
 



 



nias bon^^^^^rambién las pusieron en otros
gares

A noso^s nos gustó mucho yer los bande -

s puestas.
También se hizo baile por la tarde y por la

che en los dos Salones.

Aquí no hicieron fútbol; porque nuestros ¡u-
Qclores fueron o celebrar partido a otro pueblo.

Todos los años se celebrq esta feçhq y por
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Jo eip pensava que|
només es/feia sucre de
les remot'atxes . Ara se

que tamli>é es fa de ca-
I

nya de sucre. Aquesta
canya I '• he copiada
d ' un llibre .
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EL "ABAC

El tabac surt d' unes

plantes . Ací a Menàr -

guens en planten ¡ les
cullen ; les lliguen

amb cordills i les
penjen a qualse^
vol cobert.

Quan estan

ben seques , les
e nvien a una fà -

irico de tabacs amb el tren .

Els fumadors només pensen en fumar, mol -

les vegades hi ha homes que es descuiden el tabac
«lli on treballen i quan estan pel camí volen fumar,
noel troben i llavors el van a cercar.

Si es comença a fumar de petit pot fer mal
iprivar lo creiexença, perquè porta un vereno a -

nomenat nicotina .

El fumar és un vici que el tenen molts homes ,

JOSEP RIPOLL

I I

El tabac porta dos verenos; nicotina i un al-
l'·o· Lo nicotina abundo molt porò l'altre no gaire.



Hi ha tres maneres de consumir el tabac: maste

gant-lo, que produeix molta saliva i al cap d'
temps emmalalteixen; fer del tabac pols i posa; ^
se'l al nas que també és molt dolent, i'I'altra
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1 V

M

ador
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diu cremadors de tabac; són aquells que fumen^f

Tot fumador no hauria de fumar més quej
ó 10 cigarretes al dia. ^Així no els perjudicaria.

MARTÍ S A N T A U L A R I A

( ClitxésdeJ. Ripoll i A. Colvís )

EL CARBÓ VEGETAL

El carbó es fa d' alzina o de pí i d' altres arbfi
Per a fer carbó fan la llenya a trossos; lo poij

a munts i lo cobreixen amb terra deixant un foíj
perquè després d' encesa pugui respirar. ^ien

Després I' ofeguen completament amb bronqij [
d' arbre tendres i terra fins que s' apaga. f

Una n
FRANCESC PRATS SOLE ( 9 anys



lien molta gano i ... camina que caminaràs
inqi De tan afamats com estaven, caminaven d es

ma; però heu' s ací que prop del camí varen veure
Una nou, i I ' un que diu :

Una vegada eren dos ca-
adors que varen anar-se ' n a caçar pel secà .

ortaven I ' esmorzar sol, pensant-se que ja po-

fien dinar de la caça que farien,
i Varen caminar tot el motí i no van poder co-

^®icir res, i després no pogueren dinar; tots dos te-



come

L ' aiïie, que ia plega í diu :

— Jo tombé la vull.
— Jo també, deia I' altre .

Tigueren moltes raons; fins es volien pegoi'^" '
i mentre estaven així passa un pagès i els diu :

— Què feu, bons caçodors ?
— Res; jo m ' he trobat una nou i no me lavo

donar. I varen explicar-li com havia estat.
— Veniu que jo vos la partiré, va. fer eLpogé

Ell que es treu un ganivet i la parteix. I el
digué ;

— Tu, té aquest tros; i tu, aquest altre .

Al que la va veure primer, li va donaria
closca del damunt i el que la va plegar, la de da- ^
vall i ell al obrir-la, va veure primer el de dins i ei]
quedà amb els gallons i se'ls menjà .

Els caçadors li varen dir que també en VO'
lien , i el pagès els digué que ell havia vist primef
que ningú el de dins i per això s ' ho menjava.

I els caçadors s ' ho tingueren que mirar.
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ce PASCUA 80-^

Se reúnen una cuadrilla d'e jóvenes; cogen
"1 carro y hacen mucha broma .

También hubo unos que repartían unos pa-
'®les que había una canción que se titulaba la
Colla " .

