LA CRÒNICA DE VALLS

civilizado y de pueblo cuito. Si triunfasen las hordas soviéticas, lodo se habría
perdido. El panorama seria el mtemo de
Rusia. Colas en las tahonas para adquirir unos gramos de pan, hambre arriba
y abajo, hunditnienio de todos los principios que han ido labrando a través de
siglüS la Historia de Espana. Asesinatos
oficialmente decretados. Persecución y
sangre, exterminio y misèria. La tragèdia
roja de octubre no es màs que un ligero
apuntamiento de lo que seria la victorià
marxista en la pròxima lucha. Y eso es
lo que hay que evitar.
Hoy màs que nunca el grito de guerra
es éste: «Hay que salvar a Espana.>
Hay que libiarla de la revolución y de
sus còmplices. De los declarados como
de los encubiertos. De las izquierdas
vergonzantes, que mendigan en la puerta
de la Casa del Pueblo con la escudilla
electoral, y de sus aliados, que màs claramente gritan en todos los àmbitos nacionàles que su aspiración y su meta es
la caída y el desplome de un orden social. Contra todos ellos, iguaimente complicados en la aventura repugnante y
antiespanola de destrozar un sentido digno y cristiano de la vida. Contra ese conglomerado de ambiciosos y de caínes,
de aventureros y de masones, de enemigos de la paz y de la civilización.
En el frente que se ha de oponer a
todo eso, y que màs que frente debe ser
cruzada, caben todos los espsnoles de
buena voluntad que no quepan en el
otro. No hay términos medios. La ridícula pretensión de centrismos y de templanzas es ya irnposible. La aspiración
es tan tardía como estèril. No hay màs
que patriotas a un lado y enemigos de
Espana al otro.
Para los primeros hay un deber. Este:
olvido de querellas, eliminación de diferencias, entusiasmo común, disciplina
conjunta, visión coincidente de la hora
terrible y trascendental en que vivimos
y confianza ciega, enfervorizada, en el
triunfo. Solo así se puede llegar al final,
a un final que sea el rescate de Espana
de las manos ensangrentadas que quieren
oprimir su garganta para estrangularia y
derribarla después sobre el cieno del* odio
masónico y soviético.»
* **
Pel que fa referència a la manera que
les eleccions es desenrotllaran a la nostra
circumscripció, és prematur encara expressar-nos en termes concrets.
Donat el que representen i ha d'ésser
la propera lluita electoral, és de creure
i esperar que tots els elements de dreta
i quants tinguin el més elemental i necessari sentit de conservació, s'ajuntaran en
un sol bloc per a triomfar plenament davant tots els elements esquerrans i marxistes que no tenen altre ideal que l'odi
i la destrucció, com per experiència s'ha
vist a Catalunya no ta moJt.
Tal cosa ho exigeixen els més sagrats
Interessos i ho vol tota la massa de tendència dretana que en la nostra circumscripció—no cal dubtar-ne—representa !a
majoria del poble.
A més no creiem que hi hagi cap fracció política de les que es diuen conservadores que davant les presents i angoixoses circumstàncies no es presti a fer
la unió indicada. Altrament voldria dir
que aquella fracció política hauria perdut
el seny i el sentit de responsabilitat.
* **
Pel que fa referència a les esquerres i
elements extremistes, aquests dies s'ha
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organització d'aquesta simpàtica festa,
compta amb ta cooperació desinteressada
d'uns benefactors, ens prega adrecem
des d'aquestes columnes el seu més profund i sincer agraïment, per l'ajut econòmic que tots els anys presten a l'obra del
Catecisme, quins beneficiaris en són els
asilats de Casa Caritat i nens que assisteixen a la doctrina, en nom dels quats,
la Secció agraeix els donatius que ha rebut destinats a la Festa de Rels.
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debilitat dintre aquests nuclis la cordialitat i bona entesa que de bell antuvi semblava que hi havia. Així la cosa, a no ésser que posteriorment es modifiquin les
directrius que avui dominen, no tindria
res de particular que hi hagués en la nostra circumscripció dues candidatures de
tendència esquerrana, una més extrema
que l'altra.

* **
Propaganda, actuació, organització,
treball intens. En els dies que falten per
a les eleccions tot a de quedar en segon
terme per a dedicar tot l'esforç en l'organització i propaganda electoral i així preparar la victòria que mai fallia per aquells
que treballen amb fe i entusiasme, com
així ho ha de fer ara la gent de dreta.

