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Ja sou soci de la
Associació Protectora de I 'Ensenyança
Catalana?...
CIVISME I CULTURA

D'abstencionisme electoral
Parlem clar que la gravetat de les circumstancies be ho aconsella; deixar
rodeixos i mires per encarar-nos a la opinió i dirlos-hi amb franquesa.
Particular-ment i amb el afany d'exterioritzar la gran massa d'opinió
republicana del nostre país, i que llur consagra :\o pogués servir com ensenyança i punt de comparació als nostres homes polítics per adabtar la seva política
de realitats amb l'avenir, enfront l'evolució política del nostre poble. Érem uns
dessidits, ferms i comvençuts partidaris de la intervenció.
Pro escorregut el vel. i posat amb manifest que les presons son curulles
d'homes polítics, que entitats tant dignes com el Ateneu de Madrid resta tancat, que homes de una I liberal itat tant manifesta com en Nicolau d'Olwer resten
exilats, hom conpren per qué l'abstenció es una necessitat absoluta, un cas de
cirugía sempre violent, pro moltes voltes impossible de negligir, si no volem
que la . angrena infecti tota la Nació.
Comprenem a més que les eleccions que venen no es pas la prometença
1
a return a una normalitat impresindible, si no la impossició extrangera per la
invcllació de la pesseta, i que aquesta íarsa imfamar.t, es començada amb unes
declaracions que diuen: Sonrestablertes les garanties constitucionals mentres
duri el periode electoral, es dir-nos ben clarament que passades aquestes
tornarem al periode dictadorial de sempre. Es de bon conpendre per que'ls
homes dignes i els partits polítics honrats es neguen a fer de comparses en
aquesta pallassada insultant per la nostra nació i els sagrats principis de la
Llibertat i de la Democràcia.
Entenem que idèntiques rahons qu'ems privaren pendrems en serio i en
consideració l'Asamblea Nacional de la passada dictadura, existeixen en
aquesta parodia de parlament que se intenta i que a més venen amb la burla
sarcàstica de voler ésser un retorn a la normalitat i amb la broma pesada de
ésser rabiosament cinseres, tinguent les presons curulles d'homes quin únic
delicte fou sapiguer sobrepossar els interessos propis, els interessos de la
Nació.
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I sentim engoixa al veure que en aquesta comèdia d'assaig general, el
paper de traïdor qu'en la passada Asamblea correspongué als socialistes
çuvernamentals en la present pertany i a un partit català, a la Lliga
Regionalista,
1 nosaltres que ai a i sempre, avans que tot i primer que tot hem estat, i
som catalanistes, ems dol aquest concubinatge indecent de uns elements de
quina catalanitat no dubtem, amb uns elements que com es vegcren ben ferms
i solits, no dubtarem a venir a nostra casal sagrat i dirnos Que eren nets de
Felip V. i que per cúmul de vergonyes, el català renegat, el ;ictual comte
(comte com el de Santa Coloma) que li porta i no s'en rogi de vergonya,
ofegant la seva conciència de català amb una orgia servida amb luxe i bagella
digne d'aquell bíblic banquet de Nabucadonosor, tingui are el cinisme de venir
al nostre districte .i solicitar el nostre vot, pe! aquestes corts imfamants i ems
faci amb això la mes greu i la mes imperdonable de les ofenses a tots els
ciutadans amb vergonya i dignitat d'aquest districte.
Érem intervencionistes per afanv de lluita noble, pro hem esdevingut
abstencionistes, per decor, dignitat i per el fàstic i repugnància qu'ems fa tota
aquesta carmvalada amb dansa
PR \NCESC FONTRODONA I RABASSA.

