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Fires i Festes de LLEIDA
del 9 al 24 de Maig de 1920
en honor del seu invicte patr6

SANT ANASTASI.
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DIUMENGE, DIA 9

A les dotze del mitj-dia sortirá de Ca-la-.Ciutat la
Banda Municipal i el TRADICIONAL PREGO
anunciador de les festes.
A les sis de la tarde s' inaugurará en la Rambla de
Ferran les FIRES I ESPECTACLES.
A les vuit del vespre es disparará a tot lo Ilarc dels
carrers de Blondel i Cabrinety una aixordadora_

Traca valenciana

DILLUNS, DIA 10

Repartiment de bonos raccións de pa a families ne-
cessitades per els Alcaldes de Barri i Rectors de
les Parroquies.
A les cinc de la tarde,

Primer día d' AVIACIÓ
, ,er el notabilíssim pilot L LUIS O' P AGE.
A les nou del vespre s' inaugurará en el Pont i

Passeig Central dels Camps Elísseus i carrers de
Cabrinety i Blondel una expléndida i fantástica

: 1-luminació eléctrica

lue huirá totes les festes.

DIMARS, DIA 11

A les set del matí GRAN DIANA per les Bandes
ruilifars i civils.
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A les d'eu i en la Esglessia Catedral se celebrará
MISSA D' OFICI assistint a dit acte les Autoritats i
I' Ajuntament en Corporació. El sermó del panegi-
rec el farà el Rnt. P. Tomás Carbonell, Mercedari.
A les cinc de la tarde sortirá de la Catedral la
tradicional

Processó	 Civic - Relligios'a
A les deu de la nit a la plaça de Bores se cremarán

Foes	 artificials
a cárrec d' un reputat Pirotéenic

DIMECRES, DIA 12

A les deu del mati recepció official del nou

Mercat del Plá
De once a una GRAN CONCERT a la Plaça
de la Pahería per la reputada' COBLA DE SAR-
DANES La Principal de La Bisbal.
A les cinc de la tarde

Segón día d' AVIACIÓ
A les nou de la nit SARDANES a la Plaça del
Plà de l'Aigua.

,

-	 DIJOUS, DIA 13

A l' esplanada del Camp de Mars tindrá Hoc l' an-
tiga FIRA DE BESTIAR.
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De deu a dotze del matí, SARDANES a la Plaça
de la Constitució.
A les sis de la tarde,

Tercer día d' AVIACIÓ
A les vuit de la nit, SARDANES a la Plaça de
Catalunya.

DIVENDRES, DIA 14

A les deu del mati, COBLA DE SARDANES a
Ia Plaça de la Constitució.
A les quatre de la tarde, en el Teatre dels Camps
Elisseus, se celebrará la patriótica i literaria

Festa dels Jocs Florais
A les sis de la tarde,

Quart día d' AVIACIÓ
A les deu del vespre, la Cobla de Sardanes LA

. PRINCIPAL donará un GRAN CONCERT en el
Passeig dels Camps Elisseus.

DISSABTE, DIA 15

A les deu i mitja del mati, FESTA ESCOLAR
en el Teatre municipal dels Camps Elisseus amb
assistencia de les Autoritats i Ajuntament en cor-
poració i a la surtida	 es -disparará un	 magnifie

Castel l de focs japonesos,
de gran novetat en la Plassa de Bores.
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A les cinc de la tarde,

Quint día d' AVIACIÓ

DIUMENGE, DIA 16

A les deu del matí, GRAN CONCERT a la Plaça
de la Constitució per la BANDA MUNICIPAL i

artistics FOCS JAPONESOS, GLOBO AEROS-
TATIC de 6 metros per 12 amb desprendiment del
aeronauta amb paracaigudes.
A les onze del matí,

Sisé día d' AVIACIÓ
A les cinc de la tarde,

Grans curses de bicicletes
al Camp de Sports «Joventut Republicana» cedit a
Ia Comissió de Festes, prenent-hi part corredors
de nombradia que 's disputaran premis de impor-
tancia. L' ingrés al Camp será public.

