.,

"<

COMBAT

4"

. .u

2· ·

-- 71'" g -

el

LA VERITAT DEL COS DE SA T
Número tres cents noranta
~A. la. eiutat de Gil;ona a v int-i-

"m d'a gos t de mil noucents trenta
sia ..

,"

JAUME".LA8ALA GRAVISACO, Advocat i Notari de l'Il.lustre
Ool.legi de Catalunya., amb residénoia a aquesta Ciutat, dono fé.
Que en Joaquim F olch i Torres
majo r d'edat, casa t, Director dels
Museus " d'Art de B ar celona i Cap
.els 8erveis de Museus de la Gene ralitat de Catalnnya veí de Barcelona, domiciliat al Pare de la Oíutsdella, provist de cédula personal
de sisena olasse tarifa primera, ex·
tesa "a Barcelona a vint-isis d'agost
últim, amb el número cent setanta
tres mil noucents onza, da.vant
meu eompareix i diu;
Que en nom i .representacié del
Sr. Oomiasari de Museus del Govern de la GeneraJitat de Oatalunya
Sr. PereCorominas Montanya, que
és President' del COIlsell d'Estat de
la República, recareix al Notari
que sotaescriu par a qu e acrediti
per la present acta l'o rdre verbal
que en nom da dit seny or tr met
en aquest moment a la Comissió de
Defensa del Patrimoni ArtísHc de
Girona, constiturda per Decret del
Govern de la Generalitat de Catalunya. am b data vint-i -tres de jul iol
delcorrent any i la manera de donar compli ment a -la mateixa, L 'ordre nrbal de referencia' .é~ coa

Esia n ben [resques en la me mo ria deIs tiostres llegidors les notes que publtc áuem arru ti (~ef d~se~/(:ai;l:ollam~1l1
del cos incorrupte de Sanl Narcis. Deiem que pub licariem un resum de tacta aixecatla pet 11 o tori. La seoa 1111 "
"-.·
po ti án cia pero és tal qlle la publicarem in teqra.
En ella ueuran els nostres llegid~;' el que lii ha de oeritat en les [a lorn ies que ens uolien [er etnpassar aqu esta
qent que es beneficiava en la iqnor áncia de la major part del poble.
"
A m és a tn és d'a quesf documeni tan inieressant dilluns publicaretn "qualre [otoqrafies .d els difer en ls m em bres
[ustificate del gloriós COI incorrupte.
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