CIUTADANIA
un senyor molt atent que amb molta delicadesa i amb un ample coneixement de
la gran troballa, ens explicà minuciosament el curs de les escabaeions i montalge de tot allò que quasi és pot dir s'ha
anat trobant en peces menudes.
I per li, visitàrem el ric museu de GaUigans relativament petit en quantitat
però gran en qualitat i no disposant de
més temps, ens acomiadàrem després
d'haver dinat no sens faltar-hi els discursets de remerciament i oferiment a la vegada, quins anaren a càrrec primer del
president de dita joventut Sr. Alsina contestat airosament i amb paraules de simpatia pel renomenat Dr. Santaló de tot el
qual quedàrem altament agraïts i satisfets
del bon acolliment que trovàrem en aquella tant pintoresca ciutat.
P. PINAR.

Malgrat Desembre de 1930.

Futbol
A Sant Pol de Mar
Santpolenc (S-), 1. — Penya Bestit, 3
El passat dia 25, festivitat de Nadal, nostre "team" es traslladà a
Sant Pol de Mar, per a desfer se
aquells, de la darrera "palissa" que
tant bé li propinaren els braus defenders de nostra "Penya" vencent-los
per 6 gols a 2.
Altra volta han sigut vençuts els
"assos" santpolencs per 3 gols a 1,
però, aquest resultat no fou del agrat
dels aficionats d'aquell poble i molt
menys de part del seyor que dirigí
l'encontre, puix a! donar-se compte

Ciutadania. 3/1/1931. Pàgina 15

que faltaven 5 minuts per acabar-se
el partit i el resultat li era desfavorable, volgué, una vegada més, desfer
la victòri;i tan ben guanyada per
nostre onze. Hn tot i això no logrà
poguer fer marcar cap més gol contra nostra porta molt ben defensada
per Castella".
Els entussiastes dels "assos" (?)
santpolencs quedaren amb un pam
de nas al veure que per la seva porta
hi passaven 3 gols, mentre que per la
nostra n'hi passava 1 iencar de penal.
L'equip de Malgrat fou format per
Castellà
Martínez
Bias
Marind
- Plazas
- Dàvüa
Sola - Salvà - Canet - Tordera - Cusell
Mll.IET.

'Ciutadania' setmanari
Atenent a les imíltiples solicituds de
molts de nostres subscriptors, ens han demanat que en comptes de donat cada
quinze dies, nombres de 16 i nu's planes,
apareixes <rCiutadania» en nombres de 8 i
més planes cada setmana; hem acordat
complau-rels, començant des de aquest
número.
Aixis és, que sempre que causes majors no ho impedeixin, publicarem cada
S dissabte «Ciutadania» amb 8 o 12 planes
i curulles d'informacions locals, aixis com
la publicació h'xe de nostra secció cinem a
togràfica.
Valdrà solament 15 cèntims cada
nombre.
Llegiu -lo i propagueu-lo.

