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16 Ivlars 1934

Sr. Josep OlaYoll

Ciutat

Pistingit Sr. :

Tenint noticia que vostè es un dels pro¬

pietaris del Teatre Liceu d'aqueta Ciutat, jr-de gue forma—

part do la-JuaUa del matai^c, m'atraveixo á molestarlo per

demanar la seva cooperació en 1'assumpte que vaig á expo-

sarli.

AL l'autoritsació de dita Junta vaig ins¬

talar, fa un any i mitj una Asministració de Loterias en el
hall de la Papeleria del Sr. Yillan, suh-arrendantli una part

d'aquell, pagan la quantitat de 750 pesetas cada mès, desprès
d'haver obtingut el corresponent permis de la Pelegació d'Hi-

cenda.

Atès el reduit local que tinch suh-arrendat

i els pochs rendiments que dona l'Adrainistracióde Loterias ,

va resultarme molt elevat aquell preu i malgrat haver conseguit

del sr. Yillan una rebaixa de 135 pesetas cada mes, no puch

sostenir sensa pèrduas la mentada Administració, tota vegada

que cap altra rebaixa vol concedirme.

Es per aixó , que hi decidit buscar local

de mes baix preu, i atès que las Administracions de Loterias

reglamentàriament han de guardar entre ellas certas distan¬

cias, entench que podria instalarla en la entrada de la



escala de la mateisa casa 6 de la Raml·la del Centre, de

propietat de la Junta del Liceo, corrent á cárrech. meu dita

instalació, de la que á son degut temps presentaria el plà¬

nol corresponent , oferint pagar en concepte de lloguer ,

doscentas pesetas mensuals.

Jo li prego donchs que tingui la gentilesa d'ex¬

plorar el criteri de la repetida Junta fespecte la proposició

que acaLo de transcriurer i que la defensaré, atés que seria

en benefici dels propietaris, ja que cobrarian la suma de

200 pesetas com a preu del arrendament, i li agralairia la

seva intervenció per conseguir lo que demano, ja que aixis

podria referme, en part, dels perjudicis que hi sofert i po¬

dria continuar ab els clients que ja tincli.

^ Líarcós per endevant de la seva affma, S. S,


