
IMP. COCA

LLEIDA

liFt1-1/003`?

PROGRAMA
BUTXACA

Ii
1111111111•1n11

1

IR ES
ES TES

DE LA

CIUTAT
DE

LLEIDA
ANY 19 3 5 
111111111111n1111n111111111111111



BASCULES PONT

per a camions

•
CAIXES PHI A CABALS

ARIS()
•

Secció Tèrni ea

Tellers i Despallx:

Nimernmermwerir
PASSEIG DE PI
I MARGALL, 14

LLEIDA

(1111 GRAN FABRICA DE

CART()
J ' En Josep

Cartons de maxima

qualitat

•
Cartonatges de to-

tes menes

Alcalde Fuster, 15 i 17

Tekfon, 1358 LLEIDA

Festes de Primavera
1

de la Ciutat de Lleida

PROGRAMA
dels actes que tindran Hoc del

10 al 16 de maig del 1935

—
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DIVENDRES DIA 10

Al migdia. —Sortira n del Palau
de la Paheria, per tal de fer públic
el prego de Festes, els Gegants,
Clarins i Timbalers, amb acom-
panyament de la Banda Militar,
recorrent el trajecte acostumat.

A les 5 de la tarda.—Inaugu-
ració oficial de les Fires i instal-la-
cions d'esbargiment a la Rambla
d'Aragó.

A les 6'30 de la tarda.—Inau-
guració al Museu Morera de l'ex-
posició de les obres presentades

BASCULES-BALANCES	 1111YERNAU•
AUTOMATIQUES
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per a optar al nomenat «Concurs
de Primavera», que organitzat per
l'Excelrlentissim Ajuntament, tin-
drà lloc oportunament sota les
Bases publicades, otorgant-se els
següents premis:

De quatre-centes pessetes a la
millor 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.

DISSABTE DIA 11

Al migdia.—Selecte concert
per la Banda de la Generalitat a
Ia Plaça de la Paheria.

A les 4'30 de la tarda.—Al

Camp Escolar i organitzat per l'Es-
cola de Treball, entre els primers
Equips del «C. D. Rayo», campió
amateur del 1934, i sub-campió
del 1935, i «Escola del Treball»,
tindrà lloc un interessant partit de
futbol, disputant-se una copa
donada per la CASA BLANCO d'a-
questa Ciutat.

A les 10 de la nit.—Gran cas-
tell de focs d'artifici al riu
Segre, a càrrec de la casa «La Pi-
rotècnica Lleidatana».

DIUMENGE DIA 12

A les 10 del mati.—Organitzat
per la «Societat de Caçadors», con-
curs de Tir al Camp d'Esports,
tenint lloc la tirada de prova, i a
les 10'30 la Social.

A la mateixa hora.—Al camp
d'Esports, exhibicions de Tennis,
organitzat per «Law Tennis Club
de Lleida», disputant-se valuosos
premis amb equips dels Clubs de



Tennis de Reus, Camarasa, Bala-
guer i altres localitats.

A les 11'30 del mat-Il—Al Saló
Catalunya, Gran Concert de Gala
patrocinat per l'Excellentissim
Ajuntament a carrec de l'Orques-
tra Filharmònica de Lleida, sota
Ia direcció del Mestre En Victor
Mateu, prenent-hi part 40 execu-
tants, que interpretaran obres dels
grans Mestres Beethoven, Mendel-
ssohn i Mozart, i dels coneguts au-
tors ileidatans, Giró, Roig . i Gra-
nados.

A les 2'30 de la tarda. —Segui-
ran les competicions de Tir al
Camp d'Esports, efectuant-se des-
près de la tirada de prova, la Re-
gional i per fi la Nacional.

A les 4'30 de la tarda.—Interes-
sant partit de futbol entre els pri-
mers equips deis .-Calaveres»,
campió amateur del 1935, i el de
l'«Escola del Treball». disputant-
se la copa donada :pel Exceller).-

•	 •	 	  •

tissim Ajuntament, 41 Camp d'Es-
ports.

A les 7 de la tarda.—Gran 1347,

talla de Flors, a la Plaça Maci à.
amenitzada per la Banda Militar.

A les 10 de la nit. —Presenta-
ció d'un castell de focs d'artifici
per la renombrada casa la Piro-
tècnica Lleidatana, a les marges
del riu Segre.

DILLUNS DIA 13-7

Mati.--Des de primeres hores
l'acreditada fira de bestiar de tota
mena al Camp de Mart.

