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CRÓNICA. 

Un dia de festa major fou lo passat Diu
menge pera los vehins de la parroquia del 
Carme, puig ademes de las funcions d' es
glésia, en las quals toca la orquesta del infa
tigable Sr. Fargas, los castells, professo y 
serenata, cridant la concurrencia cap á 
aquells barris, hi donaren una extraordi
naria animació. La Colla vella no estigué á 
1' altura de s' antiga reputació, flaquejant 
bastant los castells que s* aixecaren, y no-
tantse falta de gent en los peus; no obstant, 
se féu lo tres de nou y altres de no ménos 
atrevits. 

A la nit, la banda dirigida por lo senyor 
Garriga, (y no la orquesta com ens feren 
dir) donà la serenata tocant ab bastant 
ajust la sinfonía de la sarsuela «Campa-
none» y altres pessas, alguna de las quals 
se resentía de falta d' ensaig, en tant que 
una escullida concurrencia 's passajaba per 
la plassa. 

• • 
En la reunió tinguda per los propietaris 

rurals, després de llegirse lo projecte de 
Reglament redactat per la comissió organi-
sadora, se passà al no'mbrament de una 
Junta pera normalisar la associació y ulti

mar'los treballs per' establiria legal y defi
nitivament, essent per aclamació el-legits: 
President, D. Pere Forés Pallas; Vice-pre-
sident, D. Ramon Mas Balart; Tresorer, 
D. Ramon Farrés (fill); Contador D. Joan 
Plana Mateu; Arxiver, D. Magí Costas; 
Vocals, D. Francisco Civit y D. Joseph Mi
quel; Secretari, D. Ramon Homs, y Vice-
secretari D. Joan Cartañá. 

S' ens comunica, que, los senyors pro
pietaris rurals ó personas de títol acadé-
mich d' esta Vila que vulguin contin tar 
sos noms en la llista de socis de «La Unió 
rural ó Seixantena» poden veurers ab los 
senyors Secretari ó Vice-secretari encarre
gats d' inscriurels. 

Durant la nit del dillums al d i mars pas
sat penetraren lladres en la Església del 
Monastir de Santas Creus, habent sigut 
descoberts per lo celós Rector y fugint los 
malvats no sens haver profanat lo Sacrari, 
emportantsen, segons veus, una custodia, 
un cálser y algun altre objecte de escás va
lor material. 

Havem observat ab satisfacció que s* ha 
fet escombrar lo passeig de la Plassa de 
Prim y regarlo algunas vegadas. Donant 1' 
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exemple 1' Ajuntament es com los vehins 
no podrán menos de seguirlo, tenint neta 
la part de carrers enfrente sas casas res
pectivas. 

No deixi aquest sistema 1* Ajuntament y 
veurà corn tothom anirà dret. 

Demà la vehina població de Bràfim cele
bra sa festa major, que, promet ésser Huida 
si hem de guiarnos per los preparatius, 
puig ademés de los castells y dos jochs de 
grallas, hi haurà tres músicas que darán 
altres tants balls. 

• • 
Algunas nits, qui baixa per la costa de 

la Pescateria y decanta á ma dreta al arra
bal, se troba, sens saber com, ficat dintre 
las varas d' un carro, que, carregat y 
apuntalat ab los descansos, lo deixan allí á 
ran de la cantonada. Si '1 coloquessen sis ó 
set passos més amunt, hi hauria temps de 
veurerlo abants que un hom s' hi trobés 
lligat á perill de péndrer mal, com succehf 
á un dels faualers y á un amich nostre. 

• 
• • 

Hem rebut. uns prospectes de la Festa 
major que la vila de Vendrell celebrará los 
dias 25, 26 y 27 del corrent en honor á la 
exaltació de sa patrona Santa Ana. Hi hau
rà la Colla nova de nostres castellers, la 
orquesta del Sr. Juliachs, balls, castell de 
fochs, y las funcions d' Església propias de 
la festa. 

• • 
Estant en una casa particular algunas 

senyoretas d' aquesta Vila, desde la fines
tra de una societat, uns quants joves que 
volan passar per ben educats 'Is hi tiraren 
un llibret de láminas inmorals; més ellas, 
que per un soci feya un moment havian es
tat advertidas de la broma que se 'Is hi vo
lia fer, lo plegaren y lo cremaren á sa pre
sencia. La llissó fou un tant dura, empero 
la Junta de aquella Societat tracta de au
mentarla proposant '1 espulsió dels socis 
aludits. 

Sia per causa de la falta de plujas, sia 
perquè realment las aiguas de aquest país 
van baixant de nivell, las hortas de nostre 
terme se ressenten en alt grau de la falta 
d'aiguas pera '1 rego, en termes qu* en 
alguna se ha hagut de segar lo cànem per 
no haverlo pogut regar per' arrencarlo. 

