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La Junt8 de Govern del Gran Teatre
del Liceu, ha acordet cedir al Cirool-
Artistic la celebrado d'un ball de dia
fresses en l'esíaentat Teatre, el dia -

vint-i-quatre del corrent raes, sota les
seguent8 condicione;

lft.- Sont a carreo del Girool Artie
do totes les ¿espeses, impostos i arbT

i-» tria inclosos els de la Propietat, que~
ocasioni la oelebració de 1 esmentat -
ball, ën el ben entés que la oocietat -
unioament oeâeix el looal per le oele -bracio del mateix, tenint-se que respeotár tots els serveis que actualment te""
concedits la Junta de Govern del Gran -Teatre.

2a.- Com e condició indispensable -
es precís que vostéa es posin d'acord -

arab^ el 3r. Joen îestree Calvet, qui cul
d ara de la recaptació i del pagament detotes lea aespeses, impostos i arbitri»
que tinguin lloc arab motiu de l'esmentatball.

3a.- Queda establert que el8 senyoae
Propietaris gaudiran gratuïtament d'una-
entrada per cada acolo, o sigui que en -
junt corresponent a la Propietat SET-CLH
TB3 VUITA1ÍTA-LG3 que deurkn esser lliured es a .lajurdomiñ deu dies abane de la ce
labradlo del ball i que aeriran ind is tintament per a senyora o senyo*.

4a.- Les llotges ce que es podrfc disposer per a la venda, seran únicament -~~
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les sagüente; CINC de primer pie - THBT
¿fe de segon pie «■ VINT de tercer pie —
1503 prooenice de segon pie ■■ 103 proce-
nice de tercer pie i E03 prooenice de -
quart pie.

9o serfe perraeoa le entrada al cinqufe
pie que rectara per tant tancat al public

5a.- ball d errà acabar-se abans - .

de lea cinc de la matinada del dimarts -
dia vint-i-cinc de febrer.

6a.- Bis sen/ore abónate a llotgee -
en la present temporada d'Hivern seran -
equipárate sis senyors boc i s d'aqueix^-
Brititat ais efectes deia beneficie quW-
en forma de d escompte gaudeixen sobre ele
preus assenyalats a llotges i entrad es,-
els que no podran esser superiors als es
tsblerts en el ball de disfresses cele -

brat en aquest Gran Teatre per l'easientir
da linti tat l'any 19S2.

7a.- i'organitaeció i desenrotllament
del ball anirà a carreo del Circol àrtie f
tic, amb interveneió de la Comissió nome
nada de quina forrearan part dos delegats
de lM Junta de Govern de la Societat del
Gran Teatre.

8a.- SI Oircol ¿rtáitio ve obligat a
3atiafar a la societat del Gran Teatre -
del Lioen la quantitat convinguda de 0190
ill P3Î3SETB3 en concepts d us 1 desgast-
natural ocasionat per la celebració del
ball, a '«es del pagament dels desperiteg-
tes que per imprudencia o mal us pugts^P
proüuir-ss.

l/esraenatda quantitat de cinc rail pes
setas serà feta efectiva precisament en
el mateix dia de la celebració del repe¬
tit bell, i de quin pagament s'en fare-
oarreo el Sr. Joan íestres Oalvet al --
igual que en lo previst on la condició -
segona.

9a,- Totes les construccions qus es
fessin al eseoenari, a ixis com el montât
ge de 1 empostisaet, seran inspeccionades



per l'Arnalteete d'aquesta Societat, i
si ordenes alguna modofioació ¿Leurh -
essor complimentada pel Circol Artie -

tic. les despeses d'inspecció c treballs
que la mateixa ordenés, seran a carreo -
dol Circol Artistic* Cambé ho seran las
d'ignifugació dele elements decoratius
col,locata al escenari*

10** 1er la validesa de la present -
ceseió serk preeís i indispensable que -
el Sr. Joan Mestres Oalvet prestí la as
va conformitat a la Junta de Govern en""-
la part que atany a las seves reeponsabilitata de carácter subsidiari.

11a.- El Oirool Artistic tindrk a be
acusar rebut d'aquesta comunicació, do —
nsnt comfo rialtat al seu contingut en la
copia o duplioat que tinc l'honor d'ad -

juntar-voa.
Visqueu molta anys
Barcelona 6 de febrer del 1936

Coniforme amb el contingut del present
d ocuínent.

El President del üircol Artistic.

Senyor President del Oirool Artistio.

pre-



cedent ofici, aocepto les responsabilitats dima-
nants de la condició número deu.

Barcelona 22 de febrer del 1936.


