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Dimars, dia 10

A les dotze del mit-dia sortirá
de Cà-la-Ciutat la Banda Munici-
pal i el TRADICIONAL PREGO
anunciador de les festes. Seguida-
ment se disparará una

Gran Traca Valenciana
als carrers de Blondel i Cabrinety.

A les tres de la tarde REPAR-
TIMENT D 1 3 BONOS raccións de
pá a families necessitades.

A les sis s' inaugurará en la
Rambla de Ferrán les

Fires i Espectacles
A les nou del vespre inaugura-

ció de la

Expléndida 11- luminació
que huirá al passeig dels Camps
EI'lisseus durant els dies de la festa.

Dimecres, dia 11

A les set del mati GRAN DIA-
NA per les Bandes militars.

A les deu i en la Esglessia Ca-
tedral se cellebrará

MISSA D' OFICI
assistint a dit acte les Autoritats
i Ajuntament en Corporació. El
sermó del panegiric el fará I' elo-
quent orador sagrat Monsenyor
Dr. D. Pere Lisbona, Cambrer d'
honor de S. S. 10 Papa.

A les cinc de la tarde sortirá de
la Catedral la TRADICIONAL
PRO CESSO Civic - RePligiosa.

A les deu de la nit i a la Plaça
de Bores se cremarán

Foes Artificials
a cárrec dei reputat pirotécnic de
Barcelona Sr. Estapé.



Al mateix dia a la tarde i en d
CAMP D' ESPORTS de Joventut
Republicana tindrá lloc un

Partit de FOOT-BALL
entre 'I primer TEAM de Barcelo-
na i el TEAM inglés Corinlhianl.

Dijous, dia 12

A les deu del mati inauguració
de les obres del

Institut General i Tecnic
A les quatre de la tarde i en el

Teatre dels Camps se cel lebrará
la patriótica i literaria

Festa dels Jocs Florals
actuant de President mantenedor
I' eminent músic i Director del Or-
feó Catalá En Lluís Millet.

Durant el dia se celebrarán tres

Concerts de Sardanes
en diferents llocs de la Ciutat a cá-
rrec de la reputada cobla-orquesta
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL.

Divendres, dia 13

Per la tarde

Primer dia d' Aviació
a carrec de un notable aviador que
s' anunciará oportunament.

A l' esplanada del Camp de
Mars tindrá Hoc antiga

FIRA DE BESTIAR
de tota mena.

A les onze del mati i a la Pla-
ça de la Constitució CONCERT i
atractius FOCS JAPONESOS.



Com en el dia anterior tindrán
lloc en tres punts distins de la po-
blació audicions de SARDANES,
per la mateixa cobla.

Dissapte, dia 14

A les onze del matí i en el Tea-
tre Municipal del Camps EI'lisseus

Distribució de Premis
als nens f nenes de les Escoles
Municipals amb la solemnitat acos-
tumada. A la sortida es disparará
un magnifie castel! de FOCS JA-
PONESOS.

A les cinc de la tarde i en el pas-
seig central dels Camps Ellisseus

Batalla de Mors
prenent-hi part artistiques carros-
ses i cotxes adornats.

En la propia forma que en els
dies indicats se cellebrarán tres
CONCERTS per la COBLA-OR-
QUESTA esmentada.

Diumenge, dia 15

Per la tarde

Segona Festa d' Aviació
A les nou del vespre i com a fi

de festa la

Tradicional Retreta
amb acompanyament de BANDES
DE MUSICA i disparant-se un
magnifie CASTELL DE FOCS.

Lleida 15 d' Abril de 1921.

Durant els dias de festes podrán visitarse
l' antiga Seu i els Museus i es donarán
representacions en el Teatre Municipal
dels Camps i demes llocs d espectacles.



ARTS ORÁFIQUES SOL 1 BENET-LLEIDA
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