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lUL·lOL SE I9ID 

Ajuntament Constitucional 
d' ilRENYS DE IHOR 

"V/ —x^ — 

Fires} Festes 
a honra y ilahor del gloriós Patró 

S9NTZENÓN 
que tindran iioch êis dies 8, 9, 10 y II dei corrent/̂  

r 



TARDE.—Tpiflleig general de cam-
(>anes. "Reisartimenf de llochs ais fi-
rayres. 

NIT—Esplèndides L L U M l H A " R I E S 
en les faixades de la Casa Comunal y 
de la Església. 

A les 8. Cerca vila y 
Solemnes Complefes 

en la Parroquia, ab assistència del Ilustris-
sim Ajuntament . 

A let 9. 
Serenafa 

en la plassa de la Constitució per la acredi-
tada orquestra «La Moderna» de Granollers. 

A les 10. Concert en la plassa del Doc-
tor Robert. 

= DÍA 9  
MATÍ.—Inauguració de les fires. 
A les 8. 'Repapfiment ais pobres de 

la vila de ñbMOYNES EN ESPECIE. 
A les 10. Cerca vila y 

Ofici solemne 
ab assistència del Ilustríssim Ajuntament , 
en la Església parroquial esplèndidament 
i l · luminada, cantant la Capella de música 
ab una gran massa choral, dirigida per 
l'organista de la Parroquia, la missa «Bene-
dicamus Domino» del Meslre Perosi y ser-
monant l 'eloqüent orador sagrat y compa-
trici Reverent Doctor Don Ramón Doy y 
Ricart, Catedrátich del Seminari de Girona. 
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"Processó T^el-ligiosa 
que recorrerá els pr inc ipa ls carrers de la 
Vila, habent acceptat el penó pr incipal el 
dist ingit fill d'Arenyp, advocat y propietari 
D. FRANCISCO X. DE PRATS Y CASAS; 
del segon penó en será por tent D. EMILI 
ISART, en representació del «Gassino I n -
dustrial»; y ha sigut confiat el tercer el nen 
FRANCESCH MIQUEL Y VERGÉS; s iguent 
el pr imer acompanyat per la banda del Re-
giment d 'Alcántara , y els al tres dos per re -
putades orquestes. 

N I T . — l e s 10. El renomenat pirotéc-
nich LLUÍS MATAS dispararà en la platja 
un gran castell de 

Fochs artificials 
d u r a n t qunl espectacle tocará escull ides 
peces de concert la esmentada bauda ídel 
Regiuieut d 'Alcántara . 

A les 11. Representacións teatrals en la 
sala y envelat , respect ivament , del «Aleneu 
Arenyense> y del «Cassino Industr ia l» , re-
presentant en la primera la Companyia Vi-
lallonga el drama den S. Rusiúol y eu 
G. Martínez Sierra retolat 

CORS DE DONA 

y la comedia castel lana 
LA CUERDA FLOJA 

y en el segón, s a r s u e l a g r a r t . 
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DÍA 10 
MATI.—^ les 10. 

Ofici solemne 
en la Església parroquial. 

A les 12. 
Sardanes 

en el passeig den Xifré, per la cobla els 
«Peps de Figueres» y Concert en la plassa 
del Doctor Robert. 

TARDE.—^ le» 3. Concerts insfru-
menfals en les Societats Ateneu y Gassino. 

A Us 4'30. 
Sardanes^ 

en el passeig den Xifré. 
A les 5'30. Cerca vila y 
Grandiós fesfival T)úblich 

de t )ANeES TÍI^IQUES de 
les diferentes comarques de 
Catalunya, executades per b'Esbar 
cafalá de "Dançaires que dirigeix lo po-
pular focklorista ANTONI CAMPMANY ab la 
cobla fJova lluro, que tindrà lloch en un 
enfus ta t aproposit aixecat en la Riera. 

A les 6. Balls en els envelats. 
N I T . - 4 Us 9, 

Concert 
devant la Gasa Comunal, pèl chor «La Es-
perança» ab acompanyament de orquesta. 

s 



A les Id. Concerfs en l'Ateneu v Css-
sino. 

Ales 11. Ball de. rams en Tenvelat 
de l 'Ateneu y de societat en el del Cassino. 

DÍA 11 
MATI. 

Almoyna en especié 
ais pobres de la viía, 

A lea KK 
Ofici de difunfs 

en la Església parroquial en sufragi dels 
lilis, vehins y benefactors d'aquesla vila 
moris durant l 'any. 

A les 11. Ball de pams en l'envelat 
del Cassino, 

A les l'í. Sardanes en el passeig den 
Xifré. 

TARDE.—.4 les 3. Concerfs en l'Ate-
neu y Cassino. 

A les (i. Balls en els envelats. Cine-
matògrafs. 

A les 10. 
Casfell de fochs artificials 
en la part de dalt de la Riera, a rarrech rom 
en el primer día del pirotécních Sr. Malas. 

A les 11 S e r e n a t e s al passeig Xifré 
V Balls de Societat en els envelats. 

Tots els dies tarde y vespre sesisions de 
Cinematògraf en la Sala Mercè y Saló 
Montserrat. 

LA COMISSIÓ 
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NOTA.—La Companyia deis 
terrocarriis da M. Z. A. (Xarxa 
catalana) expedirá bitllets d'ana-ríavlornada a Dreus reduïts desda 


