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La Junta de Govern del Gran Teatre del
Liceu, ha acordat cedir al Circol Artistic-
la cel.lebració d'un ball de disfresses en

dit Teatre, la data dotze de Febrer proper,
sota les següents condicions;

1» - Son a càrrec del Circol Artistic to¬
tes les despeses i impostos que ocasionin -

la cel.lebració de l'esmentat ball. en el -
ben entès que la Societat únicament cedeix
el local per la cel.lebració del mateix, te
nint-se que respectar tots els serveis que
actualment te concedits la Junta de Govern
del Gran Teatre.

2a - Prenem nota i aceptem 1 acord que vostés ens comuniquen, amb el senyor Joan líes -
tree Oalvet Delegat del Comitè Pro-Liceu, -qui cuidará de la recaptació i del pagamentde totes les despeses i impostos que tinguinlloc amb motiu de l'esmentat ball.
3a - Queda establert que 'is senyors Pro¬pietaris gaudiràn gratuïtament d'una entrada

per cada acció, o sigui que en junt corresponent a la Propietat Siïf-CEiíTES VUITAHTA-DOS"que deuran àsser lliurades a itojordomia deudias abans^de la cel.lebració del ball, i -que serviran indistintament per a senyora osenyor.
4a - Les llotjes de que 's podrà disposarper—a--la -venda, seràn únicament les següents*TáES de primer pis = TRETZE de segon pis » *v INT de tercer pis ■» POS procenics de segonpis « DOS procenics de tercer pis i DOS pro¬cenics de QUART pis.
5a - El ball deurà acabar-se abans de les -cinc de la matinada del dimarts dia tretze deFebrer.
6a - Els senyors abonats a llotjes en la



present temporada d'Hivern serán equiparais
als senyors socis d'aqueixa ¿Entitat als efec
tes 'dels beneficis que en fornia de descompte
gaiideixen sobre els preus assenyalats a llot
jes i entrades, els que no podran à s ser supe
riors als establerts en el darrer ball de di£
fresses cel.lebrat en aquest Gran Teatre. faL

7a - l'organització i desenàrotliament del
ball anirà a càrrec del Circol Artistic, amb
intervenció de la Comissió nomenada de quina
formaran part dos delegats de la Junta c>e Go
vern 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 convinguda de MIL PESSETES
concepte d'us i desgast natural ocasionat per
la cel.lebració del ball, a mes del pagament
dels deperfectes que per imprudencia o mal us
puguin produir-se.

9a - Totes les construccions que 's fassin
a l'escenari, a ix is com el raontatge de 1 em -
postissat, serán inspeccionades per 1 Arqui -
tecte d'aquesta Societat, i si ordenés alguna
modificació daurà àsser complimentada pel Gir
col Artistic. Les 6espeses d'inspecció o tre¬
balls que Is mateixa ordenés, serán a càrrec
del Üircol Artistic.

10a - El Circol Artistic tindrà a be acusar
rebut d'aquesta comunicació, donant conformi¬
tat al seu contingut en la copia o duplicat -
que tinc l'honor d'adjuntar-vos.

Visqueu molts anys
Barcelona 26 de Gener de 19.-54
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