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Pedagògica
El món de l'infant
Petit lector!
Voldria jo poder trobar un petit reconeí de feiiciíaí i de pau en aqueix rosaci món
teu, que ja no em pertany.
Sentir-me il·luminat suaument per aqueixos estels que tan de prop et parlen...
Gaudir íntimament de l'exquisita flaire del teu cor, al contacte del cel esquinçat i nímbifer que t'acaricia i petoneja...
Voldria jo poder caminar a poc a poc, rodant par la blanca senda del teu pensament... Poder sortir dels meus confins... Poder arribar fins c Tu, íïll meu!
Ei sembla que ets tan perit, fan pefif... i com emplenes amb ia leva petitesa i'univers sencer!...
Sembla que el món — xic com la lluna que s'embulla entre les <i!fabrep;uer.is dels
teus cabells i et guaita per la divina rinesfreír. de l'alcàsser de les íeves cjiiimeres — <Mgui nostre, dels homes, i jo et dic que et pertany quasi enterament a ï u .
Teu és el vent, teva la llum, íeu el cei, teu el dia...
Teu el vent, perquè s'emporta la melòdica drino/adera de les campanetes clel teu
musical riure...
Teva la llum, perquè representa l'esclat de !a Vida, i la Vida comença en Tu.
Teu el cel, perquè, mentre dorms en braços de ia marc, et vetlla i ei reverència.
Teu el dia, perquè jo l'he vist com ve assíduament, i de puntetes, a besar-ie els
ulls...

i remirem elsfossats.defenses formidables que se
rien del r astell en aquells temps de l'Edat Mitjana.
El Mestre ens fa posar tota la nostra atenció en
els detalls que cadascú pugui descobrir.Qui repa
ra en la gruixória dels murs, qui en el lloc on es
trobava el pont llevadís, el qual facilitava l'entrada al castell per damuni els fossais; qui en les requícies de les cisternes, qui en la distribució de
les vastes dependències... Ens aturem després da
vant la capella, que conserva l'ébsida, i en els
murs de la qual encara es trasllueixen imatges que
representen l'adoració dels Sants Reis.
Després de juçrar una estona i com que ja es
feia frsc, emprenguérem el retorn cap a "Malgrat.
tois satisfets del passeig, que no serà el darrer,
segons ens va prometre el nostre professor.
Un BATXILLER
,_

,

£/ q U e lfGgi3n
e/s nostres
rebesavis
•-....
Cedit amablement pel prestipiós proiens/-»- •
aplaudit comediògraf, Sr. Arrcr i Bussaücu, re
presentant de "mareny" en Arenys de M.ir, el
primer nombre del «Diario de Barcelona», us oferim, lectors, una reproducció de !a primera pàgina
(en té qualrc) reduïda a 1 quart del seu tnmany
natural.
No cal exposar a la consideració de vosaltres,
peíiis
lectors, la fecunda labor i el brillant rrsto
Es per això que tot el sentiment maternal del món està amb Tu,.. En el cor de ia
rial que representen 1-11 anys de vida per d un peteva mare, que és el mateix de son fill.
Aquest món —bressol de divinitat, d'amor i de vida — és el que, petit lector meu, riòdic. Per tant ens abstenim de fer-ne cap observació ni comentari. Feu-lo vosaltres.
voldria tenir jo.
Preguem als nostres subscriptors i lectors, que ens disculpin de
l'endarreriment amb qué ha hagut de sortir aquest nombre, ja que ha
estat degut a causes estranyes a la nostra voluntat

Nota de la Redacció.

Damunt les ruïnes del castell de Palafolls

Vn detall del castelL
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Dijous a la tarda.
Acabem de sortir cap a la muntanya, smb cl
propòsil d'arribar fins al casiell du Palafolls.
Nerviosos, contenls. .sallanl de VTOÍ>», semblem
ocellets alliberats de la presó de la gébiti.
Pel camí departim amb el nostre profes&or r.r>
agradable intimitat, estant ell sempre el noytre millor camarada.
Caminant, caminant, deixem enrer.i l'esylési.<
de Palafolls i el veïnal de les Ferreries.
Davant nostre, camí ja del castell, s'e:>tén un
panorama esplèndid, que guaitem amb fruïció,
contemplant-ne adés el «Mare-Nostrum», ade,» les
<ilteroses muntanyes que ens circunden. fi! c>:!.
de banda a banda, és blau, però d'unl·Iau;nés
tristoi que l'escaient del mar.
Tot fa niés bonic!
Quan arribarem al capdamunt de !a raunl^i'a,
reposarem i jugàrem força. Per això fot:» volent
ésser els primers en arribnr-hl.
A la 0, ia som davant la portalada del castell,
i qnedem encisats en es'endre la nr»str.i mirada
ver» l'horitzó, encès per la llum djurad;» d<?) sol.
Amb guin Afany volem recórrer-lo tol! Miri,-;'.
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Eís nosfres concursos

