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Llegim una fulla impresa, repartida fa pochs días per la vila, en la
que's demana un aument de jornal
pels pàletas y manobres de nostra
població. Es una fulla sense firma,
es un escrit lerteill, n'el que s'exposa,
ab pocas paraules, la justa pretensió
dels qui sols aspiran ab llur honrat
trevall a pogrüer atendrei- les múltiples atencions de familià, es un clam
a la pietat dels de dí^lt en front de
les dificultats del viurer y 4él general
encariment que ha posat en, situació
difícil a les familias obreres que no
comptan ab més havers que els del
Jïl^ducte del seu trevall.
Pocas vegades com en la actualitat es estat rebuda ab tanta simpatia
la petició d'aquesta sufrida classe,
donchs es de tal evidencia la rahó
que'ls assisteix, està tan a la vista la
caus^a que'ls mou, son tan poderosos
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els motius que'ls porten a adoptar aital actitut que no duptém poch ni
molt de que, ab unanimitat, seran
aceptadas les peticions que ni per
gravoses deixen de ser molt justes.
Es ben cert que les consecuencias
de la horrible guerra mundial, que
assola la Europa; fan sentirse fins en
les nacions més allunyadas del paorós
conflicte, y en la nostra ha anat accentuantse de tal manera la sinistre
influència d'aqueix horrendo incendi,
s'es anat aguditzant de tal forma,
per mil factors que tots coneixem,
que son avuy tots els rams de l'economia nacional els afectats per la
guerra, son tots els negocis, son las
industrias que amenassadas per falta
de primeras raàterias van a la ruina,
es el comers que veu impossibles les
transaccions, son les classes mitjasy
obrera les que's veuen ofegadas per
la carestia, espant^ble vanguardia de
la fam que passeija per pobles y nacions, pel mon que trontolla, per les
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societats que s'enrunen, per les nacions que moren, pels camps y las
ciutats amarats de sang y de ruinas.
perles institucions que cauen, pels
imperis que s'enfonsen al pes irresistible del flagell que conmoú a tota la
humanitat.
X.

CaMPRODÒH
Molt falagueres son per are les noves que
tenim respecte a la prope.-a temporada d'estiu,
puig es molta la demanadissa de pisos y habitacions en les fondes de la vila.
Que Camprodon y la xaítiosa comarca que
l'envolta resulta d'inmillorablcs condicions, que
es un bell lloch apropósit pera passar agradablement la temporada estiuenca es cosa per
nosaltres del tot sabuda.
Jamay ha sigut precís fer propaganda pera
que acudeixin cad'any en major nombre els
estiuejants, n'hi ha prou ab que'l temps tran.scorri un xich bonansible pera que quants bagirv

