Eís nosfres concursos
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ïicsultat del concurs 1
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Tardana
raií» c: camí que segueix l'esliniïitu!.
curull de dalil.
Bl iorn s'esmuny. Clariana daurndíi
fulffcix l'infinit.
Enllà dels camps, Ui rosella que hf.cíti
fa un goig exquisil.
Faig el camí, adalit i amb fretura,
que el pJer pres! s'ho val.
L'esguard s'encanta amb la fruila m<idura.
la pera fresca I
que en penjorella, en les branques fulguro
i viu triomfal.
M'embadaleix lot l'encís que s'esguarda
que no és sens mesquí—
car s'abelleix el caient de la tarda
amb gales d'or fi.
Vaig fent camí, sens pensà ni en basarda...
tan sols l'amor s'apodera de mi.
Entrellucant-se, a l'enllà, la masia,
ix del cor meu un més viu bdlicor.
Ja sen! a prop el fogar de l'aimia
i fa evident ço que és trirta l'enyor,
puix renovella records d'altre dia
i prest reviu els plaers de l'amor.
Quin bell gaudi en la visió campcrold!
Rlat que rosscija, —colltort espigal- -

que amb alenades del vent ÍU5Í íreme'.
balaricejanj-se amb un ge;:t amical...
I la niaisó lie ï'amada é:; ben sola
•imb un cipré que li vci'.'a ei portal,
i unes panotxes cobrin! la façana,
que es f<i atraiem amb el briü de! murosc.
1 el brocal d'eura que cncà s'er.'.'Rliirn!
íivelliüat i'' ib e! verd sempre fresc,
i !a scmbr.ide que creix amb ufana
dóna-li joia mès dolça que el bresc
Bo i remarcant atractius que hom destria.
el termenal, sens esculls, he assolit.
Just arribat, l'ull del pou ja m'espia.
En la finestra una faç m'ha colpit:
l'enamorada per mi ja glatia
i a l'ovirar-mc l'arc buid ha guarnit.
Prest, dalerosa, prop meu s'encamiïui
i ea mà gràcil dóna'm gentilment.
—Ma de mos somnis, delicada fina,
mà remembrada per l'enyor d'absent.
L'estel brillant que al lluny s'endevina
íipar somriure en el firmament.
*

•

Nostre festeig, totseguit, s'esbadcihi
amb mols melosos per íntim esplai:
el cor s'csbcrla talment la poncella,
i mon amor és iniens niés que mai...
i l'estimada diria't, més bella
;u)is el llum nítid que vetlla l'espai.
Lluis GAÍ-'Ú'IGA.

En vísra de que Cdp dels concursarsís ó'ha fel
crediior del premi oferi per MARENV, hii -csla»
declarat desert per la Direcció el primer concurs.
Heus aquí, petits lectors, el paràgraf ordenat
i esmenat.
LES FLORS
iei flors fenen, generalment, calze, coroí-ín,
estams i pistUs.
El calze és l'embolcall més extern de la flor;
ordinàriament és de color verd i les seves fulles
s'anomenen sèpals.
La corol-la és el que vulgarment s'en diu flor;
les seves fulles són els pètals.
Els estams i els pist'tls són els orgues masculins i femenins de la flor respectivament.

Concurs 2
A fi de que els nens petits—amics estimadíssims de MARENY—puguin també prendre part en
els nostres concursos, hem procurat olerir-ne un
que estigui a l'altura de la seva intel·ligència.
Heus-el aquí:
S'ha de fer una compilació d aforismes cala
lans. Guanyarà el que més n'enviï, abans del dia
20 d'aquest mes. Es condició necessària que vinguin en sobre tancut, amb la signatura, edat, adre
ça del concursant, i adreçat nixí:
Sr. Director de MARENV

Per ai «Conciirs>
bell Aire.
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MALGRAT (£a Í eeion.i.)

