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EMINENTE CREACION CIENTÍFICA
Ei)ferrr)os

P R O D I IUUUUI GALUZ
No mas Tracoma
Glaucoma - Neblinas

P A R P À r ^ O ^

No mas cataratas.

_____________«_Iritis,

Eetinitis, &

Marca registrada seguit las Leyes. — Fórmula registrada en la dirección General de
Sanidad con el número 62(i5.
Preparada por el Dr. J'. Martínez Mene'ndez...condecorada con la Cruz del Mérito
Militar por méritos projesionales.
Espeeílico linico en cl inundo, que c:nr;i radicabneiite l;is ENFEHMEDADES DE
LOS OJOS por «iraves y crónieas qui; sean con rapidez asonibrosa, evilando operaciones quirúrgieas cpie con (aïllo rntidaincnlo alemorizan a los cnfermos. Desaparición de los dolores y nioleslias a su primera apliearión. Einineiilemcnle elicaz en las
olralinias graves y por exeelencia (;n las granulosas (^l'amilaciones piirnlenla y l)lenorragica, querahlis, ulceraciones de córnea elc.) Las ofialuiias oiiginan las enfermedades veiiéieas.cúralas en hreve tieni[>o. Mara\ illoso en las ïnieccioiirs postoperatonas. I lace desa pa recer las calaiatas. Deslrnye microbios y cicalriza, desinfecta
y CUBA PAHA SIEMPHE No mas remedios arsenicales, inercuriales, nilrato de
plata, azul inetilena y otros lan temibles usados en clínicas. Las visias debiles y cansadas adqmeren prodigiosa potencia visual. ;!No mas neblina! jSiempre vista miiy
clara! jjamas íraeasa! líl 98 por 1(X, de los enfermos de los ojos cúranse aules de concluir el primer l'rasíjuito del especifico l'RODfGALUZ, que evita usar lentes PHOUIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos basta boy en
todos los gabineles oculísticos, colirios que en la inayor parte de los casos no hacen
mas que empeorar el mal, irritando órgano tan importante como la mucosa conjuntival. El mtratü de plata, causa del verdadero terror de los enfermos y de muehas
cegueras, lo hace desaparecer. PR0D1GALUZ es completamente inofensivo y produce sus estupendos resultados sin causar la menor molèstia a los enfermos. Detiene
la miopia progresiva. jEnfermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevísimo
tiempo usando el portentoso especifico PRODIGALUZ (Exigid la firma y marca en el
precinto de la cubieiia). — Testimonios de Médicos, Fiscales, Jefes del Ejército, Ingenieros. Comerciantes, Obreros, etc, y del Laboratorio Químico Municipal de Madrid.
jExito infalible!

PRECIO:

Sesenía pcsetas (60 pías.). a la Dirección:

A\. Cuziclr^do A\.

Lirnóp 13,

— Envios a vuelta de correo a todas las parles del inundo — Pagos:

Aplíquese en recién nacidos sin temor alguno.

M. M. CUADRADO, LIMON, 15
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Ja sou soci de la
Associació Protectora de I 'Ensenyança
Catalana?...

CIVISME I CULTURA

Caricatures d'avants

Tal com veien el Passeig anys enrera i que actualment està millor,
ja que d'herba no ni ha pevqué quan no la ireuen, la treu la mar. com avergonyida de tenir aital passeig per veí

Fins que la M. Z. A. no urbanitzi la seva via ferrada i nostra
Ajuntament ens ho esfalti, el nostre pobre passeig no serà altra cosa que
una vista vuitcentista, molt digna pariona de nostra estació. Vella i mal
il·luminada amb quinqués de peiroli.
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Periòdics localís

broma, contra institucions i individus de
llur població models de virtut i noblesa, i

Molles voltes hom h;i parlat i discutit
sobre el lema de la conveniència i utilitat
dels periòdics locals, la majoria dels quals
sembla llur única missió I» de conreuar
personalismes, cultivar reverencies i fer la
VIU-VIU per entremig les brosses d'un
camp de xaferderies i adulacions.

han acabat deixanl de pagar el tiratge de
les ducs ull unes edicions.