Biblioteca Popular
Municipal
Han donat llibres per dita biblioteca els següents donants:
Ajuntament.
D. Josep Crusellas.
u
Joan Soler.
" Joan Pau lis.
" Emili Ragull.
u
Ricard Rossell.
" Josep Cafíadas.
u
Bartomeu Bosch.
u
Josep de Ca ral t.
" M. Maucci.
" Josep Galobardes.
u
Caries Kahola-
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D.
"

Fèlix Parade:la.
Sebastià Montalt.
Editorial Araluce.
D." Maria Turro.
" Rosa Turró.
u
Dolors Serra.
tt
Sara Llorens.
(continuarà)

La BOMBA
VERTÀ es la
millor del món

CIUTADANIA

La patata son ús,
i malalties

Per una major Cultura

151 progrés de. la ciència ha creat noves
indústries. La fabricació de féeula tendeix
a desenrotllar-se ead'i dia més i més.
La destilaeió de la patata es una indústria naixent i n'obstant donaria grans
resultats la serà explotació, puig que 100
kilos de p.-tata o 20 kilos de féeula, produeixen de 9 a 10 litres d'alcohol.
Llurs varietats s,>n pròximament .'"5CÜ,
dividint-se dos grans grups: l e r ' les patates
de gran cultiu, destinades a la alimentació
del bestiar i a la indústria: 2 on - les d'horta,
quin número es elimitat i es multiplica
cada vegada més per la diversitat de g u s tos, servint per la alimentació del home.
Per el primer grup s'eseullen amb preferència les espècies de més producte i que
presenten mes ressistencia a les malalties i
al fred: per-a el segon grup les espècies dt,
més fàcil conservació, de producte mitjà i
gust delicat. E P nostre païs per el primer

grup tenim la royal Kinney i per el segon
\.& vermella o francesa,

recomanables per

sos bons resultats.
La malaltia Botrysis peronospora en
nostres climes es desenrotlla a una temperatura de 20 graus, apareixent sobre les
fulles taques grogues que poc a poc es van
estenguent i ennegrint la planta, acabant
per-a secar-la.
Per impedir-la, s'emplea el sulfatat
pel mitjà d'un pulverizador Aquesta solució es compon generalment de 95 per ICO
d'aigua; 5 per 100), de sulfat de coure i un
2 per 100, de cals. Una segona pulvensació es convenient en els anys humits.
P.
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Si a Iotes les escoles dels pobles castellans, andalusus, gallegs, etc. hi anessin a
ensenyar als nois, mestre» alemanys, francesos o d'alguna altra nació per l'istil tothom trobaria aqueix fet arbitrari inconseqüent i illógic; a les de Catalunya però
des de uue's troba baix la dominació centralista i unitària, tenim a totes les escoles
oficials, els mestres, amb la obligació d ensenyar sempre amb espanyol.
No regateijaré pas, si la llengua espanyola es més pràctica que la catalana,
0 al revés però si diré o puc dir que parlar
als nois a l'escola primària amb espanyol,
amb una llengua que no entenen, ni han
sentit a parlar mai, és una arbitrarietat.
Per exemple fem-nos el càrrec que
'

!

qualsevol deixeble d'estudis elementals
vulgui apendre una llengua forastera, el
mestre, de moment, no hu farà pas de
parlar i de ferli donar les lliçons amb la
llengua que vol apendre el noi, sinó, que
començarà per ensenyar-li de traduir els
mots, els verbs auxiliars i aixi anant-lo
versant en dita llengua, i el mestre li parlarà amb dit idioma quan comprengui
que'l deixeble es trobi amb abtituts de
poguer-h(> fer.
Siguent. aqueix camí. el natural i el
llógic. Catalunya, no hu ha pogut aconseguir mai per als nois de les seves escoles,
1 no hu ha pogut lograr (segons recentes
manifestacions fetes pel ministre de Instrucció pública) perquè, els mestres que
fabrica l'Estar Espanyol no saben el català
i aqui no'ls podríem donar feina.