Una festa simpàtica
Una festa simpàtica baix tots conceptes, en resulta la que tots els anys organitza la Secció Catequística de la Congregació Mariana de la nostra ciutat, el
dia de la festivitat dels Sants Reis.
L'esmentada festa, ha esdevingut a
Valls quelcom que no pot desaparèixer ni
tan sols substituir-se per la seva significació tradicionalment popular.
La festa de Reis que organitza la Secció Catequística, dedicada a obsequiar
els asilats de Casa Caritat i nens del Catecisme, té la particularitat de què malgrat el seu caire purament infantil, es vegi concorreguda tots els anys per un important contingent de persones grans,
que omplenen en un tot la sala d'espectacles del Col·legi de Sant Gabriel.
Tal com estava anunciat, el passat dilluns, dia 6, en l'esmentada sala, tingué
lloc la festa que motiva el present comentari.
Molt abans de l'hora anunciada, el públic acudia àvid de presenciar l'arribada
dels Reis portadors dels premis i joguines per als infants del Catecisme i Casa
de Caritat, que en nombre crescudíssim
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s'havien congregat en aquell Hoc per tal
de rebre de mans dels Reis d'Orient el
seu corresponent present.
Començà Tacte amb una vetllada que
anà a càrrec d'un grup de nois del Catecisme, fent la presentació de tots ells, el
nen Victor Ventura, qui amb breus paraules explicà el motiu de la festa.
A continuació i amb força justesa, un
grup de nens executà la cançó amb gestes de Llongueres «Ai quin fred que .fa».
El nen Joan Casanas, recità amb molta
gràcia, la poesia «La Mare de Déu bressant».
El cant «Soc un Senyoret» cantat pel
nen Victor Ventura, fou dels números que
més agradà.
«Els Ranxeros», cançó amb gestes, fou
executada admirablement i aplaudida per
ia seva originalitat.
A continuació el nen Cessar Guinovart
cantà a n b molta expressió «La Mare de
Dèu».
Finalitzà la vetllada amb la cançó amb
gestes, de Llongueres, *EI General Bum
Bum» que fou molt aplaudida.
Després d'uns minuts de descans, feren la seva m^gestàtica entrada, acompanyats dels respectius patges, SS. MM.
els Reis d'Orient que foren rebuts en mig
de grans aplaudiments i la natural cridòria i expressió de joia dels infants que deliraven al veure els voluminosos paquets
de joguines, que els Reis portaven per a
ésser repartides entre ells.
Fet el silenci, pronuncià unes paraules
de benvinguda en nom de tots els nens
del Catecisme, el nen en Ramon Freixas
Cavaüé.
Seguidament es procedí al repartiment
de joguines i caramels qual cosa es portà
a cap amb molt d'ordre, finalitzant així la
festa de Reis de 1936.
El nombrós públic que assistí a aquesta festa infantil quedà complascudíssim, i
amb el desig de que l'any vinent puguin
celebrar-se amb el mateix èxit d'enguany.
La Secció Catequística que per a la
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DEMOGRAFIA
Segons les dades de les parròquies, el
moviment de població de Valls durant
l'any 1935 ha estat el següent:
Parròquia de Sani Joan:
Naixements: Homes, 33.—Dones, 35.
—Total, 68,
Defuncions: Homes, 49.—Dones, 64.
—Infants, 5,—Total, i 18,
Matrimonis, 31.
Parròquia de Sant Antoni:
Naixements: Homes, 21.—Dones, 14.
—Total, 35.
Defuncions: Homes, 11.—Dones, 9.—
Infants, 1.—Total, 21.
Matrimonis, 9.
Parròquia del Carme:
Naixements: Homes, 7 . - Dones, 11.—
Total, 18.
Defuncions: Homes, 23.-Dones, 17.
—Total, 40.
Matrimonis, 9.
Parròquia de Picamoixons:
Naixements: Homes, 6.—Dones, 7.—
Total, 13.
Defuncions: Homes, 6.—Dones, 4.—
Infants, 1.—Total, 11.
Matrimonis, 2.
Parròquia de Fontscaldes:
Naixements: Homes, 5.—Dones, 1.—
Total 6.
Defuncions: Homes, 1.—Dones, 2.—
Infants, 2.—Total, 5.
Resum de les Parròquies:
Naixements: Homes, 72.—Dones, 68.
—Total, 140.
Defuncions: Homes, 90.—Dones, 96.
—Infants, 9.—Total, 195.
Matrimonis, 51.
**#
Les dades del Registre civil donen el
resultat següent:
Naixements: Homes, 66.—Dones, 65.
—Total, 131.
(Mitjançant expedient s'han inscrit 9
homes i 6 dones.)
Defuncions: Solters, 29.—Casats, 41.
—Vidus, 30.—Total homes, 100.—Solteres, 15.—Casades, 35.—Vidues, 51.—
Tol dones, 101.-Total defuncions, 201.
Matrimonis, 52,