Si los conductos de las aiguas estessen 
ben arreglats y certs industrials no come
tessin, en alguns rechs, un desperdici exor
bitant d' ellas, llensantlas moltas voltas als 
torrens en perjudici dels que tenen d' apro
ntarlas, se minvaria la falta qu' avuy se 
plora. 

Ahir se publicà un pregó recordant als 
vehins tot lo que preveuen las Ordenanzas 
municipals respecte á la conducció de car-
ruatjes y caballerías per dintre la Vila. Bé 
per 1' Ajuntament. 

• • 
Per compte de la Diputació Provincial s' 

han practicat uns estudis per un ferro-car
ril que arrencant de Tarragona y passant 
per esta Vila vaje á terminar en Mont-
blanch. L' estació se ha senyalat en la Ma
sia de Plana y atravessa per túnel lo coll 
vell de Lilla. 

• • 
Eu la ciutat de Vich se celebrará demà 

una manifestació proteccionista á qual in
tenció ens adherim, creyentnos intérpretes 
de las aspiracions dels numerosos agricul
tors, industrials y bracers de nostra Vila. 

-• 
« • 

Dijous cap al tart un cavall que fugi de 
sa quadra ocasionà varis sustos y algunas 
desgracias en lo barri de Farigola. 

Convenim en que es precís tindrer cui
dado en assegurar y conduhir be los ani
mals; més, també havem de reconèixer qu' 
en cap lloch com en nostra Vila se 'Is tem 
tan poch, vejentse lo cas de que ni sisquera 
las donas s' apartan quant passa un car-
ruatje, essen^aquest qui ha de apartarse ó 
delenirse esperant que se li fasse pas. 
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Com los lectors tal volta no ignoran que 
aquesta publicació fou demandada devant 
lo Jutjat municipal, 'Is hi participem que s' 
ha fallat absolventnos déla demanda y con
demnant al demandant al pago de totas las 
costas del judici. 

Bó es que s' conegui no obrem á la lleu
gera. 

m 

• • 
Cridem l' atenció dels vehins y ¡de las 

autoritats, sobre alguns mendicants de fat
xa duptosa que 's tornan á veurer per nos-
tres carrers. 

• • 
Se dona per cert que la soeietat coral «El 

Ancora» de Tarragona farà una excursió á 
Sant Magí visitant aquesta Vila ahont pensa 
donar un concert á benefici del Hospital. 

• • 

S' ens ha comunicat que la Soeietat de 
que parlavam en lo número anterior, ha 
quedat organisada baix lo titol de LA GOL
FA y que son Reglament es lo més original 
que s' haja escrit. Actualment está en-
sejant los joguets cómichs La profanació 
de l' Águila y Lo Corresponsal d' un 
Diari. 

RELIGIOSA. 
En 1' Església parroquial de Ntra. Sra. 

del Carme, 1' Associació de Teressianas 
tindrà á las 8 del matí Comunió general; á 
las 9 y mitja hi haurà la Missa parroquial; 
á las 5 y mitja de la tarde 's cantará lo Tri-
sagi, seguirá lo quart d' hora d' oració y 
després se fará la conclussió de la novena 

- de la Verge del Carme. 

¡JO L' HE MORTA! 

i. 
Tot fou en vá. L' interés extraordinari 

del metje, las sentadas y discusions llumi-

nosas dels facultatius cridats á consulta, 1* 
ensaig dels remeys més acreditats, lo cuy-
dado extremat del marit, de la germana, 
dels amichs, lo miracle que s' esperava de 
Deu vejent á la malalta tan aconortada ab 
lo combregar, 1' aigua de Lourdes, lo no-
venari que feren las amigas... tot, tot fou 
en vá; sòls esperansas que la fé escalonava 
pera endolsir lo pas del temps sempre ter
riblement cansoner quan va prenyat de mi
serias y dol. 

Tot fou en vá; tocaren las cinch y en-
semps que 'l sol s' enclotava pausadament 
darrera las montanyas, 1' esperit de la Ca
rolina vola envers lo cel. 

Aquells ulls hermosos, tot dolcesa: tot 
expressió de bondat, s' entalaren y que
daren sense vida, sens moviment; aquells 
llabis de rosa sempre frescos y dolsos que 
sols se desclogueren per 1' amor y la ca
ritat, que sempre assedagats los cercavan, 
se marciren y perderen tot encis: aquella 
pell rosada, tendra vaporosa, y trasparent 
com lo cel, que mudava de matisos segons 
l' esclat dels sentiments com cambia de co
lors lo cel á la llum del sol, quedà freda, 
inmutable, de color esglayat. 

