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' Baixes del passat mee: F. Perich i J. Imbert. Altos: N. RÓt- ,
llanta R. ,Privat, J. Caralt, R. Marull, Ç3. FiirasA J. Praga.
titats: Atcÿ
Rebudes les • publicacioi s del pissat ter de M
e
neo Turranótierts~ S`Iz'hP t, 'l/k eo' 1C ncic~ó /ilic f dp'tílht~' AgSuftzció tantlunVa:
C~'' En aquestes festes de Nadal, estarii obert cada, vetlla de 7 a'
la Schola Ór '
s'ts thés,
'
i el pesebre que s'ha fet en l'estatge.., u. ci aqúe
pheü ica Giiu»i;,a, amb aquesta ocasió, organitza una vetllada en la;
q'ue As cantaran unes inspirades i gentils Narlale

.

PROGR~1Pt I DEL t1E5
. Altosrrvalls del Fluvià.i Serra Magdalena.
Dias 1 i 2 de`Gener.,-r
• Itinerari: Sant lyriva, Sált de Salien, Ties bailetes, Santa Magdalena, Puigsacalni, Coil de Bracons, còí1 i` cingles dë Llancers;
, ;.
;
. Hostalets i Sant Esteve de das
per
F
°
d'Olot,
el
F,
C.
Sortida a les 3 de la tiardà t el ara Y, amb
w'
anar a dormir a Olot ' Çal porter sé esmorzar i dinar pel segon dia:
F.
'
Lloc de reunió: Ep l'abans dita estació a les 2`4, de la tarda.
Gastos, 13 pessetes. —Vocal,d'excu,rsió: En J. Torrellas. .
Per aquesta marxa deuen, els que vulguin assistir-hi; inscriure's.:
en llista a l'estatge per tot el dijous"anterior a l'excursió.
.
Sesió preparatòria: el 30, a les S. del vespre
Dia l6. —Marxa Atlética. –.- ltinorari: Fontajau, Tayalá, Mas gel's 'J~
Porxo, Can Cabot seguint per la carrètera de Sant Gregori fins Fon -,
r
% tajan. — Els details i Reglament estaran exposats en la tauleta del
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estatge.

L

u
"

23.-Santa Coloma - Castell, de Farifés. — Gastos, 3"50 posse- .
tes. Lloc de reunió: Estació it Z. A., a tres quarts de cinc en punt'
del mati. —Vocal: En J. Torras
Dia 30.—Santa Bárbara. — Itinerari: Anglès, Casa la Mel, Serra
dels Pins, Santa Bárbara; .retorn' por'Sarlt Martí' Les Preses. — Lloc
de reunió: a les 9 ciel xati a l'estació d'Olot. Cal portar dinar i berenar. Gastos, 2` pessetes. —Vocal d'excursió: En J. Torra.
Dia

Imp. Dalmau Caries, Pin. S. A. — Girohá `~
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