CIUTADANIA
T'.ts em de donar el nostre cop de mà

mos deslumbrar al universo y hncernos

per obtenir que a Catalunya ensenyin HIS

ricos con un certamen colosal, ahora ve-

nois, imib llengua vernacle, seguin aixi

mos que nadie se acuerda ya de nquel

els curs natural de l'enseny'iment, i fins,

verano, que todo fueron fuegos fàtuos, y

en el curs elemental no haurien d'eu-

que de la pasada locura solo queda una

senyar-los-hi l'idtoma oficial; l'espanyol o

deuda aplastante: cerca de quince millones

un de us universal.

de pesetas, que habràn de pagarse anual-

Per lograr això hem d'estar disposats

inente durante. treinla y cuatro anossegui-

als majors sacrificis, i si això ho poguesim

dos, hasla 1964. jExactiimente igual que

aconseguir amb la república de l'Espanya

si hubiéseiiios perdido una guerra!

nova no'ns-hi hauríem

pas de pensar en

Però con ser tan grave esta catàstrofe,

donar-la-hi el nostre vot.

para un verindario abrumado ya de cargas

Malgrat 11 de Febrer de 1931.

y deudas, lo màs curioso

CIRIL PUIG.

—lo realinenie

único— es la naluralidad con que se produce entre nosolros. En los países que

«COSAS

perdieron la guerra, en Alemama, en Àus-

DE BARCELONA

tria e inclusu en Turquia, se alzaron

Hemos perdido
una guerra

a

conseqüència de ello formidables y juslicieras

El martes pasado. dia 3 de febrero de
1931, serà para los barceloneses una fecha

j

casi tan memorable coino pueda serio para

j

los alemanes la de la firma del Tratado de
Versalles. En el palacio real de Madrid se
dió aquel dia un decreto condenando a los
vecinos de la província de Barcelona al

reacciones. Los cnlpanh 8 freron

barridos sin conteniplación y la derrota
sirvió, cuando menos, para iniciar reformas

depuradoras e ínfundir

saludables

arrepeniiiuienlos. Aquí todo signe iguul.
En Barcelona no hay aules y después de la
catàstrofe.

Lo catastrófico es un eslado

municipal permanente, porque al vecin-

pago de las reparaciones e indemnizaciones

dario de Barcelona le interesa todo, menos

consiguientes a la liquidacióu

de lo que

su ernrio publico. Estoy seguro de que la

hasta ahora habíamos vemdo liamaudo,

mayoría de los barceloneses mcluso ïgnora-

con ingenio eufeinismo, la Exposición In-

ba en absoluto que estuviésemos en guerra

ternacional. Así como los alemanes, en

y (jtie hubiésemos sido derrotados. Ahoia

1914, salieron de su pàtria nach París, a

ha venido la imposición del inevitable tra-

la conquista del n.titulo, y 1918, seencon-

tadu: miince millones durante treinla y

traron devueltos otra vez a sus casas, ven-

cuatro anos. ,jY que vamos a hacer? jNada:

cidos, desmembrados, arruinados, y some-

pagaremos nosotros, pagarànnuestroshijos,

tidos a esclavitud econòmica por espacio

pagaran nuestros nietos, y en paz! Nosotros

de tres o cuatro generaciones; del inismo

uu somos alemanes, ni austriacos, ni siquie-

niodo los barceloneses, que en 1929 creí-

ra lurcos. Nosotros somos barceloneses.
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De no ser MM. valdria la pena de formular públicamenie algunas pregunta» que
ahora pareeen por completo supérfluas.
Por ejeinplo: ^Cuando se gasto en la Exposición Ii.ternacional de Barcelona? ,jHay
alguien que lo sepa? ^Coino se invirtió.
detalladaineule, esa cantidad fabulosa y
ademàs enigmàtica? ^Quien autorizó al
Ayuntamiento para derrocharla? En otras
palabras: ,;ciiaritos mil lones se gastaran
por voluntad expresa de los contribuyentes barceloneses, y cuantos a espaldas de
ellos, sui consultat les para nada? ^Quién
se irrogó a sí inisrno la facuitad de disponer de eslos úllimos a su libre anlojo?
(jDónde eslau las defínitivas cuentas de liquidación? ,?L;ts ha visió alguien? ,;Las ha
fiscalizado algun orgitnisino o comisión
compelente? ^Se han hecho acaso ptíblicas?
^Ha |>odido conocerlas y comenU'rlas la
Prensa barcelonesa? Y sobra lodo: ,/se han
reudido al pcu-blo de Barcelona, que es
qiiii·ii di·l»e

pagarlfis?

