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A l'anar a la confecció d'aquest Programa que ara volgut lector tens a les mans,
solament ens ha mogujI znter des7hesïWat , de ),retendre divulgar la història de la
Ciutat de Lleida, disaVidaineni tan,o6c cimegud'a del nostrepoble.

Tots els nostres afanys' han estat encaminats a aconseguir-ho amb l'apoi del nos-
tre volgut Comerç i quin ajut ,	 dir-tid:lens ha estat ofert sense limitació.

	

Si a l'acabar de llegir aque4t grograma	 4aerculat estimat lector. la
teva sensacio deiOn441 hAu ilisivexpLiritt4t fityldivit 4177.04e Lleida. fent-n'hi un

mraell de flors ;de *maig, Fater17-ern° am tota comp1aenca a s volguls corn pays de
Premsa, senyors .Enric Arderiu i Josep M.° Alvarez Pallbs, els quals, sense mesura,
ens han facilitat quantes dades hem cregut convenients per a Vedíció.
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Cojinetes a bolas y a rodillos TIMKEN, N. D. y HYATT.
Cojinetes de empuje NICE

Frenos hidrAulieos LOCKHEED

Cinta de freno BRAKEBLOK
Aros de volante, Coronas y Piñones LEMPCO
Cadenas de distribución silenciosas MORSE

' Aros. de pistón PERFECT CIRCLE
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_

LOCK110
HYDRAIII1
BEMIS

isnaustteent

row

-

Liquida de freno
LOCKHEED TIMKEN

Recambios en , general para Automóyiles

americanos v europeos
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HISTORIA

DE LA

C1UTAT DE LLEIDA ")
La fundació de Lleida

El gran historiador lleidatà Josep Pleyan de Porta
atribueix la fundació de Lleida als cChetas», poble asia
tic passat a l'Egipte I d'allí, passant per l'estret de GI
braltar, entra a la peninsula en la que ocupà diversos
terrenys de la Iberia, domiciliant-se, primer, en la
Cerdanya 1 traspassant-se després ale terrenys erclavats

(1) La Ciutat de Lleida, té el tito!, de MOLT NOBLE I MOLT LIBE-
RAL j quan la invest() francesa de l'any 1810, l'Emperador Napoleó I, 11 do-
n& el d'IMMORTAL per haver resistit el setge imposat pel gran general
Suchet



entre la serra c	 guda u	 pel	 de CasteII princi- 
al I la serralada de Garderix, o undaren l'important

4(Opidundittiu'rdir», aix s, 14' ( tat deis Zurdcdons,,,3
o dels Zardans,..en catala.No . obstant agy.est criteri dig-
ne de tota consideració i estima per tractar-se del d'un
gran historiador de les nostres	 be s),

dir-se l'any, ni ,tant sols el segle, en . que fou fundat
maigrit que 'altres 'historiado'isassenyalen any

fundador . El criteri de Piéyan '41 .Porta esta basat
:érk ci¡versos.monpments autèntics que han estat trobats 	

que atribueixen la fundació a l'esmentat poble Asiatic.AÍ) r:	 rr.;
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Camio atge dels F. C.
'del Nord

i Lleida a Saint-Girons
•

Servei de
domicili a domicili

Casa fundada any 1890

NO LA CONFO'N'CLIEU` AIMB
	 •ALTRES FALSES 	

LLEIDA
Plaça Macia, 15 - Tel. 1526

V
Representants en les capitals
més imPortants`d'Espanya

La República «Chetah

Els «Chetas» al desen yoluparse en Ilurs activi-
tats, fundaren una República enclavada entre els con-
fins naturals que formen els Pirineus lles serres de Pra-
des, els rius Ebre Iberus, Gallego Gallegus I el Segre
Sicoris

Testimonien el record d'aquell antic poble les po-
blacions de Osca (Huesca), Orgia (Seo de Urgell), Ber-
gusia (Balaguer), Celsa (Gelsa), Bergidum (Berga),
Ergia (Organyà), Sucosa (Sarinyena), Burtina (Almu-
devar), Gallica-Flavia (Fraga), Ileosca (Aitona), Jesse

•

•

Underwood

es Or de llei

Demanin demostracions a

Companyia MecanogrAfica Guillem Trtiniger, S. A.
Avingucie de le Rept,:italicest, 15, prirrIer	 elef ca in 1 5 ,c4,
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La República «Cheta*

Els «Chetas» al desenvoluparse en llurs activi-
tats, fundaren una Republica enclavada entre els con-
fins naturals que formen els Pirineus lles serres de Pra-
des, els rius Ebre Iberus, Gallego Gallegus I el Segre
Sicoris

Testimonien el record d'aquell antic poble les po-
blacions de Osca (Huesca), Orgia (Seo de Urgell), Ber-
gusia (Balaguer), Celsa (Gelsa), Bergidum (Berga),
Ergia (Organyà), Sucosa (Sarinyena), Burtina (Almu-
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(Guissona), Jesona (Isona). Athanagia (Sanahuja), Ca-
hum (Berbegal), Forum Gallorum (Gurrea), Mendicu-
lea (Alcolea), Octogesía (Mequinenza), Pertusa (Per-
tús), Tolous (Moncó). i Ilérdula (Sant Miguel d'Erdol),
població aquesta darrera qual nom equival al de petita
Lleida.

Les relacions comercials dels .chetas»

Román
PERRUQUER 	

DE SENYORES

MANICURA
PEDICURA
PINTURES

MASSATGES

DECOLORACIONS

Els «Chetas», per tal de obrirse pas per la Mediter-
rânea i extendre llurs relacions mercantils, fundaren di-
verses poblacions, qual cosa ho prova les monedes orno-
noies acunyades amb els noms de Lleida I Massilia (Mar-
sella), Lleida j Salouris (Salou), Lleida i Cosse (Tarra-
gona) j d'altres. Foren moltes les poblacions pertany ens
a la República Cheta que acunyaren moneda, aitals com
Osca, Seu d'Urgell, Isona. Lleida sola, pot presentar la
més nombrosa coked() de monedes acunyades durant el
domini dels «Chetas», puix que potser passen de trenta,
els tipus diferents que s'han trobat pels aimants de la
Numismàtica.

Si no tinguessim altres dades que les que proporcio-
nen la fabricació d'aquestes monedes, serien prou elo-
qüents per a provar a bastament, la importancia de
Lleida en els temps prehistòrics i Ibers

ESPECIALITAF EN

PERMANENTS

APARELLS ULTRA-MODERNS

AMB I SENSE ELECTRICITAT

Telèfon 2168

ESTORERIA, 9, te'

LIEIDA



La importancia agrícola

Un dels majors cabdills que ha tingut la historia Ro-
mana, Juli Cesar, elogia en diverses circumstancies el
valor i la intrepidesa dels «Chetas». Els autors llatins
parlaven amb tanta eloqüência de l'agricultura «cheta»
que deien que Ceres va aprendre el conreu dels cereals
a la nostra terra per tal d'instruir després als Sicilians,
així com també diuen que si Mela es practica i s'instruí
en els treballs rurals dels «Chetas» fou per tal d'escriure
la seva gran obra sobre agricultura.