Literatura

ïicsultat del concurs 1
1

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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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.

amb els meus propis ulls em faig càrrec: de què
ho és molt més. Hm faig la il-lusió de que visc ui
mig del mar, ja que els canal» que fan de carrers
es veuen atapeïts de barquetes que s'en diuen
Havana, 10 de novembre de 1955.
gòndoles i que fan el servei dels laxis en aquella
Benvolgut Antoni: Jo voldria explicar-te cl bé ciutat.
que cm trobo ací fent quasi cada dia excursions
A més, Venècia té uns edificis molts bonics.
pels voltants de l'«ingenio» on ara estem pnssant
La Catedral de Sant Marc; el Pulau Ducal i als
uns dies.
dos costats del Gran Canal molts palaus c's marEn aquest «inpenio>, que és d'un amic del pa- bre, la façana dels quals està plena d'adornt. molt
pa, hi treballa molta gent en el conreu de la canya curiosos.
de sucre. Aquesta gent, és quasi tota de raça neLa vida en aquesta ciutat la trobo un xic dife
gra i molts dels indígenes es diuen «Panxito» o
rent de la de les altres, ja que el seu .inibiem :u<
«Panxita».
és gens sorollós. Després de tot, em recordo de
Aquests «ingenios» poden comparar-se a les vostè i dels meus amics, als quals pregu <;ue salumasies catalanes,sinó que són molt niés extensos di de part meva, rebent vostè el més expressiu
i els camps són quasi tots plantat» de canya de salut del seu deixeble.
sucre.
Lluís AllkLT.
M'agrada moll passejar pel camp, perquè hi
veig plomes que a Catalunya no n'hi ha.
Les més importants són, les palmeres els cocoters i els plàtans.
M'agradaria que fossis al nieu costat per a
admirar tot això, però, no essent possible haig
d'acontentnr-mc amb enviar-ie aquestes impressions.
Escriu-me més sovint i compta sempre amb
l'afecte del teu bon amic
JAUM1-;

B\ oc

p o s tai

Venècia. 25 de novembre de 19Ó3.
Respectable i e.itiimn Mestre: De debò quan
vostè ens explicava coses sobre Venècia m'imaginava que era molt bonica, però ara que l'he vista

Éssers vius i éssers inerts
El gall dindi
(Maleagris gallopago)
Aquest ocell, tari conegut de vosaltres, i que
mengeu amb tant de gust el dia dcNadal.amiguets.
és oriünd de l'Amèrica de! Nord. Pertany a l'ordre de les crallinàcies, que són aqueiít. ( celis de
cos feixuc, nies relativament petites i cames disposades pera córrer i gratar la terra.
Jo crec que és un dels n-jells més eslufats e!
gall dindi. Serj perquè sempre l'he vist rumbejatit
com 3i fos un antic cavaller de l'fidat Mitjana?
Amb quina autoritat es passeja corral avall!...
Tothom li deixa pas... Però el sabatassesc:-.~dcixa
colltòrcer, com un babau, sense haver fe; c<ip mal
a ningú. I jo en el seu lloc, a aquell que vingué?»
per a agafar "ne, li esgandpiirin el nas.

Els bolets

paraigües obert. Vosaltres, però, no hi veieu sir.ó
una part de la planta, ja que l'.-iltra fornia dins tic
la terra una espècie de filagerscs entroieixide;>.
anomenades mice/i, que es mu)ttpliquc;> exiraordii:àriainent.
Eïls bolets, com que manquen de cinroíil'.a,
són éssers paràsits. fLl miceü es desenvolupa
ordinàriament entre les arrels dels arbres. No podent fabricar midó—principal aliment de les plantes — , per la manca de clorofilla, s'ha d'ali
mentarde substàncies preparades per aures planles..
Algunes espècies de bolels són corr.c-f.íibles.
peró altres són molt verinoses. Es convenien:.
per això, bullir-los abans de menjar-los.
Ací reproduïm un dibuix de les pii'.ich'.ils espècies verinoses, els noms de les quals són:
1. Boletus satanas (molt verir:ós).
2. Amamita mvscaria (molt verinós).
5. Hypholoma fasciculare (verinós).
4. Cortinarius traganus (verinós).

