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CENTELLAS
Ab molta animació se celebrà la festa major d'haver-ne dedicada a nostra Patrona
Santa Coloma, verge y martyr .
El divendres, dia 30, se feu l'entrada del Pi ab l'animació de cada any, afavorint ho
molt en aquest un dia primaveral que contribuhí al major lluïment de la festa , després
de tres o quatre dies d'una boyra molt espesa y molt freda. Prengué part en aquesta
funció tradicional l'Orquesta Moderna Catalana, de Granollers.
Al vespre se selebraren solemnes completes en honor de la Santa y al toc d'oració hi
hagué. Les corresponents salves y tocades de l'Orquesta a dalt del campanar de l'
iglesia parroquial.
El dissabte, festa de la Santa, abans de l'ofici, se celebrà la processó portant hi la
relíquia que aqui's venera de nostra patrona, y, a les 11, començà l'Ofici solemne ab
acompanyament de la citada orquestra, qu'ens feu sentir un hermós Ofici de cant
gregorià, que fou molt alabat per tothom. Després del Evangèlica va fer un eloqüent
panegirics de Santa Coloma el Rvnt. D. Joseph Janer, Prev, vicari de Santa Eugènia de
Riuprimer, pintant nos a nostra Patrona, en boniques frases, com víctima de la caritat y
del amor a son celestial Espòs Jesucrist.
A la tarde començaren els balls en el Cassino per l'Orquesta citada y a La Violeta pels
Agustinets, també de Granollers. Al vespre, enlloch de les s'enfadés a causa del dret,
se feren bonics concerts en les dúes societats, continuant després els balls, y al Colegi
dels Germans Maristes se posà en escena, en el teatre dels Lluïsos, el drama, "Lo retorn
de Palestina" y "La Màgica Negra", havent-hi molta concurrència.
El diumenge, a les 11 del matí, a La Violeta hi hagué l' acostumat concert del chor y
orquestra cantant hi les peces "La gratitud", "Crit de guerra" y "La Doncella de la
Costa", y al Cassino també hi hagué concert d'orquestra sola continuant a la tarde y nit
els balls en les dues societats.
En el finit any 1904 hi hagué en nostra Vila 56 morts y 61 naixements, resultant, per
consegüent, un augment de 5 habitants.
Ha pres possessió del càrrech d'òrgan insta el Rvnt. D. Ramon Codinach. Que sia
benvingut a aquesta població.
Acabam desitjant un bon any nou a tots els lectors de la GAZETA VIGATANA.

