
Ajuntament de. Arenys de Mar 

» « « 

FESTES I FIRES 

EN HONOR DEL 

INVICTE PATRÓ 

DURANT ELS DIES 

^ 8, 9, 10 i 11 

DE JULIOL DE 1917. 

1 



DIA 6. 

A les 7.—Inauguració de les fires. 
A les <§.—REPARTIMENT DE BONOS 

de carn, pa i arroç als pobres de la vila. 
A les 11.—Salutació al Ajuntament per la 

orquesta del «Ateneo Arenyense». 
A les 12. - Sardanes al Passeig de Xifré 

per la mateixa Orquesta. 
Sortida dels gegants i nanos. 
TARDA, a les 5. —Concert al «Ateneo 

Arenyense». 
A les 4. Projecció de la pel licola artís-

tico-histórica «La Vida de Cristóbal Colón» 
a la «Sala Mercé». 

Sessións de Cinc i Varietés al «Cine Do-
ré» prenent-hi part les aplaudides atraccións 
«Inas Enrich» i «The American». 

NIT, a ¡es 8. — Inauguració d'extraordina-
ries lluminàries als pasetjos laterals de la 
Riera i 

SOLEMNES COMPLETES 

en lo Temple Parroquial, amb acompanya-
ment d'orquesta, i amb l'assistència del 11-
lustríssim Ajuntament. 

A les 10.—Sardanes al Passeig Xifré i re-
petició dels mateixos programes de la tar-
da a la «Sala Mercé» i «Cine Doré». 

DIA 9. 

MATI, a les 10. 

OFICI SOLEMNE 

a la Iglesia Parroquial amb assistència del 
Il·lustríssim Ajuntament, cantant-se per el 
«Orfeó Seráfic» de aquesta vila amb acom-
panyament de música, dirigit per l'organis-
ta de la Parroquia Mossèn Josep Casade-



mont, la missa </« honorem Immac. 
B. M. V.> de V. Goicoechea, predicant les 
glories del Sant l'Ilm. i Rvdm. Dr. D. Fran-
cisco Mas, Bisbe de aquesta Diòcesis. 

A les Sardanes a la Plaça del Doc-
tor Robert i el Passeig Xifré. 

TARDA, a les J —Concerts al «Casino 
Industrial» i al «Ateneo Arenyense». 

A les 4 —Representació a la «Sala Mer-
cè» de la ópera italiana Rigoletto per els ar-
tistes Paquita Rodoreda, Emmanuele Sant-
hui, Joan Valls, Manuel Macià i Dolors Bal-
cells, dirigits pel Mestre Josep Sabater. 

A les 6. 

SOLEMNE P R O C E S S Ó 

REL·LIGIOSA 

presidijda per l'ilm. i Rvdm. Sr. Bisbe, 
que recorrerá l'itinerari de costum. El pen-
dó principal ha sigut confiat al «Centre So-
cial Arenyenc», qui ha designat per a por-
tar-lo al seu Consiliari Mossèn Zenón 
Mensa Fàbregas. Serán cordonistes Don 
Josep A. Vila i Mateu en representació de la 
«Joventut Seráfica de la Mare de Deu de la 
Misericordia» i TExcelentíssim Sr. D. Sal-
vador Castelló Carreras, representant a la 
«Reial Escola de Avicultura» de aquesta vi-
la, als qui seguirá la acreditada Banda Mu-
nicipal de Mataró. L'altre pendó será por-
tat per el distingit senyoret Don Antoni 
Bosch i Colas i anirà acompanyat de la 
Banda del Batalló d'Alba de Tormes. 

NIT, ales 10. 

GRAND IÓS CASTELL DE F O C S 

ARTIFICIALS 

a càrrec del reputat pirotècnic de Barcelona 
D. Ramón Saura (a) El Relámpago. 

Acabats els focs 

GRAN RETRETA 

pels gegants, nanos i Banda amb infinitat 



de artístics fanals que recorrerán alguns 
carrers. 