(Boletus)
Qui de vosaltres no ha anat alguna vegadii :i
cercar bolets? Els coneixeu par la seva forma de

El sofre
:

Simbol 5
Pes atòmic: 32
El sofre és de color groc i no té gust ni olor.
Crema amb flama blava formant un gas d'olor
sufocant (olor de sofre cremat).
Horn troba aquest metal·loide en terrenys volcànics, essent r.ioli abundós en la ilifi de Sicília
vora el volcà Etna.
Posant sofre en una cullera i exposant-la ui
calor d'una flama, es fon primer (als 120"), bull
després i, per últim, s'inflama.
Quan es troba barrejat amb l'argila, es pot obtenir pur, apilonant aquesta barreja sobre un pla
inclinat, i calant-li-hi foc. Aleshores el sofre fos.
rellisca, i es pot recollir en un clot o en un recipient.
Qualsevol compost de sofre i un altre element
o radical és anomenat sulfur. A Espanya abunda
molt el mineral de plom, o galena, que é3 sulfur
de plom natiu, d'un gris blavenc i llustre metàl·lic.
El sofre té moltes aplicacions. Hom empra en
Medicina per a combatre les malalties de !a pell.
Amb sofre es fabrica la pólvora — mescla de aal-
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nitre, sofre i carbó . Serveix també per <; donsr
a! cautxú una més gran elasticitat, duresa i dura
da (goma vulcaniïzada), i per a fabricar àcid luffuric, de grans aplicacions industrials.

Tintoreria P.SOLENCH
tíspecialitat en tints i lavais a sec
Dols en 24 hores

Secció femenina
Aquesta secció la dedicarem a la divulgació
de tota me:un de coneixements pràctics pera la vida de la llar, amb la intenció nostrada que agradi
especialment a les nenes, mestresses que seran
de demà. La manca d'espai no ens permet estendic* ns massa en aquestes lliçonetes d'economia
domestico que us oferim. Des del nombre vinent
unti autoritzada prolessora s'encarregarà d'aquesta secció, i procuraré per tots els mitjans possibles i'er-ia lant amena com profitosa.

Manera de fer un cataplasma
Generalment hom el prepara amb farina de lli
nosa o amb molla de pa pcistada amb llet o fécu
la de patata.
Pera preparar el de llinosa, es posa en un perol o recipient la quantitat de farina necessària.
S'aboca a poc a poc sobre la farina aigua bullent,
agitant la barreja, fins a fer-ne una pasta d'una
certa consistència. S'estén aquesta pasta sobre un
tros de mussolina o roba semblant, procurant,
peró, que no resulti una capa massa gruixuda. Es
dobleguen aleshores les vores de la tela cap dintre, curant de que la pasta no es vessi. Després
no hi ha més que aplicar el preparat a la part ado
lorida, quant més calent millor, puix que d'això
depèn la seva eficàcia,

SASTRERIA - República, - MALGRAT

Eusebi SIMBON
Rebudes les darreres Novetats d'hivern

"Mareny" complirà l'elevada
missió de fondre en una
abraçada espiritual tots
els esperits joves de Ca»
taSunya.
C. Mallorca

MALGRAT

SEBASTIÀ MATEU
ACARREUS I TRANSPORTS
Serveis d'autos a preus econòmics.
"MARENY" seleccionarà entre la
mainada un cos de redactors
actius i d'esperit sa, que es donin a conèixer en les Arts, en les
Lletres o en les Ciències.

VINS i OLIS

Salvador Masens
R. Turró, 24 - Malgrat

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.

Nostres preguntaires
Respostes
(2.)
Kïement

Descobriment

Stmliul ! Pes
| atòmk

Conegui en l'antiguitat...
Or
Argent.
!d.
Platí.... Lllloa el va donar a co: néixer (1755-48.)
Ràdium Descobert pels doctors
Curie en 1898 i isolat
per Mme. Curie i Dei bierne en 1910
Ferro.. iConegut en l'antiguitat...

