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EL MATÍ
BARCELONA

La pròxima visita del Sr. Azaña
<t>

EL- PROGRAMA OFICIAL
DELS ACTES QUE TIN-
;DRAN LLOC AMB MOTIU
|DE LA VISITA DEL SE¬
NYOR AZAÑA I PARLA¬
MENTARIS QUE DEFEN¬

SAREN L'ESTATUTi

A judicar pels preparatius
que es fan, hom creu que els
actes revestiran una brillantor

remarcable
Tots els preparatius que es fan per

a rebre ei Cap del Govern i parlamen¬
taris que l'acompanyaran, fan suposar
que els diversos actes que hi ha en pro¬
jecte assoliran molta brillantor.

Són innombrables les entitats que

pensen organitzar diversos actes a ho¬
nor dels parlamentaris que ens visita¬
ran.

A la Generalitat s'han rebut notí¬
cies de París, en les quals es diu que
el Centre Català d'aqueUa capital pre¬
para una ékpedició a la nostra ciutat
amb motiu dels actes que hi tindran
lloc. '

La Generalitat obsequiarà els cata¬
lans de París amb un lunc i una recep-

!Ó. . "
També se sap que els veïns del car¬

rer Fivaller tenen el projecte de guar¬
nir el carrer d'una manera digna

PROGRAMA OFICIAL DELS AC¬
TES QUE TINDRAN LLOC DU¬
RANT L'ESTADA DEL CAP DEL

GOVERN

Ahir, à última hora de la tarda, a
la Generalitat ens facilitaren la rela¬
ció dels actes que tindran lloc amb mo¬
tiu de la visita a la nostra ciutat del
Cap del Govern i parlamentaris que
l'acompanyaran.

Naturalment, que pot estar subjec¬
te a petites modificacions per exigèn¬
cies d'última hora, però en síntesi, és
el següent:

Diumenge, dia 25, a les deu del
matí, arribada a l'estació de França del
Cap del Govern i acompanyants, els
quals vindran en tren especial.

A les onze ; Recepció a la Generali¬
tat.

A les quatre de la. tarda; Recepció
militar al Quarter General de la Quar¬
ta Divisió.

A les. cinc : Concert al Palau Nacio-
al per l'Orfeó Català i Oripestra Pau
asals.
ifíes nou del vespre: Banquet oficial
Llotja.
Dilluns al matí: Excursió a Núria.

1 vespre: Sopar íntim que el se-
yor Macià ofereix als Presidents del
overn i de la Cambra.
A la nit: Grans festes populars al

ecinte de l'Exposició, el qual progra-
a detallat es facilitarà més endavant.
Dimarts al matí: Visita a les caser-j

!nes de nova construcció.
A les onze: El Sr. Azaña sortirà

a Lleida, des d'on marxarà directamen
cap a Santander.

A les vuit del vespre : Sortida deli
jparlamentariL
à
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elDiluvio
Da^a BARCELONA

MUSICALES
Orquestra Pau Casals. —- Conciertos de otoño.

-Siguiendo su tradicional costumbre, la Orques
pa Pau Casals se dispone a comenzar sus tareas
n del curso musical 1932-33, coa la serie de
onciertos de otoño que está organizando. Se
arán seis audiciones, cuatro en días festivos
or la tarde y dos por la noche. Las fechas de
>3 mismos estáh ya fijadas para los días 9, 16,
9, 23, 27 y 30 de octubre. Dentro de pocos
ías se publicarán los programas generales y,
ntretanto, queda abierta la inscripción al Pa-
ronato de la Orquestra para todo el año musi-
|al que comienza en el próximo mes.
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/ LA ENTREGA DEL, ESTATUTO DE
CATALUÑA : EL PROGRiVMA OFI
CIAL DE FESTEJOS

El consejero de Gobernación, señor Tarrade»
lias, después de facilitar la nota de lo acorda¬
do por el Consejo de Gobierno de la Generali¬
dad, leyó a los periodistas el programa oficial
de festejos que se desarrollará en honor al pre¬
sidente del Consejo de ministros, señor Azaña,
y demás personalidades que le acompañarán en
su viaje E nuestra ciudad.

Domingo. — Llegada del tren especial que
conduce al señor Azaña y parlamentarios, a las
diez de la mañana, en la estación término de
M. Z. A. Seguidamente recepción en el Palacio
de la Generalidad,

A las cuatro de la tarde, recepción en la Ca¬
pitanía general.

A las cinco, concierto en el Palacio Nacional
a cargo de la orquesta Pau^^sals y el Orfeó
Català. "■wwpB

•Noche, banquete oficial en la Innja.
Lunes. — Excursión a Nuria por la mañana.
Noche, cena íntima en la Exposición entre los

presidentes del Consejo de ministros, señor Aza¬
ña; presidente del Congreso, señor Besteiro, y
presidente de la Generalidad, señor Maciá.

La banda municipal dará un concierto, dán¬
dose audiciones de sardanas y otros festejos en
el recinto de la Exposición.

Martes. — El señor Azaña visitará los cuar¬
teles de nueva construcción.

Desplazamiento del señor Azaña a Lérida,
viaje que efectuará en auto. El presidente del
Consejo posiblemente se dirigirá directamente
de Lérida a Santander.

Por la noche regreso de los parlamentarios y
demás invitados.

