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! TARDA. — Trítlleig general de cam-
' panes. Repart iment de Ilochs ais f i-
,! rayres . 

NIT. - Esplèndides LLUMINÀRIES 
, en Ies fa txades de la Casa Comunal y 

de la Església. 

A Ies 8. Cerca vila y 

Solemnes Completes 
en lo Temple Parroquial, ab assistència del 
llustríssim Ajuntament. 

A les 9. 

Serenata Instrumental 
a la Plassa de la Constitució per la repu-
tada orquesta «Montgrins» de Torroella de 
Montgrí. 

A les 10. Concert en la plassa del Doc-
tor Robert, devant del «Cassinb Industrial». 

MATÍ. — Inauguració de les fires. 

A Ies 8. Repartiment als pobres de la 
Vila de 

Almoynes en especie 
A Ies 10. 

Ofici solemne 
ab assistència del llustríssim Ajuntament, en 
TEsglesia Parroquial esplèndidament ilumi-
nada, cantant la Capella de música y una 
gran massa choral dirigides per l'organista 

, ^ ^ • s 



r 

IL 

de la Parroquia, la Missa Te Rogamus Dó-
mine y del Mestre Delfí Thermignon y fent 
el panegírich del San Patró leloqüent orador 
sagrat Reverent Caputxí Pare Pío d'igualada 

A la mateixa hora. Salutació a les 
Cases Consistorials per l'acreditada orquesta 
«Peps de Figueras». 

A les 12. Sardanes enfront de la So-
cietat «Ateneo Arenyense». 

TARDA. - A ¡es 3. Concerts instru-
mentals en el «Cassino Industrial» y «Ate-
neo Arenyense » a càrrech de Ies nomenades 
orquestes «Montgrins» y «Peps de Figue-
ras » respectivament. 

A les 6. 

Processó Religiosa 
que recorrerà'ls principals carrers de la Vila, 
quin penó primer ha aceptat el distingit No-
tari d'aquesta població D. Juli Cardenal y 
Navarro; del segón en serà portant D. Ma-
nel Doy y Ricard en representado del 
«Cassino Industrial>5, y el tercer ha sigut 
confiat al Sret. D. Caries del Castillo y 
Sansana, acompanyant al primer la Banda 
del Batalló de Cassadors de Alba de Tormes 
y altres dos reputades orquestes. 

NIT. — A les 10. Lacreditat pirotècnich 
D. Ramón Saura (a) El Relámpago, dis-
pararà en la Platja un bonich y grandiós 
castell de 

Fochs artificials 
A la mateixa hora. Sardanes devant 

del «Cassino» y Concert en !'«Ateneo». 

A les 11. Funcions teatrals en els en- \ 
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< velats del «Cassino Industrial» y «Ateneo 

Arenyense» representantse'n el primer, per 
la companyia de la eminent actriu D o n y a 
Marguerida Xirgu, l'hermosa obra del in-
signe dramaturg D. Angel Guimerà, retolada 

LA REYNA JOVE 
y la comedia del popular autor Don Juli 
Vallmitjana 

ELS ZIN-CALÓS 
y en el del «Ateneo» les aplaudides operetes ¿ 

LA PRINCESA DEL DOLLAR 

MOLINOS DE VIENTO 
per la companyia que dirigeix el notable pri-
mer actor D. Vicens Serrano, anant la part 
musical a càrrech de les reputades orquestes 
«Vilas» de Mataró y «Peps de Figueras» 
que formarán un total de 26 professors. 
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MATÍ. - A les 10. 

Ofici solemne 
en la Església Parroquial. 

A ¡a mateixa hora. Sardanes en la 
Plassa del Doctor Robert. 

A Ies II. 

Sessió Necrològica 
en lo Saló de la Casa Consistorial ab motiu 
de descubrirse una làpida de mármol que per-
petúi la memoria del bon patrici 
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^ D. ANDREU GURÍ SALA é 

per lo seu benèfich llegat als vehins menes-
terosos d'aquesta Vila, invltantse a les Auto-
ritats locals, parents y demés familia del 
Sr. Quri y al publich en general; en dit acte 
se llegirà una Memoria Biogràfica del gene-
rós donador, confiada al distingit abogat, fill 
d'aquesta Vila, D. Magí Fontanals Soler. 

A ¡es 12. Sardanes devant del « Ateneo 
Arenyense». 

TARDA. — A les 3. Concerts instru-
mentals en les Societats anomenades. 

A les 5. 

Concurs de nadadors 
en que s'adjudicaràn 5 premis: el primer, con-
sistirà en una artística copa que s'anomenarà 

Copa d'Arenys 1191 
y 2 premis en metàlich de 25 y 15 pessetes 
respectivament. 

Les bases d'aquest concurs se publicarán 
en cartell apart. 

A les 6. Balls en els envelats. 
NIT. — A les 9. Concert en el passeig 

Xifré. 
A les 9 y mitja. 

Concert públich extraordinari 
orquesfa de concert (corda y trompas) diri-
gida per el Mestre D. Antón Fors en la 
Sala de festes del «Círcol Moral». 

A les 10. Concert deVant del «Cassi-
no» y Ball en l'envelat del « A t e n e o y de 
rams en el mateix. „ 

A les 11. Ball en el del « Cassino». , N 
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MATI. 

Almoyna en especie 
ais pobres de la Vila. 

A les 10. 

Ofici de difunts 
en la Església Parroquial en sufragi dels fills, 
Vehins y benefactors d'aquesta Vila, morts 
durant l'any. 

A les II. Ball de Rams etí l'envelat del 
« Cassino ». 

A les 12. Sardanes enfront del «Ate-
neo ». 

TARDA.—A les 3. Concerts en ¡'«Ate-
neo» y «Cassino». 

^ A les 5. 

" Dispar de projectils japonesos 
en la p^rt de dalt de la Riera per lo mateix 
pirotècnich D. Ramón Saura (a) El Re^ 
lámpago. 

A Ies 6. Balls en els envelats. 
NIT. — A les 9. Concert en el passeig 

'fl Xifré. 
I A les 10. Concert en el «Cassino» y 
; Ball en l'envelat del «Ateneo». 

A les II. Ball en el del « Cassino ». 

Tots els dies, tarda y nit, sessions de cine-
matògraf éh el de La Sala Mercè y Saló 
Montserrat. 

LA COMISSIÓ 
\ N O T A — La Companyia dels ferrocarr i ls de M. Z. A. 
j (Xarxa Catalana) expedirà bitllets d 'anada y tornada a 

¡J p r eus redui ts desde var íes estacions: y dos t rens e spe - \ \ 
y ciáis que sort iran el día 9 a les 11'55 cap a Barcelona y a 
' les 11-59 cap a Calella. ' ^ 
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