Au
Ag

' 197'20
| 107'8S

Pt

i 195'2O
i
t

Ra
Fe

! 226'40
S 5584

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

Esports
P ug i I i s m e

Futbol

A New-York cl dia 25 del mes passat, ïoni Canzoneri baté per K. O. al campió mundial del pes
ploma Kid Xocoiate. essent la primera vegada
que el boxador cubà ha caigui deu segons sobre
la lona del ring.
Carpenlier.el gran boxador francès, als 40 anys
d edat, es proposa tornar al ring per a combatre
dttib l'actual ca.ipió de França. Henry Lengíet. El
combat no està signat, però és molt probable que
e.:i celebri.
Dimecres passat, al rino; de! Nou Món (Barceí'ina) es celebrà un combat entre Morejón i Danfi
qui féu la seva «rentrcc> d'una manera admirable.
Ray l:npc!!etiere baté a Tommi Loughran per
inferioritat, però fou Iwtut «Is punta en la rmileixa
vetllada.
A l'Olympia (Barcelona), el dia 27 de Novembre, el gran campió Josep Gironès.reíennrf oi seu
títol de campió d'Europa davant Lucien Popescu,
al qual va fer menjar la pols a! sisè «round».

Foraeria í Pastisseria

H o q ue /

Panits a celebrar avui dia 5 de Desembre:
1." Divisió. Campionat de Lliga d'Espanya
Donostia - Barcelona
Espanyol - Belis
Madrid -Ràcing
València - Oviedo
Arenes - A. Bilbao
2.' Divisió
Osasuna -Atlètic M.
Sabadell - Irún
Sevilla - Altives
Celta - Corunya
Sporting- Múrcia
CAMPIONAT DE LA FEDERACIÓ ÀMATlliU'
GRUP A.
Mataronina - Lloret
Blancs - Arenys
Popular - Tordem
Maljrrai - Arenys de Muní
El partit U. E. Arenys-Tordera que havia de
jugar-se el passat diumenge dic» 26 de novembre i
en el què l'arbrit donà els punts a l'Arenys «Mega nt que el Tordera arriva dos minuts tard, iir.u'rà
de tornar-se a jugar per acon! del Comitè de
Competició.
El segon equip del C. E. Malgrat, í:>nm;. qu^í-i
loí.'i per jugadors locals, fa algun temps i.;uc forneix unes actuacions molt brillanis, ja tí'u: ha ob
í'iigut victòries sobre equips de molta VÜIUÍ, ii.'
!e:> comarques veïnes i de !a nO3tra, ianf en el
nostra camp com en caxp contrari.
L'equip que ha vençut a l'Atlèiic de S<KÜ Pol,
a l'Hostalric i al Breda, eslava forní al per: Pàvila:
Plazas I, Costa; Hornar 1, Saitó. Aimcric: Plazas
11, Vàzquez 1, Aguilar, Bertran i Vazquez !!.
Té preparats, per a desp.-ós de la l'esia
Major, alguns pariils amb equips de Girona i d'ui
tres pobles, que causaran sensació.

ESPANYA 1

SUÏSSA I

El diumenge proppassat, dia 26, a\ camp de
Sarrià, competiren en partit internacional els
equips esmentats.
El capità sufs Carroggio, que es dci.i que r.i>
podria actuflr per estar indisposat, poi·iié fer ho.
actuant moll encertadament.
f

.3w*:ar:u!««.í·

BAYERRI
Especialitat en arranjament de SH
llons.- Les compostures fetes amb
objectes d'aquesta casa resulten d
preus baratfssims. - Tauletes de
jonc i tots els altres derivats

MALGRAT

CISTELLERIA

Aeronàutica
Vn vol Méxsc - Espanya a'aoanesï.^t
"Bona - Voluntat"

