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Suplement de 11 Vida Lleidatana 11

VIDA LLEIDATANA davant d'una manifestació que hauria d'eselevenir
normal en la viela' ele L!eiela, no podia eleixar de rnanifestar~se amb aquell intel~s

amor que la mou en la seva actuació d'afecte a L1eid<l, el'amor a la seva gent, ele

veneració a les seves coses.
Una exposició agrícola és encara, i elesgraciaelament, un aconteixement. No

han estat inútils ·els grans esfoJ"{;;os fets per la lVIancomunitat de Catalunya primer,
per la Confeeleració Sinelical Hidrografica ele ¡'Ebre després, i el'enGa uns any~ i
amb constancia, per !l0stre Ateneu; pero hem de confessar que encara la ciut¡¡.t
no s'ha captingut de la transcendencia que suposa per a la nostra economia el ben

enfocar la proelucció agrícola que és la clau ele la riquesa lIeidatana.
La clau ele la riquesa lIeidatana, i quelcom més encara; el gran potencjal ~e

riquesa d'aquesta terra benamada qué S'hil volgut qualificar el'industrir,l, e,s¡;ept
aixi que els seus trets essencials són agrícoles, que cap de nosaltres deixa de pqr
tal' sang pagesa en ses venes, i que té tot el sentit racial ele la pagesi~ que h~ est,at
i seguira essent-ho el millor i més ferm puntal ele tota aspiració col' lectiva, ele tot

amor a lo ten-a!. " ','
Per GO, nos,al'tres que tenim una vida minGa pero que portel~ll. en I)qstre ,histo

rial d'uns quants anys poc propicis per als desvetllaments ~spirituals, lot l'esfq.;·G

fet per a servir la ciutat estimaela, n9 podíem silenciar yl fel ele la presen,t, exp,o
sició a,la que ens apressem a servir en la millor manera que entenem bo poelíem
fer; és a elir, convertint-nos en uns lIeials servidors ele la matei,xa i aspirant a qye
nostres planes esdevinguin un elocument que traspui tots els entusias¡:nes i tots el

moments d'aquesta manifestació que avui solemnement sera inaugu'}lel'\. I •

Deixem per uns dies nostres habituals neguits, per a seFvir la pag~sia' que r1e
bra amb motíu del present Certamen, una prova elels grans afectes que té p~r ~lIa

la ciutat del Segre, plena d'espera'nces, abllnelosa el'elemenls, pero rica també 'ele
responsabilitats que faran, si les até com deu, esdevingui la gran ciutat de l'occi
elent catala, la guiadora ele les ten-es aragoneses abocades al nostre mar, la base
ferma on podran bastir-s'hí dies a venir les més belles concepcions a que ens pu

gui portar l'amor a la terra i a la seva gent.
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Ai la petita Ixena, maíigna com l'Amor!

Tens els llavis humi.ts d'una fresca rosada.

Poruga i benasfruga, com xiscla ta mirada

dessota les pestanyes, serrell de ta candor!

Quan obres ta finestra, o Ixena, en fer-se clar

l'olor que t'hi esperava del roserar, tremola;

el dia et besa els ulls' i per ton cos rodola.
i ta rialla dins un' raig 'de sol se'n va.

Quan passes p~r les l!ortes en el camí sens fi,

per a mirar-te, als marges, la campaneta brega,

de tots els arbres ixen ocells en el camí

i el rec, de tot música, mirant-te, s'ennuega.

I quan ja el cel és d'or i tot el món palpita

i d'implacable foc tot~ cosa és ardent

sents una esgarrifan~a de ser tan innocent,

l'esguard xipollejant en la Hum infinita.

L'oreig amb ses besades et va 'enrosant lesgaltes
"

" i les clarors se'n vénen segures a ton front.

I dalt de l'envejosa mirada d'aquest món,

Ixena, bé t'assembles, o tu que rius i saltes,

a les peres de jUl1y, tan t dolces i rosades,

més fines que de cera, d'amors saltironants

les peres jovenetes penjant extasiades,

que caben, justes, dintre la boca deIS infants.

JOSEP CARNER.

,
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Un deis esdeveniments

més importants que tin
dran Iloc durant l'Exposi

ció Agrícola no hi ha elub
te que el constituidl el
magne concert que a
carrec de la prestigiosa
«Agrupació Coral de Mú
sica alltiga», ele Barcelo
na, es donara a la Sala

Victoria, dema a elos
q uarts ele set de ,la ta rela. ,

Sera oportú elonar
un1. breu notícia historica

el'aquesta novella i ja pres
tigiosa r\grupació espe
cialitzaela en el conreu de
la música antiga, j.'aclua

ció de la qual, ha motivat
els més encoratjaelors co
mentaris ele la crítica mu
sical catalana.

