
lïebu àe la llajordonia del Gran Teatre del Liceu,

la quantitat de 3EIXAFJ3A-THSS PESSBTE3, import de

la venda de la llotja de la meva propietat n^ 13 del

primer ois per la funció del dia 13 de maig del 1933,

deduació feta del 10 ^ que correspon a l'Empresa.

Barcelona 15 de maig del 1933

Son 63 pessetes



Hebut del senyor Joan Mestres, Delegat del Comi¬

té Pro-Lieeu la quantitat de seixanta tres pessetes im¬

port de la venda de la llotja n^ 13 del primer pis per

la funoió del dia 13 de maig del 1933, àedue«i6 feta

del 10 ^ que li oorrespont.

Barcelona 15 de mig del 1933

Jül íiïa J o rd om-Adminis trad or



15 de maig del 1933

Sr. Ignasi Paseual Pons
Ciutat.

Distingit senyor; A l'afeote de que les persones
que tenia vosté invitades a presenciar desde la llotja de la se¬
va propietat la funsió del dia 13 no tinguessin que retirar-se -
del Teatre, em vaig permetrer oontañ a la bes.treta amb la seva -

aprovació, comprar a l'3iiipresa dita llotja que tenia a la venda
per haver-li sigut lliurada jimt amb altres localitats d'aeord -

amb lo que disposa I'artiele tS.\k
H&vent oobrat por mitjk del acomodador Sr. Graeia

l'integritat del deute, molt li agrairé als efectes de normalisar
la comptabilitat, es serveixi firmar l'adjunt rebut i lliurar a
la seva comoditat la quantitat de set pessetes import del 10 ^ -
que 's ret^ l'ïïmpresa per el seu treball segons determina l'es -
mentat article 15.

Hesta «om sempre de vosté afm- S. S.

El Majordom



Gran Teatre del Liceu

lotja de 1/ Pis
Num. 13



GRAN TEATRE DEL LICEU

Falla de recapt^ de la fundó n.°-_
Funció

de 193.Ò

LOCALITATS Enfregades Tornades Vengudes
PREl
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jliotjes de platea sense entrades

jLlotjes de primer pis sense entrades ..

'idotjes de segon pis sense entrades ..

Llotjes de tercer pis sense entrades ..

Llotjes de quart pis sense entrades ..

Butaques de platea amb entrada de i.'

Butaciues de platea amb entrada de 2."

Butaques de amfiteatre amb entrada ..

Butaques tercer pis i.° fiila amb id. ..

Butaques tercer pis 2.' i 3." fila amb id
Devantera quart pis i." fila

Devantera quart pis 2" fila
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Devantera cinquè p- s ifila

Seient fixe cinquè pis 2.' fila

Entrada a quart pis
Entrada a cinquè pis
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