A les 7 de la tarda. —Gran Ker-
messe amb caracter benèfic, arti/1

nitzat per dues orquestrines a la
Plaça Macià.

DIES 14 i 15 ,;1

En diferents llocs de la Ciutat
es celebraran concerts.
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DIJOUS DIA 16

amb ocasió de l'inaugura-
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Tennis de Reus, Camarasa, Bala-
guer i altres localitats.

A les 11'30 del matí.—Al Salo
Catalunya, Gran Concert de Gala
patrocinat per l'Excellentissirn
Ajuntament a càrrec de l'Orques-
tra Filharmõnica de Lleida, sota
la direcció del Mestre En Victor
Mateu, prenent-hi part 40 execti
tants, que interpretaran obres dels
grans Mestres Beethoven, Mendel-
ssohn i Mozart, i dels coneguts au-
tors lleidatans, Giró, Roig , i Gra-
nados.

A les 730 de la tarda. —Segu i -
ran les competicions de Tir al
Camp d'Esports, efectuant-se des-
près de la tirada de prova, la Re-
gional i per fi la Nacional.

A les 4'30 de/a tarda.—interes-
sant partit de futbol entre els pri-
mers equips dels ,<Calaveres»,
campió amateur del 1935, i el de
l'«Escola del Treball». disputant-
se la copa donada pel

•,

tissini Ajuntament, al Camp d'Es-
ports.

A les 7 de la tarda.—Gran Ba-
talla de Flors, a la Plaça Macla,
amenitzada per la Banda Militar.

A les 10 de la nit.—Presenta-
clé' d'un castell de focs d'artifici
per la renombrada casa la Piro-
tècnica Lleidatana, a les marges
del riu Segre.	
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DILLUNS	

Mati. —Des de primeres hores
l'acreditada fira de bestiar de tota
mena al Camp de Mart.

A les 7 de latarda.—Gran Ker-
messe amb caracter benèfic, aine-
nitzat per dues orquestrines a la
Plaça Macla.

DIES 14 i 15

En diferents llocs de la Ciutat
es celebraran concerts.

DIJOUS DIA 16

,	 .1 amb ocasió de l'inaugura-
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nient del joc de llums de la font
a installar a la Plaça de la Lliber-
tat, es donaran selectes concerts

de 7 a 9 de la nit per les Bandes
Militar i de la Generalitat a l'A-
vinguda de Blondel i Plaça de la
Paheria respectivament.

•	 —*

DIVENDRES DIA 17

Compreu una maquina fri-

gorífica electro,automàtica

per a armari o cambra

MEN-FRIGIDUS
REFRIGERACIO PERF ECTA

les que podeu abans veurer a l 'Stand de

les fires i a la Rambla d'Arago, 5
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Noies [omplementaries

Els dies 11 i 12 l'Associació
Benèfica de la Caritat, deguda-
ment sti8Vencionada pel Excm.
Ajuntament, distribuirà raclons a
tots els que es presentin a tal efec-
te als menjadors de dita En-
titat.— Pel mateix fi, es farà en-
trega a la Direcció de la Presó
Provincial, d'un donatiu per la dis-
tribució d'àpats extraordinaris als
reclosos en dita penitenciaria.

Durant les Festes, tindran lloc
a les Salesj d'Espectâcles de la
Ciutat, escollits programes; en el
Teatre Municipal ciels Camps Elis-
sis, actuarà la gran companyia de
opereta que dirigeix el primer
actor i director En Pep Fernandez
i de la que formen part els emi-
nents cantants En Pau Gorgé i
Tino Folgar.



A la Rambla d'Aragó, punt on
estaran situades les Fires, fun-
cionaran les atraccions;i en la
Plaga del Segre, l'Americain Cir-
que amb els valuosos elements
en ell acostumats.

Els diferents espectâcles popu-
lars, estaran amenitzats per la
cooperació de les orquestri nes,
Espada Jazz, Gentlement Of the
Jazz, Dakar Jazz i Select Jazz.
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E mi l iEl ias

LLETERIA
Aoaciemia, 1

Servei a domicili

Venda de Ilet natural

•
VAQUERIA:
TORRE AGELET (Gardeny)

LLEIDA



PESCA SALADA

i QUEVIURES

Ba lbi

Izquierdo

Carretera de Corbins, 20
h ,

N

MERCAT DE PI I MARGALL

Quioscos Núms. 8 i 9

LLEIDA
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