Grup Excursionista Gironí
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Per la tarda anem a l'estatge de l'A. E. C. per a despedir-nos
dels companys signent obsequiats amb una xampanya d'honor. A
requeriment ais companys parlaren ois senyors Jové, Torrellas, Torra, i el secretari de l'Agrupació; tots enaltiren la llavor portada a
cap per les erititats excursionistes únic motiu de conèixer nostra terra i fer forta nostra raça, cambiant-se frases d'amistat i germanor
finint en visques al G E. G. i lá A. E. C , que rigueren sorollosament ovacionats. Amb recança ens adreçem a l'estació acomiadantnos de les gentils damiselas i dels nombrosos socis que amb gran
efecte estfenyérem les mans. Els companys Jové, Altabàs, Torra i
Percerices ens acompanyaren fins al vagó: en donar la sortida del
tren fou moment d'emoció, sentin gran tristor al tenir que separarnos dels cine tantes atencions tingueren per nosaltres; després d'una
germanívola abraçada, arrenca el treu entre aclamacions i visques 1 .
Crup, que contestem amb visques a l' RAgrupació Catalunya ».
Germans dei «Catalunya»! - així vos anomanern perquè corn a
tais vos portàreu; —en nostra estada a Barcelona ens bayou provat
lo molt que sentiu per nosaltres; i les atencions i complacències, l'
amat ili tat i gentilesa que per nosaltres heu tingui, han arribat al
fons de nostres cors. Els vincles d'amistat entre nostres entitats han
quedat segellats per sempre rués en dolços llaços de germanor.
PUIG DEL VENT.

Demaneu: Je' ez Oloroso (dolç), Fino Graciela (xerès sec)
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ORIOL & FRIGOLÉ

l'1ontsoriu
Un nombre extraordinari d'excursionistes ens juntàrem en la vila
de Breda. Podem dir ha sigut un èxit per la Lliga sa primera sortida car malgrat el mal temps va efectuar se l'excursió arnb una organització perfectíssima, assistint-hi nombroses entitats, que, donant
proves d'entusiasme desafiaren ois elements que contrarien la festa.
Estaven representades nombroses entitats amb un nombre aproximat
de 150 excursionistes.
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