La religió dels «Chetas» era el paganisme egipci i

•

•

COULEGI IBERIC
Classe especial - Ingrés Institut
Baxillerat - Peritatge - Comerç
Dibuix - Teneduría de Llibres
	  Frances Angles 	
Ingrés Professional Magisteri

viriguicia de la 'Republica, r+Cirrtero

grec, organitzant-se socialment d'una manera semblant
a la celta.

La tradició explica que els «Chetas» passaren, no se
sap si en so de guerra o per la necessitat de buscar mis
ampli espai a les activitats del seu poble, al Sud de
l'Asia i Sud d'Europa, on fundaren les grans poblacions
de Troia i Roma.

Epoca cartaginesa

Els temps prehistòrics «Chetas», finiren en l'època
Cartaginesa. En ella figuren com heroins llegendaris

A, 2arno11a
CAN T S - RECAUXUTATS ESPECIALS

Taller de Vulcanització	 COMPRA I VENDA DE NEUMÁTICS D'OCASIÓ

Especialitat en Transforrnacions
Avinguda de la República, 4 i Comerç, 1 - LLEID A - Telèfon 1315

•

•
NEUMÁTICS DE TOTES MARQUES - SUBMI-

NISTRES PER A AUTOS I MOTOS - LUBRIFI -



d'aquell robust poble, els cabdills Istolaci i Indortes,
personificació de la independència .Cheta», els quals
desitjosos de despendre's del jou dels mercaders de Car-
tago portaren a la lluita al seu poble, donant al mon
l'exemple de que la llibertat i la independência escau als
pobles valerosos i dignes. En la lluita contra els Carta-
ginesos calgué el poble «Cheta», passant-lo a dominar
els exercits d'Amilcar Barca. Després de grans combats

degut a l'intrepidesa i ingeni del fill d'Amilcar Barca,
el gran general Anibal, queda subjecta als Cartaginesos
la conca del Segre i amb ella Ilitzurda.

La dominació romana

Després de la dominació Cartaginesa, vinguéren a
Lleida els Romans. Més politics que els primers, no en-
traren a Lleida en só de conquesta si no com aliats del
poble, allargant hipòcritament la ma als indigenes i lo-
grant atraure-se'ls per a combatir junts contra els Afri-
cants.

Una vegada aconseguit llur propòsit, els Romans
manifestaren els proposits que eren els de dominatió al
poble «Cheta». Els «Chetas» ja subjugats pel nombre de
Ilurs contraris i dominats al seu temps per l'irristible po-
der de la civilització que portaven els invasors, accepta-
ren el domini Roma, no sense deixar de fer sentir la na-
tural prevenció de tot noble Vençut.

AGUSTI & FERRER
VIDRES - PISA SANITARIA	 METALLS

LLEIDA

1

EXTENS ASSORTIT EN

LLUNES I MIRALLS

DE TOTES QUALITATS

AVINGUDA LA REPÚBLICA, 32 — APARTAT DE CORREUS, 65 — TELEFON, 2121
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RADIADORS HARRISON

TALLERS ELÈCTRICS
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CESSORIS PER A

AUTOMÒBILS

Pupilatge de cotxes
Cabines independents

Lubrificants
Servei permanent

GARATGE SPORT
Agent Citroen per les Comarques de Lleida

TÁRREGA	 LLE1DA
Av. Catalunya, 13 - Tel. 127	 General "Stites, 4 - Tel. 1978

MAXIMA QUALITAT - GRAN RENDIMENT

SABONS	 J. DANIEL ARIÑOPURS
D'OLI	 Lleida

rival de la Sertoriana d'Osca, Ilerda va anar entrant
dintre de la civilització Romana

Segons els historiadors. herda, durant l'època Ro-
mana, fou una gran ciutat, major tal vegada que en
temps de la República «Cheta», puix que a la seva im-
portància agrícola hi uní la mercantil, quals relacions
activitats s'estengueren tant, que arribaren fins a la ma-
teixa Roma, éssent herda considerada com el graner de
Ia ciutat del Tiber .

Els escriptors llatins enviaven a la Ilerda llurs Ilibres
per tal d'estendrels per la Celtiberia, visitant-la els em-
peradors. Es de recordar l'estada a herda del gran empe-

El fi de la República «Cheta»

La República «Cheta», tingué dons el seu fi amb la
dominació Romana i en la colossal lluita entaulada con-
tra els llatins en la qual resaltaren les simpàtiques figu-
res de Indfbil i Mandoni heroïns I màrtirs a la vegada,
de la independencia patria. Subjectada Ilerda, Roma,
per a demostrar-li l'apreci en que la tenia, li concedí els
honors de ciutat Municipal, governant-se com a tal, in-
dependentment.

Seguí batent moneda, privilegi molt estimat ales-
hores I amb la seva Universitat que fundarenels Ilatins,

•

•
RENTEU I SANEJEU LA ROBA AMB LLEXIUS

COLON i LA CAMPANA

•
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R. Castejon, II i Lluis Roca, 2LLEI DA

rador August a quina memòria, herda acunya una inte-
ressant moneda en la que apareix el retrat de l'esmentat
August.

Els historiadors ressenyen com a fets principals
d'aquella época el canvi social que esperimenta Herda
amb la vinguda a la nostra ciutat. de l'apóstol Sant
Jaume.

Un combat memorable

Dintre de la nostra ciutat es registra la memorable
topada de les tropes Romanes acabdillades per Juli Ce-
sar contra les forces Pompeianes, de la qual resulta ven-
cedor el qui fou un dels més grans emperadors de la
Roma.

Herda també registra l'arribada de Sertori, el gran
cabdill Roma civilitzador de la Ibéria, assassinat vilment
pel seu tinent Perpena, en la veina vila d'Aitona
(Ileosca).

Sant Anastast

Durant l'época Romana i quant el cristianisme esta-
va en lluita oberta contra el paganisme, Ilerda tingué els	 piert—Streartanimen,=Isr....

seus martirs de la fé, entre els quals cal distingir al va-
, lent oficial Anastasi, que arriba a Sant, i que fou marti-



ritzat a la població de Badalona junt amb setanta tres
companys, el dia 11 de Maig de l'any dos cents tres, dia
en que la nostra ciutat commemorant aquell fet, celebra
Ia Festa Major.

Segons tradició constant, Sant Anastasi fou nat en
la «Casa Prous» del carrer de Magdalena.

A.7	 lipt rer '
Sede Episcopal

!Agie

Durant les invasions de la gent del nort, els Alans
i Sueus passaren tocant a les muralles d'llerda, més fo-
ren retxassats pels indigenes prop dels Pirineus, si bé no

ACERS

rtolf

CARBONS

RAMON SOLER
LLEIDA TELÉF. 1918

FERROS 111 110 1
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MAGATZEM I DESPATX

C.URGELL,5

A. CLAVÉ, 5

tardà en caure sota el domini dels Gods els qui la poS-
seiren durant més de dos segles, destruint la fisonomia
moral i material de la població Durant aquesta época
se celebrà a herda un concili (any 556) després d'haver-
la eregit en Sede Episcopal

ILViguda

Durant el regnat del pietós Recaredo, herda es feu
catòlica, construint aleshores la seva primera Catedral,
quines restes de construcció ii semblava haver-los trobat
.Pleyan de Porta, en l'antic castell Palau dels Comtes
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P. Mossén Cinto 21ei da(Detrâ5 La Greellia. )

Tagatzem de Tustes
Serradora
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OVETA1S EN GENERES DEL PAIS

I ESTRANGERS

PER A SENYOR ES I HOMES

JOSA i GASS6

fORXOS DE BAIX, 10

CARRER BLONDEL, 1

PELEFON 1413

LEDA
ES CONFECCIONEN

TRAJOS A MIDA

de Barcelona, transformada després pels Alars en l'edifi-
ci conegut per l'Acuda, (Caste11 Principal).

