
                                                                                                                                                                     
Còpia procedent d'un volum propietat del Sr. Joan Rosell que recull diversos butlletins del CASINO 
corresponents als anys 1947-1948. Aquests butlletins , en el seu moment van ser recollits i bellament 
enquadernats pel Sr. Josép  Rosell Ventura, antic President del C. H. Casino. Va efectuar les còpies 
J.Albert Graells .Abril del 2012.  
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