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La Junta de Govern del Gran Teatre
del Liceu, ha acordat cedir al Gircol -
Artistic la cel-lebració à' un bail de
disfresses en dit Teatre, la data vuit de
Febrer vinent, baix los següents condi¬
cions:
Ia - son a càrrec del Circol Artistic

totes les despeses e impostos que ocasio
nin la cel-lebraci6 del esmentat ball, en
el ben entés de que la Societat únicament
cedeix el local per la cel-lebració del
mateix, tenint-se que repectar a la vega_
d a tots els serveis qu'actualment te conc_e
dits la Junta de Govern del Gran Teatre.

2& - Prenem nota i aceptem l'acord que
vostès ens comuniquen amb l'Empresari I).
Josep Rodés, qui cuidará de la recaudació
y pagament de tots els gastos e impostos
que tinguin lloc amb motiu del dit ball.

3a - Queda establert qu'els senyors Prj)
pietaris disfrutaran gratuitament fi' una
entrada per cada acció, o sia qu'en junt
corresponen a la Propietat SETGERTAS VUI-
TANTA-LOS, que deurán ésser entregadas a
Majordomia deu dias abans a la cel-lebra-
cio del ball, i que serviran indistinta -

ment per a senyora o senyor,
4a - Les llotjes de qué 's podrá dispo¬

sar per a la venda, seran únicament las
H ;í/} següents; 1ÜRG-de primer pis = TRETZE de

segón pis = VIRT de tercer pis = DOS proj3
- cenics de segón pis = LOS proscenios de
tercer pis i DOS proscenios de quart pis.

5a - El ball tindrà que finalitzar abans
de les cinc de la matinada del dimarts dia
nou de Febrer.

6a - Als sengryrs abonats a llotjes en la
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present temporada d'hivern se 'is equipara¬
rá als senyors socis de aqueixa Entitat als
efectes dels beneficis que á forma de des¬
compte gaudeixen sobre els preus assenyalats
a llotjes i entradas, els que no podran ésser
superiors als percebuts en lo darrer ball de
disfresses cel-lebrat en aquest Gran Teatre.

7a - L'organització i desonrotllament del
ball anirà a càrrec del Gircol Artistic, ab
intervenció de la Comissió nomenada de qui¬
na formaran part dos delegats de la JuntaA
Govern de la Societat del Gran Teatre. ^

8a. - El Circol Artistic ve obligat a satis
fer a la Societat del Gran Teatre del Liceu
la quantitat ajustada de MIL PESSEïEES, en con
cepte d'us i desgast natural ocasionat per
la cel-lebració del ball, a més del pagament
dels desperfectes que per imprudencia o mal
us puguin produir-se.

9a - Totes les construccions qu'es fassin
al escenari, aixis com el montatge del em-
íbostissat, seran inspeccionats per l'Arqui¬
tecte de aquesta Societat, i si ordenés al¬
guna disposició com a conseqüència de llurs
observacions, deurà ésser complimentada pel
Circ&l Artistio. Les despeses d'inspecció o
treballs que la mateixa ordenés, seran a ca.
rrec del Circol Artistic.

10 - El Circo Artistio farà la mercè dacu
sar rebut d'aquesta comunicació, donant ccdfc
formi tat a son contingut en la co]ha o dupJP
cat que tinc l'honor de adjuntar-li.

Leu vos guard molts anys
Barcelona 27 de Gener de 1932

El President ac.

S
ib el contingut

del present^doc^jaent.
—-

president,Senyor President del CircoLArtistic.