I aquesta creensa és en bona part ben
cerla i justificada per un bon nombre de
periòdics del que ban surlil i surten a la
llum pública - però que sortosament no
en podem aludir cap de nostra població —
redactats per uns joves exhibicionistes i
pedants que estalviant-se I anar a pendre
cafè i ballar, pagan unes fulles periòdiques en les que sòls hi abocan. sens control, poesies, odes i sonels a l'aimada presentada, no registrant cap balecd'idealisme
ni espiritualitat i acabant aquests periòdics
agafant una olor de rescuit i de melassa,
que la gent ja no en fa cabal ni el llegeix,
però això si, el compra per compromís.
Una altra mena de periòdics que ban
contribuït a desacreditar el periodisme local han estat, sens mena de dubtes, aquestes publicacions satíriques, que amb un
huuiiirisme de funerària de beneficència,
han publicat uns individus, negats a tot
sentiment generós, fracassats en tots els
aspectes de la vida, viliosos i mal contents
del benestar del pròxim que amb una enveja que els corseca i els fa insensibles a
tot sentiment de fraternitat humana, s'han
esbrevat llençant grapats de fang i bocades d'inmundícia, des de les pàgines del
mateix i escudant-se amb el lema de fer
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I la tercera de les catise.» del divorci
del poble amb el periodisme local han eslal uns periòdics unprcssos per uns editors
amb poca lema, amb l'ajut d'unes bones
eslisores i l'apoi d'uns quants adolescents
embobiaeals de xenovisme i amb pielenemns d'ésser uns Maragalls. Veidaguers
o per el islil que amb l'ardidesa de docte
han tracta! i tracten de lot, de Ciències,
Economia, Arts, Política i Literatura, i han
tractat a tols els grans mestres de tu i han
fel el favor, per raons d'ordre alfabètic,
de deixar-se posar abans del seu nom el
d'en Ciiiiueià. Afegiu això que aquest senyor editor s'agafa sempre de lescasaques
dels que manen per conseguir la feina
d'impressos de l'ajunlaiiienl. i que llur
periòdic sempre ha sortiï en defensa del
diputat encasellat i amb més diners, per
poder aixís cobrar el tiratge del periòdic
amb època electoral al tiple preu del que
realment val. Això si, aquests periòdics
s'han dit sempre d ; ordre i defensores de
los intereses de la población, distrilo o comarca, això segons les ambicions de l'editor amb poca feina.
Però, deixanl de banda aquesia faràmalla que hem pailat i que són les veritables causes del descrèdit del periodisme
local, hom Irova la compensació i satisfacció de veure han sortit all res revistes i periòdics models i exemplars per el periodisme local, i recordem entre una multitud
de noms: Fortitud; Llibertat, i Proa, de

CIUTADANIA
de Canet.

a la manifestació del pensament i senti-

Prealoriuui, d'IIostalnch. Festa, de Molins

ment humà. que en lloc del comentari de

de Rei L'Avi Muné, de Sant Feliu de Gui-

cafè i a mitja veu, signés des de les pàgi-

xols. Clar i Net, de Girona. Lleida, de

nes del periòdic de llur localitat que hom

Lleida. Natura, del Vendrell i all res que

contribuís amb el seu gra de sorra a la

de moment sentim no recordar i <|ue en-

marxa accedent i que també l'os des de les

tre tots han fe;t que hom pogués transigir

mateixes columnes que per civisme amb

i oblidar les esmentades nicieses periodís-

lletres de molllo i amb la seva signatura

tiques que hem parlat avants.

al davall, hom desenmascarés els falsos

Mataró.

Costa del Llevant.

