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La Junta de Govern del Gran 'Teatre del
liceu, lia acordat cedir a la Societat del -
Gircol del Liceu 1er cel.lebració d un bali¬
do disfresses en dit Teatre, la data vuit -

^ del corrent mes, sota les següents condicions;0 Ia - Sont a càrrec de la Societat del Gir¬
col del Liceu totes les despeses i^impostosque ocasionin la cel.lebració de 1 esmentat
ball, en el ben entés que'la Societat única¬
ment cedeix el local per la cel·lebracio del
mateix, tenint-se que respectar tots els ser
veis que actualment te concedits la Junta deGovern del Gran Teatre.

2& - Prenem nota i aóceptem l'acord que -vostès ens coimlniquen* amb el senyor Joan -mestres Galvet, Delgat del Comité Pro-Liceu,qui cuidará de la recaptació i del pagamentde totes les despeses i impostos que tinguinlloc amb motiu de 1 esmentat ball.3a Queda establert que 'ls senyors Propietaris gaudiran gratuitament d una entrada percada acció, 0\sigui que en junt corresponenta la Propietat SET-CEETES VUITAETA-LOS, que-
• deurfen ésser lliurades a Majordomia quatre -

dies - abans de la cel.lebració del ball, i queserviran indistintament per a senyora o se —nyor. -
. f4a - Les llotjes de que s podra disposarper a la venda, seran únicament les següents;THES de primer pis = TRETZE de segon pis = -VIET de tercer pis s= LOS.procenics de segonpis = LOS procenics de tercer pis i LOS pro-cenics de quart pis.

5a - El ball deurà acabar-se abans de les -cinc de la matinada-del divendres dia nou deFebrer.
6* - Els senyors abonats a llotjes en la



present temporada d'Hivern seriïn equiparais
als senyors soois d'aqueixa Entitat als efec
tes deia benefiole que en forma de descompte
gaudeixen sobre els preus assanvelats a llojt
jes i entrades, els que no podran ésser supe
riors als establerts en el darrer ball de dTs
fresses cel.lebrat en aquest Gran Teatre pel
Oircol Artistic.

7a - l'organització i desenrotllament del -
ball aniré a càrrec del Gircol del Liceu, amb
intervenció de la Comissió nomenada de quina
formarán part dos delegats'de la Junta de Go¬
vern de la Societat del Gran Teatre.

ei Circol del Liceu ve obligat a satis
fer a la Societat del Gran_ Teatre del Lice^T
la quantitat"convinguda de MIL PESSETES en -
concepte d'us i desgast natural ocasionat per
la cel.lebràció del ball, a mes del pagament
dels desperfectes que per imprudencia o mal -
us puguin produir-se.

9a - Totes les construcóions que s fassin -

modificació deurà ésser complimentada pel Ci£
col del Liceu. LeS-despeses d inspecció 0 tre
balls que la mateixa ordenés, seran a càrrec
del Circol del Liceu.

10? - El Circol del Liceu tindrà a be acusar
rebut d'aquesta comunicació, donant comformi-
tat al seu contingut en la copia 0 duplicat -
que tinc l'honor d adjuntar~vos.

Visqueu molts^anys
Barcelona 2 de Febrer del 1934^

El President.

Comforme amb el contingut
del present djument.

Senyor President de la del Liceu.


