N o t i ci
Catalunya
Malgrat. Avui, diumenge, dia 5 de desembre,
« les cinc de la tarda hom celebrarà, en el Cenlre
Parroquial, una gran vetllada a càrrec de les seccions de nens i nenes de l'Escola del Catecisme,
sota el següent PROGRAMA:
PRIMERA
PART
I.- EL CANÍ DEL CEL
peli! drama, per Roser Garriga, Maria Aubanell.
Pilar Garcia, Engràcia Marcel, Dolors Alsina i
Maria Robert.
2. LES BONES OBRES
comèdia, per Dolors Mallart, Rosa Arigós, Maria
Aubanell, Rosa Defaus, Maria Gibert, M.a Teresa
Costa i Engràcia Torrent.
SEGONA PAHÏ
1. LA RONDA DEL FALDELLÍ
cançó, per la secció de noies.
2 - EL VAILET DE LA MASIA
coniediela per Francesc Homar, Ramon G.irrign,
loan Garcia, Àngel Garriga, Josep Espàrrec, Calixtre Sagrera, Joan Baltrons, Jaume Costa i Josep
Bayerri.
5. KIRI KIRI KA
cançó rítmica, per un grup de nens.
TERCERA PART
1- OCELLETS FORA DEL NIU
comèdia dramàtica, per Joan Castelló. Josep ferrer, Victorià Pla, Juli Puignou i Joan Torrent.
2 - LA MALA PARAULA,
cornedieta, per Francesc Fontrodona, Joaquim Simeón, |oan Valdeperes. Jaume Torrenl, Josep Ferrer i Francesc Homar.
Per l'entusiasme dels infants i pels indiscutible* dois artístics del senyor Bayerri, director mi
festival, augurem un èxiï a la Vetllada.
Durant els dies de In Festa Major, es projectarà a! «Centre» la pel-lícula El j o r o b a d o de
Nostra Senyora de Paris, per Lon Chaney.

No trobo bé...

o ri

MARENY serà el portaveu de totes
les escoles i instituts docents de
Catalunya que simpatitzin amb la
seva obra.
Arenys.—Amb motiu d'una visita que vàrem
fer, fa pocs dies, a la «Granja Paraíso> d'Arenys,
tinguérem el gust de saludar al nostre company
senyor Arxer i Bussolleu, bibliotecari de i'Ateneo
i infatigable apòstol de la cultura a l'esmentada
vila. Aprofitàrem la visita per a fer un reportatge
de la Granja, el qual, per excés d'original, no ens
ha estat possible publicaren aquest nombre. Tant
del senyor Arxer com del propietaris de la Granja
quedàrem complagudíssims.
Barcelona.—Dics enrera el Conseller de CulIUÍÍÏ iliura al senyor Mncié e! primer carnet de seireüi; «prolnfància», per n ésser llançats a la circulació, quedant d'aquesia manera inaugurada a
Catalunya una campany.i tant llotsble, tant humana i irtuï meritòria.
A Ici Facultat de Filosofia i Lletres h.i estat celebrcidf! i:níi Junta de Facultat per a dormir possessió de!s seus càrrecs als nous professors nomenats d'.icord amb l'Estatut de In Universitat Autónotnn.
\ l'acie, solemtiíssim, assistiren lots els profesrors de la Facultat i la representació escolar,
essent presidi: pel dtci honorari doctor Antoni
Rubio, acompanyat del deçà efcciiu doctor Bosch
Gimpero.
íil docior Gimpera adreça la sevn auíori.'zada
paran'a als concurrents, stiludunt en nom de la
Facultat els nous professors, fent història de la
labor ponodd a faliç Terme per a assolir la reforma universitària i veiem avui la realització de'1'.
seus ideals.
Després pnrló cl doctor Rubio, seguint-li en
l'us de Iti paraula el docior Banceüs, tiel Patronal
de l'Universitat Autònoma.
La Facultat acordà donar el nom de «Milà i
Fontfliials> c) la càtedra de Literatura Catalana, i
<k\ docior Rubio a !a d'Historia de Catalunvo.

MARENY posarà a la jovenalla caía
l-2.as« em muiu cositrete i en relació

que cl rellotge del campanar de Malgrat vagi a l'hora... que vo!.

amb el m«;i exterior, per míí$à de
notícies í d'una «electe íïiíor»ïíaesó.