La Sede Episcopal a Roda

Poc temps després d'haver tingut Hoc al Guadalete,
el célebre combat conegut per aquest nom i en el qual
don Rodrigo perde la corona i la vida, arribaren a Herds
prenent-ne possessió els Alarbs, els quals acabdillats per
Muza, entraren victoriosos a nostra ciutat. Abans d'en-
trar els Alarbs a ¡lerda, la Sede Episcopal es refugid a
Roda, petit poble de la Ribera del Ribagorça, d'on baixa
a Barbastro I després retorna a Lleida el jorn de la seva
reconquesta pel Comte de Barcelona (24 d'Octubre de
l'any 1149).

Herda es transforma en LAREDA

L'existència d'Ilerda en aquesta época els historia-
dors la classifiquen canviada per complert. Des de que
la bandera verda del Profeta fou hissada damunt de la
Catedral Goda, la religió, les lleis, les costums i fins
tot, l'idioma canvia completament, tahnent com en el
canvi operat durant el transit del periode Iberia al llati
I d'aquest al Goda. Una nova civilització borra les pre-



terites Des d'aleshores fou canviat el nom d'Ilerda pel
de Lareda f el de Sicoris, el nostre Segre, (pel nom de
Segture.)

Els setges contra els moros

Durant el periode Arab, Lareda va soportar molts
setges, Roldan l'heroi de les llegendes, fou el primer que
va batre als Moros laredas a l'any 777: Guillem de Tolo-
sa, prengue la ciutat en 797; l'emperador Ludovie la 	
prengué en 799 desvastant-la; en 1058 el comte de Barce- •

in Virgili Amperi
Carrer Lluís Roca, 2 — Telèfon 2025

REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS

Serveis especial de remolques i desembarrancaments,
combinat amb la Creu Roja., de Lleida. — Utilitzant
aquests serveis per mediació de la mateixa, contribuireu

:
al desenrotllo de l'obra benèfica	 quegterinstitució,

En cas d'accident, demani vostè a la

"Creu Rola" de Lleida Telèfon 3125	 	

Iona i alguns anys després el de l'Urgell, l'assetjaren,
arrancant als Valis moros, rics tributs.

No solament eren els catalans que ambicionaven la
possessió de Lareda si no que també la volien, els Reis
Aragonesos, assetjant-la don Ramiro en 1059, don Alfon-
so el Batallador, en 1117, el comte de Barcelona, Beren-
guer III en 1120 1 posteriorment, l'esmentat don Alfonso
el Batallador, l'assetjà, poc temps abans de morir a Fra-
ga. La definitiva reconquesta de I.areda estava reservada
als catalans per mitjà del comte de Barcelona, Ramon
Berenguer IV, el Sant, el qual Ulncà amb la presa de
Ueda el gloriós periode de la restauració catalana.

ESPECIALITAT EN PERNILS, MANTEGUES I EMBUTITS DEL PAIS
—

RAMON FARRÉ 
TOCINERA I QUEVIURES CAMBRA FRIGORIFICA

CARME, 62 - LLEIDA - TELEFON 1885

•
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La reconquesta Llibreria - Papereria - Taller de Relligats - Articles d'Escriptori - Material d'Ensenyança

Per tal de portar a terme Berenguer IV la reconques-
ta de Lleida, tingué que ésser auxiliat per les forces del
comte d'Urgell, la milicia del Temple, pels Bisbes de di-
verses Sedes, pels cavallers catalans i els infantons
d'Aragó. La lluita fou portada dintre del major entusias-
me per part de les forces cristianes. Quatre mesos resis-
tiren els Moros les hostilitats dels cristians, co que pro-
va la importancia i fortalesa de Lareda. El Valí de Lare-
da, Almothaffir, constatant la impossibilitat de sostin-
dre per més temps la lluita, feu entrega de la ciutat al
comte de Barcelona, en la qual entra al front de llurs
exèrcits el dia ja esmentat del 24 d'Octubre de l'any 1149,
al mateix temps que preneia possessió per les armes
cristianes, de les places mores de Fraga i Mequinenza.

Per a solemnitzar tan gran gesta, es celebraren a la
nostra ciutat, lluidfssimes festes civils i religioses, con-
vertint-se la Mesquita Arab en Catedral catòlica, la qual
retornada i dotada magnanimament al que des d'alesho-
res fou el seu Bisbe don Guillem Pérez, atorgant-se con-
cesions de gracies a tots quants havien ajudat a Beren-
guer IV a la reconquesta. Li cap a la ciutat de Lleida
l'orgull de ésser el primer Municipi amb Carta-Puebla.
Com a prova de magnanimitat de Berenguer IV, publi-
ca un decret autoritzant a quedarse a la nostra ciutat.
als Moros que vulguessin. •

lavallo1s11
Tel. 1332

TIM
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Els Ileidatans I Jaume el Conqueridor

A partir del començament de l'época de la recon-
questa per Berenguer IV, la història de Lleida ofereix as-
pectes d'heroïsme que serviren als poetes per a cantar el
valor i l'ardidesa dels seus habitants. Es pot ben be dir
que no hi ha conquesta de ciutat agarena en la que els
lleidatans no hi prenguin part Ja és amb don Jaume el
Conqueridor que van a les illes Balears i es distingeixen
en la presa de Palma de Mallorca i Ibiza. En aquesta da-

PIANOS - MUSICA
Instruments de les millors marques

RADIO
Vendes a Ilarcs terminis

CASA GUARRO
MAJOR, 64 LLEIDA

rrera població, un fill de Lleida anomenat Xich, Es el
primer d'assaltar les muralles; ja és amb el mateix Rei
que els lleidatans van a la conquesta de Valencia j són
els primers d'assaltar la plaça. Ja és don Pere I amb qui
van al coll de Panissars. obtenint del seu monarca els
niés honrosos elogis.

La primera Universitat catalana

Durant aquella época porta a terme la pri-
mera Universitat Catalana la qual fou instal'Iada a Llei-
da mercês a la protecció del generós monarca don Jau-
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me H, aconteixement que marca el gran pas cap a la
ciència i del que tants béns havia de reportar la nostra
ciutat

La Catedral de Lleída

•

Lleida estava doncs d'enhorabona Obtinguts els
furs del més lliure Municipi en 1149, per la seva carta-
pobla, quina descripció trobaran els lectors en altres pa-
gines d'aquest programs, al mateix temps que li era do-
nada la constitució primordial de la seva Església catò-
lica, va veure posar en 1203 i pel Rei Pere II i Armengol
d'Urgell la primers pedra de la seva Catedral gòtica,
simbol de fe I entusiasme d'aquelles generacions creients
I rica pagina de la história de l'art a Catalunya, i en
1300 veia crear en son reclós la Universitat que tanta fa-
ma devia proporcionar-li amb el temps. Res mancava a
Ia ciutat a la que la fortuna Ii somreia, Els Reis la tenien
com un dais Hoes més habituals per a Ilur estada, cele-
brant-se amb bastanta freqüência la reunió de les Corts;
els Prelats l'escollien com a lloc de reunió de llurs as-
semblees religioses I en ella es donaven cita, els ales
il lustres varons, en virtud, ciència i noblesa.