Fou a darreries de l'any passat que
fou fundada a Barcelona l'Agrupació CQ

ral ele Música Antiga" amb l'exc1usiu
objecte d'especialilzar-se en la interpre

tació de la música coral deis mestres de
l3. Renaixen<;;a.

Després d'una acuradíssima selecció

per tal que els seus comp0nent§ oferis~

sin la triple solvencia tecnica, facultati
va i artística n'ha restat la forn~aciÓ' ac~

tual, en la qual hi queden ben paleses les
excel'lentsdots artístiques deis ca!'ltaires.

L'Agrupació Coral ele Música Antiga
és la única formació actualment existent

que es dedica amb exc1usivitat a la in
terpretació de les gran¡; obres corals deIs
segles XV, XVI i XVII, o sigui de I'epo
ca coneguela amb el nom de Renaixe-

ment; la seva creació, és,
per tant, una novetat.

EIs músics catalans han
assolit en tots els caires
de l'harmonització de les
nostres can<;;ons el grau de
maxima perfecció; just és,
doncs, que la seva obra
sigui coneguda per tots els
públics estrangers.Aques
tes obres integraran una
part preferent deIs progra
mes de l'Agrupació Coral
i seran escollides entre les
rnés representatives deis
nostres com positors.

Per tot <;;0 dit hom pot
jutjar la solvencia de la

notabilí~sima entitat artís
tica que ve a oferir-nos el
tast primicer de la seva fe

cUI~da tasca, tota vegada que el de Llei
d'a sera deis primers recitals que I'es
mentada Agrupació haura donat públi

cament fora de Barcelona.
El programa que cantara a la nostra

ciutat és integrat per obres ele C. Mora
les, J. S. Bach, Cumelles-Ribó, E. No
gués. M. Llobet, M. Bataller, E.. Morera,

L. Molt;s" T~10ipot-Arbeau, Palestrina,
J. de la Encina, OrIande de Lassus,
J!Í3ruoieu, j Clément Jannequin.

Donada la valua deis cantaires i la se
recció ele les· obres a executar cal espe

rar que el públic lIeidata sabr.a apreciar
en la justa mesura aquest rnagne esde
veniment que se li ofereix i s'apressara
a presenciar aquesta manifestació artís
tica, amb la qual s'assaja de fer conéi

xer música classica.
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PROGRAMA GENERAL DELS FESTEJOS 1 AL

TRES ACTES QUE TI ORAN LLOC A LA

CLUTAT DE LLEI.DA AMB MOTIU DE I-'EX
POSICIÓ AGRíCOLA, DURANT ELS

DIES 6 AL 12 OEL VINENT MES VE NO

VEMBRE.

Dia 6 de novembre

A t1'es qua1'ts de dotze.-Sortida de
les Cases Consistorials de l'Excm. Ajun
tament, Autoritats, Comité d'Honor ele
l'Exposició, i demés invitats per tal ele
dirigir-se als Camps Elisis.

A la rnateixa hora es disparara una
gran traca valenciana que anunciara al .
poble de LIeiela es va a 'procedir a la
inauguració elel Certa men.

A les dotze.-I a I'entraela deis Cimps
Elisis, la Comissió Organitzadora,]urats,
Comissions de Propaganda, Festejos i
Direcció i quantes han intervingut en
l'organització del Certamen, esperaran
I'arribada ele ·l'Excm. Ajuntament, Auto

ritats, Comité d'Honor i demés invitats,
essent assenyalada sa presencia. al Parc
Municipal amb el d.ispar d'altra traca va
lenciana.

Seguielament inauguració de «l'Ex
posició Agrícola de LIeida-Any 193'0»
pronunciant-se els discursos de .rúbrica.

A les dues de la ta1·da.--:Fins a I'hora
de tancar-se l'Exposició, visita a la ma
teixa deis Col'legis públics ele la ciutat.

A les quat1'e de la tarda. - I a la pla
c;;a d'entrada als ]arelins municipals, .es
disparara un bonic castell de focs japo
nesos.

A les set de la nit.-I organitzat pel
«Foment de la Sardana», primera audi-

ció de Sarelane,,'a la P.Iac;;a ele la LIiber
tat, a carrec de la renomenada cobla

«La Principal de LIeida».

