mas me a petera, sin que ello sea la causa de nuevos trastornos digestivos,
ni rne producen tan sello la lilas ligera molestia.

Actualmente toman su producto tres amigos mina, los eit ales, como yo, estän admiradns ele su resultado.
Repitole, pues, mi eterna gratitud, y en su consecuencia, queda usted autorizado para la publicación de la presente tarta

donde crea conveniente.
Atentamente le saluda su affmo., s. s., q. e. s. m.,	 (Signet): MANUEL BOAJA vizcARgo."
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