Els pretendents al trono

Fins l'any 1412, Lleida no va veure turbada la seva

NENTOREN:
PRÓXIM L'ISTIU
L'ama de casa te mol present que

Per a matar Mosques i Mosquits FLIRBONABE envasat.
Per a matar Xinxes i Escarabats LIQUID BONABE.
Per a el Blanqueix de les sabates BLANC-POL.
Per a rentar robes delicades PALOJABON BONABE el minor.
Per a ensendre el carbó BOTAFOCS DINAMITA BONABE.
Per a llimpiar ¡Details LIQUID DORIN perfumat

Venda a totes parts o al seu FABRICANT

'777,

AgodelkfAV
47-ir'ique,

'1,41111>-\

COMTES DIROELL, 14-unpau Telèf on 1 5 3 2

APARTAT de CORREUS 51
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• El Rei Joan II, d'Aragópau octaviana que disfrutava, Aleshores, mort el Rei
don Marti l'Humà que no deixa successió al trono, co-
mençaren les lluites entre els pretendents al mateix, don
Ferran Rel de Castella i el Comte d'Urgell, quines guer-
res, a causa del seu veinatge a Balaguer, cort de l'es-
mentat Comte i per ésser Lleida feudatària seva, experi-
menta alguns passatgers efectes, ocasionats per dividir-
se els lleidatans en dos bandos importants; a la Ciutat
de Lleida fou portat pres l'infortunat Comte i adi es va
veure el procés pel qual, la linea dels Comtes Reis de
Barcelona quedava escanyada per a poder succeir en el
trono que ells mateixos havien fundat

A l'any 1462 1 amb motiu d'haverse aixecat Catalu-
nya contra el Rei Joan II d'Aragó, la Ciutad de Lleida
abraça la causa de l'infortunat Princep de Viana, en
quins successos representa Lleida un Important paper.
Aci fou on Don Joan, que estava celebrant Corts, crida
al seu fill per a fer-lo presoner i conduir .lo al Caste11 de
Morella. conducts que tingué la virtud de sublevar les
conciêncies del Parlament, donant marge a que es dema-
nés amb gran insistência la llibertad de l'esmentat Prin-
cep, qual cosa feu que el Monarca, temerós de que el po-

•

•
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ble es revoltés, es fes escapol de la ciutat a mitja nit i
acompanyat tan sols d'un servidor .

Dies després de fer se escàpol, el Rei Joan II d'Ara-
go assetjava la ciutat de Lleida amb un fort exèrcit, pre-
nent part éll mateix, en els combats corresponents. Dos
mesos dura el setge, després de quin periode, el dia 6 de
Juliol la ciutat de Lleida acorda obrir-li les portes amb
Ia condició de que havia de respectar el seus furs. co-
sa que accedi el Monarca prestant l'acostumat jurament
si be no vulgué assentir en deixar a la ciutat, Fantle i
important privilegi g d'alçar banderav, cosa que definei-
xen els historiadors que era tan com poder armar la gent
per a la defensa de les seves llibertats.

La guerra deb, ¿segadors»

Més tard, quan l'alçament general del Principat
contra el govern de Felip IV, amb les guerres conegudes
amb el sobrenom de g els segadors» per haver començat
amb el moti d'aquests a Barcelona; Lleida sofri tres
setges en l'espai de sis anys que l'arruinaren per com-
plert. Cercaven a la ciutat aleshores diversos ravals i
pobles I s'alçaven a l'horta nou convents de frares f les
masies poblaven Lleida en nombre important, fent-la
una de les mú boniques i productives d'Espanya; les
cases pairals de l'antiga noblesa que hi havia dintre la

•



•	 ciutat, ascendfen fins a seixanta i el nombre de llurs
edificis eren prop de dos mil. Tot això queda perdut
amb motiu d'aquesta lluita, no qw±clant en peu dintre
la ciutat, mes que unes trescentes cases... Perduts els
pobles i ravals... I completament improductiva la mag-
nifica horta lleidatana.

Al primer dels esmentats setges començà el dia 12 de
maig de 1644, dirigint-lo el general de Castella En Felip
de Silva. El setge dura fins el dia 2 d'agost d'aquell any,
dia que entra a la ciutat de Lleida l'exercit assetjador.
mentre els defensors lleidatans sortien per l'altra porta
amb els honors de la guerra. El Rei, que durant el setge

FONDA MME
Gaspar Lluelles

Estcreria, la	 LLEIDA	 "Telèfort 21E3E3

• va permaneixer esperant el resultat de la lluita, a Fraga,
vingue a Lleida el dia 7 d'agost I jura als lleidatans
Hors furs i privilegis.

Malgrat la rendició de Lleida, en la resta del princi-
pat català encara durava l'alçament contra Felip IV, per
quin motiu els catalans volent-la reconquerir l'assetja-
ren dues vegades en dos anys. La primera fou durant
l'any 1646.

Des del mes de Maig fins al 21 de Novembre dura
aquest setge, posat pel virrei de Catalunya, Comte
d'Arcourt amb un exercit de 20.000 homes. Aquest setge
dura mig any, durant el qual, la fam , les epidèmies i les

CASA MATA
d'EUGENI MATA PONS

Casa especialitzada en la venda del legítim

	 EIACALLA LLIBRE sec i remullat
En laça de la Sal, a	 L-L-EIEDA

••nn•nn•I	
SUCURSAL; Mercat de Sant Lluis kioscos 21 i 23

•
BACALLANERIA



Accidents de Treball

Robo-Individuals-Res-

ponsabilitat civil amb

bales, plogueren sobre Lleida, reduint-la a un munt de
	  runes i mermant considerablement el seu veinat. Companyies d 'Assegurances

La Préservatrice, S. A. 
El setge de Santa Cecilia

En aquest setge, conegut amb el nom de Santa Ce-
cilia a causa d'haver rebut Lleida socors en la festivítat
d'aquesta Santa, va destacar la personalitat del gran ge-
neral, en Gregori Brito, a qui es deu, pel seu heroisme
junt amb el valor dels lleídatans, que no caigués la ciu-
tat en poder de l'enemic, el qual era el francés astut que
aprofitant-se de la desavinéncia i de les huttes interiors
dels catalans, va fer creure'ls que els defensava per a fer
el joc que l'interessava niés a Lluis XIV.

