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del

Gran Teatre del Liceu
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La Junta de Govern del Gran Teatre del Li¬
ceu, ha acordat cedir al Circol Artistic la
celebració d'un ball de disfresses en 1 esmen¬
tat Teatre, la data 4 de .terç proper, sota les
següents condicions;

s , ,
Dla- Sont a carreo del Circol Artistio totes

les despeses i impostos que ocasionin la cele¬
bració de l'esmentat ball, en el ben entes que
la Societat únicament cedeix el local per la -celebració del mateix, tenint-se que respectartots els serveis que actualment te concedits -
lazJunta de Govern del Gran Teatre.

2a- Prenem notà i acceptem 1 acord que vos¬tès ens comuniquen, amb el senyor Joan íes tresCalvet, qui cuidara de la recaptació i del pa¬gament de totes les despeses i impostos que tinguin lloo amb motiu de l'esmentat ball.3a- Queda establert que els senyors Propijjtaris gaudiràn gratuit amen t d'una entrada percada acció, o sigui que en junt corresponent alazPropietat SET-CENTE3 VUITANTA-LOS, que deu-rWi esser lliurades a Líajordomia deu dies abansde la^celebració del ball, i que serviran in -d istiiaraent per a senyora o senyor.4a- Les llotges de que es podrà disposar -per a la venda, seràn únicament leB següents-CINC de primer pis « Ï3ETZE de segon pis » -VINT de tercer pis - LOS proscenios de segon -pis - LOS proscenios de tercer pis i LOS pros¬cenios de quart pis.
No serà permesa la entrada al cinquà pis -que restara per tant tancat al public.5a- üi ball deurà acabar-se abans de les -

cinc de la matinada del dimarts dia 5 de LferçEls senyors abonats a llotges en la present temporada d Hivern seràn equiparat s alssenyors socis d aqueixa Entitat als efectes



dels beneficis que en forma de descompte gaudei
xen sobre els preus assenyalats a llotges i en¬
trades, els que no podrán es ser superiors als -

establerts en el ball de disfresses celebrat en

aquest Gran Teatre per l'esmentada Entitat l'any
1932.

7a- L'organització i desenrotllament del -
ball anirà a carreo del Oircoi Artistic, amb in
tervenció de la Comissió nomenada de quina for¬
maran part dos delegats de la Junta de Govern -
de la Societat del Gran Teatre.

8a- El Cireol Artistic be onligat a satis -

fer a la Societat del Gran Teatre del Liceu la
quantitat convinguda de MIL PESSETES en conc^t-
te d'us i desgast natural ocasionat per la W-
lebraoió del ball, a mea del pagament dels des¬
perfectes que per imprudencia o mal us puguin -
produir-se.

9a- Totes les cons truc ci ons que es f fessin a
l'escenari, a ixis com el raontatge de l'emposti¬
ssât, seràn inspeccionades per l'Arquitecte de
aquesta Societat, i si ordenés alguna modifioa-
ció deurà esser complimentada pel Circol Artis¬
tic. Les despeses d inspeocio o treballs que la
mateixa ordenés, seràn a carreo del Circol Ar -
tistio. També ho seràn les d'ignifugació dels
elements decoratius col,locats al escenari.

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

Visqueu molts anys
Barcelona 29 de Gener del 1935

Conforme amb el contingut
del present document.

El President d el jCircol Artist io.
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Senyor President del Circol Artpstiuj.
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