!.n notícia d'haver-li estat concedida la Gmt:
Creu de l'Ordre de Mèrit Militar va sorprendre a!
general Leonardo C. Ruiz quan inspccciotuiva e\?
treballs de construcció de l'aerop'-íi <ÍJorbcrí;i •
Co!lar>
amb r! qual Mcxic correspondrà ui rükl
' Carrer República
MALGRAT
dels heroics aviadors espanyols que acabà tragi
cament.
A causa de !a prohibició d'efectuar VI;IP
d'aquesta envergadura per les nombroses desgró
cies ocorregudes en vols rectes New-York-Mèxic i
Mèxic-Buenos Aires, el govern mexicà volent cor
respondre dignament a l'esforç de Barberín i Co
En els mitjans ciclistes francesos ha causal
llar, va permetre la construcció d'un avió que por
una gran sensació la publicació d'un article al
Els alumnes de Comerç i Batxillera! de! Col·le- tés el nom dels dos aviadors desapareguts, con*VeIo> en el qual s'assegura la celebració en un gi Fonliadosa, han organitzat un equip de futbol, cedint la necessària autorització pera la realitza
ció d'aquest raid que hom iniciarà, segurament, a
gran velòdrom francès d'una gran cursa revenja enirenant-ss diàriament en el camp de i'Esc<>i<;.
principi d'any.
de !a Volia a França, pairocinci·Li per Ien cases
El departament d'Aeronàutica sota la direcció
constructores de bicicletes, les quais estan condel general Ruiz treballa activament en la cons
iurades perquè durant el mes de la cursa no es
trucció de l'aparell i encara que els treballa són
:>ar!a de les marques sinó solament dels correBASTER i MATALASSER
; portats a terme sense cap mena de publicitat, hem
dors.
| pogut assaben!ar-nos que aquest serà un aparell
Confecció d'edredons i articles d'esport | d'un model prototip, dissenyat completament de
Ens hem assabentat per fonts que eii3 mereinou i un del més ben acondicionals per a tals vols.
i viatge
Sabem que l'avió serà de tipus monoplà de
xen tota confiança que l'U. C. Malgratenca ha or- República, 65
MALGRAT
grans
dimensions i equipat amb modernfssim i
ganitzat una imporiantíssima cursa per un dels
potent
motor.
dies de la Festa Major.
El general Ruiz, que ha estat un dels que més
També ens han pregat que fem constar el molt
es distingiren en la recerca dels herois desapareque es planyen que l'afició malgratenca no corresguts, diu que lé una vertadera satisfacció d'ésser
pongui com és degut i com els organitzadors esCorren rumors de que a Malgrat es formarà el constructor del «Barberan i Collar» amb el qual
un equip de Natació, en cl qual hi haurà una sec- Mèxic correspondrà a la visita dels herois espaperaven.
ció de vater-polo i de curses de totes les distàn- nyols, trencada tràgicament pel destí.
Deixarem que hagi tingut vida per tan poc temps cies.
GARRIGA-HOMAR
aquesta entitat ciclista?
Redactors esportius.
Diumenge passat es celebrà a la piscina del
Terrassa, un festival. «Mare Noslrum» fou la ini- ; Llet pura de vaca. - Servei a domicili.
DEMANEU SEMPRE
ciadora i hi prengueren part nedadors de València,
Madrid i Barcelona amb moll d'èxit.

J©AN ALEMANY

Ciclisme

Marià

ORIOL

;

Notació

Lleixiu: AMOR
DOMÈNECH GERMANS

Casa fundada en 1922.
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j^SPERANÇA
"Mareny" fomentarà intensivamet i en un
sentit pràctic l'amar a la nostra
llengua vernacla.

Carrer Bellaire, 40. - MALGRAT

s e cc /o

amena

Solucioi i a/s passatemps

Agudesa

passat

Donant lliçó de Gramàtica, el Sr. Mestre preguntà a un deixeble:
—Vejam, Soler. El nom «pèl» és masculí o femení?
—Si és de gat, és masculí i si és de gata, femení.
—I si és pèl de tonto?
—No ho sé, perquè jo no n'he tingut mai cap.
Pau PLA.

A;1 jeroglífic: A l'estta tothom va a U platji
M rombe:

J

I

CA L
A C OB
LO T

B
la xarada: ca - mi • i•au

Client.—Estic bé?
Fotògraf.—Tiri's tres o quatre passos endarrera, si us plau...

2
5
A {'endevinalla: La clan.
Al logogrif: Aroma.
1

Física recreativa

Mots encreuats
i

Fer passar un ou d'una copa
a una altra.
Són precises dues copes de la mateix.i alçària,
que es posaran una mica distanciades. Dinlre
d'una d'elles s'hi iica un ou, posant, però,l'extrem
prim com a base i apoiant-laconïralasuperfíciede
la copa. Bufant persistentment i amb força sobre
l'ou, aquesl passarà a l'allra copa.