GARANT IA ILIMITADA
per a tota classe d'automòbils 6°1

A:1AB •

A CI

Lleida I el Principat Català

Segurament haurán observat els nostres lectors, que
Lleida resistí els setges de catalans i francesos i per tal
de desvirtuar el mal efecte que podia ocasionar aquesta
anomalia de Iluitar els Ileidatans contra els seus ger-
mans de Catalunya, copiem a continuació un brillant
paragraf del llibre «El Sitio de Lérida» obra interessant
deguda a la ploma del Canonge Ileídatá senyor Joarr 	
Ayneto. «Cataluña, sin embargo, no osaba ni podia 	
romper el cerco de hierro fatal que ella misma se había

General Española ce Seguros, S. A.
VIDA - INCENDI

Agència general per [leida i província

Delegat general:	 AVINGUDA DE LA REPUBLICA, 31, pral, 1. 1 - LLEIDA

Josep Maria Sunyer
Alcalà, 16, prof- - MADRID	 Ra man Sa rri es Cu rtit
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mo Lerida, se dieron a la obediencia del Rey de España;
y de Tarragona escribe Bofarull (Hist. de Cat. tom 8.°)
que jamás podrá alcanzar una página de perdón en la
historia de Cataluña.»

En aquest setge hi prengueren part els francesos amb
25.000 soldats j gran nombre d'artilleria. perdent l'exèr-
cit invasor més de 6 000 homes, tres generals i 24 peces
d'artilleria.

El general Brito

Un any no havia transcorregut quan els exèrcits

Secció Comercial- Teneduria de Llibres Compta-
bilitat de Societats mercantils - Banca i Borsa

Sistema centralitzador . 4. Peritatge i Professorat

mercantil - Ensenyances auxiliars - Taquigrafia

ilfecancigrafia - Ortografia (cata là castellet)- Cor-
Av, de la República, 36, 2.° - (Rambla de Ferran) respondêncui general Mercantil-Reforma de lletra

LLEIDA	 ..ishilvrnott	 isithvg$4 Idimes

FRANCES - ANGLES - ITALIA

DIRECTOR: D.. IDUARD MARTMEZ	
especial, per a senyoretes en totes les Seccions

PERIT PROFESSOR MERCANTIL
	

Union Academia que té el professorat titulat

echado al cuello, y entonces fué cuando Lerida, la fidelí-
sima Lérida, antes y mejor que ninguna otra ciudad del
Principado, interpretó fielmente el espíritu catalán y Ile-
vó la voz de la Patria que gemia en Barcelona bajo la
opresión francesa, y respiró aquí libremente, desde don-
de fue acudiendo a todas partes, hasta quedarse Catalu	 11-
ña emancipada de sus pérfidos tutores. Prueba esto bien L.* .ql;
a las claras el raro fenómeno histórico de que ni Barce-
lona ni Cataluña miraron por ello a Lérida como desleal
y traidora a la causa común del Principado, ni la ha cul-
pado de tal, historiador alguno, como fueron tenidas
por traidoras y desleales Tortosa y Tarragona, que, co-

La maquina 
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d'escriure que V. necessita i acabarà per comprarla
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Plaça de la Sal, 18

Hispano-Olivetti
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ELS M1LLORS OLIS D'OLIVA

ELS MILLORS SABONS PER A RENTAR
Els fabrica per a V.

I I
Luosep anti

IA I e i al a

Carme, n.° .14

Telèfon 2/80

francesos que comandava el Princep de Conde, vingue a
assetjar de nou a la ciutat, la qual sota les ordres del ge-
neral Brito es resisteix heroicament, obligant a retirar-se
al millor general de la França. El princep Conde a con-
seqüencia d'aquest fracas fou sustituit pel Rei Lluis XIV

el defensor de Lleida general Brito, fou honrat amb el
titol de viscomte de Termens.

Les guerres de successió

Durant les guerres de successió, en les quals Lleida
perdé tot quan li havia donat renom I importància, so-
portá dos nous setges, el primer per apoderarse de la
ciutat els Austriacs, o siguin els partidaris de l'Arxidue
Carles III, el segon per a reduir-la a la obediencia de
Fell') V, a qui il costa més d'un mes per a entrar a la ciu-
tat i un altre mes, per a guanyar els castells de Lleida.
Felip V encarrega del comandament de Ia ciutat, al com-
te de Louvigni el dia 11 de Novembre de 1707, disolvent
acte seguit, el consell de la Paheria fundat per Ramon
Berenguer IV l'any 1149.

La Catedral es converteix en
Caserna Militar

No content amb la suspensió de les facultats de Ia
Paheria, Louvigni ordena el tancament de la Catedral

•



poc temps després aparegué un decret signat pel Rei Fe-
lip V pel qual, es suprimia la célebre Universitat de Llei-
da I es convertia la Catedral dels nostres avantpassats,
en Caste11 Principal..

La guerra de la Independência

Un segle després. sobrevingueren per a la ciutat,
nous dies de prova amb motiu de la guerra de la inde-
pendència. La ciutat de Lleida fou la primera del Princi-
pat de Catalunya que secunda el crit de guerra a l'es-
tranger invasor, pronunciat a Madrid el dia 2 de Maig,
patint també Lleida, les conseqüències del seu patriòtic
entusiasme.

A la nostra ciutat fou on es constitui la Junta Su-
prema de Catalunya (71 de Juny de 1808) i aqui fou, on
queda instal lada. Napole6 ordena al general Suchet
pendre la ciutat i el dia 14 d'Abril de 1810 quedava com-
pletament assetjada, entrant un mes després els francesos
els quals ocasionaren els més espantosos crims i sa-
quéixos en les persones dels Ileidatans iMsendes.

L'explosió del polvori

A la matinada del dia 15 de Juliol de 1812, ocupada
Lleida per les tropes franceses, va fer explosió el polvo -

•
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corm PANWIA .45"10ININIA CVASSEGU FRANCES
(Ft-it-Ida cla tart 1900)

Capital subscrit i desemborsat .
Reserves voluntaries
Reserves obligatòries (Llei d'Assegurances de 14 de maig

del 1908) 	
Siniestres satisfets hasta 31 de desembre del 1932 .

Ptes. 5.400.000
»	 8.100.000

• 3 859.764,57
» 44.755.039,02

ASSEGURANCES - INCENDIS - VIDA -ROBO -EXPOLIACIO

Derr-11=111 actelal: BILBAO
Subdirecció a Lleida:

Vda. de Iratseese jere¡olcs
Placa de la Constitució, 25, 3.er 	 TelOon 1325

Anunci autoritrat per l'Inepecci4 General d'Asseguraneee f Estalvi



ri de la ciutat, provocat, segons sembla, pels mateixos
lleidatans que esperaven del fet, l'alliberament de la pla-
ça sitiada. Prop de dues centes cases foren derruides
per l'explossió, perdent la vida mes de 600 persones.

La Lleida crevai

Des d'aquesta data, Lleida va fent Ia seva vida, si b&
no, amb l'importancia històrica que requereix per mir
dels seus fets històrics, va seguint-la en consonancia amb
el seu modo d'ésser, pet-6 significant-se sempre I en tot
moment, per un gran esperit liberal I pli de noblesa.
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Establecimientos Gaillard, A.
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BARCELONA
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LLEIDA I LA CULTURA

LA UNIVERSITAT
Si horn fulleja documents, dades i notes que don-

gumn noticia de la cultura i instrucció de la nostra Ciutat.
sense saber com, de bell antuvi sentira admiració, per
les pagines glorioses demostratives de la seva història.
Es un dolor confessar que dels importants i famosos
centres culturals ja no enqueda més que un trist record
llunya.

