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El Museu de Lleida felicita el Nadal amb una imatge de ta plantilla i donant les gràcies als lleidatans
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El claustre, el motiu ¿els nm¡cs de la Seu
l'estable dels c
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Imatges de la Seu Vella, avets en groc i una nadala
especial del Museu de Lleida a les felicitacions
Tradició i actualitat. Aquests
són els motius que incorporen
les felicitacions que entitats
culturals i socials han fet arri-
bar a LA MAÑANA com cada

Nadal. Al costat de motius com

el claustre de la Seu vella, el di-
buix que han triat els Amics de

la Seu, també s'hi troben l'avet
groc de la Biblioteca Joan Malu-
quer i Viladot dArtesa de Segre
(acompanyada d'uns versos de

Vinyoli) o la imatge del Museu
de Lleida. lJentitat, que ha vist
com es feia efectiva l'entrega de

l'art de Sixena, felicita les festes
donant les gràcies a la societat
lleidatana pel suport al museu. LArxiu Capitular, amb dibuixos de 1957


