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L'assumpte Escoles
No créiem haver de tornar a parlar sobre
aquest assurriipte, perqué estávem en la segrretat absoluta, de que tothom que capeixi
d'una manera elemental, d'una manera si
voleu rudimentaria, estaría suficientment enterat i capacitat de la possibilitat económica
que per a portar la construcció de les noves
escoles, disposa avui dia, i déu disposar en
10 succesiu el nostre municipi.
Ha sigut precís—volguts llegidors—qu'el
setmanari "Germanor" que véu la llum en
•aquesta poblado, ens poses els dits a la boca
per veurer si nosaltres volem mossegar.
La Revista Er, ARIETE agraiex en el cor
l'al-lusió que dit setmanari li dedica en son
•article primer, i li agraiex, no sois per motius de sentimentalisme, sino també perqué
11 ofrena ocasió oportuna, per poguer assabentar-H degudamente que son article referit, en lloc !de propulsar la solució del problema, en lloc d'il-lustrar l'opinió del poblé, i en lloch de presentar orientacions,
sistemes factibles, o medis conduents per la
prompte resolució del assumpte, lo que fá,
as divagar, es abstractar, es complicar i es
enmaranyar mes un problema qu'el poblé
vol veurer resolt lo mes prompte possible,
desconeguent d'aquest modo, la misió del
periodisme que és única i exclusivament,
parlar quant les circunstancies ho requereixen, amb elevació de sentiments, criteri en
«ls principis i lógica en les conseqüencies.
£1 setmanari "Germanor" segueix la teoria d'alguns concejals, que s'oposen a la rea-
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lització d'un empréstit per construir escoles d'una manera resolta, i per motius que
no exposen o no volen exposar.
Es limiten solsament dits concejals a !fer
política obstruccionista, política d'oposició,
que no sabém si hi cap, tractan-se d'un problema tan vital per a la poblado, i que molt
interessa perqué representa tan la salut de
l'ánima com la del cós de nostres filis estimats. No sabém, si es o no una teoría, aquest
sistema original de tractar els assumptes,
nosaltres creiem que no, perqué tota teoria,
entenem que implica un modo particular
d'entendre una qüestió, un diferent punt de
vista basat en una demostración técnica o
científica.
Per aixó ens extranya, que vinga el setmanari "Germanor" i ens parli del mateix
modo qu'els al-ludíts concejals ho' fan en les
sesions municipals. Si aqüestes han donat
lloc, moltes vegades, a que el poblé de
Malgrat pogués formar un petit concepte
de les actuacions de dits concejals, es trist,
trisríssim, que també hagi de formar-lo igual
de la competencia intelectual del setnianari
"Germanor", ja qu'en el article primer del
nombre 4 d'Abril, parla amb un desconeixement de causa, sois atribuíble a una obcecado d'esperit, o ignorancia supina, mostrada de faisó massa evidenta.
Y diem aixó, perqué enteném que quant
se tracta d'un assumpte un bon xic deJicat,
i sobre el cual hi ha fet presa l'apasionament, es precís tractar d'ell amb serenitat
de judici i amb observacions fonamentades
en fets palpables i coneguts.
EL ARIETE ha parlat desde les seves planes, demostrant la conveniencia d'unes es-