Después de hacer mucha broma nos fuimos
"dos a casa .

la mañana posamos

El lunes de Pascua, por la mañana, nos fui-

igggi ÎS a la Ermita de « Santa Creu >.
Casi todo el pueblo tiene la costumbre dé «■

comérsela «Mona:» en esta Ermita ..



= L E S G U I N E U S

Ací a Menàrguens hi ha guineus i són co
un gos ; són molt estorrufades de lo cua .

Prop del riu Farfanya hi ha roques i canyej
i viuen per allí.

Fa temps que un home del nostfé carrer

va matar una i era molt grossa de pel roig i

mal(

otro!

i

ens lo volien fer dur pels carrers î nosaltres novcw
voler fer-ho • *

Li van treurq_ la pell hi i van posar palla «
dins.

És un animal que mata conills i roba gallines

VICENS CASALS

{ Clitxé dé Pere Bell-lloch )
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NUESTRO CALENDARIO
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El calendario de nuestra Escuela ha salido

malo; nos faltó del 3 hasta el 20 de marzo y nos¬
otros, algunos días, nos engañamos al poner lo
fecho . En vez de poner el día en qué estábamos/
poníamos otro, porque no morcaba bien .

Se ve qu3 al imprimirlo dejaron de poner

un pliego de 16 hojas que son los días que faltan .

A nosotros también nos poso alguno vez

cuando cosemos nuestro cuaderno « Inquietud »
porque ponemos mol colocados los cuartillas o nos

olvidamos alguno .

Francisco Llovera
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-ELS RATOLINS-

El ratolí és un animolet eixerit. Moltes vega¬

des li parem trampes per o caçar-lo.
Són petits i es mengen els forrr.otges, el pa-



nís i altres coses .

Moltes vegades el gat els caça i se'ls menji
molt content

Peret Munsó Cortada

AS

Cumplint la promesa fet
en el darrer nombre, donem o

continuació el projecte d' E3
tatuts del' ASSOCIACK

D' AMICS DE L' ESCOLA d ' acord orni
el paràgraf 2° de I' Art .6 de I' Ordre ministe
rial de 27 d' abril de 1933 .

Sou pregats de dedicar als mateixos alguni
estona d' atenció i prendre nota de les modificO'
cions o afegidures que cregueu pertinents a fide
què r aprobació d' aquests Estatuts sigui obra de
tots, perquè a tots interessa.

Esperant voldreu deoicar-los' hi lo vostraa-
tencio i acudir a la reun.ó el dia que sereu convo

cats, vos saluden vostres amics ,

Arti

Josep Cosamajó — Lluís Aige — Pasqual Server
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ESTATUTS

Article 1 Es constitueix a Menàrguens uno Asso ¬

ciació anomenada « Amics de I ' Escola »./

quin domicili social estará fixat en el Grup
escolar de la nostra vila .

Article 2 Aquesta Associació , creada al marge
de tota tendència política i quins fins se¬

ran exclusivament culturals i d ' ajut moral
i material a I' Escola nacional, per tal de
portar a cap la realització de la funció
que li està encomanada , tindrà per ob ¬

jecte :

a ) Vetllar per la decorosa instal·lació
de r Escola.

b ) Organitzar vetllades, conferències,
excursions i cultivar I' esport amb mesura,

c ) Contribuir a la renovació millorament
del material pedagògic : primer amb a -

portacions voluntàries i segon interessant
a les Corporacions Oficials; Ajuntament,



Generalitat, Estat, etc.

d ) Col·laborar en tota organització de
quantes institucions circum i post escolars
puguin contribuir a lo funció social que o
I'Escola li està encornada i ajudar-les.
amb aportacions espontànies .

e ) Cooperar a que la tasco dels Mes¬
tres resulti eficaç.

f ) Ocupar - se, a mesura dels mitjons
possibles, del progrés del poble i de llurs
habitants .

Article 3 Tindran dret o ésser membres d' a -

questa Associació tots els pares o represen¬
tants legals dels nens que assisteixin a l'Es¬
cola ; els que hagin estat deixebles de la
mateixa, i quantes persones simpatitzin amb
els fins perseguits per aquesta Entitat.

Article 4 Els socis no estaran obligats al paga¬
ment de cap quota fixa ; aquestes tindran
caràcter voluntari i la seva quantia mínima

[ Acabarà el proper mes )



 



 