2 3 4
5 6 7 8 9
A 10 A
12 11 I 13 14
15 O 15
Verticals
<!. Mol exòtic usat en espori, importat d'An

Bruixeries
matemàtiques
Com endevinar la xifra esborrada d'una
quantitat.?
Es prega que escriguin una quanlila! dequ-jüixifres. Es demana que sumin el valor absolut de
lea mateixes i que restin aquesta suma de Ui
quantitat. Es diu que esborrin una xifra qualsevol
de les quatre, i que diguin la suma del valor
absolut de les tres xifres restants. Lo diferència
enire aquesta i 9 (o el seu múltiple immediat) serà
la xifra esborrada.
Exemple:
Quantitat: 4638
4638—21=4617
Xifra que s'esborra: 6
Quantitat que queda: 417

1. Carnera ho és.
2. Fruit dels cereals.
Horitzontals
'2. Animal.
rv li.uirien de desaparèixer.
A. -Interjecció.
11. Mai s'han de perdre.
15.—Senyal internacional de socors.
J. BASSART.

"MARENY" delectarà els infants a
base deí conreu dels seus sentiment u
i de l'expandítnent del seu enginy.

Jeroglífic

18—12=6, xifra esborrada.

VICENS VALLÈS
PINTOR
DECORADOR
EMPAPERADOR

República, 60

MALGRAT

Curiositats
L'olivera és un dels arbres de vida més llarga.
ja que pol viure fins a dos mil anys. Però els sol
zes encara viuen més, puix que poden arribar <i
2.500 anys de vida.
Generalment els éssers humans comencen j
perdre estatura a l'edat de èO anys, i la mant.)
d'alçària ve a ésser d'un centímetre cada 10 anys.
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Juli PU1GNOU.

Logogrif numèric
12545978
5455657
865674

Ciutat euràsica.
A tots els pobles.
Nom de dona.
Temps de verb.
Ò65-?
A les esglésies.
746
Peix.
86
Pronom.
5
Consonanl.
Josep M.6 ROSSELL.
(12 anys)
Alumne de! Col·legi «Arxtr
Arenys de Mar.

Comprimit
Pronom

dol nombre

Verb

500 e 50

Nom

S. LLIRONÓS.

ANTONI

GARRIGA

QUEVIURES I ULTRAMARINS
FIGURES DE PESSEBRES MOLT BARATES
Miquel Servef, 15

MALGRAT

Correspondència
I. Baldrich.—Noi. ets el rei dels loyjtrrif.s. l'in
tens en espera de torn cinc, i dos rombes. L'en
devinaila, el pastell d'impremta i el rombe MA
RENY—gràcies per la propaganda—le'Is guardarem en... la paperera.
A. Garriga.—Fins quedem amb una agudesa i l'endevinalla: les altres coses, la veritat, ens feien
nosa.
1. Si:neon.—De la teva colecció de semblances i
endevinalles triem... una historieta.
|. Torrent.-— Et publicarem el conle, dintre del torn
corresponent.
C. Ruhí.—La teva econversa» no és molt original, però procurarem fer-la publicable.
S. Llirinós.-—T'admetem la «vaga de vocals. >
I. Bassarl.—Aprofitem I'«agudesa.>
Li-li-put.—No et publiquem els rombes perquè no
sabem qui ets, i el voldríem conèixer.
). Creus.—Si continues copiant, algun dia et portaran a la presó.
I. Cama.—Estimem la salut dels nostres lectors i
no 'volem que es trenquin el cap cercant el
cambrer. Fes un altre dibuix i, si està bé, tindrem molt de gust en publicar-lo.
F. Homar.—Ha entrat en torn el teu logogrif.
P. Pla, S. Planagumà i L. Gutiérrez.—El mateix
que a J. Creus.
J. Ferrer.—Pubiicarem els«acudit>squan els arribi
el torn.
J. Busquets.—Et diem el mateix respecte a la teva
«pregunta.»
J. Masriera, J. Bayerri i P. Mompeyó.=Prepareu
un altra cosa per al nombre vinent. Però coses
que no hagin d'anar al cistell dels papers.

Rumieu!

Guia del viatger

Solucions.
1) Primerament ompliran la bóta de quatre
litres. Després d'aquesta en posaran dos litres i
mig a la de 2 í|2 i d'aquesta en posaran un i mig
a la de 1 1]2. Després buidaran la de 1 1[2 a la de
•1, i el litre que ha quedat n !d de 2 1|2 el posaran
a la de 1 1|2. Tornaran a omplir del vi que hi ha u
ia de 4.la bóta de 2 1[2 li:res;d'aquesta en posaran
mig lilre a la de 1 1|2, que ja en tenia un, i així en
quedaran dos a la de 2 1|2. Buidaran la de t 1|2 n
la de quatre que ja en lenia 1]2, i així quedaran:
dos litres en la boia de 4 i dos litres en la de 2 M2.
quedant solucionat el problema.