P >r iiro lado. estàs preguntas podrían
«•xi-ndcrse en la forma que signe: ^De
dónde han salido los 14.791.200 pesetas
anuales, de nuevos impuestos y iccargos
que debemos pagar los barceloneses durante 34 anos? Esa enorme cifra global, esa
ei fra que pesarà como una inaldición sobre
generaciones de barceloneses que todavía
no han nacido; esa cifra astronòmica
- j502.900.800 petetas! - ^quién la fija,
quién la determina, quién la acepta como
btiena y quién se hace responsable de ella?
(iPor qué ese catastrófico Tratado de Versalles ha sido confeccionado y conducido
con tanlo sigilo, sin que el pueblo de Barcelona se enterasc de su existència hasta
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después de haber sido pueslo a la firma
oficial? ^Quién es el actual Ayuo'iHinienl'o
para cocinar y refreir en la sombra una
impoüición semejante? ,/Qué investidura
popular le faculta? ,jQué delegación expresa l'autoriz'-i? Sin pedir previas responsabilidades ni exigir estrechas cuentas a
nadie. ^cómo puede un Ayunlamiento de
ocasión y traspaso, como el actual, coinproiiieter a tedo el pueblo barcelonès, sin
enterarle de nada, a pegar en nuevos impuestos, dtirante treinia i cuatro aiios, una
suma que se aproxima a la cuarta parlede
lo que Francia pago a Alemania en 1870,
como indemnización de guerra?...
Mas estàs preguntas y otras nul Hemejantes hiielgan, como decía, por completo.
Las hygo aquí por puro pasatiempo; como
simple muestra de que formularia peligrosamente el ciudadano barcelonès, dispuesto a obtener a toda costa satisfactòria respuesta, si el celo y el interès municipales
fuesen una de las virtudes de nueslra ciudadanía. A pesar de haber ganado Joffrela
batalla del Maine, a pesar de haber Francia vencido en la contienda mundial. Francia llamó a Joffre ante un consejo de guerra. Quería preguntarle por qué no había
ganado antes su famosa batalla, por qué
no la ganó en Charleroi. Y Joffre ya mariscal no tuvo mas remedio que dar explicaciones. Aquí se grava e impone a Barcelona en peso. Y no teinàis que Barcelona
pida explicaciones ni responsabilidades a
nadie.

Quedamos, pues, en que pensando
conquistar el mundo con nuestra exposición, lo que hernos hecho con ella ha sido
igual que perder una guerra. Barcelona ha

CIUTADANIA
quedado a la altura de Francfort, Bremen o
Hamburgo, después de 1918. Nues! ros hijos y nietos tcndran que pagar las orgías
luminosas, las orgías acuàticas, las orgías
de toda clase que se celebraron en nombre
nuestro, mientras nosotros abn'amos los
ojos y la boca, ernbobados, diirante el efíinero lapso jay! de un aiio. Al inenos los
ciudadanos de Hamburgo, de Francfort o
de Bremen se permitieron el lujo de invadir media Europa, ocuparia durante cuatro
arios, y ganar un sinnúmero de batallas
que asoinbraron a la humanidad, arrasando- provincias enteras y aniquilando naciones en inasa. Nosotros nos limitamos a
contenplar unas fuentes luminosas y unas
cascadas màgicas, sin hacerel menor dano
a nadie y tomando sorbetes en la noche
estival. jSoinos unos papanatas! Lo que
engullían los sumideros de las cascadas,
no era agua, sinó oro puro: oro de nuestros
bolsillos que se perdia misteriosamente en
profundidades para siempre insondables.
Y lo que brotaba de los surtidores, para
derretirse sobre la multitud embabiecada,
no eran chorros de rocío de color, sinó
verdaderas granadas de 42 centímetros,
que iban arruinando implacablemente
nuestro fururo bienestar municipal, el de
nuestros hijos y el de nuestros nietos.
GAZIEL.
De «La Vanguardia»

