EL ARIETE
mar-se paulatinament l'antic aspecte
d'aduar marroquí que oferien alguns
carrers de nostra vila, per la netedat.
comoditat i estética que are presenten,
¿Pot deturar-se aquesta marxa progresiva? Tot-hom qui senti amor peí nom
de Malgrat hade pensar que nó. N'obstant han corregut per el poblé rumors,
que :le resultar certs, deixarien entreveure que existeix unaeapecie d'oposició contra els plans portats a cap per
1'Ajumainent actual. S'ha de creurer
que dits rumors son tendenciosos, puig
en cas contrari, la vindicta popular, que
sempre s'inspira en un alt sentiment de
patriotisme, condemnaria, d'una manera pública, ais seus inspiradors, perqué
representaría per el poblé el retorn a
una política xorca de tot ideal.

queix, les necessitatsque imperiosament
han de teñir inmediat compliment; que
son d'urgente atenció; i que han de resoldres sense vacilacións ni miseries
d'esprit.
Avui l'Ajuntament actual, es troba
ensituació d'afrontar-les, i es de creurer
que aixis ho fará,no sois perqué compta
amb medis suficients per a fer-ho, sino
també per el degut compliment del deure que s'haimposat. El poblé te dret a
teñir confianca en el prestigi i capacitat
deis seus directius administradors, i per
cap motiu, excepte forca major, poden
fustrarse ilusions i esperances que no
passen de ser justes i raonades. Sino, i
en mérits de les seves facultats mandataries,el poblé pot i déu exigir responsabilitats ais que traieixin el seu sentir.

Qüestions capitals a resoldre

Necesiíat del apoi de íoís
a 1'actuado justa i patriótica del Ajuntament,

I es'neccssari una altesa de mires, i
un alt esprit de sacrifici comií, quan a
Casa de la Vila, están per a resoldre
assumptes de capital importancia per la
vida i economía del poblé. ¿Quins son
aquets? En primer lloc, la construcció
d'Escoles, quina obra es d'evidetit utilitat per acabar amb l'espectácle denigrant del analfabetisme, consecuencia
de la manca de locáis suficients per el
número de criatures; la solució definitiva de l'abasteixement d'aigues potables,
quin assumpte tant en l'especte jurídic
com administratiu es moltdelicat; l'arreglo parentori deis carrers per posar-los
a tó de les rasants de les aceres; la higienització general del poblé per acabar
amb el perill que representa pera lasalubritat colectiva l'existencia de pous
infectes; etz., etz., i altres aspectes en
que ha de procedirse amb alt sentiment
de justicia i benestar general.

Orientado a seguir

Per conseguir I'ideal de fer de nostre poblé un deis mes importants del
Districte, es necessari que a mes deis
medis que per aital efecte concedeixen
les disposicions del Estatut Municipal,
posém de nostra part el mes lleial esfors
i contribuim de la manera mes patriótica. Es convenient que tothom deposi
una mica del seu interés particular, i deixi de banda malevolences, antipatías i
resabis de partit que no conduexen sino
a negacions i esterilitats. Pensém que
el nom de Malgrat, deu estarjper sobre de
tots els personalismes, ambicións i egoismes creats i percrear, i si-al unirnos tots
al calor del mateix afecte i sentir col-laborem amb sinceritat i bonhomia al costat de líAjuntament actual, creguéu que
haurém fet per Malgrat, una d'aquelles
obres que la posteritat reconeixerá com
la mes altruista i ciutadana.

Queden senyalades a modo de bos-
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