Ens seria imperdonable que al parlar d'instrucció
pública de la vella Ciutat Ilergeta, deixessim sense recor-
dar la gloriosa Universitat, de la que tant sols queda
com a fita eloquent l'Esglêsia de Sant Marti, Hoc on els
historiadors pretenen que hi fou bastida

c), 5=1
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La construcció de la Uníversitat	 - A.1.4 :L, -	 I '41

Se sap que durant el mes de Setembre de l'any 1300,
el Rei Jaume II va donar el corresponent privilegi, conce-
dint-li el Pare Bonifaci VIII totes les prerrogatives que

Oslo loos

Remolins, 2

Telèfon 15 71
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usdefruitava la de Tolouse. Et Conseil general de la Chi-
tat es reuni durant tres dies per tal de posar a la practi-
ca tan gran distinció real. Portada a la practice la cons-
trued() de la Universitat, fou la primera que s'hi
caren banquets per a comoditat de llurs estudiants; la
Facultat de Paris tenia aleshores per compte de bancs,
grans munts de palla damunt de la qual s'apolaven els
oients.

Les facultats que tenien els estudiants

A la nostra Universitat s'establi la venda inure de.
ilibres, quin respectiu preu era regulat pel Rector; es
concediren beneficis d'entrada als comerciants que visi-
taven els barris dels estudiants i una de les facultats ma-
jors que tenien els estudiants de la nostra Universitat,
era que quedaven exhimits de la jurisdicció civil o crimi-
nal, a excepció dels casos de pena de mort o motilaci&
de membres.

S'imposava fortes penyores i fins i tot se'ls condem-
nave a ésser penjats, a quants caps de motí atemptaven
contra la seguretat dels estudiants o del Claustre; s'au-
toritzava ais estudiants de nacions enemigues a seguir
cursant llurs estudis en la nostra Universitat; usaven els
estudiants monedes especials per a la compra dels arti-
cles que necessitaven I que sota jurament sonicitaven a 	
la Ciutat.

t7,21-

Cementos - Azulejos - Pizarrita

EI

I

Material Sanitario - Lavabos

Bañeras, Waters, etc., etc.,

Calle Clavé, 17 LÉRIDA	 Teléfono 1564
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FABRICA I MAGATZEM DE CURTITSEls cursos escolars

El curs durava des del 19 d'Octubre fins al 15
d'Agost, a excepció de la Catedra de l'Institut que dura-
va tot l'any.

Es fixaven en 120 Mures anuals el sou dels Catedrà-
tics de Prima i Canons i Lleis, i en 100 lliures als dos
restants de dita Facultat; 50 Inures a cada una de les Ca-
tedretes de Canons i Lleis; 40 lliures a la de l'Institut;
60 a la de Prima de Teologia i 50 iliures a les restants
Càtedres de la Facultat.

80 lliures a cada una de les dos Catedres de Filoso-
fia il ducat a cada un de Burs escolars; 40 lliures a la
Prima de Medicina i 30 a cada una de les altres dues i
5 ducats a cada estudiant.

Es donava classe una hora diaria I s'hi explicava
Teologia; Dret Canònic, Dret Civil, Medicina, Arts i Fi-
losofia. A niés, existien a Lleida, Càtedres de Gramàtica
sostingudes per la Ciutat i que eren explicades per fills
de Sant Ignaci. Es dedicava a dit estudi dues hores pel
mati i dues per la tarda, esplicant-se en català.

Estudiants distingits

Avinguda República, 63
Cardenal Remolins, 15

LLANES 1 MIRXGUANS

Apartat de Correll', 10
Telèfon nfimero 1816

En els seus Claustres i cursaren llurs estudis Sant
Vicenç Ferrer, Sant Josep de Calasanz, Calixte III Car- 	 LLEIEDA



PARA VINOS Y COÑACS DE BUEN PALADAR PIDA V. SIEMPRE
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Pídanlo en los

Cafés Cataluña, Puertto Rico, Palace Hotel., Bar Exprés y Mai es Tard

así como en establecimientos análogos

Rieptstrite. axclush/0 para lea provIr1Piaa d Léricla y Huesca:

E. CAPIIIIMILAI. Paheria, 13 - Lerida•

denal Francesc Remolins i el que fou virrei de Catalunya
	  Joan Sentis.

La Universitat de Lleida trasiladada

En la guerra de la Successió (1707), la Ciutat de Llei-
da hi va prendre part al costat de l'Arxiduc d'Austria,
éssent assetjada pel Duc d'Orleans, rendint-se el Gover-
nador Darnstad amb tots els honors El càstig que s'im-
posà. a Lleida fou la pèrdua de la seva Universitat. la
qual fou traslladada a la veina població de Cervera. .

L'art d'imprimir a Lleida

Lleida fou una de les primeres poblacions d'Espanya
on es coneguè l'art d'imprimir. Atret per l'aureola de la
nostra Universitat hi va vindre a residir un dels millors
impressors d'aquella època, el conegut sajó Enric Botei,
que hi va viure fins el segle XV Aquest va imprimir el
«Breviarium Ilerdense» en data 16 d'Agost de l'any 1479.
En aquest llibre s'hi troben certes deficiències per no
posseir Botei inicials, que les va fer a mA; esmena dites
deficiències a l'editar el «Ritual de la Catedral de Llei-
da», usant dues tintes, el roig i el negre. Segueix treba-
llant, fent la impressió de «Comentaris a la Etica d'Aris-
tôteles». el «Sacramental de Vercial», «Datus Elegantie»,



Ha llegado el farrioso auto - camióri

con legítimos motores JUNKERS-DIESEL de aceites
pesados, para cargas de 3 a 12 toneladas.

PRECIOS SIN COMPETENCIA
TRANSPORTISTA: Gasta 4 ptas. por 100 km. trans-
portando cuatro toneladas con el auto-camión KRUPP

e informes a

STACIO DE L'AUTO
en TARREGA - Teléfono 165, y .11

D. I PI

CI ZIA PI

Pida pruebas

SI RI DA1El El LI El

«De Consolació, Carta d'Indulgències, un Epistolari,
Grisel i Mirabela, Fabules d'Esopo» f altres diverses
obres en les que s'hi nota certs avenços que fan destacar
l'obra d'Enric Botei. De les esmentades obres es troben
alguns exemplars en la biblioteca Universitària de Bar-
celona, Biblioteca Municipal de Tolouse, en la Nacional
de Madrid, etc.)

Impressors Ileidatans

A l'impressor Botei, el succeiren, Pere de Robles .
Joan de Villanueva i Miguel Prats, que dins el segle XVI
oferiren obres tant remarcables com el «Llibre de les
grandeses de Tarragona» (1572), «Tratado de nuestra ft.
cristiana» (1576). Al finalitzar el segle, s'imprimí la gran
obra artística «La censura de la locura humana»

Dintre el segle XVII. Lluis Menescal, Gerónim Mar'
gant, Jaume Magallón, Joan Nogués f d'altres, seguiren
editant bon nombre d'obres, algunes de les quals son
vertaderes joies.