A les // .—GRAN AUDICIÓ MUSICAL 
a la plaça del Dr. Robert profusament il lu^ 
minada i adornada a càrrec del «Casino 
Industrial». 

FUNCIONS de GALA a la «Sala Mercé» 
aon s'hi representará la ópera La Africana 
baig la direcció del Mestre Sabater; i al en-
velat del «Ateneo Arenyense» representant-
se les óperes / Plagiacci i Cavalleria Rus-
ticana sota la batuta del Mestre D. Antoni 
Capdevila. 

Extraordinàries sessions de Cine i Va-
rietés al Cine Doré amb representació de 
«Thé Americany trio de balls internacio-
nals; <^Inas Enrich* Trios, Duos, Diálecs, 
Couplets. Grans pel lícoles, entre elles Lea. 

DIA 10. 
MATI, a les W. 

OFICI SOLEMNE 

a la Iglesia Parroquial. 
A les 12. - Sardanes al Passeig de Xifré 

i a la Plaça del Dr Robert. 
TARDA, a /í?s J.—Concerts al «Casino 

Industrial» i al «Ateneo». 
A les 5, 

GRAN PARTIT DE FUT-BOL 

entre els teams locals lAthlétic Sport Club 
de la J. S. y \ iClub d'Exploradors^, dispu-
tanl-se el premi ofert per l'Aiuntament. 

A les 6.—Balls als envelats del «Ateneo» 
i «Casino Industrial». 

NIT, a les 9. — Serenata al Passeig 
Xifré. 

A les W.—Ball al envelat del «Ateneo» 
celebrant-se el GRAN BALL DE ECLl-
MATICS. 

Concert al «Casino Industrial». 
A les / /—Bal l a la Plaça del Dr. Robert 

a càrrec del «Casino Indjslrial». 



DIA 11. 
MATI, ales W. 

OFICI DE DIFUNTS 

en sufragi dels fills, veïns i benefactors de 
aquesta vila morts durant l'any. 

A les // 'JC.—GRAN BALL DE RAMS 
al envelat del «Casino Industrial. 

A les J2. - Sardanes al Passeig Xifré. 
TARDA, a fes <?—Concerts al «Ateneo» 

i al «Casino Industrial». 
A les 6. 

ELEVACIÓ D 'UN MAGNÍFIC 

I C O L O S A L MONTGOLF IER 

tripulat per l'intrépit aereonauta CARITA 
SQLENCH. 

Balls als envelats. 
A fes Serenata al Rasseig Xifré. 
A les /6>.—Concert a la Rlaça del Doctor 

Robert. 
Ball al envelat del «Ateneo» amb cl GRAN 

BALL DE BOMBONS, que donará op-
ció a premis. 

A les / / .—BALL DE GALA al «Casino 
Industrial» 

NOTES: 
Els balls i sardanes del «Casino Industrial» ani-

rán a càrrec de la Orquesta «La Principal de Pala-
frugell» i e l s dél «Ateneo» a càrrec de «La Principal 
de La Bisbal». <, 

—Durant els esmentats dies una artística com-
parsa de g e g a n t s i nanos verif icará cerca-vi las re-
corrent tots e l s carrers de la població. 

— Els industrials que vulguin pendrer part a la 
retreta amb fanals anunciadors, poden demanar la 
inscripció a la Secretaria del Ajuntament. 

— La Companyia del ferrocarril de M. Z. A. ha 
establert bitllets de viatje rodó a preus reduits des-
de d iverses estac ións de la línea a la de aquesta 
Vila. 

—Durant els dies 8,9, 10, 11 un nou servei de Taxis es-
tará a disposició del públic. 

—SALA MERCE.. Dia 9. En el canvi de programa se re-
presentarán les operes «1 Plagiacci (Los Payasos)» i «Ca-
valleria Rusticana». 
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