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GRAMOFON, celebre marca

"La Voz de su Amo"

MUSÍCA.-INSTRUMENTS

T. SOBREQUES
RAMBLA LLIBERTAT, 12

GIRONA

TEATRE ALBÉNIZ
GIRONA

CONCERT

PAU CASALS
"5

VIOLONCEL·LISTA

BLAI NET
PIANISTA

47 de la casa Sobrequés

Dilluns 10 de Novembre de 1924

A tres quarts de 10 de la nit.



PROGRAMA

PRIMERA PART

HAENDEL

Sonata en sol major

Grave
Allegro
Sarabande
Vivace

SEGONA PART

J, BTA. BREVAL
C1756-1825)

Suite

Allegro
Adagio
Rondó

BEETHOVEN

Set variacions sobre un tema de Mozart

TERCERA PART

GARRETA

Moviment Lent de la sonata en fa
FAURÉ

Fileuse

GRANADOS

Intermezzo de Goyescas
SAINT-SAËNS

Allegro appasionato

Piano de cúa CUS SO SFHA

PREUS

Llotjes amb sis entrades
Seients amb entrada

Seients galeria 1.a i 2."' fila
» » 3.a i 4.a fila

Seients anfiteatre

Entrada general .

36'00 Pessetes

6*00 »

4*80 »

4*00 »

4*00 »

1*60 »

Impostos a càrrec del públic.

DESPATX DE LOCALITATS.— A Comptaduria. —Casa de
música SOBREQUÉS, Rambla Llibertat, 12. —GIRONA. La venda de
localitats estarà oberta fins el dia 28 d'octubre. El dia del concert, sola¬
ment se despatxarà an les taquilles del Teatre Albéniz fins a les 8 de la nit.

NOTES.— Serveixen els «passes de favor» que regeixen en l'actual tem¬
porada de fires. Els passes oficials i especials que's cursin, seran personals essent

rigurosa la presentació dels mateixos, a l'entrada del teatre.
No serà permesa l'entrada a aquell que no presenti el seu passe o entrada cor¬

responent, no admetentse reclamació de cap mena als efectes de la bona orga¬

nització.

El concert començarà a tres quarts de deu de la nit en punt.

Durant la execució de les peces, quedaran tancades les portes d'entrada
al salo d'espectacles.

INTERESSANT.— La companyia del ferro-carril de Sant Feliu de Gui-
xols ha disposat un tren especial que sortirà d'aquella població a les 8 de la
nit ¡retornant després del concert, fent parada a Llagostera i a Cassà de la
Selva.

Així mateix les companyies d'autos de Figueres, Banyoles, Anglès, Palafru¬
gell, Sta. Coloma de Famés, Torroella de Montgrí y Sant Hilari Sacalm han
disposat serveis especials quines hores de sortida, se fitxaran en les respectives
administracions

TIP. EL AUTONOMISTA. - GERONA