Degut a la desaparició de la nostra Universitat, van
rnarxar cap a Cervera la majoria dels impressors instal-
/fits a la nostra ciutat, començant se des d'aleshores la
decadencia en l'Art d'imprimir.



CARTA POBLA DE LA

CIUTAT DE LLE1DA

Sigui de tots els homes conegut que jo Ramon Com-
te de Barcelona, Princep d'Aragó i Marqués de Lleida
Tortosa. I jo Ramon, Comte d'Urgell- clue- posseeixo a
Lleida de mans del Comte de Barcelona. Donem a vo-
saltres tots els pobladors i habitants o residents a la
Ciutat de Lleida aixf presents com futurs les cases i patis

horts &finques i totals Ciutat de Lleida aixf construida
com destruida, dintre deis murs I fora de's . murs Per 'a
que eui ella hi habitetil la pobleu iedlfitiueu cases.' Tarn-
bé us donem tot el territori de la Ciutat de Lleida aixf
cultivat com erm amb tots els seus termes i pertenéncies
i totes les seves entrades i sortides per a que allí tingueu
vostres cases i heretats, segons les donem a cadascú de
vosaltres per nostres lletres de donació en propi i franc
alou amb prole I sens ella, per a fer d'elles co que vul-
gueu com propies heretats vostres, I donar-les, vendre-
les o empenyar-les a qui vulgueu excepte a cavaliers i
eclesiàstics. Us donem també els prats i pastos, fonts i

aigiies. boscos i llenyes i la casa, la plana i el mont per
a tote els vostres usos i pasturar i concluir tots els vos-
tres ramats Us concedim també a tots que en el pervindre
dre no pagueu en la Ciutat de Lleida i el seu terme lieu-
da ni cap usatge i que cap persona us hi requereixi a per-
petuitat. I que ni Nosaltres ni qualsevol Senyor o Cast-
lant o Veguer o Baffle de Lleida, home o dona, no us fa-
rem ni faran cap força ni obligació en vostres persones
ni en vostres possessions i que ni Nosaltres ni qualsevol
Senyor o Baffle de Lleida no poguem ni puguen incul-
par-vos o increpar-vos de quelcom, sense testimonis legf-
tims i idonis, i que no farem batalla amb vosaltres o
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amb algun senyor o Battle de Lleida. I que en el pervin-
dre sigueu francs, lliures i segurs amb totes les vostres
possessions i heretats, sens altre reteniment que aqui no
fern, a excepció solament, de la fidelitat I recta justicia
que aquí ens reservem, les quals fidelitat i justicia hau-
rem j observarem així, tal i corn es troba escrit i consti-
tui': a continuació Primerament la manera d'instituir
observar justícia és aquest. Si algú desenbeinés el gabi-
net o l'espasa o la llanca contra un altre amenaçant lo-
o irritant-lo, o entregui a la Curia 60 sous o perdi la mû.
El qui agafes a un liadre robant la seva propietat retín-
gui'l fins que recuperi el seus bens i després entregui'l a la
justicia de la Curia. I si algú tingues una penyora dai
tre i el deutor no volgués pagar el deute dins el temps
convingut retingui dita penyora en el seu poder per
deu dies després del termini, passats els quals si el
deutor no volgués pagar el deute. siga-li licit desde
aquell moment a qui tingués la penyora, ven Ire o em-
penyar aquesta a qui volgués, amb la que recuperi el
seu. Si algú no obstant fos deutor o fiador a algún
habitant o resident a Lleida i no volgués pagar-li en el
temps convingut i de co se'n presentés querella a la
Curia, obligui's a dit deutor o fiador a satisfer tot el
deute i entregar a la Curia dels bens propis una
quantitat igual a un terç de dit deute I si la Curia no
volgués o no pogués obligar a dit deutor o fiador.

sigui-li licit tot de seguida, a l'habitant de Lleida em-
bargar a dit deutor o fiador els seus cavalls o mules o
qualsevol be propi de qualsevulla classe que descobris.
No obstant en totes les injuries i perjudicis que ocor-
reguessin entre els habitants de Lleida, els prohoms de
Lleida tinguin facultat per a pacificar-les I arreglar-les
si volguessin abans que d'elles se n'adduis querella,
davant la Curia. Però en aquelles injúries i perjudi-
cis de les quals s'hagués presentat querella firmi's
en dret segons estima o judici de la Curia, I si algú
fos agafat en adulteri amb la dona d'altri, recorrin
els dos, varó I femella, totes les places de la Ciutat de
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Lleida, despullats i fuetejats, però no sofreixin altre
dany en els seus béns i hisendes perco. I Nos els fir-
mats Comtes de Barcelona i d'Urgell convenim amb
vosaltres tots el habitants de Lleida en mantenir fer-
marnent I complir de bona fe tot l'abans escrit sense
engany nostre i que mantindrem i conservarem vostres
cossos i tots els vostres béns en tots els llocs de la mar
I de la terra on tinguem poder contra tots els homes i
dones, qual propis I caríssims homes. I igualment no-
saltres tots els pobladors i residents a la Ciutat de
Lleida, de má major i menor convenim amb vosaltres
nostres Senyors Ramon Comte de Barcelona I Armen-
gol Comte d'Urgell que des d'avui en endavant us
serem fidels en tots vostres drets i justicies de bona fe
I sense cap engany amb coneixement nostre i que us
ajudarem a mantenir i conservar la ciutat i vila de
Lleida, segons nostre poder.

I si algú intentés trencar o violar això res l'aprofiti,
sino que composi l'abans dit en un doble i aixi perma-
neixi això ferm I duri per a sempre. Feta aquesta lletra
en el mes de Gener de l'any de l'Encarnació dl Senyor
1149.

Sig-Fne de Ramon-Comte-Sig-Fne d'Alfons+Rei
d'Aragó i Comte de Barcelona. Sig-Fne de Pere per la
Gracia de Déu Rei d'Aragó i Comte de Barcelona

Sig-Fne d'Armengol Comte d'Urgell que aquesta

Director: LUIS CORZANA

lo tIELEIIIeIIPA II 11. N , lo
3 Troupes sorprendentes, 3
y vuestros Clowns predilectos los saladisimos

Hermanos DIAZ

•
Estará instalado como
todos los arios detrás
del Mercado de S. Luis
durante los dias de Fe-
rias y Fiestas de mayo,
donde admirarán el so-
berano espectáculo de



donació flu, firma i els testimonis nianà firmar. Sig+ne
d'Armengol el seu fill. Comte d'Urgell que això aprova

firma. Sig+ne d Arnau Miró Comte de Pallars.
Sig-Fne de Guillem Ramón Dapifer, S-Ftt de Ramon
de Pujalt. S-i--n d'Arnau de Bell-lloc. S-Fn de Gerau
de Jorba. SA-n de Guillem de Cervera. S-Fri de Gui-
llem de Castellvell. S-Fn d'Arnau Berenguer d'Angle-
sola. S-Fn Berenguer Arnau d'Anglesola, S-Fn de
Gombau de Ribelles. S-Fn d'Arnau de Pons. S-Fn de
Berenguer de Torroja. S-Fn d'Arnau de Lers. S-Fn de
Ponci escrivã que això escrivi el dia i any abans dit.

