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CENTELLES
Hem celebrat les festes de Nadal ab gran lluhiment, comensant al punt de la mitja nit,
a la iglesia del Hospital ab un ofici,y concorreguda Comunió general fenthi una
hermosa plactica el volgut vicari Mossén Joan Guix, cantant precioses cansons el chor
de Filles de Maria.
- En nostre població s'han exhibit gran número de pessebres sobresortint el dit dels
"estudiants" que tenian per Director el Dr. Fortia Solá, com també'ls dels Srs. Ripoll
Llohis y altres que seria llarch explicar.
- El dia últim del passant any hi hagué com es costum la solemne entrada del Pi de
Sta. Coloma hi hagué un solemne ofici celebrant nostre Sr. Ecónomo, assistint-thi
les autoritats, cantant les glories de la Santa, l'eloqüent orador Dr. J. Casasas ,
estant la part musical encerregada al chor del "Foment Católich executant la missa
del mestre Ribera, baix la batuta de Mossén Codinach. A la nit, a les nou, al
"Foment" posaren en escena la bonica sarsuela "Els Bandolers" y la pessa "Els
Renochs" essent molt del agrado del nombrós públich que omplia el teatre.
- El nostre zelós Sr. Ecónomo ens llegí el moviment de població durant l'any 1914,
que es com segueix: Naixements:noys,32;noyes:25;total:57;Morts:homens,23;
dones 16; noys,6;noyes,12; total 57. Matrimonis 17.
- El diumenge dia 3 ab motiu d'assegurarse una hermosa exposició de labors les
germanes Carmelites organitsaren una molt ben presentada vetllada agradant
moltissim uns cants ritmichs per un bonic estol de noyes. Llástima que'l local no fos
mes gran per poderhi assistir moltes més persones que desitjaven anarhi.