Dia 7 de novembre

A les deu del matí.-I fins a l'hora
de tancar l'Exposició, restara oberta al
público

A les tTes de la tm'da.-Primer Con
curs .f\grícola al Parc Municipal, a base
d'efectuar-hi llaurades.

Els que desitgin prendre part a n'a
quests concursos s'hauran d'atendre al
reglament que sobre el mateix s'ha 'es

tructurat per a regular-los.
A dos qua1'ts de rel de la taTda.-I al

«Teatre Victoria» tindd !loc u.n gran
esdeveniment artístic a base del Concert

que hi donara la important Agrupació
cOTal de música antiga de Barcelona, baix
la Direcció del Mestre compositor En
Isidre Moles.

Dia. 8 de !1ovembre

A les tres de la tarda . .. -Al lIoc que
s"assenyalara del Parc Municipal, .tindra

lIoc el Segon Concurs Agrícola a base
d'efectuar cavallons.

De tTes a dos quaTts de cinc de la
tarda.- ·Concert per la Banda Provincial

de la Casa ele Caritat, i visita deIs nens
i nenes 'de les Cases de Misericordia.

A les quatre.-I en el mateix lloc

que tingué I'a~terior,gran castel1 de focs
japonesos.

A dos quaTts de set de la ta1'da.-I al
Saló de festes del «Casino Principal»
extraordinari recital de piano a can'ec de

l'eminent compositor En Xavier Gols.
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Día 9 de novembre

.1 les Jeu del rlZati.-Visita a l'Expo
sició pels Sindicats Agrícoles de L1eida
i província.

A les O1Zze del 11Zati.-Tindra IJoc als
Camps Elisis una segona audició de Sar
danes a cai-rec de la cobla «La Principal
de Lleiela», organitzada pel «Foment de
la Sarelana».

A la mateiza hora de les o1Zze.-Or-
,ganítzada pel Sindicat Catolic Agrícola

de L1eida, i a caITP.C de la Societat Ge
neral de Potasses reunides, tindra lloc
una conferencia i projeccions sobre
I'obtenció i aplic;ació de les mateixes, al
Cinema Viñes.

A les tres de la ta?'da.-AI Camp
d'Aviació i a carrec ele j'Ael'i-Ciub ele

LJeida, eseleveniment esportiu a base ele'
presentar per primera vegada a Lieida,
planejadors que permetran efectuar vols
sense motor.,-

A les quatre de la tarda.-Organit-
zat pel Sindicat Agrícola Pdctic de
L1eida; conferencia que desenrollJara e~

President del Sindicat Agrícola de Cor
l1ella, sobre manera de tractar els arbres
fruiters. Acte seguil ul1a sessió de pro

jeccions de pel'lícules de caracter agrí
cola a canec de la cafa Kodak.

A les srt de la tarda.-I a la vora es
quen-a del riu, es disparara un gran cas
tell de focs artificiaIs per la renomel1acla
casa «La Pirotecnica Espanyola,) ele Bar
celona.

El Csatell de focs i per ta I que sia
més visible, s'emplac;;ara en el 1I0c cone
gut per «Sot».

Día 10 de novembre

A les tres de la talda.-Tercer con
curs Agrícola a base d'efectuar-se tau-

lats de planters, en el 1I0c que es desti
nara deis Camps Elisis .

De tres a dos quarts de ci1lc.-Visita
a l'Exposició per les escoles privades
de Ueida.

A les quat?·e.-I al IJoc deIs altres
dies; es di¡:parara un castel! de focs ja

poneses que a I'igual que els anteriors
anira a carrec de I'esmentada casa de
Barcelona.

Día 11 de novembre

A les tres de la ta?'da.-Quart i dar
n~r Concurs Agrícola a base de fer pa
¡Iers.

De tres a dos quarts de ci11C •• - Visita
de l'Exposició pels alumnes de les Es-
co les Norma Is i Institut. .

A dos qua?'ts de set de la tarda.-I al
Saló d'Actes del Casino Principal, gran
recital de violí a carrec del Professor

D. G. Montserrat, acompanyat al piano
pel Profess~r D. Salvador Sanou.

Día 12 de novembre

A les quatre de la tarda.-C1ausura
de !'ExposiciÓ.

A les sis en pUlZt.-I al Teatre Victo
ria, soleml1e Reparlimel1t de Premis als
¡':xposilors que segons el vereelicte del
]urat Qualificaelnr, se n'hagin fet merei
xedors.