Tot fou en vá. La mort havia passat per 
allí com passa la mestralada per la terra, 
arrabassant las flors, escampant los aucells 
sembrant l' espant, la miseria, la desolació 
com passa sempre! 

Tot lo gavadal de medicinas y remeys allí 
apilats pera combátrerla, que feya poch bri-
llavan en vasos y ampollas com una cons
telado constantment interrogada per la es-
peransa y 1' amor, ja res valian ni sembla-
van altra cosa qu' ayguas enterbolidas 
hont la sabiesa humana, en malhora invo
cada per 1' ilusió y la credulitat, havia 
mort ofegada. 

L* amor, personificat en la marit en quals 
brassos aquella fina, lo consol espiritual 
representat pel confés, ja res hi feyan desde 
'1 darrer suspir de la moribunda. Un crit 
de suprem dolor escapat de I' ánima del es
pòs afligit trencà '1 reculliment, aquell fou 
arrencat de la cambra mortuòria y prompte 
s' oiren passos descompassats, corregudas 
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y sorolls inarraónichs com de calaixos que 
's tancan, mobles que s' arrosegan atrope-
Hadament. Era '1 tro que 'l llamp porta 
darrera seu. 

Homens endolats, estranys á la casa, que 
semblan lo servey de la mort, acudiren 
prompte al entorn de la difunta á arrabas
sar d' allí lo qu' encara esmentava vida ó 
recordava los encants dels bons temps de 
1' existencia, Arrambaren los quadros, mi
ralls y demés moblatje que testimoni fou de 
las efusions més íntimas, cobriren <le ne
gre las parets, amortallaren aquell cos fins 
allavors intacte de tota má mercenaria, lo 
rodejaren de ciris, obriren lo balcó pera que 
ni en 1' ayre quedés recort de son alé y 
després 1' abandonaren. 

Un criat fidel lo guardà tota la nit con
templant ab boyrós esglay la buydor silen
ciosa dc aquella cambra negra y las exten
sas sombras que la trémula llum dels ciris 
removia demunt del cadavre y á son en
torn. 

(Acabará) 

NARCÍS OLLER. 

COMUNICAT. 

Sr. Director de LA PATRIA CATALANA. 

Tota societat ben organisada té un regla
ment baix lo qual se regeix y tots los socis 
están obligats á mirar que dit reglament, á 
lo ménos en sos punts essencials, no sia 
lletra morta. Lo de la societat «Círculo Es
panyol» d' aquesta vila prevé en son arti
cle 20 que los socis se reunirán en junta 
general ordinaria «l . r En un dels dias fes
tius dels mes d' Abril de cad' any per' 1' 
examen y aprobado dels comptes.» No obs
tant y això, la Junta de la referida societat, 
de la que som socis, no sols ha deixat pas
sà lo mes d' Abril sens cumplir ab eix re
quisit, sino que 'ns trobem á últims de Ju

liol y ni sisquera hem vist exposats los 
comptes en cap local de la societat. Com á 

. interessats en la qüestió, desitjariam sapi-
guer los motius que hagi tingut la referida 
Junta per' obrar d' eixa manera, apesar de 
las varias indicacions que se li han fet. 

Som de'V. afectíssims S. S. Q. B. S. M. 

Varis socis del C. E. 

- ^ W W V A / v — 

F I N C A S A VENDRE 
A PREUS MÓDICHS SE DONARÁN: 

EN VALLS. Primer. Una casa-fábrica 
ab maquinaria pera filats y teixits mecá-
nichs de cotó, terreno tocant al edifici y 
aigua, situada á la sortida de la població en 
la carretera de Tarragona. 

Segont. Una casa formada en tres cos
sos, carrer dels Metjes números 44 y 46. 

Tercer. Una casa en la plasa de las 
Monjas número 16. 

Cuart. Una casa en lo carrer dels Met
jes número 37. 

Quint. Una casa carrer de S. Francisco 
núm 26. 

EN LA RIBA. Una casa-fábrica de pa
per, ab tota la maquinaria corresponent, y 
ademes lloch y maquinaria pera teixits me-
cánichs, un hort y una parada de terra, 
carrer de la Costa número 3. 

Darán rahó de ditas fincas, en Barcelona 
D. Joseph Santacaua, Rambla de Catalunya 
26, 2.°, 2." porta, y en Valls D. Daniel Vall-
dosera Roig, carrer Baldrich, 23, 4.er 

BILLAR EN VENTA 
Junt ab un entoldat de sinch. 
Donarán fahó en lo carrer den Bosch nú

mero 45. 

Valls:—Estampa de Francisco Pellisser. 
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