Hi ha qui diu que molls periòdics le-

apòstols, als redemptors interessats i de

nen de caurà a la manca de sentit comú i

boquilla, als llops vestits d ovella que a

!a xaferdena popular per manca de lemes

cada població n'hi ha esperant l'oportu-

i per els pocs nsumples d'interès general

nitat de poder clavar mossegada al igno-

que un poble pot oferir per

cent refiat.

a

cridar

convenientment l'atenció del seus veïns, i

Crec que en els periòdics locals, hom

jo confesso sincerament, no comparteixo

no deu buscar-hi el comentari a les grans

aquesta opinió i crec que a tota vila i a

conmucions que transformen la humanitat

asumptes prou vius i interessants per evi-

ni el llevat doctrinal per a formar-se una

tar-se de caure a la grisor i insubstancial!-

consciència idealògica. Sòls deu buscar-

tat de la prurelit»! de, les publicacions lo-

s'hi la interpretació popular de tot senti-

cals

ment cultural i perfeccionament,
Crec que un periòdic local deu ésser

la pública tribuna, a on podent ventilar-

i sobre

tot deu vàldres d'ell per assabentar-lo i
fer-lo públic.

se tots els problemes comuns, lant d'ins-

Ja tenim sortosament la premsa diària

trucció, higiene i treball que diàriament

i les revistes especialitzades, de les grans

cada poble ofereix. Lloc a propòsit per a

capitals que ems tenen al corrent del que

revisar i fiscalitzar tota la tasca deies cor-

passa al món i sòls hem de vàldrems dels

poracions municipals i totes les entitats

periòdics locals com a instrument de rea-

públiques. Balcó a la plaça per on tots els

lització pràctica i d'adeptació de tot ço

ciutadans poden llençar al judici i aprova-

que creiem d T t i b t a t .

ció del demés, tota idea propria, tota ini-

També crec que els periòdics de po-

ciativa subgerida, tota immoralitat públi-

ble, no tenen d'ésser escrit

ca descoberta.

per autoritats de la literatura o de la polí-

precisament

Crec que els periòdics de poble tin-

tica, sinó per homes de bona voluntat i

drien d'ésser considerats al nostre temps

recte intenció, que manifestin sens preju-

i a la present època com una forma, tal

dicis ni coaccions, el que sentin, vulguin

vegada la més legal, llógica i natural per

i pensin, encara que ho facin amb més o
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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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Bestit» amb una selecció del C. E. Saiilpolenc, sinó que fou el reserva

complert.

Tampoc és cert que «guanyés la

tPenya»

ja que'l resultat t'on de'•)gols a .5, marcats
dos del «C. E.» de penal; con» tampoc ho
es (jue's varies l'hora... No vull allargarme més Sr. Director coníui que ja n'hi ha
prou perquè la se»a prespieàeia

pugui

compendia la mena tic reporters que té i
si més no. lixis amb el resultat que donen
en el mateix numero el Miliet i Col del
primer partit: l'un 6 a 2 i l'altre, 6 a 1;
en que quedem?' a més diu el Sr. Col que
tenia de jugar la "'Penya' 1 amb el primer
equip. Proves?
L'esperit rtitinaii i venjatiu que ha
dictat les ratlles de l'aludit report, ha meditat poc en comprometre les planes del
vostre setmanari amb una versió inecsacte
i imaginada, sols per a dir quatre mal lligades paraules carregades d'un virus mal
dissimulat. I «ixo no és pot ni és deu tollerar, \ Ien honor a la veritat com a Corresponsal Esportiu de "la rambla de Cataluy n a " suplico que per vostra i nostra pròpia dignitat, feu publica aquesta carta.
Disposeu sempre del vostre agraït, i
alt s. s.
JAUME VIVES 1 GlNElUiA.
Corresponsal Esportiu de
"La Hambla de Catalunya"

Advertiment:

