CIUTADANIA
menys l'altes d'ortografia,

que trenquin

la sintaxis quisqiina volta, i que; la firma
de llur expressió no sigui ben original, ben
polida i ben brillant, i el SIMI català ben

ques siguent la millor manera d'bonrai :i
la terra nostra.
Fer política uniturista, és anorrear la
tasca qi>e tots devem fer per Catalunya .

pulcre i acadèmic, ja que com hem dit el

Tots hem de tenir interès en seguir

periòdic local deu ésser niés que res un

aqueix camí, i desvirtuar el concepte ge-

tornàveu del de les capitals, un periòdic

neral que ens ban inculcat els unitanstes

de realitats, de l'ets d'entre nos. Sols els

de la política, ço és fer-nos veure que pel

de les capitals deuen ésser d'escola i de

sol l'et de parlar, escriurer i fins cantar en

doctrina per una major sohderitat i per

català en públic, és quedar anateinatissai.

això hom pot exigir-hs una major perfec-

Si estimem Catalunya doncs, fem po-

ció i depuració i una idealitat més concre-

lítica, fem força política.

ta, més diàfana i més diíinida.

CmiL

FRANCESC FO.NTHODONA HABASSA.

Si política és tot ço que pren caires
de caràcter públic, s'esdevé sistemàticament que el mteresar-nos-bi ens situem
doncs, en terreny de fer o d'actuar en política.
Si la parla, les costums, l'admir.islraforma de govern dels pobles, són

qüestions

de caiàctcr públic

Malgrat, gener de 19.31.

Carta oberta

Fem política

ció,

PUIG.

tenim el

deure de posar-hi el nostre esforç per nnllorar-ho i obtenir d'ella les majors avantatjes que pogtiem.
Catalunya, però; ja fa molls anys que
malda per obtenir, allò que constitueix el ;
seu ideal, havent-se'n endut, lo que es
fins avui, sols desenganys del règim que
li té de cedir.

«Sant Pol de Mar 8 - Gener - 1931
Sr. Director del setmanari CIUTADANIA
Malgrat
Distingit senyor: He tingut el gust
de llegir el número 6 del setmanari que
vos tan dignament dirigiu. En un dels reportatges ïnceritshi ha el de la secció de
Futbol, que parla del partit celebrat a
Sant Pol entre el C. E. Santpolenc i la
«Penya Carles Bestit» de Malgrat, signat
per un tal Miliet.
Aquest Sr. Miliet amb el séu article
no fa sinó comprometre l'honorabilitat de
CIUTADANIA i els seus homes, donant una
versió, ben lluny de la realitat, ja que ni
una ratlla esta encertada.

nos en fer política ben catalana en tot ço

Per aquest Sr. qui per a dir mentides
te necessitat d'amagar el nom, farem unes
però categòriques aclarecions.

que atany, en les nostres relacions públi-

No és cert que jugaren la «Penya C.

Per això a Catalunya si volem la nostra regeneració política, hem d'esforçar-
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