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no s'havía enfectuat; va procedir al'extracció del fang deis carrers, qu'era vergonya de la cultura del veinatge; va
iniciar les gestións preliminars per la
solució del problema del aigua potable,
i altres que tenía en cartera, si la mort
crudel i traidora no s'hagués emportat
al amic can'ssim d'entre nosaltres.

Ajuntament.— Alcalde, senyor Caralí.
Nomenat Don Lluis de Caralt, Alcalde d'aquet poblé, necessari es justificar l'acertque presidí son nomenament.
Home de posició independent; sentint un gran amor per la nostra vila; i
capacitat en els problemes administratius, era una de les poques persones
que oferíen qualitats suficient per el carree d' Alcalde, puig deslligat de tot antic partit polític i sens prejudicis nienemistats creades, podia amb ferme voluntat i esprit de sacrifici, portar a cap el
adoptament d'aquelles mides quedonessin compliment a necessitats fortament
sentides, i trevallar bó i desinteressadament per l'engrandiment i prosperitat
de nostra estimada vila.
Prop de vuit mesos d'actuació al
front de 1'Alcaldía, els resultáis de moment son falagadors i perqué no dir-ho
brillants. Considerem-la sino baix el
prisma de l'imparcialitat, i no tindrém
altre solució que aceptar l'afirniativa—
Malgrat té un Alcalde i uns Regidors que trevallan amb fé, i bonhomia per el séu engrandiment —Contemplém sino les obres d'urbanització
realitzades en les Pescateríes i Plassade
l'Esglesia, que han fet de les primeres un
mercat decent i de la segona un lloc d'estética molt millorada; recordém l'adquisició d'aparatos de apagar foc, tan neceasaris en nostra vila; la portada interina
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de les aigües potables, quin servei mai
el poblé agrairá bastant al seu Alcalde, que fent cessió gratuita i expontania d'ella, perjudica o pot perjudicar
llurs interessos privatius i dominicals; la
construcció de voreres, cosa que en
aquest poblé sembla l'obra de la Séu; la
desaparició de canalons i goteres en les
taulades que donen a la vía pública; el
p rojee te d'Escoles en tramitació; la reforma de l'Alumbrat general de la població, er. vigilies d'execució en vir'ut
de contráete firmat amb la Companyía; i
altres de menys importancia i visual valorització, que pareln molt alt en pro de
l'Ajuntament actual i que mostren quan
depurada es l'Administració municipal,
mes si's té en conipte, que les liquida,
cions semestrals, donan uns superávits
coin mai s'havien obtingut dintre la Casa Comunal.
La marcha dones esfalagadora a plena evidencia. Mes cantitat d'ingressos. Ausencia d'impostos extraordinaria.
Moltes obres de millora realitzades. Liquidacions amb superávit.

Opíimisme
Per a els bons veins, i per aquelles
persones aimants de la nostra vila, es
motiu d'exaltació dellur patriotisme, la
marcha en sentit ascendent que s'observa en el millorament de nostre pobléQui díu—que per fi ha ilespertat el poblé d'aquella modorra vergonyosa que'l
postraba i dormía. Qui — que per fí les
noves tendencies ultra-modernes sobre
urbanització i salubritat, han pogut inspirar el sentir deis representants Concejils. Qui—que per dltim la ciencia mu
nícipalista posada a la práctica, dona de
sí algo eficient i profitós. De modo que
en el sentir del poblé, tot es esperanca,
totesilusió. Li agrada veurer tranfor-