Col·laboració vària

Si per cas fossin varis els concursanib afavorits, perquè enviessin el mateix nombre d'aforismes, a més de publicar llurs noms, efectuarem un
sorteig eníre elis. per tai de concedir ti l'agraci^i
com a (•íeiiii, cl següent:
a) Publicarem en les pàgines de Ni ARENY ei
seu
relrat (si ens l'envia, naturalment.)
Els que volem ésser col·laboradors d'una hub) Li donarem un val de i:cu pessetes conlrn
manitat nova d'esperit fort i somniador, que ens
uriti iinporíant llibreria de tiarcelona.
enlairisobre la ruï'.at i materialismeque s'ensenyoUn el mes d'agost proppassat eiecluarem uns
c) Disfruiarà d'un<i subscripció anutil i cic
reixen del món, tributem l'homenatge més fervorós estants veïns de Malgrat una agradable excursi.'..
franc al nostre periòdic.
de la nostra jovenívola ànima, a vosaltres volguts de la qual guardaré sempre un bon record.
NOTA IMPORTANT.—Per n prendre part en
veilets pels anys, joves, però, de cor i esperit. VosA la matinada soríírem d'ací en camí Ú i\ualtres sou els mestres de la nostra infantesa i jo nyoles, on un cop arribats, esmorzàrem vora el aquest Concurs, és indispensable ésser subscripvenalla, ja que en el vostre front hi ha gravats els gran estany, fruïm d'un so! ben alegre, i a l'entorn tor de NíÀRHNY.
exemplars actes d'una vida recta i llumino- d'un pais.itge molt bonic. Quan ja haguérem pau
sa, plena de goigs, il·lusions i decepcions ja llu- sejat tots els contorns de Banyoles, l'automòbil Representants tíe "Mereny"
Barcelona: F. Vila, Avinguda Tibidabo, 12.
nyanes. Aquesta vida passada, en ocasions vers ens conduí a Figueres, on admiràrem el gloriós
>
A. Jover. Rea. Argentina, 47.
els amples i brillants horitzons del mar i altres castell en què morí l'immortal general Alvarez d.vegades sota la penombra de la nostra alterosii Castro. Després, ens conduiren a l'Eslanit, diArenys de Mar: J. Arxer. Rbia. P. Fitü, 29.
muntanya, ha d'ésser per a nosaltres un mirall on nant-hi amb molt bona gana, un cop admirat l'esLloret de Mar: A. Batüe, Director de Ics Eses reflectin tots els actes de la nostra vida, que pectacle boniquíssim de les Illes Medes. en el co- coles, «Nicolau Font Alemany.»
ara ens somriu plena d'il·lusions daurades dins el mençament de la Costa Brava, que continuàrem
Illes Balears: G. Riera, Cifuentes, 51, Mahó.
nostre cor de jovenels i d'infants.
admirant al nosire pas per Palafrugell i Palamós,
L'Emporda: J. Negre, Parlabà (Girona.)
En veure aquests petits homenets, joia plaent i ia de retorn. Passàrem també per S'Agaró i Snn;
Nota.—Sol·licitem representants en i m t s k s
preuada, prometença d'un esdevenidor gloriós. Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Llagoste- poblacions de Catakmya.
vosaltres recordeu temps passats en què jugàveu ra, on s'acabà el nostre viatge arran de mar i in
igualment que aquests infantons, des del punt de ternant-nos per Vidreres i Tordera arribàrem Ú
vista infantívol, però, molt diferentment mirat des Malgrat a les onze de la i:il, tots satisfets i amb
i els constipats
del pum de visla dels jocs, els quals són diferents desitjós de continuar fent excursions tant bonino tenen, doncs, res a fer.
però són admirats per vosaltres igual que si fó.s ques i instructives com aquesta.
»iu els nens que els juguen.
Força enrabiat,
loan SÍN'yOL,
La vostra experiència ha d'ésser la llum qur
sense sortir,
Alumne del Col·legi FONLLADOSA
ens il·lumini, perquè vosaltres la teniu ja d'haver
no sens que aviat
viscut mo'ss d'anys pensant en els actes millors
hem d'anar, noi, a dormir?
c!c la vida.
Wís de debò
Joventut! Venera la b!.mcu tc.u·a i V s velí> i. s
t;;ic diii-inir:! mar sa
pecin s o n troni .surcat, t'.iirfl e l s s e n s ulls b;-;".'.;n:.
e! qiui no és bo —
e n c a r a pe! foc :><I(JÍÏH del :-cn c o r , i in:i;.;'if .
L estiu e n s tk-ixii
la son, flinic meu, r.o pí.stMi.

Honor als vells

q u e Ui s e v a h'>nr.)de;;d ei nidreurà e! c a m í sci-rur
al ti del qual hori: hi troba aquella g e r m a n o r , rti;i
í a m o r q u e di> t o : ^ «Is Iviiii^s faran u n a t-oici
liimiliti unida pels vir.rles de !«> m é s h u m a n a COM)••>.!n GARRIGA i GARRIGA
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Impressions d'una
excursió

t c •!íK u'cn vii,
'.•>ihoin '.•s.ijiieixa

('el fri'ü, però oi que no'n !
Tois «ibri^nt»
Vcti- i>e! carrer.

Qui na és valc: i
st.rnpre ilir pol:
hivern dolent!
;<;r.i u l'hivern sobro ',<"•)•
C. SAGREWA.