1~11 aquest acte hi assistiran les Auto
riLaLs, i els Expositors rebran ele mans

de 1'I~xe11l'. Alcalde de la ciutat, els di
plomes i premis atorgaLs.

¡\ele seguit tindra ¡loc un extraordi
l1ari concert en el que hi prenelran part
les concertistes:

Mercé Strovel, soprano; Rosa Bal
cells, arpista i Maria Teresa Balcells, pia
nista.

A les set de la tLu'da.-I a la Plac;;a de
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la Liibertat, dan-era audició de sardanes
a dlrrec de la mateixa cobla «La Princi
pal de Uei<la», organitzada per l'esmen

lal «Fornent ele la Sardana».

Notes.-I.".-Tots els concerts a excepci6
reta del corresponent al dia set, seran per ri
gurosa invitaci6 snlvant en tot ells les perso:
nes que per son propi dret puguin assistir-hi
sense la mateixa.

2.".-EI concert elel elia set El Teatre Victu
ria sera a base ele preus mínims, no obstant,
ae¡ uells e¡ ue assisteixi n a n 'ae¡ llest concert,
tinelran reservaela la mateixa localitat per al
del elia del Solemne Repartil11ent de Premiso

3.a.-L'Exposició restara oberta tots els
die~ feiner~ de deu del matí a dos quarts de
cinc de la tarda, excepció festa del diumenge
dia nou que restara oberta fins n les siso

4.a.-L'Exposició sera de lIiure entrada; el
Comité de Direcció, pero, es reservara en
caela moment i per tal de oormalitzar les grans
aglolllerncions, podel- 01001entaoial11ent tancar
les portes d'accés al Teatre Municipnl aixi
com pl-i var I'entraeln al Xalet.

L1eida 27 d'Octubre ele 1930.
Per la COl11issió Organitzaelora: ,El Presi

dent, JOAN FrLÍs; Per l'Ateoeu Lleidata: El Pre
sielent, SAI.VADOR ROCA LLET]6s; Pel Comite de
Direcci6: El President, FRANCESC DE P. MORERA.

Comité d'Honor

President

Excm. Sr. D. Domenec PineJI Pallas6, Al
caide de Lleida,

Vocals

Exclll_ Sr. D. MiloueJ Vega, Governaelor
Civil; Excm. Sr. D. Mariano Gallo, President
de l'Audiencia; Excm. SI'. D. De:fí Canela,
President de la Diput'lció; n·lm. Sr. D. Rafael
Garcia, Vicari G<;,nentl de la Diócesi; Excel
lentissilll Sr. D. Germil Tarazollil, General Go
vernador ele la placa; Exclll. Sr. D. Jesús Royo
Trallero, Delegat eI'Hiseoela; :¡!:xcm. Sr. D. An
toni ele Gregorio Roca 'olano, Presielent ,d .la,
C0l1feelerilc'i6 Sinelical:H. de l'Ebrt~; Excm é-

l.

nyor Bar6 eI'Espone-1la, Presicient de I'Institut
Agrícola Catala el 'ilnt'tsielre, ele Barcelona;
n·ltre. Sr. ]J. Pere Al 'alltill'a Garcia, Fiscill ele
l'Audiencia; I1·ltre. Sl:. ,Presielent de l'Associa
ci6 d'Horticultors i Floricultor ele Cataluny.l;
!l·ltre. Sr. D. Pere Mor Almacelles, Preside1it
de la Cambra Oficial elel Comerc i de la 'In
elú tria; I1·ltre. Sr. D. i\loelest Renyé, Pr~~ieléot
de la Cambra Oficial Agl'ícola; I1·ltre. Sr. doo
Manuel Florensa Fané, Presic!eot de·la· Junta
Social elel CIllal d' rag6 i Catalunya; 'II-lusfre

r. D. Marcelí Armengol, President de la Cam
bra Oficial de la Propietilt Urbana, n·1tre. se-