Hem rebut i publiquem per raons
de la més elemental cortesia la carta
que precedeix aquestes ratlles, sens j
que el publicar-la vulgui significar
la més lleu conformitat amb la mateixa.
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Sàpiga el senyor comunicant que
el ésser corresponsal de "La Rambla
de Catalunya", periòdic que ems mereix ia major consideració i apreci,
no ems és cap garantia de que ell si«ui imparcial i desapassionat i que
les seves ratlles siguin la veritat, única, pura i indiscutible.
Sàoiga que la seva forma d ' e s eriurer, més pròpria de bugadera del
"Xut!', que no d'un periòdied'esport
i ciutadania, ems evidencia que és un
cas de fòbia el seu i per tant sentim
coníessar-li que mentre no tinguem
altres testimonis que ens mereixin
més confiança que la vostra, seguim
creient que ia veritat pura, única i
indiscutible és la de nostre repòrter.
I més, com hem vist la carta del
C E. Santpolenc, contractant la Penya Bestiï, em sembla molt que la
mala fe rutina i mala informació, resa per vos company i que els que en
surten enganyats, si és que n'hi ha
algun, son els que llegeixen les cròniques de futbol de Sant Pol a "La
Rambla de Catalunya".

La
V E R T A és
millor del nr>ór).
Aquest número ba passat
per la censura.

CIUTADANIA

Preiupsf municipi ordinari de rAjíinlament de Malgrat per l'any 1931
Despeses
1

Rentes

2

Aprovisionament de béns
comunals

3 Subvencions
4 Serveis municipalitzats
5 Eventuals i extraordinaris
6 Arbitris amb fins no fiscals
6<)0'00
7 Contribucions especials
8 Drets i Tases
53465*00
9 Cartes, recàrrecs i participacions amb tributs 36750'0ü
10 Imposició municip;il
38124'84
11 Multes
12 Mancomunitats
13 Entitats menors
14 Agrupació forçosa del
Municipi
15 Resultes
Total ingressos

128939'84

1
2
3
4
5
6

Obligacions generals
48294'52
Representació municipal 2300'00
Vigilància i Seguretat
1198-55
Policia urbana i rural
20045'00
Recaudació
550'00
Personal i material oficines

25680'00

7
8
9
10
11
12
13

Sanitat i Higiene
Beneficència
Asistencia social
instrucció pública
Obres públiques
Monts
Foment dels interessos
comunals

10169'40
4380'00
2387-25
2760'00
ÓICC'CC

14
15
16
17

Serveis municipalitzats
Mancomunitats
2694'24
Entitats menors
Agrupació forçosa dei
Municipi

18 Imprevistos
19 Resultes
Total despeses

238O88
128939'84

Balanç de "La Barretina'
Actiu

Passiu

Import de l'edifici segons el
Hipoteca Sr. Ragull
cost de la reforma
24564'10
S. f. E. Nogués fer l'escenari 4l3'00
Capital líquid
S. f. de 150 cadires a J. Soler 262'50
Existència en caixa
250'45
25490'05
Per manca d'espai deixem per el proper nombre publicar el rest dels
aixís com també la llista de la nova Junta.
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15000-00
10490'05
25490'05

