CIUTADANIA

Son els nostres projectes molt
bells i prometedors però topem amb
l;i infranquejable barrera per esdevenir realitat amb la manca de cabais, els ingressos no cobreixen de
bona part els gastos que els mateixos
signifiquen.
I es per això que avui hem dirigeixo als malgratencs, tots de bona voluntat, dient-los-hi: Vosaltres que oou
uns enamorats de la veritat i la cultura i uns devots fervents de la ciència i la inteli^encia, per que ens negueu el vostre concurs? el vostre
apoi material que ens es tant imprescindib'e i tant precis.
Si aquesta entitat ve ha omplenar
un buid per tothom sentit, per qué
ens regateigeu aquesta pesseta mensual? si la pluralitat, no els dol gas- ,
tar-sén dugués amb cine sonor setmanalment que indubtablement vos
significa' un esplai, que amb una j
instrucció prèvia en gustaríeu millor
la formosor del que verament en te.
No hi ha cap raó ni es pod admetre cap excusa per a defensar o
justificar la greu deixadesa que significa la negligència de deixar escolar j
els dies, les setmanes i els mesos
sens enviar l'alta vostra a Acció
Cultural Malgratenca. Per que això
no sigui mes envieu avui sens esperar
demà la vostra adhessió ans que vos
descuideu o vos-en refredeu, doneu
vostre nom a quansevol de Junta de
l'entitat o bé envieula a la nostra
Redacció que vos la cursarem inmediatament.
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A Acció Cultural, per la idea bàsica de la seva creació hi cap tothom
que estimi la cultura, la democràcia
i la llibertat, i es per això que cap
racel idealógic, ui cap intemperància
política pot justificar el vostre apartament de l'i mateixa, sols una cosa
evidencia en els nostres contraris,
si ts que en tenim; son, o be els que
la claror del pensament els fa por
posi amb relleu llurs nafres morals,
0 els arrivistes de tota situació, que
temen no poder mercadeijar amb ia
inteligéneia, com ho fan amb la força
avassalladora de la dignitat i la ciutadania popular, o bé als deixats, els
egoistes i els orfes de tot sentiment
de sociabilitat i fraternitat humana.
FRANCRSC FONTRODONA RABASSA.

FUT-BOL

Diumenge passat dia 9, els nostres aficionats de la «Penya Carles
Bestit» es trasladaren en la Vila de
Vidreras per enfrontar-se amb el
primer equip de aquella localitat.
Començà la primera part en
molt entusiasme de joc; als pocs minuts un avenç i bona combinació de
la nostra delantera arriba a la meta
1 ben rematat per Kn Canet marca el
primer i últim gol dels malgratencs.
Acabà la primera part amb el resultat de 1 a 0 a favor de la Penya
En la segona part la U- E. Vidreras reforsa la linea mitja, conseguint
marcar dos gols amb tot i dominar
els nostres.
L'equip malgratenc era format per
Castellà; Hernandez I, Plazas; Martínez, X. Hernandez II; Solà, Salvà,
Canet, Ferrón i Qussell.