Se asegura llegará mucha gente de fuera, fi¬
gurando un buen número de representaciones
de diversas entidades, quienes desean sumarse
a dichos actos. Ei Centre Català de París anun¬
cia su llegada en autocars para el dia 24. Se
le dedicará una recepción oficial, a quienes ob¬
sequiará la Generalidad con un lunch.

El vecindario de la calle de Pivaller anuncia
adornará espléndidamente la calle, dotándola de
una iluminación extraordinaria.

De diversas capitales de Cataluña lleg;arán
expediciones en trenes especiales.

En el departamento de Gobernación de la Ge¬
neralidad se reciben numerosas visitas, en las
que se hacen ofertas de colaboración para ma¬
yor lucimiento de las fiestas.

Por otra parte, siguiendo la loable iniciativa
de la Associació de Periodistas de Barcelona,
será ofrendada una cena a don Luis Bello, la
cual tendrá lugar el lunes, a las nueve de la
noche, en el restaurant Miramar de Montjuich.
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EL MATI
20 m. 193?

CONCERTS DE TARDOR
DE L'ORQUESTRA

PAU CASALS

Seguint el costum tradicioinal, l'Or¬
questra Pau Casals es disposa a comen¬
çar les tasques del curs musical 1982-
88 amb la sèrie de concerts de tardor
que està acabant d'organitzar. Es do¬
naran sis audicions, quatre en diumen¬
ge a la tarda i dues al vespre, i les
dates, estan fixades per als dies 9, 16,
19, 23, 27 i 30 d'octubre vinent,

j Dintre pocs dies es publicaran els
! programes generals i es troba ja ober-
I ta la inscripció al Patronat de l'Orques¬

tra per a tot l'any musical, que comen¬
ça el més vinent.
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''c A « jy E T

MUiSIC AE
Seguint el costum tradicional. I'Oim

questra Pau Casals es disposa a co¬
mençar ler!»s del curs musical
1932-33 amb la sèrie de concerts da
tardor que està acabant, d'organitzar<
Es donaran sis audicions, quatre en

diumenges a la tarda i dues al ves¬

pre. Les dates estan fixades per als
dics 9, 16, 19, 23, 27 i 30 d'octubre.
D'ací a pocs dies es publicaran els
programes generals, i ja es troba ober¬
ta la inscripció al Patronat da l'Or¬
questra per a tot l'any musical, que
comença el mes entrant.

Propera la inauguració de les
tasques culturals de l'Associació
Obrera de Concerts per al curs
1932-33, notifica als consocis l'avis
de pagament del rebut correspo¬
nent al segon semestre de 1932.

EI pla cultural qua té en estudi
el Consell directiu permet de creure''
que, ultra satisfer plenament els
consocis, constituirà una superació
de les anteriors activitats artísti¬
ques de l'Associació Obrera de

'

Concerts.
De moment podem anticipar les

dates de les tres manifestacions
simfòniques que, a càrrec de l'Or¬
questra Pau Casals, tindran lloc al
Palau de la Música Catalana els
dies 2, 16 ¡'23 del vinent octubre.
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EL PROGRAMA DE LA VISITA DE MANUEL
AZANA ! DELS PARLAMENTARIS A LA NOSTRA

CIUTAT
Abir, al vespre, el conseller de CKi-

yernació, senyor Terradelles, facilità als
periodistes el test del programa con¬
feccionat amb motiu del viatge de
Manuel Azaña, el President de la Cam¬
bra Constituent, Julian Besteiro, el
President de la Comissió d'Estatuts,
IiUís Bcüo, el President de la Comis-:
Sió de Constitució, Luís Jiménez Asua,;
i altres parlamentaris.

Diumenge dia 25, a les deu del ma
tf, en tren especial, arribaran a la nos
tra ciutat el Cap del Govern 1 altres
parlamentaris, per l'estació de França.

Seguidament tindrà lloc una solem¬
ne recepció oficial al Palau de la Ge¬
neralitat.

A les quatre de la tarda, recepció
militar a la Comandància General,

A les cinc, concert per l'Orfeó Ca-
català, Orfeó Gracienc 1 rOnjiMHi^K^
PauCggils al Palau Nacional.

nou del vespre, banquet oficial
Dilluns al matí, excursió a Núria.
A la nit, el President de la Genera¬

litat, senyor Macià, obsequiarà amb un;
sopar íntim el Cap del Govern i el
President de la Cambra, els quals ani¬

ran acompanyats de les i-espectives mu-l
Uers. L'acte se celebrarà a l'edifici del|
Palau Nacional.

A la mateixa nit, grans festes al re-|
cinte de Montjuïc i Poble espanyol.

Dimarts, visita a les casernes de no¬
va construcció. A les onze, el Cap delí
Govern marxarà a Lleida, des d'onl
anirà directament, en automòbil, oap|
a Santander.

A la nit, en tren especial, els parla-1
mentaris retornaran a Madrid.

Hom sap que els veïns del carrer I
de Pivalier pensen adornar el carrer I
i instal·lar una iHuminació extraordi-[
iiiària.

El Centre Català de Paris ha anun¬
ciat la seva arribada en autocars ell
dissabte, dia 24. Li serà dedicada una|
recepció oficial.

De moltes poblacions de Catalunya I
han estat anunciades expedicions en|
trens especials i en autocar.

Al departament de Governació de
la Generalitat es reben contínuament vi
Sites, amb les consegüents ofertes per al
millor lluïment de les festes projec¬
tades.