Carnaval
Segons programes l'ordre d'aquestes
festes en el Liceu, es el següent:
«Per radiograma rebut pel recaderde
Santa Seculina, sabem que arribarà a Malgrat, S. M. el Carnestoltes el d i u m e n g e
dia 1 5 , en el correu de la tarda, acompanyat de la «The Cataloma Jazz>.
Inmediatament de l'arrivada, a les 4 i
mitja, Grandiós Ball Infantil: seguidament
repartició de premis per el Jurat calificador.
Els premis seran:
Primer - 60 pessetes.
Segon — 50 >
Tercer - 40 >
A més a més, els nens i nenes que
pienguin part en el ball Infantil seran
obsequiats amb un artístic present
Esperem que els nens i nenes que vulguin pendre part en el Ball Infantil s'inscriguin a casa el Sr. Carles Garriga o be al
Sr Casajuana, fins el dijous dia 12 de Febrer.
Seguidament lluït ball de Carnaval per
el jovent de Malgrat.

Diumenge, dia15
Nit a les 9 i mitja.— Grandiós
Concert al Cafè del Liceo, i seguidament
Ball de Confetti.

Dilluns, dia 16
LA GRAN PELICULA DE L'ANY

Sin novedad en el frente
Ciutadania. 17/2/1931. Pàgina 8

T a r d a a l e s 6 . - Gran Ball de Boles de neu: Veniu ben proveïts de tela
perquè amb tanta de neu i amb tantes
boles farà molt de fret.

CIUTADANIA
Nit a l e s 9 . - Arribada de l'Artística Cahalguta que stM'à rebuda ami) totes
les honors a l'entrada de la població, reconeguem les següents avingudes de la
capital malgratenca: carrer de Passada,
Via Canalejas i cap al Liceu, on tindrà
lloc un grandiós Ball

Dimarts, dia 17
Tarda a l e s 6.—Gran Ball de Xerüiola.

Nit a l e s 9.—Grandiós Concert al
Caf'é dol Liceu, seguidament, el solemne
Ball de Disfresses amb repartició de premis
per el Jurat Calilicador En aquest Ball
hi haurà el Dilmum Trernens de la
Barriia: grans batalles de Confetti, Gresca
Alegria a dojo, Boles, Serpentines. El no
va mas de la Tabola».
El Jurat del !>;ill de les disfresses està
compost dels senyors següents:
Salvador Masens.
Salvador Torrent.
Salvador Paradeda.
Salvador Viader.
Ignaci Viladevall.
Joan Serra i Gasto.
Joan Hoinyr.

Josep Massó.
Melitón Pou.
Rafel Viader.
Jacint Aubanell.
Anton Curro.
Veritablement aquest Jurat sembla la
llista de un Govern Nacional del poble i
que no es perdaría pas per salvadors.
EN LA «BARRETINA»
Com de costum en aitals diades, tindran lloc a la societat «La Batretina» lluïts
balls de Carnaval i entre ells un de solemne de disfresses i el castiç de mascarons.
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El Jurat per aquests balls ultra els
corresponents membres de la Junt», estarà compost per els senyors:
Francesc üefaus.
Sebastià Fontrodona.
Antoni Torrent.
Antoni Busquets.
Marlí Bosch.
La notable cobla-orquestra «La Principal» de Paralada es l'encarregada de amenitzar tots aquests actes.
«COIXINERA >
Igual que com fa uns tres anys, que ha
quedat restablerta la tradicional «coixinera»; enguany gràcies a l'empenta de quis—
cuns vaterans va seguint la tradició i amb
ella la alegria i el contra-pas.