Horari de Irens del litoral

BARCELONA - EMPALME
140
Lleug.
Barcelona....
Mataró

142
Lleug.

146
110
Lleug. Correu

8'15
8'58
9*06
9'25
9'29
9'51
l0'05
lO'll
10'57

13'16
12*52
12'55
Í5'O9
15'12
15*31
13*43
13*40
14*15

o

5,57
ó'02
6'25

Arenvs.

6'27

Caieíla..,
Malgral
Bianes,
Empahne
(1)
(2)

6'53
7'09
7M6
7'46

13*25
14 22
14*29
14*49
!4'5S
15*16
15*32
I5'39
16'07

152 (1) 168(2)
Lleug. Tramv.
16'—
16*51
16*56
17*16
17*21
17*45
17*57
18*04

18'—
18*28
Í8'31
18*51
18'54
i 9'14
19*30
19*56
20*02

19*15
19'4ó
19*46
20*05
2008
20*28
20*44
20*50

20*50
21*18
21'20
21'39
21*42
22*16

í

2) X. és ia mare d'Enric i Y. la seva àvia.
Solucionistes: R. Garriga (Malyrat): C. Mani
(Mataró); À. Gaví: i S. Salvat (Barcelona).

t

Problema 3.

i

22*22
<_„

Circula solament c ' s dies feiners.
Circula solament els dies festius.

EMPALME - BARCELONA
145
111
Lleug. Correu

145

Lleug
Empalnie
\ Blanes
i Malgrat
5 Calella.
| Arenvs
Mataró
i Barcelona.

i

6*51

8'30

13*52

7*16

8'57

15'ÜÓ

A

6*40
6'48
7*05
7'22

S

7*25

8*01

9*50

14*35

7'44
7'47
8 24

8*20
8'25
8*55

10'H)
10*15

14*54
14*50

; 1 * is

15*25

s
sA
A
S
A

7'25
7*39

7'58

9*06
9*25
9'45

14'—
14'14
14*52

Escacs
Agraint la simpàtica deferència amb qnè he es
lal honorat per la direcció de mareny, confiantme !a secció d'Escacs, i, posseït d'un gran entusiasme per aquest ioc-ciència, procuraré fer-la el
més amena possible, la quai cosa, sens dubte,
aconseguiré, si puc comptar amb la col·laboració
i entusiasme dels aficionats ey.caqiiii.lcs.

Si
Si
Si

149

Lleug

Solució del Problema i.
lligada clau: D x P
Algunes variants:
Negres
Blanques
o.
1. .. P x D
P5A...
1. .. C 3 A
2. D x P A f
2. .. C 4 R
5 . C 5 R +f
1. .. R 5 R
2. .. R...

2.

D8C +
5. A 8 D + +

155

5159

Lleug. Tramv.
16*50
Ie'14
17*23
17*40

18*01
18'06
Í8'26
Í8'3!
19*30

_*
18*53

155
121
Mixt . Lleug.

19'02
19*45

18*42

20'05

18'58
19' 18

20*32

19*23
19'45
19*48
20*37

21 '06
21 '59
22'06
22*21
25 '55

20-1 5
20-57
20-45

2r2 r22
2 r25
?I'46

2 r49
22-49

Noticiari escaquísí \
- D i u m e n g e p r o p p a s s a t , en <:( locdl SÍ'>CÍ<J! Je
Í<J C o u p t r . i i i v a ' L a M a ! j í r a t e t t s e > t i n g u é Ili-c

!n
inauguració de! -.Club d'fl.u-.ic'i M1RROR*. enmonç.in! la seva actuació amb un<i exhibició de
sinuilidnies a càrrec d'En toaquim Niuiliirt, av antatjat escaquisi.i deCalcllti.
P.s de remarenr l'èxit ben falaguer que
aquesta entitat en la seva primera actuació
-A principis d'any s'organitzarà c! ci

