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CENTELLES
Hem passat la festa major dedicada a nostra patrona Sta. Coloma ab uns magnífichs
días, com pochs anys se veuen, puix qu'ls galejadors no tingueren pas gens de fret
perque feya un sol com si fossim en plena primavera; de salves n'hi hagueren en gran
abundancia seguint la tradicional festa de l'entrada del Pi.
La vigilia de la festa a les 8 del vespre se tocaren y ballaren unes quantes sardanes en
el local del "Foment Católich" ab gran concurrencia de jovent.
El dia de Santa Coloma se feu la processó ab gran salves de pólvora, com es costum
en dita processó; després se celebrá un solemne ofici, ab acompanyament de les
autoritats y cantant les glories de la Santa d'un modo admirable el catedrátich del
Seminari de Vich Dr. Ramon Puig. Seguiren els "Llevants de taula", portant l'animació
a la població ab airoses marxes, que tocá una orquestra de Vich..
- Avuy el Sr. Ecónomo ha llegit en la missa major el moviment de la població durant
el passat any 1911, qu'es el següent: Naixements: noys, 27; noyes,30. Defuncions:
párvuls,4; homens, 21 ; noyes,3; dones, 21. Total: naixements, 57 y defuncions,49.
Diferencia a favor de la població: 8. Matrimonis, 20.
- Aquest matí a dos quarts d'onze s'ha constituhit el nou Ajuntament ab gran
concurrencia de públich per haver-hi gran espectació a fi de veure quí sería alcalde,
quedant reelegit per cinch vots y quatre en blanch D.Salvador Ripoll y Fiter; primer
tinent alcalde, D. Antoni Estabanell y Fontseré, segon tinent, D. Manuel Aguilar;
síndich, D. Joan Puigdollers y Fontseré; Interventor, D. Joseph Barnils, y els demés
cárrechs D. Joan Gallifa, D. Joaquim Illa, D. Pere Sors y D. Joan Pou. A la sortida hi
han hagut grans comentaris pel nombrament d'alcalde.
- També ha pres possessió del cárrech de jutje l'ex-sargento de la Guardia Civil D.
Ricart Schilling; y suplent de jutge el metje D. Mariano Font.

