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la vida social moderna son Ics \'ías de
comunic ició un factor indispensable
pera la vicia dels pobles, scnse_ les
que arrastraran sempre una vida pobre, trista y raquíticu.
Y' aixís, coadjux'ant els pobles ab
una proporcional cooperació a la ac
ció del Estat, es com poden desen
rotllarse costosos projectes; aixís,
units els entusiasmes dels .^-oberns
ab la direcció dels qui tenen ei deber
d'encaminarlos es com pot realitzarse
la renovació de la vida Social; y maIhaurats dels indivíduos, de les entitats, dels pobles que tot ho esperan
de la acció del Fistat sense un sacriíici propi, sense una participació que
' sols pot reg-ateijar un imbècil eg^oisme
0 l'esperit miserable de la incaliíicable codicia.
Y senten els cors patriòtica consolació enfront d'aquesta g-eneral
actitut, d'aqueix comú entusiasme,
al cap de tants anys d'apatfa inexpli-
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CAiVlPRODON 2 SETBMBRií DB 1917

Savém que els propietaris als qui
afecta la projectada carretera de
Camprodon.a Setcasas, qual subasta
té de celebrarse a primers del pròxim •
mes de Setembre, donan a llurs respectius municipis totas las facilitats
compatibles ab els seus interessos al
objecte de no posar entorpimcnts a la
realisació de tan ímportantíssima obra
de jrcneral interès.
- Aquesta laudabe açtitut dels propietaris secundant els trevalls y sacrificis dels ajuntaments pera tan
profj-resiva finalitat, sisquera resulti
motivada per la positiva inillora de
las finças, y l'entusi; sm í dels pobles
comarcans per ra.ssolimeiit d'aquesta
via de comunicació no regfateijant esforsos de tota mena son una palpable
demostració de que, per fi, s'ha convensul la massa popular de çom en
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cable, en que tant poca cosa se íe\·a
pera millorar en lo possible els ^eils
eainins vehinais, fets intransitable-,
per la :u:eió de! temps, sense que una
ma interessíida, apiadada dels pobles
Ij-an.seunts, piocurés sisquera la ÜCteija més elemental .separant els ons
taeles que son veriíab'es perills pei
tranzit rodat en tant miserables
camins.
-X.

Estadística
En la llisti' g- neral de les famUics
que estiuejen en nostra vila, y que
vàrem publicar en el número passat,
vàrem deixar d'inclóurehi, ben a pesar nostre, les famílies següents a
quines sup'iquém ens perdonin aquest
involuntari ci-ror,
Mercè Corrons, viuda Thomas.

