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PROGRAMA de les Festes organitzades per l'Ajuntament

de Lleida, en commemoració del primer aniversari de la

instauració de la República.

Dia 13 d'abril

A LES 12.—Pregó oficial amb seguici de gegants, heralds, música i dispar

de morters, fent públic el Ban de l'Alcalde, anunciant la festa

ciutadana de l'endemd.

A LES 4 DE LA TARDA.—A Majordomia Municipal (Pati dels Mercedaris)

es fard entrega de 1.500 bosses de menjars variats amb les que

s'obsequiarà als pobres de la ciutat.

A LES 8 DE LA N1T.-7Inauguració de les illuminacions i gales exteriors de

la Paheria.

A LES IO DE LA NIT. —Els Cors de la ciutat «La Paloma», «La Violeta»

i «L'Alegria» recorreran els principals carrers i places fent-hi

cantades escollides dels respectius repertoris.

Dia 14 d'abril

DIADA DE LA REPUBLICA

A LES 8 DEL MATÍ.—Gran diana per la Banda del Regiment d'Infanteria

número 25, recorrent la ciutat i anunciant tan assenyalada festa.

A LES II DEL MATÍ. —Inauguració oficial del Palau de la Paheria. A

aquesta hora l'Excm. Ajuntament en Corporació sortirà de l'edi-

fici que actualment ocupa per a traslladar-se amb tota solemnitat

a l'antic Palau de la Paheria, on esperaran a la Corporació

Municipal les representacions de les forces vives, entitats i Au-

toritats totes de Lleida.

Acte seguit el «Circol Republicd Radical» fard entrega a la

ciutat de la seva Bandera a la que escaigué la glòria d'ésser la

primera que onejd en els ectificis públics a l'instaurar-se la Re-

pública i la que servi ensems per a que les forces de l'exercit

destacades a la nostra ciutat prometessin fidelititat al regim

triomfant.

A la mateixa hora, concert a la Plaça de la Paheria per la

Banda de la Generalitat, i audició de vardanes a la Plaça de

la Llibertat per la cobla «La Principal de Lleida».

Des de les 3 de la tarda a les 9 de la nit, restard lliure l'accés

a totes les dependencies del Palau de la Paheria per al públic.

A LES 7 DE LA TARDA.— Concert per la Banda Militar a la Plaça de la

Constitució i sardanes a la Plaça de la Paheria.

NOTES. — A tots els establiments Penitenciaris i de Benefi-
cència es servirà un dinar extraordinari.

Mentre el públic visiti el Palau de la Paheria les
entitats orfeóniques i corals de la ciutat donaran con-
certs.

A les onze i mitja del matí. — A tot el llarg de la
Rambla d'Aragó, s'efectuarà una Gran Parada Militar
per a desfilar després da vaut del poble i Autoritats.

El curs de la desfilada serà el segtient: Rambla
d'Aragó, Plaça de Catalunya i Avinguda de Blondel, des
d'on les forces militara tornaran a les respectives bases.

Les Autoritats presenciaran la desfilada de les tro-
pes des del Palau de la Paheria.

A dos quarts de cinc de la tarda.— Pel Comité « Pro
Galan i Garcia HernAndez», es farà collocació de la là-
pida que (Iéna el nom de Garcia HernAndez al carrer
que porta el nom de «Baixada de l'Audiència», amenit-
zant aquest acte les masses corals i diferents bandes.

L'esmentat comité farà ensems entrega de les (.4.1i-
bretes d'Estalvi» als nens i noies de les Escoles Públi-
ques que en resulten mereixedors d'acord 11 concurs
obert per l'esmentat (Comité».
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