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DlCl 8 A les /P.—Trilleig gceneral de campanes anuii-
ciaiit ei començament de les itsies. — NIT a les 8 

Primera sortida d' una artística comparsa de Gegants i Na 
nos, que durant les festes recorrerán els carrers d' aquesta 
vila.—Inauguració d'extraordinaries lluminàries als pasetjos 
laterals de la Riera, i Solemnes Completes en lo Temple Pa-
rroquial cantades per I' tOrfeó .Seràfic Marià» amb acompa 
nyament d'orquesta, i amb assistència del Iltrm. Ajuntament. 
A les W. Gran traca valenciana a la Riera.—íïerenades a la 
Plaça de la Constitució. — Sardanes ar Passeig de Xifré. 

Dict Q ^ Repartiment àt bonos de pa carn i  

arroç als pobres de la vila.—.4 les 10 «fici So-

lemne a la Iglesia Parroqural amb a sistencia del Iltrm. Ajun 

tamenf. cantant-se per r«Orfeó Seràfic Marià» d'aquesta vi 

la, amb acompanyament de música, dirigit per 1' organista de 

la Parroquia Mn, joseo Casademont, la o-Mi.ssa en sol major, 

obra 34» del mestre Oreste RavauelloV predicant les glories 

del Sant, liltre. Sr. Dr. D. Fr-deric Dalmau, Capellà de 

S. M. i Secretari del Institut General i Tècnic de Girona.— 

A les 12. Sardanes »{ Passeig de Xifré i Concert a la Plaça 

del Dr. Robert —TARDA, a les 3. Concert al «Ateneo Are-

nyense» i al «Casino Indu.strial».—.4 les 6. Soleniue Pro-

cessó Hel·Iigiosa presidida per liltrni Ajuntament, que re-

correrá l'itinerari de costum. El Pendó principal será portat 

per el senyor Don Gaspar Rosés i Arús, ex Diputat a í'orts 

per aquest Districte, essent cordoni.stes els ex-Mini.stres 

Exms. senyors D". Francesc Cambó i Batlle i Don Joan Ven-

tosa i Calvell. El segón tendó ha sigiít confiar a la «Joventut 

Nacionalista» d'aquesta viu», la que ha designat per a cordo-

nistes al senyors Do'n Rami^n d- Capn'aay i de Montaner i a 

Don Lluis Llobet i Nicolau, repr^ííenfifiit de la ^Joventut Na-

cionalista de Calel la». I el tercer anirà a rárrec del 

senyoret Don Lluis Vilaplana i Pagès acompanyat dels senyo-

rets Don Manuel Giménez-Salinas i Don Joaquim Montal. La 

Banda Municipal de .Mataró, la Orquesta La Principal de la 

Bisbal i la Banda de Regiment d'Alba de. Tormes acompa-

hyarán als tres pendóns re.spectivament.—Sessió cinemato 

gràfiça i de varietés al «Cine Doré», projectant-se la película 

Jaque al Rey i ademés hi actuarán la ballarijia La Joyila i 
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la cansonetista Mari-Fe. - NIT, a les /(9.—Grandiós Cas-

tell de Focs Artifii-ials a carree de la casa Alcobé i Esta 

lella, successors de cEl Relámpago».—Terminats els focs: 

Gran audició musical al «Ateneo» i al «Casino Industrial» a 

càrrec de les orquestes «La Principal» de La B sbai i «La Mo 

derna» de Granollers, respectivament.—Funció de gala a la 

«Sala Mercé», representant sè li grandiosa ópera italiana del 

mestre Puccini «Tosca* dirigida i roncerlada per el mestre 

Vicens Pettry amb la cooperació de la tiple dramática Emilia 

Viñas, del tenor'Joan Elias, dd barítono Joan Valis, del baix 

Francisco Fiorti i altres artistes, amb 22 profe-ors d'orques-

ta i 18 coristes d abdos sexes.—A la mHtc-ixa hora. Funció 

de gala en lenvelat del «Aleneo» per la companyia del gran 

Teatre Victoria, de Barcelona, que posará en e cena la ope 

reta en 1 acte i tres quadres «¿os cadetes de la regna* i la 

sarsuela en dos acte·?«Triànerias* Formen part de l'esmen 

tada companyia que dirigeix Don Enric Torrijos, él barítono 

Frederic Caballé, el baix Joan Balaguer i el tenor cómic Pa-

co Parra, i les tiples Rosita Tarrés, Ampar Allpont i María 

Lastre i el mestre concertador. Don Amadeu Cristià 

l J t ( l 10 a les 10. OFici so'emné a la IglesiaPa-

rroquial. —/I les 11. Salutació-al Iltrm. Ajunta 

ment per la orquesta del Ateneo.—A les 12. Sardanes al 

Passeig de Xtfré i COncert a la Plaça del Dr. Robert.—7'-4/? 