nyor D. Frilncesc Roca, President del'Associa
ció General ele Ramaders del Regne; I1'lustre
Sr. D. Trillitat Arnaldo, Director de 1'Institut
de 2.a Enseoyanca; I1·ltre. Sr. D. CilmiJo The
rau, President del Patronat de J'Escola Indus
trial; Sr. D. Salvador Roca L1etj6s, President
de l'Ateneu L1eidata: Sr. D. Josep Sol Balles
pi, Presielent de la SecCló de Cieocies Sociab
de l'Ateneu; Sr. D. Enrie Arderiu Hospital,
Presielent de la Secció de Belles Arts de l'Ate
oeu; Sr. D. Josep M.a Alvarez Pallas, Presi<;lent
ele la Secció de Literatura i Historia de l'Ate
neu; Sr. D. Xavier Jaques Pinyol, President de
la Secci6 de Ciencies Exactep de J'Ateneu;
Sr. D. Ramon Felip i Galícia, Director del
Moote-Piu i Caixa'd'Estal\ris; Sr. D. Josep To
ITero Ma'tá, et~ ré¡:h'e'¿entaci6 ele la revista
.Cultura y Acei6n.; Sn .. D. Julia Carbonell, en
representaci6 ele «I'U;Oi6 ¡Musica1»; Sr. D. Ig
nasi Ramon i Soler, en repl-esentaci6 del Col
I<;gi de Farmilceutics; Sr. Dr. D. Crescenci Es
fozbaelo, Prev., en represe.ntaci6 ele I'II'lustre
Cabildo Gatedi-al; Sr. D. !)omenec Sena San
j'uan, en representació de I'Assemblea Local
de la Creu Vermella; Sr. D. Miquel Vilaró, eo
representaci6 del Siodicat Agrícola i Coope
rativa de LJeteria; Sr. D. Pere Dinarés, en re
presentació del Circol Mercantil; Sr. D. Josep
Trilla Verelú, en representaci6 de la n'lustre
Junta de cequiatge; Sr. D. Vicents Chillons i

__ _ .. _ • _ _ _ _.r•
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Ramírez, en representació de .Viela Lleiela
tana~; Sr. Dr. D. Josep Machí, en representa
ció del Seminari Concilia l' ele Lleiela; Sr. don
Enric Llop Esquerela, en representació ele
l'Unió Laical ele Bf'neficiats ele la Santa Es
glé~ia Cateelral, ele L1eiela; Sr. D. Asenci MI r,
en repl-esentació e1el Col'legi Oficial ele Vete
rinaris ele la província; Sr. D. Pere Castro Vi
cén, en representació e1el PaLronaL provincial
ele Turisme; Sr. D. Felip Calceelo, en repre
sentació de j'Aeri Club de Lleiela; Sr. D. Felip
Solé i Olivé, en representáci6 e1el «Magisterio
Lerictano»; Sr. D. Josep Sorigué, "n l-epresen
tació ele l'Associació provincial d Mesh'es;
Sr. D. Pau Gllimet i Prats, en representaci6
ele la revista «Aire.; Sr. D. Joan L1avilneres i
Borrás, Pvre., en representació del Sinelicat
Agrícola Catolic; Sr. D. Josep CiviL, en repre
sentació de J'Aeri Club; Sr. D. Ramon Aige i
C1aramunt, en representació de la venel-able
Congregació de Ntra.Sra.de les Dolors; senyor
D. Manuel Rom'e, en representació de la So
cietat Patronal d'Arts Grafiques; Sr. D. Pere
Armengol, Prev., en representació de la re
vi!-ta .Esperanza»; Sr. D.lVliquel Mangrané, en
representació del .Casino Independenb, se
nyor D. JuJi Barbera Caste]]s, en representació
de Joventut Republicana; senyor don Josep
Canals, en representació del «Foment de la
Sardana;» senyor don Lluís J eve 'García, en
representació del Casino Principal; Sr. don
Joan Gené i Sentís, en representació de .La
Paloma.; Sr. D. Ramon Felip i Galícia, en re-

presentació de la Caixa d Estalvis i Montepio;
Sr. D. Uuís Alonso de Olarte, en representa

ció df'l Col'legi oficial d'Odontolegs; Sr. don
Salustiil EsLadella i Arnó, en representació
del Círcol Republicil; Sr. D. Marius Sol i Més

tre, en repl'esentació del Col'legi de Con'e
dors ele Comen;;; Sr. D. Joaquilll Puig Bayer,
en representació e1el Col'legi ele Procuraelors;
Sr. D. Antoni Agelet, en representació del

Co]-]egi d'Advocats; Sr. D. Antoni Puja eles, ~n
representació e1'Acció Catalana; Sr. D. Pere
FaJcó Ibars, en representació de 1:1 Cambra
Oficia; ele Comen;;; Sr. D. Cassimir Sangenís i
Bertnln, en represenLació ele la Cámara Ofi

cial Agrícola; Sr. D. Francesc Cava, en repre
sentació ele la Junta provincial e1'Higiene;

