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Les excavacions de Tossa
Després de nombrosos treballs, portats a cap amb fe i entusiasme
pel Sr. Melé, han donat el següent resultat segons ens comunica dit
senyor:

S'han posat al descobert quatre paviments d'habitació amb mosaies de preciosos dibuixos i molta varietat de colors que pot dir-se
amb tota seguretat que no hi ha cap més exemplar a Catalunya i
potser a Espanya. Un d'ells és molt notable per la següent inscripció:
SALVO VILA LE FELIX TURISSA EX-OFFICIM FELICES
La p8raula «Turissa» pot ser que fos el none de l'actual Tossa a
l'època romana, puix que des del segle X al XX ha sigut anomenada: TURSSIA, TUSSIA, TURSA.
Referent a l'època de la seva construcció, els sens principis són
d'un segle o dos abans de Jesuerist, essent els mosaics de tres o quatre segles després Corn que tot ostá en estudi és encara difícil precisar dates.
Rebi el Sr. Melé la més cordial enhorabona per l'encert en aquestes troballes, fruit de la seva constància i treballs. En el pròxim Butlleti donarem a conèixer el dictamen sobre les mateixes del
Dr. A. Schulten i del Dr. Pere Bósch.

Noves

.

El campionat de Catalunya de Cros-Countri, obtingué un sorollós
éxi~, presenciant -lo nombrosissim públic i el president de la Mancomunitat En Puig i Cadafalch i altrQ autoritats Resultó campió on
T. Pons en 40 m. 62 s. (12 km.); 2.°' J. Gaiiet, 3.r P. Bosch, etc.
Felicitem al Club Natació Sabadell, entitat organitzadora, i a la
Federació Catalana d'Atletisme.
© Per totes les excursions anunciades cal inscriure's i portar
l'insígnia.
® Socis ingressats: J. Corder, A. Dalmau, B. Vila, P Mulle- '
ras, L Aliu, J. Domenech,' J. Saló, J. Cantalosella, J.'`Oárbonell,
M. Batlle, N. Coll, J. Llop, G. Sardá, L. Palatin, B. Creixans,
J. Samsi, E. Pujol, M. Canony, N. Pera, B. Comas, E °Carreras,
P.° Riera, F. Font, 'ZE. Balmaña.
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