DA, a les 3. Concetts al «Ateneo» tal «Casino Industrial». 

—A les 6. Bali al envelat del Ateneo i a la Plaça del Dr. Ro 

bert profusament II luminada i adornada H càrrec del «Casino 

Industrial».—iV/r, ales 10. Serenada ais jardí del «Ateneo» 

i Concert"al «Casino Industrial» i seguidament balls als ma-

teixos llocs, essent de Rams el del «Ateneo Arenyense». 

D i ( l I I '^^ATI, a les 10. Ofici de difunts en sufragi 

-dels fills, veíns i benefactors d' aquesta vila 

moris durant l'any.—/I les IV30. Gran ball de Rams al «Ca 

sino Indusirial».—/4 lesl2. Sardanes al Passeig de Xifré.— 

a /es J . Concérts al «Casino» i al «Ateneo».—.4 

les 6. Ball al «Casino Industrial».—A'/r, a les 10, Concerts 

a la Plassa de! Dr. Robert i al Passeig de Xifré.—^ les 11. 

Balls al envelat i a la Plaça del Doctor Robert. 



Dici 12 mati, a les 12. Concert, \ a les 3 de la tar-

da Concert al «Casino Industrial».—i4 les 3, 

Salutació al Iltrm. Ajuntament per la Banda del Batalló de 

Cassadors de Barcelona, contractada per l'Ateneo, en I hos-

tatje del qual donará un Concert a les 4 de la tarda.—/I les 5 

Orandió.s partit de fut-bol, a ta Riera, devant de I Hospital 

disputant se el premi ofert per I' Ajuntament consistent en 

onze medalles d'argent per al team vencedor.—,4 Ves 6. Balls 

al envelat del «Ateneo» I al «Casino industrial».—.4 les 10 

de la nit. Concerts al «Ateneo» i al «Casino» i segiiidament 

balls ais mateixos llocs. Al Ateneo s'hi bailará un Sumptuós 

ball de bombóns amb opció a premis. 

D i a TARDA, a les 3. Gran partit de fut bol dis-

putant se el premi ofert per la «Joventut Na-

8 cionalista» d'aquesta vila, consistent en onze artl^tiques me 

dalles de plata per al team vencedor, — Gran fe.stiv«l marí-

tim amb la cooperació del Club de Natació «Barcelona», baix 

I el següent ordre: 1. Carrera local de 100 metres, per a la 

que l'Ajuntament ofeieix una medalla de plata i altra de cou-

re. Els nadadors que hi vulguin pendre part, deurán inscriu-

rer'sa la Secretaria Municipal fins al mitj dia del 12. 2. Ca 

rrera de resistencia (500 metres), en la que hi pendran 

part els Senyors Cuadrada, (Campió d'Espanya), Camps, Ar-

manguer i altres. 3. Carrera de velocitat (60 metres), per 

a la que hi están inscrits els senyors Robert, Wenziner. 

Berdamás (Ex campións d'Espanya) Granados i altres. 4. 

Carrera a la americana, 2 equips. 5. Salts de palai ca: 

(a) Sençill. (b) L'Angel. (c) Carpa, (d) 3 de fantasia. 6. Par-

tit de Water-Polo enere el team Blau Groc, (Campió d'Es-

panya) contra una selecció de nadadors del mateix club «Barr . , . 

celona». Ei team Blau-Groc está format dels següents jugat ' / 

dors: Robert, porter; Lloverás, Gaume, defenses; Vila, mitj; 

Taxonera, Barba i Giai ados, devanters. 7, La foca cega-

per tot el club «Baice'ona».—A la «Sala Mercè» hi actuará 

la canzonetista Stela Margarita anomenada El Ruiseñor de 

las Varietés i s hi projectarà la película El trono y la Silla. 