Per la traducció

ENRIC ARDERIU
Arxiver de la Ciutat

•

•

Su local
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Mali per a IPS foSieS de MUM
ANY 1935

Divendres, dia 10
Al migdia. —Sortiran del Palau de la Paheria, per tal de

fer públic el pregO de Festes, els Gegants, Clarins i Timbalers,
amb acompanyament de la Banda Militar, recorrent el trajecte
acostumat.

A les 5 de la tarda. —Inauguració oficial de les Fires i ins-
tallacions d'esbargiment a la Rambla d'Aragó.

A les 6'30 de la tarda. —Inauguració al Museu Morera de
rexposició de les obres presentades per optar al nomenat Con-
curs de Primavera, que organitzat per l'Excerlentissim Ajunta-
ment, tindrà Hoc oportunament sota les Bases publicades, otor-
gant-se els següents premis: De quatre centes pessetes a la mi-
llor obra pictòrica; de dues centes pessetes a la que li segueixi
en mèrit; de quatre centes pessetes, a la millor obra escultòrica;
de dues centes pessetes a la que li segueixi en mèrit; de dues
centes pessetes al millor dibuix o caricatura, i de cent pessetes
al que li segueixi en mèrit.

A les 9 de la nit —Esplèndida presentació de focs d'artifici
a la Plaça del Dipòsit.

RA/A
Extraordinario programa que se proyectará los dias

9, 10, 11 y 12 de mayo de 1935

2- GRAN DES ESTRqNOS -2
CARL LAEMMLE presenta	 ---

MUJERES DE POSTIN
con JUNE KNIGHT, NEIL HAMILTON, y SALLY O'NEIL

y
La sensacional superproducción directa en ESPAÑOL

TRES AMORES
por José CRESPO, Mona MARIS, Anita CAMPILLO, Carlos VILLARIAS y

Andrés de SEGUROLA

TELEFONO
1 6 0 8



Dissabte, dia 11

Al Migdia. —Selecte concert per la Banda de la Generalitat
a la Plaça de la Paheria,

A les 4 30 de la tarda.— Al Camp Escolar, i organitzat per
l'Escola del Treball, entre els primers Equips del Club Deportiu
Rayo, campió amateur del 1934, i sub-campió del 1935, i Escola
del Treball, tindrà Hoc un interessant partit de futbol, dispu-
tant-se una Copa donada per la Casa Blanco d'aquesta Ciutat.

A les 10 de la nit. —Gran castell de focs d'artifici en el riu
Segre, a càrrec de la ca ga La Pirotècnica Lleidatana.

Diumenge, dia 12

A les 10 del matí. —Organitzat per la Societat de Caça -
dois, concurs de Tirai Camp D'Esports, tenint lloc la tirada de
prova, i a les 10'30 la social.

A la mateixa hora.— Euf el Camp d'Esports, exhibicions
de Tennis, organitzat per Law Tennis Clup de Lleida, dispu-
tant se valuosos premis amb equips dels Clups de Tenis de
Reus Camarasa, Balaguer 1 altres' localitats.

A les 11'30 del mati. —Ai Saló Catalunya, Gran Concert
de Gala patrocinat per l'ExceLlentissim Ajuntament a càrrec
de l'Orquestra Filharmònica de Lleida, sota la Direcció del

	  Mestre En Victor Mateu, prenent-hi -part 40 Executants que:
• interpretaran obres dels grans Mestres Bethoven. Mendelson i

Ire Tin) Victioril EXTRAORDINARIOS PROGRAMAS
II	 PARA LAS FERIAS Y FIESTAS

Días 9, 10, 11 y 12 ((miens días)	 La mas grande producción jamás realizada

TARZAN Y SU COMPAÑERA
(Hablada en español) por el auténtico' Tarzán, Johnny Weissmuller y Maureen O'Sullivan.

Días 13 y 14	 —	 Actuación de la gran Compañía de Espectáculos, titular del Teatro Español
de Barcelona, dirigida pr el popular

JOSE S	 P E RE
• Con los,liltitnos eitosde, la temporada

Días 16, 11,1$ y 19	 - La .iXtraordinatia proilicción Metro Goldwyn MayerUN LIO D1 1..ÈAÏ1ILIA
(Hablada en espafkoD

Stilt( que hacen su más grande creación ros ases de la risa STAN LAUREL y OLIVER HARDY,
en la cud desemperian un doble papel.



EN ESPAÑOL

Mozart; í dels coneguts autors Lleidatants, Gin), Roig i Grana-
dos.

A les 2'30 de la tarda. —Seguiran les competicions de Tir
al Camp d'Esports, efectuant-se després de la tirada de prova,
la Regional i per fi la Nacional.

A les 4'30 de la tarda. —Interessant partit de futbol entre
els primers Equips del «Calaveras», campió amateur del 1935,0 el de l'Escola del Treball, disputant-se la Copa donada per
l'ExcePlentissim Ajuntament, al Camp d'Esports.

A les 7 de la tarda. —Gran Batalla de Flors, a la Plaça
de Macia. amenitzada per la Banda Militar.

A les 10 de la nit. —Presentació d'un Castell de focs d'ar-
tifici per la renombrada casa La Pirotècnica Lleidatana, a les
marges del riu Segre.

Dilluns, dia 13
Matí. —Des de primeres hores, l'acreditada fira de bestiar de

tota mena al Cap de Mart.
A les 7 de la tarda. — Gran Kermese amb caracter benèfic

amenitzat amb dues orquestrines a la Plaça Macia. / I
Amb ocasió del inaugurament del joc de llums de la font a

instaPlar a la Plaça de la Llibertat, es donaran selectes concerts

Dijous, dia 10

SAL_ N CATALU.RA	 Tsaléfc)no. .a113 	

Dias 9, 10, 11 y12 de mayo de 1935

EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO



de 7 a 9 de la nit per les Bandes Militar i de la Generalitat a
l'Avinguda de Blondel i Plaça de la Paeria respectivament.

Els dies 11 112. —L'associació Benèfica de La Caritat, de-
gudament subvencionada per l'Excel . lentissim Ajuntament, dis-
tribuirà racions a tots els que es presentin a tal efecte en els
menjadors de dita Entitat,

Pel mateix fi, es farà entrega a la Direcció de la Pres6 Pro-
vincial, un donatiu per la distribució d'apats extraordinaris als
reclosos en dita Penitenciaria.

Durant les Festes, tindran a les Sales d'espectacles de la
Ciutat, escollits programes, actual-it en et Teatre Municipal
dels Camps Elisis, les companyies que oportunament es do-
naran a coneixer.

A la Rambla d'Aragó, punt on estaran situades les Fires,
funcionaran les atraccions, i en la Plaça del Segre, l'Americain
Cirque amb els valuosos elements en ell acostumats.

Els diferents espectacles populars, estaran amenitzats per
la cooperació de les orquestrines Espada Jazz, Gentlement Of
the Jazz, Dakar Jazz i Select Jazz.

Lleida. Abril del 1935
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