Sr. D. Celesti Mauri, Prev., en J'epresentaci6
e1el Col'legi de Rectors ele la ciutat de Lleida;
Sr. D. Pere Ynguero Lumbreres; en represen

tació ele l'Associació General d'EOlpleats deis
Ferrocarrils de Lleida; Sr. D. Celestí Llorens

i Roca, en representació del Patronat provin
cial pel- a la protecció e1elS aniJÍlills i plantes;
Sr. D. Josep Combelles i Bel-gós, en represen

taci6 de la Congregació de la Pllrí sima Sang
de N_ S. S.; Sr. D. Marcel·l.í liarnall, en repre
sentaciódel Gremi Comercial de Lleida; senyor

D. Josep Pinyol i Mirada, en representació 'del
@iari .La Jornada»; Sr. D. Antoni Vives i Es
tover, en r~pl-esentació del Col'legi d'Agents

Cometcials: Sr. D. Agllstí Maluquer, en repre
sentaci6 de la Lliga Rt"jionalista.

Dins el mateix: perímetre de Lleida, l'horta hi és abundosa. •
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N•• tí e i es
Acte sindical. - Diumenge vinent, dia 9,

es celebrara al local del Cinema Vinyes, una

assemblea de representants de la majoria deis

Sindicats Agdcoles de la .Província. per tal

d'anar a la creació d'un organisme que vetlli

pels interessos de la pagesia nostraela.

Hostes. - Amb motiu de l'Exposició Agrí

cola, hem tingut el goig de saludar els bons

amics senyors Francesc P. de Quinto, de la

Confederació S. H. de l'Ebre, i els enginyers

senyors Colon i Trueba de la mateixa Corpo

ració.

Els Conclwsos agrícoles. - Entre els afiliats

al SincUcat Agrícola Catulic i Societat Agríco

la practica d'aquesta ciutat regna un viu inte

¡'és per a prenct're pal·t als di ferents concursos

agrícoles que es celebraran en diferents dies

mentre duri el certamen.

i a aq uest efecte hem pregat del Comité de

Direcció ens faciliti totes les dades que ¡;re

gui pertinents i que puguin ésser d'interés

per als expositors.

Les ojicines de l' E;cposició. - Han estat ins

talaeles les oficines de l'Exposició a la Rambla

d'Aragó, !letra A, baixos, i funcionaran de 9

a ¡ del matí i de 3 a 8 de la tarda.

La Presidencia i Secretaria del Comité ele

Di re cció, fan públic Cj ue tots els dies de 11 a

I del matí, i de 5 a 6 de la tarda estar n a dis

posició ele quants elesitgin consultar.-Ios.

Audició de Sal-danes. - A l'audició de sar

danes que tindra Jloc aquesta tarda a les set,

a la pla~a de la Llibertat, a carrec de la co

bla .La Principd de Lleida., hi seran execu

tades les seguents sardanes:

L'hostalera Vicens

La festa del Pilar. Cal'bonell

L'extt'a01-dina1'Í de «Vida Lleidatana.. 

Apart d'aquest petit diari, s'esta treballant ac

tivament en In confecció d'un extraordinari

de .Vida Lleidatana. que apareixera el vinent

dissabte.

Seguint la tonica de nostres extraordina

ris, amb tot i les dificultats que han sorgit en

la confecció del mateix, creiem no desdira

deIs anteriors, i en ell, s'hi oferiran importants

treballs deguts als millors autors cataJ¡\Ils.

Pl-e7llis extraordinal"Ís. ~ Per tal d'asso

ciar-se a la manifestació ele cultura Cjue supo

sa la celebració del pl'esent Certamen, i a I'ob

jede de facilitar les tasques deIs ]urats, han

estat moltes les entitats i particulars que -han

oft"rt premis que seran repartits entre els se

nyors Ex;positors.

Elnostt'e eiforf. - Entre els elements que

prenen pa¡·t a j'Exposició ha estat molt ben

acolliela la ielea de la publicació del nostre

.Diari de j'Exposició•.

Per la nost¡'a banda pl"Ocurarem fer els pos

sibIes per a que .Vida Lleidatana. els sia útil

La Processó de S. Bartomeu.

Marinada.

La festa de Sta. Cecília

Pluja d¡-, flors.

Catata

P¿rez-kloya

Rossell

Gl'atacós

• ,\1\,5 GRAFIQUES ILERDA


