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tabac.= Ins ta lat en el
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i artistes i tota
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VENBA d e Caramels, bombons, xacolatins, dolsos i confiteria a
dojo o encapsats, aixis com petita objectes de porce¬
lana, cristall o bronze adients per les dites vendes
— Insta lat en el passadís de comunicació del Vestibol
amb la Platea, (banda Jardí)
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La Junta de Govern del GRAN TEATRE DSL LICEU, ha acor¬
dat, cedir al CIRCOL ARTISTIC, la celebració d'un ball de
disfresses en dit Teatre, la data de març proper, sota les
següentes condicions ?

Ia. - Son a càrrec del CIRCOL ARTISTIC, totes les despeses i
impostos que ocasionin la celebració de l'esmentat ball,en
©1 ben miés que la Societat únicament cedeix el local per
la celebració del mateix, tenint-se que respectar tots els
serveis que actualment te concedits la Junta de Govern del

r— Gran Teatre. S'han de concretar els serveis que el Círcol,
i ha de respectar dels ue tingui concedits el Gran Teatre,

anant tots els altres a càrrec i benefici del Círcol.

2a. - Prenáa nota i acceptém l'acord que vostès ens comuni¬
quen, amb el Senyor Joan Mestres Calvet, Delegat del Coraltà
Pro-Liceu, qui cuidara de la recaptació i del pagament de
totes les despeses i impostos que tinguin lloc amb motiu de
1'esmentat ball.

3®. - :ueda establert que els- senyors Propietaris gaudiran
gratuitement d'uná entrada per cada acció, o sigui que en
junt corresponen a la propietat set centes vuitanta-dos.
que deuran esser lliurades a ïîajordomia, deu dies abans
de la celebració del ball i que servirán indistintament per i

~.a senyora o senyor. Aquestes entrades servirán solament
I pels tenedors d'accions^ o bé els seus cònjuges, ger ansI o descendents i no podran ésser objecte de cessió o venda
I a cap altre persona. 21 disfràç serà riguros. lent obliga-
l tori, per douar mes alicient a lu festa. La Junta del Cír¬
col artístic podrà prendre les mesures que estimi convenients
per a garantir el compliment d'aqüets requisits 1 impedir

\JL'entrada de les persones que no els reuneixin..
4%. — i,es llotges de que es podrà disposar per a la venda,ss-

Ç Taxi únicament les següents. ( es precís seny ;.lar-les deta¬
ll iladaraent)•

5a. - El ball deurà acabar-se abans de les cinc de la matina¬
da del dimarts dia 13..de març.

6®. - Sis senyors abonats a llotges en la present temporada~
, d hivern seràn equipsirats als socis de Círcols.

7a. - L'organització i desenrotllament del ball anirà a càrrec
del Círcol Artístic, amb intervenció de la Comissió nomenaj-
da de quina formaran part dos delegats de la Junta de Go¬
vern de la Societat del Gran Teatre.

Ba. - El CIBCOL ARTISTIC, ve obligat a satisfer a la Societat
del GRAN TEATKF DEL LICEU ©1 pagament dels desperfectes ner
imprudència o mal us del Círcol

9a. - Totes les construccions qûe es facin a l'escenari,aixis
con el raontatge de l'empostissat, seràn inspeccionades per
l'Arquitecte d'aquesta Societat i si ordenés alguna modi¬
ficació deurà ésser complimentada pel CIRCOL ARTISTIC.Les
despeses d'inspecció o treballs que la mateixa ordenés,se¬
ran a càrrec del Círcol Artíátic.

10». - El CIRCOL ARTISTIC, tindrà a bé atmoar rebut d'aquesta
somunieacid , donant conformitat al seu contingut en la có-
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pia o duplicat que tinc l'hon r d'adjuntar-vos.
Visqueu molts anys.

Barcelona ..........

SL PRESIDENT DE LA JUNTA DE GOVERN
DE Li SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEI, LICEU.

CONFORME amb el contingut del present document
SL PRESIDENT DEL CIRCCL ARTISTIC ,
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