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150 Sena mill-Ftuħ ta'
Triq "Il-Prinċep Ta' Wales"

-

Illum Triq "Manwel Dimech"
minn Mario Fe nech
Nhar it-8 ta' Ġunju tas-sena 1882 waqt żjara
li kien qiegħed jagħmel f'Malta il-Prinċep ta'
Wales , iben ir-Reġina Vittoria tal-Ingilterra , kien
sar il-Ftut1 Uffiċjali tal-aktar triq importanti ta'
Tas-Sliema. Din it-triq taqsam minn naħa għall-·
oħra l-lokalità u tmiss ma ' erbgħa minn ħames
parroċċi li nsibu f'Tas -Sliema .
Il-Prinċep ta ' Wales kien żar Malta bejn il-5
u s-7 ta ' Ġunju. Għalhekk waqt li kien qiegħed
Ritratt antik ta' Triq il -P rinċep ta' Wales ftit tas-sn in wara li nfetħ et
idur bil-Karozzella tiegħu fl-inħawi ta ' TasSliema li dak iż-żmien kienet għada
daqxejn ta' subborg għadu qiegħed
fil-waqt ii naħa waħda minn Triq
jiżviluppa , huwa inawgura din itSant'Elena fuq in-naħa tal-lemin
triq li biex setgħet tiġi ffurmata
tagħmel mal-P arroċċa ta' San Girgor.
l-Gvern Kolonjali ta' dak iż-żmien
Il-parti tat-triq li minn Triq
kien ħa ħsieb li jakkwista xi propjetà
Sant'Elena tasal sal-Balluta qiegħda
minn.għand in-nies.
fil-limiti tal-Parroċċa tal-Madonna
L-istoriku Slimiż Winston Zammit
Tal-Karmnu , filwaqt li tmiss ukoll
minn riċerka li għamel dwar din itma ' Triq Depiro li qiegħda fil-limiti
triq jgħid li din mill-ewwel ħadet
tal-Parroċċa ta ' San Girgor.
importanza kbira f'dik li hija ħajja ta '
Minn ħdejn il-wesgħa ta.l-Għassa
kuljum bil-bini ta' djar kbar u s bieħ
tal-Pulizija sal-kantuniera ta' Triq
li bdew telg~in kif ukoll b' numru ta'
San Duminku tinżel il-Purċi ssjoni
ħwienet li bdew jiġu miftuħa.
bl-Istatwa tas-Sultana tal-Qalb ta'
Nhar il-11 ta ' Frar 1871 f'd in itĠesu filwaqt li mill-kantuniera ta'
triq infett1et ukoll Skola Prima1ja, ġiet
Triq Sant'Elena sa l-Bajja ta.l-Balluta
miftuħa wkoll l-Għassa tal-Pulizija,
tinżel il-Purċissjoni bl-Istatwa talil-fergħa tal-Posta ta' Tas-Sliema
Madonna Tal-Karmnu.
Ċelebrazzjonijiet tat-Tim tas-Sliema
u Uffiċini u Stabbilimenti kbar u
Hemm purċissjonijiet oħrajn
Wanderers f'din it-triq.
importanti fil-qasam tan-Negozju.
bħal dik ta' Corpus, tad-Duluri u tarFil-preżent din it-triq li tibda minn
Redentur li jgħaddu minn xi parti ta '
naħa tax-Xatt ta ' Tas-Sliema u tibqa'
din it-triq .
sejra sal-Bajja tal-Balluta, tmiss ma '
Okkażjonijiet otwajn importanti li
erbgħa mill-ħames parroċċi li nsibu
fihom tintuża din it-triq huma dawk
f'Tas-Sliema.
ta ' meta t-Tim ta.l-Futbol tas-"Sliema
It-triq tibda mix-Xatt ta'Tas-Sliema
Wanderers" ikun qiegħed jiċċelebra
kantuniera ma' Triq San Piju fejn ilflimkien mal-partita1ji tiegħu xi rebħ
limiti huma tal-Parroċċa ta' Stella
ta ' Tazza fil-Kampjonat għad-Defile
Maris, titla' 'l fuq għal ħdejn il-wesgt1a
taċ-ċelebrazzjoni. Matul il-jiem
fejn hemm l-Għassa tal-Pulizija u
kollha tas-sena din it-triq jgħaddu
tibqa ' nieżla 'l isfel sal-kantuniera
minnha eluf ta' vetturi u numru
ta ' Triq Sant'Elena. Mix-xatt sa din
kbir ta ' nies. Dan jixhed kemm hija
it-triq il-limiti huma tal-Parroċċa talimportanti din it-triq fil-ħajj a ta'
Madonna Tas-Sacro Cuor.
kuljum ta ' din il-Belt tagħna.
Triq Sant'Elena fuq in-naħa taxĦajr lis-Sur Winston L. Zammit
xellug int u nieżel lejn il-Bajja talB.A.(Hons), M .A. għat-tagħrif li
Balluta tagħmel mal-Parroċċa talgħaddi eli.
Madonna Tal-Karmnu tal-Balluta, Il-wesgħa ta' quddiem l-Għassa tal-Pulizija
Il-Festa t-Tajba lil Kulħadd.
qabel il-Tieni Gwerra Dinjija.
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