Noves i comentaris
DEL TEMPS.
El fred està de minva i els dies tendeixen a millorar sens que la desitjada pluja
ens vingui a visitar malgrat ésser l'época
en que acostuma a ploure. Això te preocupats a nostres terrassants, fins al extrem
que a|gus dubten es desarrotllin perfecta<nent les patates que tenen plantades, passant ja a regar-les.
DEFUNCIÓ
Ha mort a Cassà de la Selv.a, la germàna de D. a Conxita Bota de Garriga. Rebi
la aflgida familia de Garriga nostre sentit
condol.
Al tancar l'edició rebem noves de gran
i agradable novetat política, que fa'àn els
propei nombres molt interessants.
Imp. Montalt — Malgrat

EMIfflTE CREACÏON CIENTÍFICA

Er}ferrr)os | f t lAflT ^ e ' o s °JOS

P K O D I JUUUUI GALVZ
No mas Tracoma

P À R P A D C^) ^

^°m^S cataratas '

Glaucoma - Neblinas

_________________^ k _ — ___

lritis, Retinitis, &

Marca registrada según las Leyes. — Fórmula registrada en la dirección General de
Sanidad con ei número 6265.
Preparada por el Dr. J. Martínez Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito
Militar por rnéritos projesionales.
Especíliro úniro en el inundo, que cura radicalnienle las ENFERMEDAÜES DE
LOS O.IOS por graves y crónieas que sean con rapidez asombrosa, evilando operaciones quirúrgicas que cim (anlo fiïiidainento iiiemorizan
los tínfermos. Desaparición de los dolores y moleslias a su primera aplioación. Eininenteniente eficaz en las
oftulmias graves y por exceleneia en las granulosas (granulaciones piirulenla y blenorragiea, queratitis, uleeiaeiones de córnea e t c ) Leis ofialmias originan las enfermedades venéieas.eúialas en breve tiempo. Maravilloso en las infecciones postop»ratoriiis. Hace desapareeer las cataraias. Desiiu\(^ mierohios y cicalnza, desinfecta
y CU IVA PAHA SIEMPKE. No mós remedios arsenieales, mercuriales, niïrato de
plata, azul melilena y OITOS tan temibles usados en clínicas. Las vislas débiles y cansudas adquieren prodigiosa potencia visual. jNo mas neblma! jSieinpre vista muy
clara! [Jamas f'racasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúranse antesde conduir el primer frasquito del especifico PRODIGALUZ, que evita usar lentes PRODIGALUZ ecilpsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos basla hoy en
todos los gabinetes onulísticos, colirios que en la inayor parte de los casos no hacen
mas que empeorar el mal, irritando órgano tan importante conio la mucosa conjuntival. El nitrato de plata, causa del verdadero terror de los enfermos y de muchas
cegueras, lo liace desapareeer. PROD1GALUZ es completamente inofensivo y produce sus estupendos resultados sin causar la menor molèstia a los enfermos. Detiene
la miopia progresiva. jEnlermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevísuno
tiempo usando el portentoso especifico PRODIGALUZ (Exigid la firma y marca en el
precinto de la cubierta). - Testimonios de Médicos, Fiscales, Jefes del Ejército, Ingenieros. Comerciantes, Obreros, etc, y del Lalioratono Quínuco Municipal de Madrid.
jExito inf'alible!

PREC1O:

Sescnía pesefas (60 pras), a la Dirección:

13,
— Envios a vuelta de correo a todas las parles del inundo —Pagos:

Aplíquese en recién naoidos sin temor alguno-

M. M. CUADRADO, LIMON, 13
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—

por Giro Postal.

jUNICO EN EL OBBS!

—

MADRID
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BOt\BF\ VERTA
A! sistema mes modern, pràciic i econòmic per a eievar aigua.
No requereix cura de cap mena. No necessira ésser untada.
No fa soroll. No s'avaria.

Els

principals

electricistes

i

venedors úz aparells elèctrics

de Malgrat,
donen raò de

BOMBA
VERTA

I ;SABATEPIA

Narcís Vila
LA CASA QUE TE I VEN
MES CALÇAT
Vestits de totes classes
exclusivament a mida

\

Preus inolf econòmics

Jaume I. 14 i 16
BARCELONA
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%

