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queda solamení l'Esquerra Republicana i augmeníat encara, dones no fé
mes representanís a l'Ajuníamentque
l'Alcalde i el Conseller senyor Fité
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Trulla.
L'administració d'un municipi no amic Enric Canturri, durant l'any de
Altrament, si en compíes de conés pas la cosa senzilla que, algú po- 1931.
cretarse a parlar del cap del munidría creure després de Ilegir les dades
Tenim a la vista les dades que de- cipi, feia entendre que el superávit
técniques que acompanyades d'una mostren les magnifiques dots d'admialcanza! es devia a l'obra mancomuencensada sorprenenf per l'alcalde nistrador del Sr. Canturri. Ací en
nada de íoí l'Ajunfamení, meníres
d'aquesía ciuiat, publica darreramení van algunes. Després de realitzar imdiluTa un mereixemení personal, l'exel portantveu de l'Esquerra Republi- portants obres públiquesambles quals
íenia i compartía amb la resta de
cana local. Les xifres i els elogis millorá l'aspecte de la població i saConsellers; quatre del Paríit Catalatribuíais al redactor en cap del'al'lu- nejá considerablement, aquest home
nista República, altres íanís de la
dida publicació, condueixen a dir i tanca la liquidado del pressupost en
candidatura anomenada administraexposar que degut a les dots, gens el dia 51 de desembre de 1931 amb un
tiva i un d'escaducer que no figura,
corrents d'administrador, del Baílle superávit de 95.460*37 píes.
avui, classificat en cap partit polític.
actual, la Seu ha obtingut de l'any
Canturri, que és un cas d'intel'liPero aixó no deuria convenir a
trentaú, un superávit mai vist de géncia, de voluntat i de fervor repul'interés de propaganda política de
93.460'37 pesseíes.
blicana i catalana, fa honor a la his- l'Esquerra local i va conjuminar-se
El resultat consignat és cert, la toria de l'administració republicana un aríicle com havem dií abans, franxifra és exacta. Ara bé, el mérit de de manís municipis cafalans.
cament íendenciós. La veriíaí i la
poder-s'en santamení enorgullir no és
Molí bé, molí bé. Deixeu, amic realiíat pero, son unes altres i cal ferpersonalíssim com aquella publicació Caníurri, que el bisbe i els seus acó- ies constar.
vol fer veure. 1 aixó és precisament lits, despitaís per la vosíra obra, us
Ni el superávií de l'any passat es
el que ens haduta fer aquesís comen- vulguin deíurar el pas. Tasca inútil, deu únicamení a l'insigne sublevaíde
taris a l'objecte de valoriízar les co- puix l'exemplariíaí de l'obra munici- Jaca,ni poí considerar-se íampoc meses amb la seva justa mesura i fer pal deis republicans de Seu d'Urgell reixemení exclusiu de Tactual Corpocompartir una gloria, ais molts urge- podrá mes que íoíes les maniobres ració comunal.
llencs que hi teñen un dret indis- deis reaccionaris.»
La Seu ha disfruta! des de bon
cutible.
Vegi's el que en comencar déiem: nombre d'anys engá, d'una envejaAnem al cas concret. Alt Urgell El periódic esquerrá ho íranscriu amb ble hisenda municipal. Fins durant
en el seu n.° 12 i dessota unes grans el comentan mes reduTí. Amb les pa- el temps de la Dicíadura. Perqué no
titolars, extracta aquest solt de La raules mes imprescindibles i amb la dir-ho si és un honor per la nostra
Jornada, de Lleida:
finaliíaí que fácilmení s'endevina de ciuiat? Meníre l'immensa majoria d'
«Un cas que acredita tota una ges- fer apareixer a l'Alcalde, com a únic i Ajuníamenís e s p a n y o l s , durant
tió és la de l'administració realizada exclusiu auíor del superávit deíallat. aquell régim de forca i de disbauxa
per l'Alcalde de Seu d'Urgell, nostre
Fent-ho així, l'honor d'aquesí, s'el económica que procurava enlluernar
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