—que mols trossos de les carreteres siguin
llambordaís sobtadament. Quan s'hi passa en bicicleta es fa cada salt que treu foc.
Un repòrter de MARIíNV'
•—que a l'hivern ens glacem de fred i e. l'csihi
»-ns ofeguem de calor. Un xic més repartit aniriu
niés bé.

K. D. T.
--La voga de tranviaires i familía, a Barceló
na, puix que això d'anar n peu cansa molt.
CORRESPONSAL
Petit lector!

Trobes bé totes les coses que hi ha prop icu?
No veus cap inconvenient <> defecte enlloc? I <igroda tol el que és fa o existeix en cl pelit món
que l'envolta? Si hi ha res que el faci nosa a l'entorn de la teva vida d'infant, escriu-nos-ho. MARENY ea farà eco des d'aquesta secció de toia els
inquietaments i neguits de la teva consciència.
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Resta d'Espanya
Valladolid.—La Junta Directiva de J'«Asilo út
la Caridad» de Valladolid, s'ha adreçat al poble
per a recaptar fons, a fi de mitigar els danys que
aquell va sofrir a conseqüència d'un incendi.
Aquesta institució sosté 150 assilats i subministra 550 menjars als pobres. A niés té una escola amb 164 nens, als quals dóna dinar, sopar i
purament escolar.
Múrcia.—-Al Parc de R'.iiz Hidalgo jugaven «
futbol alguns estudiants. Un d'ells caigué al riu
Segura, essent arrossegat per la correm. Aleshores un altre estudiant, nomenat Maties Romero,
amb perill de la seva vida, es llencí a l'aigua, poden salvar al seu company.L'heroic estudiant eslé
malalt a conseqüència de l'impressió rebuda.

Extranger
França.—En ia propera primavera realitzarà
el seu viatge inaugural, el irasatl&ntic «Normandie>, ei més jïran cie! món.
Desplaça 75.000 tones i és. per avui, el darrer
triomf de la ïécnica moderna tn la construcció na
val, essent el primer trosatlnnlic mogut per la força elèctrica.
Min estat construiis quatre gecenidors de força, ïa capacitat dels quals és i:c 42.450 quilovats
cadascú, accionant els quatre motors acoplais fl
les hèlixs. Qualsevol d'aquests motors té cl tii
many de les sel locoir.cilrius més potents.
Estilis Uüíts.—El lincn! Get.'le, t;ue descendí
al N. E. de Salem, no aconseguí sobrepassar l'alçaria assolida pels neronautes russos. Segonr
noticies trameses dts de Washington per uní
emissora parlicular, assabenta que ei globus d«
l'esmentat tinent s'eievé a uns 17.000 metres en ei
seu voí o l'estratosfera.
Xíaa.—A Canton, i a I'cdat de 14 anys, loutan
cada per sa mare una nenn. que habitava el sublerrani d'una casa del districte de King-Kong, i la
qual ha csiat descoberta a causs d'un incendi que
es produí en l'cimentada casa.
Duran! e'. temps que hi roniíingué closa, la seva
mare li portava el menjar, i quan In lregueren, no
volpuc parlar-ne amb ningú ni volgué rebre la visita dels seus familiars.
Té ara 52 anys i ha perdut l'ús de la paraula.
A més, per causí; de l'obscuritat en què vivia, 1«
seva epidermis s'ha lornat blanquissima i moll
dclicdd.i.
Xoiícies compilades per
Ldisrca GUTIÉRREZ
Cap de Informació.
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Ràdium Descobert pels doctors
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PSEUDO-SAVI
Malgrat

•i. M'ngradiiria saber quelcom de ics religions
de l'txlrcm Orient. (Bramanisme i Budisme.)
A. PUIGMARTI
Badalona
5. Pe;i;s fiinics meus! Qui de vosaltres podria
envi<ir-mc, per conducte de MARENV . l'adreça
d'aquests jugadors de futbol: Nogués i Parera del
«Iïarctloim> i Gual del «Sabadell»? Mercès antictpade:».
R. MARTORELL
Barcelona.

Nens! Llegiu í propagueu MARENY