L'amo d'un magatzem envià al seu oioço
>ii mercat a vendre 120 taronges, al preu de 10
cèntims cada 5 taronges. Segons això valien 2'4O
ptes., però el noi vengué primerament 5 taronges
i es va gaslar els 10 cèntims en un got de vi. Després començà a pensar, per tal de trobar la manera
de vendre les restanls al mateix preu que havwi
tixat el magatzemista i treure les 2'10 que valien
loles, fins que trobà la solució. Com s'ho féu?
(La trnmpj l'ha de descobrir el lector, tenim
present que 'es taronges valien 2'40 ptes. venudes
aula cinc, a 10 ets. i que ell les vengué a un preu
que en Iregué 2'50).
lin el nombre vinent seran publicats el noms
de tots aquel·ls que enviïn la solució exacta (la
tram pa) d'aquest problema.
BOBY.
social, començant amb la classificació per catc
çories.
Nosaltres hi afegim que per aestimularalsparncipoiits s'haurien d'eslablir uns premis per cada
categoria. A tal fi obrim una subscripció la qual
encapçala J. P. i B. amb dues pessetes. Esperem
de tots els simpatitzants i cases de comerç sabran
fer ressò d'aquesta iniciativa.
Dirigiu-vos al Conserge de la Cooperativa, a
ia Direcció d'aquest periòdic o a aquest cronista
Jaume PONS

S'han posat a la venda, al preu de 15 cèntims, uns blocs de 10 fulls per a anotar-hi
partides d'escacs. • Demaneu-üos a ). Pons. impressor.

JAC/NT ARXER i BUSSALLEU

Problema 3.
J. PONS
Negres (7 peces)
, D2R, T5CD, Al D, P 5A, P 5CD, P6TU

L'Avi de lo Muntanya
Rondalla per a nois en un acte
i cinc quadres.

Blanques (8 peces)
R 1 TR. T 5 R, A 5 CR, C 4 AR, A 4 AD.
P 3 D, P 4 AD, P 5 TD.
Les blanques tenen la iniciativa i fon mat e«
ires moviments.
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« A R E N Y
Malgrat
1985

Esquema de \'orgariitzaóó interna de " m a r e n y "
Catalunya
Cap d'Informació . .

Resta d'Espanya

Arxiu i Biblioteca

Extranger

Col·laboradors

Cap de Redacció

Llenguatge - Literatura
Matemàtiques - Estadística
Geografia - Història -Art
Ciències físiques químiques
Dibuix - Treball manual
Teatre - Cinema
Esport
Secció amena

Correctors i traductors
Cos de redactors . . .

Direcció

Secretaria
Impremta
Publicitat

Administració

Propaganda

Venedors

Circulació .

Distribuïdors

naturals

Subscriptors
Remesms especials

Tarifa d'anuncis
1 plana

Insercions

2

. ., de plana

de plana '•« de plana
0

1

Xurreria
)3

de plana jy de plana

1

Pessetes

Pessetes

Pessetes

40'

22'

12"

Pessetes

Pesscies

Pesseies

650

4'50

2'50

12"

8-50

4'50

i

2

75'

40'

22'

i Bunyoleria

LA FAVORITA

Pere

T ur

Especialitats vàries
Classes fines

3

110'

60'

32

17 "50

12*50

Elaboració

6'75

Es fan abonaments per semestres i per anys a preus especials.

acurada

Instal·lada a la Plaça de l'Església,
fins passada la Festa Major.
Tocínería í Carníceria
de

PERSONATGES:
AVI de la MUNTANYA
RICARD
JOSEP MARIA
PAQUITO
ANSELM
REMIOI
JAUMET
IOSEP
MANOLO
MARTINET
RAFEL
ALBERT
MANEL
PEPET
SALVADOR
MANELET
QUIMET
MARTI
ÀNGEL primer
» PETIT
QUEFE de SOLDATS
NOIS OUE NO PARLEN, ANCiELS i SOLOATJS
Dreta i esquerre les del actor
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JOAQUIM MASSÓ
C. Galan i Garcia

MALGRAT

Butlletí de subscripció

"mareny"
L'AVI DE LA MUNTANYA

periòdic científic, literari i amè
portaveu de la infantesa i de la joventut catalana

En
que viu a

prov.

carrer - -.. n.°
pis ..... se subscriu a DOTZE
nombres de mareny per ia quota de._..
pessetes, les quals envia per gir postal.
de
de 1953.
Per a remeire'i franquejeu-lo amb 2 cèntims.
Signatura,