comptes

CIUTADÀ MA

Noves i Comentaris

Ets i u ts
El ball i el cine
L'obertura

d e l a s;il;i

EL FRET
d e b;ill

u

«La Cooperativa» ha deixondit l'element ballador de nostra vila, jaqué
la competència d'aquest ball amb
el de «La Barretina» ha fet possible
que després de molt temps es celebressin balls per la tarda amb regular èxit.
La joventut estimulada per la
rivalitat i potser cansada de tantes
superproduccions cinematogràfiques
ha deso i tat un xic de contemplar el
séptim art per tirar-se als braços de
Terpsicore. El més probable és que
aquestes desercions al cine siguin
solament transitòries pei o qui assegura que Je continuar en nombre tan
crescut de projectacions de tilms
sonors latosos, esdevinguin l'abandonament permanent i progressiu?...
Entre contemplar certes cintes de
mala sincronització i pitjor argument '
o poguer dançar amb qualsevol de
nostres recicn pintades damisel·les,
tan temptadores com formoses, latria
no és difícil i com es natural el jovent ;
es decantarà per la ballaruma.
•
Per això cal que els Empresaris
tant atens en servir al públic, vigilin
que avants de presentar certs films
sonora sens probal·ltat d'exit, pro- |
curin projectar quiscuna película j
muda que també ni han de noves i de j
bones.
|
ClNÓPOLIS.
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Lo q u e va d ' a q u e s t a srlniima

es cada

dia el fn:l nies viu a m b lot lli deix-ir-se
veure el sol.

LA BIBLIOTECA

POPULAR

Es continua rebent llibres amb destí a
aquesta biblioteca quina llisla de donatius
aplacem per donar-la mes tart amb millor
anipliatud.
FUNERALS
El prop-vinent Dimecres, dia 14, a les
10 del ma'í imdran lloc en la nostra Església Parroquial en sufragi de Antònia
Sala Moiuenegto de Puignou (E. P. D.)
LA PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS
Sort hem tingut els malgratencs que
aquest hivern es tan sec com l'ret ja que
d'altra manera passaríem per la vergonya
de veurer nostres carrers convertits amb
els languers de cada any.
Sabem que l'actual Ajuntament activa
els treballs per esfaltar-los però es de pregai mes pres-sa amb la solució d'aquest
problema que tan va lligat amb l'higiene i
el bon nom de nostra població.
EN EL CENTRE PARROQUIAL
Avui hi representaran

«Els Pastorets»

l'elenc «Nova Joventut» de Santa Coloma
de Fames
ESTADÍSTICA 193(
El moviment de nostra població durant
l'any es el següent:

Naixements, 111;

Morts, 82; Matrimonis, 35.
Imp. Montalt - Malgrat

I Sentirà a,l

CINEMA GUIMERÀ
Ii

T E M P E ST
que per dos vegades h;i sigui p r o h i b i d a per l;i c e n s u r a , i després de g r a n esforç
s ' e s t r e n a r à d e m à a M a d r i d . - L a c r í t i c a q u e lia vist la p r o v a d ' a q u e s t a

peNí-

e u l a , ha d e c l a r a t q u e és la m i l l o r per a d m i r a r e l t r e b a l l de

JOHN BARRYMORE
U n è x i t que. g a r u n l i l z H aquesta

empresa. - líxit - lïxit

TRES DE CABALLERIA
epissodis de la " n e n a ei: la pau
E m i l U a n n i g s , lia realitzat el seu m i l l o r treball en la gran

superproducció

PERFÍDIA
U n n o m m à g i c : V I L C H E S l ' a c t o r t e a t r a l més g r a n d e l m ó n , acaba d ' o b l e n i r u n èxit i n d i s c u t i b l e en

iilm parlat amb espanyol

A V I A T :
La millor pel·lícula llimada Uns avui:

SIM NOVEDAD EN EL FRENTE
LA M O V I A 66
íii

per l'encantadora JEANNETTK MAC DO.NALD- Escenes en tecnicolor
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VERTA
Al sistema més modern, pràciic i econòmic per a elevar aigua.
No requereix cura de cap mena. No necessita ésser untada.
No fa soroll. No s'avaria.

Els

principals

electricistes

de Malgrat,

i

donen raò de

BOMBA
VERTA

venedors de aparells elèctrics

SASTttECM
I SABATERIA

Narcís Vila
í
>,

LA CASA QUE TE I VEN
MES CALÇAT
Vestits de totes classes
exclusivament a mida
Preus molt econòmics

Jaume I. 14 i 16
BARCELONA
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Piernas al Sol

o

13

0

El Àngel Pintado
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