
La Junta de Govern del Gran Teatre
del Liceu, ha acordat cedir al Circol -
Artistic la cel-leb£ació d'un ball de -

disfresses en dit Teatre, la data vuit
de Febrer vinent, baix las següents con
dicions:

1» - Son a càrrec del Circol Artia -

tic totes les despeses, imp o s "cos que oca
sionin la cel-lebració del esmentat baXl
en el ben entés, de que la societat úni¬
cament cedeix el local per la eel-lebre-
cié del mateix, tenint-se que respectar
a la vegada tots els serveis qu'actuel -
ment té concedits la Junta de Govern del
Gran Teatre.

E® - Tronem nota i aceptem l'acord que
vostès ens comunican amb i''Empres sari 33.
Josep Toc és, qui cuidaré de la recaucació
y pagament de tots ela gastos e impostos
que tinguin lloc amb motiu del dit ball.

3a - Queda establert qu'els senyors -

Propietaris disfrutaran gratuïtament ce -
úne entrada per cade acolé, o sia qu'en
junt, corresponen a In propietat 3ETCÏÏN -
?AS VUITAîîTA-lOS, que deur'én éosor entre
gadas a I la j ord ornia deu tíias abans a la -

cel-lebració del ball, i que serviran in
eiistintament per a senyora o senyor.

4a - Les llotjee de que 's podré dis¬
posar ¿ser o la venda, seran únicament las
següents; CIÎiC de uriner pis » TdSÏZE de
3eg6n pis « VI>íT de tercer pis « 103 proj3
cenics de segon pis LOS proscenios de ~
tercer pis i 7OS proscenios de cuat ¡ is.

- El ball tinciro que finalitzar
abans de las cinc do la .matinada del di¬
marts dia nou de Febrer.



- Aie senyors abonats a ilot.jes en
la present temporada d'hivern, se is equjL
parará ala senyors socis d'aquèèxa Lntitat
als efectes dels beneficis que 'n forma de

'
■

. descompte gaudeixen cobre els preus asse¬
nyalats» a llot jes i entradas, els que no
podran ésser superiors als percebuts en lo
darrer ball de disfresses cel-lebtst en -
aquest 0 ran.. Teatre.

V ' 7Ü ) L'organització i desenrutilement -
A .del ball finirá a carreo oel Circol Artis -

tic ab intervenció de la Comissió nomenada
de quine formaron part i'.oe 'ôelesgats de la
Junta de Govern de la Sooietst del Cran -

Toatre.
8a - 31 Cire cl Artistic vo obligat a sa

tisfer a la Societat del Gran Teatre del -
Liceu.» la quantitat ajustada de MIL i»ESSE¬
TAS, en concepte d'us i desgast natural —
ocasionat per la cel-lebracló c.ol ball, a
raes ccel pagament dels desperfectes que per
ir.prud oncia o faa 1 ua puguin pr oc; uir- se.*

9* - Totes les construccions qu es fa-
B.sin al escenari, o ixis com el monta tge del
empostissat, seran inspeccionats per 1 Ar-
nuitecte ¿i 'aquesta Societat, i si ordenés
alguna disposició com a consocuonoia de
llurs observacions, deuré coser complimen-
tada pol Circol Artistic. ~es despeses d

fP- inspecció o treballs que la mateixa orde -
nés, seran a carree del Circol Artistic.

10 - 31 Circol Artistic farà la merca
d'acusar rebut d'aquesta comunicació, do¬
nant conformitat a son contingut en la co
pia o duplicat que tinc l'honor c adjuntar
li.

Peu vos guard molts anys
Barcelona 07 ce f-edw^rbe 1932.

Al President ac.

Senyor President del Circol Artistic.