DILLUNS, DIA 17

A les sis de la	 tarde,

Sete día d' AVIACIÓ
A les deu de la nit,

SOrprerldelltS i fantastics focs nautjcs
al Riu Segre.
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DIMARS, DIA 18

A les deu del mati en els jardins reservats deis
Camps Elfsseus s' inaugurará el

Concurs de remaderia
organitzat per la Mancomunitat de Catalunya, Di-
putació I Ajuntament de Lleida, Corporacions i
Entitats d' aquesta població a instancies del Ilustre
Sr. Baró de Casa-Fleix, amb dret a importants i
nombrosos premis.
A les sis de la tarde,

Ciltim día d' AVIACIÓ

DIMECRES, DIA 19

A les cinc tarde als Jardins deis Camps Elisseus

Certamen hípic
organitzat per els Oficials de la guarnició.
A les vuit de la nit CONCERT per la BANDA
MUNICIPAL a la Plaça de Blondel a la baixada
del Carrer de Cavallers.

DIJOUS, DIA 20

A les onze del mati,

Balls típics per l' "Esbart Dançaire"
als Camps Elfsseus i a les set de la tarde a la plaça
de la Constitució.

DIVENDRES, DIA 21

A les onze del mati CONCERT per la Banda Mu-
nicipal a la plaça de la Llibertat.
A la tarde, BALLS TIPICS per l' «Esbart Dançai-
re» als Camps Elfsseus i obsequis als nens de la
Maternitat amb un CASTELL DE FOCS JAPO-
NESOS i Globo aerostatic.

DISSABTE, DIA 22

A les cinc de la tarde,

Carreres pedestres i jocs olímpics
ais Camps Elfsseus adjudicant-se premis, diplomes
i la COPA de la Comissió.

DIUMENGE, DIA 25

Inauguració del Congres de la

Federació Agrícola Catalana Balear
A les cinc de la tarde,

Gran partit de Foot-ball
al Camp de Sports entre equips de 1. n categoria dis-

putant-se la Copa oferta per Joventut Republicana.

Recibiment a l' hora que s' anunciará de les repre-
sentacions del Ajuntament de Barcelona i Orfeons
de Catalunya.
A les vuit de la nit CONCERT per la Banda Muni-
cipal a la Plaça de Blondel.
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DILLUNS, DIA 24

Continuació del Congrés de la Federació Agricola.
A les deu del matt-,

Horn enatge a C l a y
amb assistencia de P . Ajuntament i Corporacions
forasteres i Orfeons i Chors de Catalunya col . lo-
cant-se el nom del insigne JOSEP A. CLAVE al
carrer de Noguerola, per acord de l' Ajuntament.
A les dotze de mitj-dia, dinar als presos amenitzat
per els Orfeons i Chor de «La Paloma».
A les quatre i mitja de la tarde, CONCERT als
Camps Elisseus cantant algunes peces de conjunt
els Orfeons i Chor «La Paloma».
A les cinc de la tarde, en els passeijos dels Camps
Elísseus

Batalla .de Mors
A les deu de la nit,

Gran	 retreta	 civic-militar
que tancará les festes recorrent la ciutat i acabant
amb un GRAN CASTELL DE FOCS ARTIFI-
CIALS als murs del Castel! Principal.

_

Tots els dies actuara al Teatre Municipal dels Camps Elí-
sseus una notable companyía d' OPERA I SARSSUELA i
podrán visitar-se a les hores senyalades els MUSEUS D'
ART, ARQUEOLOGIC i del SEMINARI, com també la SEU
VELLA monument nacional.

Lleida 28 d' Abril de 1920.—L' Alcalde, HUMBERT TORRES.

--Per acord de S. E., El Secretari, ENR1C CORBELLA.
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ARTS ORAFIQUES DE SOL I BESET. -LLEIDA
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