
Societat
del

Gran Teatre del Liceu
Barcelona

La Junta de Govern del Gran Teatre del Li¬
ceu, ha acordat cedir a la "Asociación de la -
Prensa Diaria de Barcelona" la celebració d'un
ball de disfresses en l'esmentat Teatre, la da,
ta 28 de Tebrer proper, sota les- següents con¬
tí icions;

Ia- Sont a carreo de la "Asociación de la
Prensa Diaria de Barcelona» totes les despeses
i impostos7que ocasioni la celebració de l'es¬
mentat ball, en el ben entes que la Societat -
únicament cedeix el local per la celebració -

del ma to ix, tenint-se que respectar tots els -

serveis que actualment te concedits la Junta -

de Govern del Gran Teatre.
2a-l'Pr enem nota i acceptem l'acord que vos

tes ens comuniquen, amb el senyor Joan j.íestre's
Calvet, qui cuidara de la recaptació i del pa¬
gament de totes les despeses!i impostos que -
tinguin lloo amb motiu de l'esmentat ball.

3a- Queda establert que els senyors Propiji
taris gaudiran gratuïtament d'una entrada per
cada acció, o sigui que en junt corresponent a
la Propietat SET-CENTES VUITANTA-DOS, que deu-ràn es ser lliurades a Sajordomia deu dies —

abans de la celebració del ball, i que servirán
indistintement per a senyora o senyor.

4a- Les llotges de que es podra disposar -
per a la venda, ser^n únicament les següents;CINC de primer pis - fSETZE de segon pis » VINT
de tercer pis =» DOS-proscenios de segon pis —
DOS proscenios de tercer pis i DOS proscenios
de quart pis.

No serà permesa la entrada al cinquà pis¬
que rentarà per tant tanoat al public.

5a- El ball deurà acabar-se abans de les -

cinc de la matinada del divendres dia primer -

de fcrp.
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6a- lilis senyors abonats a llotges en la pre
sent temporada d'Hivern, gaudiràn d'un 25 $ de~~"
d escompte sobre els preus assenyalats a llotges
i entrades.

7a-. i/organització i desenrotllament del -
ball anirà a carreo de la "Asociación de la Pren
sa Diaria de Barcelona", amb intervenció de la
Comissió nomenada de quina formaran part dos de
legats de la Junta de Govern de la Societat del"
Gran Teatre.

8a- La "Asociación de la Prense niaria de -

Barcelona" ve obligada a satisfer a la Societat
del Gran Teatre del Liceu1 la (piantitat convingu
da de MIL PESSETES en concepte d'us i desgast -
natural ocasionat per la celebració del ballj^^
a raes del pagament dels desperfectes que per ira
prudencia o mal us puguin produir-se,

9a- Totes les construccions que es^fassin a
l'escenari, aixis com el raontatge de i'emposti-
ssat, seran inspeccionades per l'Arquitecte de
aquesta Societat, i si ordenes alguna rnodofica-
ció deurà esser complimentada per la "Asociación
de la Prenia 3")i»ria de Barcelona". Les despeses
d'inspecció o treballs que xa mateixa ordenes,-
serán a carree de l'esmentada "Asociación". Tara
bé ho serán les d'ignifugació dels elements de¬
coratius col,locate al escenari.

10a- La "Asociación de la Prensa fiaría de
Barcelona" tindrà a be acusar rebut t. aquesta
comunicació, donant conformitat al seu contin -
gut en la copia o duplicat que tinc 1 honor
d 'ad juntar-vos.

Visqueu molts anys
Barcelona 29 de Gener del 1935 ^

El President.

Conforme amb el contingut del present decuraent
El President de la "Asociación ce la irensa
Diaria de Barcelona. ■
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Sr.President de la ••Asociación de la Prensa liarla de Bercel


