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Parlanient Prouunciat en i'acte d^aperun-a de l^Expo^icio

de Productes i aparells que , amb motiu del. VIIe. Congres

de l^Ietges de Llengua Catalana, se celebra en 1'Institut

de Palma de Mallorca, el dia z7 de jtmy- del r93''•

Senvor President, senyures i senyors

Com a representant del Batlle de Palma i, per taut, en nom c^'a-

questa hospitalit^^ria Ciutat per a tots els que la visiteu i amb ma-

jor motiu quan arluests son, com els senyors congressistes de fac-

tual Congres iVledic de Llengua Catalana, germans }sex la raga i

per 1'idioma, vine a saludar-vos of ussivament i a douar-vos, de tot

cor, una abra^ada de benvinguda a aquest acte, vertaderament

transcendental i de fraternitat que estem celebrant.

Palma, i Mallorca sencera, han cPagrair-vos la vostra visita i

el vostre espirituai concurs per al be de la Ciencia inedica i per al

millorament do tots els sofriments que pateix la Humanitat.

La cencia medica de 1allorca ha de recollir grans fruit; de

1'important concurs dels metges de Catalunya que, en la nuwtra

Llengua coma, han de portar-nos novissimes teories i practiques de

]a Ciencia que ve redimint dels dolors i miseries als desgraciats que

sofreixen cruentes enfermetats; per aixo hem de veure amb im-

mensa gratitud aquest acostament cientific que, amb llur generosi-

tat i fe, ens Porten.

En quan a la notabilissima I:^ax^sieio que amb aquest acte ?nau-
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gtucnl, hem de felicitar nos, antb vertadera sati,4_:.c en anrtentplar

quan nutrida i interessant resulta, gracies al concurs de tan valiosos

i nombrosos elements corn la integren i que honoree als sous expo-

sitors ; cal reniarcar, sense que aixu sigtti desmerits pels altres, :es

notables instaldacions de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i

Estalvis, aquesta iinp(rtantissinta lnstitttci6 ha donat n.na prova

asombrosa i ferma de I'obra cultural i benctica que ha lograt rca-

litzar ell cis vint-i-sis anys que porta cl'existcncia. Nomes visitant

els nombrosos departaments que ocupen les sever instaldacions, po-

dra el public convcncer de la seva importancia i de la sorprenent

labor i augment.

Amb aquesta utttridissima Lxposicio, que entclou tanta diversi-

tat de productes i aparclls per al guariment de les enfermetats clue

ens ailigcixen, cis fills de Mallorca podran tcnir ocasio de coneixer

i admirar cores, per tots conceptes novissitnes, creades per la mo-

derna cicncia ntcdica i quirurgica, que han de reportar innombra-

bles i sorprenents beneficis a ]a IIumanitat.

L.a ciutat de Palma, i el que en el sell nom i representacio us

ha dirigit la paranla, agraint a la nombrosa i selecta concurrencia

que anib llur prescncia ha donat relleu a aquest acte i obrim, efu-

sivantcnt i cordial, els nostres bravos als nostres germans de Ca-

talunya, que taut cns honren atnb la seva simpatica visita, i els

desitgem que la scva estada a la nostra "Ilia llaurada" els sigtti

completament grata i felic en tots conceptes.


