
Alfonso Miquel y Pascual
Abogado

Pasico de Gracia, as, pral.

tei.KFONO 12796

. I

lOiioüi- T ■; f
■KTto;,.,

harcelona 29 ebr 193,2 de 192

3r, -"^resident de la Junta de ^Jovern de la Societat

del GRAIT TEATRE DEL LISEU

Slut at

Molt senyor nostre:

l.. OR'^UESTRA D'estudis SnCFOUIJS, baix la direcció'
del Mestre Eduard Toldrà, proposa organitzamintre de la setmana
del 14 al 20 del propvinent mes de Mars un ioncert-Repas de obres
seleccionades del seu repertori, dedicat exclusivament á les fami¬
lies de llurs associats; y en defecte de local propi, la «Tunta Di¬
rectiva te l'honor de adreçarse a vostè com -^resident de la Junta
de Govern d'aqueixa Societat ab la solicitut de recabar , si es
possible, la cessió sense pagament de preu de la Sala de -^escans
del primer pis de dit Teatre ab la esmentada finalitat, devent afe¬
gir que la nostra ORO^UESTRA no te' altre ideal que el conreu de 1
Art Musical y la seva difussio mitjansant la execució de obres p-era
orquestra de renombrats compositors y de diferentes escolas. Per'xo
les invitacions serán distribuïdes als socis completament gratuïtes

En el cas de que no fos possible la cessió gratuita
de dita Sala, la Junta Directiva creu poguer pregar ala Junta de
Govern de sa digna Presidencia la concessió de una petita subvenció
pera atendre en part a les despeses de tota mena d aquesta manifes¬
tació artística.

Li preguem donchs á vostè tingui la amabilitat de
^contestarnos si seria possible la cessió' de la Sala de Descans pe¬
ra nostre loncert, y tal vegada tambe pera un sol assaig, en una o
dos de les nits de la setmana del 14 al 20 de Mars que quedin lliu¬
res de les funcions de la Empresa del Sr, Rodes, ab la facultat de
utilisar el minim de elements disponibles de la Societat pera la
deguda preparació y celebració de la audició de referencia.

Agraint la atenció que la Junta de Govern de sa dig
na Presidencia vulgui prestar a la present solicitut, jr en espera
de la contesta, aprofitem la ocasio pera oferir á vostè la expres-
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sio de nostra distingida consideració.

De vostè som atents y afms. ss. ss.

q. e, s. m.

OIiDUSSTRA D'S3TUDIS SliEFOlTIiS
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